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Szeretetvakáció
Püspökszilágyon

Barátnőm`   Balogh   Rita,   karácsony   előtt
elmondta  nckcm,   hogy  december  26-tól  ja-
nuár 2-ig  meghívást kapott egy  téli  gyermek-
táborba,  amelyet Püspökszilágyon, a  Katonai
Pihenőközpontban  szervezett  meg  a Magyar-
Román  Humanitás  Alapítvány.  Rita azt  is  el-
mondta,  hogy  a  tábor  veze[ője  Takács  Pali
bácsi  lesz,  aki  a  mi  iskolánk  nyugdi'jas  taná-

ffl±
ra. Fclkcrcstem   Pali   bácsit  és  kértcm`   hogy
vigyen  el  engemct  is  a  táborba.  Sikerült.

Amíkor  karácsony  másnapján  indulni  kcl-
Iett.  egy   kicsit   megbántam,  hogy   vállalkoz-
tam  erre  a táborra.  Autóbuszunk szinte  lépés-
bcn  haladt  a  túlságosan  nehéz  úton,  amikor
elhagytuk   Püspökszilágy   községet  és  beka-
nyarodtunk  a  katonai  üdülő irányába.

Az  üdülőben  Sztán  lstván  ezredes  bácsi,
a7.   Aszódi   Helyőrség   parancsnoka   fogadott
bcnnünket,  majd  hamarosan elhelyezkedtünk
a kényclmes, 4 ágyas  szobákban.

Este   a  tábor   megnyitó   ünnepségén   talál-
koztunk       először
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vezetőinkkel,      tá-
mogatóinkkal      és
társainkkal.  Ekkor
tudtuk  meg,  hogy
összesen  49  gyer-
mek   és   16   felnőtt
társaságában   fog-
juk   itt   tölteni   a   s
napot.         Nagyon
megörü]tem       an-
nak,  hogy  a tábor-
ban   nem   csak   riii
vagyunk       cigány

gyerekek,    hanem
sokan   jöttek   más
helyekről  is.  A  tá-
bor   vezetőjc      és
Sándor      lréiike
néni       az   Alapít-
vány   vczetője   el-
mondták,        hogy
három     megyéből
jöttünk:             Jász-
Nagykun-       Szol-
nok,     Nógrád     és

Pest   megyékből,   elsősorban   cigánygyermc-
kek  és  más  sokgyermekes családban  élők.

A  [ábor  programja  nagyon  izgalmas  volt,
és  már az első napon úgy éreztem, nagyon jó
volt    eljönni.    Ek-
kor    kaptuk     meg       ;
az  ajándékokat  is,
amelyekkel   Sztán
lst ván         ezredes,
Sziráki      Míhály
valkói   polgármes-
ter       és       Varga
László     a     Turai
Ga]ga  Át.ész  elnö-
ke       lepett       meg
bcnnünke[.          De
kaptunk  ajándékot
Pécsi   lldikó  mű-
vésznőtől  is,  aki  a
csoportjával      eg}'
nagyon       érdekes
músort adott  tábo-
runknak.

Több  ve[élkedő
volt     a     táborban`
nckem    legjobban

i`z  tetszett,  amelyet  Szarvas  László  turai  ta-
nár   bácsi   vczetett,   de   felejthetetlenül   izgal-
mas   vo]t   Diligens   Me]inda   és   D.   Szabó
Miklós   gimnazisták  játékos   vetélkedője   is.
Jól   szórakoztunk   azon   a  játékdélelőttön   is,
amelyet  az  aszódi  tisztiklub  munkatársai  ve-\+
zettek.

Nagyon  Örülök  annak  is,  hogy  megismer-
hettem  dr.  Pethő  Ede  főorvos  bácsit,  aki  a     ..

3átsájaTágeyiiY:kra:Sáf.úkzi,f&Áhl,lvo,Tká.sóg33:
szélt  nekünk  Jézus  Krisztusról,  az  emberről,
aki  közöttünk  élt  emberként  is,  és  ma  is  kö-
zöttünk  él  a  szívünkben.  Ő  tanította  meg  az
emberiséget  az  igazi, önzetlen szeretetre.

Az   aszódi   katonák   állandóan   közöttünk
voltak,  segi'tették  programjainkat,  és  ők  főz-
ték  nekünk  a-sok  finomságot.  Szilveszterkor
kis.tűzijátékot  is  csináltak,  nagyon  szép  volt.
Bíró   Detty   Jászladányból   jött   és   nagyon
szép  betlehemes  játékot  tani'tott  be  nekünk,
amit  nagy  sikerrel  adtunk  elő.   Nekem     na-

gyon   tetszett  az,   hogy   a  felnőtt   vezetők   is
mindig   velünk   játszottak   és   segi'tettek,   ha
kcl]elt.

Volt   még   a   táborban   futóverseny,   estén-
ként  diszkó,  Szilveszter estéjén  dili-buli.  Sok

#teos%:óbnákcsT:;t.ésE]sj:ítehke,;,rt:,o::ó:s%oT:í]áí::
gatók   is.   Tábori   újságot   is   készi'tettünk`   én
eltettem  azt  is emlékbe.  Külön örülök  anmk.

:;iíh:eT;;gokmuT:r:dhéí:v:t`p#:;;ejnsn,kmT|t:::séTv:tíu:n:k:
rész{  Püspökszilágyon,  ahol   lstván   atya  kö-
szöntött   bennünket  és   egy   szép   szentképet
kaptunk  tőle  ajándékba.  Azután  elérkezett  a
búcsúcst.  Itt  hallottunk  arról,  hggy  az  ENSZ
1994-et  a  Család  Nemzetközi  Evévé  nyilvá-
ni'totta.   Valamennyien  aláírtuk  azt  a   levelet,
amelyet azért írtunk, hogy  bejelentsük csatla-
kozásunkat   e   felhíváshoz.    Segi'teni   szeret-
néi`k    azokon    a    gyerekeken`    akik    nálunk
ross7.abb  helyzetben  élnek.

Nagyon    szépen   köszönöm   czt   a    felejt-
hetetlcn   hetet   mindazoknak,   akik    lehetővé
tctték ezt és  akiktől  szeretetet  kaptunk  és szc-
rctetrc  tanítoitak.

Bangó Annamária, Tura
A fotókat Kuti Ba]ázs, a turai

Napraforgó gyermekfot-ók~ör nyolcadikosa     '
késn'tette.L

A Fődoki a megváltóról beszél. En a bal alsó sarokban hallgatom.
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Keresve önmagam

Ropogó meleg,  cinkos mosoly,
Emlékszem, jégvirág volt ablakunkon.
Színes  gyermelckor, mosolygós anyám,
Fekete  szigor apám.
Széngáz illat,  lavor,
Udvarunkon sz.áll a por.
Gyermekek hada,  szerelem, ifjúságom nem lelem,
Elfásult élet, hideg lélek,
Nikotinon, kávén élek.

-_                    T€

Józ;sefA;ttilának
Tudom, egy éjszaka hozz;ám bújsz,
S minden titkodat fülembe búgsz.
Kömyes lesz a két szemed,
Szorítod a kezemet,
Végül azi mondod:  Isten veled!
Nem tudhntja más csak te meg én
a titkot, mely miatt életem nemsokára véget ér.

Kóté Lilla

#    Illusztráció.. Gyügyi ödön

'             -       ,,t(l

`   Árr;f f (gL`      L}bn/ót               q3   q-d2a]
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Cigány Szociális Központ Szolnokon
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életeket menthet meg.

-  Régi  és  dédelgetett  álmom  volt  -
mondja    Farkas    Flórián    a    „Lungo
Drom"  elnöke  -,  egyfajta  olyan  segítő

Fáásl,óz,:tdk;ápníité:e,ráasT.e::,óvka::i.-táÉmv:g:é
családsegítőként   dolgoztam,   s   tapasz-
taltam,  a  legjobb  politika  a  napi  segít-
ségnyújtás.  Ezért  gondoltam  szükséges-
nek  egy  olyan   intézmény   létrehozását,
amely  fajra,   nemre,   nemzetiségre  való
tekintet  nélkül  minden elesetten segfteni
tud.  Nem  államilag  kialaki'tott,  amely  a
mindenkori változásoknak is függvényé-
vé  válhat,  hanem  egy  kisebbségi  érdek-
védelmi szervezet által létrehozott intéz-
mény.  Nem  a városi  struktúra határozza
meg  a  muködését,  hanem  a  mindenkori
kisebbségi   igény.   Gyakorta   szólnak   a
médiák  a  polgárosodásról,  mint  célról.
Úgy vélem, ez akkor lehetséges, ha a ci-

gányok   is   részt   vállalnak  ebbol.   Saját
munkájukkal,    tevékenységükkel,    fele-
lősségükkel  lépnek előre.

- A központ létrehozása ebbe a fo-
Lyamatba i]]eszthető be?

-Ez valójában egy üzenet. Amennyiben
sikeres  lesz,  egy  félév  múlva elmondhat-
juk,  kiállta  az  idok  próbáját,  akkor bizo-
nyi'tottuk,  a  postástól  a  miniszteri  tárcáig
képes a cigányság bámilyen feladatot el-
látni. Ha bizonyi'tani tudjuk, hogy magunk
érdekében képesek vagyunk tenni, és ez a
cselekedet      kidolgozott,      megalapozott
munkát jelent, a továbbiakban semmi  vád
nem  illethet  senkit.  Ez  az  integrálódás,  a
polgárosodás útja. Szervezetünk ezért dol-
gozik megalakulása óta.  Nem könnyű, hi-
szen  tudott dolog,  egy  kisebbségi  csoport
számára meglehetősen  nehéz  olyan  fenn-
tartást  biztosítani,  amely  hosszú  távra  le-

Farkas Flórián és Várhegyi Attila Szolnok polgármestere a megnyitón
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hetővé   teszi   munkáját.   Számos   kezde-
ményezésünk  csupán  azért  sikerült,  mert
külföld   felé   is   nyitottunk.   Programjaink
meggyőzőnek  bizonyultak,  s  ezért  is  ala-
kítottunk   ki   jó   együttműködést   többek
között      a      kanadai       nagykövetséggel.
Anyagi  és  erkölcsi  támogatásuk  jelentős
mértékben  járult  hozzá  a  központ  létre-
hozásához.

- Mennyire életképes egy ilyen szo-
ciá]is jellegű intézmény?

-  Elfogadom   a  ma  működő  humán
szociális  intézményeket,  hiszen jó,  hogy
léteznek,  hasznosságuk  napjaink  növek-
vő elszegényedése közepette bizonyi`tott.
Ugyanakkor   kétségeim   is   vannak,   hi-
szen  nem  bizonyos,  recept-e  a  létük  eb-

Eá:, amriok::naó ,vai:íg2,aaTi,:igsf2'ekrí:F::paek
azokat  nem  vonják  be  a  munkába,  aki-
kért  vannak.  Valós  problémáknak  a  ke-
zelését  valós elemekkel  lehet csak  ered-
ményre vinni. Ebben a központban szak-
értík  segítségével  hozzáértő  személyek
dolgoznak,  akik  nem csalhatatlan  recep-
teket   kínálnak,   hanem   közös   munkát,
együttes   megoldást.   Az  Alapi'tvány   ál-
landó   konzultációban   van   a   szakértői
teammel,  akik  negyedéves  programokat
d.olgoznak    ki,    s    alkalmazzák    ezeket.
Ugyeletet  tartanak,  szakértői  tanácsokat

ígyna#fv]:%%:é:eg[;tg;8raeiz:;:i?kkaít:
épüljön  más  településeken  is.

-  Megbirkózik-e  ezzel  a  problémá-
val egy cigányszervezet? Talál-e támo-
gatókat    a    feladatok    maradéktaLan
megvalósításához?   Egyedül   van-e   a
„Lungo Drom"?

- A tapasztalataim  azt mutatják,  ma a
hátrányos  helyzetű,  elesett,  nehéz körül-   `^
mények   között   élő   embereket   három   \L
nagy  veszély  fenyegeti.  Az  egyik,  ami-
kor munkanélkülivé válván,  létében,  eg-
zisztenciájában  veszélyeztetve  vállalko-
zásba fog. Mindenét mozgósi'tva, önálló-
an  próbál  dolgozni  és  szakértelem,  jogi
ismeretek  híján  csődbe  megy.  A  másik,
mikor    egyesületek,    cigányszervezetek
kilépnek  a  nagy  nyilvánosság  elé  felké-
születlenül,  hozzáértés  nélkül.  Ezzel  pe-
dig  tovább  rontják  a  kialakulóban  lévő
bizalmat,  esélylehetőséget.  A  harmadik
pedig   a   szociális   magárahagyatottság.
Ezért hoztuk létre ezt a központot, hogy
bizonyítsuk,  cigányemberek képesek fe-
lelősségteljesen   dolgozni,   nemcsak   sa-
ját,  de  mások  érdekében  is.  Az  együtt-
élés   megvalósítható,   hiszen   szakértők,
tudományos   munkatársak,   cigányok   és
nem   cigányok   is   segítenek   ebben.   Ha
pedig  megvan  a jószándék  és  a  szakér-

„LIJNGO  DROM"          ioo4. FEBTruNR
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Kjssné Máté Ágnes

telem, nem érhet kudarc. Ezt a kezdemé-
nyezést  a  rászorulók  fogják  legitimálni.
Azok,   akikért   létrejött.   Ha   sikerül,   az
mindennél   csattanósabb   válasz   lesz   a
kétkedők,  a  fanyalgók  és  a  bizalmatla-
nok  számára.  Meggyőződésem,  hogy  si-
kene visszük ezt az ügyet.

*
-  Az  intézményt  egy  alapi'tvány  mű-

ködteti,   a   „Cigány   Szociális   Közpon-

:értÁ:'naepsítyí,néyz=éájyévk:zz::;.ií:3á|e#;
feladatunk   minden   rászoruló,   hozzánk
forduló   napi   segítségnyújtása.   Nemre,
nemzetiségre,   vallásra   való   megkülön-
böztetés  nélkül  bárki jöhet,  a  támogatás
mértéke  kizárólag  a rászorultságtól  függ
majd.  Tudjuk,  gyakorta  csak egy jó  szó
hiányzik   az   embereknek,   hogy   valaki
meghallgassa   őket,   hogy   ne   legyenek
olyan   egyedül.    Erre   is   felkészültünk.
Munkatársaink    mindenkit    várnak,    aki
megtisztel  bennünket   bizalmával.

- Ez a központ itt a Széchényi lakó-
te]epen egy hanguLatos kis he]ység e]ő-
térrel,  fogadószobával.  Ez  annyit  je-
lent, hogy akár csak pihenni is betér-
het az errejáró?

-  Igen.  Bejöhet,  leülhet  és  meleged-
het.  Alkalmanként jut  egy  zsíroskenyér,
tea  a  rászorulónak,  olvasgathat  újságot,
beszélgethet  az  itt  dolgozókkal.  De  leg-
főképpen  egymással,  hiszen  a távlati  cél
egyfajta  klub  kialakítása  is,  ahol  az em-
berek mindenféle előítélet és  megkülön-
böztetés   nélkül   együtt  lehetnek.  Télen,
hétvégeken  is  nyitva  lesz  a  központ,  a
magányosak,   a   rosszkedvűek   éppúgy,
mint  a jókedvűek  eljöhetnek  és  itt  tölt-
hetik  a  napjukat.

