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Elnök  Úrl.
Engedje  meg,  hogy  a magyar-

országi  cigányság  és  az  Orszá-

gos  Cigány  Kisebbségi  Önkor-
mányzat  nevében  szívből  gratu-
láljak  újbóli  elnökké  választásá-
hoz.  Ön  az  elmúlt  négy  eszten-
dőben  is  félreérthetetlenül  bizo-
nyította,   hogy   a   demokratikus
kormányzati   politika   mindazok
számára  vonzó  és  példamutató,
akik  a  szabadság,  a  demokrácia
és      a      jogegyenlőség      hívei.

Címlapon:  Hargitai Lajos felvétele

Következ;ő összevont ünnepi lapsz;á-
munk december végén jeleník meg.
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Ugyanakkor       meggyőződéssel
vallom,  hogy  az  a  kisebbségpo-
litika,  amely  az Amerikai  Egye-
sült Államokban megvalósul, ta-
nulsággal szolgál azoknak az or-
szágoknak   a   számára   is,   ame-

lyekben több nemzetiség és etni-
kum él együtt.

Elnök  Úr,   az  elkövetkezendő
időszakra  is  sok  sikert  kívánok
Önnek!  Bízom  abban,  hogy  egy
személyes  találkozóra  is  sor ke-
rülhet, annál is inkább, mivel ki-
sebbségi            Önkormányzati ság
egyedülálló    módon   Magyaror-
szágon létezik.

Budapest,  1996.  november 8.
Üdvözlettel:

Farkas Flórián
elnök

Horváth Ádi
„Nem muzsikál soha sem már,
Csendes  lett a vén cigány,
Zöld erdőn alussza álmát,
Vadgalamb sír a fán..."

Ez  a  szöveg  és  ez  a dallam jutott
eszébe mindenkinek,  vendéglátóipa-
ri  dolgozóknak,  pincérnek,  felírónő-
nek,     adminisztrációs     dolgozónak,
muzsikusoknak,   jóbarátnak,    isme-
rősnek,  amikor utolsó útjára kikísér-
te Ádit, az egykori délceg cigánypn`-
mást    a   pécsi    központi    temetőbe.
Még  nem  is  élvezte  a  nyugdi'jat  és
máris  búcsút  kellett  intenie  az  élet-
nek.  Ama  ritka  cigánypn'mások  kö-
zé   tartozott,   akik   nem   a   pénzért,
nem a vendég megvágásáért, hanem
magáért  a  nótáért,  annak  szépségé-
ért muzsikálnak mindenkinek.

Nyolc  éves  volt,  amikor a „száraz
fával":   hegedűvel,   annak   húrjaival
megismerkedett.     Apja,     nagyapja,
minden  rokona  muzsikus  volt,  és  ő
is  ezt  a  pályát  választotta.  Cimbal-
mozott,   értett  a  nagybőgéímöz,   volt
már   brácsás,   pri'más,   fiatalkorában
megjárta    Olaszországot,    és    ltália
kék ege alatt ugyanúgy gyönyörköd-
tek  zenéjében,  mint  Pécsett a  Corso
kávéházban, a Nádorban, a Pannóni-
ában,  a  Béke  sörözéb;ben,  a  Royal-
ban,  vagy  a Virágcsokorban...

Tizenkét  éves  korában  már  „ban-
dában"   játszott,   zenekarban,    ven-
déglőkben.    Tizennégy    éves    volt,
amikor  már  Darázs  Józsi  hírneves
pécsi     cigánypn'más     zenekarában
muzsikál.    Majd    bekerül    az    öreg
Szalay  Lajos  zenekarába  mint  se-

gédpri'más,  és  amikor  Pécsre  jön  a

finoerTztehtÁsdai[°agz:nayk:"ieBn]eakha:át:ijzk::
séri  a  Pécsi  Nemzeti  Szi`nházban.  S
amikor Blaha  Lujza  mindörökre  le-
hunyja   szemét,   megint  csak  ő   az,
akit táviratilag  a fővárosban  kérnek,
hogy  eljátsza a  művésznő legkedve-
sebb nótáját.

Régen   volt   már  mindez,   s   ha   a
vén  cigány,  az  öreg  cigány  é]ne,  ta-
lán   azt   mondaná,   hogy   igaz   sem
volt.  S  most  itt  fekszik  a  ravatalon.
Koporsójába   fia   beletette   mindazt,
ami  édesapját életében jellemezte;  a
sétabotját, a kalapját, s felső zsebébe
a szemüvegét.  Vigye magával  a t`öld
alá mindazt, amit életében olyannyi-
ra szeretett...

Megindul   a  gyászmenet  a  si'rgö-
dör  felé,  és  a  harmincöttagú  cigány
zenekar    hegedűjén    felcsendül    az
öreg    cigány    régi,    kedvenc    dala:
„Most  van  a  nap  lemenőben..."  Dö-
römböző   Géza,   a   cigányzenekar
szakosztály elnöke búcsúztatta:

-  Ádikám  - mondja -,  muzsikád
örökké élni  fog!

Mindenki,  aki  csak  ott  van,  letörli
szeméről a könnyet. S a cigányzene-
kar  most   utoljára   muzsikál   annak,
aki  nem  muzsikál  soha  többé.  Ked-
venc  dalát játszák.  És  akik ott si`rját
körülállják,  mind  olyanok,  akik  saj-
nálják,hogyazélék;ksorábólelköltö-
zött a mindenki  „Ádi  bácsi"-ja.

Pusztai József
(Csemer Géza: Habisztí)
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Egyetemistáknak szakirodalom, kutatóknak elismert
eredményesség, érdeklődőknek olvasmányos tudomány a

megszámlálhatatlan, nevével fémjelzett szakmai cik[, tapulrápy,
kötet, dokumentum. Forray R. Katalin az oktatás, a kisebbségek, az
iskolarendszer értő kutatója évtizedes munkásságával vívta ki azt az

osztatlan tekintélyt, amellyel munkái előkelő helyen szerepelnek a
diákok épülésére hivatott szakmai bibliográfiák felso_rolásaiben. A
neveléstudományok kandidátusa most átlépeH a másik oldalra,_ s.
októbertől a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Kisebbségi

Főosztálya vezetőjeként dolgozik. Elképzelései, s_zakmai
tapasztalata és eddigi munkája kellően alapozzák meg

programtervezetét. A megvalósi'tás már a holnap fela9s±±

- Hogy van, kedves Forray R. Ka-
talin?  Milyen  érzés  most  olyan  he-
lyen  lenni,  ahol  nemcsak felhívhatja
a  figye]met a problémákra, de tehet
is valamit a megoldásukért?

-    Miután     eddig    a    Tudományos
Ügyek    Főosztálya    élén    dolgoztam,
nem  ismeretlen  előttem  az  államigaz-
gatási   szerepvállalás.   Munkám   során
gyakorta  kerültem  szembe  a  kisebbség
és   különösen   a  cigányság  problémái-

#,est:iattaa=eag:,edháest:íg:.sÍ:;l:Sai:á:tri
nem  idegen  előttem  ez  a  feladat,  tény-
legesen  úgy  érzem,  tehetek  is  ezen  a
területen   valamit.   Ugyanakkor  el   kell
ismerni, teljesen más dolog kutatni egy
társadalmi  csoport  viszonyait,  mint  az
ezzel kapcsolatos szervezetet igazgatni.
Ez egy  nehéz dolog.

-  Mennyiben  más  ez,  mint  részt-
venni a folyamatokban ?

-Az igazgatás nem feltétlen gyakor-
latot   jelent,   hanem   ügyintézést,   kor-
mányzati   szinten.   Amikor   kutatóként
beszélgetek   emberekkel,   vizsgálom   a
problémákat,     megpróbálok    nyomára
jutni  a  gondoknak.  Itt  viszont  jogsza-
bály-lokészítés,  programok,   terveze-
tek, jelentések  készítése  az  elsődleges.
A kapcsolatom  azonban  megmarad,  hi-
szen  eddig  is  volt kutató  kollégáimmal
dolgoztam   együtt,   most   is   velük  kell
kialakítanom    szakmai    programomat.
Ezért  természetesen   könnyebb   lesz  a
viszonyom  a szakértőkkel.  Sőt,  magam
is  fenntartom  azt  a  lehetőséget,  hogy
részt  vegyek  más,  tudományos  felada-
tok  vizsgálatában.  Most  azonban  mó-
dom  van  ezek  menedzselésével  is  fog-
lalkozni.  Ez sem  kisebb feladat.
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-  Kikkel   kíván  együtt  dolgozni?
Gyakorta  hangzik el  az  a  vád,  hogy
ismert  szemé]yiségek,  évtizedek  óta,
ugyanazt mondják, ugyanaLzoknak.

-  Valóban  tény,  hogy  nincsenek  fia-
talok,  új  arcok,  új  szellemiség.  Mintha
az egyetemekről  kikerülők  nem érdek-
lődnének    a    szakma    valós    kérdései
iránt.  De    ez  a  helyzet  a  cigány  civil
szervezeteknél  is.  Nem  látni  azokat  a
fiatalokat,  akiknek  tovább  kellene  vin-
ni  a  szellemiséget.  Ugyanazok  a  negy-
venesiitvenesek mondják a magukét, s
mintha elfeledkeztek  volna az utánpót-
lásról.  Ténylegesen  nincs  reális  válasz-
ték.  Az  eredményesség  pedig  igencsak
megkérdőjelezhető.   Nincs   meg   az   az
átütő  siker,  ami  elvárható  volna.  Nem
elég   átgondoltak   a  programok,   nincs
meg az a szakmaiság, ami ezeket kelle-
ne,  hogy jellemezze.  Ez pedig  komoly
mértékben megnehezíti a munkát.

- Mi akkor a legsürgősebb teendő?
Az  OCKö  véleménye  szerint  a  ci-
gányság polgárosodásához az oktatá-
son át vezet az út. Ez tehát a legfon-
tosabb feladat ?

- Az egész oktatásügyet kell  áttekin-

:er:á:kén,aehkhe:z;rjühnokgg|.Akígz.z:áfoo|gv:aá2
eddig elkészült tervezeteket,  megtartva
az  elért  eredményeket,  szükségszerűvé
vált  egy  fejlesztési  koncepció  kidolgo-
zása.  Ez  magába  foglalja  az  egész  ok-
tatásügyet,  ami  természetesen  nem  en-
nek  átszabását  jelenti,  hanem  az  egé-
szében történő gondolkodást. Mint tud-
juk,     cigányfiatalok     minden     szinten
megtalálhatók,  az  Óvodától  az  egyete-
mig.  Tagadhatatlan,  hogy  a  felsőokta-
tásban számuk a cigányság lélekszámá-
hoz     viszonyi'tva    meglehetősen     ala-

csony,   ám   vitathatatlanul   létezik.   Ha
külön  kezeljük  a  kérdést,   mint  ahogy
eddig   ez  jellemző   volt,   nem   kapunk
mérhető, megtervezhető eredményeket.
Ha például  az óvodát tekintjük,  a  valós
eredmények   eléréséhez   mintegy   húsz
esztendő  kell.  Ez  pedig  óhatatlanul   is
pesszimizmust   sugall    a   terület   szak-
emberei   számára.   A  siker  elérése   az
általános  iskolában  is  10-15  év.  A léte-
ző  programok  szinte  egymástól  elszi-
getelten    egy-gy    területet    céloznak
meg,  közben  pedig  hiányzik  az  átme-
net,  a  kapcsolat.  A  cigány  fiatalok  ta-
nulnak  az  oktatás  valamennyi  szintjén,
miért     ne    gondolkodhatnánk     mi     is
ugyanígy?

- A cigányság, minden tévhiedelem
el]enére,   egyáltalán   nem   egységes,
homogén     csoport.     Ugyanazok     a
problémák  fog]alkoztatják  a  tehető-
sebb  családokat,  mint  a  szegényeb-
beket ?

-  Egyáltalán  nem.  Nagyon  sok  pro-

jekt éppen ennek a tévhitnek az áldoza-
ta.  Készültek  egységes  tervezetek  a ci-
gánygyerekek   óvodai   felzárkóztatásá-
ra,   miközben   a   tehetősebb   családok,
ahol   már  természetes,  hogy  a  gyerek
középiskolába  jár,  egyáltalán   nem   kí-
vának   ebben   résztvenni.   Egész   más
problémák foglalkoztatják  a  városi  kö-
zéposztály felé tartó cigányokat,  mint a
vidéki, a létminimum alatt élő sokgyer-
mekeseket.   Azok   a   családok,   ahol   a
mindennapi    kenyér    megteremtése    a
gond,  nincs  cipő  az  óvodába járáshoz,
munkanélküliek,    szinte    a    teljes    re-
ménytelenségben élnek, ott nem  igazán
hatékony  egyetlen  jószándékú  projekt
sem. Itt csupán összehangolt munkával
lehetne  eredményt  elémi.  Ekkor  elen-
gedhetetlen   a   népjóléti,   a  munkaügyi
és  a művelődési  tárca  illetékeseinek  az
összefogása.  Túlzás  volna  csak  az  ok-
tatásügytől  várni  a  megoldást.  Itt  ösz-
szehangolt cselevésre, lakóhely és terü-
let  fejlesztésre,  régiók  együttműködé-
sére van  szükség.

-  Sokak  véleménye  szerint  a  leg-
fontosabb  szint  az  általános  iskola.
Itt díl el, merre tart majd a fiatal.

-Az alapiskolai végzettség megszer-
zése elengedhetetlen  minden fiatal  szá-
mára.  Miközben  tehát  szükség  van  itt
is    a    különböző    szakmai    csoportok
összefogására,  valóban  az oktatásra há-
rul  a  legnagyobb  feladat.  A gyereknek
itt kell elsajáti'tania azokat az alapkész-
ségeket,     jártasságokat,      ismereteket,
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melyek  a  továbblépéshez  szükségesek.
Megtanulja    az    egymás    mellett    élés
technikáit,  a  tervezgetés,  a jövőkép  ki-
alaki'tását, saját erejének felmérését. Ez
vezethet a továbbtanuláshoz, a szakma-
szerzéshez,   az   egyéni   boldoguláshoz.
Ha  itt  nem  vesszük  figyelembe  azt  az
eltérőséget,  amely  a  cigány  fiatalokat,
családjaikat jellemzi,  valamennyi  prog-
ram csupán elképzelés marad.

-   Napjainkra   mintha   beszűkült
volna a szakmaszerzés lehetősége is.

- A szakképzés  átalakulása  magával
hozta  annak  ]ehetőségét,  hogy  sokan,
közöttük    többségében    cigányfiatalok
kiszorulnak  a  képzésbéfl.  Mintha  elfe-
ledkeztek    volna    a    programkészi'tők,
hogy  nemcsak  felsőfokú  szakképzésre,
többszakmás      pályakezdőkre      volna
szükség.  Ezért tartom  kiemelkedő fon-
tosságúnak  a  Phare-program  meghir-
detett sze]etét,  a halmozottan hátrányos
helyzetűek  szakmatanulásának elősegí-
téséréfl;fl,  mert feltételként jelöli  meg egy
szakmai-társadalmi  konzorcium,  veze-
tő testület  létrejöttét.  Ebben  a  tekintet-
ben  úttörő jelleggel  bi'r  a szolnoki  „Ro-
ma Esély" Alternati'v Alapi`tványi Szak-
iskola,  amely  létrejöttének  első  percé-
tól  kezdve  egy  konzorcium  támogatá-
sával  működik.  Ez  magában  foglalja  a
szakmai  szervezetek mellett a munkaa-
dók-munkáltatók  oldalát  is,  írásos  ga-
ranciát  vállalva  a  végzős  diákok  elhe-
lyezésére.  Amennyiben  a  modell  elter-
jedése  már  gyakorlattá  válik,  a  leendő
projekt-vezetőnek   ezt   a   konzorciumi
formát    kell,    elsősorban    kialaki`tania,
erősítenie.   Ehhez   minden   támogatást
érdemes megadni .

- Ame[yik cigány fiata]  magasabb
végzettséget  kíván  szerezni,  megta-
lálja az ehhez vezető utat. De mi lesz
azokkal,  akik  nem  tudnak  tovább-
lépni,  nem  tudják,  hogy  egyáltalán
fogadja-e oket bármiféle iskola is?

