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Egy életre szóló
emlékek...

Szeretetvakáció
Püspökszilágyon

Kilencven  társammal  együtt  7  napot
töltöttünk  el  Püspökszilágyon,  a  katonai
kiképző bázison  december 27-tíl január
2-ig. Erré;l a tábonól  már az elmúlt télen
is   nagyon   sokat   hallottam   és   nagyon
megörültem annak, hogy én is tagja lehe-
tek  a  20  gyermekbol   álló  csoportnak,
amely Turáról kapott meghívást a szere-
tetvakációra.  Azt  is  el  kell  mondanom,
hogy  nem  véletlenül  mehettünk  Turáról
ilyen   sokan,   hiszen   mi   voltunk   azok,
akik a legtöbb ajándékot gyűjtöttük össze
a Mikulás bácsinak,  aki  ajándékainkat  a
Hargita   lábánál   lévő   tanyavilág   gyer-
mekeinek további'totta.

Először   csak   a   turaiakkal   voltunk
együtt   mindig,   mondanom   sem   kell,
hogy  ftk; ént  a  hozzám  hasonló  roma-
gyerekekkel. De aztán egyre több bará-
tot szereztem magamnak és a harmadik
napon  már  úgy  éreztem,  hogy  itt  a  tá-
borban   mindenki   a   barátommá   vált.
Leghamarabb  a  Szlovákiából  érkezett

Cíinlapon: Hargitai Lajos felvétele
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magyar  gyerekekkel  barátkoztam  ösz-
sze,  főleg  Fecóval,  az  ifivezetőjükkel,
aki  mindig  nagyon  vidám  volt  és  na-
g\y`on  szerette  a  kisebb  gyerekeket.   A
Déváról  jött  gyerekek  beszélni  ugyan
csak  nagyon  keveset  tudtak  magyarul,
mégis    minden    esetben    megértettük
egymást.  Voltak  olyan  társaim  is,  akik
gyermekotthonokból  érkeztek  és  elein-
te velük nehezebb volt barátkozni, de a
végén,   amikor  el   kellett  válnunk,   bi-
zony ők is sírtak valamennyien.

A táborban meg tudtuk azt is, hogy ezt
a  szeretetvakációt  a  Humanitas  Alapi`t-
vány  a Gyemekekért szervezte nekünk,
és ez már a negyedik ilyen tábor. Az Ala-
pi`tvány  nyáron  is  szervez  hasonló  tábo-
rokat,  ffleg  a  Balaton  partján  és  ott  is
több,   mint   száz   gyemek   vehet   részt
Szolnok, Nógrád és Pest megyébíl.

A program  nagyon jó volt, sok új já-
tékot  tanultunk,  sok  izgalmas  vetélke-
dőt  szerveztek  vezetőink.   Nekem   na-
gyon  tetszett  az  az  előadás,  amelyet  a
Fődoki (dr. Pethő Ede főorvos) taiiott
a Megváltó  születésérol  é.s  életéréfl.  De
felejthetetlenek voltak azok a beszélge-
tések is, amelyeket Molnár József dia-
kónus,  az  Egri  Hittudományi  Főiskolá
végzős  hallgatója  tartott  több  alkalom-
mal,  majd  az  ő  vezetésével  részt  vet-
tünk a szilveszteri  hálaadáson  és  az új-
évi szent misén Püspökszilágyon.

Nagyon  érdekes  volt  a  tábori  levél-
bontás  is.  Mindenki  kapott egy  számot
és  e  szám  segítségével  i`rhattunk  egy-
másnak levelet.  Ha nem jelöltük meg a
borítékon  D  betűvel,  hogy  a  levél  tit-
kos,   Bari   Gizi   felolvasta   mindenki
előtt ezeket  az  üzeneteket.  Nagyon,  de
nagyon  sokat  nevettünk  a  postabontás
ideje alatt.

Sok vendég  is érkezett a táborba, álta-
lában nem jöttek üres kézzel, így nagyon
sok  szép  ajándékot  kaptunk.  De  nekem
az  a  kis  asztali  dísz tetszett  a legjobban,
amelyet    egymásnak    csináltunk   tábori
emlékként. Ahhoz, hogy jól érezzük iga-
zán  magunkat a táborban,  nagyban  hoz-
zájárultak  a  bázis  tisztjei  és  katonái  is.
Varga   Bálint   bácsi,   akit   beosztottjai
zászlós  úmak  szóh`tottak,  gondoskodott
aiTól, hogy az étkezés mindig nagyon fi-
nom legyen és idéb;ben meg tudjuk kapni.
Emellett  a  katonák  felléptek  a tábori  Ki
mjt  tud?  műsorában  is,  sőt a szilveszteri
dili-bulin  is  szerepeltek  vidám  összeálli'-

tásukkal.   Többször   meglátogatott   ben-
nünket  Sztán lstván ezredes bácsi is, az
aszódi  helyőrség  parancsnoka,  aki  lehf
tővé  tette  számunkra,  hogy  ezt  a felejL'
hetetlen  7  napot  itt  tölthessük el.  Persze
voltak  apróbb  nehézségek  is.  Táborozá-
sunk első napján elromlott a kazán és bi-
zony  kissé  lehíltek,  ffleg  a  hálószobák.
De   a   katonák   éjjel-nappal    dolgoztak
azért, hogy a harmadik napon már kelle-
mes legyen mindenhol a hőmérsék]et.

Sok-sok  élménnyel  gazdagodva  tér-`
tünk  haza a táborból,  nem győzöm  az-
óta  is  mesélni   azokat  otthon   is  és  az
osztálytársaimnak  is.  Ami  a  legcsodá-
latosabb  volt,  hogy  valamennyien   na-
gyon    szerettük   egymást,    valahogyan
úgy  éreztük,  hogy  egy  nagy  családba
kerültünk,    ahol    mindenki    azon    töri
szüntelenül  a  fejét,  hogy  hogyaT}  lehet-
ne  másoknak  örömet  szerezni.  Ugy  ér-
zem,  hogy  ennél   többet  nem   kaphat-
tunk  volna soha  senkité;n.

Köszönöm  társaim  nevében   is  a   16
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máskor  is  tegyék  lehetővé  sok  szere-
tetre  vágyó  gyermeknek  az  ilyen  tábo-
rokban  való részvételt!

Losó lstván, Tura
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Markó  Béla úrnak
az RMDSZ elnökének

T.isztelt Elnök Úr!

Aggodalommal  töltenek  el  bennün-
ket azok a híradások,  melyek az utóbbi
napokban  az  erdélyi  magyar  kisebbsé-
get ért támadások kapcsán felszinre ke-
rültek.  Az  európai joggyakorlattól  me-
roben  idegen  RMDSZ-ellenes  kiroha-
nások semmi mást nem igazolnak, mint
azt  a  tényt,  hogy  a  szélsőséges  nacio-
nalizmus  egyre   inkább  tért  hódi't  Ro-
mániában.  S  a legnagyobb lélekszámú,
kisebbséget   újra   bűnbakként   akarják
kihasználni. Ugyanakkor alapvető poli-
tikai    és    erkölcsi    normákat   felrúgva
alattomos  módon  próbálják  szétzilálni
a   kétmilliós   romániai   magyarság   ér-
dekképviseleti  szervezetét.

A „Lungo Drom" - mint a hazai ci-
gányság   legnagyobb   létszámú   érdek-
képviseleti  szervezete  -elnöksége  ne-
vében   szeretnénk   önt   a   legteljesebb
szolidaritásunkról  biztosi'tani.  Meg  va-
gyunk  győződve  aiTól,  hogy  egye{len
kisebbségtől   sem   jogot   kell   elvonni,
hanem    a  kisebbségi  joggyakorlás  fel-
tételeit kell megteremteni. Ha ezek hiá-
nyoznak, eléb;bb-utóbb  a többségi  társa-
dalom  is  elkerülhetetlen  veszélybe  ke-
rül.

Farkas Flórián
a „Lungo Drom" elnöke
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„..Loivasoi nekem tarka
dallamoT..."
- Zsoltikának -

\`               sz.eretlek

miko`r a hold  réztányérjából
etetsz csillag-csibéket  éjjel

gólyahír  szelídséggel
szeretem

ha szivárvány-szirmos  mosolyod
szelídíti éj-fátylas arcomat

sz.eretlek

tenyeredre térdelő
madársóhajtás meleggel

csillag-szerelemmel
szeretlek

amikor pillangók szárnyáról
olvasol nekem tarka dallamot

krístályhang-hajnalon.

Gyökerek
(Bari  Károlynak)
Zúz.mara tornyokból"  rikoltó

kkríísúttán[%tko,%dúu;,:áí,, hogy e[hozd         [oo o_ű

az éj  hold`fény-virágos  zász.laját.
Szivárvány-mocskos  gyermekmosolyokrt']l
meséket nyaldosó csillag-pikkelyes
sárkányháton sz.állsz,
sötét nappalokba masz.atolt
cigány karavánok után,
vénséges  erdőík lábánál
múltunkat kutatva
fagyöngy-könny z.uhatagban,

hisz.  gyökereik nélkül
`, fák  is...
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Beszélgetés Nagyné Mészáros
GÍményezés.         Azt

- Néhány héttel ezelőtt, amikor in-
terjút szerettem volna veled készíteni
azt  kérted,  várjunk  még  vele.  Bizo-
nyítani  akarsz,  konkrét  eredménye-
ket. 1995. január végén, alig négy hó-
napos ittléted során  van-e  mirol  be-
szélned?

-    Igen,    sok    mondanivalóm    van.

Azért is kértem, hogy várjunk az inter-
júval,   mert   már  akkor  tudtam,   hogy
számtalan  elképzelésem  van,   de  nem
szerettem   volna,   ha   bárki   úgy   érzi,
hogy ezek csak üres szavak.  Konkrétu-
mokat  akartam.  Én  szeretném  ezen  a
munkahelyemen  is bebizonyítani, hogy
amit a Mészáros Éva kimond,  azt meg
is  valósítja.  Engem  ez  éltet,  és  ezért  is
voltam    boldog,    amikor    idekerültem,
mert    szinte    önmagamat    mérettetem
meg napról-napra ezzel  a feladattal, hi-
szen  ilyet még nem  végeztem.  Ezt sze-
retném  nagyon jól  ellátni és ehhez ma-
ximális  segítséget  kapok  mind  a „Lun-

go  Drom"-tól,  mind  a közvetlen  kollé-
gáimtól.

- A Cigány Szociális Központ mint
olyan, az országban egyedülálló kez-
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Fondolom,     embert
próbáló   feladat   itt
dolgozni,     márcsak
az   előbbibffl   követ-
kezően   is.   Elszegé-
nyedő    világunkban
hogyan tudtok haté-
konyan    segíteni    a
betéroftön?

-   Minden   lehetsé-

ges forrást felkutatok.
Elsíként.    szeretném
azokat a cigányembe-
reket felkeresni, akik-
ríl   tudom,   hogy   te-
hetségesek.        Példa-
ként említhetem  a tó-
szegi  kosár-  és bútor-
fonó Kiss ödönt. Azt
gondolom,        nagyon
fontos  bemutatkozási
lehetőséget      biztosi`-
tani  a tehetséges  kéz-
műves     cigányembe-
reknek.  Az egyre  nö-
vekvő  munkanélküli-
ségben,     ami     bizo-
nyítottan  a  cigánysá-

Évával
ködtetni. Ennek a varrodának a sajátos-
sága  az   lesz,  hogy   elsősorban  javító-
munkát   fogunk   végezni.   A   varrónők
többsége   nem   szeret   esak   cipzárt   be-
varrni,   gombot   felvarrni.    Mi   ezt   na-`

gyon  szi'vesen  felvállaljuk.  Ezen  ki'vül  -
már ígéreteim  vannak  budapesti  cégek-
tó'l  -bedolgozást  is  vállalunk.  A követ-
kező tervben  lévő tanfolyamunk  a  sző-
nyegszövő.  Ez  a  gondolat  a  varrodával
kapcsolatosan   alakult  ki   bennem.   Mit

áé#?mÉajda2ksoe:ej;t:nízagog,la:::ar:nagr;:

got  érinti  a  legmaga-
sabb  számban,  nagyon  fontosnak  tar-
tom  a  munkahelyteremtést.  Hiszen  az-
zal,   hogy   a   betérőnek   adok   egypár
használt  cipőt,  vagy  ruhát,  nem  oldom
meg  a  problémáját.  Nemcsak  azonnali
és   ideiglenes  égető  problémát   szeret-
nék  megoldani,  hanem  hosszútávra se-

gíteni. Meg akarom értetni az emberek-
kel,  hogy  azért,  hogy  kapjak  valamit,
dolgoznom  kell.  Nem  a kezemet  nyú+
tom  és  segélyek  után  rohangálok.  Szé-

gyelljen egy ember segélyéri menni, de
ne    szégyelljen    munkahelyet    keresni.
Mióta  a  központban  dolgozom,  senki-
nek  nem  vagyok  hajlandó  pénzt  adni.
Nem  alázok  meg  senkit   100  forinttal.
Gyógyszert  mindenkinek  kiváltunk,  de

pénzt nem  adunk.
Különböző   tanfolyamokat   indítunk,

melynek   elvégzése    után    segítünk    a
munkábaálláshoz    oly    módon,    hogy
munkahelyeket hozunk létre.  Ilyen volt

például  az  első,  a  varró  tanfolyamunk.
Három hónapon keresztül tanulták a lá-
nyok-asszonyok  a  varrás  csínját-bínját.
Tervünk,  hogy  egy  kis  varrodát - vagy
nem  is  lesz  olyan  kicsi? -fogunk  mű-

színÉ%ekti:o::nekgásézsszé':eüná;ben'majd

állami    gondozott`  gyerekek   között
dolgoztál.   Tudod-e   hasznosítani   aL€/
ott szerzett tapasztalatokat?

-Természetesen. Akik egyszer feles-

küdtek  a  medicinára,  soha  nem  tudják
elfelejteni.   Havonta  egészségügyi   fel-
világosító  előadást  tartok.  Minden  elő-
adás végén ajándékot is kapnak a részt-
vevők, és ebben nagy segítségemre van
a  budapesti  RICO  Kötszergyár,  ahon-
nan  különböző termékeket  kapunk.  Az
is  tudott  dolog,  hogy  én  borzalmasan

gyerekcentrikus vagyok, és ez nemcsak
a  nagymamaságomból  fakad.   Hosszú,
boldog éveket töltöttem a gyerekváros-
ban   és   nem   azért   mondtam   búcsút,
mert  meguntam  a  gyerekeket,  hanem
mert  érdekelt  ez  az  új  feladat.  A  gye-
rekvárossal   továbbra   is   nagyon   jó   a

Mundér-
előnézőben

A cigány fiataloknak szervezett
honvédelmi  előképzést  szeptem-
ber  21.  és  november 25.  között  a
Cigány   Szociális   Központ.  Ezek
a   fiúk   félnek   a   katonaságtól,   a
laktanya   fegyelmété;l,   a   közös-
ségtól.  A tizenhét-tizennyolc éves
srácok  bejártak  a  katonák  közé,
megnézték  a  Hadtörténeti  Múze-
umot,    lövészversenyt    rendeztek
számukra,   megismerkedtek  poli-
tikai   alapfogalmakkal.   A   tanfo-
lyam  végén mind a harminc fiatal
oklevelet kapott.

Új Néplap
1994. szeptember 21.
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A kiállítás után licit
Tegnap  délután  két  órakor`  a  s7,ol-

noki    Cigány    Szociális    KÖzpontban
megnyi'lt   az   első   kiálli'tás,   melynek
anyagából   j.övő    hét    kedden    vásárt
rendeznek.     Az     árverésből     befolyt
összeget  közvetve   munkahelyek   lét-
rehozására  fordítják  majd.  A különle-
ges  fonott  bútorok  és  gamitúrák  ké-
szi'tője,  Kiss Ődön,  vezetésével  tanfo-
lyam  indul,  melynek  befejeztével  egy
kis  „üzem"  alakul,  ahol  megrendelés-
re  fonnak  majd  egyedi  lakberendezé-
si  tárgyakat.  Hasonló  a  helyzet  azok-
kal,  akik  a  szövés  iránt  érdeklődnek,
mert   nekik   a   másik    kiálli`tó,    Fülöp

3ar;::y2usrz:rsY:zAmDajgb:gyú|ír#|á:
nos  lskola tanulói  képeinek,  kerámiá-
inak  és  tűzzománcainak   pénzre   vál-
tott  eszmei  értékéből  pedig  az  iskola
könyveket  és  füzeteket  vásárol  a  diá-
koknak.  A vessző és a szövőszék nem
olcsó   mulatság.   Eppen   ezért   szere-
tettel  várnak  mindenkit  a  keddi  licitre
délután  kettőtől  ötig,  az  Aranyi  Sán-
dor  út  5-be.

`Jászkun  Krónika,1995. jan.10.

kapcsolatom.   Talán   ezért   is   vállaltam
fel,  hogy  a  Széchényi  lakótelep  iskolá-
sai,  óvodásai  számára  hasznossá  tesz-
szük  a  vakációk  idejét.  Mindig  zavart,
ha    a   lakótelepen    unatkozó,    lézengő

gyerekeket  láttam,  akik  nem  tudtak  az
idejükkel     mit    kezdeni.    A    Szociális
Központunk    felvállalta    a   téli    szünet
has2.nos  eltöltését.  Több  érdekes  prog-
ramot  összeálli`tottunk  a  szünet  idejére.
Volt  diaveti`tés,   társasjátékok,   „Ki   mit
tud?„.

Sajnálattal  tapasztalom,  hogy  a cigány
t`iatalokat  nem  engedik  be  a  discóba.  A

gyermekvárosi  múltamban ezt a saját bő-
römön  is  tapasztaltam.  Ezért  a  központ-
ban  discót is fogunk  rendezni.

- Ne felejtsük e] azt sem, hogy tej-
napot  és  szüreti  bált  is  rendeztetek,
szintén a gyerekek részére...

-  Igen,  és  ebbol  szeretnék  rendszert
csinálni.   A   tejtermékeket   ajándékozó
Yogo    Kft   vezetői    újra   felajánlották,
hogy  gyereknapra  ismét  kapunk  tőlük
termékeket.

- Egy segítő, szolgá]tató intézmény
eredményes  működését nagyban  be-
folyásolhatja   a  megfelelő  kapcsola-

tok  kiépítése.  Ezt  Te  is  fontos-
nak tartod?

-   A   lehető   legfontosabbnak.

Boldogan   említhetem,   hogy   ed-
dig   több   mint   ötven   szponzort
tudhatok  inagunk  mögött,  és  ter-
mészetesen ezt a számot bővíteni
szeretném.   Nagyon   fontos   szá-
momra  a  helyi  médiákkal,  az ön-
kormányzattal    valamint    a    Hu-
mánszolgáltató  Központtal    való

jó  kapcsolat.  De  megemli`thetem
a  Vöröskeresztet  is,  akikkel  napi
munkakapcsolatban   állok.  A  vá-
rosi  Művelődési  Központ  ingyen
biztosi'tott  helyet  a  fonott  bútora-
ink árusítására, és ez a mai  világ~
ban  nem  kis  szó.

