


Cigánynak lenni jó?
A  cigányok   (úgy   általában   mind-

egyik!)  kifejezetten  előnyöket  élvez-
:nek   akkor,   amikor   „egyre   nagyobb

!cselekvési  körrel  rendelkező"  önkor-
;mányzatokat    választhatnak    -    írja

Szuromi  Rita  „Mikor  kreol,  mikor
cigány?"  című glosszájában.

Most  ne  vitatkozzunk  azon,  meny-
nyire is nő eme szervezetek cselekvé-
si   köre,   van-e  nekik  egyáltalán.   In-
kább  csak  arra  utalnék:  más  honi  ki-
sebbségek    is    rendelkeznek    önkor-
mányzatokkal,   s  az  állam  azokat  is
támogatja.    A    rendőrségi    hírekben
mégsem  használatos  olyan  fordulat,
hogy  az  elkövető  (gyanúsított)  szlo-
vák  (sőt:  tót!)  kísebbséghez  tartozó,
vagy  mondjuk román, esetleg sváb.

Bizony, furcsa gondolatok és emlé-
•kek  támadnak   az  emberben  a  cigá-

nyozás   hallatán!   Mindenesetre   szá-
momra  elfogadhatatlan  cikkírói  logi-
ka,  hogy ha létezik pozitív diszkrimi-
náció,   léteznie   kell   negatív   megkü-
lönböztetésnek is.

Ami  Szuromi  Ritának  azt  a  meg-

jegyzését illeti,  hogy  „cigánynak len-
ni jó", ennek kapcsán  arra hívnám fel
a figyelmet:  a kérdéses, zaklatott sor-

Címlapon: Hargitai Lajos felvétele

A nem kért kéz.iratokat nem őrízzük
meg és nem kükljük visszia!
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sú  népcsoport tagjainak többsége sok
évvel  előbb  hal  meg  örökletes  beteg-
ségei,  mostoha  életkörülményei,  nél-
külözései  miatt.  Az  a végkövetkezte-
tés  pedig,  hogy  a  cigányságnak  a ci-

gány  mivolta  „pénzt  hoz  a  konyhá-
ra",  eszembe  juttatja  az  egész  hazai
kapitalizálódási  folyamatot.  Mennyi-
ben`részesültek ők az ilyen-olyan cí-
meken   (privatizáció,   kárpótlás,   tagi
részesedés,  sikerdíjak  stb.)  szétoszto-

gatott    (vagy    elherdált)    állami    va-
gyonból?

Az egész cikkról  összegzésként  az
a véleményem, hogy az abban megje-
leni'tett  közhelyek  csak  a  cigányság
lejáratására  alkalmasak,  amely  ellen
tiltakozom.

Egyébként   pedig   úgy   gondolom,
nem  az  a  lényeg,   miként  nevezzük
oket,  hanem  hogy  miként  viszonyu-
lunk  hozzájuk.

Dr. Magyar Elemér
a Nemzeti Etnika Kisebbségi
Jogvédő lroda egri vezetője

Tisztelt dr. Magyar
Elemér!

Teljességgel elfogadoin az Ön bírá-
ló nyilatkozatát, hiszen Önnek, mínt a
Nemz.eti  Etnikai  Kisebbségi  Jogvédő

lroda  egri vezetőjének,  úgymond  k,ö-
telessége  ís  volt  ez.t  inegtenni.  Észre-

vételéhez csupán két megjegyzést sze-

retnék  hoz;z.áfűz.ni.  A  cikk  arról  szól,
hogy  akinek jólesik a  pozitív  megkü-
lönböz,Íetés  (lásd  állami  támogatás),
az vállalja a negatívc[t is.

Ömek is  nagyon jól kell tudni..  ha
a nyilvános dícséret jólesik, utána ku-
tyakötelesség  vállalni   ugyanez,t  for-
dítva is.  Nos,  ez vonatkozik védencei-
re is..  ha kell a támogatás, vállalják a
megkülönböz.ietést  is,  hiszen poiTÍ eri.-

nek alapján  kapnak  poz,itív  ,,diszkri-
minációt"   is.  A  hoz,zájuk való  viszo-
nyulásról pedig csak annyit:  minden-
kit a r}mga érdemei szerint,  legyen az
cigány vagy  magyar.  Így dukál...

Tisz,telettel:
Szuromi Rita

Heves Megyei Hírlap

ld. Járóka Sándor (ig22-ig84)
Kiváló  prímás.  Muzsikus  család-

ból   származott.   Hatéves  volt,   ami-
kor   anyai   nagybátyjával   Németor-
szágba  került,  és  négy  évig  ott járt
iskolába.  1932-ben jött  vissza,  és  az
aranyosi  Rajkó  zenekar egyik  veze-
tő  prímása,  majd  néhány  évvel  ké-
sőbb Rácz Béla, ifj. Kóczé Antal és
ifj. Berkes Béla zenekarának segéd-
prímása     volt.     1947-ben     alakított
együttesével a Kis Royal étteremben
muz,sikált.1952-től  a Belügyminisz-
térium  Művészegyüttesének  népize-
nekarát  vezette,   az  együttes   kelet-

íá;inaié:öEétjíE-koKr:náa;baannjá#l?élj:
ban  új  zenekart  alaki'tott,  egy  évvel
késíbb  vele  nyitotta  meg  kapuit  az
újjáépi'tett  Fortuna  étterem.  Héttagú
együttesével        197l-ben       hathetes
amerikai körutat tett; Karády Kata-
lin  és  Svéd  Sándor  New  Yorkban
csatlakozott  hozzájuk.  1976-ban  hat

hónapig  Detroitban,  az  akkor  meg-
nyilt   Budapest   étteremben   inuzsi-
kált,   két  évvel   késíbb   ugyanott   a
Magyar Falu étterem is az ő zeneka-
rával   nyilt   meg.   Munkájának  elis-
meréséül    1955-ben   Vietnamban   a
Ho    Si    Minh    Munkaérdemrendet,
1956-ban  a  Szocialista  Kultúráért  és
a  Népművészet  Mestere  kitüntetést,
valamint   a   Közbiztonsági    Emlék-
érem  arany  fokozatát  kapta  meg.

Negyvenéves   pri'mási   jubileumát
az Erkel  Szi'nházban tartották,  óriási
sikenel.

A  mi   boldog   szerelmünket   (sz.:
Babusa    Miklós)    c.    első    nótáját
196l-ben  szerezte,  azt  két évvel  ké-
sőbb  a  Nem  zavarom  életedet  (sz.:
Babusa  Miklós)  c.  maradandó  dala
követte.

Fia is a pri'mási pályát választotta,
unokái is  muzsikusnak  készülnek.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Alex D' Saide

Álom.-.
Nem vártam a reggelt,
mégis eljött, aranyvér köntösben,
Az, éj kömyű sóhaj lett bennem,
reád gondolok örökké, védtelen.

Ott jártál,  ahol még senki sem,
álmaim templomaiban.
Követtelek titkon,  csendesen,
keleti sz.ellőík illataiban.

Kömjeim öröm folyója árad,
lelkemen át lekedbe.
Öleld át szívem haranstait,
dallama föl száll az egekbe.

Testemre fonod szerelmed,
mint selyem szorongat a szél.
Csillagok közt, ha a hold ébred,
Nem lesz többé örök tél.

Velem vagy a fényben,  ébren,
-   míg nem jön újra az éj.

Feketébben mint az ében,
vigyázok rád ne félj.

1997. március  13.

Ne hagyj
magamra!!!

Vérrel írtam szívembe neved,
szerelmedre várva.
Nézd, elszárad lelkem fája,
némán ...,  sz.ótlan s árva.

Csak testem sikolya száll a sz.élben,

fohászként könyörögve.
A morajló nagy végtelenben,
hullámaiban szilánkokra törve.

Oh, jöjj ne hagyj töbl)é magamra,
kötözd testem tested láncaira.
0ldozz lényem bűneibőíl fel,
mert vétkez,ni akarok szerelmeddel.

1997. március 2.

Gyügyi ödön a[kotása

lfj. Surman László

Tűzrózsa
Repedezett ajtók sz.ilánkjai

futnak a végtelen felé ordítoz.va-sikítva
a fájdalom kettétört kard.ja szakítja-töri
szívem szikkadt emberét,
ki keresi a jövőt s fél beszélní,
fél kérdez,ni, mert z,úzott követ köp

a múlt,
s fekete lepellel takarja,
némaság huzatát húzza rá a nem is
létező múlt szemére.

Ködrengeteg úsz.ik a folyón,
lélegzetvétel nélkü,l merül alá
s emelkedik újra,  erős sodrású a
köpött-sós-gyűlölet sz;agú nyál,
mi haragos  érzelmek-után  `
csűfítja a szellemi csatateret
hol fehér és fekete tüzek égnek,
hol a nyelvek kardoz;ásainak szikrái
csapnak fel s  élednek tűzrózsává...
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tilos  használni  a „cigány"

kifejezéstv-errea.megáiiapi'tásrajutopnen]r€.giben_Kplt.e.np?Ch^_!.::f_
kisóbbségi és Niajténii  László adatvédelmi biztps:..Pár Pirtí: ,Sárd?Lri
a koráűbi  orszááos  ;endőriőkapitány .is`h`asonló álláspontot. ,kÉpviselt,

az ombL;dsmanok bejelentése többnyire értetlenkedést,

sőt lehet azt mondani,  hogy elutasítást váltoft ki.
Mivei magyiiráiható a közvéiemény erilénérz.ése? - kÉrde?,!yk. ypl!?T9fch

A rendőrségi körözésekben és tudósi'tásokban

nemzeti  és etnikai  kisebbségi joöok országgyűlési  biztosát.Jenőt, a

-   Azzal   kezdeném,   hogy   sokan
nem  csupán a rendőrségi körözésekre
és   bűnügyi   tudósi'tásokra   vonatkoz-
tatták   a   tiltást.   Számomra   nehezen
megfejthető  módon  úgy  értelmezték
a  véleményünket,  mintha  soha,  sem-
milyen  esetben  nem  lenne  szabad  ki-
mondani  azt  a  szót,  hogy  cigány.  A
sajtóban   olyan   i'rások   is   napvilágot
láttak,  amelyek  arra  utalnak,  hogy  a
szerzőnek  fogalma sincs,  milyen  álli`-
tásokkal  vitatkozik.  Az  egyik  megyei
lapban   például   azt   olvastam,   hogy
nem     ilyen     finomságokkal     kellene
foglalkoznunk,    hanem    a    cigányok
rendki`vül    rossz   életkörülményeivel,
kiszolgáltatott  helyzetükkel.   Nos,  én
ugyanezt   mondom   évek   óta.   Csak-
hogy a kettő -vagyis a cigányok em-
berhez   méltatlan   életkörülményei   és
a  rendőri  tudósi'tásokban  közölt  kifo-

gásolható  információk  -összefügge-
nek egymással.  A cigányok elkeseri'tő
helyzetének  ugyanis  az egyik  oka ép-

pen   az,   hogy   velük  szemben  előíté-
1etes   a  társadalom,  ezért  szinte  esé-
lyük  sincs  a munkához jutásra,  a tisz-
tességes  megélhetésre.  A  rendőri  hi'r-
adások    sokszor    ezeket    az    elői'té-
leteket  erősítik.

Érvek
- Az újbóli félreértések elkerülé-

se  végett  kérem,  idézze  fel  az  om-
budsmanok érveit!

-Az adatvédelmi törvény a kisebb-

ségi   hovatartozást  olyan  adatnak  te-
kinti,   amellyel   mindenki   saját  maga
rendelkezik,     ki`vülálló     csak     akkor
használhatja  fel,  ha  az  érintett  ehhez
hozzájárul.  EIót`ordulhat  ugyan,  hogy
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valamilyen   nyomós   ok   miatt  ez   az
adat  közérdekűvé  válik,  de  a  vizsgált
kérdésben  ilyesmiről   nem  lehet  szó.
Másrészt  a  kisebbségi  törvényre  hi-
vatkoztunk.   A  jogszabály   a   szabad
identitásválasztás  elvére  épül,  ennek

pedig  az  a  lényege,  hogy  a  tudta  és
beleegyezése  nélkül  senkit  sem  lehet
valamelyik népcsoporthoz tartozónak
minősíteni. Amennyiben tehát a rend-
őrségi  körözésekben,  tudósi'tásokban
feltételezés  vagy  gyanú  alapján  köz-
lik a nemzetiségi  hovatartozást, akkor
egész egyszerűen  megsértik  az  imént
emli'tett két jogszabályt.  Tetszik,  nem
tetszik,  a  parlament  elfogadta  ezeket
a törvényeket, s jelenleg is érvényben
vannak.   Természetesen   lehet   a   tör-
vényeket   bi'rálni,   de   azt   gondolom,
nem    helyes    azokat   kritizálni,    akik
igyekeznek   betartani   és   betartatni   a

jogszabályi  elői'rásokat.
- Az e]vi megfontolásokon tú] mi-

Iyen  gyakorlati  hátránnyal járhat,
ha sérül e két törvény, s egy bűnel-
követőnek nyilvánosságra hozzák a
vélt vagy tényleges származását?