-  Valóban  jelentős  számban  vannak
olyanok,  akik  az  általános  iskolát  ép-
penhogy   befejezték,  döcögve,   elégsé-
gessel,   a   remény   legcsekélyebb  jele
nélkül  és  várják,  mi  lesz  velük.  Azt  a
szakképzést,    amely    valahol    egyfajta
szociális funkciót is betölt, mindenkép-
pen erősi'teni  kell.  Az Országos Képzé-
si   Jegyzékben   számos   olyan   szakma
szerepel,  melyet nyolc általános iskolai
végzettséggel elsajátíthatnak a fiatalok.
A   szakiskolai    oktatási    forma   ebben
nyújthat  jelentős  segítséget.  A  legfon-
tosabb azonban az, hogy ezek a végzett
szakmunkások   állást   kapjanak,   olyan
ismeretekkel  legyenek ellátva, amellyel
akár  vállalkozók  is  lehetnek.  A  szak-
képzésben   tehát   azokat   a  projekteket
kell  támogatni.  amelyek  a  munkaügyi
központoktól  a  helyi  vállalkozókon  át
az önkormányzatokig bevonják a mun-

kaadókat  is  a  programba.  Igy  lehetővé
válik  a  gyerekek  elhelyezése,  munká-
hoz  juttatása,   nyomon   követése.   Ma
ezek a megoldások a hatékonyak és  in-
dokolt számukra a támogatás.

- Érettségit  adó  iskolákban  azon-
ban  még  mindig  a]acsony  a  cigány
fiatalok száma. Lehet- ezen változ-
tatni?

- Valóban egyfajta poziti`v diszkrimi-
nációs     megoldásra     volna     szükség,
amely  lehetővé  tenné,  hogy  a  tanulni
akaró és  a  magasabb  iskolai  végzettsé-
gért  tenni  is  akaró  cigányfiatalok  na-
gyob számban jussanak be a gimnáziu-
mokba,   szakközépiskolákba.   Itt  azon-
ban felmerül egy másik probléma. Az a
cigány identitástudatot erősi'tő interkul-
turális  nevelés,  ami  az  alsóbbfokú  in-
tézményekben  elengedhetetlen,  itt  már
nem   indokolt.    Ezekben    az   intézmé-

Forray R. Katalin

nyekben  versenyképes  tudást  oktatnak
a  mai  piaci  viszonyokra  felkészi'tve.  A
fiataloknak  ezeket  a  követelményeket
kell   elsajátítaniuk.   A  kultúra  ápolása,
az  önazonosságtudat  kialaki`tása,  meg-
erősítése már nem feltétlenül az oktatá-
si rendszer feladata. És  itt lép be az oly
gyakran emlegetett civil szféra szerepe.
A tehetséges  és jól  tanuló fiatalok  sza-
badidejükben  menjenek  el  a  kulturális,
hagyományápoló  vagy  társadalmi-po-
litikai   kérdésekkel   foglalkozó   szerve-
zetekbe,  vegyenek  részt  olyan  progra-
mokon,  melyekkel  erősi`thetik  hovatar-
tozásukat.  A szervezetek pedig  ösztön-
di`jjal  támogassák  ezeket  a  gyerekeket.
De   ne   elvtelenül,   automatikusan,   ha-
nem  feladatokkal,  elvárásokkal  együtt.
Az  anyagilag  is  támogatott  ifjú  vezes-
sen  klubot,  táncklubot,  írjon  a  szerve-
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zet lapjában,  végezzen  közösségi  mun-
kát.  Ezt jelenti  a  civil  szerveződés,  ez
biztosítaná az utánpótlást,  a fiatalok je-
lenlétét,   amely   oly   nagyon   hiányzik.
Ez  azonban  nem  iskolai  oktatási  prog-
ram.

- Hová tűnik akkor a felzárkózta-
tás, a hátrányok Lefaragása ?

-  Ezen  a  szinten  már  nincs  szükség
felzárkóztatásra.  Azok  a  fiatalok,  akik
a  középiskolában  érettségire  készülnek
már nem  igénylik a hagyományos érte-
lemben   vett  felzárkóztatást.   A  poziti'v
diszkrimináció azt jelentené,  hogy  szá-
mítástechnikai,  vagy  nyelvi felkészi`tést

preferál,  tankönyveket,  otthoni  számi'-
tógépet   biztosít,   nyelvtanfolyamot   fi-
zet,  külföldi tanulmányutat finanszi'roz.
Lásson világot, beszéljen más országok
embereivel,  lássa  a  polgárosodás  útját,
eredményeit.  Tanuljon  belőle,  sajáti'tsa
el  ezeket  a  technikákat,  hozza  haza  a
látottak tapasztalatait.  És  számoljon  be
az őt kiküldő szervezetnek,  hasznosi`tsa
a tudását. Nem segélyre, hanem a tudás
megszerzésére  van  szükség.  A  közép-
fokú oktatás erről  szól.

- A felsőoktatás, az érte]miségkép-
zés gyakorta fordul a fiatalok helyett
a   középkorúakhoz.    Számos   olyan
képzés  van,  ahol  felnőttek  űlnek  a
padokban, lapozzák a könyveket.

-A felsőoktatásban elsősorban a fia-
taloknak  kell  helyet  foglalniuk.  Hamis
úton   jár,   aki   erólteti   a   középkorúak
mindenféle  tanfolyami  jellegű  tovább-
képzését,  elhitetve  a  világgal,  hogy  ez
felsőfokú  végzettséget  ad.  Az  értelmi-
séggé válásnak nem ez az útja. A támo-

gatás ez esetben az lenne, hogy a felvé-
teli pontszámoknál  a minimum  megkö-
zelítése már esélyt adna a cigány  fiata-
loknak  a  bejutáshoz.  A  civil  szerveze-
tek,  a  közalapi'tványok,  a  pénzbeni  tá-
mogatással   bi'ró   illetékesek   tanfolya-
mokat  fizetnének   ki,   technikai   eszkö-
zöket   biztosi'tanának,   oktatási-kulturá-
lis    szolgáltatásokat    finanszíroznának
ezeknek a diákoknak. Ez természetesen
csak  komoly  egyeztetés  és  meggyőzés
után  válik  lehetővé.  A  Kisebbségi  Fő-
osztály   és   munkacsoportja   felvállalja
ezt a tervet,  hiszen  az egyetemek,  főis-
kolák,  de  még  a  gimnáziumok  is  ko-
moly  mértékben  lehetnének  fogadóké-
szek.  Ha sikeiül  ezt megértetni  a  felső-
oktatás   illetékeseivel   és   magukkal   a
fiatalokkal  is,  meggyőződésem,  hogy  a
bejutás     és     a     bennmaradás     sokkal
könnyebb    lesz    számukra.    Ebben    a
munkánkban  pedig  komoly  mértékben

;:áTóít::ár:e:íegt:±í:.ágőskoríssáéer:őtseöTdn:e,É
ezáltal.

Cs. 8.
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SEMMIT HOZO HOLNAP
Orsós Zoltán felesége Melinda egy

homályos   ablakból   leskelődik   kifelé,
miközben   párhónapos   csecsemőt   tart
kezében.    Mozdulatlan    arcán    látszik,
hogy   szinte   gyermek   még,   az   életet
csak  most  kezdi,  s  hogy  milyen   nehéz
körülmények között  arról  i'gy  beszél:

-  A  férjem   itt  lakott  Gilvánfán   én
csak  egy  éve  költöztem  ide.  Az  iskolá-
ban  ismerkedtünk  meg,  én  tizennyolc,
a férjem  tizenhét éves és most egy tan-
folyamra  jár,  de  hogy  hová,  azt  nem
tudom.  Ezt a  házat hatvanezer forintért

Melinda homályos ablakon át szemléli
a homályos jövőt

vettük  meg.  Máshol  nem  lehetett volna
ilyen   olcsón   kapni.   Így   is  elég   kevés

jövedelmünk  van.  A családi  pótlékból,
gyesból   élünk,   illetve  a  férjem  kap  a
GYIVI-től  kilencezret  és  a  Soros  Ala-
pítványtól  ti`zezer  forint  ösztöndi'jat.  A
kisgyermekünk  négy  hónapos  és  a csa-
ládunk sem tud segi`teni. Az édesanyám
Baksán  lakik, ami  kb.  húsz kilométerre
van  innen.  A férjem  édesanyja meghalt
szeptemberben,  az  apja itt lakik,  a tele-

Pen.
- Maga  nem cigány.  Mit szóltak a

szülei, hogy cigány fiút választott?
-  Valószi'nűleg  nem  engedték  volna

meg,  hogy  hozzá  menjek,  ezért  két  és
fél  év  után  megszöktem  vele.  A szüle-
im   kerestettek   rendőrökkel,   végül   mi
mentünk   haza.   Édesapám   egyébként
már     meghalt,     felakasztotta     magát.
Anyám családi pótlékból és özvegységi
nyugdi'jból  neveli  a  testvéreimet.  Mi  is
szeretnénk  még egy  gyereket.

- Hány helyiségbol áll ez az épület,
mivel fűtenek?

ó

-      Egy      szoba,
konyha   van   a  ház-
ban.   Kályhával   fű-
tünk,  és  azon  is  fő-
zök.    Ha    van    mit.
Összesen       huszon-
egyezer       forintból
élünk,  és  ez  nagyon
kevés.   Egy   hónap-
ban  egyszer  tudunk
húst    főzni.    Általá-
ban                krumpl it
eszünk.   Most   jobb
lesz egy  kicsit,  meil
a  Soros  Alapi`tvány-
tól       visszamenőleg
fogunk  p,éT?t  k_a_P_T_í.                                      orsós Györgyné és gyermekei
Hónap  elején  szok-
tunk  bevásárolni.  Szerényen  élünk,  de
kölcsönkérni   nem   szoktunk.   Elég   ne-
héz,  de  nem  halunk  éhen,  meg  aztán
nem is főzök mindennap.

*

Orsós   Györgyné   két   izzó   szemű,
gyönyörű  gyermekével  ismerkedtemm
meg  először.  Akár  a  falu  hírmondói  is
lehetnének.  Az  ötéves   kisfiút  kérdez-
nem  sem  kell,  ismeretlenül  is  ismerős-
nek tekint. Ő mutat be az édesanyjának
is.

- Négy gyerekes anya vagyok. A fér-

jem jövedelempótló támogatást kap, én
meg   anyaságit.   Hát  ebből   a  pénzből
élünk  hatan.   A  férjem   vállal   alkalmi
munkákat,  így  egy  kis  pénzt  össze  tud
szedni  az ember.

-  Szép  házuk  van,  nagyon  szép  a
kertjük is.

-  Nagyon  szeretem  a  virágokat,  de
mostmár  elnyiltak.  Kardvirágtól  kezd-
ve mindenféle volt.

- Óvoda, iskola milyen?
- Hát most az óvoda az jó.  Szünetelt

egy   kicsit,   mert   nem   volt   kajájuk   a
gyerekeknek. Az iskolával nem nagyon
vagyok  megelégedve,  mert hazajönnek
a  gyerekek,  délután  nincs  foglalkozás.
Két  tanár  van  négy  osztályra.  Ez  sze-
rintem kevés. A tanárok is bejárnak. Az
egyik Pécsről,  a másik Drávafokról.

-  Milyen  szórakozási  lehetőségeik
vannak?

-   Semmi.   Kultúrház   az   van,   csak

műsor  nincs  benne.  Pedig  a  zenét  azt
nagyon  szeretjük.  Azt  hiszem  2-3  hó-
napja  volt  itt  a  Kályi  Jag,  és  még  né-

Gilvánfa valamikor az Ormánság ékszerdoboza lehetett...
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sé  elbátortatla-
nít,    de    mégis
bemegyek hoz-
zá.

-    Beszélne
magáról,      az
életükrol?

-   Ó   milyen
h'res   lett   Gil-
vánfa! -mond-
ja,     de     azért
mégiscsak     el-
kezdi  a  bemu-
tatkozást.         -
Öten       lakunk
ebben    a    ház-
ban,  a  két  gye-
rekkel,    a   fér-
jemmel,    és    a
férjem    testvé-
rével.   A  férjem

hány  együttes,  meg  volt egy  képkiállí-
tás.

- Cigány együttes nincs a fáluban?
-   Volt,   de   szétbomlott.   Anyagilag

senki  nem  támogatta.  Pedig  nagyon jól
énekeltek.

- Régen mi]yen voLt az élet Gilván-
fán?

-  A  rendszerváltozás  után  fordult  a
helyzet  rosszra.  Soknak  még  egy  beté-
vő   falatja   sincs.   Sok   betörés   is   volt
emiatt.   Volt  olyan   időszak,   hogy   hat
hónapig  fizetésképtelen  volt  az  önkor-
mányzat.   A  kisebbségi   önkormányzat
segített a beiskolázásnál. 7500 forinttal
támogattá* azokat, akik tovább mentek
tanulni.    En    örültem   ennek,    mert    a
nagyfiamnak  igen  sokba  került  a  beis-
kolázása. Az önkományzat is segített.

- A templom működik?
- Elég rossz állapotban  van. Hetente

egyszer,  vasárnaponként jön  a pap.  Én
el    szoktam    menni.    Katolikusok   va-
gyunk.

*
Balogh lstvánné egy hosszú, gangos

ház előtt mos, egy kétév körüli göndör-
hajú   kisgyermek   mezítelen   alsótesttel
szaladgál   mellette.   A  gyerek  egy-egy
megmozdulására ingerülten reagál,  mi-
közben  teszi  a dolgát.  Ingerültsége kis-

Orsós Lajos egy hónap alatt építette fel a házát

most   dolgozik,   nap-
számba krumplit szed.  Én  gyest kapok
és  családi  pótlékot.  Összesen  harminc-
ezer  forintból   élünk.   Nagyon   szűken
van   meg   a  mindennapi   betevő  falat.
Húst még látni  is  régen láttam.  Nézzen
körül  ebben  a  faluban,  nagyon  nagy  a
szegénység.  Jó  lenne  elköltözni  innen,
de  a férjem  nagyon ragaszkodik ehhez
a helyhez, mert ő itt született. Én Alsó-
szentmártoni    vagyok.   Negyedik   éve
vagyunk  együtt,  előtte  egy  másik  em-

ber volt a férjem,  tóle

Se ablaka, se ajtaja

1996. ok:+öber              „I:UNGO  DROM"

is  van egy fiam,  de őt
a  volt  anyósomék  ne-
velik.    Itthon    is    van
egy  két és  fél  éves,  il-
letve  egy  pár hónapos
gyerekem.   Ez   a   ház
szükséglakás,   mert   a
telepen  lévő  ház  ösz-
szedőlt,    azért   jöhet-
tünk   ide.   A   szüleim
sem   tudnak   segíteni,
merték;kisnagyonsze-
gények,  meg  külön  is
élnek.  Van   négy  test-
vérem.   Ők  azért  job-
ban  élnek  mint én.  Mi
is     haladhatnánk,     de
ebben  a  faluban   nem
lehet semmit sem kez-
deni.

Gilvánfa  szinte  egy
utcába   tömörült   falu,
ahol    a    lakosság    ki-
lencvennyolc   százalé-
ka cigány  származású.
A   faluhoz   közelítve,
csend  fogadja  a  láto-
gatót. A házak úgy áll-
nak    egymás    mellett,
mint akik már feladták
és  bár érzékelik,  hogy

falaik között még emberek élnek, olyan
csendesen   várják   a   jóval   egyáltalán
nem  kecsegtető jövőt,  hogy  az  ember
azt  hinné  üres  épületek.  S  hogy  még-
sem  azok,  arról  csupán  az  tanúskodik,
hogy   némely   teraszon   az   asszonyok
mosnak, a házak előtti padokon beszél-
getnek, illetve egy-egy cigánydal hang-
foszlánya  eleveni'ti   meg   a  környéket.
Mindenesetre  így,  vagy  úgy,  de  várják
a semmithozó holnapot.

Keressük a falu központját s meglát-
va  a templomtornyot elindulunk  annak
irányába,  de  valahogy  sehogy  sem  ta-
láljuk,  míg  végül  kétszeri  próbálkozás
után  rájövünk,   hogy   már  elhaladtunk
mellette.  Köszönhető ez annak, hogy  a
templom   olyan   szerény,   hogy   rögtön
egy  közmondás jut  az  eszembe:  „sze-
gény,  mint  a  templom  egere",  s  mind-
járt  hozzá  is  gondolom,  hogy  e  temp-
lom  egere  igencsak  szegény  lehet  hi-
szen   ennek   a  toronynak  sem   ablaka,
sem  ajtaja.