-  Milyen  plussz  szolgáltatá-
sokat nyújt a központ?

-Ezeket  a szolgáltatásainkat  is

`zeretném  bővíteni.  Naprakészen
állunk   munkahelyekkel,   albérle-
tekkel.   lakáscserékkel`   lakásela-
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dásokkal.    A   Vöröskereszttel    közösen
véradónapot   szervezünk   a   közeli   na-

pokban.  Szeretnénk -bár nem  egészen
kaptam  megfelelő  segi'tséget  -  fási'tani
a  lakótelepet,  rendbehozni  a játszótere-

Egriszílő
a gyermekeknek

S7,olnok.  A  Ggány  Szociális  Köz-
pont  ma  délután  4  órától  szürcti  mu-
latságot  s7.ervez  az  Aranyi  Sándor  ui-
ca  5.  szám  alatti  központban.

A  rendezvényre  Széchenyi-Iakótc-
lepi   Óvodások   és   iskolások    kaptak
meghi'vót,  nekik  300  kg-nyi  egri  szŐ-
lőt   és   egy    kedves   gyermekműsort
„nyújtanak  át"  a  szervezők.

Új Néplap,  1994. szept.  14.

ket.   Szervezés  alatt  áll   a  babamegőr-
zőnk,   hiszen   az   anyukák,   kismamák
egy-egy  ügyintézésük alatt nem  mindig
tudják  kire  hagyni  kicsinyeiket.  Mi,  or-
vosi  felügyelet  mellett,  nagy-nagy  sze-
retettel  fogunk  rájuk  vigyázni.

- Távolabbi tervek?
-  Rengeteg   van.   Amit  már   nagyon

nagyon  várunk  az  a  központ  bővi`tése.
Ez    nagyon    fontos,    hiszen    helyhiány
miatt  addig  a  varrodánk  nem jöhet  lét-
re.  A bővi`tésben  szerepel  egy  mosoda,
zuhanyzó,  és étkezde  is.

-  Mindig  mosolyogsz.   Boldognak
látszol.,,

-   Boldog   vagyok.   Örülök,   h(]gy   itt

lehetek,  hogy  segi'thetek.

paksi Évil
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o.o az lndiai  Köztársaság  budapesti  nagyköveténél,  Lal Thanzaua  Pudaite úrnál
Farkas Flóriánnal „hivatalos" beszél-

getésre   érkeztünk   Pudaite   úrhoz,   India
magyarországi  nagykövetéhez,  de  a  ki-
sebbségek és az emberi jogok barátját ta-
láltuk  a  Búzavirág  utcai  dolgozószobá-
ban,  áki -  mint elmondta - nemcsak hi-
vatali  kötelességből,  hanem  elkötelezett-
ségből,  „hobbyból"  is  foglalkozik  a  ma-
gyarországi  cigáiTyság ügyeivel.

A kontinensnyi  méretű  lndia  sokszáz-
millió  lakosa számtalan helyi  nyelvet be-
szél,  sokféle  vallást  követ  és  ugyancsak
sok  néptörzs,  nemzetiség  leszámazottja.
Az amúgy  sem egy;zerű, feszültségekkel
terhes    helyzetet    tovább    bonyolítja    a
kasztrendszer. A köztársaság megalakulá-
sa (1948) után az indiai állam hivatalosan
eltörölte ugyan a kasztrendszert, de a sok
évezredes  beidegződéseket -  amely  sze-
rint  a  legalsó  kasztba,  az  érinthetetlenek
kasztjába tartozók  előző életükben  olyan
borzalmas  dolgokat  követtek  el,  ami  mi-
att  bűnhődniük  kell  és  csak  a  legalanta-
sabb  munkára  alkalmazhatóak  -  nagyon
nehéz  megváltoztatni.  Itt  a nagykövet úr
a diszkriminációra és  az ellene való küz-
delemre otthoni  példák  egész  sorát tudta
felhozni.  Indiában  számos  állás  25  %-át
az  érinhetetleneknek  kell  fenntartani  és
az ebből  a körből  származók - a kömye-
zetükből  adódó  műveltségbeli  hátrányok
figyelembevétele miatt - az egyetemi fel-
vételinél  is kedvezményt élveznek.  A be-
szélgetés  során  felmerült,  hogy  érdemes
lenne  (akár  itthoniak  kiutazásával,  akár
indiaiak  meghívásával  a  „Lungo  Drom"
szerveződő  Oktatási   Központjába)  több

információt szerezni  az  indiai  kisebbség-
védelemről.

Pudaite  úr igen tájékozott a  magyaror-
szági cigányság történetérol és indiai ere-
detéről. Bár kevés tényleges bizonyítékot
lehet  találni  rá,  eléggé  egyértelmű,  hogy
körülbelül ezer évvel ezelőtt az akkori in-
diái  társadalom felsőbb  rétegeibe tartozó
katon.ák  és  kereskedők  vándoroltak  ki  a
muzul`mán hódítás elöl és képezték a mai
cigányság   őseit.    Hasznos   lenne   lndia
gazdag kultúrájával  megismertetni  a  mai
leszámazottakat indiai művészek meghí-
vásával  (akiktől  akár. az  itthoniak  elles-
hetnék az indiai kézművesipar különböző
fogásait).   illetve   (akár  a  jó   tanulmányi
eredményeket  elérő  cigányfiatalok jutal-
maként)  hazaiak  kiutazásával.  Ilyen  ter-
vek   szerepelnek   a   nemsokára   aláírásra
kerülő      magyar-indiai
kulturális  csereprogram
tervezetében  is.  Mint  a
nagykövet úr elmondta,
az   indiai   nagykövetség
támogatásával   jelenleg
készül   egy   olyan   film,
amely  a    cigányság  ln-
diából  való  kivándorlá-
sát kívánja bemutatni.

Farkas   FIórián   tájé~
koztatta  Pudaite  urat  a
Lungo  Drom"  munká-

járól  és  a  nemrég  lezaj-
lott    kisebbségi    önkor-
mányzati      választások-
ról. A nagykövet úr örö-
mét  fejezte  ki,   hogy  a

kisebbségi  önkormányzatok  és  azok  or-
szágos  szervezetének  áprilisi   megalaku-
lásával  stabilizálódik a hazai cigányság -
eddig   gyakorta   átalakuló  -  képviselete.    1
Hasznos,  ha  megkülönböztethetőek  lesz-
nek  a  cigányság  ügyeivel  foglalkozó  ci-

gányszervezetek  és  a  cigányokat  hivata-
losan    képviselő    testületek.    Az    eddigi
eredményeket megismerve Pudaite úr bá-
ton'totta  a  ,Lungo  Drom"-ot,  hogy  job-
ban  „adminisztrálja"  magát,  többször  és
több  helyen  adjon  tájékoztatást  magáról.
Ennek jegyében készülőben  van  a  „Lun-
go  Drom"  angol  nyeMÍ  ismertetője,  és
megegyezés   született   arról   is,   hogy   a
nagykövet úr látogatást fog tenni a „Lun-
go Drom"-nál. március folyamán.

Csermely PéteLŰ

lnterjú Kardos Lászlóval, a Soros Alapi'tvány ügyvezető igazgatójával
- Kardos úr, beszélgetésünk kezde-

tén  szeretném,  ha  bemutatná  az  o]-
vasóknak: kicsoda Soros György?

-  Soros  György  magyar  származású
amerikai     üzletember,     aki     1947-ben
ment  el  Magyarországról.  Londonban
tanult    közgazdaságtant    és    filozófiát.
1956-ban  New  Yorkba  költözött,  ahol
önálló vállalkozást kezdett. Ez a hetve-
nes  évek  elejére  lett  számottevő,  sike-
res,  a  nemzetközi  pénzügyi  életben  is

jegyzett vállalkozás. Ekkor kezdett elő-
ször   azzal   a   gondolattal   foglalkozni,
hogy   az  üzleti   életen   ki'vül   mással   is
foglalkozzon. Létrehozta a Nyilt Társa-
dalom  Alapi`tványt  és  a  világ  különbö-
ző részein  kezdett  támogatásokat  nyúj-

ó

tani.  A 80-as évek elején  Kelet-és Kö-
zép-Európában  is,  el;ősorban  Magya-
roszágon, sőt, az akkori Csehszlovákiá-
ban és Lengyeloszágban. Ebben az idő-
szakban történt,  hogy az addig  nyújtott
támogatásokat kiterjesztette,  és más in-
tézményes  alapra  helyezte,  mert  akko-
riban  nyilvánvaló  volt,  hogy  az  ellen-
zéket, az akkori Kelet- és Közép-Euró-
pai  ellenzéket csak  úgy  tudta támogat-
ni,  ha  az  nemhivatalosan  történt.  Ma-

gyarországon  lehetőség volt arra,  hogy
hivatalosan is támogatásokat tudjon ad-
ni.  Az  akkori  vezetéssel  több  fordulós
tárgyalás  eredményeként  egy  kompro-
misszum jött  létre.  Saját,  önálló  alapi`t-
ványt  ugyan  nem  hozhatott  létre az or-

szágban,  hiszen  annak  akkor  nem  volt
sem  politikai, sem jogi  feltétele, de  lét-
rehozhatott  a  magyar  állam  által  kije-
lölt szervezettel  közösen  egy testületet,
és  ez lett a Magyar Tudományos  Aka-
démia Soros Alapítvány  Bizottsága. Ez
1990-ig  olyan  alapon  működött,  hogy
közös  testületet  hoztak  létre.  Egyfelol
Soros  György,  másfelől,  akiket  az  ál-
lam  delegált.  Vétójoggal  élhetett mind-
két    fél.    Ez    egy    kompromisszumon
nyugvó    kényszerházasság    volt    ami
nem  is  sikerült  olyan  rosszul.  Végülis
értelmes     dolgokat     lehetett    csinálni.
1990-től  önálló  bejegyzett  alapi'tvány-
ként működik a Soros Alapítvány.

- A tíz év mérlege?
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-   1984-től   a   mai   m`pig   igen   széles

területen  míködött  és  mtíködik.  Ez  í`zt
•  :elenti`  hogy  tudomány,  mú'vészet,  kul-

..íúra,  oktatás,  egészségügy,  és  hát  eze-
ken  belül  nagyon  sok  terület  létezik,  lé-
tezett.  A  10  év  alatt  ezek  a  főbb  terüle-
tek   megmarí`dtak.   Azok  :`   hangsúlyok
változtak  meg,  hogy  mikor  mit  volt  ér-
demes  L`sinálni.  Ez  legink.íbb  azon  mú-
lott,   hogy   mi]yen  jelzések   érkeztek   í.i
magyar    társíid€ilom    feló'l.    Volt    olyan
időszak,  amik()r  például  i`  nyelvoktíitás

egy  t`ó' területnek  számított`  im  már ke-
vésbé.   A   másológépek   behozatala   az
országba   szintén   másként   nézett   ki   a
80-as   évek    közepén.    mint    most.    Az
egészségügyben  részben  mú'szerbeszer-
zésben   segítettünk.    A   korszerű   diá`g-
nosztikai   e.`zközök,   például    az   ultra-
hang  elterjesztése  komoly  programunk
volt.  De a  különböző amatőr művészeti
csoportok   támogatása,  a  zene,  amatőr
szi'nházi    élet    területén,    de    nemcsak

Lmoi;€:O;ke',h::;Tn::thá:sy:::eosgeabt:ui::
Tehát   ez   egy   rendki'vül   széles   skála.
Ezt  úgy  oldja  meg  az  alapítvány,  hogy
egy  olyan   felépítést  választott,   misze-
rint   vcm   egy  csúcskuratóriuma,   amely
irányi'tja  az  Alapítvány  tevékenységét,
és    kü]önbözó'    területeken    működnek
szakkuratóriumok.  Ti'z év alatt  körülbe-
lül  40  különböző  programterülete  volt
az  Alapi'tványnak.  A  pályázók  számát
illetően   több  ti'zezeres   nagyságrendról
van  szó.  Ez  idő  alatt  körülbelül  50  mil-
lió  dollár  az,   amit   kimutathatóan   köl-
tött  a Soros  Alapi'tvány.  A tényleges ér-
ték  ennél  nagyobb,  mert  a  külföldi  ösz-
töndi`j,  vagy  műszerbeszerzés  esetén  az
Alapítvány   által   közvetlenül   kifizetett
összeg  nem  azonos  azzal  a teljes  érték-
kel,  amit  egy  külf`öldi  ösztöndíj  lehető-
sége jelent,  amit a fogadó  fél  egyeteme
fizet   ki.   Támogatjuk   még   a   könyvki-
adást,   újságok,   f`olyóiratok,   kulturális
és  közéleti  lapok  mestelentetését.

- Hogyan történnek a pályázati ki-
Írások?

-  Ez   mostmár  nagyon   diff`erenciált.

Az  induló  '84-es  helyzet  még  egyszerű
volt.   Akkor   még   azt   mondtuk,   hogy

jöjjön  bárki,  akinek  van  valamilyen  jó
ötlete.   Később   szakosodott   az  Alapi't-
vány.  Minden  programra  külön  pályá-
z.iti  kii`rás  történik.

- Ismerős a „Help to help",  vagyis

„Segítség  a  segítolcnek"  című  prog-
ramjuk.  Adna erréíl bővebb  tájékoz-
tatást?

-  A  80-as  évek  végén,  a  90-es  évek

elején     kezdtünk    el     abból     kiindulni.
hogy   létezett   egy   állami   szociálpoliti-
ka,   más   nem.   Azóta   viszont   rengeteg

olyan   civilszervezó'dés  jött   létre.   aine-
lyek  maguk  t.olytiitnak  vtilamit`éle  szo-
ciális`      karitatív      {evékenységet.      Van
í`melyik   az  egészségügyhöz  kapcsoló-
dik,  van  .imelyik  kifejezetten  a  szociá-
lis    hátrányokhoz,    a    munkanélküliek-
hez,  a  gyerekekhez,  a  k:`llódó  f`iatalok-
hoz.   Van  ame]yik  egyházi   keretek   kö-
zött   működik,   van   amelyik  az  önkor-
mányzattal    áll    va]amilyen    kapcsolat-
ban,   vagy   attól   függetlenül.   Mivel   ez
egy   eléggé   kialakulatlan   terület,   nem
kötjük  meg  a pályázó  kezét szigorú  pá-
lyázat`l   feltételekkel.    Tulajdonképpen
semmi    mást    nem    várunk,    csak    azt,
hogy  akik  pá]yáznak,  azok  érthető mó-
don  írják  le  azt,  hogy  mivel  foglalkoz-
mik,   milyen   feltételekkel,   mi   a   prog-
ramjuk,   és   ahhoz   milyen   támogatást
kérnek.

- A cigányság számára van e külön

pályázati program?
-  Igen,   és  ez  egy   külön   fejezet   az

Alapítvány   történetében.   A  kezdettől
voltak  olyan  pályázók,  akik  vagy  ma-

guk   voltak   cigányok,   vagy   olyanok,
akik  a  cigányügy  elkötelezettjei.   Kö-
rülbelül   34  éve  fogalmazódott  meg
az  az  igény  az  Alapi'tvány   vezetősé-

gében,  hogy  érdemes  lenne  önálló  te-
rületként      kezelni      a      cigányságnak
nyújtott   támogatást.   Egyrészt   önálló
részként  kezelni,  másrészt  tudatosab-
ban,     célirányosabban     és     nagyobb
súllyal,  mint  ahogy  addig  történt.  Eb-
ben   a   3-4  évben   részben  az  oktatás
területén  adott  támogatásokat  az  Ala-

pi'tvány,  részben  olyan  kulturális  kez-
deményezésekre,  amelyek  valahogy  a
cigány      identitáshoz      kapcsolódtak.
Kétségtelen,  hogy  a  legnagyobb  tétel
a  Gandhi  Gimnázium  támogatása  Pé-
csen,  ami  körül  persze,  vannak  viták,
hogy  abban  a  formában  és  olyan jel-
leggel   érdemes-e  iskolát  csinálni.   Is-
merjük  az  ellene  és  a  mellette  szóló
érveket.   A  Soros   Alapítvány   viszont
úgy  gondolja,  hogy  nem  az  a  felada-
tunk,  hogy  ilyen  és  általában  a  hazai
cigányságot   érintő   stratégiai    kérdé-
sekben  az  Alapi'tvány   mondjon   vala-
mi   végérvényeset`   vagy   mi   legyünk
ebben  bármilyen  elbíráló  szerv.  Ez  az
Alapítványnak   nem   f`eladata.   Az   el-
Ienben   igen`  hogy  ott`  í`hol   kezdemé-
nyezést  lát,  vagy  esélyt  arra,  hogy  va-
I:`mi    érdemes   dolog   születik`   akkor
{`zt  támogassa.

-  A  beérkező  pályázatoknak  hány
százalékát támogatják?

-   Erró`l   nincs   pontos   statisztikai   ki-

mutatás,  de  én  azt  hiszem.  hogy  körül-
belül   1 :  10  :`z  í`rány.  Ez  azt jelenti,  hogy
minden   ti'z  pályázatból   körülbelül   egy
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nyer.   A   '93-as   évben   annak   érdeké-
ben,   hogy   az  Alapítvány   minél   több
információt    kapjon    arról,    hogy    mit
érdemes     támogatni     a     cigányságot
érintő   ügyekben,   kii'rtunk   egy   olyan

pályázatot`  ahol  nem  azt  kértük,  hogy
azok    jelentkezzenek,    akik    egy-egy
konkrét  ügyre  kérnek  támogatást.  ter-
mészetesen  ez  is  lehetséges  folyama-
tosan,   de   ez   a   pályázat   kifejezetten
arról  szólt,  hogy  aizok jelentkezzenek,
akiknek  egyrészt  van  valamilyen  átte-

kintésük   a   magyarországi   cigánysá-

got   érintő   ügyekben,   és   vannak   el-
képzeléseik  arról,  hogy   melyek  azok
a  területek,  ahol  az  Alapítványnak  ér-
demes   nagyobb   súllyal   részt   vennie,
esetleg  terveik  vannak  erre  nézve.  Ez
egy  egyszeri  pályázati   kii'rás  volt,  itt
koncepciókat    kértünk.    A    felhi'vásra
230  pályázatot  nyújtottak  be.  A  nem
díjazott  pályamunkákat  folyamatosan
feldolgozzuk  azt  a  szempontot  nézve.
hogy  van-e  benne  olyasmi,  ami  hasz-
nosi'tható  és  támogatható.