-  Gondoltak-e  a  cse]lengő fiata]ok-
ra, a cél néLkü] ]ődőrgő, isko]ába csak
immel-ámmal járogató gyerekekre?

-  Egyfajta  összejöveteli  lehetőséget  is
biztosítunk,   ahol   programok,   találkozók,
rendezvények várják a betérőt. Itt a szaba-

didő   hasznos   eltöltése   mellett   tanulhat-
nak,  ismerkedhetnek,  felfédezhetik  a  va-
lós   világot.   Ugyanakkor  feladataink  kö-
zé  tartozik  Szolnok  rászorulóinak  a  fel-
kutatása,   megkeresése   és   pontos   térkép
készítése   ezekrífl   a   problémákról.   Csa-
ládsegi'tőink,    betegápolóink,    folyamato-
san  járják  a  várost,  felkutatják  azokat  a
közösségeket,  ahol  problémák  jelentkez-
nek.    Szakértői    hálózatunk    segítségével
megpróbáljuk  ezeket  megoldani,  de  leg-
alábbis   enyh`teni    a   következményeket,
kiutat  m,utatni,  lehetőséget  adni  a  változ-
tatásra.   Igy   nyilik   mód   arra  is,   hogy   a
hátrányos    helyzetbe    került    gyerekeket
megtaláljuk   és   segi'tséget   adjunk   az  el-
őrelépéshez.  A  „Lungo  Drom"  kjsebbsé-
gi   munkacsoportja  megfelelő  infomáci-
ós  bázissal  rendelkezik,  s  ez  nagymérték-
ben megkönnyi'ti munkánkat.

-  Ennek  a  Szociális  Központnak  a
létrehozásához     megfelelő    szakértői
gárda,  munkatársak,  aktivisták  meg-
léte szükségeltetik. Megvan-e mindez?
Van-e elég szakember?

-Házi betegápolóink egy intenzív, há-
romhónapos  tanfolyamon  sajáti'tották  el
a  tudrivalókat.  A  képzés  végeztével  si-
keres  vizsgát  tettek,  és  most  munkaköz-
ben  hasznosi'thatják a tanultakat.  Mind  a
tizennyolcan      a      gyakorlatban      bizo-
nyi`tanak,  senki  nem  fog  i'róasztal  mögül
ügyeket intézni.  Kimennek családokhoz,
ápolják a beteg,  magatehetetlen embere-
ket,   vigaszt   nyújtanak  az  elesetteknek.
Nem  könnyű  munka,  de  bi'zom  a  lelke-
sedésükben   és   az   iskolában   is   megta-
pasztalt  hozzáállásukban.  Magam  pedig
gyógypedagógusként  kisegi`tő  iskolában
dolgoztam,  volt  módomban  megtapasz-
talni,  mit jelent  a türelem  és  a megértés.

*
- Az utóbbi idők változásai elsősorban

a  segédmunkásként  dolgozó,  ingázó  ci-
gány  embereket  érintették  -  tájékoztat
Miskó  lstvánné,  a JNSZ Megyei  Mun-
kaügyi   Központ   igazgatója.   -  Felada-

Miskó lstvánné
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tunk   tehát,   hogy   va]amiképpen   változ-
tassunk  ezen  a helyzeten,  munkát  bizto-
sítsunk,  tanfolyamokat  szervezzünk,  át-
képzésekre   küldjük   a   dolgozni   ki`vánó
embereket.    A   „Lungo   Drom",   amely
maga  is  mindent megtesz ennek érdeké~
ben,  már eddig  is  szép eredményeket ért
el.  A cigányság  nehéz  helyzetének  eny-
hi'tésében    kitűnő    partner    számunkra.
Programjaikhoz  könnyű  volt  csatlakoz-
ni,  mert  szakmailag jó  és  végrehajtható
elképzeléseik vannak.  Kezdeményezése-
ik   kidolgozottak,   pénzügyileg   megala-
pozottak,   saját   forrásaik   kiegészi'tésére
igényelnek támogatást.

-  A  Cigány  Szociális  Központ  mű-
ködtetése,  elindítása  komoly  eszközö-
ket igényel. Miért támogatták ezt a kí-
sérletet?

-  A  felemelkedés  útját  én  abban   lá-
tom,  hogy  a  fiatalokat  életkezdésük  in-
dulásán  kell  kézenfogni,  segi'teni,  hogy
munkával   illeszkedjenek   be   a   társada-
lomba. Ezért tartom  kjemelkedő jelentő-
ségűnek  a  házi  betegápoló  tanfolyamot,
melyet  a   „Lungo   Drom"  szintén   saját
források    alapján    indi'tott    be.    Jelentős
mértékben  támogattuk  ezt  az  átképzést
és  a fiatalok  munkába állítását is.  Mikor
elkészült ennek a központnak   a terveze-
te, programja,  segi'tettünk abban,  hogy  a
fiatalok  egyrésze  itt  kapjon  munkát.  A
gyakorlatban   ismerkedjenek   meg   a   ta-
nultak  hasznosi'thatóságával,  s  a  követ-
kező átképzés  után  már állami,  társadal-
mi    intézményekben    is    vállalhassanak
munkát.  Vallom,  hogy  minden  olyan  le-
hetőség,  amely  a  munkát helyezi  előtér-
be és ezáltal biztosi'tja a beilleszkedést, a
visszatérést a társadalomba, támogatásra
méltó. A „Lungo Drom", ellentétben sok
más cigányszervezettel,  akik mindent az
államtól  vámak,  maga próbál  segíteni  a
szerencsét]en  sorsú,  hátrányos  helyzetbe
ke=ü#:;8aipífkk,°Ínrikábbazesélyterem-

tés,  mintsem  a   segélyezés   az  az  út,
amelyet járhatónak Ítél. Adhat-e ilyen
segítséget  az  embereknek  a  Szociális
Központ?

-  A  legegyszerűbb  cigány  emberre  is
szükség  van  ebben  a folyamatban.  Min-
denkinek  a  közös  együttmunkálkodásá-
ra,  ahhoz,  hogy  ne  váljanak  lumpen  ele-
mekké. Tény,  a „Lungo Drom" megpró-
bál  segíteni,  de  a  legnagyobb jószándék
és jóakarat mellett sem  lehetséges  anya-
gi    erőforrások    biztosi'tása    nélkül.    Mi
minden    következetes    és    előremutató
programot támogatunk.  Ilyen  volt a köz-
hasznú   munkák   megszervezése,   az   át-
képzések  és  a tanfolyamok  összeálli`tása
is. A  cigányok túlnyomó részénél a bol-
dogulni  akarás  megvan.  Szeretnének  el-
őrébbjutni, s aki csak a Cigány  Szociális
Központ  segi'tségével  tud,   azt  is  támo-
gatnunk    kell.    A   követelődzéfl;fl(    helyett
azokat erősítjük, akik tesznek is valamit.
Ez eddig  is  így működött és ezután  is ez
lesz  a jövő útja.

Csillei Béla
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EK    KERESZTÚTJÁN
Cigánygyerekek   a   magyar   iskolarendszerben

Fogadatlan prókátorok világme.gvÉilt.Ó nyi.Iatkozg.tainak-zajos hátterében gyakoria e!.h.alvá.nyul 9. y.aléban

tenniókarók hangja.  Éölcselkedő Pelebesz_élők, .Pssze.yont
szemöldökű, tudálékos okoskodók adnak csalhatatlan
recepteket a clgányság proplérr)áin.ak me.goldására,

miköz.ben a nap -mint nap az Ügyéri dolgg.zók meg.ar!nyi
akadályon kell, hogy keresztülvereke.djék mgg.uka.t.
Sorsukon, helyzetükön javítani akaró romafiatal.ok

küszködnek az iskola szigorú rendsze.rével,.s marqqnqk le
ebben a kemény véisenyben. Pénz, támogatqs é.s

ereádff%éón#icéfin#,C#Óo3%ánntjáá%§gEat%r,jsaa#je8,ztd#eStneakkóta
fog,i§|ko3áigacigváa%ghfe§#%skuekkbaF,'R%sea%gEkí3!,,az

alkalmából megrendezett pécsi fudorr)!qpyos
konferencián 6eszámolt eredményeiről és az

akadályokról egyaránt.
Ennek során nyilatkozott lapunknak is.

- Miért ez a töreden hit a romafiai
talokkal  kapcsolatban?  Ennyire  idő-
szerű ez a probléma?

-  Mondhatnám   azt  is,   származásom
okán,  hiszen  magam  is  beás  cigány  va-
gyok,   de  ez   csak   egy   része   lenne   az
igazságnak.    Szegeden    végeztem,    ma-
gyar-történelem   szakon,   majd   elvégez-
tem a filozófia szakot az ELTE bölcsész-
karán.    Közel    hét    esztendeje    tanítok,
többnyire gimnáziumban,  illetve  a pécsi
Janus   Pannónius   Tudományegyetemen.
Naponta  szembesültem  azokkal  a  prob-
lémákkal,  melyekkel  már  mint  diáknak
is  meg  kellett küzdenem.  A legnagyobb

jószándék és akarat mellett is több olyan
akadály   merül   fel   egy   romafiatal   to-
vábbtanulásánál,    amely    nem    oldható
meg kizárólag az egyéni ambíciók erősí-
tésével.    Társadalmi    problémáról    van
szó,  ennek  megfelelően  kell   kezelni   a
kérdést.   Néhány   barátommal   ezért   is
hoztunk  létre egy  civil  kezdeményezést,
bízva  abban,  ez  egyfajta  előrelépést je-
lenthet.  A "Gandhi  Alapítvány"-ról  van
szó,  melynek elnöke  vagyok,  s  ami  leg-
főbb  céljának  a  tehetséges  cigányfiata-
lok  felkarolását  tekinti.  Ennek  megfele-
lően  tervünk  egy  hatosztályos  gimnázi-
um létrehozása, ahol a rátermett, tanulni
vágyó   gyerekek   leérettségizhetnek   és

|Tg;jdmainn%i:kb:lzáor:i;g|y:;:rTjrö?h:te:zet:eá:
nult  réteg,  amely  megfelelő  utánpótlást
biztosíthat   a   cigányság   felemelkedésé-
ért,  beilleszkedéséért dolgozók  számára.

ó

Ez természetesen  nem csodaszer és  nem
kjzárólagos  út,  de  úgy  vélem,   komoly
lépés előre.

-Mi az oka annak, hogy a romagye-
itkek   nem   képesek   olyan   jelentős
számban elvégezni az iskolát, mint az
kívánatos volna?

-Tagadhatatlan, az ezt megelőző évti-

zedekben sem volt valami rózsás a hely-
zet,  de  az  utóbbi  négy  esztendő  drámai
hatást  eredményezett  a  cigányság  köré-
ben.  Hatvan-hetven,  vagy  talán  még  na-

gyobb  százalékban  élnek  a  létminimum
alatt,  s  ez  alapvetően  határozza  meg  az
iskolához fűződő viszonyukat is.  Az ok-
tatás egyre több pénzbe kerül, a régi, lát-
szólagos    ingyenesség    mára   feledésbe
merült.  Sokan  megérzik  ennek  hatását.
Ugyanakkor  a cigányságon  b.elül  ez  va-
lósággal   drámai   fordulatot  eredménye-
zett.  A gyerekek  komoly  mértékben  ér-
zik  meg,  hogy  nincs  pénz  már  az  ön-
fenntartásra sem, nemhogy az iskolai  ki-
adásokra.  Az iskolai  sikertelenségek pe-
dig  tovább  mélyítik  a  már  meglévő tár-
sadalmi   problémákat.   Az  ország,   mint
mondják,   Európába   akar   menni,   míg
közben  egy  félmilliós  népesség  egysze-
rűen képtelen  a fennmaradásra is.  Amíg
tehát a társadalom nem érti  meg, hogy a
cigánygyerekek iskolai sikere nemcsak a
cigányság  számára  fontos,  hanem  vala-
mennyiünk   közös   ügye,   addig    nehéz
lesz   kézzelfogható   eredményekről   be-
szélni.

-Oktatásügyben  elért  eredménye-:
inket  gyakorta  hangoztatjuk.  Nőtt  a
diplomások, az érettségizettek, a szak-
mátszerzokszáma.Ebbolacigányság
kimaradt?

-  A  számok  és  a  tények  könyörtele-
nek.  Hazánkban  a  lakosság  mintegy  40
százaléka   érettségizett   és   13   százaléka
diplomás.   Ez   európai   mércével   mérve
rendkl'vül   alacsony.   Ugyanez   a   cigány
lakosság   körében   egyszerűen   megdöb-
bentő helyzetet jelez.  Felettébb  optimis-
ta vélemények szerint talán ha fél  száza-
lékának   van  érettségije  és  ezrelékének
diplomája, ami valójában néhány embert
jelent.  Többezer cigányember mellett áll
egy  diplomás.  Mindez  azt jelenti,  a  ci-

gányság  képtelen  megszervezni  önmaga

jt:,Veánbt:iéep::é; t?na;,yh;eggy]'t:étgoebtbJseé`: : tt áér: 
sadalomban    van    néhány    személyiség,
aki  a  gyakorlatban  is  támogatja  ezt  az
ügyet.  Komoly  munkájuknak  mindössze
az  az  akadálya,  hogy  a problémahalmaz
akkora,    hogy    túlnő   tevékenységükön.
Ezt  már  i'gy,  ezen  a  módon, jószándék-
kal  és  végtelen  kitartással  nem  lehet  ke-
zelni.  Ha  a cigányságon  belül  nem  lesz-
nek  olyan  emberek,  akik  ezt  a  munkát
elvégzik,  akkor  menthetetlenül  bukásra
van   i'télve   minden  jóindulat.   A  Gandhi
Alapítványi  Gimnáziumot,  amely  a  na-

pokban  kezdi  meg  működését,  ennek  a
felismerésnek  nyomán  hoztuk  létre.  Ha
a romák nem termelik ki saját éiielmisé-
güket, ha ezek a diplomát szerzett embe-
rek nem tesznek meg mindent népük fel-
emelkedéséért,  akkor  nem  várhatunk  a
továbbiakban  semmi jót.  Ezért kell  ezt a
harcot nap mint nap megvi'vnunk.

-  Cigány  középiskola  cigány  fiata-  t
loknak.  Nem  eLkülönü]és  ez  a  terve-
zet?