A gyermekek nagy része az utcán lő-
dörög   s   elég   könnyen   beszédbe   ele-

gyednek velünk. Az egyik kisfiú példá-
ul   arról   beszél,   hogy   a   múltkor  kinn
aludt  az  országúton,   mert  az  apukája
elzavarta őket.  A másik fiú  nevetve te-
szi   hozzá:   -  Igen,   meg   tőlünk  lopott
egy  kanál  zsírt  és  mind  befalta  -  ezt
követőn  majdnem  összeugranak,  meg-
mozdulásuk  mögött  nem  gyermeki  in-
dulatot  látok.  Tovább  beszélgetünk,  s
kérdésemre,  hogy  szerintük  az  életben
mi  a  legfontosabb  a  pénzt  és  az  eszes-
séget  válaszolják  s  amikor  a  lelki  gaz-
dagságról  kezdek  beszélni,  már az  ele-
jén   elakadok,    mert   az   egyik   kisfiú
megkérdezi: -Néni  mi az a lélek?

8. Kóté Li]la -Paksi Éva
Fotó: Pálfi Elvira, Pozsa József
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LT] errre lovál .db, Gil[vám,?
„MA MÁR SE  MUNKÁNK,  SE  NEVÜNK..."

Gilvánfa az Ormánság ékszerdoboza lehetett. Valamikor. Ma már „az
ormánsági cigányoknak nagy esélyük van arra, hogy egyre jobban

kiszoruljanak a kistérség társadalmából azzal, hogy a társadalmi léthez
nélkülözhetetlen éleffeltételeik gyorsuló ütemben csökkennek, vagy

szűnnek meg. Ezek közül a legalapvetőbb hiány a munkalehetőségekben
van. A 360 fős település 98 százaléka cigány. A 360 fős település 99

százaléka munkanélküli. Az i'nséges időt megelőzően a pécsi bányákban, a
baromfifeldolgozóban, az épi'tőiparban, a helyi tsz-ben és az

erdőgazdaságoknál dolgoztak.1991-ben a súlyos munkanélküliség
csökkentésére az Ormánság Alapi'tvány kidolgozott egy programot. Az

i'géretes kezdeményezés, például az önellátó családi kiskertek
kialaki'tására, a helyi cigány kultúrához kötődő kisipari tevékenység

megszervezésére, nem jári sikerrel.

-A szociális  körülményeink  nagyon

rosszak.  És  azért  mondtam,  hogy  kö-
rülményeink, mert itt mindenki beletar-
tozik,  ebbe beletartozom én,  bele tarto-
zik az én családom, vagy az én rokona-
im  is  -  mondja  Orsós  János  polgár-
mester.  A  munkalehetőséggel  nem  le-
het eldicsekedni,  mert a  rendszerváltás
igen  rossz  helyzetbe  sodorta  a  cigány-
ságot, nem csak a mi községünkben, de
más  községekben  is.  Ma  már  se  mun-
kánk,   se   semmink,   és   ne   mondjam,
hogy  a  bűncselekményes  kérdés  med-
dig  fajult el  Gilvánfán.

-Meddig fajult el?
-Kérem,   1996  januárjától   16  rend-

beli  betörés  volt a  boltunkban,  ami ed-
dig  soha  nem  volt.  Érdekes  módon  a
falat bontották ki, és  úgy  mentek be.

- A kirakat üres. Talán az üzlet is?
-  Nem,   az  üzlet  nem  üres.  Sajnos,

odáig jutottunk, hogy az önkormányzat
kutyás  őrökkel  őrizteti  az  üzletet,  mert
nem akarjuk,  hogy prédának legyen ki-
téve  a falu.

-   Pályázatokkal    próbálkoznak-e
enyhíteni a problémákon?

- Temészetesen.  Kaptunk egy  pályá-
zatot  a   Népjóléti   Minisztériumtól,   egy
földprogramos  pályázatot.  Én   nem  gé-
pekre  pályáztam,   hanem   a  megélhetés
céljára,  ennek  a  közel   150  gyereknek.
Beadtam  a  pályázatot,  abban  a remény-
ben,  hogy  ez  a község halmozottan  hát-
rányos   helyzetű,   és   száz   százalékosan
biztosra   vettük,   hogy   ezt  a  pályázatot
megnyerjük, és akkor ebbífl valamennyi-
re élni tudtunk volna.  Kérem,  beadom a
pályázatot,   és   olyan   választ  kaptam   a

8

Orsós János polgármester

Népjóléti   Minisztérium   egyik   munka-
társnőjétífl,    hogy    nem    megbízható    a
képviselőtestület,  és  ezt  a  pályázatot  az
idén    nem    áll    módjukban    támogatni.
Most mit mondjak akkor eníl  az egész
karról,   amikor   ennyire   bizalmatlanok?
Miért   nem   vizsgálták   felül   az   esetet,
vagy   előtte,   és   ne   azzal   álltak   volna
elő,   hogy   nem   megbízható   a   testület,
vagy  bámelyikünk  ebben  a  hivatalban.

-  A  Magyarországi   Cigányokért
Közalapítványról tudnak?

-  Tudom,  hogy  van  ez  a  közalapi't-
vány.   Őszintén   meg   kell   mondanom,

::őgdy,ő|afié.má:nek:hb:`rytirne:.tís:ődekvea:;
kétmi]lió  forintos   beruházást,   és   nem
lesz   majd   ember,   akj   azt   a   munkát,
amire vállalkozunk, piegcsinálja. Egyet
meg  kell  mondani!  En  még  ennyi  szé-
gyent soha nem nyeltem le, mint ebben
a  6  évben.  Káeftékkel  és  vállalkozók-
kal  próbálkoztam,  hogy  munkát keres-
sek  a jövedelempótló  mellett,  ugye  hát

nem   szabályos,   de   megpróbálkoztam
ezzel  is,  az  embereket  elvittem  olyan
munkahelyekre,  ahol  ismertek és  meg-
bi'ztak  bennem.   Valójában   nagyon  jól
ment az első négy  év,  de  ez  a  második
négyéves   ciklus   va]ahogyan   nem  jött
össze.   Szóval   több   munkával   jártain
úgy, hogy az embereket elvittem, és ík
sajnos  nem  álltak  ki  a  munka  mellett,
annak  ellenére,  hogy  itt  ilyen  rossz  vi-
szonyok  között  élnek.  Volt  arról   szó,
hogy    valami    gépeket   lehetett`  volna
megvásárolni,  és  raklapokat  készíteni.
Igen  ám, de a gép nyolcmillió forint, és
ezt  összekellett  volna  kéregetni,  ilyen-
olyan  minisztériumokba járni.  Előzete-
sen  beszéltem  az  emberekkel,  és  úgy
láttam, hogy  nem  akarnak dolgozni.

- Gilvánfának mennyi a költségve-
tése?

-   Idén   26   millió   700   ezer   forintr
költségvetésre lett volna szükség, ezzel
szemben  durván  22  millió  lett.   Rész-
ben  azért  kaptunk  ennyit,  mert  még  a
tavalyi   évból    maradtak   adósságaink.
Tavaly  32  közhasznú  munkásunk  volt
és  hadd  ne  mondjam,  hogy  mennyire
padlóra   tett   bennünket.   Kaszálgattak,
szemetet  gyűjtöttek,  szépítgették  a  fa-
lut.   Erre   22   olyan   fiatalt   vettem   fel,
akik  nem  lehetnek jövedelempótlósok,
nem   volt   munkahelyük   előtte.   Azzal

próbálkoztam jó  reménnyel,  hogy  hát-
ha ki  tudom őket  vinni  egyéves  foglal-
koztatásra és majd még az életben ők is
kaphatnak   valamit.   Amit   tettem   nem
bánom,  még  akkor  sem,  ha  ebbé;l   az
önkormányzatnak  hiánya  lett.  Ez  kb  2
millió  forintot  jelent,  de  tudom,  hogy
kiken  segítettünk  általa.  0lyan  fiatalo-
kon,  akiknek  nincs  esélyük.  Pangás  az
egész életük.  Van  szép  művelődési  há-
zunk,   de   még   oda   nem  jutottunk  el,
hogy székeket tudjunk bele venni,  meg
hát   amit   kellene.   Ez   egy   olyan   falu,
ahol  az összlakosság  az  önkományzat
terhére  van,   akár  az   iskolát,   akár  az
óvodát, akár az öregeinket nézem, akár
jövedelempótlós,  akár mint dolgozókat
vesszük.  Itt  közel   13o-150  ember  az,
aki  az  önkormányzat  terhén  van.  Ezen
felül  intézményt mtfl(ödtetni,  hát ezek-
re  ne  mondjam,   hogy   mekkora  pénz
van. Más ezt látni,  itt élni, és itt tapasz-
talni  a dolgokat.

Paksi Éva
Fotó: Pozsa JÓzsef
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SZÉGYENKEZTÜNK
lsmét   dolgavégezetlenül   távoztunk,   mert   szeptember

30-án is sikertelenségbe fulladt az Észak-Kelet-Magyaror-

Íz:ai8:]ie:g:;Íezn;:n:eáeer:v;eíze;:ák:a:i:?}Í,:sF:áz:á:sn:a;Ss;zíér:;;h]Í:n:áí]::
hangzatos  cím  mögött.  Egy  dolog  bizonyos:  ha  be  is  van

jegyezve  cégbíróságon  egy  szervezet,  még  nem jelenti  az
elismertségét,  azt,  hogy  a cigány  közvélemény  be és elfo-
gadta.

Legalábbis  ezt  bizonyítja  a  már  emli'tett  szégyenteljes
szereplés,  amelyen  i'rd  és  mond,  a  nem  cigány  meghívot-
takkal együtt alig nyolcan( !) jelentek meg e hatalmas régi-
óból,  ahol,  ha  csak  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében
tevékenykedő  cigány  önkormányzatokat  számolom,  leg-
alább  félszáz  képviselőjének  kellett  volna ott lenni.

Ha jól emlékszem, egyedül a nyíregyháziak képviseltet-
taézkMmé3usk2tkésp::j:#:tékj:::ÁgÉgn{:ínsazke:::t:et:av:ézsezt;,u;:

telét  a Munkaügyi  Központ  nyíregyházi  vezetője  és  a  vá-
ros  rendőrkaptiánya,  akik  ha  nem  is  hangoztatták  csaló-
dottságukat,  tudatták:  nem  ezt várták.

Bár a  meghi'vóban  s  téma  szerepelt.  0lyan  fontos  napi-
rendek,  hogy  közülük  egy  is  elegendő  lett  volna,  hiszen
valamennyi   komoly  felkészültséget  igénylő  kérdés.  Ime:
Cigány  gyerekek  beiskolázása  és  Óvodai  elhelyezésük,  té-
rítési  díjak  értékelése.  A cigányság társadalmi helyzetének
megvitatása.  A  cigányság  munkahely-teremtése  a  kis-  és
középválla]kozásokban.   A  cigányság  integrálódása  a  de-

mokráciában.  Közbiztonsági  szemlélet  a cigányság  részé-
ről.  Mit tesz a cigány  önkormányzat a cigányságért? Hoz-
zászólások, egyebek.  Helyi és települési  önkormányzatok-
kal  való együttműködés.

Egyetlen  témáról  sem  hangzott  el  egy  értelmes,  átfogó
tájékoztatás,   beszámoló.   Egyik  előadó   meg   sem  jelent.
Két  szervezet  vezetője  válaszolgatott,  felelgetett  egymás-
nak,  a  parlamentalizmus  legelemibb  elveinek  mellőzésé-
vel. Égtünk, szégyenkeztünk a nem cigány meghívott ven-
dégek  előtt.  Ez  az  eset  bizonyította,  hogyan  nem  szabad
szervezni,  s  miként fullad  semmitmondásba a  felkészület-
lenség. Nem az első próbálkozása volt ez a tanácskozás az
emli`tett,  valójában  csak papíron  létező,  bár  bi'róságon  be-

jegyzett  szervezetnek.  Ezek  tudatában joggal  merül  fel  a
kérdés:  vajon kik, milyen cigányszervezetek állnak az em-
lített „csúcsszervezet" mögött, s tömörít-e egyáltalán szer-
vezeteket,  működik-e,  vagy csak a neve van  meg?

Az Országos Cigány  Kisebbségi  Önkományzat alelnö-
keként  kötelességemnek  tartottam,  ha  már  egyszer  meg-
hívnak   ott   legyek,   s   tájékoztassam   a   metielenteket  az
OCKÖ  munkájáról,  terveiről.  Megtettem.  Örültem  volna,
ha  a  régióból   legalább  félszáz  cigányvezetőnek,  önkor-
mányzati  képviselőnek mondom el. Nem  rajtam múlott.  S
ilyen esetekben gondolkozik el az ember újra és újra, ami-
kor illetékesek 200  vagy  még  több cigányszervezetről  be-
szélnek.  Valóban  ennyi  lenne?  Bíróságilag  bejegyezve  ta-
lán még több is. Az életben azonban talán  még a fele sem.
Már amennyi  él, dolgozik,  és fel  is  tud  mutatni  valamit.

A többi  fantom  szervezet.

(Ík.)

Galérla
Örül  a lelkem. Átléphettem öreg ci-

gány  emberként  az  első  szolnoki  ci-
gány     iskola     küszöbét.     Érzéseimet
nem  tudom  megosztani, csak  meg- és
újraélni, s minden acsarkodás ellenére
-mert  még  lesznek!  -elismerni azok
emberfeletti   erőfeszítéseit,   akik   ki-
küzdötték   a   „Roma   Esélyt",    s   ha
küszködve-bugdácsolva is, de élvezik
a  sikert,  amelyet oly  sokan  sajnos  iri-

gyelnek.
Ott,   a   látogatás   során,   Agi   osztá-

lyában  erősödött  meg  bennem  a  gon-
dolat,  miután  láttam  a cigány  vezetők
fotóit,   néhány  cigány  szerző  művét,
s hallgattam okos szavait az identitás-
ról,  hogy  jó  lenne,  ha  kialaki'tanának
egy   iskolagalériát.   Itt  és   most  ezért
szólok.   Kérem   a   cigány   szerzőket;
i'rókat,  költőket,  publicisztákat,  festő-
ket, faragókat s mindenkit, akjnek kö-
ze  van a cigány  művészeti élethez-vi-
lághoz,. hogy  keressék meg a szolnoki

„Roma Esély"-t, ezt az egyedüli isko-
lát, s ajánlják fel  egy-egy  művüket.

Nem   keresem  az  okát,  de  tapasz-
talom:   meglendült   az   élet   a   cigány
szerzők körül.  Szegénységünk ellené-
re  örvendetesen   szaporodnak  a  mű-
vek.   Kezemben   tartom   a   napokban
érkezett   Kovács   József   Hontalan:
Sequoiabeszéd    ci`mű   csinos,    mi'ves
kötetét,    s    postámból    előkerül    egy
meghi'vó.  Az  Osiris  Könyvesbolt  hív
Szepesi  József:  Paloták  és  putrik  c.
kötetének  bemutatójára,  mely  a  költő
és   publicista   cigány   témájú    írásait

gyűjti  egybe és  nyújtja át egy  beszél-
getés  keretében,  amelyet  a  tapasztalt
József Attila-di`jas  irodalomkritikus,  a
cigány  szerzők  kiváló  ismeróje  Kár-

páthy    Gyula    folytat    a    szerzővel.
Ujabb   munkákon   dolgozik  Lakatos
Menyhért, s tudomásom szerint Osz-
tojkán   Béla   is.   Több   szerző  műve
van  nyomdában,  dolgoznak  fafaragó-
ink,   festőink.   Termékeny   időszakot
élnek   a  cigány  értelmiségiek.   És  ez
örvendetes.

Idejében  szólok.  A  már  megjelent
és   készülő   új    kötetekbéflífl   a   „Roma

Esély"   iskola   feltétlen   szerezzen   be
néhány  kötetet,  alakítsa meg saját ga-
lériáját. Fontos, hogy a meáelent mű-
vek  közül  az  arra  alkalmasak  szere-

peljenek  a tantervekben  is,  mint aján-
lott  irodalmak  stb.  Legyenek ott  a ci-

gány     újságok,    folyóiratok,     képek,
szobrok.  Fontos,  hogy  e  művek  szer-
zőit   a   tanulók   megismerjék.   Fontos
lesz   ez   a   galéria   a   cigány   identitás
erősi`tésében,       kulturális       értékeink
megbecsülésében.