- Az érintett etnikumra  nézve  min-

denképpen   károsak    a   következmé-
nyek.  Ha  a  tudósi'tásokban  csakis  és
kizárólag  a feltételezett roma elköve-
tő  nemzetiségi  hovatartozását  jelölik
meg,  mi'g  más  esetekben  nem  emli'-
tik,  hogy  a  gyanúsi'tott  fehér  bőrű  és
magyar,   akkor   egy   idő   után   hamis
képzet  keletkezik.  Könnyen  kialakul-
hat  -mint  ahogyan  már  ki  is  alakult
-  az  a  közítélet,  hogy  a  cigány  és  a
bűnöző egymással rokon fogalom. Ez

pedig  egész  nyilvánvalóan  nem  felel
meg   a   valóságnak.   A   lakosságban,

persze,   nem   véletlenül   rögzült  ez   a
benyomás,  a  cigányság  és  a  bűnözés
szoros   kapcsolatát   évtizedeken   ke-
resztül  valósággal  sulykolták  az  em-
berek  gondolatvilágába.

- A közvéleménynek erre az a vá-
lasza, hogy a „börtön tele van cigá-
nyokkal„.

-A közvélemény akkor lenne igaz-
ságos,  ha  a  felszi'nes  i`téletalkotás  he-
1yett  próbálna  a  mélybe  ásni,  keresné
az   összefüggést   a   mérhetetlen   nyo-
mor  és  a  bűnözés  között.  A  szárma-
zást ugyan a büntetés-végrehajtási  in-
tézetekben  sem   szabad  nyilvántarta-
ni,  de  azt  semmi   sem  tiltja,  hogy   a

jelenséget  tudományos  módszerekkel
elemezzék.    E   tárgyban    t`olytak    és
most  is  folynak  vizsgálatok.  A  legi'i-

jabb  eredmények,   remélem,   rövide-
sen  hozzáférhetővé  válnak.

- Visszatérve a rendőrségi közle-
ményekre: mi a megoldás?

-Egyszerű.  A fizikai tulajdonságo-
kat felsoroló  személylei'rást kell  adni.
A  személyleírás   -  hangsúlyozom   -
nem  helyettesíthető a nemzetiségi  ho-
vatartozásra  való  utalással.  Ráadásul
ez  megtévesztő  is  lehet.  Elképzelhe-
tő,  hogy  azért  csúszik  tévútra  a  nyo-
mozás,  mert cigány  elkövetőt  keres  a
rendőrség,  holott  a  körözött  személy
a  valóságban  nem  roma  származású,
csak  külső jegyekben  hasonli't a cigá-
nyokra.

-  Éppen  lapunkban  jelent  meg
egy   o]vasói   levél,   amelyben   az   a
kérdés   fogalmazódik    meg,   hogy
miért használhatjuk  a cigány  szót,
ha -mondjuk -egy kulturális ren-
dezvényrífl   vagy   egy  sikeres   mű-
vészrén beszélünk, és miért nem ak-
kor,  ha  egy  bűnöző  szerepel  a  hí-
rekben.  A  levélíró  igazságtalannak
érzi a különbségtételt.

-Ezzel  az  erővel  azt  is  kérdezhet-

nénk:  miért a lopást bünteti  a törvény,
miért  nem  az  ajándékozást?  Teljesen
világos,  hogy  a jogszabályok a káros,
a  társadalomra  nézve  veszéllyel  járó
cselekményeket  szankcionálják,  nem
pedig   azokat,   amelyek   közömbösek
vagy  éppen   hasznot  jelentenek.   Le-
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fordi'tva:   ha  egy  fesztiválon  fellépő,
etnikai  hovatartozását  a  nyilvánosság
előtt   vállaló  cigány   együttesről   szá-
mol  be  a  sajtó,  az  nem  ugyanolyan
megi`télés  alá esik,  mint ha egy  isme-
retlen  bűnelkövetőt  cigánynak  minő-
sítenek.  Bi'zom  benne,  hogy  ez  min-
denki   számára   világos.   Hozzá   kell
tennem,   hogy   az   elv   természetesen
nem   csupán   a   romák,   hanem   más
nemzetiségiek  esetében   is  érvényes,
de  Magyarországon  a  cigányokat  éri
nap mint nap jogsérelem, ezért beszé-
lünk  most róluk.  Ha a tudósi'tásokban
rendszeresen  szlovén  elkövetők  sze-
repelnének,  akkor  ez  ellen  is  fellép-
nénk.

Vizsgálat fel kérésre
- Ha sz]ovénekríl nem is, de uk-

ránokról például igen gyakran hal-
Iunk   a   bűnügyi   hírekben.   Nem
gondolja,     hogy    az     ukránokkal
szemben    éppúgy    kialakulhat   az
előítélet?

- Az  ukránoktól  nem  érkezett hoz-
zánk   megkeresés.   A  cigányok   kap-
csán    azért    indi`tottunk    vizsgálatot,
mert  erre  felkért  a  Roma  Polgárjogi
Alap,,tvány.

-  A  véleményére  azért  kíváncsi
lennék.

-  Nyilvánvaló  diszkrimináció  len-

ne  részemről,  ha  azt  állítanám,  hogy
a törvényben elismert és védett ukrán
nemzetiséget  nem   érheti   ilyen   sére-
lem.    A   helyzet    azonban    annyiban
más,    hogy    a    rendőrségi    közlemé-
nyekben  Ukrajnából  érkezett külföldi
állampolgárok szerepelnek.  A megje-
lölés  tehát  nem  a  hazai  kisebbségre,
hanem  egy  másik  országból  jött  bű-
nöző  csoportra  utal.   A  rendőrségtóI
vagy   a  témával   foglalkozó   szakem-
berektől  kell  megkérdezni,  hogy  kri-
minalisztikai     szempontból    jelentő-
séggel  bír  e  az  ukrán  állampolgárság
emli'tése  a  hi'rekben.  Lehet,  hogy  in-
dokolt  módon  járnak  el,  lehet,  hogy
nem.  Mindenesetre én ezt pillanatnyi-
lag nem tudom  megi'télni, felelőtlenül

pedig  nem  szeretnék  nyílatkozni.
- Az addig érthető, hogy  a nem-

Le:i,syígírreás:ak:||uíá'nái:Á|e,lá%tg|::::
sában viszont az is olvasható, hogy
a  személyleírásban  a  cigány  szót,
más,  nem sértő kifejezésse] sem  ]ei
het  helyettesíteni.   Az  ombudsma-
nok szerint felváltva kell alkalmaz-

ni a jelzíket -pél-
dául  azt,  hogy  sö-
tét,   barna,    vagy
kreol  bőrű  -,  így
érhető    el,     hogy
egyetlen     szó     se
vá]jon    a    cigány-
sággal azonosítha-
tó   fogalommá.   A
kérdés az, ki dönt
arról,  hogy  mikor
és me|yik kifejezés
ment  át`a  cigány-
ság    szinónímája-
ként   a   köztudat-
ba?

-  El   kell   ismer-

nem,  hogy  á  nyelvi
lehetőségeink    kor-
l átozottak,           sze-
mélyleírásra    pedig
szükség   van.   Nem
kifogásolhatom   te-
hát,   ha   a   körözés-
ben     közzé    teszik
valakinek  a  bőrszí-
nét,   de   azt   már  el
kell    kerülni,    hogy
barna   bőrű   kifeje-
zést    állandó     szó-
kapcsolatként    em-
li'tse    a    rendőrség.
Ezért kell  váltakoz-
va  használni  a jelzőket,  és  ezért fon-
tos,  hogy  a rendőrség következetesen
arról is beszámoljo,n, ha a gyanúsi'tott
fehér bőrű ember.  Igy talán meg lehet
akadályozní   a   rossz   ízű,   elői'téletes
nyelvi  asszociációk  erősödését.

Kényszerképzetek
-  Az  Egyesült  ÁIlamokból  ered

„politically correct", a ,,politikailag
helyes  beszéd"  fogalma.  Leegysze-
rűsítve  ez  azt jelenti,  hogy  a nem-
zeti  és  más  kisebbségek,  a  hátrá-
nyos  helyzetben  lévík  -  például  a
nők - esetében olyan szavakat kell
használni,  ami  egyezik  az  érintet-
tek  elvárásával,  önmeghatározásá-
val. Az eredetileg is sértő tartalmat
hordozó  néger szót  Így  váltotta fel

fejf:zkéest.e'Ámmaj:g;:ea:::abm:]r;::í#íí:
érkezik   a   tengerentúlról,   hogy   a
politically      correct      alkalmazása
kezd  beteges  méreteket  ölteni.  Hol
lehet  meghúzni  az  emberi jogokat
tíszteletben   tartó,   de   túlzásoktól
mentes határokat?

T997. rndidrus             „LUNGO  DROM"

Kaltenbach Jenő

-   Nehéz  kérdés.  A nyelv  fejlődé-
sével,  változásával  rengeteg  kifeje-
zés   tartalma  és  jelentése   is   módo-
sul.  Sokáig  például  az  izraelita kífe-

jezést  használtuk,  nem  nagyon  illett
kimondani,    hogy    zsidó,    mert    az
szinte  a  „zsidózással"  volt  egyenlő.
Mára    megszűnt    ez     a    kényszer-
képzet.   Hajlamos   vagyok   egyetér-
teni  azokkal,  akik  azt  álli'tják,  hogy
nem  annyira  a  szóhasználat,  hanem
a mögöttes szándék a lényeg.  A szö-
vegkörnyezetből   általában   kiderül,
hogy  az adott kifejezést megbélyeg-
zően   alkalmazzák-e   vagy   sem.   De
bizonyos    keretek    között    valóban
ügyelni  kell  arra,  hogyan  és  mit  be-
szélünk.   Örök   emberi   tulajdonság,
hogy elhamarkodott következtetése-
ket   vonunk   le,   általánosi'tunk,   fél-
igazságok    alapján    alkotunk    véle-
ményt.   Ezen   változtatni   kell.   Mert
elői'téletesen       viselkedni       nagyon
könnyű,  az  elői'télet  tárgyának  lenni
viszont  borzasztóan  rossz.

Czene Gábor
(Népszabadság, 1997. március 28.)
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- Bocsánatkérés?
-Ilyesmiben nem részesedtem. Nem

tudoin,  akármilyen  emberkék  vagyunk,
vagy mit tudom én, akkor is jó lett vol-
na  valakitől,  ha  azt  mondják,  hogy  ne
ha:agÉusdj::ó:iszst:kukaa:.ottsehonnan

bocsánatkérő levelet?
-  Nem.  Elveszett,  elvarázsolt  világ-

ban  élünk  sajnos,  de  azért jólesett  vol-
na egy emberi  köszönet.  Mindenre em-
lékszem,   nem   verődik   ki   az   ember
agyából   még  egy   darabig,   az  biztos.
Kemény dolgok történtek ott velem.

- Itthon várta-e valaki?
-  Nem   várt  senki,   mert  egyáltalán

nem  tudták,  hogy  mikor jövök ki.
- Hogyan fogadta a falu?
-Egész jól.  Nem  kaptam  szemrehá-

nyást sem elölré;l, sem hátulról.
Dr.  Magyar  Elemér,  a  Nemzeti  és

Etnikai  Kisebbségi  Jogvédő lroda  egri
kirendeltségének      vezetője     kei.esetet
nyújtott  be  a  heves  Megyej  Bíróságon

a  Magyai.  Állam  ellen,
kártérítés    címen.    Ké-
relmük  szerint az ártat-
lanul fogva tartott t`érfit
vagyoni    kártéri`tésként
200   ezer,   míg   az   el-
szenvedett sérelmekért,
nem    vagyoni    kértérí-
tésként  legalább  2  mil-
lió  forint  illeti  meg.