-Ez egy  hat-  és  félosztályos  középis-

kola,  ahová  azok  a tehetséges  romagye-
rekek jöhetnek,  akik  a  tanulást  nemcsak
célnak, de eszköznek is fogják  fel.  Elvé-

gezvén  nem  hagyják  ott  közösségüket,
hanem   visszatérnek   és   hasznosi'tják   az
itt  tanultakat.  És  itt  meg  kell,  hogy  áll-

junk  egy  pillanatra.  Magyarországon,  a
történelmi  tapasztalat  azt  mutatja,  hogy
ha   egy    nemzeti-etnikai    kisebbség    be
akar  illeszkedni  a  társadalomba,  el  kell
hagynia kultúráját.  Vonatkozik  ez  a svá-
bokra,    szerbekre,     zsidókra    egyaránt.
Ugyane,z  a  minta  működik  a  cigányok-
nál  is.  Es  működött  volna már a század-
előn  is,  ha  bizonyos  körülmények  lehe-
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tővé  tették  volna.  De  lehetetlenné  tették

például  a  látható  rasszjegyek,  a  nyilván-
való    életmódkülönbségek,    életfelfogá-
sok.  Ugyanakkor  az  elői'téletek,  a  nagy-
ságrendben   is   meghatározó   elői'téletek
szintén  lehetetlenné  tették  a  beilleszke-
dést.  Kevesek számára működött csupán
a  „felszívódás"  lehetősége.  0lyan  intéz-
ményt   kellett   tehát   létrehozni,   amely
azon  ki'vül,  hogy  egy  magas szintű okta-
tást  képvisel  ebben  az  iskolai   verseny-
ben,  mintegy  értékként  mutatja  fel  a  ci-

gány  kultúrát.  Nemcsak  versenyképessé
teszi  az  itt  végzett  fiatalokat,  de  megér-
teti   velük,   saját  kultúrájuk  eredményei
nem   szégyellni   valók.   Nem   alakul   ki
egy  öngyulöletük,  aminek   a  végén  me~
nekülni    ki`vánnak    közösségükból,    né-

püktől.   Ez   a  lélektanilag   poziti'v   hatás
elérése   egyrészt   saját   Önbecsülésüket,
személyiségük  helyes  fomálását,   más-
részt  számazásuk  vállalását  is  eredmé-
nyezhetné.  Nem  elkülönülés  tehát  a  cé-
lunk,  hanem  az  önazonosság  megisme-
rése által  történő beilleszkedés.

-   Mit  jelent   ez   a   gyakorlatban?
Lesz-e  elég  cigány  származású  peda-
gógus?     Számíthatnak-e    nemcigány
oktatókra, szakemberekre?

-  A  tapasztalat  azt  mutatja,  a  cigány
fiatalok  el  sem  jutnak  a  felsőoktatásba.
Kevés  a  diplomás,  kevés  a  pedagógus.
Ezért a közös munkát úgy  kell megolda-
nunk,   hogy  a  nemcigány  kollégáink  is
megtanulnak   cigányul.   Elengedhetetlen
ugyanis,  hogy  a  nyelv  ismerete,  szépsé-

ge   és   ihegszerettetése   közelebb   hozza
egymáshoz az embereket.  Nem  véletlen,
hogy  egyik  legnagyobb  akadályát  a  to-
vábbtanulásnak  ez  a  küszöb  képezi.  És
ez már az általános  iskola előtt megkez-
dődik.      A      családoknál      funkcionális
nyelvhasználat  dominál.   Néha  egy   ke-

vert, vegyes szóhasználat működik, min-
dig a konkrét pillanattól függően. A gye-
rek  ezt  hallja,  tanulja.  Az  iskolaérettsé-

get  vizsgáló  bizottság  azonban  cseppet
sem   toleráns   e   tekintetben.   Azt  nézik,
mennyire beszéli a magyart a kisgyerek.
Mivel  döcög,  akadozik,  már ki  is mond-

ják  rá  az  i`téletet.  Léír€/.Ö.nné'k  czz  oszÍcz'-
lyok, ahol döntő többségben cigány gye~
rekek  tanulnak,  csak  azért,  hogy  ne  z.a-
varják  a  többi  osztály  hc,ladását.  Ez;ek
aztán  egy  idő múlva ténylegesen  hason-
li`tani  is  kezdenek  az  elői'téletek  alapján
kialakított   gyerekképre.   Amelyik   gye-
reknek  pedig  sikerül  bekerülnie egy  ha-

gyományos  osztályba,  szembe  kell  néz-
nie   jónéhány    megoldhatatlannak   tűnő
feladattal. Tudjuk, itt a legfontosabb tan-
tárgyak  a  nyelv,  a  matematika  és  talán
még  a  környezetismeret.  Nem  ki`vánom
lebecsülni  a többi  tárgyat,  de Magyaror-
szágon  a  karrier  útja  a  felsoroltak  alap-
ján  dól el. Ebben pedig a romák komoly
hátrányban  vannak.  Sem  program,  sem
pedig  pedagógus  nincs,  aki  türelemmel,
értőn  kezelné  ezt  a  kérdést.  Igy  a  tehet-
séges,  tanulni  vágyó  fiatal  is  rájön,  leg-

jobb,  ha alkalmazkodik, hasonul  és leta-
gadja származását.

- Van-e  megoldás?  Létezik-e politii
kai, társadalmi szándék ennek kezelé-
sére?

-  Ketyeg  egy  időzített  bomba,  a  ci-

gánykérdés, és nem nagyon látszik az az
akarat,  mely  kivezető  utat  mutatna.  Né-
hány   önkormányzat,   talán   egy-két   ci-

gányszervezet,  vagy jószándékú  szakér-
tő. Megpróbáltunk az érettségizett roma-
fiatalok számára pedagógiai  asszisztens-
képzést   taLrtani,   hátha   nagyobb   szeren-
cséjük  lesz  az  elhelyezkedésnél.  Apró-
falvakban  még  ma  is  gyakorta tanítanak
képesi`tés  nélkül.  Vannak olyan települé-

Létrejönnek az osztályok
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sek,  ahol  a  lakosság  túlnyomó  része  ci-

gány.  Itt  felbecsülhetetlen  lenne  egy  ci-
gány   tani'tó.   Sajnos   azonban   -   nevet
nem  akarok  mondani  -,  az  egyik  falu-
ban,  ahol  szinte  kizárólag  romák  élnek,
az iskolában  tani'tó öt pedagógus  nemci-

gány.   Négyen   képesi'tés   nélküliek,   de
mikor egyik  kislányunk  oda jelentkezett
felvételre,  azzal  utasi`tották  el,  túl  közel
kerülne    a   gyerekekhez.    Cigánygyere-
kekhez egy  általános  iskolában!  Ez  van.

-  Nincs  kiút?  Bele  keLl  törődnünk
abba, ma még nincs megoldás, de még
szándék sem?

- Tény, ma már a szakmunkásképzőbe
sem   kerülhetnek   be   a   gyerekek,   meii
nincs  gyakorlati  helyük.   Még  ha  meg-
volna  az  a  pénz,  amit  a  kisiparosnak  le
kell   tenni,   akkor  sem.   Tagadják,   bizo-
nyíthatatlan,   de   mégis   mindenki   tudja,
egy    maszek   súlyos   pénzeket   követel
meg. De cigányt akkor sem  vesz fel. Ta-

pasztalatból mondom, tehetséges kislány
fodrász  szeretne  lenni, de csak az utolsó
helyen   vágják  a  szemébe,   a  vendégek
nem  akarják,  hogy  barna bőrű igazi'tsa a
hajukat.  Es ugyanez a helyzet az élelmi-
szereladó,  vagy  a  kozmetikus  esetében
is.  Ez  a  negatív  példa.  A  másik  oldal  a
Somogy Megyei  Önkormányzat, ahol  az
iskolák   külön   pénzt,   egyfajta  jutalmat
kapnak,  ha cigány  fiatal  érettségizik  ná-
luk.   Komoly   összegeket,   melynek   kö-
vetkeztében   idén   21   leendő   végzősrol
tudok   magam   is.   Van   tehát   megoldás,
csak a jószándékon  kívül egy kicsit több
is  kell.  Amikor  kisebbségi  létről,  hely-
zetről,  problémáról  beszélünk,  minden-
kinek  azonnal  a  határon  túl  élő magyar-
ság jut  az eszébe.  Nem  becsülöm  le  en-
nek  a kérdésnek  a fontosságát,  de  tudo-
másul  kellene  vennünk,  ugyanez  ideha-
za is létezik.  És messze nem egyforma a
németség,  horvátság,  avagy  a cigányság
helyzete.   Mint   ahogyan   létszámban   is
különböznek.  Iskolarendszer,  oktatás  és
támogatás.   És   a  kérdés   megfelelő  ko-
molysággal  történő  kezelése.   A  cigány
értelmiségnek   pedig   az   az   elsődleges
feladata,  hogy  érzékeltessék  az  ifjúság-
gal,  értékeik  vállalhatók.  Ne  szégyelljék
és  tagadják,  hanem  őrízzék,  fejlesszék
ezeket.   Ha  a  fiatalok  megfelelő  példát
látnak    maguk    előtt,    bátori`thatóak.    A
többségi társadalomnak is ugyanez a fel-
adata. Bár még nincs cigány tévébemon-
dó,  reflektorfényben  szereplő  értelmisé-
gi,  ez az egyetlen járható út. Ez az okta-
tás.  Ez a Gandhi  Alapi`tvány  KÖzépisko-
la  nem  fog  megoldani   minden  problé-
mát.  De  valami  elkezdődik.  Ez  az egyik
út,  lehet  szervezni  a  többit.  De  valamit
tenni  kell. És közösen,  különben  nem ju-
tunk  sehová.  Ekkor érhetjük  el,  hogy  az
asszimilálódás   helyett   integrálódás   le-

gyen  a cél.  Saját  kultúránk  vá]lalásával.
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A  közszolgálati  Magyar  Televízió
ismeretterjesztő,    tudományos   előa-
dásban tárta a nézok elé a magyaror-
szági  cigányság  történetét  a  közép-
kortól    napjainkig.    (Kapcsolatok   -
Soós     lstván:     Cigányok,     MTV-2,
1994.  febmár  14.)  A  közvetlenül  az
esti  főműsoridő  után  sugárzott  előa-
dás   a   Kárpát-medencében   élő   ci-
gányság   történetével   ígérte   megis-
mertetni  a  nézoket,  felelevenítve  az
„átkos"  TIT előadásainak  hangulatát
és  Őveges  mester  tudományos  sze-
xepiljét.

Az    adás    megtekintése
után  a  cigányság magyar-
országi történetét, a társa-
dalmi  előítéleteket  s  azok
következményeit    valame-
lyest  ismerő embernek  te-
hetetlen   dühében   ökölbe
szoru]  a  keze,  míg az egyi
szerű po]gárnak - vélhetői
en - megerősödtek koráb-
bi  előítéletei;  a  cigány  bi-
zony      alacsonyabbrendű,
„megregulázásra"   je]ölte-
tett, ám az a]ól időrffl idő-
re kibúvó fajta - már Má-
ria  Teréziának  sem  sike-
rült, tudtuk meg Soóstól -
s  ,,ezek"   bizony   a  szelíd
magyar kultúrfölény soro-
zatos  bodicsekjei   ellenére
is  folytatták  ,,vad'',  „eny-
veskezű" életüket.

Az  előadás  a  historizmus  legrosz-
szabb    hagyományait    felelevenítve
mutatta   be   a   cigányság   („IndiábóI
származó,  kultúrával  nem  rendelke-
ző,  dolgozni  nem  szerető,  leteleped-
ni, asszimilálódni  nem hajlandó nép-
ség")   történetét,   amelyet   első   ma-
gyarországi   megjelenése  óta  üldöz-
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nek.  Velük szemben már a tizenhete-
dik   században   éltek   előítélete(in)k,
„polgárrá nevelésük"  már akkor sem
sikerült.    A    problémát    orvoslandó
Mária  Terézia  elszakította  a  cigány

gyermekeket   szüleiktől   azzal,   hogy

:eajá|vkeaTda,sazt:srsbzaanő`kmeTáÁ:o|g,áund:
juk meg az előadótól - az engedetlen
gyerkőcök     természetesen      vissza-
szökdöstek  szüleikhez,  így  a  problé-
ma  (sic!)  ekkor  még  nem  oldódott
meg.  Mítoszaikban  -  elítélendő,  ha-
zug módon (ELIADE forog sírjában)
-  a  „valóságnál"  korábbra  teszik  a
magyarországi            megjelenésüket,
szemben  a  magyarok  valósághű  mí-
toszaival,  akiket  a  csodaszarvas  ho-
zott  a tejjel  mézzel  folyó  Kánaánba.
Üldöztetésükre  hajlamaikkal,  szoká-
saikkal   maguk  szolgáltatnak  indíté-
kot,  hiszen  ha  a  szükség  úgy  hozza,
horribile dictu, embert is esznek - az
előadó    hallgatóit    kétségek    között
hagyta  egy  évszázados  esettel  kap-
csolatban,  hol kényszerített vallomá-
sok  alapján  hírdettek  ítéletet  az  elő-
ítéletek  klasszikus  sémája  alapján,  s
mellyel    kapcsolatban    períratok    is
rendelkezésre állnak.  (Vö.:  Tiszaesz-
lár) -,  nem  is  csoda,  sugallja az elő-
adó, ha kimaradtak a földosztásból a
második világháború után.

Az irónikus hang, a túlzó, sarkosan
fogalmazott   kritika   más   esetben   a
történeti  „igazságok"  hirdetése  ellen
érzett    természetes    idegenkedésnek
szólna, ám ez esetben a reflektálatlan
történeti  értelmezés  megengedhetet-
len  politikai  célokra  való  használata
elleni tehetetlen   indulat oldószere. A
feudális  többségi  társadalom  vezető-
inek represszív rendelkezéseiből erő-
szakolt   intézkedéseiből,   kihámozott
reflektálatlan  történeti  adatokat  kel-
lemes  elbeszélésé  kanyan'tó  mesélő
méltatlan lenne figyelmünkre, ha dé-
lelőtti  matinéban, plüssállatok között
adná elő kedves  hangon   a rossz ör-
dögökről szóló kalandokat.

Igy  azonban  a  Kossuth
Lajos    T\idományegyetem
nagyelőadójának   bensősé-
ges környezete szakmailag
legitimálja az előadó gyer-
mekmeséjét,  míg  a  televíi
zió  műsorkészítői   tesznek
arról,    hogy    ne    csupán
romlat]an fiatal egyetemis-
ták   és   egyéb   érdeklődők
hallgassák a nagytiszteletű
szakértőt.   A   műsor   nem
csupán  a  cigányság  elleni
előítéletek    „tudományos"
igazolásának  politikai  esz-
köze  (ilyesmirffl  már  hall-
hatott   a   nagyérdemű   fél
évszázaddal    ezelőtt),   ha-
nem    a    történészszakma
nagy    nyilvánosság    előtt
történő   megaláztatása   is.
Tiltakozni  -  ismét  -  nem
elsősorban az előadás köz-
vetlen    sértettjeinek    kell,
hanem  annak  a  szakmai
közösségnek,  amelyet mé]-
tóságában sértett-e műsor.

Akkor, mikor a nemzetközi ember-  téy
jogi  -  és  politikai  -  körökben  köz-
tiszteletet és  osztatlan  bizalmat élve-
ző  Amnesty  lntemational  mértékadó
politikai   körökhöz   eljuttatott  jelen-
tésében közzétette, hogy az emberjo~
gi  ügyekben  köztiszteletben  állónak
nem   nevezhető   magyar   rendőrség
szélsőséges    eszközökkel    szolgálta-
tott  vélt  igazságot  egy  magyarorszá-
gi községben a cigány lakosság kárá-
ra,  a  magyar  közszolgálati  televízió
olyan  programot  mutatott  be,  amely
megcsúfolja a „tudományosság" és a
közszolgálatiság    (értsd:    az    ország
valamennyi polgárát egyformán  tisz-
telő)  kritériumait.