Elképzelhető,   hogy   esetenként   az
iskola  egy-egy  mű  szerzójét  meghív-

ja,  s  megismertesse  a  diákokkal.   Ez
nagy  élményt jelent  számukra.  Ez  az
iskola egyedi,  s  ez az egyedisége,  kü-
lönlegessége  azzal  is  jár,  hogy  olyan
kisérleteket  is  végezzenek,  amelyek-
kel  a fiatalok politikai  felkészültségét,
emberi  helytállását,  értékteremtő  ké-

pességét     is     növelheti.     A     „Roma
Esély"  erre  is  esé]y.

Legyen  ez  a  megalaki`tandó  galéria
a cigány  értelmiségnek és  politikusai-
nak népszerűsi'tő műhelye.

Farkas Kálmán
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Tó`h Mel.inda 8. osztályos tanuló azokról a tavalyi osztályfőnöki órákról
beszél, amik egészen másképpen zajlottak le, mint a megszokottak.

A cigányokról hallott, hogy az egy népcsoport, hogy beilleszthetők egy
középkori népvándorlásba, hogy nyelvi csoportokat alkotnak. Osztálytársai

között nincs cigánftanuló, az iskolában viszont igen, úgy lo-12-en.
Félénken meséli a nagyhangúak letorkoló véleményét, de osztálftársainak

többsége kérdezősködött, őszintén érdeklődött. Melinda számára
a legérdekesebb az volt, hogy a cigányok éppen úgy rendelkeznek

autonómiával, mint nagymamája falujában a horvátok.

A  Nagykanizsai  Cigány  Kisebbségi
Önkományzat irodájában Melinda és a
többi  kanizsai  tanuló  véleményét  és  a
helyileg  készült  cigány  oktatási  prog-
ram  lényegét  próbáljuk  összegezni.  A
beszélgetésen az újsági'ró partnerei: Te-
leki László  a helyi  CKÖ elnöke.  Szir-
mai lstván és Kardos Ferenc a prog-
ram  szervezői,  valamint Farkas Tibor
népművelő.

Teleki László: Nem álli`tjuk, hogy az
általunk  készi'tett  segédanyag  teljeskö-
rű, tudjuk, hogy majd folyamatos bővi'-
tésre szorul,  de  hiszünk  abban,  hogyha
kimegyünk  az  általános  és  középisko-
lákba:  osztályfőnöki,  történelem,  anya-
.nyelv vagy ének órákon beszélgetünk a
gyerekekkel,  akkor ennek  az  igen  fon-
tos  kultúraközvetítő  terepnek  a  lehető-
ségeit  ki  tudjuk  aknázni.  A  gyerekek
többsége  a családban,  az  utcán  és  sok-
szor  az  iskolában  is  csak  elmarasztaló
véleményeket  hall  a  cigányságról.  Ezt
a  közeget  befogadóvá  szeretnék  tenni,
s  a  befogadás  útján  az  első  lépcső  a
tájékoztatás,     ezután     következhet     a
megértés,  majd az elfogadás.

LD:  Milyen  lépések  előzték  meg  az
oktatás beindítását?

Kardos Ferenc: A szociometriai fel-
mérések után meghatároztuk a stratégi-
át.  Majd  értekezleten  tájékoztattuk  az
iskolaigazgatókat,   helyben   is   minde-
nütt  konzultáltunk  velük.  Megbeszélé-
sünk  alapján,  kérésünkre  minden  isko-
lában  összekötő  tanárokat  bíztak  meg,
s  ezután  már  csak  a  technikai  és  szer-
vezési  feladatok maradtak.

Teleki  László:  Az  iskolánkénti  be~
szélgetéseken  megállapodásokat  kötöt-
tünk  az  etnikai  normatív  támogatások
felhasználásáról  és  a  k]ubrendszer  be-
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indításáról  is.  Az  oktatásban  a  szerző-
kön  kívül  részt  vett  népművelő,  tanár,
újságíró. Tapasztalataink szerint a felső
tagozatok 5-7 osztályaiban igen pozitív
volt fogadtatásunk, talán csak  a 8.  osz-
tályok voltak egy  kicsit visszafogottak.
A középiskolákban élénk vita bontako-
zott ki,  gyakran a 45 percet is túllépték
a foglalkozások.

LD:  Tulajdonképpen  milyen  részek-
ből  állt össze ez a program?

Szirmai lstván: Amikor Kardos Feri
barátommal    hozzáfogtunk    ehhez    a
nagy  munkához,  akkor tulajdonképpen
egy  teljes,  átfogó  képet  kívántunk  fel-
rajzolni. A gyerekek jószerivel  egyálta-

lán  nem  tudják  kik  is  a cigányok,  csak
a  felnőttek  értéki'téleteinek   valamiféle
birtoklásával  rendelkeznek.  Ezért  nagy
gondott fordítottunk arra, hogy a népis-
meretkörökben  egyaránt  helyet  kapjon
a cigány történelem, a cigány nép tago-
zódása   és   hagyományai.   Valamennyi
tanórán  nyomatékkal  elhangzott,  hogy
azért  tudunk  keveset  ennek  a  népcso-
portnak a történetéről, mert nagyon ke-
vés  történeti  forrás  áll  rendelkezésünk-
re,  mert  a  cigányság  magáról  nem  i`rt,
csak  róla  írtak  -  de  ritkán  -,  s  mivel
sem  hódító,  sem  államalkotó  nép  nem
volt, a felhasználható források száma is
kevés.

LD: Ebben a hatalmas ismeretanyag-
ban néhány tanóra erejéig,  s egy kívül-
réífl jött előadó közremíködésével elve-
szik a gyerek.

Kardos  Ferenc:  Ezt  mindenképpen
szerettük  volna  elkerülni.  Nagyon  kel-
lett  súlyozni  az  ismeretanyagot,  persze
gyakran    a    gyerekek    érdeklődése    is
irányt szabott a mondanivalónknak.  Az
előadók  -  akik  a  szerződéseken  kívül
vállalták ezt  a nemes  feladatot - a tel-
jes oktatási program birtokában tarthat-
ták  csak  meg  a  tanórákat,  mert  soha
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nem   tudhatták,   hogy   milyen   kérdést
kapnak.  Azokban  az  iskolákban,  ame-
lyekben   én  jártam,   a   gyerekeket  na-
gyon  érdekelte  a cigány  nép  tagozódá-
sa Magyarországon.  A törzsi,  nemzeti-
ségi   tagozódás,   az   ennek   megfelelő
nyelv, a foglalkozások sokszínűsége, és
az ezt követő életmód.  Történelmi  pél-
dák után kérdezősködtek, olvasmányél-
ményeket hoztak elő. Például, hogy há-
borúk idején hol volt a cigány mesterek
helye,  s  a  búcsús,  a  zenész,  vagy  akár
az   aranymosó   foglalkozás   hogyan   is
öröklődik nemzedékeken keresztül.

Farkas  Tibor:  Mivel  én  népművelő
vagyok,  ezért  természetesen  a  cigány
néphagyományokról  és  a  népköltészet-
ről    tartottam    órákat.    Elmondhatom,
hogy  mindenütt nagy  érdeklődés ki`sér-
te  ezt  a  témát.  A  mesék,  a  mondák,  a
furfangos  történetek,  de  a  babonák  is
valahogy, valamilyen rétegben, valami-
lyen   elemei   szerint  ismertek  voltak  a

gyerekek  előtt.  Próbáltam  érzékeltetni,
hogy azért is olyan sokszínű ez a kultú-
ra, főként a cigány  népmese,  mert min-
dig a hallgató - aki nem csak cigány, de
nemesúr is lehetett -igényeihez, figyel-
méhez alkalmazkodott. Mindig volt ná-
lam    Bari    Károlynak    vagy    Lakatos
Menyhértnek egy-egy kötete, s ezekből
is szi'vesen hallgattak a gyerekek. A ka-
nizsai  sok  nép-  és  képzőművészeti  tár-
lat  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  népi  kis-
mesterségek,   a   helyi   cigányfestők   és
alkotásaik  egyfajta  megközelítését  ad-
ják  a cigányság  kultúrköreinek.

Szirma  lstván:  Talán  a jelen  aktuá-
lis'  beszédtémái   váltották   ki   a   legna-

gyobb vitát:  a könnyű-e cigánynak len-
ni,  a  választanál-e  cigány  barátot,  há-
zastársat  -  kérdések.   Őszintén   kellett
beszélnünk  a  másság,  az  integrálódás,
az asszimiláció kérdéseirífl, a mai roma

politikáról,  a jelen  és jövő minden  kér-
déséről.  Különösen  középiskolában  ér-
zékelték  jól  a  gyerekek,  hogy  a  több-
ség-kisebbség     viszony     rendszerében
hol  foglal  helyet  a  cigányság,  hogy  a
Magyarországon     kialakult     jelenlegi
szociokulturális  hátrányok  hová  is  ve-

i996. ok:+öber             „LUNGO  DROM"

zethetnek.   Ezeket  az  órákat  általában
sikerült  úgy  zámunk,  hogy  az  é'rkó./cs-
n€k   az   a   feltétele:   megoldható   kell,
hogy legyen a cigánykérdés.

Mint  a program  egyik  alkotója,  napi
adaptálója,  mint  a  helyi  CKÖ  tagja  -
ismerve   a  többi   oktató   véleményét   -
csak  azt  mondhatom,   hogy   meg   kell
kapnunk  minden  erkölcsi  és  anyagi  tá-
mogatást   ahhoz,   hogy   ez  az  oktatási

program ne rekedjen meg a helyi kisér-
let  szintjén,  hanem  országosan  is  elfo-
gadott  pedagógiai   módszertani   segéd-
anyag legyen.

Ezután  dr.  Kotnyek  lstván  a  Zala
Megyei    Pedagógiai    lntézet    vezetője
mondta  el  véleményét  az  oktatási  se-
gédanyagról:  Rendkívül  tisztességes  és
di`cséretes  már  maga  a  kezdeményezés
is.  A  program  minden  lényeges  téma-
kört   felölel,    amely    nemcsak   közér-
deklődésre   tarthat   számot,   hanem   il-
leszkedik   a   Nemzeti    Alaptantervben
foglaltakhoz.  Ugyanakkor  mértéktartó,
nem  sokat,  de  alaposan  merít.  Itt  meg-
valósulhat  a  „magamat jöttem  megmu-
tatni,  én  a cigány,  mi  a cigányok."  Ta-
lán  ennél  is  tovább  lehetne  menni.  Ci-

gánykézbe  is  nagyon  való ez az anyag,
segi'ti   az  önismeret,  a  helyes  én-tudat
kialakulását,  hogy  majd  a jövő magyar
társadalmában  az  én  és  a  másik  kap-
csolatában     új     minőség    jelenhessen
meg.

Büki Erzsébet
(A felvételek csak tilusz.trációk,

nem a helysz.ínen kész,ültek.)
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Dr.  Pálri Mik]ós  1996. július  22-től  a
szolnoki   cigány   kisebbségi   önkormány-
zat új  elnöke.  Terveiről,  eddigi  munkájá-
ról  kérdeztük.

- Milyen  terveid vannak az elkövet-
kezendő időre és szerinted van- meg-
oldás   a   szolnoki   cigányság   szociális
problémáit illetően?

-  Én  azt  hiszem,  hogy  mindenre  van
megoldás,  csak  hozzá  kell  állni.  Fontos,
hogy  egyigy  koncepciót kik készítenek
el  és  milyen  a  felkészültségük,  illetve  a
többségi  Önkormányzattal  való  kapcsolat
milyensége  is  lényeges.  Júliusban vettem
át   az   önkormányzat   vezetését.   Termé-
szetesen feltételekkel, bizonyos okok,  bi-
zonyos   kérdések   tisztázása   miatt.   Mu-
szály   volt  ezt  megtennem,   mert  sajnos
azt  tapasztaltam,  hogy  a  képviselők  fel-
készületlenek,   nem   tudják,   hogy   mi   a
rendeltetése  a  kisebbségi  törvénynek,   a
másik  pedig  az,  hogy  nagyon  hiányzott
egy  szakmai  koncepció.  Ezt én egy héten
belül elkészítettem,  melyet természetesen
több   elismert   szakember  révén   sikerült
megoldani.  Tulajdonképpen  ez  egy  cso-
magterv,  ami  felöleli  az  oktatáspolitikát,
foglakoztatáspolitikát,   a  jogvédelmet,   a
hagyományápolást,  illetve  a cigány  nyel-
vi  kérdést  is.  Természetesen  van  itt  még
egy fő terület, a lakásépítés és a lakáskar-
bantartás. Ebben a munkában Dr. Sziszik
Erika,  Dr.  Kerékgyártó T.  István,  Ko-
zák   lstván   és  jómagam   vettünk  részt.
Végül   is   ez   alapját   képezhezhetné   az
1997.   évi   programunknak,   illetve   költ-
ségvetésünknek.      Megjegyzem,      hogy
programunk   tömör   és   hosszútávú.   El-
küldtük   valamennyi   pártnak,  társadalmi
és  cigány  szervezeteknek,  humán  intéz-
ményeknek    véleményeztetésre,    hogyha
valamilyen  kiegészi'tést, javaslatot kíván-
nak hozzáfűzni,  azt tegyék  meg.  Ennek a
visszajelzését  várjuk  és   reméljük,   hogy
időben  meg  fog  érkezni,  de  ahhoz,  hogy
ez az elképzelés valóra váljon,  széles tár-
sadalmi    összefogásra    van    szükség.    A

program   célja   egy   olyan   humán   intéz-
mény  létrehozá;a,  amelynek segítségével
a  cigányságot  integrálni  tudnánk  a  több-
ségi  társadalomhoz.  Elkészítettünk  ezen-
kívül  egy  ajánlást   cigány  szociális,  kul-
turális  és  szolgáltató  központ  létrehozá-
sáról teljes sémával, szerkezeti, szerveze-
ti  felépítéssel.  A humán  napok keretében
ezt   ismertettem.   A   városi   testületi   ülés
fogja  eldönteni,  hogy  elfogadja-e,  szük-
séges-e ez a koncepció. 0lyan területekre
is kiküldtük ezt a koncepciót, mint a Mo-
tor  út,  Hangya  út,  Tücsök  út,  Búzavirág
út és Bocskai  út, tehát azokra a területek-
re,  ahol  halmozottan  hátrányos  helyzetű
romák és  nem  romák is élnek, és  kértük,
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hogy   az   ismertetés  után
támogassák       elképzelé-
sünket.  Jelen  pillanatban
önkományzatunk    okta-
táspolitikával   és   kisebb-
ségi  jogvédelemmel  fog-
lakozik.

- Említetted a Motor
utat  és  köztudott,  hogy
az a terület egy szociáli-
san halmozottan hátrá-
nyos     helyzetű      telep.
Vannak-   erre   vonat-
kozó tervek?

-  Sajnos  a  régi  rend-
szer elkövette azt a hibát,
hogy    a    szemétdombon
építette   fel   a   cigányok-
nak  az  új  lakásokat.  Ter-
mészetesen ez is társadal-

Balról-jobbra:  Dr. Hegyesiné Orsós Eva,  Dr. Kalten-
bach Jenő, Farkas Flórián és Dr. Pálfi Miklós

mi   Összefogással   készült,   hiszen   mind
máig  a  lakások  többségének  a  kezese  a
Víz-  és  Csatormamű   Rt.  Ezenkívül  ma-
gántulajdonban   lévő   lakások   is   vannak
ott. A Motor útra vonatkozóan jelen pilla-
natban   semmiféle   infrastruktúra   nincs.
Nem  hiszem,   hogy   valamiféle   változás
törtéime.  Ennek  ellenére  tettünk  már  lé-

péseket  ezügyben,  csak  pénz  kérdése  az
egész,  illetve  természetesen  a  város  hoz-
záállása. Úgy gondoljuk, hogy a várospo-
litikának szerves részét kellene,  hogy ké-

pezze   a   cigánypolitika.   Az   a   vélemé-
nyem,  hogy  ha rövid  időn  belül  nem tör-
ténik  valamiféle  változás,  kezdeményez-
ni  kell  a  telep  felszámolását.  Ezek  a  há-
zak  egészségtelen,  nem  megfelelő  laká-
sok,   amiről  egyébként  kimutatás  is  ké-
szült,  nem beszélve arról, hogy  többszöri
kezdeményezés   ellenére   sem   próbálták
megoldani  a  szennyvízcsatoma elvezeté-
sét,   az   utak   karbantartását,   felújítását.
Ugyanakkor  had  jegyezzem  meg,  hogy
az  idén  önkormányzatunk  kezdeménye-
zésére  három telepre fog telefonkészülék
kerülni, ezek közül egyik ebbe az utcába.
Minden  telepgondnok  lakásába  lesz  egy
készülék,  így  a  napi  kapcsolattartás  meg
fog oldódni.