Dénes,    aki    semmi-
lyen          jövedelemmel
nem    rendelkezik,    na-

gyon  számi`t erre a kár-
térítésre. Ha Olga néni,
a  nagynénje  nem  gon-
doskodna  róla,  enniva-

vádirata szerint Pusoma Dénes vádlott
igg4. m-á;cius i5án i7 éÉs i s óra között behatoit az igo8:.b.ap

;iálitóí{-i-.-J6zeelné ivádi lakásába, majd amikor az egyé„Pké_nt-edyedüi éiő idős ?s.szon.y hazaÉrkeze!ti Pénzf _E_PVLftue':.t_ő!:: F.

-Jíózsefné -azt álli'tva, hogy nincs`p„énze -nem tep .€Ieget a

kövé{elésnek és kizavart-a a Jádlottat. Ő`viszont - a vádirat sz.eript -
;é;J;ói-t-hajiandó távozni, s nem h.jtte ei,. h.o.gy az asszonypeT_?.!ncs-p-i;;Zé.  óántaimazni Féz.dte 2 sS[tett?t,,kö.zepes É.S_ n_a_g_y__e±|q.

ökdi-c.:-aü=óká-{mériafejére.P.JÉz_s?f,p.é?Iv?sztepe,.?Z__e.SZT_é!e_t_é.t:
é:ió-ri-si.éáásszonya másriap regg_ei .taiái.{ rá.a kon,yh.á,j.ában, .az_.f_?:tal-áErit:-i éérüi'tet kórháiba áiíáiii'tották, de az életét neT tqpták

megmenteni.A96éves.i.vÉd.jasszopy.!?94..ÉP!ili.S_.I_3_:É±n_?',huzn_yk•Fú®ááriá-Dénest hat év öt hónapra i'téiték.  igg6. februá_r _i4-ép.P.

Niei-: -á-ki  más  bűncselekmény rii.iatt a BRFK IV:  kerü_Ietj f?gdájápa.n
;óit iiázetesben -, kihaiigatása során valiomást.tett, _me.Iy sz?rirt

i-9éi:-riárciusáb'an ő kóvette ei a bűncseiekményt P. !ó.zsefqé-iiréiri-é-re, és tudomása voit arról, hogy erije#. e b!'rÉ.Síg.rás

személyt i'télt el.  Pusoma D.éne.st. ,két és.fél.év letöltq!t_,

A Heves Megyei Főügyészség

bórtönbúntetés után tavaly év elején szabadon engedték:

Ivádon,  Pétervári lstvánék barátsá-
gos  kis  házában  beszélgetünk  Pusoma
Dénessel.  Ki  tudja,  hányadszor  meséli
el  a  történteket?!  A  különbség  „mind-
össze"   annyi,   hogy   akkor  senki   nem
hitt neki. Mert bár az igazság egyszerű,
nehéz bizonyítani.

- Milyen bizonyíték volt Ön ellen?
-Bizonyíték nem volt, csak mivel én

dolgoztam  a  bűntény  idején  a  néninél,
azért   gondolták,   hogy   én   lehettem   a
tettes.  A  kihallgatás  során  én  mindent
elmondtam,   az  összes   körülményt  el-
meséltem,  hiába.  Bekerültem  a  karma-
ik  közé.  A  rabtársaim   sem  hittek  ne-
kem.  Amióta  kint  vagyok,  sokat  felej-
tettem.  De  a  két  és  fél  év  lelkileg  na-

gyon  megnyomori'tja  az  embert.  Végig
bi'ztam   az   igazságszolgáltatásban,   ab-
ban,  hogy  a leveleim által  sikerül kike-
rülnöm a börtönból. Ebben reményked
tem.

Időközben     Dénes     elveszi'tette     az
édesanyját   is.   Azt  mondja,  a  bánatba
halt   bele.   Beszélik,   hogy   Összevissza

járkált  a  faluban,  és  azokat  a  buszokat
kereste,  amelyekkel  elutazhatna  a  fiá-

hoz.   Amikor   ineghalt,   táviratoztak   a
börtönbe,  de Dénest nem  engedték el  a
temetésre.

ó

„jóiesett volna, ha azt m()ndják, m haragiidjon, tisztelt        |ója  sem  lenne.  De  vcm
uram." -mondja pusoma Dénes.                             oiga  néni,  és  van  pé-

- Hogyan közölték Önnel, hogy ár-
tatlan és szabadon engedik?

-  Ez  úgy  zajlott,  hogy  mindennapi

tevékenységünket végeztük,  zárdataka-
rítás  volt,  és  akkor  kaptam  egy  olyan
elszólást,   hogy   szabad   vagyok.   Nagy
öröm   volt,   hogy   kikerülök   az   össze-
vissza   dolgokból,   és   akkor   mondták,
hogy  pakoljak,  meg  ilyen-olyan  irato-
zás  volt.  És  akkor még  aznap kienged-
tek.

tervári lstván, az unokatestvér, akik ön-

zetlenül  segítenek.  Pedig  nekik  is  l(e-

vés  van.
- Harag, gyúJölet van önben vala-

ki iránt?
-   „Távolságilag"   haragszom.   Most

már  szabad  vagyok.  Az  idő  majd  min-

dent begyógyi't.

Mindent?
Paksi Éva
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M E G A L A:ZT A TV.A
Ismerek   pedagógusokat,   akik   or-

szágra  szóló  sikereket,  eredményeket
értek  el  cigány  gyerekekkel.  Ám  tu-
dok   olyan   roma  fiatalokról   is,   akik
szeretettel   ejtik   ki   egykori   tani'tóik,
tanáraik,   nevelőik   nevét.   Évek   alatt
olyan  bensőséges kapcsolat.alakult kí
tani`tó    és    tani'tvány    között,    amely
hosszú  időre,  olykor egy  egész  életre
meghatározza a fiatal  életútját.  Emli`t-
hetnék   neveket   azok   soraiból,   akik
feláldozva szabadidejüket bajlódtak a
roma   fiatalokkal,   hogy   azok   felké-
szülten     vegyenek     részt     a     rend-
szeresen  megrendezésre  kerülő  szak-
tárgyi  versenyeken,  a  cigány-magyar
két  nyelvű  vers-  és  prózamondó  ve-
télkedőkön   vagy   a  kulturális   sereg-
szemléken.  Neveket  csak  azért  nem
emli'tek,  mert  nem  szeretnék  kifelej-
teni   egyet   sem   a   megbecsült,   igazi

pedagógusok  sorából.
Ugy  gondolom  nem  szükségeltetik

különösebb  pedagógiai  felkészültség,
általános   vagy   szakdidaktikai   isme-
ret,  netán  pszichológiai  jártasság  ah-
hoz,  hogy  megállapi'tsuk:   a  meghitt,

pedagógus-diák elvszerű kapcsolat,  a
másság elismerése, annak elfogadása,
a   megkülönböztetés   nélküli   elv   és

gyakorlat  elfogadása  a  siker  forrása.
Kétségtelen,  hogy  bizonyos  szimpá-
tiára  is  szükség  van  a  roma  fiatalok
és  a nem cigány  pedagógusok között
ahhoz,   hogy   eredmények   szülesse-
nek.  A pedagógusnak  ismemie kell  a
roma  fiataloknak  a  másságukból  fa-
kadó  sajátos  lelki  alkatukat,  kisebb-
ségi  érzéssel  való  küzdelmüket,  he-
vesebb   vérmérsékletüket,   szertelen-
ségüket,  beilleszkedési  zavaraikat  és
sok-sok  minden  mást.

Ha ezekkel  nem  számol,  ha ezekre
nem  készül  f`el,  nem  csupán  közte és
a  cigány  fiatalok  között  alakulhat  ki
feszültség,  meg  nem  értés  s  vezethet
kudarchoz   munkája,   nevelési   felfo-

gása, hanem a roma fiatal  vagy fiata-
lok  és  az  osztály  nem  cigány  tanulóí
között  is.   S  ez  már  nagyobb  gond-
baj,  mert  egy  egész  kollekti'va  életé-
re,  munkájára  kihathat,  s  ilyen  vagy
olyan  irányba  befolyásolhatja  a  nem
cigány  tanulókat  is.  Különösen  fele-
lősségteljes  tehát  azoknak  a  pedagó-

gusoknak a személyes példamutatása,
akik   olyan   osztályokban   tanítanak,
ahol cigány  gyerekek is  vannák.  Óri-
ási  kudarc,  ha idejében  nem  észleli  a

pedagógus,  hogy  egyik-másik cigány
fiatalt  megkülönböztetés  éri,  kiközö-
sítik  a  társai.   Bukásra  i'télt  az   ilyen
tanító,  tanár.  Sajnos  akadnak iskolák,
ahol  a.`hagyományos és elfogadott fe-

gyelmezési  eszközöket  mellőzve  né-
ha  olyan  eszközöket  is  „bevetnek"  a
cigány      gyerekek      fegyelmezésére,
amelyek  megengedhetetlenek.  Tudok
olyan  iskoláiól,  ahol nem  is  olyan  ré-

gen  a  cigány  gyerekeknek  nyugtató-
kat  adtak,  hogy  „lefojtsák"  hancúro-
zásukat,    rosszaságukat,    viselkedési
zavaraikat.  S`ha  a pályaválasztási  ta-
nácsadóban,  faggatág  révén  nem  de-
rül  fény  e  megengedhetetlen  fegyel-
mezési  módszerre,  ki  tudja,  meddig
folytatják   ezeket   az   eléggé  el   nem
i'télhető   nevelési   módszereket.   Sze-
rencsére    rájöt.tek,     s    nem    maradt
nyomtalanul  az ügy.

Sajnos  legutóbb  egy  olyan  kudarc-
ról  szereztó`iíi  tudomást,  amely  az  is-
kola pedagógiai csődjét veti'ti előre. A
Romano Tánulmányi Alapi'tvány di`ja-

zott  kíváló  cigány  tanulóját  valóság-

gal   száműzték,   kiközösítették   abból
az iskolából, ahol évekig tanult. A né-

gyes  átlag  fölött  teljesi'tő,  most  8.-os
kislány  kiváló  versmondó  és  gitáro-
zó.  Az  állandó  cigányozás,  a  mellő-
zés, a lenézés, a megaláztatás kikezd-
te   az   idegeit,   orvosi   beavatkozásra
volt   szükség,   hogy   „megmentsék".
Ez  ügyben   azt  tették,  hogy   elvitték
egy  másik  ískolába,  ahol  befogadták,

jól  érzi  magát,  s készül  a vizsgáira.
Elgondolkodtató eset. Ez is s a fen-

tebb   emli'tettek   is.   Mindkét   esetben

pedagógiai  csődról  van  szó.  Sok-sok
kérdőjel   bukkan  fel   az  emberekben
ezek tudatában. Egyik talán  legfonto-
sabb   az,   vajon   milyen   a   légkör   az
ilyen  tanintézetben,  hogyan,  míért,  s
miképp juthat el  odáig  egy  felkészült
tantestület,   hogy   a   megaláztatást,   a
kiközösítést eltűri?  S  a szenvedő ala-
nyokat  nem  megvédik,  inkább  meg-
hasonlanak,  vétve  inkább  a  pedagó-

gusi  hivatás  i`rott és  i'ratlan normái  el~
len,   mintsem   kiállnának   az   emberi
`méltóság  védelme  mellett.

Farkas Kálmán

Kollégái,   a   Kelet-Magyarország
Szerkesztőségének  vezetői  jelenlé-
tében  az  184849-es  ft)rradalom  és
szabadságharc    évfordulója    alkal-
mából,     a    nemzeti     ünnepünkön,
március   14-én  hivatalában  fogadta
és köszöntötte Farkas Kálmán újsá-
gi'rót,   a   Magyarországi   Cigányok
Kulturális    Szövetségének   megyei
elnökét,   az   Országos   Ggány   Ki-
sebbségi   Önkormányzat   alelnökét
dr.  Zilahi József, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg   Megyei   Közgyűlés   el-
nöke,  aki  méltatta  Farkas  Kálmán
újsági'rói  munkásságát, több évtize-
des   tevékenységét,    amelyet   Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg  megye  szolgálatában  végzett.  Kiemelten  szólt  arról
a helytállásról és áldozatos munkáról, amelyet a megye és a hazai cigány-
ság  érdekében  tanúsi't.  Ezt  követően  dr.  Zilahi  József elnök  a  Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei  Közgyűlés  bronz  emlékplakettjét,  Emléklapját és

jutalmát adta át Farkas Kálmánnak.
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Európában  a cigánysá.g élet-és mun-
kakörülményei,   hagyományőrzési   ten-
denciái  eltérő  képet  mutatnak,  de  igé-
nyeik   a   polgári   szerveződésre   szinte
hasonló  célúak  és  üteműek.  Ezekkel  a

gondolatokkal  kezdődött a Zala megyei
Alsópáhokon    a    Kolping    Üdülőköz-

poncbcLT\  E\z.  „Aliematívák  a  romák fog-
lalkoz[atásának   és   lakáskörülinértyeik

javítására a  közéi)-kelet-európai  régió-
/7c7n"  ci`mű  négynapos  Roma  '97  kon-
f`erencia.