- Ezen pályázatok elbírálásánál ki-
kérik-e  cigány  vagy  olyan  szakem-
berek  véleményét,  akik  elkötelezett-
jei az ügynek?

-E  témával  már egy  éve  külön  ku-

ratórium   foglalkozik,   de   ami'g   ez   a
kuratórium  nem  létezett,  addig  is  fo-
lyamatosan     konzultáltunk     azokkal,
akik az adott  ügyben jártasak.  A pilla-
natnyilag    létező    kuratórium    elnöke
Kemény  lstván,  aki   1970-ben  az  el-
ső   országos    szociológiai    cigányfel-
mérést   készi'tette,    és    aki    akkoriban
ennek   a   vizsgálatnak   az  eredményét
nem  hozhatta  nyilvánosságra,  ő maga

pedig  emigrációba  kényszerült.  A ku-
tatás  eredményei  nem  olyan  régen je-
lentek   meg.   A  kuratórium   munkájá-
ban   részt   vesznek   olyan   személyek,
mint So]t Otti]ia,  Havas  Gábor, aki-
ről  köztudott,  hogy  ismerője  a  cigány
kérdésnek,  Krémer Balázs, aki  a fia-
talabb  szociológus  nemzedékhez  tar-
tozik,  Orsós László Jakab,  aki  maga
is   cigány   származású   és   egy   folyói-
ratnak  a  szerkesztője.   A  cigány   köz-
élet   meghatározó   személyiségei   kö-
zül  szinte  már  mindenkivel   van  kap-
csolatunk,     megengedve     azt,     hogy
mindig   új   és   újabb  szereplők   is   fel-
tűnjenek.

- Köszönöm az interjút!

Paksi Éva
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Január a számvetések ideje. Ilyenkor illik is, szükséges is
visszatekinteni az elmúlt esztendőkben végzett munkára,

s reális értékelés készítééével megjelölni az új eszlendőben
követendő feladatokat. Egy értékelés igazságához közeli'tését

az objekiivitás biztosi'thatja. S ezt leginkább úgy ,
h%#'Smő:hg°óZvzháaétriaő§§zzueb##Í;.,tkí\:tá:ísazzaek,;omgbu;trsváeígozkjtoe,'.'

Természetesen, ezt az,  vagy olyan in-
tézmény  és  vezetősége  igényli  elsősor-
ban,  amely  szembe  mer  nézni  a  rideg
valósággal,  a  negati'v  jelenségekkel   is,
mert tudja, hogy ezekből csak tanulhat,
olyan     következtetéseket     vonhat     le,
amelyek  hasznosulhatnak  a jövőben.

Ezt   az   elemző,   sokoldalúan   feltáró
munkát  végezte  el  intézetünket  illetően
a  szakma egyik  legkiválóbb  tekintélye.
Dr.  Herczog  Mária  leplezetlen  őszin-
teséggel,  s  nem  fukarkodva  az  elisme-
réssel   álli`tott  tükröt  intézetünk  elé,  és
vizsgálta  meg  országos  összefüggése-
ket  sem  mellőzve  a  gyermek-  és  ifjú-
ságvédelem  előtt  tomyosuló  gondokat,
teendőket   és   sürgetett   összefogást  az
állami    gyemek-    és    ifjúságvédelem
mellett.

Szakvélemények     összefoglalójában
így    összegez:    „A   Szabolcs-Szatmár-
Bereg  Megyei  GYIvl  a  magyar  gyer-
mekvédelem   szerkezeti   és  anyagi   ne-
hézségei     ellenére     kiemelkedően    jó

il
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munkát  végez.  Azokat  a  szakmai  újitá-
sokat és törekvéseket,  amelyek ma még
kevéssé   ismertek   vagy  elfogadottak  a
készülő    gyermekvédelmi    jogszabály
szellemének  megfelelnek  és  irányukat
tekintve  példaértékűek.  Javi'tani  kell   a
nevelőszülői  felkészi`tések  és  a  vérsze-
rinti  család  támogatásának  hatékonysá-

gát és célszerű lenne ármeneti és  speci-
ális  neveló'szülőket képezni, pl  a fogya-
tékos,    mozgássérült,    krónikus    beteg
vagy    nehezen    nevelhető    gyermekek
számára."

Nem  az országos  állami  gyermek-és
ifjúságvédelemből  kiszakítva,  tőle  t`üg-

getlenül  és  elszigetelten  ad  elemzést és
áttekintést  intézményünkről  az  értéke-
lés,   hanem   abba   beleágyazva,   annak
vetületében,   tükrében.   Ezt  célozza  az
is,  amikor  számosan  így  fogalmaz:  „A
megyei  GYIvl  munkájának  értékelése
nem  választható  el  a  gyermekvédelem
rendszerének,   szakmai   struktúrájának
értékelésétől,   mivel   a   működés   gyen-

`v      geségei`   a   hatékonyság   és
mérhetőségének    hiánya,    a
magas   költségek   és   az   is-
meretlen   eredmények   nem
az  lntézmény  működésével
vannak   összefüggésben.   A
magyar gyemek-és család-
védelem     egésze    jelenlegi
formájában  család-és  gyer-
mekellenes,  semmilyen  mó-
don  nem tudja  azok  érdeke-
it  szolgálni  akikért  fenntart-

juk.„
A  korszerűtlenségek,  hiá-

nyok,   a   nem   szabályozott
keretek    ellenére     intézmé-
nyünk   országosan   példaér-
tékű eredményeket  mutatott
fel  1994-ben.  Szakmai  tevé-
kenységünket    illetően    ezt
i'gy  összegzi  a  tanulmány:"
A megyei  GYIvl  az ország
20  intézménye  között  szak-
mai   tevékenyégét   és   ered-
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ményeit  tekintve  kimagaslóan  jó  ered-
ményeket   mondhat   magáénak.   Ebben
az érdem  élsősorban  a  vezetésé,  hiszen
sok   esetben   kockázatot   vállalva   is   a

gyerekek  szempontjait  helyezik  előtér-
be."

És  ezt  követően  esik  szó  azokról   a
f`ehér  foltokról,   amelyek   megszünteté-
sével  ja``Ji`tani   lehetne,   lehet   az   állami

gyermek-    és    ifjúságvédelem    ügyén.
Sorra  veszi  azokat  az  objektiv  és  szub-

jektiv  tényezíket,  amelyek  ezt  hátrál-
tatják  vagy  leglábbis  nem  lendi'tik  elő-
re.  Csupán  néhányat ezek közül.  Példá-
ul  a  helyi  önkormányzatok  nem  érde-
keltek a gyermekek otthontartásában és
a család gondozásában.  Hasonlóképpen
a    szakemberek     sem.     Hogy     miért?
Azért,  mert szakmailag erre nem felkéü
szültek  az  esetek  többségében.  Ez  vi-
szont  nem,  vagy  csak  részben  az  ő  hi-
bájuk.    Továbbá:    nincs    ellátó    intéz-
ményhálózat   vagy    nagyon    túlterhelt.
Semmiféle    anyagi    támogatást    ehhez
nem  kapnak,  sőt,  csökkenti  a segély  és
minden más keretet.  A társadalmi  meg-
ítélés  inkább  negati`v,  mint  poziti'v,  mi-
vel   azokat  a  családokat  is  érinti,  akik
közvélekedés  szerint  ezt  nem  érdemlik
meg.   A   helyi   önkormányzatnak   nem
kell  fizetnie  az  állami  gondozásba  ke-
rült  gyerek  után,  az  állami  és  a  megyei
keretből  biztosítják.  S  ami   nem  mellé-
kes,  senki  nem  kérheti  számon  a döntés
helyességét és  nem  vizsgálja  következ-
ményeit!

azAátGmY:#-boetí;knebzaő8:r,:kÉáj::!:!3:
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letve   kiküszöbölése,   mivel   a   gyerekek
számára   a  megszokott   környezet   elha-

gyása  után  újabb  trauma  a  gyakori  kör-
nyezet  és  személyi  változás  stb.  A  Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg  Megyei   Gyemek-
és  lfjúságvédó'  Intézet  kiemelkedően  jó
eredményt  ért  el  e  tekintetben  is,  mivel
törekszik  arra,  hogy  a  bekerült  fiatal  mi-
nél   rövidebb   ideig   vagy   egyáltalán   ne
töltsön  „átmeneti"  időt,  hanem  végleges
vagy  hosszú  távú  elhelyezése megoldód-

jék.  Ez  nagyon  fontos  pedagógiai,  szak-
mai   törekvés,   amit   minden   lehetséges
módon  támogatni  kell.

Itt  a  szakértői,  az  egészségügyi  vizs-

gálatok  elvégzése,  a  körülmények  fel-
térképezése  után  azonnal   kihelyezik  a

gyereket.   Ennél   bizonyára   szerencsé-
sebb  lenne,  ha  már  a  bekerülést  eló'ző-
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en  együttmíködés  alakulhatna  ki  a  he-
lyi  önkormányzat szakembere,  illetve a
családgondozást  végző  intézmény  és  a
GYIvl    között.    A   Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Gyermek és lfjúságvédő
lntézet   kézségét mutatja az országosan
szinte  páratlan  tevékenység,  amely  az
újszülöttek,    csecsemőkorúak    nevelő-
szülői  elhelyezésével  valósul  meg -is-
meri  el  hozzáértő  munkát  a  szakvéle-
mény.

Intézményünk az elmúlt évben az ér-
vényes     finanszírozási     rendszerekben
nem  tudta  az  igényeknek  megfelelően

fejleszteni   nevelőszülői   hálózatát,   de
családgondozói,   megelőző  és   utógon-
dozói  tevékenységét  sem.  Ezek  ellené-
re  évról-évre  mégis  több  pénzbe  kerül
a  meglévő  rossz  struktúra  fenntartása.
Ezek  tükrében  állapi'tja  meg  az  elem-
zés:   ,Minden   nehézségek  ellenére  ki-
emelkedően  jó   a   nevelőszülői   ellátás
fejlesztésére    és    sokszi`nűsi'tésére    tett
erőfeszítések   sora  és  eredményessége
is.  Az  országos  átlagot  messze  megha-
ladóan   magas   a   nevelőszülőknél   élő

gyerekek száma.  Külön  kiemelik a 3 év
alatti,   illetve   újszülött   gyerekek   köz-
vetlen  kihelyezését  a  kórházból  illetve
a családból,  ami  közismerten  sok ellen-
állást  váltott  ki  helyben,  megitélés  sze-
rint  indokolatlanul."

„Ugyancsak   egyedülálló   jó   kezde-
ményezés  a  gyerekes  anyák,  tizenévesJ

anyák  csecsemőjükkel  történő  kihelye-
zése.  Nem  a  GYIvl  hibája,  hogy  nem
tudjuk, hogyan lehetne ajövőben e ma-
mák   sorsát   megnyugtatóan   rendezni,
hiszen  nem  maradhatnak  örökké  neve-
lőszülék;knél."

Kiemelkedően  jónak  tartják  a  GYI-
VI-ben  végzett  egyészségügyi  munkát.
Krónikus  gond   országszerte,   hogy   az
állami    gondozásba    kerülő    gyerekek
egészségi   állapota  elhanyagolt.   Kima-

gasló  a  megyei  intézet  tevékenysge,  és
ez  a jövőben  még  fokozható.  Elfogad-
hatatlan   ugyanakkor,   hogy   Szabolcs-
Szatmár-Bereg   megyében  egy   tanács-
adóra,  szociálpedagógusra  40-50  gye-
rek, 30-30 család jut. A státuszok meg-
kétszerezése  kellene  ahhoz,  hogy  jobb
szakmai     minőség    legyen    elvárható.
Nem elfogadható, hogy a családgondo-
zó 3 hetente jut el egy családhoz, ha ott
intenzi'v  segi'tségre  lenne  szükség.

Hízelgő  a  nyi'regyháziak  számára  az
a megállapi'tás  is,  amely  szerint a szak-
értői  csoport  összetétele  és  létszáma  is
kimagaslóan  jó,   s   kiállja   az  országos
összehasonli'tást  is!  Ellenben  a  nevelő-
szülők      számára      elengedhetetlennek
tartják   a   havi   rendszeres   k]ubbszerű
foglalkozások  biztosítását  fizetett  szu-

pervizor,  szakember vezetésével.  Meg-
szi'vlelendő   a   következő   figyelmezte-
tés:  „Nagyon hiányzik, de könnyen pó-
tolható   a   gyerekek   élettörténet   köny-

1995. JAINHÁIR           „I.UNGO  DROM"

ve."  Hogy  miről  van  szó?  Arról  hogy
az    állami     gondoskodásbol     kjkerülő

gyerekek többsége elveszti a gyerekko-
r`át,  ha  nincs dokumentuma,   fényképe,
lei'rása  arról,  hogy  ő  milyen  volt  gyer-
mekkorában.   A   családban   ez   termé-
szetes    és    könnyen    visszakérdezhető.
Nem  így  az  állami  gondozásban.  S  ezt

pótolni,  rendszeresen  vezetni,  életvite-
lérol  hiteles  képet  adni  a  humanizmus
sikere,  kötelességünk.

Farkas Kálmán

GRATULÁLUNK
A  „Lungo   Drom"   novemberi-

decemberi   lapszámában   mutatta
be   Együd   Jánost,   a   Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei  Gyermek
és   lfjúságvédő   lntézet   igazgató-

ját.  Azóta  megrörténtek  a  válasz-
tások,   amelyek   során   az   állam-

polgárok,   ám   mondhatjuk,   hogy
elsősorban az anyák, a nevelőszü-

lők   bizalmából   bekerkült   a   me-

gyei  közgyűlésbe,  ahol Együd Já-
nost    a    Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei  Közgyúlés  egyik  elnöké-
vé  választották.
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Cigány   értelmiségiek,   vezetők,   politi-
kusok,  írók,  újságírók  részére  nem  lehet
közömbös, hogy a tudomány emberei ho-
gyan  ítélik  meg  a  cigányságot.  Valóban
tudományos   igényességgel   és  objek-tivi-
tással  közelítenek-e  az  etnikumhoz,  ez  a
szellemiség  hatja-e  át  szemléletüket,  ku-
tatásaikat.  Kétségtelenül  igaz,  hogy  a sta-
tisztika,  s  a vele  kapcsolatos tudományos
előadások  nem  tartoznak  a  könnyen  ért-
hető és olvasható irodalmak körébe, ezút-
tal  mégis  azt  mondom:  forgatva az  1992.
szeptember 2-5 között tartott konferencia
előadásáinak lapjait, nekünk olyan fontos
megállapításokkal      szolgál,      amelyeket
nem szabad nélkülöznünk, amikor rólunk
van  szó!

Ez  a  recenzió  ezt  a  célt  szolgálja,  eh-
hez  igyekszik  segítséget,  „mankót"  adni.
Neves  szerzőgárda  vall  a  nemzetiségiek-
ről,  a  kisebbségekről,  közöttük  a  cigány-
ságról.  A  KSH  kiadványában  -  a  konfe-
rencián! -a megnyitó beszédet Glatz Fe-
renc   akadémikus   tartotta,   s   ezzel   nem
csupán  alaphangját  adta  meg,  de  az  elis-
merését  is.  A  munka  Kovacsics  József
professzor  szerkesztésében   készült  el,   s
már megjegyzésében közöl,t gondolatai  is
figyelmet     érdemelnek.     Ime:      „Abban
nincs  semmi  meglepő,  hogy  az  átélt évti-
zedek  a  kisebbségeket  érintették  a   leg-
jobban,   következésképpen   a   nemzetisé-
gek számát jelző adatok sem  valósak.  Er-
ről a statisztikusok nem tehetnek." A pro-
fesszor  A  nemzetiségi  statisztika  proble-
matikája  címmel  elhangzott  előadásában
sarkalatos  pontként  említi:  „Mi  demográ-
fusok,  statisztikusok  azt  valljuk,  hogy  a
nemzetiségi  politika  egyik  kulcskérdését
a   nemzetiségekről   készített   statisztikák
jelentik.  Kisebbségvédelem  nincs kisebb-

ségi  statisztika nélkül.  Napjainkban  külö-
nösen   időszerű   rámutatni   arra,   hogy   a
számbavétel  alapjaiban  érinti  a  nemzeti-
ségek jogait."

Különösen   érdekes   és   figyelmet   ér-
demlő a számunkra Hoóz lstván A cigá-
nyokkal  foglalkozó  statisztika  továbbfej-
Iesztésének  és  megúji'tásának  lehetőségei
címmel   elhangzott   előadása,   elemzései,
kö\Vetkeztetései,  ebben  elöljáróban  leszö-

gezi,`.hogy  nem  csupán  a cigányság  nagy
száma  követeli   a  társadalmi  életben  ját-
szott  szerepük  elemzésének  fontosságát,
hanem  néhány  speciális  jellegzetességük
is.   Hangsúlyozza,   hogy   a  cigányság   az
államigazgatásra milyen  feladatot  hán't,  s
ehhez   ismemi   kell .számukat`   demográ-
fiai  struktúrájukat  is.

A  távlatok  fontosságának  megítélésére
hívja  fel  a  szerző  a  figyelmet.  „A  cigá-
nyok   életének,   a   társadalmi,   gazdasági
körülményeinek  megismerését  nem  a na-

pi    politikai    célok   diktálják,   hanem   az
egész  magyar társadalom  (és  benne  a ci-

gányok!)  jelenlegi  és  jövőbeni  érdeke  a
nem  cigányok és  a cigányok  együttélését
veszélyeztető tényezők feltárását."

A  szerző  foglalkozik  az  első  1869-ben
tartott  népszámlálással,  annak  hiányossá-

gaival,    az    l880-as   év   tapasztalataival,
problémáival,   a  cigány   nyelvet   ismerők
és  azt  nem  beszélok,  de  a  cigányok  sta-
tisztikai   anomáliáival.   Fontosnak   tartja,
hogy   minden   adatgyűjtés   előtt  elméleti-
leg  tis7.tázni   kell.   milyen  ismérvek  alap-

ján   kívánják   meghatáro,zni   valakinek  az
etnikai  hovatartozását.  Es  s7.ámunkra  kü-
lönösen  érthető  követke7,ő  gondolata:  „A
szakirodalom  ennek  inkább  a  problémái-
val,   nehézségeivel,   nem   annyira   megol-
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dásával,,megoldási  lehetőségeivel  foglal-
kozik."  Ime  a  fehér folt.

Tanulságokkal  szolgál  a cigány  nemze-
tiségű  lakosság  megyék  szerinti  megosz-
Iásával   kapcsolatos  elemzése,  s  ezek  ta-
nulságaként    Összegzi:    „Több    évtizedes
kutatómunkánk  és  a  gyorsan  változó  élet  `
egyre  inkább  arról  győzött  meg,  hogy  a
cigányokkal   foglalkozó  statisztikát   több
irányban   tovább   kell    fejleszteni...    meg
kell   végre   szervezni   (100   év   után   újra)
egy  teljeskörű  megfigyelést.   Ez  azzal   a
követelménnyel  jár,   hogy   továbbfejles7.-
szük    ezeknek    az    adatgyűjtéseknek    a
módszertanát csakúgy,  mint a  tartalmát."