-  Mit  jelent  számodra   az   önkor-
mányzatiság és az elmúlt másfél év, vé-
leményed  szerint  bizonyította-e,  hogy
szükség  van  a  kisebbségi  önkormány-
zatokra?

- Az  biztos,  hogy  szükség  van  az  ön-
kormányzatokra,  hiszen  a kisebbségi  tör~
vény  nem  véletlenül  született  meg.  Volt
tehát valamiféle egységes igény a kisebb-
ség  részéről,  s  ennek  hatására  alakultak
meg  a  kisebbségi  önkormányzatok.  Azt
hiszem,  hogy  ezzel  a  politikai  érdekkép-
viselet    „megoldódott",    de    más    nem,
ugyanis  a  gazdasági  és  szocális  helyzet

nem  változott,  de  a  politikai  érdekképvi-
selet   is   olyan,   hogy   idé7.őjelbe   lehetne
tenni, mert ez a képviselet áttételes. A he-
lyi  és  a központi  hatalom,  valahogy  még
nem  békült  meg  azzal  a  témyel,  hogy  a
cigányoknak      van      érdekképviseletük,
mely  mögött  erős  legitimáció  van.  Nem
úgy jöttek létre,  mint mondjuk a társadal-
mi  szervezetek,  ahol  meg  lehetne  kérdő-
jelezni  a  legitimációt,  hiszen  elég  tizen-
egy  ember  a  létrehozásához  és  ez  állhat
akár barátokból  is  Az Önkormányzatokat
nem  lehet  így  létrehozni,  mert ez egy  fo-
lyamat.   Mindenesetre  számomra  az  Ön-
kormányzatiság  egy  lehetőséget jelent  a
cigányoknak  arra,  hogy  önmegvalósítást
hajtsanak   végre.   Fontos,   hogy   lehessen
véleményük, döntéseket hozzanak.

-  A  többségi  önkormányzattal    va-
lós, vagy csak formális a kapcsolat?

- Azt  kell  hogy  mondjam,  inkább  csak
fomális.  Bizonyos  kérdésekben  kikérik  a
véleményünket,  de szoios munkakapcsolat
nincs.  Végül  is  minden  évben    megadja  a
költségvetést,    ami    összességében    2.700
000 forint, és ez azt jelenti, hogy működé-
sünket  elősegítik,   de  külön   programokra
mindezidáig még nem kaptunk támogatást.
Úgy  voltak  vele,  hogy  ha a cigány  önkor-
mányzat fel tudja sorolni  a feladatait - ta-
lán a nemzetiségi törvény ezt felkarolja -,
lesz szakmai  programja,  akkor majd a tes-
tület is támogatni fogja. Nos, ez a program
elkészült, kíváncsi vagyok, hogy ezek után
milyen  lesz  a  hozzáállásuk.   Azt  hiszem,
hogy egy hosszadalmas harcra lehet számí-
tani annak érdekében, hogy ez a koncepció
teret nyerjen. Ennek megvalósítása elsősor-
ban  egy  olyan ingatlantól fiigg,  ahol  a fel-
sorolt  területek  programjait  meg  tudnánk
valósítani.

8. Kóté Lilla
Fotó:  Csillei Béla
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Ka'!`/bz. Rz.fű  a „Roma Esély" Alterna-
ti'v Alapi'tványi  Szakiskolában dolgozik

pedagógiai  asszisztensként.  Teszi-veszi
dolgát,  s  miután  hazamegy  Abonyba,
fogja  az  ecsetet,  ceruzát,  és  hozzálát,
hogy   képre   vigye   gondolatait,   ame-
lyekre mi  is  ki'váncsiak  lettünk:

- Itt dolgozol az iskolában, de úgy
tudom nem ez az eredeti célod.

-Az elmúlt tanévben jelentkeztem  a

Képzőművészeti  Főiskolára,  de  a  fel-
vételi   nem   sikerült.   Ez  azonban   nem
szegte  kedvem,  az  idén  ismét  megpró-
bálom.  Célom,  hogy  festő  legyek,  de
úgy érzem, valami mást is választanom
kell, mert egyrészt nehéz bejutni a kép-
zőművészetire,   másrész   nem   lehet   a
festészetből  megélni.  Ezért  gondoltam,
hogy    keresek    valami    olyan    iskolát,
amelyik  nincs  összefüggésben  a művé-
szettel.  Amikor  nem  sikerült a  felvéte-
lim,   úgy   gondoltam,  hogy   megpróbá-
lom a rajzszakot, de rájöttem, hogy oda
majdnem    ugyanolyan    nehéz   bejutni.
Szeretnék  valami  olyan  szakmát  tanul-
ni,  amire  szükség,  igény  van  mint,  pél-
dául  a  szociológia.  A  festészet  persze
megmarad,  hiszen  ha  az  ember  ki  tud
magából  hozni  valami  veleszületett te-
hetséget,   utána   már   nem   tudja  abba-
hagyni.

L   Van   már   valamilyen   stílusod,
vagy csak most Ízlelgeted azokat?

-    Sajnos,     többnyire    csak    tanul-

mányrajzaim vannak,  különböző stilus-
irányzatok   közül.   Egyenlőre   a  kubiz-
mus   áll   hozzám   a  legközelebb,   talán
azért mert  itt a tárgyban   nem  a látszó-
lagost,  hanem  a  valóst,  a  főbb jellem-
zőt  ábrázoljuk  belső,  szubjektív,  vagy
több   nézőpontból.   Persze   lehet,   hogy
ez    csak    a    kedvenc    festőm,    Pablo
Picasso   hatására   bontakozott   ki   ben-
nem,  de  ha  ez  valóban  így  van,  remé-
lem  hamarosan  végigjárom  azt  az  utat,
ami  majd az én sajátos stílusomhoz ve-
zet.   Van  egy  Nietzsche  idézet,  ami  ki-
fejezi  az  ezzel  kapcsolatos  gondolatai-
mat.  Így  szól:  „A művész azon  az áron
művész, hogy mindazt, amit a nem mű-
vészek  »formálisnak«  neveznek,  ő  tar-
talomnak,  »magának  a dolognak«  érzi.
Eképp    persze    fordított    világban    él,
mert  most  immár  a  tartalom  teljesség-

gel  formális  lesz  számára  - életüket  is
beleértve."

Kállai Rita

- Mi ad ihletet?
-Nem kell  különösebb élmény, vagy

ihlet.   Amint  lehet  és  tehetem,  rögtön

:ec::::th:%;°ak2:tecrás:emsezg°f:%ttv:/,':::::
én  egészen  mást  látok  benne,  de  ezek
inkább  fantáziaképek.  Vannak  akiknek
az öröm, a boldogság adja az ihletet, de
számomra inkább belső harmónia van.

-... És a szereiem?
- Arról meg az a vélemlényem, hogy

akkor  az  örök,  ha  a  csúcson  véget  ér,
mint  például   a  Rómeó  és  Júlia.  Nem
vagyok romantikus  alkat,  csak  nem  hj-
szek az örökké tartó szerelemben. Nem
kellenek   nekem   az   ilyen   szélsőséges
érzések.   Inkább   a   köztes   állapotokat
szeretem.  Szeretek  harmónikusan  élni.
Számomra ez jelenti az örömöt. Azok a
dolgok,   amik   másnak  szürkének  tűn-
nek.   0lyanokat  szeretek  inkább  ábrá-
zolni,  mint  az  idő,  annak  végtelensége,
kezdete,  vége.  Szeretem  a föld  szi'neit,
a természetes,  meleg  szi'neket,  éppen  a
harmónia  miatt.

- Azt hiszem, hogy egy művésznek,
-művészje]öltnek -külön ]elkivilága
van.  Te  egy  egyszerű  cigány  család-
ban élsz. A szüleid hogyan viszonyul-
nak   az   életformádhoz?   Mit  jelent
számodra cigánynak lenni?

- Igen,  a  szüleim  természetesen  ész-

revették,  hogy  túlságosan  bezárkózom,
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és  egy  kissé  féltenek  emiatt.  Nehezen
barátkozom, és  nagyon  örültek,  amikor
elkezdtem  dolgozni,  emberek  közé jár-
ni,   mert  ez   valamennyire   megnyitott.
Az, hogy cigány  vagyok,   nem  kellene,
hogy  bármivel  is  több  érzést  váltson  ki
belénem,  mint  bármely  más  népből,  de
nekünk - a többi néppel ellentétben - a
származásunk az egyik legérzékenyebb

pontunk. Nem könnyű cigánynak lenni.
Nehéz  folyton  azt  bizonyítani,  hogy  a
cigányság  nem  kötekedő,  rosszindula-
tú,  vagy  primiti`v  életet  folytató  embe-
rek csoportját jelenti.  Persze ezzel  nem
azt   álli'tom,   hogy    a   népem   minden
egyes tagja csupa ártatlan,  védtelen  bá-
rányka.    Magát    az    ösztönt    elítéljük,
mert az emberi  mivoltunknak megfele-
lően  tudatos  lények  vagyunk.  Betonba
öltöztettük   a   természetet,   felépi'tettük
magunknak a társadalmat tele korlátok-
kal  és  kötelékekkel  amik  elől  különbö-
ző  eufórikus  állapotokba  menekülünk.
Az  emberek  szeretik  az  önki'vületet,  a
tudatlan  állapotot  és  mégis  eli'télik  az
ösztönt   és   azokat   az   embereket    is,
akiknek   cselekedeteit,    magatartásfor-
máikat az  ösztönösség  motiválja.  Véle-
ményem  szerint   a   kirekesztettséget  a
múltban   elkövetett   hibák   is   eredmé-
nyezhetik,  hiszen  sokan  ősei  tetteinek
bélyegét hordozzák  magukon.

K.L.
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Kosztolányi Dezső

HALOTTUNK
Volt  emberek.
Ha  rincsenek  is,  vannak  még.  Csodá:k.
Nem  téve  semmit,  nem  akarva  semmit,
hatnak  tovább.
Futók  között  titokzatos  megőllók.
A  mély,  sötét  vizekbe  néma,  lassú
hálók.
Képek,
már  megmeredtek  és  örökre
szépek.
Nem-élőík,
mi;ndent felejtő,  mindent  porba  ejtőík
henyélőík
kiknek  kezébőft  a  haraszt  alati
lassan  ltihullt  a  dús  tapcu5z.mht.
Nem  tudja  itt  Newton  az  egyszeregyet,
fejére  tompa  éjszaka  borul,
Kleopátra  a  csókoka;t  feledte
és  Shakespeare  elfelejtett  angolul.
Nem  ismeri  meg  ítt  anya  a  dínyát,
sem  a  tudás  ezer  bogos  talányát.
Ábrándok  őík,  kíket  valóra  bűvöl
az  áhitat,  az  ima  és  a  csók.
Idézetek  egy  régi-régi  műbőíl,
kilobbant  sejtcsatornők.
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ÉHES       GYEREKET       NEHEZ

A gyerekek tani'tattása ma már a ma.gy?r. .?.se.láqgk jelertős
réíézére mázsás teherként nehezedik,  különösképpen igaz
ez a roma családokra.  Ugyan  milyen jővő várpat e.zekre
a fiatalokra ott,  ahol többnyire sem a hagyományok, §em

pedig az éietmód nem támaszt_ja a.lá azt, .h.ogy g t.!.P.é.S
óriék.-Ne legyünk persze igazságtalanok,  his.z.köz.Öt.tü,S. is

egyre nagyóíüb számban akaqnak o!ypnok, .ekik a felsőfokú
képzésből is részt kérnek.  BÉr a.z ál.laq], az

önkoimányzatok is mind  újabb és újapp fo.rn?.ápan
támogatja ta-nulásukat,  még_is r)agyor Valés.Zi'n.ű,  PO.9y P

legt-Öb-b cigány gyerek §zámára még. §okáig legfeljebb
csak szép álom lesz a diploma,

de még az érettségi is.

Tiszaburán az alig  10 fokos, nem épp
melegben  mezi'tlábas  kis purdék  vettek
körül   bennünket  pillanatok   alatt.   Né-
melyikükön   még   alsógatya  sem   volt,
egy   lenge   kis   ingecske  jelezte   csak,
hogy   öltöztetésükről   nem   feledkeztek
meg egészen.

-Néni,  mit hoztak? - kérdezte egyi-

kük,  kezét kérőn  nyújtogatva felénk.
-  A  szüleitekkel  szeretnénk  beszél-

getni - hangzott a válasz, s a lur-
kón   ugyan   látszott   a   csalódás,`

mégis  azonnal  elviharzott,  hogy
előkerítse anyut.

A   burai    családoknál    ezúttal
nem  a  mindennapi  betevő előte-
remtésének nehézségeiről érdek-
1ődtünk,  inkább  arra  voltunk  kí-
váncsiak, hogy  tudják-e iskolába

járatni   a  csemetéket  manapság.
Fehér  Sándornéból  szinte  déínt
a panasz:

-   Húszezrünk   sincs   havonta,

higgye  meg!  Munkát  meg  nem
találni.  Napszámba  ugyan  el-el-

járogatunk, de ez édeskevés. Eb-
ben  a  lukban  -  mutatott  szét  az
asszony   a   lakásban   -   szoron-

gunk     az     öcsém     családjával
együtt kilencen. Három gyereket
nevelek,     mind     iskolásak,     hát

képzelhetik.    Élni    sem   tudunk,

ló

nemhogy továbbtanulásra gondolni.
A  hideg,  kőpadlós  házban  öreg  bú-

tordarabok sóhajtoznak az elmúlott idő
súlya alatt.  A szegénység  kézzelfogha-
tó,  ám  a  fotelok  karfáján  apró  terítők,
az ágyon pedig di'szes  takaró vall  a há-
ziasszony  gondosságáról.

Idék;közbenodacsődültazutcaapraja-
nagyja,  egy  egész  gyerekhad  ki'séreté-
ben  ballagtunk  át  a  Mányi  családhoz.

TANITANI

Az  asszony  hat  gyereket  nevel  egyye-
dül, hárman  már iskolások.

- A tani'ttatáshoz  nem  adtak segélyt,

csak  a  könyveket  kaptuk  meg  ingyen.
Pedig  az  írkák  is  borzasztóan  drágák,
mégis meg kellett venni mindegyiknek.
Számolják  csak  ki:  az  anyasági  segély
meg a családi pótlék folyik csak be ha-
vonta,   ebbéfl   kell   még   a   lakás   OTP-
részletét  is  kifizetni  -  panaszolta  Má-
nyi  Róbertné.  -  Dolgozni  meg  hogy
menjek  el?  Mi  lenne  akkor  a  kölkök-
kel?

- Hogyan öltözteti a csemetéket?
- Jószerével  mindent egymás  között

csereberélgetünk.  Az  enyémek  is  örö-
kölnek szép  sorban  egymástól,  de a ro-
konok,  meg  a  környékbeliek  is  segi'te-
nek.

- Mi kerül ma ebédre az asztalra?
-Hát, ma bizony csak egy szelet ke-

nyér,   kifutottunk   a  pénzből...   Tegnap
viszont leves  meg pörkölt  is  volt.

A legkisebb  gyerkőc  a  kiságyban  ál-
lig  betakarva  mocorgott.  Mivel   nyűg-
lődni kezdett, anyja kihalászta a pokró-
cok  közül,  s  csiti'tgatta.  A  kisfiú  fülig
érő  szájjal   nyugtázta  a  kedveskedést,
már semmi baja sem  volt.
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Mányi Róbertné hat lurkót nevel egyedül, s bizony akad olyan nap, mikor csak üres kenyér kerül a kicsik gyomrába

A  burai  iskola  igazgatója,  Molnámé
Kaló  Katalin  elmondta,  hogy  már  jó
ideje nemigen akad olyan gyerek, aki ke-
rülné  az  iskolát.  Ehhez persze az  is kel-

lett, hogy a pedagógusok minden aprócs-
ka  hiányzást  figyelemmel  ki'sérjenek,  s
azonnal  lépjenek,  ha  valamiféle  indoko-
latlan  elmaradást  tapasztalnak.  Igyekez-
nek  a  családok  szegénységét  a  legme-
szebbmeníkig   figyelembe   venni,   s   az

önkományzatot  is  tájékoztatják,  ha  va-
lahol  sürgős  segítségre  szorulnak  a  szü-
lék;k,   illetve  a  gyerekek.   Az  intézmény
354  tanulója  közül  csupán   15  napközis

jelenleg,  ezt  az  áldatlan  állapotot  is  egy
pályázattal    kívánják    megoldani.    Éhes
gyereket  ugyanis  nagyon  nehéz  tanítani
-  állítják  a  pedagógusok.