„LIJNGO  DROM"          iog4. FEBFr)jÁiT`
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Megkísérelhetnénk   cáfolni   a   be-

mutatott  történeti  „tényeket",  ám en-
nek nem  volna értelme.  Az adás  nem
értékelhető -értsd:  nem szabad a de-
terminista  történeti  értelmezés  kere-
tei  között  értékelni  -  történeti  isme-
reteket   közlő,   ismeretterjesztő   mű-
sorként.  A politikai cél  nem leplezett,
hiszen az előadás végére a hamis tör-
téneti    alternatíva    szöge    kibújik    a
„rendszerváltozás"   politikai   zsákjá-
ból:  a cigányság  vagy  asszimilálódik
a  kulturális,  társadalmi  fensőbbséget
képviselő    többségi    magyarsághoz,
vagy jogosan  pusztul.  A történeti  el-
őzmények a hamis politikai alternatí-
va   felvázolását   szolgálják.   Nézzük
tehát  i'gy  e  műsort.  Parabolaként  -  a
magyarság  parabolájaként.

Cáfolnánk  a  történeti   „tényekkel"
-  a  foként  negatív  történeti  reflexi-
Ókban  megőrzött  emlékekkel  (értsd:

amzasuz`tdo:tzőkk,jeá,`:::é::g3;',tetatLe-|ya]sáí::

rint    a    cigányság     letelepi'thetetlen,

„megregulázhatatlan",    zenéje   után-
zás,    nincsen    önálló    kultúrája?    Az
előadó     szóhasználata     („megfelelő
kritikával      illette",     „megregulázási
szándékkal")   mellett  a  vaskos  téve~
dések  qlig  szúrnak  szemet.  Szemreb~
benés  nélkül  hangzik  el,  hogy  „önál-
ló  cigány  népzenéről  nem  beszélhe-
tünk  abban  az  értelemben,  ahogyan
van  magyar népzene".  A vérlázító tu-
datlanság    kevésbé   bántó,    mint   az
összehasonlításban  megbúvó  rettent-
hetetlen   kultúrsovinizmus.   Megkér-
dezzük  ezután,  hogy  mindez  azt je-
lenti,   hogy   a   cigányságot   szokásai
nem teszik alkalmassá a nemzetalko-

''d-=   tó    magyar    nemzettei    vaió    együtt-

u  élésre?    Mit    szólhatunk    minderre?
Pereljünk?  Kíséreljük  meg  független
bi'róság előtt bizonyítani,  hogy  mind-
ez   alkalmas   egy   népcsoport   elleni
előítélet  felkeltésére?  Aligha jámánk
sikerrel.   Inkább   talán   képzeljük   el,
hogy  az  osztrák  televízióban  sugár-
zott  előadásban   említés   esik   a  ma-

gyarok    kalandozásairól,    „vadságá-
ról",  nomádhajlamairól,  zenekultúrá-

jának  hiányáról  (Liszt  is  Weimarban
lett hi'res), állandó hőzöngő szokásai-
ról     (soroljuk:     Rákóczitól     Kossut-
hig?),  majd  a  bevásárlóturizmus  ké-

peit  a  „történeti  előadás"  alá  montí-
rozva  Jalta jogosságáról  való  utalás-
ról.  Mit  mondana utána   A Hét?

Kell-e  magyarázni  a  te-
levíziójában       távoktatási
szakértíként megjelenő al-
elnök    úrnak    a    televízió
messze hordó hatásait? Ha
szélsőségesen  akarnék  fo-
galmazni,  azt  mondanám,
ezen    adás   után   minden
megtámadott   roma,   min-
den e nap után bekövetke-
zett szkínhederőszak, vala-
mennyi    további    rendőri
túlkapás  a Magyar Televí-
zió    vezetőinek    lelkén    is
szárad.  Túlzás  lenne  ez  is,
ám  a  televízió  vezetőinek
felelősségét nem csökkenti.
E  műsort  készítették,  nel
vükkel  vállalták,  szakmai
hite]ükkel      a]átámasztot-
ták. Ki kell mondanunk: a
műsor  készítői  a  nézőket
magyarságukban    szégye-
nítették meg.

Hamis  történeti  tudatot  sugalló,  a
többségi      kultúrfölényt      ellenőrzés
nélkül   szertekiáltó,   inszinuáló   mű-
sort      készi'tettek,      megszégyenítve
minket, a „csendes többséget".  Isme-
retterjesztés     címén     a     társadalom
rossz  közérzetének  okán  terjedő elő-
i'téleteket  kísérelt  meg  történeti   „ér-
veléssel"  igazolni,  észrevétlen  szivá-
rogva  közös  tudatalattinkba.  Ezután
ha  szegény,  rosszul  öltözött,  kérege-
tő,   tolvaj   cigányt   látunk,   „tudjuk"
majd,  mindez történeti okokra vezet-
hető   vissza.    A   megregulázhatatian
nép  szerencsétlen  egyedének feltolu-
ló  ösztönei  -  mondjuk  majd.  Törté-
neti     tudásunkat    nem    reflektáljuk,
nem   gondolkozunk  el   okokon,  erő-
szakon,  kizáró  hatalmi  viszonyokon,

paternalista     „jobbító     szándékon",
alacsony       társadalmi       preszti`zsen,
kényszerítő szociális  különbségeken.
Nem   érdekel   minket   a   kisebbségi
társadalomnak  a  többséghez  hason-
latos  megosztottsága,  kulturális,  szo-
ciális,   gazdasági   rétegződése.   Elfo-

gadjuk,   hogy   e   „népség"   többsége
született  a  rosszra;   vezetői,  értelmi-
sége  csupán  a  cigány  zenészek  „he-

V ioo4.FFBRtjiÁir3          ,,I.IJNGO  DROM"

lyes  példát  mutató",  ám  szűk,  kivá-

lasztott,    szélsőségesen    asszimiláló-

dott   rétege.   Hamis   felsőbbségtuda-
tunk,     sallangmentes    patemalizmu-

sunk     „tudományos"     alátámasztást
kap.

A „gonosz  banalitásáró1"  Hanah  A

rendt  írt  meggyőzően.  Apró  lépések,
mindennapos  döntések   sorozatában,

„tudattalanul"  sodródunk  afelé,  hogy
elfogadjuk  a  ránk  erőszakolt  -  ezút-
tal  történeti  -  „igazságokat".  A  ma-

gyar   társadalom    többsége    keveset
tud a cigányság  történetéről,  kultúrá-

járól,    szokásairól.    Ez    ellen    aligha
emelhetjük   fel   szavunkat   -   bár   a
NAT erre  is  kitérhetne -,  hiszen  ma-

gunkról,  saját történeteinkről,  hagyo-
mányainkról  is keveset tudunk. Nyil-
vánvaló,    hogy    a   televízió    nem    a

„népnevelés"    (vö.:    független    tájé-
koztatás) eszköze.  Ám a modern mé-
diumoknak   hallatlan   befolyása   van
mindennapjainkra,   így   a  társadalmi
konfliktusaink  oldásában  döntő  sze-
rep juthat  nel(ik.

Régi javaslat,  hogy  a te-
levízió műsoraiban az álta-
lában  a  többségi  társada-
Iom által  megje]enített po-
zitív     személyiségek     (be-
mondónő,  kvízműsorveze-
tő, tv-játék, szappanopera-
hős  stb.)  között megjelenő
romák     fontos      szerepet
játszhatnak   a   társadalmi
előítéletek   oldásában.   Fe-
Ielős,   emberi   magatartás
kérdése   csupán,   hogy   a
médiumok        döntéshozói
ilyen    vagy    más,    „tudo-
mányos"   eszközökkel   él-
nek.

Késő  este  Szabó  lstván
Mefisztója  ment.   A törté-
netre emlékszünk?

Braun Róbert

Magyar Hírlap ,  1994. február  17.
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Huncutkás   mosollyal,   örömtől   ára-
dozva  újságolta  Zivatar  (a  p.-i  alapszer-
vezetünk  elnökének  beceneve)  hogy  az
utóbbi   napokban  jól  élnek  a  cigányok.
Megkezdődött a faluban a polgámesteri
posztért    a    korteskedés,    a    rivalizálás.
Legalább   öt   gádzsó   pályázik,   és   most
egyszerre    valamennyinek    sürgős    lett,
hogy  szót értsen  a cigányokkal.  Járják  a
telepet,  a  családokat,  „szédi'tik"  a romá-
kat,   i'gérgetnek,   hogy  ha  rájuk  szavaz-
nak,   meglátják,   ők   megoldják   a   cigá-
nyok  gondját.

„Kinek,    melyiknek    higgyünk,    drága
Kálmán  bátyám?!"  -  teszi  fel    a  kérdést
Tivadar.  - „Egyik  libát  hoz a másik  disz-
nótorost,  a hamadik engedélyezi  a fahor-
dást.   Hordják  a,  korteskolbászt,  és  mind
gyűlésre  hi'v."  Es  Tivadar  engem   is  egy
ilyen   naggyulésre   invitál.   Azt   magyará-
zom  neki,  hogy  akkor  illik  elmenni  vala-
mennyiére -mert 5(!) jelölt van a polgár-

Vae|sót:iEoesszitkrq;aNázn,:Ír,Égo#ik:Zeií:
jük  el  a  megye  valamennyi  településére,
ahol  megüresedik  a  polgámesteri  szék?
Abban  állapodunk meg,  hogy ő jelen  lesz
valamennyi  gyulésen  és felszólal:  minden
polgámesterjelölt  jelölési   tanácskozásán
ugyanazt  mondja:  A p.-i  cigányság  azt  a

polgámesterjelöltet    támogatja,    amellett
áll   ki,  amelyik  szi`vügyének  vallja,  köte-
lességének  tartja,   hogy   az   1993  júliusá-
ban  elfogadott  nemzeti  és  etnikai  kiebb-
ségi    törvény   betűi   és   szelleme   szerint
cselekszik,   s   ezt   igyekszik   megvalósi'ta-
ni  P.  településen  is.

Ennyivel  azonban  nincs  vége  a  kor-
teskedésnek.    Tivadar   azon    erősködik,
hogy az egyik polgármesterjelöltben  van
egy  vonóval,  s jó  lenne, ha legalább vele
beszélgetnék.    Megtörténik.    De    aztán
„véletlenül" összefutunk a másik polgár-
mesterjelölttel   is,  aki   korábban  hivatal-
ból     segi'tette    a    p.-i    hagyományőrző
együttesünk   működését,   biztósi'tott   ré-
szünkre  próbalehetőséget,  a  művelődési
ház  igénybevételét.

Tapasztalom:  megnőtt a cigány  szava-
zó  ázsiója!   Legalábbis  azóta  hatványo-
zottan,  amióta úgy  szól  a regula,  hogy  a
jövéb;ben  (ma  már!)  közv,etlenül  választ-
ják a polgármestereket. Es ezért különö-
sen  tanulságos  a  p.-i  eset.  Udvaroltak  a
cigányok   kegyeiért.   Nem   vallom   azt,
hogy  erre  rá  kell  játszani,  de  azt  igen,
hogy  adot!  a  lehetőség:  választhat  a  ci-

gányság! Es szavazataival elsősorban ar-
ra  voksolhat,  aki  polgármesterként  kiáll
a  kisebbségi  törvény  végrehajtása  mel`-

:e:tri tőKjue],Óe:%:gg :,z: kc:áá :yt 3,zeapvua,Íg:kjee=
lenléte,  részvételi  aránya,  ahol  eldönthe-
tik!   Vagy   befolyásolhatják   a   végered-
ményt !

Néhány,  szavazat  eldöntheti   a  mérleg
nyelvét!  Oriási  baklövés  lenne,,ha  ezt  a
cigányok  nem  használnák  ki!  Es  ebben

jelentős szerepe lehet a faluban  élő,  mű-
ködő   bámilyen    cigány    szervezetnek.
Készítsék   fel,   okosi'tsák   kj   a   romákat:
csak   olyan  jelöltre   szavazzanak,   aki   a
kisebbségi  törvényt  végrehajtja!  Csak ez
az  értékmérő!  Ez  a  próbakő!  P.-ben  885
választópolgár szavazhatott a kijelölt  na-

pon.  Ebból  527-en  éltek  a  lehetőséggel.
S  az  öt  polgármester jelölt  közül   139(!)
vokssal   már  nyerni   lehetett!  Csak  mel-
lesleg  jegyzem   meg:   P.-ben   több   mint
200 a cigány  választópolgárok száma!

Vajon  „bejött-e"  a tippjük? Jól  válasz-
tottak-e?  Majd  kiderül,  majd  a  gyakor-
lat,    az   élet   visszaigazolja.    Mert   igaz,
nem   megvetendő  a  korteskolbász  sem,
de  azért  „egytál  lencséért"  kár  lenne  el-
kótyavetyélni   a  cigányság   érdekeit,  jö-
vójét!

Ez    lebegjen    minden    cigány    szeme
előtt,  amikor szavazni  fog!

Farkas Kálmán

Cigány gyermek klub -először Abonyban
RaHael Jánosné, ^ranka húsz éve azon munkálkodik, hogy

jobbá, kulturáltabbá tegye sorstársai, a cigányok életét.
Kisebb-nagyobb eredményességgel alaki'totta eddig is övéi
életét. Elsősorban személyes pédamutatással jári előttük.

Többször került konfliktusba övéivel, de bátor és kitaitó volt.
Nyitott, emberszerető egyéniségével kiállt elképzelései melleH.
Toleráns személyiség. Arankát a magyarok a hétköznapokon,

ünnepeken és a fórumokon egyaránt elfogadták. Tisztelik.
Többen szeretik. Fontos láncszem ő a cigányok és a nem
cigányok között.1993. szeptember 8-tól az Abony Város

Önkormányzata Szociális lrodáján dolgozik
az ügyfélszolgálati napokon.

-Már  korábban  is  felajánlottam  a  se-

gítségemet ellenszolgáltatás  nélkül  Gaj-
dos   lstván   polgármester   úrnak.   Érez-
tem, s tudtam,  hogy szüksége van rám, s
hasznomat  veheti.  Ez  be  is  igazolódott
azóta.  Elégedett  velem.  Többször  meg-
di`cséri  a  munkámat,  ami  kissé  zavar,  de
a  visszajelzésre  szükség  is  van.  A foga-
dónapokon   heti   16   órát   dolgozom.   Az
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iroda  előadói  is  elfogadtak.  Igaz,  gyak-
ran  mondogatják,  vonzom  a cigányokat,
mikor   új   arcok   is   felbukkannak.   Min-
denkor  utánajárok  a  problémás  esetek-
nek,   veszem   a   fáradtságot,   elmegyek
óvodába,  iskolába,  OTP-be,  konzultálok
a  Polgármester  úrral,  de  Budapestre  is
elutazok,  ha  szükségét  látom.  Miért  ne,
ha  i'gy  segi`thetek  mások  gondján.  Ösz-

töndíjat  is  intéztem  már  el.  Segélykérel-
mekkel,   az  első  lakáshoz  jutók  problá-
máival  foglalkozom.  A  cigány  ügyfele-
ken  túl  sok  a  magyar  idős  ügyfelem  is.
Ha  az  ügyfeleim  -  a  cigányok  -  hango-
sak,   kiküldöm   őket,   s   ha   lehiggadtak
utána  visszajöhetnek  a  problémáik  előa-
dásával.

-  Ön  türelmes  és  barátságos  -  ezt
tapaszta]tam. Hogyan nevel még?

-  Van  olyan  fiatal  cigány  ügyfelem, 
akinek   nyitottam   egy   füzetet,   s   rend-
szeresen  közösen  át  is  nézzük.  Tani'tom
őket  pénzt  beosztani.  Előbb  a  csekkek,
számlák, rezsik kifizetése, s a maradékot
lehet a megélhetésre fordi'tani.  A fiatalok
f.ormálhatóak,  hajlamosak  a  jóra.  Kiáll-
tam már néhány nehezen kezelhető, nem
éppen fényes multú cigány  mellett. Nem
csalódtam.