A  konferencián   osztrák,   cseh,   szlo-
vák,  szlovén és magyar roma szerveze-
tek  képviselői  vettek részt, akik kendő-
zetlenül  fogalmazták  meg,  hogy  nincs
Európában  -  de  talán  a  világon  sem  -
olyan    népcsoport,    amelyik    nagyobb
hátrányokkal   rendelkezne,   mint   a   ci-

gányság.  A  rossz  egészségügyi   és  la-
káskörü]mények mellett őket sújtja leg-

jobban  a  munkanélküliség,  s  az  eddig
elégségesnek  tűnt  tradícionális  szerve-
zettségük    is    megbomlott,    már    nem
összetartó   erő.   A  vizsgált  térséget  fi-

gyelembe  véve  talán  csak  Ausztriában
jobb egy kicsit a helyzet.  Az egyik elő-
adó,  dr.  Hegyesiné  Orsós  Éva  ál]am-
titkár,  a Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségi
Hivatal   elnöke  hangsúlyozta,  hogy  az
ezredvégen  nem  lehet  már tovább  gör-

getnj   a   cigányság   problámáit,   hiszen
helyzetük,   sorsuk   alakulása   az   egész
társadalom   hangulatát   befolyásolja,   s
ha   nem   tudjuk   megtalálni   a   kitörési

pontokat,  akkor ez  a kedvezőtlen  hatás
felerősödhet.  Azért  is  kell  ezen  a  kon-
ferencián  és  minden  fórumon  az  értel-
mes javaslatokat,  a fejlesztő módszere-
ket  összegyújteni,   mert  a  júniusban  a
kormány elé kerülő átf`ogó középtávú -
de  hosszabb  távra  is  tervezendő  -  in-
tézkedési  csomagnak  célba  kell  érnie.
A roma vezetok mellett résztvevő mun-
kaügyi   szakemberek   közül   dr.  Pulay
Gyula,  a  Munkaügyi  Minisztérium  ál-
lamtitkára   tartotta   az   egyik   lényeges
kérdéseket     megfogalmazó     előadást,
amikor elmondta, hogy az egyes terüle-
tek:    a   munka-   és   lakásnélküliség,   a
képzetlenség,  valamint  az  iskolázatlan-
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ság    nem    választhatók   szét,    s   hiszi,
hogy  nem  segélyek,   hanem  csakis  az
átképzések   hozhatnak   eredményt.    A
le.gkisebb  lakásépítő  akciót  is  fel  kell
karolni -tért  ki  rá  az  államtitkár -,  hi-
szen  a  meggyökeresedés  útjának  ez  az
első lényeges  lépcsője.

A  számtalan  korreferátum  összegzé-
seként  -Teleki  László,  a  Zala  Megyei
Cigány    Kisebbségi    Önkormányzatok
elnöke  elmondta,  hogy  a  konferencián
elhangzottak   nyomán   igenis   ki   lehet
dolgozni    hasznosítható    programokat.
Javasolta egy  foglalkoztatással  kapcso-
latos  tényfeltáró  bizottság  létrehozását,
amely  pályázatok,  programok  segítsé-

gével   is  megjelölhet  alternati'vákat.   A

zalai  elnök a lehetőségek megvalósulá-
saként   kívánta   a   helyi   eredményeket
bemutatni, i'gy a konferencia résztvevői
a második  napon  meglátogatták  a Csa-

pi  községben  már  24  éve  működő  ci-
gánykollégiumot,  majd  Nagykanizsán,
a Szepetneki utcában  a nagycsaládosok
lakásépi'tési  akciójában  készült  cigány

otthonokba  tértek  be.  Ezek  a  házak  az
ottani  helyhatóság,  és  a cigány  kisebb-
ségi  önkormányzat eredményes együtt-
működését is  példázták.

A  konferencia  a  negyedik  napon  zá-
ródokumentumot    fogadott   el,    amely
Kozák János, az Országos Cigány  Ki-
sebbségi  Önkományzat  alelnöke  véle-
ménye  szerint  alkalmas  arra,  hogy  utat
nyisson  a párbeszédhez,  híd  lehessen  a
foglalkoztatási   és   lakásügyekkel   fog-
lalkozó  állami  tisztségviselékík  és  a  ci-

gányság  képviselői  között.  A konferen-
cia résztvevői  kinyilváni'tották  akaratu-
kat, hogy a záródokuinentuinot eljuttat-

ják  az  Európa  Tanács  Nemzetiségi  és
Kisebbségi Bizottságához.

Büki Erzsébet

A  cigánysággal   kapcsolatos  állás-
foglalásával      Németország      példát
adott  Európa  számára  -  összegezte

:aí:,:::rá:.ágrie#sgi:tÉsánraskóstLPvaasz;
Nemzeti  és Etnikai  Kisebbségi Hiva-
tal elnöke. A magyar kormány állam-
titkára  1997.  március  16-án részt vett
a   Németországi   Szintik   és   Romák
Kulturális   és   Dokumentációs   Köz-

pontja   átadási    ünnepségén   Heidel-
bergben.  Az  új  intézményben  kapott
helyet a roma lakosság 11.  világhábo-
rús  szenvedéseinek  és  üldözéseinek
emléket  állító  kiállítás.  A  megnyitón
Roman  Herzog  német  államfő  em-
lékeztetett  arra,  hogy  a  zsidó  lakos-
ság mellett a romák is nagy  számban
estek   áldozatul   a   náci   népirtásnak.
Rita Süssmuth, a Német Szövetségi
Parlament   elnöke   a   megnyitón   ki-
emelte,  hogy  a roma kisebbséget év-
százados  előítéletek  ki`sérik.  A doku-
mentációs    központ   kuratóriumának
tagjaként,  a  múltbéli  tragédiák  okán
felhi'vta   a  jelen   politikusainak   a  fi-

gyelmét  a  roma  kisebbség  sorsának
alakulása iránti felelősségre. A doku-
mentációs       központ       létrejöttének
egyik  kiemelkedő támogatója, Yehu-

di   Menuhin   ismert   hegedűművész
szerint  a  közös  Európa  nemcsak  kö-
zös gazdasági-, jogi  és  politikai  egy-
séget  jelent,  hanem  azonos  ei-kölcsi
normákat    is.    Az    avatóünnepségen
Orsós Éva  arról  szólt,  hogy  az  intéz-
mény  működése  hozzájárulhat  a  ro-
ma   kisebbség   kulturális   értékeinek
minél   szélesebb   körű  megismerésé-
hez,  szolgálva  ezzel  társadalmi  elis-
merésüket.  A  Kisebbségi  Hivatal  el-
nöke   átadta   a   dokumentációs   köz-

pont  számára  a  „Ké/7ck  c7  ntczg)7flror-
szági cigányság XX. száz,adi tör{énel-
mébő7 " című dokumentumkötetet.

A mintegy  60 ezer fős  németorszá-

gi  roma  közösség  számára  a  német
állain   10  millió  márkás  támogatásá-
val  épült Dokumentációs és  Kulturá-
Iis  Központ  vezetóje  Romani  Rose
az  intézményt  a  inegbékélés,  az  egy-
más  közötti  megértés,  a  többség  és
kisebbség közötti párbeszéd szi`nteré-
vé  ki`vánja  tenni.

A    németországi    roma    kulturális
központ  meényitásán   részt   vett   dr.
Kaltenbach Jenő, a nemzeti  és etni-
kai   kisebbségi   jogok   országgyűlési
biztosa  is.
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Károgó,    sötét,    vonuló    varjúfelhő.
Foi.tisszimó   erősségű,    félelmetes

kárszimfónia,   amely   fokozatosan   hal-
kul,  s  végképp elhal  a csúcsszáradásos,
hatalmas  tölgyek  koronáin.  Ismeretlen
karmester  varázspálcája  vet  véget  egy

pillanat   alatt   a   fülsiketi`tő,   rohanó,   a
szürke  fellegeket  eltakaró  fekete  zene-
kar  koncertjének.

Sápadt  fényű,  hosszú  kórházi  folyo-
só.  Nehéz,  oxigéntelen,  mellekre  tele-

pedő,   testet-lelket   átitató   korareggel.
Mint a szerzeteseknek, erről a gyérvilá-

gú  folyosóról  nyilnak  a  betegek  cellái.
Kórtermek.   Ma  feltűnően   csendes   az
ébredés. Nem  zörögnek a takari`tóné;k a
fotelekkel   a  társalgónak  becézett  elő-
térben,   ahol  az  „ősidőkbéfl;fl"  származó
fekete-fehér    képernyős    tévékészülék
áll  egy  magas,  alig  elérhető állványon,
ám   esténként   mégis   teleülik   a  sápadt
arcú,  köhögő-krákogó,  lihegő,   levegő-
ért  kapkodó  páciensek,  romák,  akik  ki-

gúvadt  szemekkel  nézik  azt  a  műsort,
amit  éppen  közveti'tenek.  Pontosabban
csak  néznék,  ha  nem  lenne  már  olyan
kopott   fényű,   szellemképes,   mákos   a
képernyő.   De   megfelel   ez   ide   annyi
pénzért.

Nem   panaszkodnak.    Kinek   is   ten-
nék?  S  ha  szólnak  is,  történik  valami?
A  kórtermek  ajtaja  fölött gúlaalakú  se-

gélyhi'vók.  Egyik  helyen  vörösen  izzik.
Valaki  kilehelte  lelkét.  Csend.  Végtisz-
tesség.  Siklik  a  fehérneműs  kocsi  meg-

pakolva   lavórokkal,   mellettük   védő-,
gézálarcos     nővérek.     Erős     klórszag,
klórt`elhő.  Csi'p,  mar.

Két lilába öltözött férfi ápoló jelenik
meg.  Tolják  a  szürke bádogkopor-

sót.   A   megboldogult   kórterméből   az
öregasszonyok  egyike-másika  a  folyo-
són    várakozik   hálóingben,    összekul-
csolt    kezekkel.    Valaki    otthagyta    az
ágyán   a   félbemaradt   kézimunkát.   Ha
jól  láttam,  szi'nes  párna,  keresztszemes,
benne  a tű és  a szál.  A takari'tónőnek  a
kezébe  csobban  a  klórvizes  törlő.  Las-
san,  centiméternyit  sem  kjhagyva  tolja
maga   előtt   a   hosszú   folyosón,   maga
után  húzza az erős  szagú  felleget.

Csend.  Halotti  csend. Zörög az ételes
bádogkocsi.   Rászólnak.   Elhalkul.   Be-
hordják  a  reggelit.  Összeszedik  a  reg-

gelit,  majd  a  cédulákat.  Az  ételhordók
elvonulnak.  Kihuny  a vörös gúla  is.  El-
suhan  a  lepellel  teri'tett  bádogkoporsó.
Nyomában a hozzátartozók. Feketében,
szomorúan,  könnyezve.  Ujra  zsong  az

élet.  Mindenki  hangosabb.  Az  elhunyt
szobatársai  visszaköltöztek,  s  a  varro-

gató   asszony   ismét  nekilát  a  kereszt-
szemes dísz megformálásához.

Fiatal,  csivitelő ápolónők tolják a fe-
hérneműs    kocsit.    Lehetnek    négyen-
öten.   Pillanatok   alatt   összekapkodják
az   elhunyt   ágyáról    a   fehérneműket,
tisztákat   húznak,   s   az   élet   megy   to-
vább.  Valaki  a  folyosón  már  vár,  hogy
ágyra leljen.  Csak  a társai tudják,  hogy
az  még  szinte  ki  sem  húlt  a  kiszenve-
dett  alatt.