A roma gyerekek a számtalan nehéz-
ség   ellenére   sem   tűnnek  elkeseredet-
teknek.

Fehér Sándorné három gyerekét iskoláztatja, a csa-
lád alig húszezerbíl tengődik hónapról-hónapra

Hiányos  ruházatuk,  szegényes  étkezé-
sük ellenére meglehetősen elégedettek-
nek,   egészségeseknek   látszanak.   Bol-
dogságukban  talán  annak  is  lehet  sze-
repe,  hogy  nem  nagyon  tudják,  milyen
is   lehet  másképp   élni,   de  ez  nyilván
nem minden.  A titok valószínűleg  a ci-

gány  családok  összetartásában  is  kere-
sendő...

Tapasztó

A gyereke nem foglalkoznak a gondokkal
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Két kitüntetés a munkaügyi miniszteriől
A Kelet-Magyarország című megyei

lapban  jelent  meg  a  szívet  melengető
hi'r: Lőkös Sándor, a nyíregyházi Nyír-
dinamika  Kft.  ügyvezető igazgatója  az
elmúlt  években  sokat  tett  a  munkanél-
küliek    képzéséért,    foglalkoztatásáért,
ezért   a   Munkaügyi   Minisztériumban
október   23-a   tiszteletére   átvehette   a
Munkaügyért   kitüntetést.   Farkas  Ti-
bor, a Megyei Kisebbségi Önkomány-
zatok  Szövetségének elnöke  a  munka-
nélküli  romák  képzésében  ért  el  ered-
ményeket,  az  ő  tevékenységét  a  mun-
kaügyi   miniszter   Elismerő   oklevéllel

jutalmazta.
Szabolcs     megyében     legfájóbb     a

munkanélküliség,    itt    regisztrálták    a
legtöbb   munkanélkülit.   Különösen   a
romáknak  nehéz  állást  találni.   A  me-

gyében  van  olyan  település,  ahol  a  fel-
nőtt  cigány  lakosság  90-95  százaléka
munkanélküli.   Az   említett   két  ember
tevékenysége tehát valóban figyelemre,
elismerésre   méltó.   Ők   valóban   sokat
tettek  a  hátrányos  helyzetű  romák  ne-
veléséért,   munkába   állításáért.   Hogy
konkrétan  mit is?

Lőkös Sándor azzal kezdte:
a beszélgetésünk előtti  napon
- függetlenül  az újságcikktől

és  a  kitüntetéstől  - az  ő  iro-
dáján   kibővített.   kihelyezett
ülést  tartott  a  cigány  kisebb-
ségi önkormányzat. Ott volt a
megyei   munkaügyi   központ
igazgatóhelyettese is. S vajon
mi  volt  a  napirenden?  A  ro-
maképzés    és    foglalkoztatás
1997.   évi   tervének   megbe-
szélése.

Ám   tekintsünk   vissza   és
soroljuk   a  beszédes   számo-
kat. A kft. közremíködésével
mezőgazdasági     építőanyag-
készítő  tanfolyamot  szervez-
tek  a  megye  hét  településén.
Összesen   116-an  tettek  sike-
res    vizsgát.    Közülük   rövid
időn  belül  elhelyezkedett  27.
Fűzvessző    és    gyékényfonó
tanfolyamot    szerveztek    két
községben  34 résztvevővel,  a
végzettek  közül  hamar  elhe-
lyezkedett  három.  A  cigány  gazdaasz-

Líkös Sándor,
a Nyír-Dinamika Kft. ügyvezető igazgatója
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szony  képző tanfolyamnak  há-
rom   szabolcsi   városban   nagy
volt a viszhangja: 45 lány, illet-
ve  asszony  tett  sikeres  vizsgát,
azóta tizenegyen   munkát talál-
tak.

A  kft.   egyik  jegyzőkönyvé-
ben  ez  olvasható:  Önkormány-
zatok  a romákért.  Ez volt a cí-
me egy  konferenciának.  A ren-
dezvényen  előadást  tartottunk.
Másnap  felkeresett  Kótai Ala-
dár, az Ózdi Cigány  Kisebbsé-

gi  Önkormányzat  elnöke  és je-
lezte,  hogy  az ózdiak  is szeret-
nék  beindítani  a  gazdaasszony
képzést. A kft. tevékenysége te-
hát példaadó lehet.

Farkas Tibor (végzettségét il-
letően    agrármémök)    tagja   a
Megyei Munkaügyi Tanácsnak,
ebben   a  minőségben   is   sokat
tett és tesz a romák képzéséért,
foglalkoztatásáért.  Ő ezt mond-
ta:  Farkas  Kálmán,  az  orszá-

Farkas Tibor az OCKÖ tagja,
nyíregyházi Kisebbségi lroda vezetője

gós  önkormányzat  alelnöke  javasolta,
hogy  kössünk  együttműködési  megál-
lapodást  a  kft-vel,  ő  hozott  össze  iga-
zán bennünket dr. Harangozó László-
val, a Nyíregyházi  Mezőgazdasági  Fő-
iskola tanárával. Igy  szerveztük az első
tanfolyamot  1992-ben  Paszabon,  azért
is ott, mert ebben a községben a kultú-
rális   szövetségnek   tagszervezete   van.
Sikeres  volt  a  paszabi  vályogvető  tan-
folyam.     Eredményes     tanfolyamunk
volt Nagyhalászban, Ibrányban, Deme-
cserben,  Tiszavasváriban,  Baktalóránt-
házán, Ramocsházán. A különböző tan-
folyamokon        vállalkozásismereteket,
mezőgazdasági   ismereteket  is  tani'tot-
tunk.  A  tankönyvek  megi`rásában,  ösz-
szeállításában  is  közreműködtem.

Szokták  mondani:  a  kitüntetés  köte-
lez.    Ám    a    kitüntetéstől    függetlenül
mondta Farkas Tibor:

- Tervezzük, hogy a következő gazda-

képző tanfolyamon a férfiak jogosi'tványt
is szerezenek autóra, traktorra. Kőműves
tanfolyamot is akarunk indítani.

N.L.
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Az  elmúlt  esztendőkben  sorra járták
be a világsajtót az önmaguk,  vagy kör-
nyezetük  által  cigány  királyoknak,  sőt
még  cigány  császárnak  kikiáltott  sze-
mélyekról  szóló hi'radások.  A tudósítá-
sok mellé temészetesen mindig közöl-
tek képeket az illetík házairól is, ame-
lyek   a   helyi   viszonyok   között   csak-
ugyan  csodaszépek,  de  a  nyugaLeuró-
pai  főúri  és  nagypolgári  kastélyokhoz
szokott  tekintetek  ugyancsak  megmo-
solyogták   „a   cigány   király   palotája"
aláírást viselő felvételeket.

Hajdan   Budapest   apraja-nagyja   is
így járt fanyalogni egy szokatlan építé-
szeti  látványossághoz,  melyet  az  lpar-
művészeti  Múzeum  állandó  otthonául
emeltek. Nagyon nem tetszhetett nekik,
ami  a  szemük  elé  tárult,  hiszen  a  köz-
nyelv  lidérckastélynak,  szellempalotá-
nak,   fazekastanyának,  gúnyolta  az  új
nevezetességet.   Meglehetősen   tanács-
talanok  voltak,   nem  tudták  pontosan,
mitín idegen számukra ennyire ez a ha-
gyományoktól  és környezetétől ugyan-
csak elütő építmény.  Tóth Béla (1857-
1907),  a jeles  tollforgató,  a Független-
ség,  a Budapesti  Hírlap és  a Pesti Hír-
lap  munkatársa  sietett  a  nagyközönség

segítségére,  amikor  vitriolos  megjegy-
zésekkel egy kis glosszában megírta az
épület kritikáját. Ez nem magyaros épí-
tészet - összegezte  véleményét -  ez  a
cigány császár palotája!

A    főváros     népe    megkönnyebült.
Végre   valaki   pontosan   és   szabatosan
megfogalmazta  ellenérzéseiket.  „A  ci-

gány  császár  palotája"  -  csúfolták  to-
vább,  immár igazuk biztos tudatában, s
egy   cseppet   sem   irígyelték   Lechner
ödönt   (1845-1914),   a   vérig   sértett
építészt.  Annak  azonban  esze  ágában
sem    volt   zokon   venni    a   támadást.
Többször elmondta,  ennél  nagyobb  dí-
cséretet   aligha   kaphatott   volna.   Tóth
Béla az épület lényegére érzett ugyanis
rá.  Szecessziós  építészeti  stilusban  fo-
gant   korábbi   épületeiben   ugyanis   a
nyugati népművészeti elemeket kívánta
ötvözni  a  hazaiakkal.  „Rá  kellett jön-
nöm  -  írta  késobb  önéletrajzában  -,
hogy az a két irányzat, melyet én egye-
si`teni  akartam,  sehogy sem bírják egy-
mást.  A magyar  népművészet  primitív
faragatlansága a rafinált,  finom francia
kultúrával nem volt párosítható." E ku-
darcok terelték azután figyelmét az an-
gol építőművészet felé. Elohb a várkas-

Századik születésnapját ünnepli a cigány császár palotája
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télyokat,  majd  a  gyar-
mati  építkezéseket  ta-
nulmányozta.  „Feltűnt
ugyanis,   hogy   az  an-

golok,  ha  indiai  gyar-
matukon   valamit  épí-
tenek   ...   indus   stflus-
ban építik.  Ha a nagy-
kultúrájú     angol     nép
nem   szégyellte   gyar-
matainak  ...  kultúráját
kutatni,   részben   elsa-
játítani,  és azt a magá-
éval    egybeolvasztani,
mennyivel     is     szebb
kötelességünk  nekünk
magyaroknak saját né-
pünk    művészetét    ta-
nulmányozni  és  azt  ...
általános,  európai  kul-
túránkkal       egybefor-
rasztani" - írta vissza-
emlékezvén      a     terv
születésére.

„A  magyar  népmű-
vészet               tanulmá-
nyozása   elvezetett   az
ázsiai      népek   művé-

szetéhez, mert a képzőművészet között
fennálló  letagadhatatlan  rokonság  első
pillanatra szembeötlött.  Főleg  a perzsa
és  az  indus  művészetekben  vált  nyil-
vánvalóvá."

Különösen érdekessé vált számára ez
a terület, mivel a népművészetet a nagy
- az úgynevezett monumentális - épít-
mények  kialaki'tásánál  is  érvényesíteni
tudták.  Lechner  fantáziáját  szinte  be-
töltötte ez a gondolatkör,  amikor  1891-
ben pályázatot írtak ki a Múzeum és az
lparművészeti    iskola  épületére.  A pá-
lyázat jeligés  volt,  győztesnek  a  „Ke-
letre  magyar!" jeligéjű tervet,  Lechner
Ödön   Pártos   Gyulával   közösen   be-
adott munkáját hirdették ki.  1896-ban a
milleneumi  ünnepségek  utolsó  esemé-
nyeként avatták fel az Üllői úti palotát.
A  kupolák  i've,  a  boltozat  tagolása,  a
belsőépítészeti  megoldások java része,
a   lóhere-íves   árkádok,   és   a   díszítő
elemként  alkalmazott  növényábrázolá-
sok  egyértelművé  tették  az  indiai  ha-
tást.  A mázas  Zsolnay-porcelánból  ké-
szült  lemosható  külső  homlokzatok,  a
színes   pirogránit   bon'tás,   a   kupolák
mintás   cserepezése   ugyanakkor   ma-

%::ÉníE;rmmoátívkuöTz:sk::r;sv::,kraö:it:á:
nyok indiai származása. Ezért is vállal-
hatta  emelt  fővel   a  kritikát  Lechner.
Palotája   éppúgy   két   nagy   hagyomá-
nyon (Qz indiain és a magyaron) alapul,
mint a hazai cigány kultúra - vélte.

Sok-sok év után,  idén  végre  sikerült
pénzt  keríteni   arra,  hogy  a  két  nagy
forgalmú    út    kereszteződésében    álló
műemléképületréín     lemossák     a    lég-
szennyezés  vastagon  rárakódó  nyoma-
it.  A gúnyolódás  réges-rég  elült,  mára
már..a  teljes  feledés  homályába  vész.
Az Ullői  út 33-37.  szám alatt található
lparművészeti Múzeumot ma minden -
magára  valamit  is  adó  -  turista  meg-
csodálja.   Az   útikönyvek,   de   a   tan-
könyvek is a magyar szecessziós építő-
művészet  legfigyelemreméltóbb   alko-
tásaként írják le. A cigány császár palo-
tája megtisztítva, régi fényében ünnepli
idei,  századik születésnapját.

Nemcsak  a  páratlan  látványért,  kéz-
műves-remekekben   gazdag   kiállításai
miatt is érdemes felkeresni.

Hegedűs Sándor
Fotó: Kawa Kamal
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Fotó:  Pozsa József
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Szemmel   láthatóan   növekednek   a
rend és  a biztonság iránti  állampolgá-
ri  igények,  melyeken  azért  sem  cso-
dálkozhatunk,  mível  a bizonytalanság
körülményei  között egyre több jelen-
ség  kelt  félelmet.  Lczssczn  mcír cz po/Í.-
tikai    stabilltás    is    veszélybe    kerül:
egyre  több tüntetés  zajlik, az utcákon,
s  ahogyan  a szélső jobb  teret  nyer,  a
rejtetten vagy nyiltan rokonszenvezőík
szcí'mcz  i.s  nő  Mintha  bármiféle  meg-
oldás  is  remélhető  lenne  attól,  hogy  a
rendteremtés  új,abb  és  újabb  igéretei
hangzanak  el.  Eppenséggel  arról  van
sz6. hogy  a  „minél  rosszabb,  annál
/.obb"  €/vÉ''f  azok  használják  fel,  akik
leplezetlenül   akarnak   hatalomra  ke-
rülni.  Bármi  áron  és  bármilyen  esz-
közökkel.  Más  kérdés,  hogy  az  elha-
talmasodott  gazdasági  és erkölcsi  ká-
osz felszámolásának lehetőségeit bir-
tokolják-e? Nem csupán fenyegetése-
ken  alapuló  leszámolásról  van-e szó?

„Nemzetrontó" politika

Akárhogy    nézzük    ennek    esélye
egyáltalán  nem  zárható  ki.  Mert  ha
igaz  is  az,  hogy  a  bűnösöknek  bűn-
hődniük  kell,   a   megi'télés  bizonyta-
lansága mindenek előtt abból szárma-
zik,   hogy   kik  tekinthetok  bűnösök-
nek,  illetve  kik  mondhatják  ki  bárki-
ről,  hogy  megtorlást  „ki`vánó"  vétke-
ket    követett    el.     Igaz.     w.szony/c[g
kömyű   érveket   találni   a   látványos
csalások  és  korrupciók  bízonyításá-
hoz.   De   még   ahhoz  is,   hogy  egyik
vagy  másik  politikai  kurzus  „nemzet
rontó" politikát folytat, csak éppen az
nem    mindegy   milyen   garanciákkal
számolhatunk. Már mint ahhoz, hogy
az  új  rezsim  ne kövesse el  az ostoro-
zott  hibákat.  S  ha  a  szélsőjobb  iránti
vonzódás    valamelyest   is    erősödik,
ebben    sajátos   emberi   inditékok   is
megjelennek.   Tjbbek   között   az   is,
hogy     az    elégedetlenség     őllapota
többnyire   változásokra   sarkall.   H:Íi

pedig    valamelyik    politikus    képes

megtévesztő   módon   az   állampolgá-
rok  érzékenységére  reagálni,  s  mind-
ezt  meggyőző  formában  adja  elő,  a
siker esélyétől  sem  áll  távol.  A parla-
menten   ki'vüli   pártok   politikusainak
magatartása is ezt támasztja alá.

Vagyonelkobzás?
Kitelep,'tés?