-Hány cigány ember él Abonyban?
-  Ezer.  80  százalékuk  segélyre  szorul

a   magas   gyermekszám   miatt.   Nagyon
szeretném,   ha   tudnánk   rájuk   hatni.   A
családtervezést  meg  kell  értetni,  tani'tani
velük.  Ha  ez  sikerül,  nem  lesz  nyomor,
az    életük    megváltozik.    Visszatérve    a
munkatársaimhoz:  szorgalmasak,  lelkiis-
meretesek.  Mondogatják,  hogy  én  a  ci-
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gányok lelkére tudok beszélni.  Meg  kell
nyugtatni őket,  s fontos a bizalom.

- Egyszerű út vezetett a polgármesi
teri hivatalig?

-Á,  dehogy!  Engem  is  megtanítottak

,   ígo;goézsn;;á2Mk#:tn]ákoa,íg#z:,av:{b::áta:::
tanított   esztergályos.   Zoboki   Jánosné
volt  a  „tani`tómesterem".  Tőle  tanultam
meg, mi  az, hogy  munka. Tole tanultam
meg becsülni  a pénzt. Az ott eltöltött idő
alatt be tudtam bizonyítani, hogy a cigá-
nyok tudnak és szeretnek dolgozni. Igaz,
ezalatt  az  idő alatt Móni  lányom  a  böl-
csődében  sírt,  én  meg  a  Mechanikában
hullattam  a könnyeimet.  Eleinte éreztet-
ték  velem,  hogy  cigány  vagyok.  Fél  év
után  észrevették  szervezőképességemet,
s  azt,  hogy  kiállok  a  dolgozók  mellett.
Megválasztottak  szakszervezeti  bizalmi-
nak,   majd   brigádvezetőnek.   Egyre   in-
kább  értékelték  a  munkámat.  Jó  vissza-
gondolni   azokra   az   évekre.   Eljártunk
egymáshoz.  Családias volt a légkör.  Két
vezetőnk   volt.   A   megértohb   betegál-
lományban    volt,     amikor    én    egész-

Lé3fíía  E:::'ámákaga=i,atáe  köi::íeebzbt
nem  biztosították,  eljöttem.  Hónapokig
nem  dolgoztam,  majd  a  Kötödében  al-
kalmaztak  két műszakban.  (A gyermek-
eim  sokszor a moziban  voltak az apjuk-
nál, ő akkor ott volt mozigépész.) A Kö-
tödében  meós  voltam.  Ott  is  tevékeny-
kedtem,  elsősorban  a  fiatalokkal  foglal-
koztam. Létszámleépítés miatt 22 dolgo-
zót   elküldtek   1992-ben,   így   engem   is,
mint csökkent munkaképességűt a beteg-
ségem miatt. Ezután munkanélküli segély
következett.   50   százálékra   leszázalékol-
tak,  szociális járadékot kapok a Nyugdi`j-

folyósító  lntézettífl.  Innen  vezetett  az  út
a  Városi  Önkományzathoz.

- Hogyan látja, értékeli a családját?
- Mi az a cigány család vagyunk, akik

a  magunk  talpán  meg  tudunk  állni.  Ha
szükség  volt  rá,  kiharcoltuk  amit  akar-
tunk. Nem voltunk rászorulva, hogy más
védje meg az érdekeinket. Fériem jelen-
leg  munkanélküli,  de  többféle  szakmát
elsajátított az  idők folyamán.  A 24 éves
Mártika  lányom  óvónő.  Jelenleg  otthon
van  a  22  hónapos,  tündéri  kisunokám-
mal,    aki    rendkívül    értelmes,    kedves
gyermek. Tud cigányul és magyarul is a
mindig    mosolygós    Zsófika.    Lányom
most  fog  járni  levelezőn  főiskolára.  A
fiatalabb leányom, Mónika 20 éves. Bu-
dapesten  a  Gyógypedqgógiai  Fóiskolán
másodéves. Jól tanul. Osztöndíjas.

- Ön korábban miért nem tanu]t toi
vább?

-Korán mentem férihez, majd jöttek a

gy?rekek. Késohb, felnőtt fejjel elvégez-
tem  a  helyi  gimnáziumban  az első  osz-
tályt,  de  családi  okok  miatt  abbahagy-
tam...

:XzozAg|Íáok:zgáokae,siágul;kané|kü|iek
helyi  egyesületének  ügyvivője  vagyok.
Errol egyenlőre ennyit.  Kapcsolatok tar-
tok a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hi-
vatal  főtanácsosával,  Bogdán  Bélával,
mikor az ügyfeleimnek segítséget kérek
®éldául:  ösztöndíj). Ha kell, a Pest Me-
gyei   Munkaügyi   Központba   megyek.
Azt tapasztalom, hogy a magasabb fóru-
mokon vezetíbeosztásban dolgozó cigá-
nyok  felülrél  lekezelik  a  cigányokat  és
magyarellenesek is. Munkájuk öncélú. A
szemléletükön változtatniuk kellene.

- Legközelebbi terve?

A cigány ügyfeleken túl sok idős magyar ügyfelem is van.
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- Februárban indítok egy  20 fős klub-
bot  alsós  cigánygyermekeknek.  Két  he-
tente  tartjuk  majd  a  foglalkozásokat  a
Művelődési  Házban.  Segítséget  kaptam
a polgármester úrtól, helyiséget a Műve-
lődési  Háztól.  Felveszem  a  kapcsolatot
Nagy  Gábornéval,   a  Somogyi   lskola
igazgatójával,  Dudinszkyné  Szűcs  Ka-
ta]inna], a Gyulai lskola tanárával,  ifjú-
ságvédelemmel  foglalkozó  pedagógusá-
val.  Az  ő  segi'tségüket  kérem  a  cigány
tanulók     beilleszkedési     problémáinak
megoldásához,   a  helyes   tanulási   mód-
szer  elsajátításához.   Ugyanis   a  cigány
gyermekek   nem   másnapra   készülnek,
hanem  azt  tanulják  meg,  amilyen  tan-
könyvek  éppen   a  táskájukban   vannak,
vagyis  az  aznapi  feladatokkal  „birkóz-
nak"  meg.  Persze,  nekem  is  vannak  el-
képzeléseim     a    munkatervet    illetően.
Megtanítom   szépen   beszélni   magyarul
és cigányul egyaránt a gyerekeket, a he-
lyes  viselkedés  állandó  téma lesz.  Meg-
tanítom íket, hogy a szülékíket és a taná-
rokat  hogyan  tiszteljék.  Hangsúlyozom
a  tanulás  fontosságát,  azáltal  be  tudnak
illeszkedni a magyar társadalomba.  Fon-
tos,   hogy   emellett   meriék   vállalni   ci-
gányságukat.  Megtani`tom  őket  a  kultu-
rált  étkezésre,  az  utcán  való  helyes  vi-
selkedésre.  Fontosnak  tartom,  hogy  na-
gyobb szeretetben éljenek,  mint szüleik.
Bár  azt  tapasztalom,  hogy   a  cigányok
jobban  ki  tudják  mutatni  a szeretetüket,
mint  a  magyarok.  Sokszor  ebből  rend-
bontás   is  lesz.  Például,  ha  egy  cigány
gyermek jó érdemjegyet kap, akkor örö-
mében  kirohan  a padból  és  megpuszilja
a pedagógust.  Fontos,  hogy  ezek a gye-
rekek  megismejék  a  folklórjukat:  a  ci-
gányzenét,   a  táncot  és  lényeges,  hogy
viseletük   is   legyen.   Az   én   felnőt.t   lá-

nyom  óvodáskori  népviseleti  ruhá-
ját majd az unokám is fogja viselni.
Azért is hozom létre a cigány gyer-
mek  klubot,  mert  a  szülők  keveset
foglalkoznak      a      gyermekeikkel.
Szeretném,   ha   ezek   a   gyerekek
fontosnak éreznék magukat a társa-
dalomban.

- Dédelgetett tervét - a hetve-
nes  évek  második  felétol  -  most
valóra  válthatja  Aranka.  Kitar-
tást, sok sikert kívánok hozzá!

-Köszönöm.
-Hogyan fogadja,el Önt a csa-

'ó:Jia.?ráái:ykzoan,oskz?..Tg]i:s|F.i:áj=

nak munkatársát?
-   Elfogadnak,   bizalommal   for-

dulnak  hozzám   és  féltik  az  ideg-
rendszeremet a megterhelésektól.

„Arankákból"   több   kellene,
zökkenőmentesebb    lenne    a
kapcsolat  a  cigányok és  nem
cigányok között.

Bálint Zsuzsa

m



Képeink az Arnyas úti Ovoda farsangján készültek
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Nocsak! -kaphatná fel a fejét a nyájas
olvasó, összevonva a szemöldökét. Ugyan

#:s2]:csúét*%:3:ykóví:3te,ökTé§ááíyAs:%gtt:
ség érdemli ki ezt az elismerést? A sport-
barátok  azonban  már  tudják,  nem  enol
van szó. A csatakiáltás egy hangulatos va-
sámap  délelőtt,  a  szolnoki  „zöld"  iskola

;ogzaéáehTnéy?Á|aágá=::e|ls.k?:'amk?Tj?ki:ií
darúgó  csapata,  kiknek  mezén  ott  feszült
azékíketszponzorálószövetségelnevezése.
S a közönség biztatásától kísért válogatott,
megszolgálván  a  bizalmat,  döntő  fölény-
nyel   verte   a   többi   csapatot.   Győzött   a
„Lungo Drom", egy esztendeig övék a ku-
pa.   A hagyományteremtő labdarúgó kupa
első  alkalommal   talált  gazdára.   Bicskei
Ervin csapatkapitány, komoly negyedikes
fiatalember,  elégedetten  tekint  vissza  az
erőt próbáló délelőttre.

-  Igy  a  végén  már  nyugodt  vagyok,

jól  érzem  magam  és  elégedett  a  csapat
teljesítményével.  Számítottunk a győze-
lemre,  hiszen  a felkészítés  elég kemény
volt,  sokat  edzettünk,  gyakoroltunk.  A
csapat összeszokott,  már  több  mint egy
esztendeje az iskolába minden hétfőn és
kedden edzéseket tartunk. Talán ennek a
szigorú  és  hatásos  fölkészítésnek  is  kö-
szönhetjük,  hogy  ez  a  negyedik  kupa,
amit   csapatunk elnyert.  Bár én már ne-
gyedikes vagyok, kiöregedtem, de biztos
vagyok  benne,  hogy  lesz  aki  átveszi  a
csapatkapitányi szerepkört.

- Bízunk  a  harmadikosokban - veszi
át  a  szót  Lippai  Róbert,  gólkirály.  -
Sok tehetséges van közöttük, remélhető-
leg, jövőre ok is megnyerik ezt a tomát.
Nem  volt  könnyű  ez  a  mai  játék,  de

azért az öt gólt
csak  belőttem.
Általában
ilyenkor  a  ka-
pusok    mérge-
sek   vagy   szo-
morúak, de hát
ez     vele     jár.
Nyilván,    ami-

kor  a  közönség   minket  biztat,  nekünk
sokkal jobban megy.

- Rajtatok a ,,Lungo Drom" felirat, a
trikótokat díszíti. Mit jelent ez?

-  Ez  egy   szervezet,   amely  támogat
minket - mondja Bicskei  Ervin -,  vagy
ahogyan   divatos   mondani,   szponzorál.
Ez   annyit  jelent,   hogy   trikókat,
labdát  kapunk  tolük  a  mérkőzé-
sekre, üdi'tőt, szendvicseket adnak.
Védőitalt,     hogy     támadójátékot
játszhassunk. Elki'sérnek a mérkő-
zésekre és szurkolnak a csapatnak.
Most  is  itt  van  a  vezetójük.  Far-
kas  Flórián,  meg  még  jó  néhá-
nyan, és  végig biztattak minket.

-  Ez  a  kupa  a  „Lungo  Drom"
felajánlásából született - veszi át a
szót Lippai János, a csapat edző-
je  -,  és  így  vált  lehetővé,  hogy  a
csapatunk  összemérje  az  erejét  a
többi iskola válogatottjával. Győz-
tünk,  nem  volt  könnyű,  de  bízom
a  fiúkban,  és  érzem,  hogy  a  ke-
mény   edzések  meghozzák   a  to-
vábbi sikereket is. Mintegy húszé-
ven keresztül fociztam én is, innen
a  labda  iránti  szeretetem.  Fiam  is
örökölte ezt, nem véletlen a gólki-
rályság sem. A heti két edzés,  va-
lamint  a  rendszeres  pénteki  mér-
kőzések összetartják a csapatot. A
támogatás,  amit  kapunk,  lehetővé
teszi  a jó  hangulatot  és  közösségi
szellemet.

séges  eszközökben.  Naprakész  kapcso-
1atunk van s tapasztaltam, senkiben nyo-
ma   sincs   előítéletngk,   vagy   bármiféle
rossz  gondolatnak.  Ugy  tudom  az  alap-
szabályuk  is  az  együttélésről  szól,  s  en-
nek egy ragyogó példája ez a kapcsolat. \L
Az  iskola  vezetése  is  rokonszenvvel  áll
a dologhoz. A testnevelő kolléga, Márki
Gábor most is itt van velünk, remek az
együttmíködésünk.  Úgy  vélem  az ilyen
és  ehhez hasonló cselekedetek,  ez a ha-

gxt:Fázy:e=rteéíeTéÉsjoab:;grgisezkeehtoizs-,
akik már ebben a korban megtanulhatják
az együttélés szépségét, értelmét.

- Külön  öröm  számomra,  hogy  itt le-

- Miért pont a „Lungo Drom" lett a
csapat  szponzora?  A csapatban  most
nincs roma fiatal, mégis támogátják?