Fehérköpenyes,     gézálarcos     ápoló-
nőbrigád  vonul  a  folyosón.  Koreográ-
fiaszerűen  begyakorolt  minden mozdu-
latuk.   Kipattan   a   l8-as  ajtaja.   Ki   kér
mosdtást?  Mindenki  el  tudja  látni  ma-

g:::ks.zógke:;inp,,.fsoa|nyY:á:ÍFÉ;||óieői:í::
nek  a  súlyosok.  Belépnek.  Körülál,Iják
az  ágyat.  Emeljük  fel  a  fejünket.  Ugy.
A  popsinkat  is.  Tessék  segi`teni,  nagy-

papa, mert nem bírjuk. Megemelik. La-
vór,  langyos  víz,  szivacs.  A papa  nyög,
istenemezik,  jajgat.  Visszhangzik  a  fo-
lyosó.

P illanatok  alatt  megtisztulnak  a  kór-
termek. Csendben érkezik a gyógy-

szeres    nővérke.    Papírba   csomagolva

f:,3s"ZÁti:.,?,Poát:egg|:|áit,.-z:::de:i|í,a:áténJ;;
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injekciózó  nővérke.   Kezében   vajszi`nű
műanyag,    vesealakú    tál    megpakolva
injekciókkal,    tűkkel,    palackokkal.    A
17-esbe   „akasztófát"   visznek.   Felhe-
lyezik  a  palackot,  szúrnak,  s  bekötik  a
vénásat. Lassan, egyenletesen, türelmet
emésztően  csöpög  az  életerőt  adó  fo-
Iyadék.

Lassan  ürül  a  palack  és  fogy  a  türe-
lem.  A parányi,  aszott  arcú,  rebbenően
ijedt  szemű,  csont-bőr  cigány  asszony
hallgat.  Betegtársai  hívják  a  nővérkét,
aki  hamarosan  meg  is  érkezik.  Letépi  a
tapaszt,  kihúzza  a  tűt.  A  madárcsontú
fe]lélegzik.  Szabad.  Pillanatnyilag.

Pulmonológia.   0lyan,   mint   egy   ci-

gánynegyed,  ahová  beutaltak  nem  ro-
mákat  is.  A  szubintenzív  ajtaja  nyitva.
A középső ágyon a t`üggöny előtt is egy
töpörödött,   fekete   arcú   roma  asszony
fekszik,   oxigénpalackra   kapcsolva.   A
folyosón  összefutok  egy  igazi  oláh  ci-

gány  lókupeccel.  Kapkodja a levegőt, s
rója a folyosót egyik végétől  a másikig.
Alig haladok el  mellette,  velem szembe
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jön   Rigó,  a   vasmegyeri  roma  önkor-
mányzat elnöke,  a helyi  MCKSZ veze-
tője.   Sápadt  tekintete  riadt.  Összekul-
csolJa  két  kezét.  „Jaj,  drága  lstenem!
Jt°áíá![aíto°zkn?unKka;[,rán%%i#ítt?eo!:tmkást[.

Könnyezünk.   Magának  kinn  kell   len-
n;ie\.   „Magára  szüksége  van  a  romák-
/7cz4./"  Karon  fog,  ki'sér,  szinte vigyázza
lépteimet   Horváthné,   a   nótáskedvű,
száz meg száz dalt ismerő, szi'vbetegsé-

geivel  kórházat járt,  középkorú  ri'mfa-
ragó,  aki  úgy  mozog  itt  is,  mintha  ott-
hon  lenne  Vasmegyeren,  a  cigánytele-

Pen.

Ismerik orvosnők, ápolónők, a vissza-járó betegek.  Szinte kirí a környezet-
béfl;fl,     pedáns,     tiszta    és     elegáns     lila

pongyolájában.  És  ha  csak  teheti,  nem
mozdul  el  mellőlem.  Segi't,  tájékoztat,
elki`sér,  ahová  kell.  Aztán  visszaki'sér  a
l8-asba,   ahol   3:1   a  romák  aránya.   A
legbelső  ágyon  az  ablak  alatt  az  ágyra
kuporodva,  egyik  ]ábát  előrenyújtva,  a
másikat   maga   alá   húzva,   fejét   ölébe
ejtve   fekszik   Osztojkán   Sanyi.   Két
mankóval jár. Az egyik egy kopott, fes-
tett,   talán   valamelyik   búcsúból   aján-
dékba kapott fokos, a másik egy alumi'-
niumfogantyús   bot,   végén   gumivédő-
vel,   hogy   ne   kopogjon.   Gazdájuk   az
ágyon,  a  „pótlábak"  a  fűtőtest  bordái
között  pihennek.  Középkorú  roma em-
ber.   Csengerból   hozták   be  a  mentők.
Lakását bezárta, mi'g a kórházban keze-
lik.  Egyedül  él.  Otthon  három  kocsija
is  van,  amivel  közlekedik.  Egyik akku-
mulátoros.  Ezzel  jó  időben  gyorsan  át
tudott  hajtani  a  barátjáékhoz  Kocsord-
ra,  ahol  mindig  családiasan,  szeretettel
fogadták.   Csaknem   teljes   kiszolgálta-
tottságra  van   i'télve.   Kérni   restell.   Bi-
zalmatlan,   de   lassan   oldódik.   „Ké'''/.sz
cg)J ÁJ.s  Í€/.€/,  Sczn}'/..? "  Bólint.  Öntök  ne-
ki.   0lykor,   ha   fogravalóbb   az   ebéd,
spájzol  estére.  Délután  majszol  belóle.
Tűri  a fájdalmat,  csak olykor ,jaj,  Iste-
nem"-ezik.  Lába  csúnyán,   feketén   fe-
kélyes.  Ha  nem  feledkezik  meg  róla  a
beteghordó, feltolja a negyedikre, kötö-
zésre,  a  „bőrre".  Mindig  délelőtt  kelle-
ne,   akkor   várják,   a   „pulon"   azonban
nem  mindig  van  ilyenkor  szabad  kocsi
meg  beteghordó.  Ilyenkor  Sanyi  türel-
me fogy,  veszekszik, fájdalma mind el-
viselhetetlenebb,  s  bosszankodik,  mert
a  bőrön  nem  szi'vlelik,  ha délután  kerül

(Folytatás  a  17.  olda[on)
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(Folytatás  a  16.  0ldalról)
a    kezükbe    kezelésre.     Káromkodik.
Csak  úgy  halkan.  ,,Jobb  /Gsz  mcír  nG-
kem   otthon.   Megyek   is,   amint   lehet.
Engem   már   riem   tartanak   itt   semmi
J)énzért."

Szenvedéstéíl    mentesebb    perceiben
természetesen  szót  ejtünk  a  romákról,
anyjáról, családjáról, bátyjáról,  aki oly-
kor   ruhákkal    segíti.    Leginkább    bá-
nyászéletéről  szeretett  beszélni.  Korán
került  a  föld  alá.  „Sok vo/Í c7z  G'Ác's szcí/.
otthon.  Segíteni  kellett  anyámnak.  Na-
gyon szeretten. bányász lenni, négy esz-
tendeig  jártam  le  a  lífttel  a  föld  alá
Várpalofán."

Ingázó,   roma  f`ekete  sereg  Szatmár-
ból.  Egyik  beteg  nosztalgiából,  em-

lékeztetőül    vidításunkra   fütyülte,    ha
jobb   kedve   volt:   „AL(/.cz/.,  /cJkcíc'   vonczí,
e/vz.fíecJ   cz   pcz'romczf. "   Ennyit.   Többet,
tovább  nem.  Aki  ráhangolódott,  foly-
tatta.   Kínunkban   vártuk,  s  kacagtunk,
mikor szólal  meg  ismét a mi  kis  mada-
runk.  Sanyi  is  lakója,  utasa volt  a vala-
mikori   fekete   vonatnak,   amely   vitte-
hozta  időre  a  Nyírség,  Szatmár,  Bereg
falvaiból, a roma segédmunkás sereget,
akik   alig   melegedtek   meg   otthon   az
asszony   mellett,   s   csak   annyi   idejük
volt,   hogy   megöleljék,   megcsóko,lják

gyerekeiket,  s  indulhattak  vissza.  Es  a
föld,  a  bánya  elnyelte őket Várpalotán,
Tatabányán,  Komlón, vagy az építőipar
páriáiként  tengették  életüket  évekig  a
koszos,  nehéz  szagú  munkásszállókon.
Korán  összeszedték  a  betegségeket,  s
rokkantnyugdíjba kerültek.  Vagy  soka-
kat - akik  balesetet  szenvedtek - hall-
gatásra   kárhoztattak,   a   beomlásokról
nem  készültek jegyzíkönyvek,  s  a  ro-
ma még örült is,  hogy  szabadságolták.

„ Ezf nyó.gó.m G'n i.s " - újságolta az az
ötven  körüli  cigány  ember,  akit  a   18-
asba  küldtek  véletlenül.  Félig  már  le-
vetkőzött.  Kezében  a  zakója,  télikabát-

ja.  Faggatom.  Elment  a  levegője.  Meg
akart fulladni. Először akkor történt ve-
le,   amikor  rászakadt  az  akna.   „B€fo-
noz.tunk.  Lenn  voltam  a  fenekén,  ami-
kor  rám  szakadt.   Hosszú  ideig  hiába
kiabáltam    segítségért.     Még    jegyz.ő~
könyvet   sem  vettek  fel.   Cigány.   Csak
nem veszélyeztetik értem a kiváló  üzem
c!'me/?... " Jön egy  nővérke, és útbaiga-
zi'tja.  Később  a  szubintenzi'ven  látom.
Rákapcsolva az oxigénre.

Régen   elfelejtett,   ám   visszajáró   és
nyomtalanul  soha  el  nem  tűnő be-

tegségek, sérülések, a tbc, a beszűrődé-
sek,  asztmák,  sírig  tartó  szenvedések-
kel. Az ajtó mellett, közvetlenül a mos-
dónál   egy   nyi'regyházi   cigány   ember,
az    egykor   jókötésű    Balogh    Bandi
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szenved.  Kiköpi a tüdejét a köhögéstől.
„Drága Kálmán bátyám!  Itt kell talál-
kozn##k.? " -sajnálkozik. András a do-
hánygyári  csoportvezető roma fiú  a hi'-
res Gubás Nagy Kálmán prímás uno-
kahúgát szöktette meg,  mert nem akar-
ták   hozzáadni,   lévén   nem   muzsikus.
Pedig   nagy  becsülete  volt  a  gyárban.
Két évtizedig nyelte a dohányport,  míg
a    leszázalékolás    sorsára    került.    Ezt
nyögi  most.

NkoeTdaé:teókíea2ra:::nieléesjiszsáz,[ár:,üteetl
resni  a  varjak.  Elfedik az eget,  feketél-
li`k  tőlük  a  tölgyes.  Valaki  bekapcsolja
a tévét.  Hamarosan kezdődik a Homok
titkai  következő epizódja.  Benépesül  a
társalgó.  Egy  szenvedélyes  Jehova  ta-
núja hitükríl győzköd két idős férfit. A
folyosón  a  fal  mellett  ismét,  s  ki  tudja
miféle járóeszközzel tűnik fel előregör-
nyedve   az   a   cigány   asszony,   akit   a
mentok Mérkvállajról, az öregek ottho-
nából  szálli`tottak  be  a  pulmonológiára.
Felöltözve,  lábán  csizma,  sasszézva lé-

peget,  lassan jut előre,  most éppen  egy
vi'zöblítő  gumipumpát  használ  bot  he-
lyett      járóeszközül.       Ráripakodnak,
visszaparancsolják   a   kórtermébe.   Ki
tudja,  kinek  és  hányadszor  panaszolja
e) ..,, A   mentősökriek  hiába   könyörög-
tem,   tegyék  be   a  járókámat   is,   mert
csak  ezz,el  tudok közlekedni.  Ott  hagy-
Ícík. " A leglehetetlenebb eszközöket ta-
lálja    meg,    hogy    segítsen    magának.
Egyik  délelőtt  egy  hokedlit  tolt  maga
előtt.  Elvették  tőle.  Később  egy  szög-
vasból     összehegesztett    virágállványt
emelt ki a tévéállvány alól, s azzal pró-
bált járni.  És szüntelenül panaszkodott,
hogy nem engedikjárni, s kért minden-
kit,  akit csak látott, hozzák  már el  neki
ajárőkáját...