Lágerbe zárás?
S  ebben  az  esetben  akár  az  is  ösz-

szemosódhat,  hogy  egy-egy  politikus
melyik  póluson  áll.  A  lényeg  a  szél-
sőséggel   függ   össze,   mely   a  balol-
daliság    és   jobboldaliság    álarcában
egyaránt megjelenhet. Neveket fölös-
leges    is    emli'teni    hiszen    mindenki
tudja,  kikről  van  szó.  Ám  az egy  pil-
lanatra  sem  hagyható  figyelmen  kí-
vül,  hogy  a  megtévesztés  mechaniz-
musai  miként  működnek.  A számon-
kérés  és  a  terror  között  ugyanis  lé-
nyegbe  vágó  különbség  rejlik.  Még-
hozzá  annak  mértékében,  hogy  a ki'-
méletlen  leszámolásnak  kik  lehetnek
a;z  gldoz.a;ttii.  Az  erősödő  szélsőjobb
vezető  ,,politikusai"   már  korántsem
fogalmaz.nak  sz.emérmesen  vagy  sej-
telmesem.  Valamífajta  körvonalazat-
lan     ,,magyarságesz.mény"     alc[pján
próbálják meghatároz]ú,  hogy  kik az
idegenek  és  kik  nem.  S  a  címkéz;és
elképesztően  sokféle  formában  jele-
nik meg. Csak inkább az késztet min-
denkit töprengésre, hogy az úgyneve-
zett  nemzetárulókra  milyen  sors  vár?
Vagyonelkobzás,  kitelepi`tés,  lágerek-
be  zárás?  Dehát  ezek  a  módszerek
túlságosan  is  ismertek,  hiszen  a  kü-
lönféle   diktatúrák   (a   fasizmustól   a
sztálinizmusig)  hasonló  vagy  ugyan-
azokat  az  eljárásmódokat  alkalmaz-
ták.

Valamennyien vesztesekké
válhatnak

Méghozzá  annyira következetesen,
hogy  egy  idő  után  már  saját  soraik-
ban keresték az árulókat, illetve a bű-
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nösöket.  Ám  az  semmiképp  sem  je-
lent  mentséget,  annál  kevésbbé,  mi-
vel    az    igaztalanul    meghurcoltakat
utólag lehetetlen kárpótolni. Ha pedig
ezt  elfogadjuk,  akkor  azt  is  látnunk
kell,   hogy   a  politikai   szélsőség  tér-
nyerését   az   alkotmányosság   körébe
tartozó   valamennyi   eszközzel    meg
kell  akadályozni.  Mert  nem  egysze-
rűen  a  vélemény-nyilváni'tás  szabad-
ságáról  van  szó,  s nem  is  a demokra-
tikus szervezkedés jogáról, hanem ar-
ról,   hogy   a   különféle  jelszavakban
testet öltő politikai  terror esélyét kell
elutasítani.   Annak   ellenére   is,   ha  a
társadalom  többsége  valóban  úgy  ér-
zi,   hogy   a   fenyegetettség   körülmé-
nyei   között   él.    Semmi    mást   nem
mondhatunk,   mint   azt   a   közkeletű
megállapítást,  mely  szerint  czz  cz'//czm-

polgári   ész.nek   az   a   szerepe,   hogy
kérlelhetetlenné    tegye    az   értelmet.
Egyszerűbben  fogalmazva:  az  állam-

polgárok   politikai   józanságára,   tár-
gyilagosságára,          megfontoltságára
napjainkban      mindennél      nagyobb
szükség van.

Az   illúziótlanul   szemlélt   valóság
lehet csak a kiindulópont. Ha ugyanis
beletörődve,  közönyösen  vesszük  tu-
domásul,   hogy   olyan   politikai   erők
szervezkednek, amelyek nyiltan akar-
ják  meghatározni,  mi  az  igazság.  ki
az  idegen  és  ki  nem,  ki  a jó  magyar
és   ki   a   nem,   akarva-akaratlanul   a
„rendteremtok" szemlélet- és gondol-
kodásmódját erősi'tjük.  De  éppen  így
válhatunk valemennyien vesztesekké.
Vagy olyan politikai  ábránd foglyává,
amely  a  megváltás  illúzióját  hordoz-
za,  de csakhamar bebizonyosodik ró-
la,  hogy  nem  több  puszta  szemfény-
vesztésnél.   Ezért   is   elengedhetetlen
legalább  azt  a  kételyt  megfogalmaz-
ni, hogy  akik a rendteremtés  szándé-
kával   lépnek   fel,   ugyanúgy   külön
előnyük és magánérdekük hatalmával
törődnek,  mint akik ezt elleplezik.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Mit  tehetünk  az  előítéletekkel

szemben?  Ha  valaki  cigánynak
születik,  ráadásul  egy  poros  kis
faluban  él,  és  tervei  is  vannak,
jobb  életet  akar,  bizony  küzde-
nie   kell,    és    keményen   bizo-
nyítania szinte naponta. Evelinre
is  nehéz  évek  vámak  még,  de
már  sok  mindenen  túl  van.   A
húsz  év  alatt megedződött,  még
keményebb,   még  határozottabb
lány lett belőle.

Ismerem   az   életét.   Bármikor
találkozunk  úgy  tudunk  beszél-
getni,    mintha    tegnap    váltunk
volna   el.   Fiatal   tanár   voltam,
amikor  abba  a  faluba  kerültem,
ahol Evelin élt. Egy-két nap elég
volt   arra,   hogy   rájöjjek,   más
mint a többi gyerek. Minden ér-
dekelte,   okos   kérdései   voltak.
Már másodikos korában ifjúsági
regényeket olvasott. A délutáno-
kat  sokszor  töltötte  nálam.   Az
apja  legtöbbször  már  reggel  ré-

iz3goyt°|t'h=tFytJ;:É:?ísf€8]:ttá
negyedik a sorban.  A haja bama
volt, a bőre is világosabb, mint a
többieké.  Azt  beszélték  a  fálu-
ban,  hogy  az  anyja  egyszer  el-
ment egy magyar férfival. A sze-
relem  rövid  életű  volt,  így  csak
pár  hónapot  volt  távol.   Evelin
apja  mindig   azt   mondta,   ez   a
lány  nem  az  övé.  Lehet,  hogy
tényleg   így   igaz.   Talán   azért
nem  érezte  jól  magát  se  itt,  se
ott.    Az   apja   részegen   sokszor
megverte.   Egyik   gyereket   sem
bántotta, csák őt. Ha nem volt ré-
szeg,  akkor  a  szavak  sütöttek  a
szívéig.  Sokat sírt és nőtt benne
a harag. Miért mindig ő a rossz?
Ilyenkor   szaladt   hozzám,   pa-
naszkodott.  Volt,  hogy  eltévesz-
tette és  cigányul  szólt,  aztán jót
nevetett,  hogy  nem  értem.  Kér-
tem,  hogy  tanítson  a  nyelvére,
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erre  nagyon  büszke  volt.   Elég
sok szót tudtam  már,  de ha ide-
ges volt, vagy  megsértődött úgy
pergett  a  nyelve,  hogy  semmit
nem  értettem.   Ilyenkor  a  vége
nagy kacagás lett.

TÍzéves   volt,   amikor   két   ki-
sebb  testvérének  állami  gondo-
zásba  vétele   folyamatban   volt.
Ekkor  az  egyik  reggel  nagyon
komolyan   és   határozottan  jött
oda hozzám.  A nagy barna sze-
mével ahogy rám nézett, tudtam,
hogy fontos dologról van szó.

- Beszélni szeretnék veled dél-
után - mondta.

Ha   otthon   kettesben   voltunk
tegezett.  Az iskolában most elő-
ször fordult elő. Ebéd után haza-
felé menet nem sokat beszélget-
tünk. Milyen volt a nap, kivel mi
történt.  Miért  lett csak  négyes  a
matek  dolgozata.   Otthon  azon-
nal a tárgyra tért, nem tudott to-
vább vámi.

-   Segíts   nekem!   Apa   iszik,
anya    többet    van    mostanában
kórházban,  mint  otthon.   A  két
hugom állami gondozásba kerül.
Mi  nagyok  azért  kellünk,  hogy
dolgozzunk.    Én   is   el   akarok
menni.  Intézd el, hogy elmehes-
sek  innen.   Ott  tanulhatok,  lesz
saját  ágyam,  könyvem,  ruhám.
Ezt otthon nem értik meg,  senki
sem  érti  meg,  csak  te...  mondta
az utolsó mondatokat zokogva.

Nem   volt  könnyű,   de   a  két
gyerek helyett, akkor hármat vit-
tek   el   Jakabéktól   az   otthonba.
Fájt az elválás, de azóta még na-
gyobb a barátság közöttünk, pe-
dig   ritkábban   találkozunk.   Ha
mentem Szolnokra, mindig meg-
látogattam.  Nyaranta  egy  rövid
időre  ő  is  hazaugrott,  de  sokáig
nem volt maradása. Az intézetbe
gyorsan    beilleszkedett,    tanult.
Sosem panaszkodott.  A családja

hol büszke volt rá, hol a szemére
vetették,  városi  lett,  csak  uras-
kodni  jön  haza.  Leérettségizett,
most a munka mellett nyelwizs-
gára   készül.    Szeretne   tovább-
tanulni,    az   idegenforgalomban
dolgozni, utazni.

Most  legutóbb   az   albérletük-
ben kerestem meg. Együtt él egy
magyar  fiúval  fél  éve.  Egyidő-
sek.  Nagy  a  szerelem,  de  addig
még nem jutottak, hogy egymás
szüleit     megismerjék.      Hívom
őket haza,  nem szabad a család-
tól elszakadni.  Nem értem,  csak
sejtem,  hogy  Evelin  miért  nem
volt   fenn   Kareszéknál,   hiszen
nem  is  messze  laknak  egymás-
tól.  Amikor szóvá teszem, villog
a szeme.

- Tudom, hogy cigány vagyok,
még  ha  nem  is  akarok  az  lenni.
Azaz nem tudom mit  ákarok.  Én
is érzem, hogy Karesz fél a szülei-
től, de időt adok neki.

Féltem   őket.   Féltem   Evelint
egy  újabb  csalódástól.  Néha  na-
gyon keményen beszél a család-
járól.

- Ha a testvéreim nem érik fel
ésszel,    hogy    a    körülményeik
csak  úgy  változnak  meg,  ha  ta-
nulnak, én nem segíthetek. Most
magammal   kell   törödnöm.   Én
nem  szeretem  azt  a  poros  jász
falut. Sok a rossz emlékem, még
érzem   az   arcomon   a  pofonok
csattanását,  a  dohos  szoba  sza-
gát.  De  rajtam  keresztül  láthat-
ják, hogy másképp is lehet.

Sok ilyen  erős Evelin  kellene.
Halad  előre,   de  biztos   vagyok
benne  elohb-utóbb  megbékél  a
lelke, elfogadja a múltját, a gyö-
kereit.  Megtanulja,  hogy boldog
csak  így  lehet  egy  szebb,  jobb
jövőben.

Kővári Anna
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-Fú,  már  megint milyen  hideg  van!
-  gondolja  a  kis  Gusztika  reggel,  mi-

közben  álmos  szemmel  bújik  ki  a  do-
hos szagú dunna alól. Felül a díványon,
megtörli  a szemét,  de  nincs ideje sokat
várni,  mert  a  hideg  űzi,  zavarja  a  ru-
hásszekrény  felé,  hogy öltözzön,  öltöz-
zön.  Nyikorogva  nyi'lik  a szekrényajtó,
s Gusztika agyán  átfut:

-Nehogy felébredjen Apa, mert más-

napos,  és  ilyenkor  nagyon  ideges  szo-
kott   lenni.   Tegnap   nagyon   berúgott.
Anya  veszekedett  is  érte,  de  ő  szeren-
csére  hamar elaludt.

- Ma  reggel  túl  hideg  van  a mosdás-

hoz.  Az  este  is  az  volt  és  tegnap  is.  Ja

persze,  hisz  vi'z  sincs  itthon.  Gusztika
nem  szeret  mosdatlanul  dolgozni  men-
ni, ezért miután felveszi  kopott farmer-
nadrágját,      agyonnyűtt      tornacipőjét,
szakadt  dzsekijét,  a  sarki  kútnál  meg-

pacskolja  arcát,  haját,  amiből  úgy  hull
a toll, mint a hó. Jaj  a hó!  Mennyire fél
Gusztika  a  hótól.  Már  most  is  fázik  a
lába ebben  a  szakadt tornacipőben,  pe-

dig   még  csak  október   vége   van.   Mi
lesz a télen?

- Ha  megkapom  a fizetést,  veszek  a
viseltes  piacon  egy   bakancsot.   0lyan
nagy   feketét,   amiben   azok   a   bácsik
szoktak  járni,  akiknek  van  sok  mala-
cuk,  meg  tyúk,  meg  tojás.  Hú  de  meg-
ennék   most   egy   meleg   rántottát!   Jaj
igen,   ha   megveszem   a   bakancsot   mi
lesz  a  kistestvéreimmel?  Anya  mindig
eldönti,   hogy   bevásárol   a  hatezer  fo-
rintból,   de   soha   nem   látok   semmit,
csak este  a veszekedést,  mert apa min-
dig  kótyagosan  jön  haza  és  ez  attól  a
naptól  fogva  i'gy  megy  egy  hétig.  Á,
nem   kell   nekem   bakancs.   Sokat  kell
mozogni és nem  fázok.

Gusztika megérkezik a városháza elé.
A  munkatársai  már  ott  várják.  Rutino-
san foáa meg a lapátot,  seprűt és lassú
léptekkel  indul  a  park  felé.  A  fa  alatt
lévő   sárga   levelek   úgy    heverésznek
szerte szét, mintha csak az ő bosszantá-
sára hullottak  volna  le  az  éjjel.

-  Akárhogy  is  nézem,  hideg  van.  Jó

lenne egy tea. A tévében is szoktam lát-

Illuszíráció :  Kőllai Rita
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ni.  Milyen  finoman  tekergőzik  a  gőze
felfelé!  Két  kézbe  fogják  és  isszák.  Ó,
milyen  finom!  Igaz,  azt  is  a  kistestvé-
remnek  kellene  adni.  Én  már  nagy  va-

gyok.  Most  lesz  a tizenharmadik  szüli-
napom.    Amikor  még  iskolába jártam,
a  gyerekek  annyira  várták  ezt  a  napot,
de miért? Nem is értem. Tavaly a szüli-
napomon  még  iskolás  voltam.  Ültem  a

padban.  Milyen  meleg  volt  ott   !  Csak
azok  a  francos  számok.    A  füzeteimet
is   mindig   dugdoshattam,   mert   a   kis-
testvéreim    állandóan    összefogdosták.
Annyiszor    mondták    ott,    hogy    amit
megtanulsz,  senki  sem  veheti  el  tőled.
Mégis,  amikor  hazamentem,  és  apa  a
késsel    átkergetett    bennünket    Maris
nénjéékhez,   rögtön  elfelejtettem   min-
dent.   Mégis   elvette   valaki   a   tudást?
Vagy  mi?  Nem  kell  nekem  az  iskola!
Ott is csak hazudnak, mert azt is mond-
ták,  hogy  a  tudás  a  legnagyobb  kincs,

pedig   én   egy   karéj    zsi`roskenyérnek
sokkal  jobban  örültem  volna!   Á,  más
világ  az.  Nem  oda  való  a  mi  fajtánk!
Anya   is   mondta.   Márpedig   ha   anya
mondja,  akkor  az  úgy  van  jól.  Mind-
egy.  Ha haza megyek, fogom a ceruzá-
mat,  és  rajzolok.  Egyszer Nusika tanár
néni   megnézte   a   rajzaimat,   és   olyan
furcsákat  mondott.  Várjunk  csak!   Mit
is?   Hogy   tehetséges   vagyok   és   hogy
csodálatos rajzaim  vannak.  Akkor ezek
nekem  nagyon jól  estek.  Azt is mondta
Nusika tanár  néni,  hogy  ebból  egyszer
talán  még  meg  is  élhetek,  de  ezt  nem
tudom,  hogy  mire  mondta,  mert  most
itt  vagyok  a  parkban  és  az  ujjaim  már
ráfagytak a taligára. Nem baj, én akkor
is  rajzolni  fogok  otthon!  A sufniban jó
lenne   valami   meleg,   mert  ha   máshol
rajzolok, akkor apa elveszi a ceruzámat
és  eltördeli,  de  lehet,  hogy  csak  azért
haragszik,  mert titokban  vettem  a bolt-
ban.  Na,  mindegy!  Mindjárt  összesze-
dem  a  leveleket.  Jaj,  ezek  a  gyerekek!
Minek  örülnek  annyira!   Annak,  hogy
iskolába  mennek?  Legszi`vesebben  be-
léjük rúgnék!  De miért is? Nem tudom.

Gusztika  megállt  egy  pillanatra,  vé-
konyka  teste  remegett,  tenyerével  fel-
felé megtörölte vörösen fénylő orrát, és
úgy  nézett  az  iskolába  tartó  gyerekek
után,   mintha   a   végtelen   lehetőségek
semmivé foszlottak volna.