-   Úgy    látom,    nemcsak   támogatni
akarják,      de

Övék a kupa
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érdekli           is
oket a csapat,
a   foci    és   a
gyemekek
lelkesedése.
Nagyon       jó
kapcsolatom
van velük, hi-
sz.en   a  városi
bajnokságban
j átszom,        a
kispályás lab-
darúgásban   a
csapatukban.
Ki tűnő         az
együttműkö-
désünk,       tá-
mogatnak
minket       fel-
szerelésben,
egyéb     szük-

hettem -mondja Horváth Lajos, a Me-
gyei      Labdarúgószövetség       szakfelü-
gyelője.  -  Egyrészt  azért,  mert jó  látni,
mennyi   lelkesedés   és   kezdeményező-
készség  van  az  emberekben.  Másrészt
folyamatos  feladatom  a tehetségkutatás,    `
egyfajta „fejvadászat",  itt pedig  számos |4
olyan  srácot  láttam,  akikre  bízvást  szá-
míthat  a Góliát FC,  a  városi  válogatott.
S  nagyon hasznosnak tartom a felajánlá-
sokat,  kupákat,  mert  módot  adnak  arra,
hogy  a  gyerekek  összemérhessék  erejü-
ket,  megismerkedjenek  a  győzelemmel,
de  akár  a  tisztes   vereség   érzésével   is.
Ezért támogattuk ezt a rendezvényt és a
tárgyalások   sikere   esetén   a   következő
fordulókat  is.  A  Megyei  Labdarúgószö-
vetség  partner  minden  jó  kezdeménye-
zésben,  ami  előre  viszi  a sport,  a  labda-
rúgás   ügyét.   Ezek   a   gyerekek   a  jövő
megalapozói.    Természetes    feladatunk,
hogy  szemmel  tartjuk  őket.  Nagyon  jó
kezdeményezés   és   sikeres   lebonyoli`tás
volt. A „Lungo Drom" kupa beváltotta a
hozzá fűzött reményeket.
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GONDOLAT111

..,

Minap  meghívtam  a  barátnőmet  vacsorázni.  Korgó
gyomorral   ültünk  asztalhoz,  és   amikor  feltálalták  a
menüt,  illata  kellemesen  simult  végig  orrunkon,  míg
végül  falatozni  kezdtünk.  Már éppen  belefeledkeztem
a  kellemes  ízek  élvezetébe,  mikor  nyílt  az  ajtó.  Sza-
kadt  ruhás,  öreg  bácsit  hozott  be  a  kívülról  becsapó-
dó  hideg.  Belépett.  Sapkáját  levette,  és  hosszú  kabát-
ujjába  rutinosan  törölte  orrát.  Szétnézett;  majd  odalé-

pett a pulthoz.  Kerít egy felest.  Leült egy szomszédos
asztalhoz  és  lassan,  mintha  időt  kívánna  nyemi,  kor-
tyolgatni  kezdte az  italt.  Néztem.  Nézett ő is.  Közben
egyre  inkább  éreztem,  nem  is  engem  néz,  hanem  a
tányéromat.   Egyre   lassabban   emeltem  a   villámat  a
számhoz,  egyre  inkább  elment az étvágyam,  és egyre
inkább kezdett bennem megfogalmazódni egy  gondo-
lat.   Egy   gondolat,   ami   végighasított  agyamon,   ami
végigjárta  lelkem,  és  azt  a  valamit  úgy  hívják,  szi'v.
Istenem,  ebben  az  órában,  ebben  a  percben,  ebben  a
pillanatban  hány  ember  életét  menthetné  meg  ennek
a vacsorának akár a negyede  is.  Végigfutott rajtam az
aluljárók  éjszakai  hangulata,  amit  ugyan  ezidáig  csák
televíz,ióból  ismerek,  de  az  is  épp  elég  ahhoz,  hogy
lássam   ennek   az   egésznek   az  arcát.   A  hideget,   az

éhezést,  a  kilátástalanságot.  Lássam  a jelent,  és  a jö-
vőt.  Megszületünk  mi  emberek  lsten  keze  alatt,  nö-
vünk,  örülünk  az  életnek  és  mindenfélét  elképzelünk
a  jövőnkről.  Tanulunk,  dolgozunk,  álmodozunk,  az-
után...  Azután jön  a  rideg  valóság.  Jön  egy  rendszer
váltás.   Tárgyalnak  egy   gyönyörű   házban,   mindenki
megpróbálja  érvényre juttatni  a  saját  elképzelését,  ki
a legokosabb.  Eközben  ott kinn, ott lenn  az aluljárók-
ban,  a  pályaudvarokon,  a  kukák  mellett  arról  álmo-
dozik  sok  ember,  csak  legyen  ma  egy  kis  kenyere,
csak  egy  percre  melegen  legyen!  Istenem,  csak  meg-
érjem  a  holnapot!

Közben  elment  már  a  bácsi,  mi  is  elindulunk.  Hi-
deg  szél  kaszálta  arcomat.  A gondolataim  ott  marad-
tak  a  vendégloben.  Ott  maradt  a  bácsi  szürke,  elmo-
sódott  emléke  is,  és  megkönnyebbülve  gondoltam  az
otthon  váró  meleg  fészekre,  ami  engem  még  vár.

Prsz;ággyűlésről nem tudok,
Óh neri -tádok mást mondani.
HÉ°s8kyetvö#b:té::ót[%:;„°tt'

(Garai János: OrszÁggyűlésroől 1843/4)
Kóté Lilla
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LYÁZATÍRÁ
Íisz egy pályázatot, hogy pénzt kérj

csoportodnak valakitől -Óltalában egy
alapítványtóI -akinek szétosztandó pénze van,
A pólyázat írás Óltalában nem túl bonyolult, de

nagyon időigényes lehet. JÓ,  ha értjük,  m`iért
fontos maga a pályázatírós. Ha valaki pénzt
kérne tőled,  bizonyára kérdéseket tennél fel:
hogyan  kerül a  pénz felhasznóIÓsra,  ki költi el,

mire kell? Az alapítványok hasonló módon,
valamennyi kérdésre választ keresnek.

Vannak   olyan   alapítványok,   akik
megmondják,      milyen      kérdésekre
kérnek válaszokat. Más alapítványok
elvárják,   hogy   tudd   milyen   kérdé-
sekre  kell   választ  adnod.   Majdnem
mindegyik  alapítvány  ugyanazokra a
kérdésekre  keres  választ.  Néha  csak
a sorrend  más.

Minél   részletesebbek   a   válaszok,
annál  jobb,  de  ügyelj  az  alapítvány
által  meghatározott  terjedelemre.  Ha
hosszabb    a    pályázat,    lehet,    hogy
egyáltalán  nem  olvassák el.

Első lépésként
válaszolj a következő

kérdésekre!

Háttér:
Te ki vagy?

Ki  van  a  csoportodban?  Fiatalok,
öregek,  gazdagok,  szegények,  férfi-
ak,  nők  vagytok?

Milyen a csoportod? Vannak tagja-
itok? Hány? Mit csinálnak? Ki  hozza
szervezeted döntéseit?

Legálisan  be  van-e  jegyezve  cso-

portod?  Mi  végre  léteztek?

Eredmények:
Győzzél  meg,  hogy   az  adott
feladatokat  eltudja  végez.ni  a
csoportod.

Eddig  mit  ért  el  a  csoportod?  Mi-
óta  létezték? Azóta  mi  változott  meg
a közösségedben?

ló

A probléma leíi.ása..
Mi a probléma?

Milyen  ügyekkel  foglalkoztok  ép-

pen?  Miért fontos ezzel foglalkozno-
tok?   Mely   tények   támasszák   alá,
hogy  ezen  az  ügyön  dolgozni  kell?
Miért  érdekes  ez  az  alapítvány  szá-
mára?  Ez  olyan  probléma,  amely  a
közösség  más tagjait is  érinti?

Módszerek:
Hogyan   fogjátok    az   ügyet
megközelíteni?

Milyen    stratégiát    választatok    az
ügyhöz?   Milyen   konkrét,   részletes
lépéseket  tesztek   majd   ez  ügyben?
Milyen  sorrendben?  Miért  gondoljá-
tok,  hogy  ez  hatékony  lesz?  Hogyan
készítettétek  a  stratégiát?  Kik  vettek
részt    a   tervezésben?   Milyen    más
szervezetekkel     vagy     csoportokkal
fogtok együttműködni?

Mi a szervezeted terve a következő
három   évre?   Hogyan   készítettétek
ezt a tervet? Működni  fog?

Alkalmaz,ottak..
Ki fosta a tervet kiyitelez.ni?

Mit csinálnak  majd  az  alkalmazot-
tak?   Mit   csinálnak   majd   a   .iagok?
Milyen  képességekkel  rendelkeznek
az  alkalmazottak?  Milyen   képesíté-
sük  van?  Hogyan  tudnak  majd  a  ta-

gok  fontos  vezetési készségeket taní-
tani?

Költségvetés:
Mi  kell   ahhoz,   hogy   végre-
hajtsátok a terveteket?

Mire   kell   majd   pénzt   költenetek?
Mi   a   költségvetésetek?   Milyen   kü-
lönböző  forrásokból   szerez  bevételt
a  csoportotok?  Mennyit  szeretnétek
ettől    az    alapítványtól?    Konkrétan
mire   haszná   ljátok   majd   az   alapít-
vány  adományát?  Ezentúl  még  ki  ad

pénzt  nektek?  Mennyi  a  helyitámo-
gatás?  Kitől  kértek  még  pénzt?

önőlósodási terv :
Meddig  van  szükséged  a  tá-
mogatásunkra ?

Ezen az éven túl,  honnan jön  majd 
anyagi  támogatás?  Hogyan  tervezed
a pénzszerzést a  helyi  lakosságtól?

Értékelés:
Az  ahpítvány  honnan  tudja
majd,  hogy   ez  nem  kidobott
pénz?

Milyen  kritériumok  alapján  méri  a
csoportod sikereit? Hatásotokat? Ho-

gyan   fogod   a   project   erényeit   és
gyengeségeit      megítélni?      Hogyan
eszközöltök változtatásokat, ha szük-
ség  lesz rájuk?

Függelék..
Van-e  ezeken  kívül  olyan  do-
log,   amit   az   alapítványnak
tudnia kell a csoportotokról?

toxaa:t-:k;gvanhí;1:-veelettáeá,ogaaT;t,:;:
lek     más     csoportoktól?     Vannak-e
olyan   adatok,   térképek,   vagy   más
dolgok,  amelyek  információval  szol-

gálhatnak?    Van-e    szervezeteteknek
egy    éves   beszámolója?   Szervezeti
költségvetés  és  a  projecht  költségve-
tése?   Csatoltátok-e   csoportod   igaz-

gatótanácsának  listáját?
Ha megválaszoltad a fenti kérdése-

ket,  akkor már közel  állsz a  pályázat
befejezéséhez.  Végül  tedd  kezelhető-
vé  az  eddig  összegyűjtött  informáci-
Ót  (lásd  el  őket  a  szül(séges  fejlécek-
kel,  alcímekkel,  a  különböző  kérdé-
sekre  egyenként  válaszolva).
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w  Az állampolgárok állhatatossága
Az országgyúlési  választások időpont-

ja   visszavonhatatlan;   május   8-án   több
százezer  állampolgár járul  az  urnákhoz.
De   hogy   milyen   lesz   az   új   kormány
össszetétele,  s  a  szavazatok  aránya  ho-

gyan  oszlik meg az egyes pártok között,
aligha  jósolható   meg  előre.   Legfeljebb
sejtéseink    lehetnek,    melyek    azonban
vagy  igazolódnak,  vagy  sem.  Mert  nyil-
vánvalóan   megindul   az   állampolgárok
rokonszenvéért  a  küzdelem,  s  a  politika
szi`npadán    újabb    és    újabb   sszereplők
tűnnek  fel,  akik  -  ha  tanultak  valame-
lyest   elődjeik   kudarcából   -   kevesebb
teljesi'thetetlen  ígéretekkel  halmozzák el
a vőlösz.+ókíii.  S feltehetően  magabizto.s-
ságuk  is  a  valóságismeretből  táplálko-

`*, zik,   nem  _p_ed_ig _ a_ pol:tiFai  e.P:árdokp.ó.l
G'f  vcígyczkbo'/.  Sok  mindenről  lehet  elhi-
hetően beszélni, s még az is megkockáz-
tatható,  hogy  az  állampolgárok  kisebb-
nagyobb  csoportját  könnyűszenel  félre
lehet vezetni.  A többséget  azonban  alig-
ha.  Az  elmúlt  négy  esztendő  megannyi
meglepő  tanulsággal  szolgál,  s  azok  ér-

tik ezt,  akik semmilyen  módon nem  vol-
tak kjvételezett helyzetűek.

Csak tették nap mint nap a dolgukat,  s
élni   s7,erettek   volna  a  kor  szi'nvonalán.
Ha  egyre  nagyobb  létszámú  csoportok-
nak  nem  sikerült,  ebben  szerepet játszik
az is,  hogy elveszi'tették munkahelyüket,
s  az  infláció  is  egyre  nagyobb  mérték-
ben  sújtja  íket.  Ám  ebből  mégsem  kö-
vetkezik az,  hogy  akárcsak egy pillanat-
ra   is   érdemes   reménykedni   a  politikai
csodaszerekben     vagy     varázslatokban.
Mert  egyik  évről a másikra  lényegbevá-

góan  nem  változhat  meg  a  társadalmi
ÁG/yze'Í.  A gazdasági  kényszerpályák  to-
vábbra is működnek, s miközben a belső
állandóság  nő,  senki  sem  bízhat  abban,
hogy  több jut szociális kiadásokra.  Vagy
egyik  hónapról  a  másikra  számottevően
növekednének a munkahelyek. Közkele-
tű  ugyanis  az  az  igazság,  hogy  gczzdczg
államról  akkor  lehet  beszélni,  ha polgá~
rczj.  i.s gczzdczgok.  S  nem  csupán  egy  szűk

réteg,  amelynek  gazdagsága  valóban  le-
nyűgöző  lehet.  Csakhogy  az  anyagi  ja-

.„ A romák kegyeiért is
megindul majd a venengés..."
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vak birtoklása és   a poli-
tikai   magatartás   között
nincs    közvetlen    össze-
fiiggés.   Az  elmúlt  évti-
zedekben   ez  mindennél
nyilvánvalóbbá    vált.    S

ha   vannak   is   olyanok,
akiknek     anyagi     vagy
másfajta  érdeke  fűződik
ahhoz,  hogy semmi  sem
változzon,      a     többség
nem    így    gondolkozik.
És  nem  is  gondolkozhat
másban,     mint     abban,
hogy   a   még   súlyosabb
társadalmi  és  gazdasági
válságot elkerülje.

Az  állampolgárok  po-
litikai     magatartását     a
szélsőséges eszmék nem
irányi'thatják.  Akár jobb-,
akár   baloldaliak   legye-
nek ezek. Mert bámifé-
le   erőszakos   beavatko-
zás  az  egyéni  és  a  kö-
zösségi  lét  rendjébe,  vi-
szonyaiba,   csak   a   gyű-
lölködésnek  kedvez.  De
úgy  is fogalmazhatnánk:
nem önjelölt  „nemzetve-

zetőkre"   és   forradalmár   politikusokra
van sz,ükség,  hanem olyan politikai  szer-
vezetekre   és   képviselőkre,   amelyek   és
akik   -   Bibó   lstván   szavaival   élve   -
„szolgálni  és  nem tündökölni  akarnak".
Jól  lehet jelszerűen  valamennyi  képvise-
lőjelölt elfogadja ezt a  felismerést,  ám  a

gyakorlatban  mintha  mégis  az  ellenke-
zójére  fordulna  minden.  Ahogyan  a  ko-
rábbi  években  is  észrevehettük,  egy  idő
után   a   hatalmi   önérdek   válik   hangsú-
lyossá.  És  a  politikai  szereplők  úgy  vi-
selkednek,  mintha  nem  is  kellene  elszá-
molniuk azzal, hogy megbizatásuk 4 év-
re   szól.   De   igazából   azért   is   van   na-

gyobb tétje a mostani választásnak az el-
őzőnél,  mert  akik  eddig  bebizonyi'tották
alkalmatlanságukat,  sikert  aligha  remél-
hetnek.  S  valóban, politikai  irányokra és

programokra  lehet  szavazni.  Az  állam-
polgárok  újra  átélhetik,  hogy  nem  érde-
mes passzívnak vagy tartózkodónak len-
niük,   mert  döntésük   eredményeképpen
formálódik  újjá  a  kormányzati  politika.
Ujabb  négy  esztendő  esélye  nyilik  arra,
hogy  a polgári demokrácia működésme-
chanizmusai  kiépüljenek.