Es ha már más  nincs, ott a fal. Neki-
simul  és jár.  Ki  tudja,  meddig? Va-

jon  milyen  megoldást  találnak  szenve-
désére,  bajára?  Egyáltalán  keresnek-e?
Valóságos      szociológiai      kutatóterep.
Objektív,      tudományos      felmérések,
elemzések,  statisztikák nem állnak ren-
delkezésemre,      hogy      vizsgálódjam.
Amire  itt  döbbentem  rá:  évtizedek  óta
senkit nem  érdekelt a cigányság egész-
ségi   állapota,   annak   vizsgálata.   Nem
készültek    tudományos    szociográfiák,
csupán  egy-egy,  a  népesség  iránt elkö-
telezett közi'ró,  szociológus elemző írá-
sa jelent  meg  valamelyik  folyóiratban.
De  kit  vagy  kiket  érdekeltek  a  szocio-
lógiai riportok,  azok a  kutatások,  ame-
lyek  igyekeztek  feltárni  egy-egy  olyan

jelenséget,     amely     azt     bizonyi`totta,
hogy  a  cigányság  Magyarországon  év-
tizedek óta  a  nyomor szintjén  él,  s  de-

rékhada, a középkorú férfiak miképpen
nyűttek  el?  Nem  tudom,  milyen  lehet
itt a roma és nem roma betegek aránya,
de megkockáztatom:  fele-fele!  Ha a  10
millióból  -  melyben  szerepel  statiszti-
ka szerint a cigányság is - kiemelem az
500  ezret(!?),  akkor  Magyarország  ro-
ma  társadalmának jelentős  százaléka  a
kórházi  betegellátás  állandó  utánpótlá-
sa!  S  ami  feltűnik  minden  különösebb
vizsgálódás  nélkül:   az  az  egykori  de-
rékhada a férfiaknak, akik  valamikor -
nem  is  olyan  régen  -  még  a feketevo-
natok   ingázói,   a  munkásszállók   lakói
voltak.

A  mindenkori  hatalmat,  az  egymástváltó  kományokat  valójában  soha
nem  érdekelte  a  cigányság  életmódja,
annak    változásai,    szociális    körülmé-
nyei.  Ha néha az MTA Szociológiai ln-
tézetnek   kezdeményezésére   készültek
is  tudományosan  megalapozott  kutatá-
sok,  felmérések  a  cigányság  bizonyos
rétegeinek életviszonyairól, jórészt asz-
talfiókban,  kiadatlanul  maradtak,  mert
féltek  a  társadalom  elé  tárni  a  valósá-

8Ot.
Csakhogy  hiába  próbálják  a  bajokat

elhallgatni,  a  gondokat  a  szőnyeg  alá
söpörni,   azok   objektíven   léteznek,   s
előbb-utóbb  a  felszi`nre  törnek.  Lásd  a
tbc-t,  a  szegénység  betegségét,  amely-
rín   már  azt  gondolták,   végképp   szá-
műzték,  le  lehet  venni  a  betegséglistá-
ról.  Tévedtek.  Újra  támad  a  kór.  Ok-
okozati  Összefüggés  van  az  ismétlődő
elnyomorodás  mélyülése,  szaporodása,
sokasodása és e betegség között. 0lyan
ez  a pulmonológia,  mintha  maga  a  tbc
fészke  lenne,  ahol  köhögéstín,  kráko-
gástól,    fuldoklástól    hangos    éjszaka,
nappal  a  folyosó,  s  hiába  próbálják  ál-
landó   fertőtlenítéssel   elnyomni   a   ne-
héz,  a falakat,  s  mindent átitató  szago-
kat,  csak  ideig-óráig  állja  a  versenyt.
Alulmarad.  Ilyen  a  környezete  is.  Tó-
csában áll  a klóros víz a férfi WC előtt.
A beteg  ezt  szívja  be,  vagy  a  nikotint.
Belépni  meg  szinte   nehézségbe  ütkö-
zik,  mert a WC-ajtó befelé nyílik, rá az
ülőkére,  súrolja a fedelét, s csak nehéz-
ségek   árán    használható.    A   WC-ben

kínnceskpvao:ír:2,L:€;éE:]or:;á[*éyKaí2taTník:::
is szerelnek fel  másikat.  „MGgfé'/G/ é'z cz
fti.cJo"sÓ.knGk " -gondolja az  illetékes.

E lőször meglepett,  hogy  itt  miért vi-
selnek  gézálarcot   a   nővérek,   míg

más  osztályokon  alig,  vagy  nem.  Már
nem   csodálkozom.   Megértem  őket,   s
azt  is,  amit  hallottam,  hogy  veszélyes-
ségi  pótlékot  is  kapnak.  Csak  azt  nem
értem,  hogy  a  legveszélyeztetettebbek,

(Folytatás  a  18.  oldalon)
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(Folytatás  a  17.  oldalról)
a takarítónők, miért maradtak ki e ked-
vezményből?  Ki  magyarázza  meg  ezt
e]fogadhatóan?  Mellesleg  ők  keresik  a
legkevesebbet is.  Két évtizedes  szolgá-
lat  után  még  havi  20  ezer bruttót  sem.
Azok  az  orvosok,  ápolónők  és  mások,
akik   itt   látnak   el   betegeket,   valóban
szolgálnak,  elismerést  érdemelnek.  És
nem annyit, amennyit kapnak!

Nyírség, Bereg, Szatmár. Csonkates-
tű  homloknyi   hazánk  keleti   fele,

bal  oldala,  ahol  a  szi'v dobog.  A máso-
dik legmagasabb lélekszámot, csaknem
80-100  ezer  romát  számláló  megye.  E
táj  népességéről  szólva i'rták  a harmin-
cas  években  a  falusi  lakosság  legava-
tottabb   ismerői,   akiknek   többsége   e
sorsban született, hogy itt a legpirosabb
az alma, de a legsápadtabb a gyermek,

it;of#b,ádsőzbea:é:::Í,Í,i.mÁ:tffiíg:ttii:
áltotta   világgá  e   nép  jaját,   fájdalmát
Veress  Péter,  Szabó  Pál,  Sinka  lst-
ván, Sarkadi lmre, Kovács lmre, Er-
dei  Ferenc  és  mások,  nem  hallatszott
el  odáig,  ahol  gyógyi`rt  lelhettek  volna
rá.

Leszakadásra   ítélt  országrész.   Évti-
zedek  óta  csak  a  remény  táplálja  a  bi-
zakodók  lelkét,  hátha  történik  valami.
Közben fogy e nép, apad a magyar, so-
ha olyan  kevés  nem  volt még az újszü-
löttek száma, mint napjainkban, s ha ez
az apadás tovább tart, az ezerfordulóra
a  kilenc  millió  alá  süllyedünk  -  a  de-
mográfusok   prognosztizálása    szerint.
Valamit  lendít  e helyzeten  a cigányság
újszülött létszámának a stagnálása eset-
leg  gyarapodása.  Örülhetünk-e  ennek?
Semmiképpen  sem.  Nem  csupán  azért,
mert  a  roma  és  nem  roma  arány  a  ci-
gányság   javára    változik,    elsősorban
azért  nem,   mert   megsokszorozódik  e
népesség  elnyomorodása,  további  vál-
ságos  élethelyzete,  ha  nem  történik ér-
demi  változás.  Napjainkban  a  cigány-
ság   második  generációját  éri   a   nagy
sokk,  a  statisztikailag  alig  kimutatható
munkanélküliség,  s  a  nyomor,  a  pusz-
tulás,  gz egészségügyi  és  szociális  hát-
rány.  Es jöhetnek  új  népi  írók,  új  mes-
siások,    szociológusok,    felfedhetik    a
társadalom  e  mély  rétegének  emberte~
1en  életkörülményeit,  csupán  jelzésér-
tékűek    maradnak,     amelyeket    tudo-
mányos  elemzésekben  használnak csu-

pán,  hiszen amíg valóságosan nem vál-
tozik  meg  a  hatalom  magatartása,  fel-
fogása a roma társadalommal szemben,
addig  minden  szóbeszéd  ellenére  való-
jában  másodosztályú  állampolgár  ma-
rad  a cigány, és  az  átmeneti  intézkedé-
sekkel  csak  elfedik  a  valós  okokat.

Bizonyos     empirikus
tapasztalatok  a  jelensé-

gek   szintjén    mutatnak
rá   tendenciákra,   össze-
függésekre,    ám    alkal-
masak  arra,   hogy   egy-
egy   terület   vizsgálódá-
sának    szükségességére
felfívják     a    figyelmet.
Ezek   sorába   tartoznak
szerintem   a   cigányság
egészségügyi,   szocioló-

giai  kutatásainak  részei,
területei.    Annál    is    in-
kább a cigányságé, mert
ez  a  legnagyobb  létszá-
mú   hazai    nemzeti    ki-
sebbség,  amely  a  több-
ségi társadalommal való
évszázadós    együttélése
során   a   legszegényebb
rétegek szintjén  van  ha-
tással  egymásra.

Ezért   e   dolgozatnak
csak    figyelemfelkeltés,
s    nem    a    tudományos
vizsgálódás, elemzés le-
het  a célja,  hiszen  erre  csak  egy  olyan
intézmény  vállalkozhat,  mint a  Cigány
Kutató  lntézet,  amely  sok  fontos  célja
mellett prognosztikai  tervében az em]i'-
tett téma kutatására is sort keri'thet. Ha-
sonló  célt  tűzhet  ki  az  ELTE  legújabb
kisebbségi,  a  másság  kérdéseivel  tudo-
mányos   szinten   foglalkozó  fiatal   tan-
széke,   ifjú   kutatói.   Helyes   lenne,   ha
egyebek  mellett  ebben  is  tudományos
együttmuködés alakulna ki a tanszék és
a Cigány  Kutató lntézet között.

S zinte már szükségtelen  felvetni  teo-
retikusi   szinten   is:   eljtunk-e  Euró-

pába? Az ezredfordulóig valóban mély-
gyökerű  változások  szükségesek  a  ha-
zai    kisebbségpolitikában,    különösen,
ami  a  legjelentősebb  etnikumot,  a  ci-

gányságot illeti.  Ha ez nem következik
be,  ha  továbbra  is  szemfényvesztéssel,
porhintéssel,   alamizsnával,   a  minden-
kori  hatalmat  kiszolgálónak  odadobott
koncokkal igyekeznek elodázni az ége-
tően  sürgős  változásokat,  akkor  hiába
hirdetjük,  hogy  a cigányság  is  államal-
kotó  tényező.   Hazugság  marad,  s  or-
szág világ előtt lelepleződik az Európá-

:::z:íildÉésret€::'eFgeikp:i:,i:ta:ttÉsm:gf::
Magyarország  nem  az  európai  ország-
úton  halad,  hanem  balkanizálódik.  Ez
viszont nem lehet érdeke senkinek.

Látogatási  tilalmat  rendeltek  el  az  in-
fluenza járvány  miatt.  Néhányan  mégis
átjátsszák.   I,efizetik   a  portást.   Balogh
Bandi felesége bámikor bejön. Csendes
hétvége ígérkezik.  Mosolyogva álli't be a
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fekete,   fényes   szemű   cigány   asszony,
Bandi  felesége,  felpakolva.  Rakja  kife-
lé  az  ételt.  Műanyagban,  fóliával  leta-
karva    a    lecsó.    Még    meleg.    Nekilát
Bandi.   A  felvágottféléket,   a   narancsot
elpakolJa.    „Ez   az   asszony   állandóan
etetne.  Még  mindig  82  kiló  vagyok,  de
vo/fczm /7`zcz'r ÍÓ.bb  i.s. " Ennek ellenére jói'-

zűen kanalazza a cigánylecsót.
„Megyek  én  holnapután  haz;a.  Meg

is  mondom  a főorvos  asszonyriak,  ké-
sz,ítsék el a z;árómn:t.  Holnap  hozd be a
rwÁómczí./"   A  roma   asszony   megnyu-

godva távozik.  Osztojkán Sanyi  nyög a
sarokban.  Dünnyög,  káromkodik.  Me-

gint elfeledkeztek róla.  Se kocsi,  se be-
teghordó.  Jön-e  a  takarítónő?  Neki  te-
sz;em  sz,óvá,  hogy   ,,kötözésre   kellene
vinni  Sanyit,  segítsen.l ".  Kerít e;gy  ko-
csit.  Kitoljuk  a  liftig,  fel  a  negyedikre.
Lekezelve,  bekötözve,  fájdalmán  eny-
hítve   érkezik   vissza.   Megkönnyebül.
Szedelőzködik,  pakolgat,  motyog.  Már
ő is  hazagondol.  Holnap távozik.

B ebiceg a kórterembe a foghi'jas kla-
rinétos  Balogh  Zsiga.  A falhoz tá-

masztja  a  botot,  ő  ágyam  végénél  áll.
Mellettem  Balogh  Bandi  bekapcsolja a
kisrádiót. Éppen vége van a híreknek, s
felhangzik   valame]yik  cigányzenekar-
tól  az  ismert  magyar  nóta.  Elmegyek
az életedből...