LILLA
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A  Nyi`rségben   igen   nagy   erdő   volt
egy  község  mellett.  Ott  őrizte  az  erdő
szélén egy juhász a juhait. Ana nézett a
község  felé,  és  látja  ám,  hogy  három
cigány ember, balta a hónuk alatt, men-
nek az erdőbe fáért.

No,  igen  vicces  volt  a juhászfiú,  azt
gondolta:

-Most a cigányokat megviccelem.

Hamarosan  kisbaltájával  a  gyalogút
mellett    megfaragott   egy   fát.   Rái'rta,
hogy ezen a fán lehet a mennyországba
menni.  A juhászfiú  meg  elbújt.  Leste,
hogy    a   cigányoknak    milyen    fogása
van.   Ahogy  odaémek  a  cigányok,  az
egyikük felkiált.  Mondja a többieknek:

-Várjatok csak dádé! Erre a fára va-
lami  fel  van  i'rva.

0lvassa, azt mondja:
-Ezen  a  fán  lehet  a  mennyországba

menni.
-No  próbáljuk  csak  meg!  -mondja

a másik.

Azt mondja a legöregebb:

-Én  hadd  menjek  utoljára!  Ti  men-

jetek  előre!
Mennek felfelé a fán:
- Most könnyen fel tudunk a menny-

országba menni !
Mikor már jól  felértek,  azt mondja  a

legfiatalabb cigány az öregnek:
-  Dádé,  vagdald  le  magad  után  az

ágakat,    nehogy    más    is    feljöjjön    a
mennyországba utánunk !

Le  is  vagdalta,   hogy   senki  meg  se
tudjon  benne  fogódzni,  hogy  senki  ne
menjen  a mennyországba.

No,   mikor   mennek,   mennek   (igen
nagy  jegenyefa  volt!),  elérik  a  tetejét.
Ott  meg  egy  nagy   varjúfészket  talál-
nak.

-  Hát  már  itt  a  fa  teteje,  és  sehol
nincs a mennyország!

-No, jól  van hát, ha nincs mennyor-
szág,  hát mit csináljunk már? - tanako-
dik a fa tetején  a három cigány.

-Jaj -azt mondja az egyik -, levag-
daltuk az ágat magunk után,  most hogy
megyünk  le?

Ott  tanakodtak.  Egyszer  azt  mondja
a  legfiatalabbik:

-No, hallgassatok csak ide!  Én bele-

fogódzok ebbe a  nagy  ágba,  te  megfo-
god  a  lábamat,  a  legöregebbik  pedig  a
te  lábadat,  akkor  ez  az  ág  lehajlik,  és
leereszkedünk  a földre.

Ugy  is tettek.
Belefogódzott  a  lábába.  Csak  csün-

genek,   csak   csüngenek,   de   már   igen
nehéz   volt   a   legfiatalabbnak   az   ágat
fogni.  Azt mondja hogy:

-  Hallod,  dádé,  várjatok  egy  kicsit,
hadd  köpjek  a  markomba!  Megnyála-
zom  a  kezem,  mert  már  igen  nehezek
vagytok.

Akkor  eleresztette   az  ágat,   hogy   a
markába  köpjön,  és  lezuhantak  mind  a
földre.

No,  összeverték egymást istenesen.
-   Akkor   aztán   tanakodtak   megint,

mit csináljanak, haza nem tudnak men-
ni.

Hát közben  a juhok  arra tértek.  Oda-
megy a juhász nagy selymán:

-Ti,  cigányok,  mit csinál-

tok  itt?
-   Jaj,   jaj,    ha   lstent   is-

mersz,  te juhász,  menj  be  a
faluba  és  mondd  meg,  hogy
itt  vagyunk  félholtan,  jöjje-
nek,    aztán    vigyenek    haza
bennünket,  mert  felmentünk
arra  a  fára.   Az   volt  rái'rva,
hogy  ezen  a  fán  fel  lehet  a
mennyországba    menni.    Mi
megpróbáltuk.

-  Hát  -  azt  mondja  a ju-

hász -, én  nem tudok menni,
mert  nekem   a  birkákra  kell
vigyázni.   De  egy   kis  papri-
kásra a  vendégeim  vagytok.

No,   belaktak   a  cigányok.
Legalább   a   hasuk   tele   lett,
ha    már    a    mennyországba
nem találtak oda.

Magyar népmese
Hadar Dánielné átköltése

(NokLapja)
*

(Fessétek  ki  az  ábrát,  és
küldüétek   be   szerkesz.Íőség-
be.''

„I;UNGO  DROM"             1996. ok+öber



cTllmtKtl{n[K vnló

®       F   E   J   T   O   R-ö   K       ®
-:,

1, JÁ,

sóK

A
1,

1996. ok:+öber              „I;UNGO  DF[OM"

MELYIK  ,
KöZMONDÁS?
Régészeti ásatások során  kobe

vésett töredéket találtak. Minden
betűnek  valamiLyen  eleme  szere-
pel  a  rajzon,  és  egy  közmondás
volt régen felírva.
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segíthessünk!

Alapítványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndíj-támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni ma-
gukat, de szociális helyzetük miatt ez egyre nehezebb.

Nekünk is egyre nehezebb azt válaszolni, hogy sajnos
anyagi  lehetőségeink korlátozottsága miatt nem tudunk
segíteni. De ha Őn segít nekünk, akkor a saját gyerme-
kén  segít.  Ha  Őn  segít,  akkor  nekünk  nem  kell  nemet
mondanunk.

Bármilyen   összegű  befizetést  köszönettel   veszünk.
Mi  100 forintnak is örülni fogunk.  A befizetett összeg-
ről igazolást adunk,  így Őn adóalapjából levonhatja.

BankszámlÁiszámunk:
MTB Rt. Szolnok Megyei lgazgatósága

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány
1150110310006117

Köszönettel:
az Alapítvány leendő támogatottjai nev ében

Paksi Éva, az alapítvány titkára

KITÜNTETÉSEK
A  100 Tagú Budapest Cigányzenekar Országos Kulturá-

lis  Egyesületbífl  október 23-a alkalmából 4 személy  kapta
meg a Magyar Köztársaság Bronzérdemkeresztet. A kitün-
tetettek:   Burai  Sándor  pn'más,  Jónás  Károly  pn'más,
Lendvai József hegedűművész és Drigán Bertalan k]ari-
néművész. A kitüntetetteknek lapunk szi'vből gratulál !

r-%---------------
_,1

MEGRENDELO
Megrendelem az LD című roma lapot

:         ...... példányban, az alábbi címre:

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

Címe:-.............................

i         Előrizetési díj egy évre:  222 Ft, fél évre:  111 Ft         i
1          A megrendelőlapot  és  az elóTizetés  díját  a szerkesz-I
i     tőség  ci'mére  kell  eljuttatni:                                                               i

:           Teiefon/5f°a°x? §:/°ÍZ:.ki'i%;::iáe%nit6Lo;387.293           :
1

1

1
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Előfizethető rózsaszínű postai  utalványon.

Megrerdf l_őjpk kö.zö.tt az. éwégén. EFTP.KES           i
vásárlási utalványokat sorsolunk ki ! J

FOTÓPÁLYÁZAT
Az LD roma lap és a turai Napraforgó Gyemek Fotószak-

kör f?omcz;7'!űdpn;'ia címmel fotópályázatot hirdet cigány fiata-
lok,  és  közösségek  számára.  A  téma  kötetlen.  A  beérkezett
fotókat  (lehetnek
színesek    és    fe-
kete-fehérek
egyaránt)   Fara-
gó   Lász]ó  jász-
berényi   fotómű-
vész,     Harötai
Lajos   fotőripor-
ter   és    S2awas
Lász]ó  turai   új-
sági'ró       értékeli.
Eredményhirde-
tés:   1996.  febru-

áúában.
A   fotókat   az

alábbi         címre
kérjük:  LD  Ro-
ma     lap,     5000
Szolnok,       Sza-

páry  út  l9.                    Romamadonna -Fofo'..  ra4ác§ Pó/

Lehetőségetbitostianak
a részletekben val,ó törlesz.tésre

1996.   július    l-től   Szolnok   város   távhőrendszereinek
üzemeltetését az önkormányzattal  kötött  koncessziós  szer-
ződés alpján az ALFA-NOVA Kft.  végzi.

A  végelszámolás  alatt  lévő  Szolnoki  Hőszolgáltató  Kft.
kintlevőségeit  (a  végelszámoló  TISZA-BROSS  RT.  és  az
ALFA-NOVA  Kft.  között  létrejött  megállapodás  alapján)
szintén a társaság kezeli.

A   távhőellátás    keretében    benyújtott    fűtési,    illetőleg
használati   melegvi`z   szolgáltatásért   a  Fogyasztó   az   ára-
megállapító rendelkezésekben megállapi'tott díjat köteles a
távhőszolgáltatónak  megfizetni.

Ennek  érdekében  minden  hónapban  a  havi  számlával  díj-
beszedők keresik fel.  Aki  fizetési  kötelezettségének  a hónap

::é]S€snfaopj;íáznt%rtat:jzke:eyg,::,á:tőakteotvaáE:,jaeká3:áT;nnta:íá_[
a hátralékos díjbeszedíflt keresik fel otthonukban.

Azon fogyasztók részére, akik a felgyülemlett hátralékot
nem  tudják  egy  összegben  kifizetni,  lehetőséget  bitosíta-
nak  a részletekben  való törlesztésre.

A kérelmet a hátralékos díjbeszedőnél lévő nyomtatványon,
írásban postai úton, vagy személyesen az  ALFA-NOVA Kft.
(Szolnok, Thököly u.  82.) ügyintézójénél lehet benyújtani.

Ezek   elbi`rálása  és   engedélyezése   folyamatos,   mely   a
társaság ügyvezető igazgatójámk a  hatáskörébe  tartozik.

A hátralék részletekben  való törlesztését a  havi díj  meg-
fizetése  mellett kell  teljesíteni.

Azon   Fogyasztónál,   aki   a   Szolgáltatóval   nem   kötött
részletfizetést,   illetve   az   arra   irányuló   megállapodásban
foglaltaknak  nem  tett  eleget,  azt  a  129/1991.(X.15)  Korm.
sz.  rend.9.paragrafus 2.mek.  alapján  a Szolgáltató jogosult
a szolgáltatást -a  hátralék kiegyenli'téséig -szünetelni.

LAPTERJESZTŐKET KERESÜNK!  Érdeklődni
személyesen  vagy  telefonon  lehet:   5000  Szolnok,  Sza-
páry út 19. Telefon: 06-60-387-293.
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Október  hetedikén  nagy  rendőrverés
volt Szolnokon. Mindez szinte titokban
történt, a sajtó sem csinált belőle ügyet.
Első  kézből   értesültek   a  történtekról,
akik   akkor   a   tiszaligeti   pályák   körü]
tették  dolgukat  és  körmüket  rágták  iz-
galmukban.   Városi   kispályás   labdarú-
gó-bajnokság   zajlott,   melynek   egyik
eredménye:  MRFK  (zsaruk)  -  Lungo
Drom:   1:7.

A  mai  Lungo  Drom  játékosai   1993-
ig  Tiszaroffon  játszottak  a  megyei  H.
osztályban,  de  ott  megszűnt  a  csapat.
Akit megfertőzött  a foci,  az  nem  tudja
egyik   napról   a   másikra   elfelejteni   a
labdát,  a  meccsek  hangulatát,  a  játék
örömét.   Ekkor  döntötték  el,  hogy   in-
dulnak   a   városi   kispályás   bajnokság-
ban,  mivel itt dolgoztak,  többen  itt lak-
tak már Szolnokon.

- Akkor  még  a 111.  osztályba  nevez-
tünk be -mondja Pataki Béla, a csapat
vezetője.   -  Baráti   társaság   volt,   egy
szóra jöttek  a fiúk.   1995-ben  már egy-
gyel  fentebb,  a  11.  osztályban  rúgtuk  a
labdát.

- Hogyan szerepel most a csapat a
bajnokság őszi fordulójában?

-Jelenleg elsík vagyunk, szeretnénk
megőrizni  ezt  a helyet és jövőre  felke-
rülni  a  legfelső osztályba.

-  Az  utóbbi  idoben  a  labdarúgó-
mérkőzéseken  elszabadultak  az   in-

dulatok.  Első  felindultságukban  sok
mindent mondanak egymásnak a já-
tékosok   és   előfordul,   hogy   „anyá-
zás"-ig fajul a dolog.

-  Ez  sajnos  a  kispályára  ugyanúgy
érvényes,  mint  a  nagyra  -  folytatja  a
beszélgetést   Pataki   Béla.   -   A  kapu-
sunk, Jánosi György tavaly féléves el-
tiltást kapott,  aminek  a csapat  itta meg
a  levét,   hiszen   nyolcadikok  lettünk  a
bajnokságban.  A  kapusok  különben  is
erősebb  vémérsékletű  emberek,  talán
érzékenyebbek  is.  Nem  értett  egyet  az
ellenfél egyik játékosával,  szó  szót kö-
vetett, majd győzött az ököljog. Sérülé-
sek  szerencsére  nincsenek,  arra  vigyá-
zunk.  A meccsek  valóban  vérre  menő-
ek,  de  a  háború  csak  kétszer  harminc
percig   tart.   A   meccset   lefújó   sípszó
után már jöhet a sör, mert csak a habos
ital   mellett  lehet  igazán  kiértékelni   a
mérkőzést.

-  Ön  építési  válla]kozó.  Megszer-
vezte,  összetartja  a  csapatot,  a  pá-
lyán is, és többüknek munkát is biz-
tosít. A csapat atyjának is lehetne ne-
vezni.    A    magánéletben    mennyire
vannak  együtt,  figyelnek-e  egymás-
ra?

-  Jól   ismerjük  egymás  ügyes-bajos
dolgait.   Ha   valaki   nem   is   beszél   a
problémájáról,  látjuk  rajta  hogy  gond
van,   és   előbb-utóbb   elmondja.   Most

egyik társunknak, Puzsoma Ottónak a
házépítésben segít a társaság.

-  Csak  a  szolnoki  tiszaligeti  sala-
kon rúgják együtt a labdát, vagy más
sporteseményre   is   hívják  a   Lungo
Dromot?

- Sok helyre van meghívásunk, de az
időnk  kevés.  Májusban  Országos  Ro-
ma Kupán  vettünk részt Nyíregyházán.
Hatvan csapatból a legjobb hat közé ju-
tottunk,  de  nem  kerültünk  a  döntőbe,
ami    nekünk    nagyon    „bundagyanús"
volt.  Télen  rendezik  a  kispályás  terem-
labdarúgó-tornát,    amire    már   kétszer
meghívtak  bennünket.  Most  is  számi'-
tunk és  készülünk rá.

-  Eddig  szó  esett  a  munkáról,  a
sportról.    Hogyan    viseli    a    család,
hogy  a  ház  ura  szinte  mindig  távol
van?

- Ha jó az idő, jönnek  az asszonyok
és  a  gyerekek  is  ki  a  Tiszaligetbe.  Jól
érezzük magunkat együtt és elmondha-
tom,  hogy  nekünk  van   a  legtöbb  né-
zőnk,  mert  a  családon  ki'vül  a  barátok
is  szurkolnak.

*
Hétfő délután van, egymás után ér-

kezi'.ek  a játékosok.  A  bajnokság  12.
fordulóüára melegítenek be a fiúk. Sár
van, az eső esík, hideg van.

- Én még csak egy hónapja vagyok a
csapatnál.  Nagyon  szere-
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tek   focizni   és   mindegy
milyen   az   idő.   Ezen   a
délután     nem     történhet
semmi fontosabb, jövünk
ki      a      Tiszaligetbe     -
mondja Farkas László.

Páran  már állnak  a pá-
lya   szélén,    hogy    meg-
nézzék  és  persze  „cikiz-
zék"   a  fiúkat.   Kell   egy
kis  derű,   ugratás   a  hét-
köznapok     rohanása,     a
munka,   az   egyre   nehe-
zebb  megélhetés  mellett.
Kijöttek,   hogy   megnéz-
zék    a   Lungo    Dromot.
Név  szerint:  Pataki  Bé-
]át,     Kolompár     Kál-
mánt,  Lakatos  lstvánt,
Burai  Józsefet,  Puzso-
ma Ottót és Lajost, Já-
nosi Györgyöt, Lakatos
Zoltánt    és    a    Farkas
testvéreket.

Kővári Anna
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