Tanácsait    érdemes    figyelembevenni,
javaslatait  megszívlelni,  mert  úgy  i'télem
meg:  ezek  alapján juthatunk  a dolgok  lé-
nyegéhez,  valóban  objekti'v  és  teljeskörű
ismerethez  a  cigányságot  illetően.

9ssáegbzeőjall:g::nio,sna,bbmkóöávsez::záet;is:i:
nyoknál  sem  biztosi'tja  a  teljeskörűséget.
Megjegyzi:   „Az   emberi   jogokra   hivat-
kozva akadályoznak  minden  ilyen  kezde-
ményezést  azok,  akik  -  információ  hiá-
nya  miatt -képtelenek  bizonyos  intézke-
déseket  megfelelő  módon  előkészi'teni.  E
fenntartások   hangoztatásával   jelentősen
hátráltatnak    minden   olyan    információ-

gyűjtést,   ami   hozzájárulna  a  problémák
megismeréséhez és  megoldásához.

2.   Reálisabb   adatok   szerzése   érdeké-
ben    olyan    módszereket    kell    kidolgoz-
nunk,    amelyek    nem   teszik    lehetővé   a
megkérdezettek   szubjekti'v   mérlegelésé-
ből  adódó  torzi`tásokat...

3.   A  megfigyelés   középpontjába  nem
az  egyént,  hanem  a  családot  kell  álli'tani.

4.   Választ   kell   kapni   arra   is,   hogy   a
megkérdezett  az etnikai  lét  milyen jegye-
it tartotta meg és  milyeneket akar tovább-
adni  utódainak.
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les7.kedésük  nehézségei  már  csak  száma-
jknál   fogva   is   a   magyar  társadalomnak
jelenlévő   problémája.    Saját   szakterüle-
tünkön  nekünk  is  mindent  meg  kell  ten-
nünk.  annak  elkerülése  érdekében,   hogy
Magyarországon  a  20.  század  végén  en-
nek  az etnikai  csoportnak  a  léte jelentse a
legsúly,osabb  társadalmi  feszültségek  for-
rását.   Igy   a  cigányokkal   foglalkozó  sta-
tisztika  -óhatatlanul  is  -a  társadalmi  és

politikai  irodalom része,  ami  növeli  szak-
mai    felelősségét    és    a    megbízhatósága
iránti  igényeket."

Ezekkel  a  gondolatokkal  ajánlom  szi'-
ves  t`igyelmébe  minden  cigányvezetőnek
a   Magyarország   nem/.etiségeinek   és   a
szomszédos  államok  magyarságának  sta-
tisztikája  (1910-1990)  címmel   megjelent

gyűjteményes  kiadványt`  i`melyet  a  KSH
adott  ki.

F.K.
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Nyíregyházán kiszavazták a cigány
önkományzat   vezetéséből   a   diplo-
másokat.  Hárman  kettő  ellenében  ki
is jelentették:  nincs szükség diplomás
cigányokra.  Az  a  nép,  az  a  nemzet,
ám  még  inkább  egy  marginalizálódó
etnikum,  amely  mellőzi,  lemond  ér-
telmiségéről,   halálra   van   ítélve.   Ez
öngyilkossághoz  vezet  a  társadalmi,
a  politikai  életben.  Vannak,  akik  en-
nek    örülnek,    tapsolnak.    Mi    nem!
Mert  látjuk   a következményeit.

Sajnos,    a    nyi'regyházi    eset    me-

gyénk  más  településein  is  megismét-
lődött.  Kapom a telefonokat, amelyek
arról  tudósi'tanak, hogy egyes városa-
inkban  és  községeinkben  éppen  azo-
kat  nem  választották  meg  az  önkor-
mányzatok   elnökeinek,   akik   erre   a
legalkalmasabbak   volnának.   Termé-
szetes, hogy  fájó és bántó  a szűklátó-
körűség, ám ezek ellenére, tudomásul
véve   a   tényeket,   mindent   meg   kell
tenniük   a   cigány   önkormányzatok-
nak,  s  azok  vezetésében  részt  vevő

felkészültebb   romáknak,   hogy   ezek
az új  hajtások megfelclően  muködjö-
nek.

Remélem   megnyugodnak  a  kedé-
lyek,  elcsitulnak  az  ellentétek,  s  mi-
után  a  cigány  önkormányzatok esküt
tettek,   s   megválaszották   vezetőiket,
megkézdődhet    az    érdemi    munka.
Szabolcs'-S`zatmár-Bereg      megyében
49  cigány,  német  és  szlovák  önkor-
mányzat  kezdheti  meg  áldásos  tevé~
kenységét   nemzetiségi   léte  fentartá-
sáért,  biztosításáért,  identitásának  ki-
teljesítéséért.

Ez   a   tét,   és   nem   is   kevés,   mely
összefogást sürget minden  kisebbségi
önkormányzat  vezetésében.   Különö-
sen   vonatkozik  ez  a  cigány  önkor-
mányzatokra,  amelyek,  ha  nem  kap-
nak   megfelelő,   érdemi   segítséget  a

polgármesteri     hivataloktól,     aligha
lesznek   képesek   ellátni   feladatukat.
Ám   mind   e  mellett  abban   remény-

<kedhetünk,  hogy  a  gyakorlati,  a  köz-

igazgatási,      képviseleti      munkában

igénylik   a   cigány   önkormányzatok-
ban  részt vevő,  ilyen  gyakorlattal, ta-

pasztalatokkal   rendelkező  felkészül-
tebb  cigány  értelmiségiek  segítségét.
Ha   igen,   akkor   válságoktól   mente-
sebb   lesz   tevékenységük,   ha   nem,
csalódások     sorozatával     számolhat
nem   csak   a   cigány   önkormányzat,
még inkább a települések cigánysága.
S  ez  utóbbi  lenne  vagy  lesz  a  kiáb-
rándulással járó veszély.

Ezt mindenképpen meg kell akadá-
lyozni,  s  érdemi  munkával  megelőz-
ni.  A  roma  önkormányzatnak  a  tele-

püléseken    élő    cigányokkal    együtt
olyan  programokat,  terveket  kell  ké-
szi'teni,  amelyek  rövid  és  hosszú  tá-
`/on  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi
törvény  szellemében  a  felemelkedést
szolgálják.  Ezért  fontos.  hogy  sürgő-
sen  e  célt  szolgáló  szervezeti  és  mű-
ködési  szabályzatot  készítsen  a roma
önkormányzat  testületénél,  hogy  mi-
előbb alkossa meg azt a számára tör-
vény  által  előírt rendeletet,  amelynek
keretein belül a cigány önkormányzat
saját hatáskörében hozhatja meg dön-
téseit,  határozatait.

Farkas Kálmán

Ü,

Nem   igazolódott   az   úgynevezett
Roma Parlament kívánsága, amelyről
a  Népszabadság  december  6.-ai  szá-
mából   értesülhettek   az   állampolgá-
rok.  Nyilatkozatukban  arra  kérték  a
nem  cigány  felnőtt,  szavazati  joggal
rendelkezőket,  hogy  hagyják maguk-
ra a cigányságot, tartózkodjonak a ki-
sebbségi   önkormányzati   képviselők
szavazásakor.    Hasonló    vé]eményen
van  Romano  Rácz Sándor  is,  aki  a
Népszabadság  december 27-i  számá-
ban  meáelent  i'rásában  ezt  mondja:
„Bajnak   tartom,   hogy   a   kjsebbségi
önkományzat  választásában  a  több-
ségi  lakosság  is  részt  vett,  s  ezzel  a
testület  legitimitása  csökken."  Ám  ő
ennek  ellenére  mégis  indult a válasz-
tásokon,  s cigányok és  nem cigányok
révén  került  be  a  budapesti józsefvá-
rosi  roma önkormányzatba.

A    Roma    Parlament    álláspontját
még   csak   megértem.   Ugyanis   egy-
szerre  kicsúszik  a  talaj  a  talpuk  alól
abban  a  pillanatban,  amikor  megala-
kul  az Országos  Cigány  Önkormány-

zat.  Bár velük és  Romano  Rácz  Sán-
dor   álláspontjával   is   vitába  szállok.
Ugyanis,  ha az ő javaslatukat inegfo-

gadták  volna,  éppen  olyan  diszkrimi-
nációt követnénk el  a  nem cigány  ál-
lampolgárokkal   szemben,    mint   azt
sok   tekintetben   eddjg   a  cigányokra
alkalmaztak. A másik: csak az álmok-
ban  létezik olyan  nemzetállam - me-
lyet   itthon   és   külföldön   is   egyesek
hangoztatnak - amely  összegyúmá a
különböző   nemzetiségeket,   elinosva
közöttük   minden   különbséget,   érté-
ket,    identitást,    így    beolvasztva    a
többségi  nemzetbc.  Ez  a  nemzeti  ki-
sebbségek,   etnikumok   számára  zsá-
kutca,   nem   követhető.   S   még   csak
annyit  a  legitimitásról,  vajon  az  or-
szággyűlési   képviselík,   a  települési
önkormányzatok,   és   polgármesterek
választása  megkérdőjelezhető,  mivel
rájuk   a  magyarországi   nemzetiségk,
németek,   románok,   szerbek,   horvá-
tok, szlovének, cigányok és a többiek
is  voksoltak?

Hála  a  törvény  szellemének,  a  de-
cember   l l-i   kisebbségi   önkormány-
zati  választásokon is a józan ész győ-
zött. És különösen öröm, hogy ebben
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vá-
lasztópolgárai    élenjártak.    Cigányok
és nem cigányok egyaránt. Ennek kö-
szönhető,    hogy   a   Magyarországon
most  megalakult  kétszáz  egynéhány
roma     önkormányzat     negyedrésze,

pontosan 49 alakult e tájon, amelyek-
ben   összesen   223   megválasztott  ci-

gány  kisebbségi  képviselő kezdi  meg
az  új   esztendőben  tevékenységét.   S
az  sem  mellékes,  hogy  mindemellett
30 romát választottak meg a települé-
si  önkormányzatok  képviselőtestüle-
teibe.

Közös  volt a munka,  közös a siker,
a teendő és  a sok feladat is.  Ez  utób-
biból   bőven   kijut   1995-ben   mind   a
települési,  mind  a  kisebbségi  önkor-
mány7.atoknak.    Eredményekre   csak
akkor  számi`thatnak,   ha  segítik  egy-
mást.    Ehhez    kl'vánok   erőt,    egész-
séget,  sikeres  együttmuködést,  az  új
esztendőben  is.

Farkas Ká]mán

i995. JAINUÁ:R           „I:UNGO  DROM" m



Volt egyszer egy gyermekfesztivál
EGY     VASÁRNAP     A     CIGÁN YGYE   RE   KE   KÉ   RT

A színpadon táncosok kavargó forgataga,   a
nézőtéren kivórösödöt+ tenyérrel tapsoló közönség.

A nagyterem Ünneplő sokaság otthona.
Füttyentés, kurjantás és elis`merő közbekiáltások

feleselnek a dallamos zene hangjaival.
A szolnoki Gyermekváros biztosította környezet

méltóképpen fogadta a Cigánygyerekek
V.  Megyei Kulturális találkozóját. Vers,  próza,  ének,

tánc és mesemondóverseny tet+e színesebbé
a fesztivált,  mely egyben megmérettetés is volt.

A győztesek a közönség elismerése mellett komoly
dűakat vehettek át a nagytekintélyű zsűritől.
Mint Farkas Flórián,  a  ,,Lungo Drom" elnöke

megnyltójában elmondta, a cigány
hagyományok, kulturális örökségek ápolását

már a legfiatalabbaknál kell megkezdeni.
Akkor vállhat maradandóvá, megbecsült értékké.

Ezt a célt szolgálta ez a találkozó is.

-  Könnyű,  vagy   nehéz  egy   ilyen
fesztivált  megrendezni,  ebben  a  mai
nehéz anyagi-pénztelen világban?

-Egyre  nehezebb - válaszolja Lász-
ló   lrén,  a   megyei   pedagógiai   intézet
munkatársa  -,  bár  tagadhatatlan,  kéré-
sünk,   pályázati   anyagaink   eddig   még
meghallgatásra   találtak.    Tapasztalom,
hogy   nemes   szép  cél   érdekében   még
tudunk   támogatókat   szerezni.   A   ren-
dezvénynek   a   költségeihez   a   megyei
önkormányzat   -   pályázati   pénzzel   -
valamint  a  „Lungo Drom" járult hozzÁ.
De   a   sikerhez   hozzátartozik   a   Gyei.-
mekváros   vezetőinek   segi`tsége   is.   Bi`-
zom   benne,   hogy   az   elkövetkezendó'
esztendőkben    sem    kell    lemondanunk
ennek    az    immár    hagyománnyá    vált
összejövetelnek     a      megrendezéséről.
Azért  is,  mert  öt  évvel  ezelőtt  az  első
alkalommal     jelentkezett      százegyné-
hány    gyerekkel    szemben,    idén    már
több   mint   kettőszáz   résztvevő   mérte
össze   tudását,    tehetségét.    Az   akkori
küldő    intézmények    pedig    kibővültek
középiskolákkal   is,   ami   annyit  jelent,
hogy   nagyobb   korosztály   soraiban   is
néps3erű  ez   a   megmérettetési   lehető-
ség.  Igy,  visszatekintve  az  eltelt  napra,
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a     bemutatott     versenyszámokra,     el-
mondhatom,  az  elvárá-
saimat   felülmúlta  az   a
lelkes,      örömmel      teli
bemutatkozások     sora,
aminek      tanúi       lehet-
tünk,    mindannyian.   A
versenyzők     felkészül-
tek,  talpraesettek  és jó-
kedvú`ek     voltak,     ami

jelzi,      i`z      egészséges
vizsgadrukk   leküzdhe-
tő.  Összeségében  tehát
egy      kelleiiies      napja
volt    anm`k`     aki     nem

si`jnálta  í`  vasííi-napját.
-      Kik      vehettek

részt  fellépőként ezen
a fesztiválon?

-  A  megkötés  egye-

dül  annyi   volt,  hogy  a

gyerek   romaszármazá-
sú     legyen.     Nemcsak
azért,   inert  általában  a
hátrányok többszörösét
élik     át     tanulmányaik
során   és   ez   valójában
egy  bemutatkozási,  ki-
törési     lehetőség,     ha-
nem  a  műfaj  sajátossá-

ga  miatt  is.  A cigány  kultúra,  a  zene,  a
tánc,  a  versek,  mesék  olyannyira  egye-
diek   és   komoly   értékkel   bi`rók,   hogy
nem  hasonlíthatók  össze  más  kultúrák-`'
kal  egy   versenyben.   Gondoljunk  csak
arra az egyszerű tényre,  hogy  a tánc  és
az  ének   s?inte  elválaszthatatlan.   Nem
kis  gondban  volt a zsűri,  mikor a külön
kategóriáknak   hirdetett   két   mú'f`aj   t`o-
lyamatosan    együtt   jeleni'tődött    meg.
Természetesen   megtalálták   az   ideig]e-
nes  megoldást  de  való  igaz,  ennek  e]-
döntésére   nálunk  hivatalosabb  szakér-
tőket  kellene  f`elkérni.  Ugyanez  vonat-
kozik   a  mesékre,   a   versekre   is.   Nagy

lea,fey,?emnálymú;g:rárekál., ak,:,:úor3á,.;,:
önálló   bemutatkozási   lehetőséget.   Ha
csak   ennyit   tudtunk   volna   elérni   már
eredményesnek  könyvelhető el  a t`eszti-
vál.

Az  egyik   győztes  Gulácsi   Károly,
szépreményű  if.jú,   a  maga  kilenc  esz-
tendejével.  Mesemondása,  szakmai  tu-
dcísa,   hatcírozott   iiiagabiztossága   telje-
sen     lenyú'gözte    a     komoly     szakem-
berekből  álló  bírálóbizottságot.  A  sze-
i-encsés  meseválasztás  pedig  vitathatat-
lanná  tette  elsőhelyezését.

Gulácsi  Károly
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-  A  mese,   amit  el-
mondtam,    egy    Grimm

,eő?:,evso|ta-JiJ:ésk:::Té:
a   rókáról   szólt.   A   her-
cegnő   róka   nagyon   le-
nézte a macskát,  mert az
csak   egy   rudományhoz,
a   fáramászáshoz   értett.
A rókának sokszáz tudo-
mánya   volt,   dicsekedett
is    vele    állandóan.    De
mikorjöttek  a  vadászok,

9gy    Sem   jutott   eszébe.
Igy   amikor   elkapták,   a
macska  ki'váncsian  szól-
hatott   le   a   fa   tetejéről,
hogy     ugyan,     komám,
mikor   veszed   elő   azt  a
sok  tudományodat?

-  Egy   i]yen   komoly
fiatalember        ennyire

::i::;i3á;ahl::'a?úazmi::
ko]ában   másoknak   is
szoktál  történeteket  el-
mondani?

-  Az  iskolában  a  tani`-

tó    nénivel    gyakoroljuk
ezeket   a   meséket.   Refi
Erzsébetnek   hi'vják   és   nagyon   sokat
segített.  Ő  készi'tett fel  erre  a  versenyre
is.  Otthon  pedig  anyukámmal  tanulok,
mert   a   testvéreim   m„ár   nagyok,   nekik
hiába   is  mesélnék.   Oket  egészen   más
érdekli,  anya  pedig  mindig  meghallgat.
Kijavi'tja  a  hibákat,  segi't  a  helyes  kiej-
tésben  és  így  könnyebb  a fellépés.

-  Egy  ilyen  bemutatkozásná]  so-
kan   ülnek   a   nézőtéren:   lányok   is.
Nem zavar a nyilvánosság?

-  Hát   nem   nagyon.   Hozzászoktam

ahhoz,  hogy  hallgatnak  rám.  Bár  a  ta-
nulás  nem   megy   valami  jól,  azért  el-
vagyok.    A    t`elépésektó'I    pedig    nem
félek.    A    meséből    is   ez    a   ta,nulság.
H()gy   nem   szi`bad   hencegni.   En   nem
hencegek`   i`zért   is   nyertem   el   a   Le-

gót,  meg  a  többi  ajándékot.  Most  vol-
tí`m  itt  harmadszor,  de  első csak  ezen
a  versenyen   lettem.  Remélem,  ha  jö-
vök  í`  következőre,  akkor  is  nyerek.

Tánc  és   mozgás   kategóriában   a  ti-
szabó'i  csapat  különdi'jat  is  kapott.  A
kis   csoport   külön   érdekessége,   hogy
valamennyien   egy   osztályba   járnak.
A  kísérleti   osztály   tanár€`,   Imrei  lst-
ván  a  t.elkészülésről  és  a  bemutatóról
beszél.