A sóstói erdő fölött károgó fekete se-
reg húz el.

Farkas Kálmán
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munkával  a  saját  környezetüket  is  szé-

pi'tik,  mert a telepen  lévő romos épüle-
teket bontják le, takari'tják el a törmelé-
ket.

Sajnos   olyan   problémák   is   voltak,
hogy  megkötöttem  száztíz  emberrel  a
szerződést,  s  ebből  csak  kilencven jött
el  dolgozni.  A  cigányok  közül  sajnos
sokan  nem  szeretnek  sem  a  hidegben,
sem  a  melegben  dolgozni.  Volt  olyan
is,   aki   jött   volna,   de   nem   volt   még
munkaruhája   sem.   Mindenkinek   vet-
tünk  vattakabátot  és  bakancsot.  Ennek
már töredékrésze  van  meg,  mert  ezt  is
eladogatták,  pedig  vissza  kellett  volna
adni.

Szerettem    volna,    ha   a   feleség    is
megy  dolgozni,  mert  nagyon  sok  fize-
tési hátraléka volt a családnak.  Elintéz-
tem,  hogy  a  hátralékot  részletfizetéssel
törlesszék,  sőt  -  akiknek  nagyon  sok
volt  az  összeg,  amit  ki  kellett  volna  fi-
zetni  -  megegyeztünk,  hogy  egy  bizo-
nyos  százalékot befizet,  a  többit  pedig
majd akkor, ha stabilizálódik az anyagi
helyzetük.

Kezdeményezésemre       létrehoz,tunk
egy   alapi'tványt.   Két   általános   iskola
igazgatóját  is  beválasztottunk  kuratóri-
umi  tagnak,  az egyik a mésztelepen  lé-
vő  iskola  igazgatója.  Ebben  az  iskolá-
ban  a gyerekek kilencven  százaléka ci-
gány  származású.  Őt  választottuk  meg
elnöknek.  Pusztai  Endrének  hívják.  A7.

Vi.róg A/beri a Tatabányai kisebbségi
_I

-__   _   -

önkormányzaT elnökhelyettese, illetve a helyi
Lungo. Drom'' szervezet vezet.ője,

kétezernyolcszáz cigány ember életét

stzou#ik;:::Z§gíae#his:íZ!n:;§sk;Bíe§n§-Í8::#:Ír#yéonkyneakk
közötl éi, mindennapos kenyérproblémákkal

küzdve.

Virág Albert

-  Nagyon  nehéz  helyzetben  voltam,
mert  az  itteni  cigányságnak  nem  volt
munkalehetősége   -kezdi  Virág Albert
-,   mert  mint  általában   máshol,   itt   is
alulképzettek    a    cigány    emberek.    A
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal-
hoz adtunk be egy pályázatot a polgár-
mester úrral  közösen.

Vcm    a    városban    két    cigánytelep,
ahonnan  kilakoltattak egy jó pár cigány
családot,   ennek  megszüntetését   is   in-
dítványoztam.  Sajnos  ez  nem jött  létre
teljes  mértékben.  Annyit elértem,  hogy
a  beadott  pályázatot  megnyertük  és  a
polgármesteri   hivatallal   közösen   elin-
di'tottuk  a  közhasznú  munkát.  Mivel  a

pályázat  közös  volt,  így  nekem  annyi
hatásköröm  van,  hogy  én  rendelkezem
a  teljes  munkaerővel.  Ebben  a  munká-
ban   csak  cigányok  dolgoznak.   0lyan
embereket   alkalmazok,   akiknek   sem-
miféle  jövedelmük   nincs.   Sokan  ezek

12

közül  hajléktalanok  voltak.  Pályázaton
a Nemzeti  és Etnikai  Kisebbségi  Hiva-
tal     közreműködésével     az    Országos
Közmunkatanácstól   67   millió  forintot
nyertünk.   A  Kisebbségi  Hivatal  rend-
szeresen  jár  ki   ellenőrizni,   és   nagyon
meg   vannak  elégedve  a  munkámmal.
Egy-egy  dolgozónak  hat hónapig tart a
munkaszerződése, és utána hat hónapig
kapnak    munkanékülit,    majd   jövede-
1empótlót.  Szeretnénk  a  szorgalmasabb
embereket    javasolni     vállakozóknak,
hogy továbbra is legyen munkájuk. Azt

gondolom,  hogy  ilyen  kezdeményezé-
sekkel   lehet   a   cigányságot   elindítani.
Tudom,  hogy  ezek  csak  kezdeti  lépé-
`ek`  de  v.ilahol  el  kell  kezdeni.  Ezzel  a

A polgármesteri hivatallal közösen elindi'tottuk a közhas/,nú munkát
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volt  a  tervünk,  hogy  tehetséges  cigány
fiatalokat   támogassunk.   Ehhez   kellett
volna  alapi'tó  pénz,  amivel  akkor  még
nem   rendelkeztünk.   Én   felajánlottam
ti'zezer  forintot,   a  Népjóléti   Bizottság
elnöke    harmincezret,    a    Kékes    Kft.
igazgatója   harminchatot,    a   főpolgár-
mester úr tiszenhatezer forintot adomá-
nyozott  erre  a  célra.  Igy  összejött  egy
olyan  tőke,  amire  az  önkormányzattó]
kaptunk kétszázezer forintot. Felvettem
az  iskolákkal  a  kapcsolatot  és  kigyűj-
töttem  azokat  a  gyerekeket,  akiknek  a
tanulmányi   eredményük   3,7-en   felül
van.  Három  kategóriát  állítottunk  Ösz-
sze.  I-IV.  osztályosok  ötszáz,  V-VI-ig
nyolszáz,    VII-VHI-ig    ezer    forintot
kaptak.  Ezt  rendszeresen  ki  is  küldöm.
Vannak  még  itt  a  megyében  olyan  fia-
talok  is,  akik  középiskolások,  főiskolá-
sok.    Nekik    a    Kisebbségi    Hivataltól
nyertünk  fejenként  ötezer  forint  támo-
gatást.

A  munkámat  nagyon  sokban  segi'tik
a  képviselők.  Fő  célom  most  a  Lungo
Drom  szervezet  széleskörű  kiterjeszté-
se  a  megyében.  Főleg  olyan  városok-
ban,  ahol  nagyon  sok  cigány  él.  Min-
den tervem  az, hogy ezt a megyét meg-
erősi'tsük.

Itt  Tatabányán  a  cigányságot  három
osztályba  lehetne  sorolni.  Létezik  egy
olyan  osztály,  akik  annyira  gazdagok,
hogy   hat-hét   millió   forintos   kocsival

járnak.  A másik csopoii nem  igazán  is-

meri  el  a cigány  szárma-
zását.  Mindig  attól  függ,
hogy   kivel   áll   szemben.
Ha  cigánnyal   beszél   ci-

gánynak vallja magát, ha
magyaml  van,  akkor  ta-
gadja a cigány származá-
sát.  Még  én  sem  vagyok
tisztában   a   származásu-
kat  illetően,  mert  össze-
keveredtek   a   nem   cigá-
nyokkal.      A     harmadik
csoportba tartoznak  azok
az   emberek,   akik   oláh,
teknővájó és román cigá-
nyok.

Hála   lstennek   nagyon
jól   megvagyok  az   itteni
cigányokkal.     Ez    abból
adódik,     hogy     értek     a
nyelvükön.  Próbálok  raj-
tuk   segi'teni.   Ha   bejön-
nek  az  irodába,  még  azt
is    megkérdezem,    hogy
mivel  jöttek,   mibéfl   vet-
ték a jegyet. Nagyon saj-
nálom   a   szegény   csalá-
dokat, és amiben csak tu-
dok,    segi'tek    is    rajtuk.

Sok   segi'tséget   kapok   a   megyei   köz-

gyűlés  elnökétől.  Most  indi'tottuk  el  a
szociális  lakásépítési  koncepciót  is.  Ti-
zenhét    lakást    átadtunk,    folyamatban
van   még   körülbelül   harmincöt.   Egy
kft.-vel   kötöttünk   szerződést.    0lyan
társasházakat    akarunk    építeni,    ahol
még  az  egy  gyerekes  családok  is  kap-
nának  lakást.

A  cigánytelepre  ellátogatva  a  képek
önmagukért   beszélnek.   Pici   lakrészek
egymásutánjában   többgyermekes   csa-

ládok  tengetik  napjaikat.  Nagy  részük-
nek sem munkájuk, sem jövedelmük és
csak a gyerekek száina növekszik évről
évre.  Az épi'tkezésen a közhasznú mun-
kán  fiatal  lányok,  fiúk dolgozgatnak és
bár  hangos  nevetgélés  közben  jár  ke-
zükben  a  lapát,  kérdéseimre  ingerülten
reagálnak.   Egyik-másik   családi   okok
miatt,   mások   a   korai   gyermekszülés
miatt  nem  tanulhatott  tovább.  Vannak

persze   idősebb   nagycsaládosok   is,   s
míg  az  anyuka,  apuka  az  építkezésen
dolgozik,  a  beteg  nagymama  vigyáz  a
kicsikre.

A   cigánytelepen   élő   terhes   cigány
asszony meséli, hogy kinn laktak az ut-
cán, mert nem tudták fizetni a lakbért.

-   Nem   kapunk   semmilyen   segélyt.
Az  utcán   kellett  lennünk  addig,   ami'g
meg nem kaptuk ezt a lakást! -mondja
ingerülten.

- A férje sem dolgozik?
-   Nem,   mert   otthagyattam   vele   a

munkahelyet.      Nagyon      szemtelenek
voltak   vele.   Teljesen   csicskának   néz-
ték. Meg  is  kérdezheti.  Itt  van  a szobá-
ban,  alszik.

- Nem tú] merész vállalkozás a ha-
todik gyerek?

- Nem  akartuk  mi  már,  de  úgy  vol-
tunk  vele,  hogyha jön  akkor  most  már
hadd  maradjon!

Az utcákon gyerekek játszadoznak, a
vásárlásból hazafelé tartó anyukák után
szaladnak,   vagy   zsi'ros   kenyeret   rág-
csálva  ülnek  a  házak  lépcsőin.  A tava-
szi   napsütés   ellenére   a   táj   szürkébe
burkolózik,  és  talán  a  felelősöket  kere-
si,  talán  belenyugvóan  nézi  az  ott  élő
cigányok  életét.

8. Kóté Lil]a
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A képek önmagukért beszélnek
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megpróbáikozik más gyereke.!` nevelé3ével is, s hogy

hogyan,  arról  i'öy b`eszél:

Raffael Jánosné,

-  Nagy  András,  a  Montágh  lmre
Speciális Szakiskola igazgatója, miután
megtudta,   hogy   az   önkormányzatnál
dolgozom,  felkeresett,  hogy  a  segi'tsé-
gemet  kérje.  Panaszkodott,  hogy  a  ki-
segítő  iskolában  nagyon  nehezen  lehet
kezelni  a gyerekeket,  sok gond  van ve-
1ük.   Felajánlottam,   hogy   segi`teni   fo-

gok,  hívjunk  össze  egy  szülői  értekez-
letet.  Meghívtam  erre az értekezletre  a

gg,jbébtsíg.[3g;ord:í::t::L:e::]gyké::=
fogok sem a cigányok, sem a nem cigá-
nyok  pártjára  állni,  hanem  az  igazság-
ról  fogunk  beszélni.  Látták,  hogy  pár-
tatlan   vagyok  és  ez  mindenkinek   na-
gyon   szimpatikus  volt.  Megbeszéltük,
hogy  eljárok  órára  hetente  egy-két  al-
kalommal,  ahol  csak én  foglalkozom  a
gyerekekkel.  Nagyon  hatékony  volt.  A
gyerekek  már az  udvaron  körbefogtak,
annyira örültek nekem. Szerintem min-
den  iskolába kellene valaki,  aki  cigány
és   a   cigány   gyerekekkel   foglakozik.
Bár  nemcsak  cigány  gyerekekkel  fog-
lakozom.