De  legalábbis  olyan  politikai  rendszer
működjön,     melyben    az    cz'//czmpo/gc'zrc.
szabadság, önálíóság, függetlenség  érté-
kGÍ. e'n;ény€sj../j€n€k,  s amelyben  nem be-
szélhetünk  első-  és  másodr-endű  polgá-
rokról.  Még  akkor sem,  ha  az  egyenló+
lenségek   nem   szűnnek   meg.   Nyilván
lesznek   olyanok,    akik    abban    bi'znak,
hogy  vagyonuk,  befolyásuk  az  új   kur-
zusban gyarapszik; s  lesznek olyanok is,
akik  végképp  a  társadalom  perifériájára
sodiódnak. De az állampolgárok felelős-
sége  is,  hogy  a  szakadék ne  legyen áthi-
dalhatatlan   az   alullévők   és   felüllévők
közó.ff.  S  ezt a felelősséget csak úgy  tud-

ják  érvényesíteni,  ha  azokra  a  politiku-
sokra  adják  voksukat,  akiknek  a  prog-
ramja   nem   szemfényvesztésen   alapul.
Hanem   olyan   elveken   és   feladatokon,
amelyeknek  a  garanciái   nyilvánvalóak.
A kisebbségek - i'gy cz romcz'k - ké'gyci.érí
is   megindul   majd  a  versengés,   s  ak.ik
nyiltan  vagy  rejtetten  előítéletesen  gon-
dolkodtak,  idólegesen  minden  bizonnyal
felfüggesztik  elői'téleteiket.  Ám  mindcz
semmiféle   bizonyságot   nem   jelenthet,
sem  rövidebb,  sem  hosszabb távon.

Dr. Kerékgyártó T. István
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P    ÁLY    ÁZ   AT
A Magyar Művelődési lntézet Nemzeti és Etnikai  Kisebbségi Osztálya

országos vers- és prózamondó versenyt, népdal-, néptánc-,
népszokásgyűjtő, a helyi szokáshagyományt felúji'tó, szi'npadra álli'tó

rendezői és koreográfiai versenyt hirdet meg.

1. Országos vers.-és prózamondó verseny

nemEee#8shéjg#eétséestenKka#k%nbnby!éhgarzéasjzére.
A hazai  nemzeti  és etnikai kisebbségeink részére az  anyanyelv művelése,  őrzése,  elsajátítása alap-

vető feltétele  a néptánc, népzene,  népi kultúra ápolásával együtt a nemzetiségi  önismeret,  önazonos-
ság (identitástudat) megszerzésének, megőrzésének.

A versenyben  részben  az  adott  nemzetiség  magyarországi  költőinek,  íróinak  alkotásai,  részben  az
anyaország klasszikus és modern irodalmi művei szerepelhetnek, de a résztvevők az illető nemzetiség
nyelvére lefordított klasszikus és modem magyar irodalomból is meríthetnek. A szépirodalom mellett
a népmesére,  népi  mondókákra,  a szokáshagyományok szövegeire is kiterjed a felhasználható  iroda-
lom köre,  annál  is inkább,  mivel  az adott tájegység nyelvi dialektusainak használatát-ismeretét külö-
nösen fontosnak tartjuk.

A versenyt négy korosztályban kívánjuk lebonyolítani:
a./  14.  osztályos általános iskolások
b./ 5-8.  osztályos felsősök
c./ serdülők, középiskolások
d./ felnőttek.

A lebonyolításban szakreferenseink együttműködnek a nemzetiségi szervezetekkel, egyesületekkel.
A  helyi  versenyeket  és  a  területi  döntőket  maguk  az  iskolák,  a  helyi  nemzetiségi  szervezetek  és
művelődési  házak  rendezik  meg   1994.   április   15-ig.  Jelentkezni  a  helyi  iskolák,  közművelődési
intézmények illetékes nemzetiségi szakembereinél lehet,1994.  február  15.  és március  15.  között.

Az országos  döntőt a Magyar Művelődési lntézet Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Osztálya szervezi
meg  1994.  május  6-án  és  7-én  nemzetiségenként Budapesten,  együtt  a  nemzetiségi  szervezetekkel.
Május  7-én  délután  minden  nemzetiségből  a leüobbak közösen  szerepelnek  a Nemzeti  Színházban
rendezendő gálaműsorban.

Meghirdetünk továbbá:
a./ néptánc-, népzene-, népdal-, népszokásgyűjtő
b./ a helyi szokáshagyományt felújító, színpadra állító rendezői és koreográfiai versenyt is.

A verseny országos döntőjét 1994. december 3-án és 4-én rendezzük meg Budapesten.

A gyűjtőmunkának kettős hasznosítása lehet. Egyrészt a még felgyűjthető értékek rögzítése a jelen
és a jövő számára,  másrészt ezeknek az értékeknek a „visszatanítása",  beépítése az iskolai,  a családi
és a helyi közösségek életébe.

A  gyűjtés,  és  a  hagyományoknak  a  közösség  életébe  történő  visszakapcsolása  adhat  alapot  és
inspirációt a „színpadra állításhoz" és a koreográfia készítéséhez.

Jelentkezési határidő:  1994. február 15-tffl április 30iig a Magyar Művelődési lntézet
Neinzeti és  Etnikai  Kisebbségi  Osztályán.  A pályázatokat video-  illetve magnókazettán kérjük eljut-
tatni osztályunkra.  Részletes tájékoztatást szakreferenseink adnak.

Címünk:
Magyar Művelődési lntézet Nemzeti és Etnikai Kisebbségi  Osztály
1011  Budapest,  Corvin tér  8.   Tel:  201-3766   Tel./fax:  201-5782
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LakáscélÉ:ág#:,%gEfáss%yakorlaTi
1. Milyen feltételek meglétekor ad-

ható  a  támogatás,  kedvezmény
lakásépítésénél, vásár]ásnál?

-   legyen  az  igénylőnek  munkahe-
lye, jövedelme

-   legyen adóstársa, kezese
-  építési, kivitelezési engedély,
-  lakás tervrajz,
-   saját tulajdonba lévő  telek  (épí-

tési), tulajdonlappal bizonyítva
-  meglévő házalap

`ú   -  önerő,    pl.:    építési   költségnek
legalább    40    %-a,    így    építő-
anyag,   tégla,   kötőanyag,   saját
munka értéke stb.

Egy számi'tási példa alapján szeret-
ném vázolni a hitelezési modellt.

Kölcsönösszeg
meghatározása a jövedelem

alapján  1994-ben

Havi nettó jövedelem:          20100 Ft

Jövedelem arány
(tehát 33  %-ban terhelhető
a jövedelem): 33%

Létező törlesztési
kötelezettségek:

A kért hitel futamideje:
Szerződéses kamatláb:
Kezelési  költség:

Törlesztési kamatláb:
Támogatás  százaléka

az első öt évben:

OFt

10év

2:J  qo
2%

27%

4%
Az adható hitel összege:

269 724 Ft
Havi saját törlesztő részlet:

6633 Ft az első évben
Az adható havi támogatás összege:

983 Ft az első évben
Az adható hitel bruttó részlete  :

7615 Ft az első évben
Saját rész összesen:             830124 Ft
Támogatás  összesen:             80124 Ft

2. Hogyan és milyen feltételek ese-
tén vehető igénybe a szociálpoli-
tikai kedvezmény, va]amint köl-
csön is?
-   a   szociálpolitikai   kedvezmény

csak új  lakásépítés  esetén  vehe-
tő  igénybe  (lakásvásárlás  eseté-
ben  nem  minden  megyében  le-
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hetséges a szociálpolitikai támo-

gatást  igényelni.  Mivel,  például
Jász-Nagykun-Szolnok    megyé-
ben nincs olyan gazdasági társa-
ság   vagy   szervezet,   amely   la-
kásépítéssel,  -értékesítéssel  fog-
lalkozna)

-   csak ténylegesen  meglévő gyer-
mekek  esetében  (igazolni  kell  a
születési anyakönyvi kivonattal)

-   lakás   építésénél   40   százalékos
készültségi  helyzetben  kell  áll-
nia a lakásnak, tehát alaptól - fö-
démig,    de    ezt    önerőből    kell
megtenni (a 40 %-os készültségi
helyzet ugyanaz,  mint az  1.  kér-
désre adott válaszok)

Itt  is  egy  számítási  példa  alapján
szeretném  vázolni   a  hitelezési   mo-
dellt szociálpolitikai kedvezménnyel,

plusz kölcsönnel.

A kért hitel összege:           294 704 Ft

Figyelembe vehető

gyermekek száma:
A vizsgálat induló éve:

A hátralévő futamidő:

Az induló szerződéses
kamatláb:

Az induló éves kezelési
költség,

Az induló törlesztési
kamatláb:

1fő

1994.  év

loév

27%

2%

27%

Támogatás  százaléka az első
5  évben:                                                   4  C/io

Ha a türelmi  idő alatt születik még
egy  gyermek,  és  erre  a  szociálpoliti-
kai  kedvezmény  250  000  Ft,  akkor
kifut a kölcsön, tehát nem taiiozik.

3. Lehet-e csak kimondottan a szo-
ciálpolitikai    kedvezményt    igé-
nyelni?

-   Lehet,  ha  az  első  és  a  második

pont       kérdéseire       adottaknak
megfelel  az  igénylő.

Dr. Pálfi Miklós
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Szeghalmi betlehemezés
A játék  szereplői:  2-3  lány  fehér

ruhában,  ők  az  angyalok,  a  király
és az öreg juhász.

Angyalok:  -  Dícsértessék  a  Jé-
zus  Krisztus!   Kellemes  ünnepeket
kívánunk !  Szabad-e betlehemezni?

Háziak: -Szabad.
Angya]ok:  -  Itt jöttünk,  itt  bal-

lagtunk,  Szerecsen büszke  várábúl,

;,;en:tauTá:a:2::gtkTnkú8Tígaeg#ha::
vágtam, hogy még a jó juhász is jól
lakott  belőle.  Gyere  be,  te, juhász!
Betlehem  városa  mellett  egy  szép
fényes    csillag   termett,    menjünk,
keressük   a  helyet,  ahol  Jézus  szü-
letett. Ó, már mi csoda, nem láttam
soha,   született  Jézus   a  jászolban.

:gissz::|t,oÉ?,z,et,reokm:i:,azvégjeézuas:
örvendezzetek!

Király:  -  Gyere  be,  te  hatvan-
éves öregapám!

Juhász:  -  Nem  megyek.  (Föld-
höz  veri  csörgős  botját!)  Nem  me-
gyek,  nem  megyek,  míg  egy  szál
kolbászt meg nem eszek.

Király: -Gyere be!
Juhász:    -    Megyek,    megyek,

csak     az     ajtókilincset     keresem.
Hopp   lsten,  jó   estét!   JÓ   darabos
lencsés   estét!   Ti   idebenn   esztek,
isztok,  dorbézoltok,  erről  a  hetve-
néves   öregapátok  szakálláról  nem
is  gondoskodtok? !

Angyalok:  Mennyből  az  angyalt
éneklik.

Juhász    (felpattan,    énekel):    -
Öregségre jutottam, barmaimra ma-
radtam / Nosza juhász,  keljünk fel,
Betlehembe menjünk el. / Szól aju-
hász  felkelőben,  bimbalam,  bimba-
lam.  / Mondtam  a juhásznak ugor-

jon,  mondtam  a juhásznak,  szalad-
jon. / Most illik,  most szabad,  most
illik a tánc a juhásznak. / Rázd meg
Jancsi  a bundád,  hadd  hulljon  ki  a
bolhád!  /  Rázd  meg  Jancsi  a  bun-

Földhöz veri csörgős botját

dád,  a  bundád,  hadd  hulljon  ki  a
bolhád!

Angya]ok: -Mária, Mária, Isten-
nek Szentanyja!

Király (előlép): -Császár volt az
apám Kisázsiában, aki nékem pénzt
nem   ád,   nem  jut   menyországba!
(Tányéroznak)

Mindannyian:  - Áldja meg a jó
lsten  magukat,  további  boldog  ka-
rácsonyi ünnepeket kívánunk !

Saját     gyűjtéséből     rendelkezé-
sünkre  bocsájtotta  a  Sárréti  Múze-
um   munkatársa,   Sinkó   Rozália,
akinek  adatközlője  Bodóczki  Dei
zső,  szeghalmi lakos volt.

Szerencse -
szerencsétlenség

A   Békés   megyei    oláh   (vlax)   ci-

gányság      bemutatásának      rész,eként
szeretném   röviden   érinteni   e  cigány
anyanyelvű   csoport   „szerencse-sze-
rencsétlenség"  hiedelmét.

Vásárba  menetel  előtt:  nem  szabad

pénzt  kiadni  a  házból.
Nem  szabad  vásár  előtt  enni  (csak

inni)  -  de  az  a  legjobb,  ha  a  vásár
tartalma  alatt  sem  eszik  semmit.

Nem  szabad  asszonynak  átmenni  a
vásárba  indulók  kocsija  előtt,  - külö-
nösen  kannával  nem.

Asszonynak  istrángon  nem  szabad
keresztül  lépnie.

Indulás   után   az   otthon   maradottak
egy  kis  darab  kenyeret dobnak  a  kocsi
után, - hogy szerencsés legyen a vásár.

Macska,  nyúl  - elöl  keresztbefutva
-  igen  rossz,  szerencsétlen  elójel  stb.

Újholdkor  meg  kell  perdülni,  köz-
ben  állandóan  köpködni  és  a pénztár-
cában  (vagy  zsebben)  rázni  a  pénzt.
-Aki  i`gy  tesz,  annak  sok pénze  lesz.

Aki  az évben  először hall pacsirtát,
vagy  először  lát  fecskét,   gólyát,   an-
nak  a  madarak  felé  kell  köpdösni.  -
Szerencséje  lesz.

Hogy   szerencsés   legyen   a   ház   és
benne   lakó,   pünkösd   éjjelén   (ilyen-
kor  szoktak  járni  a  rossz  szellemek)
bodzagallyakat  kell  szedni,  és  az  ab-
lakba  kell  rakni.  (Szoktak  mások  ab-
lakába   is   ilyet   tenni.)   -   Ez   véd   a
rosszak"  ellen  is,  sőt,  ha  vihar  van,
villámlik,   kis  darabot  el   kell   belőle
égetni,  és  tüstént  megszűnik  a  vihar.

A  fehér  szi'n:  jó,  szerencsét jelent,
különösen  a  fehér  kutya,  akár  ébren,
akár  álomban  látva.  A  fehér  galamb
is  szerencsét jelent.

A   kecske:    nem    szerencsés    állat,
ugyani'gy  a  csúszómászók  sem,  külö-
nösen  a  béka.

Kedden,     pénteken     nem     szabad
mosni,  este  nem  szabad  fésülködni.

Este   sohasem   szabad   seperni.   A
házból   kifelé   nem   szabad   szemetet
sepemi  -  csak  a  szoba  közepe  felé,
és  ott  felszedni  -  mert  kiseperné  az
ember  a  szerencsét.

RészLet Erdős Kamill
Cigánytanulmányaiból.
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V A cigány szerencséje
Egyszer volt,  hol  nem  volt,  volt egyszer egy  cigány  család.