-     Negyedik     alkalommal     veszünk

i-észt  ezen  a  fesz{iválon.  Folklórműsor-
rí`l,    dramatizált    játékokkal    jelentke-
zünk,    ami    remek   alkalom    volt   arra,
hogy    a    gyerekek    bemutatkozzanak.

j,

... megvan a maga koreográfiája, és ebbe illeszkedik  bele a zene és a tánc...

Idén  rájuk  bíztam  a  program  választá-
sát.  Arra  gondoltam,  az  eddig  tanultak,
valamint  a  már  megismert  tehetségük
remek  kis  műsor összeálli'tását  teszi  le-
hetővé.   Várakozásomban   nem   csalód-
tam,  amit jelez  a  komoly  elismerés  is.
A   folklór   összeállítás,   tánc   közel   áll
hozzájuk,   azt  játszották,   amit   szeret-
nek,  ami  a  hétköznapjaikat  is jellemzi.
Nem  véletlen  a  közönség  elismerő tap-
sa sem.  Kimondhatom,  bíztam  a gyere-
kekben,    a    tudásuk    és     lelkesedésük
eredményességében.  Már ennyi  tapasz-
talat  is  sikerként  könyvelhető  el.  A  di`j

ennek  a  megkoronázása.
-  Ebben  a  kísérleti  osztályban  a

tánc,  az  ének egyáltalán  nem  meg]e-
pő tanulási forma.

-Egész  napunk  úgy épül  fel,  hogy  a

tánc  és  a  z.ene  szervesen  hozzátartozik
a   munkához.    Reggelté;1   délutánig   én
vagyok    velük,    együtt    készülünk    fel
minden  feladatra.  Ez  egy  teljesen  más
rendszerű   oktatás,    mint   a   hagyomá-
nyos.  Sajátos tiszabői, egy osztályra  ki-
dolgozott forma, egy  tanterv,  ami  bizo-
nyos  vonatkozásban  merít a szakma el-
t`ogadott   programjaiból.   De   valójában
nekik,  ezeknek  a  gyerekeknek  készült.
Napjuk   egy   ritmusra   épül,   megvan   a
maga koreográt`iája, és ebbe  illeszkedik
bele   a   zene   és   á\  tánc.   Velük   vagyok,
tréf`ásan   mondhatnánk,   talán   többet  is,
mint  szüleik`  ismerem  még  a  legapróbb
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rezdülésük`et    is.   Talán   ezért   is    lehet
mondani,  hogy  ez  a  tani'tási  forma jó-
kedvű napot eredményez.  A műsornak,
amit összeálli`tottak,  a címe  is jellemző.

„Amit  mi  szeretünk  énekelni"  elneve-
zést   viseli.   Az   credményt   látván   úgy
tünik,  mások  is  megkedvelték.

-A  táncot  könnyebb  megtanulni,

mint  a  verseket  -vallja  be  őszintén
Gombik   Gyöngyi,   aki   a   bevezetőt
mondta   -,   mert   az   iskolában   rend-
szeresen     gyakoroljuk     az     énekkel
együtt.    Három    hónapot   foglalkoz-
tunk  ezzel  a  programmal,  míg  eljö-
hettünk   erre   a   fesztiválra.    Húszan

játszottuk  el  ezt  a   15  perces  műsort,
lányok-fiúk   együtt.   Bár   azt   el   kell
mondanom,   sajnos   a   fiúk   kicsit   fe-

gyelmezetlenek    és    nem    fogadnak
szót.  De  azért  sikerült  a  fellépés.  Ha
hazamegyünk,  a  többi  osztály  bizto-
san   irigykedni   f`og,   de   lesznek  akik
majd  gratulálnak  is.  A  családom  fel-
tétlenül    örülni    í.og.   Anyu,   apu,   de
még  a  kisöcsém  is.  A  barátnőm  Má-

ga  Anna   is   részt   vett   a   műsorban,
így   most  ketten   is  örülünk  a  külön-
di`jnak.  Remélem,  ha  lehet, jövőre  is
eljövünk.    Addigra    majd    kitalálunk
megint       valami       jó       össz,eálli'tást.

0lyat,  amivel  megint  nyerni   lehet.

Csillei  Béla

Fotók:  Imre LLajos
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A   Szolnoktól    14   km-re   fekvő  Tó-
szegre  ellátogatva,  az  embert  igazi  fa-
lusi   kép  fogadja.   Az  utakon   lovasko-
csik,   hóban  játszadozó   gyerekek,   ka-
pukban  beszélgető  asszonyok.   A  falu
fejlődésére   utalnak   a   kisparasztházak
mellett felbukkanó modern házak, illet-
ve   a  gáz,   kőút,   telefon   és   kábeltévé
megjelenése.  Tószeg  élelmiszer  ellátá~
sát egy-két  bolt  adja és  a  kicsinyke pi-
ac, ami délutántájt már üresen,  kihaltan
emlékezik  a  délelőtti  kavalkádra,  me-
lyet szétdobált üresüvegek,  papi'rfecnik

jeleznek.
A  faluban   mindössze   hét-nyolc   ci-

gány  család él,  nagy  részük  a régen  ci-
gány   utcának   nevezett   Hámán   Kató
úton  ahol  ma már nem cigányok is lak-
nak.  Itt  lakik  Lólé  Gyuláné  is,  három
gyerekével  és  férjével,  takaros  kis  há-
zacskájában.   Fűtetlen   szobában   ülünk
le beszélgetni.

-   Rokkantnyugdíjasok    vagyunk   a
férjemmel,  sőt az egyik  fiam  is  az,  mi-
vel rosszak az idegei -kezdi -a másik
fiam  a polgármesteri  hivatalban  dolgo-
zott  közhasznú  munkásként,  de  el  kel-
lett jönnie, és jelenleg munkanélküli. A

g:kí:senba:;áT:sozT#,:sad:k:s::álny|osL
mosolyog a kislányra. Én itt nőttem fel,
és  soha  semmi  problémám  nem  volt  a
nem  cigányokkal.  A  papi`rgyárban  do-
goztam   huszonkét   évig,   ebből   nyo.lc
évig    csoportvezető    voltam.    Sajnos,
megbetegedtem.  Többek  között  cukor-
beteg  vagyok,  és jelenleg  sérvem  van,
amit  ezidáig  nem  tudtam  megműttetni
anyagi okok miatt -mutatja az alhason
kitüremkedő jókora  nagyságú  sérvet.  -
A  gyerekeim   nem  jámak  szórakozni,
mert bizony  azt a kis pénzt be kell osz-
tani.  A polgármester  segi't,  ahol  tud.  A
tüzelőfa egy  részét  is ő adja.

-  Hogyan  zajlottak  le  a  választá-
sok?

-A polgármester a régi maradt, ami-
nek  nagyon  örülünk.  Sajnos,  a  faluban
későn  adták  be  a  kezdeményezést,  i'gy
nem alakult Kisebbségi Önkormányzat.
A   férjem   indult   független   képviselő-

jelöltként,  de  nem járt sikerTel.
- Régen itt úgynevezett cigányutca

volt. Mi maradt ebbol ma?
- Elég elszórtan  élünk már.  Csak egy-

két cigány él egymáshoz közelebb, azon-
kívül  egyre  többen jönnek  ide  Szolnok-
rol  is. A szociális körülmények isjelentő-

ló

Nana lstván a kislánvával

sen  javultak.  Itt  nem  igazán  vannak  el-
maradott  családok.

A falu külterületén fekvő Büge-telepen
mégis  csak  találtam  egy    házat,  amely-
nek  falai  a  szegénységet  őrzik.  Az  erdő
mellett  leltem   rá.   Hatalmas  kutyák  fo-

gadtak,  hangos  ugatással.  Az  udvar  ösz-
szekapcsolódik  egy  másikkal,  ahol  egy
romos ház félig befalazott gangjáról  idős
férfi  szcmlélődött.  A másik ház gazdája,
Nana  lstván  rendre  utasi'va  kutyáit,  be-
invitált   a  sötét  házba.   Miután   szeinem
megszokta  a  sötétséget  felfédeztem  há-

rom    széparcú    kislányt,   egy    ti2enéves
forma  lányt  és  egy   fiatalembert,  akiré;l

Í:;íab.:sm.esg.t:sdet:s-,ioegsyap,?ag.yÁá:z+
asszony    a    kályha    mellett    melegítette
rőzsegyújtés    közben    átfagyott    lábait.
Hellyel    ki'nált,    én    pedig    megkértem
meséljen  arról,  hogyan  élnek  itt.

kil-en?e:Í:ki:#,s.E:odkoíFo:3`meeggyyuet:
dül,  a  bútorgyárban.  Ebből  élünk,  és  a  `
három   kislányra   kapok   összesen   két-

á::Éefz:ki:to;3g::::áeí.éráeTz::,:niref::
hérje  feldolgozó  üzemben  dolgozott  és
mivel  az  felbomlott,  munkanélküli  lett.

- Elég eldugott helyen laknak itt.
-  Igy   igaz,  de  kénytelenek   voltunk

idejönni  mert  nem  volt otthonunk.  Volt
olyan,  hogy  a  szabad  ég  alatt  aludtunk
négy  gyerekkel  szakadó  esőben.  Ruhá-
inkal  takargattuk  be őket.  Ezért amikor

fukm::#e:Zte:;:g;t,:égívielakTá:itbufnL
majdnem   összedőlt,   si'rva   köszöntem
meg   az   lstennek,   hogy   idáig   eljutot-
tunk,  fedél  van  a  gyermekeim  feje  fö-
Iött  -  meséli   egyre  zaklatottabban   az
asszony, miközben  szemei  könnyekben
úsznak.   Kis   szünet   után   folytatja.   -
Mindent  a  saját  erőnkből  teremtettünk
meg.  Szerencsére  a  szomszédok  sokat
segi`tenek.   Akármit   sütnek,   vagy   főz-
nek,  mindig  hoznak  át  valamit,  ha  vág-
nak  kóstolót  kapunk,  zöldséget  a  kert-
bol,  sőt  pénzt  is  kérhetek  kölcsön  bár-
mikor.  Ennek  ellenére  nehéz  itt  az  éle-
tünk   -   fejezi   be   mondanivalóját   az
anya,  családfenntartó,  feleség.

A több pozíciót betöltő asszony, csak
önmagában    és   lstenben    bízva   meri't
erőt  az  élet  küzdelmeihez.

Kóté Lilla

Az udvar öss'/,ekapcsolódik egy  másikkal
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KO  LO  M  PÁ  R  B  Ó  L
Teleki  Edit,  a  Zala  Megyei  Mun-

kaügyi   Központ   munkatársa   nemrég
négy  egymást  követő  napon  nyolc  ci-

gány   férf`i   és   nő  társaságában  -  fő-
ként   viselkedés-lélektani   beszélgeté-

seken  -  arra  próbált  választ  keresni,
melyek   a   cigányok   munkahelykere-

séssel     kapcsolatos     kudarcainak    f.ő
okai.  A  romák  t`ontossági  sorrendben

alacsony    iskolázottságukat,   szárma-
zásukat,   a   velük   kapcsolatos   elői`té-

leteket,   általában   a   munkanélkülisé-

get   és   saját   viselkedésüket   jelölték
me8.

Az  önismereti  tréning  során  szóba
került  az  is:   vajon  mi   lehet  visszata-

szi'tó a munkaadók számára, amikor a
cigányemberrel  a  munkáról  alkuszik.

A  roma  résztvevők  a  hangos  beszéd-
ben,    a    kiri`vó    öltözködésben    és    a

konfliktus  eltűrésének  gyenge   voltá-

ban    látták    a   problémákat.    Amikor

például  a  munkaadó  nemet  mond,  ki-
f`akadnak     és     rögtön     perlekednek:

„Persze,  mert  cigányok  vagyunk!"

A  tréning  után  az  ügyintéző  eliTie-

sélte:  úgy  érzi,  mindent  megtett  azért,
hogy   kiderüljön,   miért  tudnak   nehe-
zen  elhelyezkedni   a  cigányok.  A  to-
vább`iLakban     sokkal     több     múlna     a

munkaadókon`  mint  gondolnánk.

De    a    munkaadók    gyakorta   nem
tesznek  semmit,  illetve  talán  többet  is

tesznek,  mint  kellene.  A  foglalkozta-
tási  törvény  kimondja  ugyan,  hogy  a
foglalkoztatottság    elősegítése    során
nem  szabad  fajra,   nemre  és   vallásra
vonatkozó  megkülönböztetést  tenni  -
ám  amikor  a  munkaadó  bejelenti  az
igényét,   többnyire   kiköti,    hogy   ci-

gány  ne  legyen  az  illető.  Ezért  aztán
szélmalomharchoz      hasonlítható      a
munkaügyisek   fáradozása  -  a  cigá-
nyok munkavállalását szubjekti'v, em-
beri  tényezők befolyásolják.  „A mun-
kaadók  egy  része  rasszista"  -  össze-

gezte   a   tapasztalatokat   Teleki   Edit.
Azt,  hogy  a hivatal  ne  küldjön cigány
munkaerőt,  csillaggal jelölik a számí-
tógépes  személyi   adattárban.  A  csil-
lag jelzi, hogy  a munkaadónak külön-

PATAKl
leges  kikötései  vannak.  A  munkaadó
szóban  közli  a  közveti`tővel  a  konkrét
kifogásait   -  ez   elég   álszent   megol-
dásnak  túínik.

A hat cigány  közül egyébként ketten
több  mint  tíz  évet  ledolgoztak  az  lzzó-
nál  és  a  Volánnál.  Bizonyították,  hogy
lehet  rájuk  számítani,  most  még  sincs
több   lehetőségük   az   elhelyezkedésre,
miként  azoknak  a  százezreknek,  akik-
nek hasonló problémáik vannak,  annak
ellenére,  hogy  nem  cigányok.  Ebben  a
tekintetben  teljesen  azonos a helyzetük
azokkal  a  munkanélküliekkel,  akiknek
nincs szakmájuk.

Mindenki  úgy  próbál  segi`teni   ma-

gán,  ahogy  tud.  A napokban  arról  ér-
tesültem,   hogy    valaki    Kolompárról
Patakira  változtatta  a  nevét.  Hogy  az
ő lányára senki  ne mutogasson a neve
miatt.

Itt  tartunk.  A  kérdés  csupán  az:  új
névvel  lesz-e  több  lehetőség  az elhe-
lyezkedésre?

Rab László
Népszabadság, 1995. január 25.

Miért kell, hogy fájjon?

,

Törökszentmilósról   jöttem    ha-
zafelé.   A  buszon  kevesen   voltak.
Előttem   egy   életvidám   fiatalasz-
szony  foglal  helyet.  Tiszta,  termé-
szetességet   árasztó   „asszonyka."
Egyéves  gyermekét  nevetve  ciró-

gatta,   babusgatta,   még   dúdolt   is
neki.  A  pici   lány   boldogan  neve-
tett  vissza  édesanyjára.

Meghatódva  figyeltem,   hogyan
egyengeti     az     asszony     a     kissé
összekuszálódott,  puha  hajat a  he-
lyére.

A    később    felszállók    rámoso-
lyogtak,   s   megdicsérték   a   gyer-
meket.    Amikor    a    cuiiii    leesett,
egyszerre   többen   pattantak   érte.
Az     asszony     hálásan     köszönte
me8.

A    busz    hátsó    felében    fiatal-
emberek  ültek.  Viccet  meséltek,  s
végén  hangosan  felkacagtak.  Ké-
sőbb    egy    megállónál    cigányok
akartak   felszállni.   Sokan   voltak,
valószínúleg    a    közeli    földeken
dolgoztak,  s  most  igyekeztek  ha-
zafelé.

Eltűnődtem,  s  már csak  azt  hal-
lottam,  hogy  a  sofőr  agresszíven
letessékeli  a  „jövevényeket."  Per-
sze,   ők   Szolnokra   mentek   volna
az   pedig   az   ellenkező   irányban
van.   Becsukódott   az   ajtó,   indul-
tunk.

„Tetves    cigányok!"    -    szólalt
meg hátul egy éles  hang.  A buszra
döbbent,    néma   csend   borult.    A
fiatalasszony  hátranézett.  Ő  is  ci-

gány    volt!     Szeméből    fájdalom
tükröződött.   Nem   mondott   sem-
mit,  az  arcára  sem  ült  semmilyen
kifejezés,  de  én  tudtam,  hogy  be-
lűlról  szenved.

A  kicsi   ártatlan   szemekkel   bá-
mult,   most  még   nem  értett  sem-
mit.   De  egy   pár  év   múlva  talán
neki  is szembe  kell  nézni  a keserű
valósággal.

Ezután  a  fiatalasszony  gyöngé-
den  magához  húzta gyermekét,  és
hosszan    megcsókolta.    Ebben    a
csókban  benne  volt  minden.  Ben-
iie   volt   a   beletörődés,   de   benne
volt  a  küszködés  is.

Busi Zsuzsa, Mezőtúr
Néplap,1994.  december  19.
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Farkas Kálmán

KITÜ   NTETTE   K
Váratlanul  ért  és  meglepett  az

értesítés,  melyben  közölték  ve-
lem,  hogy   1964  december  5-én
jelenjek  meg  a  Parlament  Nán-
dorfehérvár termében,  kitünteté-
sem   átvétele   végett.   Pillanatok
alatt  híre  futott  a  szerkesztőség-
ben  is.  Ha jól  emlékszem,  még
aznap  megérkezett  a  levél  Sip-
kay  Barna  kollégám  nevére  is,
amelyben  a Szocialista  Kultúrá-
ért  kitüntetés  átvételére  invitál-
ták.

Csupán  néhány  nap  váiasztott
el  a  nevezetes  naptól,  amelyen
átvehettem életem első,  igazi je-
les elismerését.  Illett felkészülni
tisztességesen.  Annál  is  inkább,
mivel még soha azelőtt nem for-
dultam   meg   az   Országházban.
És ha arra gondoltam, hogy első
alkalom lesz, amikor átléphetem
küszöbét,   beléphetek   csilláros,
fényes,     aranyozott    történelmi
termébe,   már  előre  remegett  a
lábam,   torkomban   dobogott   a
szívem.

A  legnagyobb  gondot,   a  leg-
több  fejtörést  az   okozta,   hogy
mibe  öltözzek  fel.  Nem  volt  az
alkalomra   illő   sötét   öltönyöm.
Még  egy  sötétkék  pantalló  ki  is
került,   de   zakó   sehogyan   sem.
Töprengés   közben  pattant  ki   a
szikra,  ha  jól  emlékszem  Samu
Bandi -akkor a lap mezőgazda-
sági   rovatát   vezette   -   fejéből.
„Igaz,  hogy  kopottas  az  én  sö-
tétkék   zakóm,   de   biztosan   jó
rád.   Ha   befesteted,   senki   nem
mondja  meg,  hogy  nem  új."

Rohantam   a   Patyolatba,   vit-
tem   a   nadrágot,   zakót,   sürgős
munkát  kérve.   Vállalták.  Dupla
fizettségért.  Elkészítették  időre.
Befestették.   Amikor  megpillan-
tottam   a  zakót,   majd   sírva  fa-
kadtam.  Én  még  olyan  sötétkék

színt nem láttam. Folt hátán folt.
A régi  szín  foltokban  ütött  ki  az
újra.     Lényeg:     sötétkék     volt,

p.öttyössötétkék.
S.ötétkék  öltönyhöz  fekete  fél-

cipő   illik.   Nem   volt.   A  család
szájától  vettem  el  az  utolsó  fo-
rintokat.  Akkoriban  a  választék-
ról  még  csak  álmodtunk.  Végre
akadt egy félcipő, ami a lábamra
jó   volt.   Felhúztam.   Kezemben
maradt  a  cipő  nyelve.   Gyorsan
felismertem  mi  a  teendőm.  Ki-
téptem a  másik cipőből  is.  A fű-
zők  között  látni  lehetett  a  zok-
nit.

Így  utaztam  Budapestre.   Fol-
tos  sötétkék zakóban,  nyelvtelen
fekete   cipőben.   Így   léptem   be
életemben   először   az   Ország-
házba.   Zavarban   voltam,   mert
minduntalan     arra     gondoltam,
hogy   engem   néz   mindenki,   s
észre    veszik   furcsa   öltözékei-
met.  Így  kerültem,  már  magam
sem  tudom  hogyan  Dobi  lstván
színe  elé,  s  vettem  át  „Érdemes
és   eredményes   munkámért"   a
Munkaérdemrend bronz fokoza-
tát.   Nem   emlékszem   pontosan
arra     sem,     hogyan     kerültem
vissza  a  helyemre.  De  azt  soha
az  életemben   nem  felejtem  el,
amikor  a  pincérek  körb.ejártak,
tálcákon  kínálva  a  finom  boro-
kat.   Ott   álltunk   Barnával   egy-
más  mellett.  Ő nem  ivott.  Én  ie-
emeltem  egy  poharat.  Belenyal-
tam,  majd  egy  fapárkányra  tet-
tem,   s   odébbléptem  egy   isme-
rőssel  szót  váltani.  Barnára  „rá-

parancsoltam":   Kérlek   vigyázz
az italomra, azonnal jövök." Né-
hány  perc  múlva  meg  is  érkez-
tem.  De már hűlt helyét találtam

poharamnak.   „Hová  lett  az  ita-
lom?"  -  kérdeztem  meglepődve
Barnától.   ..Én   nem  tudom.   Jött

18

egy pincér és elvitte" - válaszolta
őnaívőszinteséggel.

Sem Barna,  sem én nem szok-
tunk az effajta protokollhoz. Ké-
sőbb  valahányszor  szóba  került

parlamenti  szereplésünk, jót  de-
rültünk  rajta.  Akkor,  a  Nándor-
fehérvár-termi  fogadást  követte
a MUOSZ-béli.  Szakasits  Árpád
mondta   a   pohárköszöntőt,   ma-

gyar   népviseleti   ruhákba   öltö-
zött    lányok    hordták    körbe    a

gyertyafényes   tálcákat   a   stam-
pedlis  pálinkáspoharakkal.  Én  a
kis  naív  már arra gondoltam  ez-
zel  le  tudták  a  fogadást,  amikor
a    lépcsőfeljárón    megpillantot-
tam  Siklósi  Norbertet,  első  fő-
szerkesztőmet.       Tőle      tudtam
meg,  hogy  a terülj  asztalkám  ott
fenn  van.  „No,  akkor  nekem  ott
a  helyem"  -  válaszoltam  neki,  s
futtomban  visszaszóltam:  „Meg-
bízatásom  van.  A kollégák  azzal
engedtek  el,   hogy   a  fogadáson
egyem  le  egész  esztendei  MU-
OSZ-tagdíjunkat."

Igyekeztem.    Barna   még    az-
nap,  én  másnap  keveredtem  ha-
za    Nyíregyházára.    S    ekkorra
megérkezett   feleségem    is,   aki
egy   kollektívával   kiránduláson
vett  részt  Kassán.  Amikor  meg-
említettem n`eki,  hogy tegnap ki-
tüntettek   a   Parlamentben,   csu-

pán   ennyit   válaszolt:    „Tudom.
Egy  jósnő  Kassán  megjósolta."
S  nagyon óvatosan,  halkan  meg-

jegyezte:  „S  mennyi  pénzt adtak
mellé?"

Nevettem.  „Ha  a  kassai  jósnő
azt  meg  tudta  jósolni,  hogy  ki-
tüntettek,    azt   már   nem,    hogy
egy    huncut   fillért    sem    adnak
mellé?"

Keserédesen   nevettünk   mind-
ketten.

„LUNGO  DROM"           1995. JA:NHÁIR
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A szoptatás fontossága
Orvosok,   védőnők  és  csecsemősnő-

vérek    küzdenek    szerte    a    világon    ai
szoptatás  népszerűsi`téséért,  a  korszerű
anyatejes  táplálás  minél  szélesebb  kör-
ben      történő      elterjedéséért.      Pedig
mennyire   magátol   érthetődő   lehetne,
hogy az anyatejtáplálás a leáobb a kis-
baba számára, a természet éppen ezt te-
remtette első tápláléku  minden  kisgyer-
meknek.  Ahhoz,  hogy  a  baba és  a  ma-
ma  egyaránt  örömét  lelje  a  szoptatás-
ban,  nem  árt  bővebben  beszélni  erről  a
nagyszerű dologról.

Kérje  meg  a  kórházi  nővéii  és  a  vé-
dőnőjét,  hogy  segi'tsen,  ne  veszi`tse  el  a

`hü::::Ítaísn:a{eédsve:tákk3n3,=nt:seegny
Adjon   időt  és  lehetőséget  önmagának
és  kicsinyének,  hogy  megtanulják  egy-
mást  és  picit  gyakorolhassanak  együtt.
Fontos  a mellek  ápolása,  a  mellbimbók
előkészítése,   amelyet   már   a   születés
előtt   érdemes   elkezdeni,   (pld.   fürdés
után  törölközővel  történő  néhány  per-
ces  gyengéd  masszázs.)  Szoptatás  előtt
és    után    melegvizes    lemosás,    0Ó   ha
szoptatás   után   lemosáskor   hagyjuk   a
mellet  levegőn  megszáradni).  Megfele-
lő  melltartó  -  esetleg   nedvszi`vó  beté-
tek  -  viselése,  a  mellek  naponta  több-
szöri  szellőztetése  hozzájárul  a  mellek
egészségének  megtartásához,  a  sokszor
fájdalmas       (borogatás)       gyulladások
megelőzéséhez.

A szoptatást -mint már emli'tettem -
minél   előbb  ajánlatos  elkezdeni,   ha  a
baba és a mama állapota engedi,  rövid-

del   szülés   után.   Kórházi   he]yi   szoká-
soktól  függ,  hogy  az  újszülött  mennyi
időt     tölt     az     édesanyjával.     Termé-
szetesen   minél   több   az   együtt   töltött
idő,    annál     szerencsésebb,    és    annál

gyo,rsabban  ismerik fel  egymás jelzése-
it.   Igy   nem   szükséges  ragaszkodni   az
órára pontos szoptatási  időkhöz, hanem
egyszerűen:   ha   éhes   a   baba   (vagy   a
mama  úgy  gondolja,  hogy  éhes  lehet,
vagy  úgy érzi, meg szeretné szoptatni a
kisbabáját)   a   mama   megszoptatja.   A
csecsemőre   jellemző   étkezési    ritmus
hamarosan   magátol   is   kialakul,   s   i'gy
nem    fordul    elő,    hogy    türelmetlenül
vagy  esetleg  hiába si`r az éhes gyermek.

Az  első  időszakban   minél   gyakrab-
ban   teszi   mellre   az   édesanyja,   annál
több  anyatej   képződik.   (Eleinte  gyak-
ran  kell  etetni,  még  éjszaka  is  a  baba

s,

igénye  szerint,   kb.   2-3   hónapos  korra
kialakul  a  napi  hatszori  etetési  rend.)

A    szoptatáshoz    nyugodt    körülmé-
nyek  kellenek.   Meg  kell  találni  a  leg-
megfelelőbb  helyet  és  a  legkényelme-
sebb   testhelyzetet   (ülve,   fekve)   s   jó

gondo`ékodni    arról,    hogy    ne    zavarja
é;ket  semmi.   Egy-egy   alkalommal   kb.
15-20  perc  szükséges  a  kisbabának  a

jóllakásához.  Célszerű mindkét mellből
szoptatni.   10  percig  az  egyikből,  majd
a  másikból,  s  a  legközelebbi  alkalom-
mal  fordi'tva.  Jól  szopÓ  csecsemőt  nem
szükséges    teáztatni,    kivéve   ha    nagy
melege  van,   vagy  lázas  beteg  a  kicsi.
Folyadékpótlásként  is  csak  nagyon  vi-
lágos,    enyhén    i`zesített    gyermekteát,
még  inkább  felforralt  és  szobahőmér-
sékletűre  hütött  vizet  ajánlunk.

Mindenkinél,  a szoptató anyák eseté-
ben  pedig   kivételesen  fontos  a  helyes
testápolás,  a  tisztaság.  A  napi  mosako-
dás,   fürdés   elengedhetetlen,   s   termé-
szetesen  a  gyermekhez  is  csak  kézmo-
sás    után    szabad    nyúlni    (például,    a
szoptatás  előtt  mindig  kezet  kell  mos-
ni).  A  szoptató  anya  aludjon  és  pihen-

jen  annyit,  amennyit  csak  tud.  Az  ott-
honi  munkába és  a  kisbaba  gondozásá-
ba  be  lehet  vonni  az  apát  és  a  nagyobb
testvéreket.

Nem  lehet eléggé  hangsúlyozni  a he-
lyes   táplálkozás   szükségességét,   igen

jó  ha  sok  friss  zöldséget,  gyümölcsöt,
zsi'rszegény  tejteméket,  sovány   húso-
kat,  (halak,  szárnyasok),  bama  kenye-
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ret eszik,  és  bőven  fogyaszt folyadékot
(víz,  gyümölcslé,  ritkábban  forralt  tej)
az anya. A régi  köménymagos leves, és
sör hatásossága  nem  bizonyi`tott  (sőt,  a
sör  ártalmas),  ugyánúgy  kerülni  kell  a
zsíros,  puffasztó,  túlfűszerezett,  cukro-
zott ételek, tészták,  édességek fogyasz-
tását.

Bi'zom  abban,  hogy  a  dohányzás  és
az   alkoholfogyasztás   ártalmasságával
mindenki   tisztában   van,   és   senkinek,
ffleg  a  terhes  és  szoptató  nőknek  még
csak  eszébe  sem jut,  hogy  éljen  ezek-
kel, mert az szinte bűn lenne,  nem más,
mint a gyermeke lassú,  tartós  mérgezé-
Se.

A gyógyszerek szedésével  kapcsolat-
ban  is  kérje ki  az anya orvosa és  védő-

:zój:tga;á:;:tíeftm:gá:tlgyseonhabe:gEyreeti::
jól  magát abban  a  tudatban,  hogy  min-
dent   megtett   csecsemője   egészséges
táplálásáért.   Szoptasson   olyan  sokáig,
ameddig   csak   lehetséges.    Bármilyen
korú   csecsemő   számára   hasznos    az
anyatej,  melynek  tápanyag  összetétele
mindig illeszkedik az adott anya kisba-
bájának  igényeihez.

Az anyatej  ingyen  van és tiszta, érté-
kes  táplálék.  Rengeteg  időt  és  energiát
takari't  meg,  hiszen  az  anyatej  „készen
van",     megfelelő    hőmérsék]etű,    tele
fontos   vitaminokkal,    ásványokkal   és
védőanyagokkal.  Kimutatott tény, hogy
a  szoptatott  kisbabák  egészségesebbek
és  jobban  fejlődnek  testileg,  szellemi-
Ieg,  érzelmileg  egyaránt.

Még  egy  igen  fontos  érv  a  szoptatás
mellett:   a   szoptatás   során   az   anya  és

gyermek   harmónikus   és   szeretteteljes
kapcsolata bontakozik ki, s ez meghatá-
rozó  értékű  a  késé;bbi  élet  folyamán  is.
Hiszen  csak  az  anya  képes  a  s,aját  élő
anyagával  táplálni  kisbabáját.  Erdemes
megfigyelni    a   babák   elégedett   arcát,
boldog   mosolyát,   s   a   mamák   örömét,
amely  kiteljesi'ti  az  anyaság  érzését.

KÍvánom  minden  anyának,  hogy  ne
fossza  meg  sem  magát,  sem  kisbabáját
ennyi jótól, higgyen és bízzon önmagá-
ban,   akarjon   és   tudjon   szoptatni.   Os-
időktől  fogva  ez  így   a  legtermészete-
sebb.

A következő számban az elválasztás-
ról  és  az  egészséges  csecsemőtáplálás-
ról  írok.

Mészáros Éva
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A HOZZÁÉRTÉS
11                 11

NELKULOZHETETLENSEGE
Már  hivatalosan   is   megalakultak  a

kisebbségi  önkormányzatok;  többnyi-
re  zökkenőmentesen  megválasztották
-   a   létszámtól   függően   -   az   egyes
tisztségviselőket.  Az  esetek  többségé-
ben  -noha  ilyen  irányú  szociológiai
vizsgálat  nem  készült  -,  a  testület  él-
ére  olyan  vezető  került,  aki  kellő  po-
litikai  tapasztalatokkal  és  hozzáértés-
sel     rendelkezik.     Elszórva     azonban
mégis  előforduli  az.,  hogy  nyilvánvaló
vagy  kevésbé  nyilvánvaló  páripoli[ikai

g#kovdáa',tahko:;ghaatkísr::o:áéis::.;oe;-
mányza[   élére   teljességgel   laikus   sze-
mély  került.  Csakhogy  ez  szÁmos  ve-
szélyt  hord  magában.  Mert  azt  aligha
kell  bizonyi'tani,  hogy  czz  Ó.nkormcz'/!}`-

za[  működése  és  elfogadottsága nagy-
ban ftgg  az  elnök  személyé[ől.  Még-
hozzá  olyan  tulajdonságoktól,  melyek
a     felkészültséggel,     a     pragmatikus
szemlélettel,  a  hozzáértéssel  függnek
össze.  S  mindezeken  keresztül  a krea-
tivitással,  a  társadalompolitikai  érzé-
kenységgel,   a   vitakészséggel,   a   ki-
sebbségi  érdekek  hatékony  képvisele-
tével.

Eredményorientált
érdekképv.iselet

Jóllehet  ezek  a  képességek  inegsze-
rezhetőek,   de  egyáltalán   nem   mind-

/  egy,   minek   a   rovására.   Mert   a     ki-

sebbségi   érdekképviseletnek   kezdet-
től   fogva   eredményorientáltnak   kell
lennie.     Az     elmulasztott     pillanatok
többszörös  hátránnyal  járnak.  S   az  a
nyomás  sem   védhető  ki  egykönnyen,
mely   a   választó   polgárok   részéról   a
kisebbsé,gi    önkormányzatokra    nehe-
zedik.    Igy    a    legfontosabb    kérdés,
amely    mindjárt    felmerül:    várható-e
hatékony   munka   akkor,   ha   i`z   iiiiént
emli`tett    tulajdonságok     hiányozmik?
Nem  reked-e  meg  í`z  érdekképviselet
a   f`ormális   mú'ködés   keretein    belül?
Nagy   a  kísértés,  hogy   a  választ  elin-
tézzük  í\zzal  a  -tí\lán  ví`lamelyest j()-

gos   -végkövetkeztetéssel:   a   kisebb-
`ségi  önk()rinányzat  három  vagy  öt  t`ó`-
ből  áll,  cikik  segíthetik  az  elnök  mun-
káját.  S  ez  igi`z  is,  ám  ebből  óhatatla-

g

nul az következik, hogy az elnök bizo-
nyos   mértékig  reprezentati`v   szerepet
tölt be`Mivel a többségi önkormányza-
ti  ülésekep  személyesen  vesz részt, ér-
veinek,   indokainak   akkor  és   ott   kell
meggyőzőeknek lenniük.

Menthetetlenül   kívül   rekedhet   min-
den  olyan  érdekalkuból  akkor,  ha  kellő
érvkészlettel    nem    rendelkezik.    S    ez
elébíbb-utóbb   bizonyos  szerepzavarokat
is   felszi'nre   hozhat.   Az  önelfogadtatás
és   önbizonyi'tás   kényszerűségéből   fa-
kadó     szerepzavarokat.     Mert     ugyan
tisztségviselőként     számos    jog     illeti
meg,  de  ha  ehhez  nem  kapcsolódik  ki-
vívott  presztizs,  minduntalan  sérültnek
és  sérülékenynek  érezheti  magát.  Ezzel
egyidejúleg  pedig  a  bizonytalanság  lép
fel.  Mindennek ellensúlyozásához ezért
sem elegendő a puszta jószándék.  M€rí
a  laikust  éppen  az  különbözteti  meg  a

Í)olitikustól,   hogy   nem  vagy   csak   Íia-
gyon nehezen képes  kömyez.etének atti-
tűdjeit  és  nézőpontjait  magáévá  temi,
kölcsönös  félreértés  esetén  mások  sze-
repét  felvemi,  álláspontjukat  elfogad-
ni,   nehézségeiket  megragadni  és  sajá[
viselkedését  másokéhoz. igaz.ítani. Más-
felól  viszont  szerepzavarai  olyan  pon-
tig   taszi'thatják,   ahol   már,   úgy   tűnik,
senki  sem  képes  szerepvállalásával,  il-
letve perspektíváival  közösséget  vállal-
ni.  S  ezzel  jöhet  létre  a  kirekesztődés,
melynek  révén  a  választott  tisztséghez
való   indokolatlan   ragaszkodás   mégis
fennmaradhat.  A   /czÍ.kwsí  wg}'czn/.s  szi.níÉ'

lehetetlen    arról    meggyőzni,    hogy    a
hozzáér[és  hiánya  személyiségére  néz-
ve  i`s  milyen  köve[kezményekkel jár.