Ez  a család  nagy-nagy  szegénységben  élt.  Nem  volt  egyebük
egy  putrinál,  és  egy  kecskénél.  Egyszer  csak  elhatározta  a
cigány  ember,  hogy  elmegy  szerencsét  próbálni.  Elbúcsúzott
a  családjától,  és  egy  pár  darab  pogácsával  elindu]t.  Ahogy
ment  mendegélt,  találkozott  egy  öreg  anyóval.  Az  anyó  azt
mondja  a  cigánynak:

A királylány nagyon szomorú volt

-  Hallod-e,  te  cigány,  van-e  egy  kis  elemózsiád,  mert  már
három  napja  nem  ettem?

-Van,  néném-asszonyom!  Itt  van  ez  a  pogácsa,  fogyassza
egészséggel.

Az  anyóka  megköszönte  a pogácsát,  és  azt  mondta:
-  Na,  cigány,  amiért  adtál  nekem  enni,  meüutalmazlak.

Azzal  a cigánynak adott egy  furulyát. - Most cigány  nagyon
figyelj  rám- mondta az anyó. - Ez a furulya nem közönséges
furulya,   de   nem   ám,   ez   varázsfurulya,   mely   megalapozza
majd  a  szerencséd.

A cigány  megköszönte  az  anyó  nagylelkűségét,  s  azzal  to-
vább vándorolt. Nem sokára elérkezett egy gyönyürű kastély-
hoz,  ennek  a  kastélynak  a  népei  olyan,  de  olyan  szomorúak
voltak,  hogy  csak  úgy  dolt  a  szemükbol  a  könny!  A cigány
sorra megkérdezte, hogy miért sírnak itt az emberek, de senki
sem  adott  a  kérdésére  választ.  Odaért  egy  öregemberhez,  és
ő elmondta,  hogy  a  királylány  nagyon  beteg.  Mikor  ezt  a  ci-
gány  megtudta,  nyomban  bebocsájtást kért a király  színe elé.
A király  nagy  bánatosan  ült  a  trónon,  és  si'rdogált.  A  cigány
köszönt  a  királynak  és  azt  mondta:

-Felséges  királyom,  hallom  beteg  a  lányod!  Én  valójában
azért  is jöttem,  hogy  hátha  tudnék  rajta  segíteni.

A király  azt  válaszolta:
-  Jól   van,   cigány!   Ha   meggyógyi`tod   a   lányom,   neked

adom  a  fele  országomat.  - Azzal  a  királylány  szobájába  ve-
zette  a  cigányt.  A királylány  ott  feküdt  az  ágyban  a  sok  bár-
sony és selyem között.  A cigány ember fogta a furulyát,  amit
az  anyó  adott  neki,  és  belefújt,  és  csodák  csodája,  a  király-
lány  felkelt  az  ágyból.  A  király  egyik  szeme  sírt,  a  másik
nevetett.   Neki   is   adta   fele   birodalmát   a  cigánynak.   Nagy
örömmel  ment  a  cigány  haza  a  családjához.  Mikor  a  család
megtudta   ezt   az   egész   történetet,   olyan   lakomát   csaptak,
hogy  hét  határon  túl  is  elterjedt  a  híre.

Ráöz Valéria
Jászladány

A nyűlrcb bízott háposztcb és répcb
Egyszer  volt,  hol  nem  volt,  volt  egy-

szer egy  kispocok.  Ez a kispocok a kert-

je  felére  káposztát,  a  másik  felére  répát
ültetett.  Arra  gondolt,  hogy  majd  eladja,
ha  itt  lesz  az  ideje.  Szorgalmasan  kapál-

gatott,  szinte  reggeltíl  estig  a  kertjében
volt.  Egyszer  azonban  megbetegedett,  s
nem  tudta a  kertjét  kapálgatni.  I]eült hát
az  ajtó  elé,  és  el  kezdett  si'mi,  zokogni.
Meglátta a szomszédja Nyúl Berta]an, és
megkérdezte  tole:

-  Miért  si'rsz  kedves  szomszéd?
-  Hogyne  si'rnék  Berci,   mikor  nem

tudom  művelni  a  földemet.
-  Miért  nem  tudod  művelni  kedves

szomszéd?

-  Mert  beteg  vagyok,  s  az  orvos  azt
mondta,  hogy   nem  szabad  dolgoznom.
Pihenni kell!  Mi  lesz most velem Berci?

-  Egyet  se  búsulj  szomszédkám,  ha
csak  ezen  múlik,  majd  segi'tek  én  raj-
tad.  Gondozom  én  a  répádat  és  a  ká-
posztádat!

A   kispocok   nagyon   örült,   hogy   a
szomszédja   segít   rajta.   Berci   másnap
munkába  is  állt.  Dolgozott,  dolgozott,
és  egyszercsak  érlelődött  benne  a  gon-
dolat,  hogy  megkóstolja a répát.  A leg-
kisebbet.  Ez  lett  az  ő  baja,  mert  nem
tudott   ellenállni,   s   aztán   addig   ette,
ami'g  mind  el  nem  fogyott.  Kicsit  szé-

gyellte  magát,  de  mint  minden  nyúl,  ő
is   nagyon  szerette  a  répát,   talán   még

annál   is  jobban.     Másnap   már  keve-
sebb  dolga  volt,  mert  már  csak  a  ká-
posztát  kellett  locsolnia,   kapálnia.   Igy
elíbb    végzett,    és    gyönyörködött    a
szép,    nagy    káposztafejekben.    Addig-
addig nézte azokat is, ami'g oda nem me-
részkedett  és  mind  meg  nem  ette.  Most
már  nagyon  sajnálta  a  kispockot,  s  szé-
gyenében   úgy   elfutott,   hogy   még   ma
sem  látta  senki.

A  kispocok  pedig  még  ma  is  si'r,  és
egyre csak azt  hajtogatja,  hogy jegyez-
ze   meg   mindenki,   répa   és   káposzta
gondozását  ne  bi'zzák  a  nyúlra.   Külö-
nösen  ne  Nyúl  Bertalanra!

Rácz Zsuzsanna
Jánoshida
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: MEGRENDELŐ !
1

:      Megrendelem  az  LD  című  roma  lapot   ,
i    ...... példányban, azalábbicímre:                i
11

i     Megrendelőneve:    .......................      i

'1

1        Címe:    .................................         I

Előfizetési díj egy évre:  114 Ft,
fél évre: 57 Ft

1    A megrendelőlapot és  az előfizetés díját a szer-
'    kesztőség címére kell eljuttatni:

5000 Szolnok, Szapáry út 19.
Telefoii/fax : 56/420-110

ElóTizethető rózsaszínű postai utalványon.
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Megrendelőink között
aÉ#TVÉeű#s

vásárlási iitawányokat
sorsolunk ki!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ZENESZ  BAL!
Szeretettel  meghívjuk  Önt  és  keves   családját  az  ]994.

mNáÉr§rs84íí:r:fnffeí;::]así:sagrsű[8órenna#y&téesrr%ek,e:#űZ:;.

ban fellép:  Fényes  György.  ZÁ3nét  sz;olgáltat:  Kállai János
és zenekara.

Minden érdeklődőt szeretettel várunJc!
A rendezőség

Köszönet!
A  ,Lungo  Drom"  Kőteleki  Tagszervezet  elnöksége  kö-

szönetét  szeretné  kifejezni  az  1994.  február  12-én  megren-
dezett Farsangi  Cigány  bálunkon való  mindazon részvevői-
nek  akik  a  rossz  időjárás  ellenére,  Szolnokról,  Nagykörü-
ből,   Budapestről,   Romániából,   Jászalsószentgyörgyről   és
nem utolsó sorban a helybélieknek, hogy eljöttek rendezvé-
nyünkre.  Azt hiszem,  nem  érte  őket csalódás.  Jó  hangulat-
ból  és a kulturált viselkedésből jelesre vizsgáztak.  Szívesen
váijuk  őket jővőre  is!  Továbbá  köszönöm  mindazoknak  a
segítségét,    akik    támogatásukal    hozzájárultak    rendezvé-
nyünk sikeréhez:  „Lungo Drom" Országos Szövetsége,  Kő-
teleki   Önkormányzat,   Kőteleki  Ady   Tsz.,   Tálas   László,
Mága Károly és Rácz Béla vállalkozó. Köszönetemet feje-
zem ki Farkas Flóriánnak a ,Lungo Drom" Országos Szö-
vetség elnökének,  hogy  személyével  megtisztelte rendezvé-
nyünket.

Tisztelettel:
Burai Flórián, a Kőteleki „Lungo Drom" elnöke

*
A „Lungo Drom" Jászteleki  tagszervezetének karácsonyi

ünnepségén   fellépett:   a  jászberényi,   a  jászkiséri   Cigány
Folklór együttes és a szolnoki Loli Jag, akiknek ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani.

Tisztelettel:
Illés Tibor, a Jászteleki „Lungo Drom" elnöke

\-
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Országos vásárok naptára
1994. március 1. -mú;rcius 31.J

Március 1.

(kedd)
Beled                            oák.
Recsk                           oák.
Sajókaza                    oák.
Szombathely            oák.

Március 2.
(szerda)

Jánosháza                     bv.
Miskolc                      oák.
Polgár                         oák.
Tomyiszentmiklós   ok.
Tömörkény              oák.

Március 3.
(csütörtök)

Ónod                            oák.
Pécs                           ok+r
Sajtör                          oák.
Vésztő                        oák.
Zalakomár                   oá.

P Március 4.
(péntek)

Bóly                              oák.
Gyöngyös                    oá.
Gyula                          oák.
Hódmezővásárhely   oá.
Pécs                           ok+r.
Szombathely              ok.

Március 5.
(szombat)

Adony                        oák.
Békéscsaba              oák.
Füzesabony                 av.
Hajdúszoboszló        ok.
Jászberény       av+mgv.
Kom ló                   ok+av.
Magyamándor       oák.
Marcali   oák+av+mgv.
Ócsa                            oák.
Ó7.d                              oák.
Pécs ok+mgv.

Március 6.

(vÉSÍ::casE)ba
Bonyhád
Csongrád
Debrecen

`~

Dömsöd                    o
Gyön8yös
Győr
Hajdúszoboszló
Hódmezővásárhely
Jászapáti
Jászfényszaru          o
Kapuvár
Kistelek                      o
Körmend                      av.
i(unszállás                oák.
Lajosmizse        oák+av.
Miskolc                           av.
Nagykőrös                oák.
Pécs                 oák+r+av.
Szarvas                       oák.
Szentes                           av.

Tiszakécske                 av.
Törökszentmiklós     av.

Március 7.
alétfol

Dunaújváros
Körmend
Putnok
Szécsény
Szikszó
Veresegyháza

Március 8.
(kedd)

Pétervására              oák.
Szombathely            oák.
Zalaegerszeg           oák.

Március 9.
(szerda)

Csoma                       oák.
Heves                            oá.
Mezőcsát                  oák.

Március  10.
(csütörtök)

Cece                           oák.
Haj dúdorog             oák.
Orosháza                     oá.

Március  11.
(péntek)

Pusztamérges          oák.
Sásd                             oák.
Szigetvár                   oák.
Szombathely              ok.

Március 12.
(szombat)

Apc
Csákánydoroszló
Csákvár
Hajdúszoboszló
Jászberény
Karancskeszi
Ózd
P018árdi
Pécs
Szegvár
Tósze8
Vecsés

Március  13.
(vasárnap)

Baj a                                av.
Battonya                    oák.
Békéscsaba                 av.
Békésszentandrás     av.
Dabas                         oák.
Debrecen                      av.
Gödöllő                     oák.
Hajdúszoboszló        ok.
Hatvan                           av.
Heves                             av.
Hódmezővásárhely  av.
Jászárokszál lás           av.
Ki sújszál lás              oák.
Kunhegyes                  av.
Mesztegnyő             oák.
Miskolc                          av.
Mosonmagyaróvár    av.
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Nagy kőrös                   av.
Pásztó                          oák.
Pécs                      oák+av.
Sülysáp                        oák.
Szentes                          oá.
Szombathely               av.
Tápiószentmárton  oák.
Tázlár                          oák.
Ti szafüred                    av.
Tompa                       oák.
Törtel                          oák.
Újszilvás                    oák.
Zalaegerszeg               av.

Március  14.
(hétfol

Békés                oá+mgv.
Körmend                   oák.
Siklós                           oák.

Március  15.
(kedd)

Felsőnyárád             oák.
Mihályi                        oák.

Március  16.
(szerda)

Bihamagybajom
Hajdúnánás
Jánosháza
Mohács
Rudabánya
Vajszló

Március  17.
(csütörtök)

Edelény
Lajoskomárom
Pannonhalma
Tényő

Március  18.
(péntek)

Hódmezővásárhely oák.
Karcsa                        oák.
Szombathely              ok.

Március  19.
(szombat)

Aszód                         oák.
B ecsehely                    ok.
Bercel                           oák.
Hajdúszoboszló        ok.
Kál                                oák.
Nagyoroszi               oák.
Pécs                                ok.
Répcelak                       av.
S arkad               av+mgv.

Március 20.
(vasárnap)

Békéscsaba                  av.
Debrecen                      av.
Dunaúj város               av.
Erdőtelek                   oák.
Hajdúszoboszló        ok.
Hódmezővásárhely    av.
Jászapáti           av+mgv.
Jászladány         oák+av.
Kenderes                   oák.
Kiskunfélegyháza     av.

Miskolc                           av.
Monor                oák+av.
Mórahalom              oák.
Orosháza                      av.
Palotás                         oák.
Pécs                         oákav.
Ráckeve                     oák.
Sopron                           av.
Szászvár  oák+av+mgv.
Tápiószele                 oák.
Terény                        oák.
Ti szakécske              oák.
Turkeve                     oák.
Vác                               oák.
Vecsés                         oák.

Március 21.
(hétfol

Bélapátfalva             oák+
Kapuvár                     oák.
Körmend                   oák.
Mezőfalva                oák.
Me7.őkövesd            oák.
Mosonmagyaróvár
(2  hétig)                          üv.
Zalaapáti                    oák.

Március 22.
(kedd)

Hatvan                        oák.
Soltvadkert               oák.
Szombathely            oák.

Március 23.
(szerda)

Jánoshalma               oák.
Szombathely
(IV.  2-ig)
Veszprém-
varsány

Március 25.
(péntek)

Dévaványa
Szombathely
Véménd

Március 26.
(szombat)

Gyál
Hajdúszobos7.ló
Hédervár
lsasze8
Jászárokszállás
Kerekegyháza
Kőszeg
Má8Ocs
Mezoberény
Mezőtúr
Pécs
Sárbogárd

Ujszász                       oák.
Zabar                          oák.

Március 27.
(vasárnap)

Baja
Békéscsaba
Bélapátfalva
Buják
Csongrád
Csoma
Debrecen
Érsekvadkert
Fegyvemek
Hajdúszoboszló
Hatvan                            av.
Hódmezővásárhely  av.
Jászjákóhalma         oák.
Kecel                            oák.
Kiskunfélegyháza   oák.
Kisújszállás                  av.

Miskolc                           av.

Nagykáta                   oák.
Pásztó                              av.
Pécs                      oák+av.
Pécsvárad                  oák.
Pilis                                   oák.

Szabadszállás           oák.
Tamaméra                oák.
Tápióbicske              oák.
Tokaj                           oák.
Zalaszentgrót              av.

Március 28.
(hétfol

Füzesabony
Győr
Körmend
Martonvásár
Sárvár (IV.  2-ig)

Március 29.
(kedd)

Sajókaza                    oák.
Szombathely            oák.

Március 31.
(csütörtök)

Pécs
Püspökladány
Szany
Zalaszentgrót
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