A környezet láfja
kárát

lllúz.ióincik fog[ya  marad  miiidvégig.
Viigy  lcJgiilúil)l)l.s  {iddig,  nu'g  i.á  iiem jön

.s(ijúii   [eheJieilenségéi.e.   V{'igyálntai   sze-

riiii   él,   melyek  azéi-[  \Jeszélyesek,   mer{

mindig  a  `szűkebl}  \iagy  [ágal)b  környe-

zet   látja  kárá{.   Ha  pedig  azt  is  figye-
leml)e  vesszük,   hogy  a  kisebbségi  ön-
k()rmányzaiok    a7~    éi.dekmeüelem'tés-
Iien  -közveíi'(ésben  és  kérjv.iseleiben  a
legmeghaíározól)b    szei-er)e[    [ö[tik   l)e,
akkor   nyilvánva[ó,   hogy   a   pragmati-
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kus    látásmódra    rnindennél    nagyobb
szükség   van.   Kéiségkívül   nemcsak   a
valamely   tisztséget   betöltők   esetében.
Ám az önkormányzat vezetőjénél mind-
ez  még  fokozottabban  érvényesül.  Al-
kalmasságának  mértéke  többek  között
azon képesség meglététől függ, hogyan
[ud  a  másik  ember  szerepébe  beillesz-
kedni,     miként     kéi)es     mások     érték-
i'[életeit  saját  válaszaiban  megjeleníte-
Íii.  Ha  ez  a  képesség  -mely  önmagá-
ban  is  a  szakmaiság feltétele  -  hiány-
zik,  közéleti  szerepvállalása  nem  tart-
hat  sokáig.  Habár jóslatnak tünhet,  de
talán   ezek  a  személyiségpszichológiai
észrevételek    is    azt    erősíthetik,    meg,
hogy  azok  a  roi'm  kisebbségi  önkor-
mányza[ok működnek majd jól,   s azok
vívnak ki maguknak polltikai tekintélyt,
amelyek  a  hozzáértés  funkcionális  és
személyes elvén szerveződtek meg.

A hozzáériés
semmi mással nem

helyettesíthető
s   ezúttal    még   nem    is   szóltunk   a

nyelvi   kifejezésmód   és   a  belőle   kö-
vetkező   szociális   gondolkodás   fon-
tosságáról.    segi'tségükkel    az    egyén
célracionálisan        tudja        változtatni
szemléletmódját.   s  erre  a  célraciona-
litásra    annál    inkább    nagy    szükség
van,  hiszen  a  politika  napjainkban  el-
kerülhetetlenül  professzionalizálódik.
A  plebejus  hevület  vagy  a  nyers  ter-
mészetesség   háttérbe   kerül,   s   mind-
ezek   helyett   a   szociális   és   politikai
alkalmasság  jellemzői   lesznek   meg-
határozóak.  Az alkalmasság pedig  azt
i`s  jelenti,   hogy   a   hozzáértés   semmi
mással    nem    helyettesíthető.    Akkor
sem,  ha  ezt  sokan  a  kisebbségi  önkor-
mányzatok  lehetséges  működése  kap-
csán  próbálják  tagadni.

Dr. Kerékgyártó T. István

(A fenti cíkk név és hely meüelölése
nélkül foglalkoz.ik  a  roma  kisebbségi
önkormányz;atok       megalakulásának
néhány  jellemzőjével.   Ha   az   olvasó
konkrét péklákra ismer, aligha a vélet-
len műve. -A szerk.)
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A SZOLNOKI  KISEBBSÉGI
JOGVÉDő IRODÁRÓL

SZOLNOKI      KISEBBSÉGI      JOGVÉDŐ      ALAPÍTVÁNY

A  „Lungo   Drom"  Országos   Ér-
dekvédelmi   Cigányszövetség   alel-
nöke -  a  szövetség jogi  előadója -
már   a   szervezet   megalakulásakor
felvetette:  szükséges  létrehozni  egy
olyan   irodát,   amely   elsősorban   a
nemzeti-  és  etnikai  kisebbségek jo-
gi    védelmével,    illetve   az   etnikai
konfliktusok   megelőzésével,   keze-
lésével  (cigány-magyar  konfliktus)
foglalkozik.  Akkor ez az iroda még
nem jöhetett  létre,  a  tárgyi  és  sze-
mélyi feltételek hiánya miatt.

1994.  áprilisában  viszont  magán-
kezdeményezésre  sikerült  létrehoz-
ni  a  Szolnoki   Kisebbségi  Jogvédő
Alapítványt.  A  kuratórium  jogász-
ból,  szociológusból,  pszichiáter-pe-
dagógusból   és   kisebbségi   aktivis-
tákból  áll.  Az Alapítvány figyelem-
mel  kíséri  működtetett  iroda  tevé-
kenységét, `s megteremti a működés
anyagi  feltételeit.  A kezdeti  nehéz-
séget  sikerült  áthidalni  úgy,  hogy  a
kuratórium  elnöke  gondoskodott  a
minimális  kiadások  fedezéséről.  A
benyújtott     pályázatok     elbírálása
késlekedett,  de  végül  is  a  Nemzeti
és Etnikai  Kisebbségi Hivatal,  vala-
mint  a  Holland  Királyság  Magyar-
országi    Nagykövetsége    anyagilag
támogatta    az   elképzelésünket.    A
„Lungo  Drom"  Országos  Érdekvé-
delmi    Cigányszövetség    a    helyet
biztosította   a   központjában,   hogy
megkezdhessük  a  tényleges  műkö-
désünket.

Az irodáról
Az  lroda   1994.  május   1-jétől  áll

az   ügyfelek   rendelkezésére.   Első
dolga  az  volt,  hogy  ingyenes  szol-

gáltatásait   -   tanácsadás,    tájékoz-
tatás,  iratok elkészítése,  szerkeszté-
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;`e„`jogi    képviselet    és    békéltetés

(konfliktuskezelés,     megelőzés)    -
meghirdesse  és  tisztázza:  mi  a  ren-
deltetése  az  lrodának.  Ugyanakkor
a kuratórium úgy döntött, hogy pró-
baként   egyelőre   csak   Jász-Nagy-
kun-Szolnok   megye   területét   kell
felvállalni,  s  bebizonyítani,  hogy  az
lrodára  szükség  és  igény  van.  Ter-
mészetesen  nem zárkózunk el  kate-

gorikusan a megyehatáron túlról ér-
kező megkeresések elől  sem.

Az   lroda  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  több  mint  36  szervezetének
küldött ki tájékoztatót a szolgáltatá-
sainkról.    Első    alkalommal     1994.
május   2-án,   második   alkalommal
1994.   augusztus    lo-én,   harmadik
alkalommal  pedig  1994.  november
28-án juttattunk el  információt a ci~

gány   és   nem   cigány   szervezetek-
nek,  egy  alkalommal  azok  vezetői-
vel  is  találkoztunk.  Jogi  képvisele-
tet csak konkrét és kirívó esetekben
vállaltunk.

1994   májusától    1994.   december
30-ig  328  ügy  érkezett  az  lrodánk-
hoz.   Kisebbségi  jogvédelemmel  il-
letve     diszkriminációs     megkülön-
böztetéssel   kapcsolatos   panasz   28
esetben  érkezett hozzánk.  A vizsgá-
latot  általában  4  fős  tényfeltáró  bi-
zottság  végezte el.

A választások után az lroda segít-
sége  folyamatos  a  létrejövő  kisebb-
ségi     önkormányzatok     irányában.
Rendelkezésre  állnak  olyan  segéd-
anyagok  és  ajánlások,  mint  például
a  Kisebbségi   Önkormányzat   Szer-
vezeti    és    Működési    Szabályzata,
különböző  formanyomtatványok,  a
Kisebbségi,  az  Őnkormányzati  és  a
Választójogi   törvény   és   az   idevo-

natkozó      végrehajtási      rendeletek
egységes  szerkezete.

A  hozzánk  érkező  panaszok  do-
kumentálva,  regisztrálva  vannak,  a
szóbeli    tájékoztatásainkat,    tanács-
adásainkat   persze   nem   regisztrál-
tuk.

Áitaiános
tapasztalat     `

1.   A   diszkriminációs   jelenségeket
az   arra   illetékeséggel   és   hatás-
körrel  rendelkező hatóságok  sok-
szor „előítéletesen,  félve,  nem  az
adott   törvények   szellemében   il-
letve bagatelizálva" kezelik.  A 28
diszkriminációs   eset   kivizsgálá-
sánál   egyetlen  egy  esetben   sem
tapasztaltunk  volna  kellő  hozzá-
állást,      humanitást,      megértést,
mondván,   a   másik   fél   részéről
„nincs  cigány  gyűlölet",  „itt  nin-
csenek  etnikai  megkülönbözteté-
sek",  „a  törvényt  betartjuk  min-
den  esetben."  A  diszkriminációs

jelenségeket   nem   veszik   komo-
lyan,  nem tartják  „krízisjelenség-
nek".

2.  A  nemzeti  és  etnikai  csoporthoz
tartozók  elleni  bűncselekménye-
ket   az    1968..évi   1.   törvény   93.
szakasz   (1)   bekezdésére   (a   ga-
rázdaság,  vagy  csoportos  garáz-
daság  szabálysértésére),  illetve  a
Büntető  Törvénykönyv  170.  sza-
kasz    bekezdésében    foglaltatva,
így  a  testi  sértés  és  ennek  minő-
sített   eseteire   redukálják    le.   A
BTK.   156.,   157.   és   269.   szaka-
szait  nem,  vagy  csak  elvétve  al-
kalmazzák a rendőrhatóságok, az
ügyészségek és  a  bíróságok.
Kérdés,  hogy  miért  nem?

3.  A diszkrimináció``  ügyek  sértetjei
általában  az ügy  lezárásának  sza-
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kaszáig  már  nem  jutnak  el.  Az
.    okok: félelem, a várható szankci-

ú.  ók,   anyagiak   hiánya,   az  eljáró
hatóságok  unszimpátiája,  a  kör-
nyezet elítélő véleménye.

4.  A  szórakozó  helyek  jelentős  ré-
sz€ben persona non  grata, azöz,
nemkívánatos  személy  a  cigány
származású ember.

5.    Az    államigazgatási    és    egyéb
szervek,  hatóságok,  intézmények
ügyfélfogadói,  előadói  valamifé-
le   kényszemek   érzik   azt,   hogy
cigány ügyféllel kell foglalkozni-
uk,  felvilágosítaniuk,  a  kérdése-
ikre válaszolniuk.

6. A fiatalkorúakra vonatkozó ren-

::lkkenzé:ekteatr,jaázkeblJeíroÁ|:aa|táónsá;
`,   például,   hogy   a   kihallgatások

Z

~,

(így  tanú,  sértett,  gyanúsított)  a
fiatalkorú cigány emberrel szem-
ben  pofon,  vagy rúgás  alkalma-
zása   után   kezdődik.   Vallomás
vagy nyilatkozástétel kikénysze-
rítése    történik,    kényszervalla-
tással  (BTK. 227. szakasz). Sem
a felnőtt,  sem pedig a fiatalkorú
ügyfelek  (tanú,  sértett,  gyanúsí-
tott) jogairól nem adnak felvilá-
gosítást,  tájékoztatást.  A  kihall-
gatásijegyzőkönyvetaláíráselőtt
nem engedik átolvasni, mondván
„nincs rá idő". Ajegyzőkönyvről
való másolat készítése számítás-
ba  sem  jöhet.   A  sértett  cigány
emberben eleve az elkövetőt lát-
ják.

7.   A  kisebbségi   törvénybe   foglalt
rendelkezések  gyakorlati  megva,-

lósítását   a   helyi   önkormányzat
hivatalának egyes  illetékes  veze-
tői,  előadói  lassítják,  gátolják,  il-
letve     félreinformálják     a     már
megalakult     kisebbségi     önkor-
mányzatok képviselőit.

8.  Az  általános  jogvédelem  során
nem   egy   esetben   kerestek   fel
bennünket  a  panaszosok,   hogy
az    általuk    megbízott    ügyvéd
nem  úgy  járt  el   az  ügyükben,
ahogy  az  tőle  elvárható   lenne.
Ha   nincs   pénz,   nincs   munka,
nincs  eredmény - mondják.  Vé-
leményük  szerint,   a  BTK  247.
szakasz ügyvédi  visszaélés bűn-
cselekményét   valósították   meg
az eljáró ügyvédek.

Dr. Pálfi Miklós
az Alapítvány elnöke

Tájékoztatóahadköteie#légTontosabb
kötelezettségeiről és jogosultságairóI

Az  előző  számokban  a  hadkötele-
zettség négy alaptémaköréból három-
mal,  így  a  tájékoztatási  (adatszolgál-
tatási),   a   bejelentési,   a   megjelenési
kötelezettségekről   már   írtam,   hátra
van  még  a negyedik,  a szolgálati  kö-
telezettség ismertetése.

A besorozott  hadköteles csak a  18.
életévének  betöltése  után  hívható  be
a sorkatonai szolgálatra. Önkéntes je-
lentkezés  és  szülői  belegyezés  alap-

ján azonban -jogszabályban  megha-
tározott  szakorvosi  véleményen  ala-
puló  alkalmasság  esetén  - korenged-
ménnyel   a   17.   életévének   betöltése
után  is  behi`vható.

A  hadköteles   sorkatonai   szolgála-
tának   teljesítését   a   behi'vás    idején
fennálló   betegsége,   fogyatékossága,
családfenntartói     kötelezettsége,    ta-
nulmányok  folytatása  miatt,  illetőleg
fontos  közérdekbol  vagy  jogos  sze-
mélyi érdekból  el  lehet halasztani.

A szolgálathalasztási  kérelem a be-
hi`vóparancs  kézhezvételéig  nyújtha-
tó  be,  kivéve,  ha  a szolgálathalasztás
oka ezt követően  keletkezett.

Családfenntartói
szolgálathalasztás

A    családfenntartói     kötelezettség
miatt   a   sorkatonai   szolgálatra   való
behívást   el   kell   halasztani   annak   a

hadkötelesnek,  aki  a  vele  közös  ház-
tartásban  élő  beteg,  állandó  ápolásra
vagy  gondozásra szoruló egyenes ági
felmenőrokonát,     kiskorú    testvérét,
házastársát  vagy  gyermekét  egyedül
tartja el, ha a rászorulónak eltartására
kötelezhető hozzátartozója nincs.

A családfenntartói  szolgálathalasz-
tás  iránti kérelmet a hadköteles,  vagy
az eltartásra gondozásra szoruló hoz-
zátartozó  nyújthatja  be.  A  kérelem-
hez csatolni  kell  a jegyző által  kiálli'-
tott családfenntartói  igazolást.

Leszerelés a sorkatonai
szolgálatiól

A   második   gyereke   a   sorkatonai
szolgálat  ideje  alatt  született  és  már
letöltött legalább 6 hónapot.  Megszü-
letett  a  harmadik  gyereke,  a  letöltött
időtől  függetlenül.

A fegyvernélküli  katonai
szolgálat és a polgári szolgálat
teljesi'tésének engedélyezése
A  fegyvernélküli  katonai  szolgálat

és   a  polgári   szolgálat   teljesítésének
engedélyezése  iránti  kérelmet a kato-
nai   nyilvántartásba   vételt   követően,
legkésőbb   a   katonai   eskü   letételéig
nyújtható be.  A kérelmet a jegyző bi`-
rálja  el.  A  kérelmet  el  kell  utasítani,
ha  a  körülményekből  a  lelkiismereti

okra való hivatkozás alaptalannak bi-
zonyul.  A  polgári  szolgálat  időtarta-
ma  ls hónap.

Szociális kedvezmények

A jegyző gondoskodik a sorköteles
eltartására    és    gondozásra    szoruló
hozzátartozóinak a szociális és egyéb
támogatás  szempontjából  való  szám-
bavételérol   és  a  sorköteles  behl'vás
esetén a hozzátartozók jogszabályban
megállapított  juttatásainak,   támoga-
tásainak biztosi'tásáról.

Ha a katona közös háztartásban élő
felesége  munkaviszonyban  áll,  gyer-
mekének  a  lakáshoz  vagy  a  munka-
helyéhez  legközelebb  eső  bölcsödé-
ben,   óvodában,   napköziben   történő
elhelyezését - a jogszabályban  meg-
határozott   korlátozó,   kizáró   rendel-
kezések figyelembevételével -bizto-
sl'tani  kell.

A bevonuló  hadköteles  gondozásra
szoruló  gyermekét  -  ha  a  hozzátar-
tartozók  a gyermek  gondozását  (pél-
dául, betegség miatt) ellátni nem tud-

ják -a jegyző javaslatára átmenetileg
bentlakásos      gyermekintézményben
(csecsemőotthonban,     nevelőotthon-
ban)  lehet  elhelyezni.

Gönczi Lajos
nyugá]lományú a]ezredes
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C sendesen   zsolozsmázó   motoszká~
lásra ébredt. Ahogy a még álomtól

kábult,  kócos  hajjal  keretezett fejecské-

jét  í`  kéttenyérnyi  kis szoba embersége-
sen  ólmeleg  tompa  sötétségébe  emelte,
t`élénken   riadt   rá`   hogy   valaki   .motoz
az   álomillatú   helyiségben.   A   félelem
hóharmatos   karokkal   ölelte   át   Kispa-
rázs  gyermekszi'vét.

Körülötte  ``zülei  és  négy  testvére  ál-
modta  a  becsületes  emberek  szörnyű-
en-szomorú,    sérülékeny    álmait,    amit
imjd  reggel,  z`z  ólomszi'nű  nyirkos  fél-
homály  dermesztő  hétköznapisága  kö-
vet.  Kisparázs  szerette  az  éjszakákat,  a
súlyos,    kicsiny    testétől     barátságossá
melegedett     dunyha     meghitt     bizton-
s`ígát.

Kisparázs  tizenkét  éves  volt  és  Kis-

p.irázs  nem járt  iskolába.  A város,  a tu-
domány   olyan   messze   esett   a   sárten-

gerbe  t`uldokló  teleptől,  akár csak  a  vá-
rosi   képviselő   urak   választások   előtti
bizalmaskodása,  a  mindennapok  esen-

gő csodavárásától.

Kisparázs   még   emelékezett   arra   a
szeptembervégi     délutánra`     amikt)r    i`

széles   gesztusokkal   hadonászó,   nagy-
szakálú    körorvos    ilyenformán    intette
meg   korán   megőszült,   egy   f`él   életnyi

gyötrődéstéfl  megrokkant édesapját:
-...  Aztán  semmi  pálinka,  barátom!

Semmi  cigaretta,  semmi  fűszeres  étel!
Főzelék,   tej   rogyásig.   Meg   méz.   Fi-
nom,  illatos,  túlérett  virágméz.  0lyan  a
torka,  mint  a  friss  nyúlirha.

L`Túlérett  virágméz  -suttogta  maga

elé   Kisparázs,   amikor   lélekcsikordi'tó
hörgések és lsten szóli`tó sóhajtások kö-
zepette  apja  a   másik  oldálára  fordult.
Sajnálta  az  öreget  és  bár  a  szenvedés-
hez  nem  volt  érvényes  emberi  léptéke,
valahogy  megérezte  a  szobába  belopa-
kodott  Pusztulás jelenlétét.

Mintha jeges  vízbe  mártotta  volna  a
lábát,    amikor    a    döngölt    t`öldpadlón
ügyetlen  kezekkel  ötözködni  kezdett.

-  Hozok,  Papi,  hozok  neked   virág-

mézet.    Attól    meggyógyulsz,    tudom.
Csak...  csak  addig  meg  ne  halj...

csapkodta a lányt a szél`  aki  már t`uto\~
rohant  a  ropogósra  fagyott  havon,  mi-
közben   vi`ztiszta   könnyei`   mint   meg-
annyi     igazgyöngy,     peregtek     rosszul
összegombolt  kabátjára.

-Megfagyok! ~ riadt meg Kisparázs,

visszapillantva  a  sok   hó   miatt  süketté
érzéketlenült   tájra,   amely   olyan   ride-

gen  nézett  vissza  rá,  ahogy  csak  a gaz-
dagok magabiztossága szokott a végleg
elesettekre.

Letért  az   útról,   és  egy   nemrégiben
épült,  vakolatlan  kőház  sötét  ablaksze-
mébe   meredt.   „Csak   megmelegszem
egy   kicsit"   mentegette   késedelmeske-
dését  Kisparázs  a  lakatlan  épület  sötét
tömegének.

A  ház  ajtajával  §zemben,  olajoshor-
dóból  készült  kuckójából  borjúnagysá-

gú  kutya  rontott  elő,  és  olyan  elvadi..
dühvel  támadt a lányra,  mint ahogy  a+
egy   kiéhezett  házőrző  kuvaszhoz  illik
is.

-Ne  bánts!  -suttogta  Kisparázs.  -

Virágmézért  megyek  az  apámnak.  Tu-

N
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-  Biztosan   egér  -  vackolódott  ösz-

.`zébb  i`  lány  a  súlyos,  tyúktollakkal  tö-

mött  takarók  alatt.  -Csi`k  egy  mindig
\'idám, játékos  kis egér -nyugtatta  in€`-

gát    Kisparázs,   belet`ülledvc   a   csengő
éjszakiii  csendbe.

Fáradti`n,  inegnyug{)dwi  hunyta  le  a
szemét.   Hörögve   lélegzó',   sóhajtásos
álmokat    álmodó    i`pjára    gondolt.    a
legnagyobb,    a    legeró'sebb    emberre,
:`kit  gyermeknyi  életében  v.ikiha  is  is-
iiiert.  0lajosan  i`sil]ogó`  mindig  biza-

kodó  fekete  szemét   lámi,   i`miben   ta-
1án   tőbb   jóság   és   igíizság    lakozott,
mint  az  okos  emberek  ös.`zes  könyve-
ibe  együttvéve.

Kispí`rázs  apjí`  bcteg  volt.  Nagybe-
teg,   aki   kínlódásos  éle{ének   t.eltérké-

pezhetetlen    útve`ztt'íiben    bolyt)ngw``
ráiévedt  a  temett`íhöz  vezető  utak  leg-

jí`irhatatlí`mbbikái-a.   Mert   hiszen   nem
könnyű  iiz  eiiibemck  elpu`sztulni.  S()k

ii    kei-eszt`    ``ok    a    remény`    de    `sok    í`

szenveilés  is.
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Minden  t`élelem  nélkül  lépett  ki  Kis-

parázs a szikrázó téli éjszakába. A telep
felé   f.eszülő`   valószi'nűtlen  fényes  csil-
lag(.kkal    kicif`rázott   távoli   ég   hideget

sugárzott  a  lányra,  mint    amilyen  csak

a   legelvetemültebb   gyilkosságok   sze-
mébe  lakozhat.  A távolabbi  kiserdő  fe-
lől  éles  csattanásokat  űzött  t`eléje  a  ga-
rázda  szél.  A  t.agy  szori`tásától  dereká-

ba-tört  sihederakácok jajkiáltásait.

Elindult   í`   szemrisztó   f`ényeivel   hu-

nyorgó   város   t.elé`   amely   mint   oldott

gyönyörűséges   gyöngysor`   vagy   mint
valamely    ví`lószínűtlenül    nyugodt   er-

dőtűz,  párának  látszó,  imbolyogva vilá-

gi'tó   ariinysi``rg:`   hoiiiályokí`t   i-ajzolt   az
éjszaka  ``ötét  tú`zf:`1ár:`.   Megszaporázta

lépteit.  Sietett.  Tudta`  érezie`  hogy  az  a

városb{`  bújdosó  virágméz.   inost  édes-

íipjíi  életét  jeleiiti.

A telep  h'izí`i  úgy  sori`koztak  a  mély-

út  két  old[ilán.  mim  í`7. `orsában  az élet-

igenlő.   ritka   szereni`se.    A   beépítetlen

hé7.í`ii!okon         kere`ztül         `7.i'jostorávi`l

dod,  meg  hal  nélküle.  De  a  város  na-

gyon    messze    van.    Csak    megmeleg-
Szem.

A    r.agytestű,    veszélyesnek    látszó

jószág  -  mint  ahogy  az  a  mesékben
szokott   történni,   megszeli'dült   -   és'
barátkozó   morgással   dörzsölődött   a
kislányhoz.

-Jó   kutya   vagy,   Hómackó!   -dí-

csérte   Kisparázs,   miközben   a   kutya
nyakát  átölelve  letelepedett  az  olajos-
hordó  szélére.  A  fáradtság,  és  a  Hó-
mackóvá   kedvesült   kuvasz   testéből
áradó   meleg   elbágyasztotta,   és   már
leírhatatlanná  nehezült  szempillákkal
harcolt  a  csendesi'tő  álom  ellen.

Túl   az  éber  ébrenléten,   valahol   az
álmok     birodalmának     mezsgyéjéről,
mint  valamely  megunhatatlan  kedves
leselkedó',  nádtetős  házuk  ablakán  át,
a  szobájuk  t.alán  szerénykedő Madon-
m  képére  látott.  A fehéralma arcú  ke-
zében  aranycsurranású  érett  virágméz
vi1ágl`tott...

E
„LUNGO  DROM"            1995. JA:NHÁiT3



cTIRmtl{tl(n[I( vnló

Cigány
bölcsődal

\

Csicsija,  bubája...
Kihunyt a tűz lángja.
A cigány  mind alszik,
A=.  i'ii   i.s  elalszik.

AILi(ljál,  fiacsk,ám,

Én kicsiny  csikócskám.
Csicsijja...

Kisfiam  szép  álma..
Mint a nap sugára -
Csicsijja...

Csicsijja, bubája...
Alszik a madárka.
Lefekszik a farkas,
Te is most már alhass -
Aludjál, f iacskám,
Én kicsiny  kutyácskám.
Csicsijja...
Fejed alatt párm,
Kél a hold világa -
Csicsijja...

EZ

Ú

Csicsíjja,  bubája...
Jó a cigány sátra,
Benne a   sz,él nemfúj.
Az is  hálni indul -
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny hnlacskám.
Csicsijja...

Amint a nap felkel,
Indulunk majd reggel
Útnak a  sereggel.
Csicsijja...

Te  is jössz majd velünk:
Megyünk,  mendegélünk -
Csicsijja...

Utadat szerencse
Áldja,  kísérgesse,
Csicsijja...

Leska Maush
Szegő László fordítása

Miben különbözik?

CSIGALABIRINTUS
Indulj  el  a  kör  közepétól  csi-

gavonalban!  Az üres mezőkbe a
számokhoz  megadott  mcgÁűftí-
rozásoknak csak ci;z első betűti
kell    beírni!    ALz,    Öss'z;eolvíisocl
betík   nagyon   fontos   tanácsul
szolgálnak.  Küldjétek  be!

1.  Írunk  rá
2.  Postán  küldjük el
3.  Búzából  készül
4.  Lárma
5.  Lángol
6.  Dalol
7.  Ételi'zesítő
8.  Egitest

Ősi cigány foglalkozások
Feladat:  Össze  kell  húzni  a megfelelő párokat.  Helyesen  párosítva küld-

jétek be!  (Ha a megoldást nem tudjátok,  kérdezzétek szüleiteket,  nagyszüle-
iteket!)

1.         házaló

2.        lókupec

3.        hegedűs

4.        vályogvető

5.        teknővályó

lipitori

balajari

kherari

lavutari

lovari

Jó fejtörést, helyes megfejtést kívánunk, melyeket várunk a szerkesz.Íőségbe.'
A fejtörol{et összeállította: Bujdosó Jánosné
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SZőNYEGSZÖVő
És

FAFARAGÓ
mestert  keres

a

Cigány   Szociátis   Központ
tanfo]yamvezetés  cé]jából.

(A mesterek termékeikbol mintadarabot hozzanak!)

ÉRDEKLŐDNI  LEHET:
Cigány  Szociális  Központ

Szolnok, Aranyi S. u. 5.
Nagyné  Mészáros  Éva

intézményvezetőné]
Telefon:  56420-209

I-ii
MEGRENDELŐ

Megrendelem az LD című roma lapot

:         ...... példányban, az alábbi címre:
Megrendelő neve:

1        címe:
]

1

]

]

]

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

i          A  megrendelőlapot  és  az  előfizetés  di'ját  a  szerkesz-i
i      tőség  ci`mére  kell  eljuttatni:

i                           5000 Szolnok, Szapáry út l9.
Telefoii/fax:  56/420-110

2ó

Előfizethető rózsaszínű

postai  utalványon.

Megrendelőink köz;ött az év
Ve8,en

ERTEKES
vásárlási utalványokat

sorsoliink ki!

SegítaLungoDrom
Tiszalúc  (ÉM)  -  A  „Lungo  Drom.'  Országos  Érde

védelmi    Cigányszövetség   Borsod-Abaúj-Zemplén    Me-

gyei   Szervezete   a   megyében   megválasztott.   t.üggetlen,
vagy  bármilyen  más  szervezethez  tartozó,  de  az  együtt-
működést  és  közös  gondolkodást  igénylő  cigán}J  kisebb-

ségi   képviselőknek   ki'nál   segi`tséget   munkájukhoz.   Me-

gyei   ügyvivőjük   Poczók  Gyula  Tiszalucon,   a   Kossuth
utca   l-ben  -telefonszáma:  46/398-525  -várja  azok  je-
lentkezését,  akik  tanácsra  szorulnak  a  kisebbségi  önkor-
mányzat  gazdasági,  költségvetési,  politikai  működése  te-
rén,  a szervezeti,  működési  szabályzat  elkészi'tése  során.

KÖSZÖNET
A „Lungo Drom" bélapátfalvi tagszervezete köszönetét

szeretné   kifejezni   mindazoknak,   akik   a   Heves   megyei
Kulturális  Találkozó  sikeréhez  hozzájárultak.   Köszönet
Poczók Gyula BAZ megyei szóvivőnek a műsor szi'nvo-
nalas levezetéséért.  Köszönet Barta Norbert polgármes-
ter úmak a támogatásért,  Mező Sándor művelődési  ház
igazgatónak,  Mező Ervinnek, a helyi  Kábel  TV  vezető-
jének  a  segi'tségéért.  Végül,  de  nem  utolsósorban  köszö-
net  Gál  Gábor  újsági'rónak,  akit  szándékosan  hagytam
utoljára, mert ő adta a legtöbb segítséget.

Mindennemű támogatásért hálásak  vagyunk.
Lakatosné Baranyi Alíz elnök

Bélapátfhlva

Köszön©üüB@k©tiff©jezzükki...

...  Bakonyi  Gábornak,  Lippai  Jánosnak,  Mészáros
Bélánénak, Nyeső Bernadett  10 éves szolnoki kislány-
nak, Máthé Erikának, Dell  Károlynénak, Török Mik-
lósnak, Winter Gábornak, Csordás Lőrincnek, Mónos
József igazgatónak (Nagyatádi Cérnagyár),   Boldizsár
Ágnes    igazgatónőnek    (MATCHB0X    HUNGARIA
KFT),  Dombi  András  tanár úrnak,  Czeur  Ferencné-
nek  (Martfűi  Cipőgyár),  Bódi  Gyulánénak,  Micskó
Richárd igazgatónak (ZÖLDÉRT), Oláhné Boros Éva
HEMO üzletvezetőnek, a  Centrum  Étterem dolgozói-
nak, a Bástya cukrászda vezetőinek, Dr. Pálmai László
ügyvezető igazgatónak  (IDEÁL Ker.  Kft.)  Temesközy
Tamásnak,   Verdák   Sándor   ügyvezető   igazgatónak

(SOMIX Kft.), Botos János ügyvezető titkárnak (Ban-
karitas  Alapítvány),  Csillei  Bélának,  Naményi  Péter
vezérigazgatónak   és   Boros   Pálné   osztályvezetőnek
(RIC0  Kötszer  Rt.),  Berczi Dórának,  Csörgő László-
nénak,  a  Róza  vendéglőnek,  a  Dréher  sörözőnek,  az
Ozirisz   Kft-nek  és  Bata  lstvánnak  (Kengyeli   Erdé-
szet), Simon Károlynak, valamint Müller Ferencnének
szíves adományaikért és szolgáltatásaikért.

`-
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Atvílági'ttattunk
Bizonyára emlékszik még a kedves

olvasó,   hogy   az   1994.   májusi   szá`
munkban  közzétettünk  egy  kérdőí-
vet,   melynek   beküldési   határideje
1994. augusztus 25-e volt. A névtelen
véleményt kérő lapok értékelésén túl
sorsoláson elnyerhető díjakat is ígér-
tünk.

A több  mint száztíz beérkezett vé-
leménybol    hármat   sorsoltunk    ki,
akik  vásárlási utalványban  részesül-
nek. Nyerteseink azonosító számai és
díjazásuk:

E=

00242 =  4000 Ft
01376 = 3000 Ft
01903 = 2000 Ft.

Kérjük,  hogy  a  kisorsolt nyertes  szá-
mok  tulajdonosai  a  tőpéldány  bemuta-
tásával  fedjék  fel  kilétüket!  (LD  Szer-
kesztősége,    5000    Szolnok,    Szapáry
út   19.)

*
A kérdőíveken szereplő legfontosabb

véleményeket   egy   csokorba   szedtük,
melyet most megosztunk Önökkel.

Minden  érdekel  benne,  ami  a  cigá-
nyokról  szól,  ezért  elejétől a végéig  k,i-
olvasom.

(44 éves leszázalékolt nő,
Tiszabura)

*
Sok képet sz.eretnék, látni a cigányok-

ról,  és  táncosokról.

)                            (17 éves háztartásbeii,
Kiskőrös)

*
Szívesen olvasnék híreket,  informáci-

ókat,  aktualitásokat  más  országokban
élő cigányokról  is.

(25 éves munkanélküli férfi,
Rohod)

*
Több  megyét,  településeket  kéne  fel-

keresniük.  Szabolcs megyében rengeteg
új  információról  tudok,  ami  a  többsé-
get is  érdek,elheti.

(30 éves átrakó munkás férri,
Záhony)

*
Miért    nincsenek    romanesz    nyelvű

cikkek,  írások stb.?
(27 éves újságíró,   Budapest)

*
Az   érdeklődőknek   lehetne    egy-egy

számban     (rovatban)     magyar-cigány
szótár ( alapszavak).

(38 éves tanárnő,
Szo]nok)\

`*
A legfontosabb,  hogy  van!

(55 éves gépészmérnök,
Brassó)

*
Az  LD  vendége  címmel  szívesen  lát-

nék portré soroz.atot kiemelkedő cigány
emberekről.

(61 éves kertészmérnöknő,
Sóstófürdő)

*
Örülök,   hogy   a  cigányság  kezd  ki-

emelkedni  és  vannak  cigány  értelmisé-
giek,  mint például  Farkas  FIórián, akit
nagyon tisztelünk.

(22 éves segédpék,
Kiskunfélegyháza)

*
Ez.Í  a  nívós  lapot,  heti  lappá  kellene

fejleszteni,  és  a  magyarság  körében  is
terjeszteni kellene.

(41 éves munkanélküLi nő,
Bolhó)

*
Nagyon jó,  mert  az  egyszerű  ember

is  megért  belofle  sok dolgot.

(29 éves dajka,
Erk)

*
Nagyon   nehéz   válasz.olni   a   feltett

kérdésekre,  mert úgy  ahogy van az LD
nagyon szeretem.

(34 éves szakipari tanuló férfi,
Tiszaroff)

*
Mindent  elolvasok,  mert  érdekel.  Tíz

évig  én  is  foglalkoztam  cigány  gyere-
kekkel.

(49 éves népművelőnő,
Tiszafüred)

*
I gen jól szerkesztett, kiváló folyóírat.

(62 éves egyetemi tanár,
Sepsiszentgyörgy)

*
Az indulása óta sokat fejlődött a lap!

Gratulálok   hozz.á!    Még    „színesebb"
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lenne,  ha nem  csak  2-3  szerző  írná a
cikk,ek,et.   Nem   könnyű   szabad   és   jó
„tollnokokat"  találni, de ez lehet a fej-
lődés  egyik továbbí iránya.

(39 éves újságíró,
Szolnok)

*
Köszönjük a véleményeket !

A szerkesztőség

„A Magyarországi
Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért"

Alap,'tvány
di|kiosztóünnepsége

„A Magyarországi  Nemzeti  és Et-
nikai     Kisebbségekért"    Alapítvány
immár  harmadik  alkalommal  jutal-
mazta  a jubileumát  ünneplő  nemze-
tiségi    együtteseket,    illetve    a    ma-
`gasszintű tevékenységet folytató  kö-

zéleti  személyiségeket:  művészeket,

pedagógusokat, mely di'jazás szerves
része az Alapítvány  koncepciójának.
A  jutalomátadásra   1994.   december
17-én    a    budapesti    székesfővárosi
Könyvesház di'sztemében került sor.

Dr. Andrásfálvy Bertalan alapít-
ványi elnök köszöntője után, Tabaji
di  Csaba  államtitkár  mondta  el  ün-
nepi   beszédét.   Kifejtette   a   hagyo-
mányőrzés,   a   nemzetiségi   kultúra,
önazonosság    fontosságát.    Vélemé-
nye    szerint    ennek    fejlesztéséhez
nagymértékben  hozzájárul  a  kisebb-
ségi     önkományzatok     működése.
Végül,    mintegy   gondolatait   össze-
foglalva Szophoklész szavaival  zárta
beszédét:   „Az   vagyok   aki   vagyok,
mért  féljek  hát  fölfedve  önmagam"
Végül  megkezdődött a díjak átadása.
A   cigánys.ág   részérol,   Kozák   lst-
vánné, Lakatos Menyhért, Rostás-
Farkas György és a ti'zéves jubileu-
mát ünneplő „Ando Drom" budapes-
ti    cigány   folklóregyüttes   részesült

jutalomban.    1994-ben   802   cigány-
származású  közép  és  főiskolás  fiatal
nyert ösztöndi'jat.

Kóté Lilla
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