Nagyon    rosszak,    de    szeretni    kell
őket, mert ez az egyetlen dolog, amivel
lehet   rajtuk   segi'teni.    Sajnos    nagyon

s,ok  gyerek   szeretethiányban   szenved.
En nem tudom persze pótolni azt a sze-
retetet,  amit otthon kapniuk kellene, de
leülök velük, megpuszilgatom őket, be-
szélgetünk és ez nagyon jól esik nekik.
Jobban  lehet  őket  kezelni  is.  Emellett

persze   szigorú   is   vagyok,   mert  ez   is
kell  ahhoz,  hogy  tanuljanak, fegyelme-
zetten  viselkedjenek.  Nagyon  bizalma-
sak  velem,  mert tudják,  hogy  megbíz-
hatnak   bennem.   Eleinte   féltek,   hogy
visszamondom   a  szülőknek,  tanáraik-
nak  a  hallottakat,  de  miután  rájöttek,
hogy   nem   „árulkodom",   felszabadul-
tak.  Aminek  még  nagyon örülök az az,
hogy  mostmár  a  szülők  is  bizalmasak
velem,  és  ez  független  attól,  hogy  ci-

gány,  vagy  nem  cigány.  Így  sok  min-
dent meg tudunk oldani.

Működik itt egy  kis katolikus  gyüle-
kezet.   Láttam,  hogy  mennyire  másak
ezek   az   emberek,   akik   idejárnak,   és
ajánlottam,  hogy  a  gyerekekkel  is  be-
szélgetni  kellene  lstenről.  Teljesen  vé-
1etlenül   kerültem  kapcsolatba  ezzel   a

gyülekezettel.  Egyik  alkalommal  nem
tudtak  bemenni  abba  az  iskolába,  ahol
tartották   az   összejöveteleket,   és   hoz-
zám jöttek,  hogy  segítsek  kulcsot  sze-

ló

Raffael Jánosné

rezni.  Segítettem,  és  valahogy  már  az
első   alkalommal   nem   tudtam   eljönni
onnan.  Valami  vagy  valaki  ott  tartott.
Amikor először  voltam,  rögtön  kérték,
hogy  mutassam  be  a  várost.  Azóta  va-
gyok kapcsolatban  velük.

Elkezdtük  a  gyerekeket  is  tanítani  a
Bibliából  játékos   formában.   Emellett
járok   Szolnokra   egy   Szocio-misszió
képző iskolába.  Szeretem az iskolát, de
van egy csomó minden, amivel nem ér-
tek  egyet.   Sokkal  egyszerűbben   gon-
dolkozom, mint ők. Emellett szeretnek,
bár sokat vitatkozom  velük.

Visszatérve    a   gyerekekre,    nagyon
szeretek  velük  lenni.  Vannak  közöttük
borzasztóan sérült gyerekek. Egyik kis-
fiúnak  meghaltak  a  szülei,  és  érzem,
hogy   mennyire   szenved   a   szeretethi-
ányban.  Egyszer  mepusziltam,  és  ellö-
kött  magától,  mondván,  hogy  őt  csak
az   édesanyja   puszilhatta   meg,   és   én
hagyjam  békén.  Teljesen  megdöbben-
tett.  Rettenetesen  csúnyán  beszél,  ag-
resszív,  nem  bírnak  vele  a  tanárok.  En
mégis   annyira   sajnálom   és   szeretgm,
hogy  sírnom  kell,  ha eszembe jut.  Ugy
gondolom,  hogy  őt is csak  a szeretettel
lehet    megváltoztatni.    Tavaly    nyáron
voltam   egy   táborban   a  gyülekezettel.
Az  idén  is  hívtak,  és  most  már  szeret-
nék  innen  Abonyból  is  vinni  gyereke-
ket.   Külön   pályázatot   i'rtam   ebből   a
célból.  Nagyon  remélem,  ez  a  tábor  is
elő  fogja  segi`teni,  hogy  a  gyerekek  -
azáltal,    hogy    lstennel    mindennapos
kapcsolatban   vannak   -   megváltozza-
nak,  és  lstentől  visszakapják  azt a sze-
retetet,  ami  esetleg  hiányzik  az  életük-
bíl.

8. Kóté Lilla
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Végre-valahára,  olyan  dologról  is
beszámolhatok,   amely  örömhi'rnek
számít    szerény    kis    városomban.
Felismertük,  hogy  a jövő nemzedé-
kében  van  reménycsillagunk  fénye,
hiszen    ők    azok    a   fiatalok,    akik
megmutatják   nekünk,   hogyan  kell
embemek,   mindenekelőtt  romának
lenni,  minden  körülmény,   gond  és
reménytelenség között.

Ők  a  mi  álmaink.  Szeretném,  ha
jobb  lenne  nekik  az  életük,  boldo-
gabbak,  vidámabbak  lennének,  és  a
kisebbségi  önkormányzat ezért tesz
is, nemcsak beszél. Ez év februárjá-
ban  a  hagyományhoz  hi'ven  -  hisz
ez   már   hagyomány   -   az   idén   is
megrendezésre  került  a  Télbúcsúz-
tató  farsangi  bál.  200  főnyi  gyerek-

had  volt  jelen,  kicsiny  kis  párthá-
zunkban,  habár a jelmezesek száma
csak   ls  fő  volt,  a jó  hangulat  így
sem maradt el. Fergeteges, frappán-
sabbnál,     frappánsabb      ötletekkel
rukkoltak   elő   a   fiúk,   kislánykák,
olyan.nak   tűnhetett   a  kívülállónak,
aki  ide  csöppent,  mintha  a  Grande
Carnevalito,   a   nagy   riói   karnevál
kicsinyített    másának    forgatagába
került  volna.  A  hangulatot  fokozta,
az  ingyen  osztott  fánk  és  tea,  a ro-
ma  önkormányzat  jóvoltából,  és  a
szülők hozzájárulásából  felkért „vi-
deoman" munkája. A lakomát köve-
tően pedig jöhetett a zene és a tánc.
Furdalta oldalam, és ezt igaz röstel-
lem  bevallani   is,  vajon  mikor  lesz
hasonló akció a gyermekekért, ezért

1997. mdrc:ius             „I;UNGO  DROM"

faggatóra     fog-
tam,  Varga  lst-
vánt, aki a roma

önkormányzat képviselője.
-  Nagy  bedobással  készülünk   a

Gyermeknapra,  melyet az  idén  má-
jusra  tervezünk.  Egy  bérelt  busszal
szeretnénk kivinni a gyerekeket Be-
rekfürdőre,  és  ott megtartani  a ren-
dezvényünket.

- Minek alapján válogatja ki az
önkormányzat  az  utazni  szándé-
kozókat?

-  A tanulmányi  átlag a döntő bí-
rálónk, hisz akinek a legjobbak a is-
kolai eredményei  az kerül  a csapat-
ba.  Remélem,  olyan jól fog sikerül-
ni, mint a februári kirándulás Buda-
pesten,   melyre   az  anyagiakat  egy
pályázat   útján   nyertük,   és   ehhez
költségvetésünk  is  hozzájárult.  Ez-
úton  köszönöm  a szülők segítségét,
hiszen  nélkülük  nem jöhetett  volna
létre egyetlen  egy tervünk sem.

- Kiss Gyula -

Fényt Karcagral
Karcagon  viszonylag  elég  sok  család  van,  akiknek

megélhetése  nehezebb,  mint  bárki  másnak,  de  azért
megvonva  a  falatot   maguktól,   az  energiaszámlákat
rendszerint  befizetik.  A  cigány  önkormányzat   1996.

október  29-én   benyújtott  egy   pályázatot   a  HÉRÁ-
hoz,  mely  lámpatesteket gyárt és  forgalmaz.  E pályá-
zat  célja  és  lényege,  hogy  a  rászorultak  energia  költ-

ségeit   csökkentse,    könnyi'tsenek   terheiken,    hiszen
vannak  olyan  családok,  akiknek  minden  jövedelmük

a GYED,  a GYES és  az önkormányzattól  kapott szo-
ciális   segély.   A  pályázatot  elbírálták,   a  IÉRA  úgy
döntött,  hogy  elfogadják  a  pályázatban  i'rottakat,  és

támogatásban   részesülnek   a   karcagi   cigányok.    198

család  kapott  energiatakarékos  égőket  2  millió  forint

értékben, hogy azokat használva csökkentsék számlá-
ik  kö]tségeit.  Elmondhatom,  hogy  50  magyar  család

is  részesült  a  támogatást jelentő  égőkben.  Ez  újabb

jele  annak,  hogy  faji  hovatartozás  nélkül,  békesség-
ben   és   egyetértésben   tudunk   együttműködni,   tenni
egymásért,  mi. karcagi  emberek.

- Kiss Gyu]a -
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PÁLYÁZATI  FELHivASOK
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatokaT hirdet

a hazai cigányság számára
Megé!he_tés!±P_iz.l,o_Síl_É.T.e_Z_5g_a_Z^d,?Sági

és%Xíobg3%ssaúcpgS8rbaóH°k

A pályázóktól megélhetést elősegítő, munkalehetősé-
get  biztosító  gazdasági  tervek kidolgozását várjuk.  Az
elbírálásnál  előnyben  részesülnek  az elmaradott  térsé-
gekból  érkező  valamint  a  termelő  tevékenységre  irá-
nyuló páyázatok.
Pályázók köre:

•   helyi (kivéve a fővárosi), fővárosi kerületi cigány
kisebbségi önkormányzatok,

•   cigány   és   cigányokért   tenni   kívánó   társadalmi
szervezetek és alapítványok

•   települési önkormányzatok

Támogatási forma:  támogatás  1,5  míllíó f?r.ipt ér-
tékhatárig, amelynek egy része visszatérítendő é:. egy.
része  virisza  nem  térítendő  összeg  (amíre  a  pőlyáz.ó
tesz ajánhtot).
A pályázatnak tartalmaznia kell:

•   a pályázó céljait,
•   tevékenységét bemutató részletes ismertetőt,
•   a pályázott tevékenység pontos leírását, mezőgaz-

dasági programok esetén vetésforgó és állomány-
változási terv is,

•   tevékenység időbeni ütemezését,
•   a  program  által  érintett  személyek  számát,  szán-

déknyilatkozattal,
•   részletes költségvetést,
•   más  forrásból  származó  esetleges  támogatás  fel-

tüntetését,
•   ajánlatot a  kölcsön  viszafizetésére,  annak  üteme-

zésére,
•   települési  önkormányzat  pályázata esetén  a helyi

cigány  közösség  képviselőjének  támogató javas-
latát'

•   a   pályázó    szervezet   bankszámlaszerződésének
fénymásolatát,

•   társadalmi  szervezeteknek  és  alapítványoknak  a
bírósági    nyilvántartásbavételt    igazoló    végzést,
alapszabályt vagy alapító okiratot, kisebbségi ön-
kormányzatoknak az alakuló ülés jegyzőkönyvét.

A   pályázatok   adatlap   nélkül,   1997.  június   15-ig
nyújthatók be az alábbi címen:
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Megvaiósíthq.tó_fejiesz.tési,9!kÉpze,Iéssel
réndeikező cigány kisváiiaik.ozá.sok
és családi vőllalkozások számára.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a termelő tevé-
kenységet  vagy  szolgáltatást  célzó,  a  cigány  emberek
számára munkalehetőséget teremtő pályázatok.
Az előnyben részesített területek a következík:

•   a  mezőgazdasági  termelés  területén  olyan  kezdő
vagy már működő vállalkozások, melyek a sertés-
tenyésztést,  a  tojástermelést,  a  nyúltenyésztést,  a
kertészeti kultúrák termesztését célozzák,

•   a  hagyományos  háziipari  tevékenységet  folytatni
kívánó kezdő vagy már működő vállalkozások,

•   a  szolgáltatások  területén  már  működő  vállalko-
zások (kivéve kereskedelmi, vendéglátóipari tevé-
kenység).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•   a pályázó céljait,
•   a  pályázott  tevékenység  fejlesztésére  vonatkozó

üzleti tervet,
•   a   vállalkozás   által   érintett   személyek   számát,

szándéknyilatkozatát,
•   a vállalkozói tevékenységet igazoló  iratokat,  adó-

számot'
•   egy pénzintézettel kötött bankszámlaszerződést,
•   saját erő feltüntetését,
•   esetleges más forrásból származó támogatást.

A fejlesztésre vonatkozó  üzleti  tervnek  tartal-
maznia kell:

•   a fejlesztés tervezett költségeit (építés,  gép és be-
rendezés, tenyészállat, földvásárlás, egyéb),

•   a fejlesztés pénzügyi forrásait (saját forrás, alapít-
ványi támogatás, egyéb forrás),

•   a fejlesztés  megvalósításával elérhető árbevételt,
•   a fejlesztés üzemeltetésének költségeit,
•   a  fejlesztéshez  kapcsolódó  ajánlásokat,  szándék-

nyilatkozatokat,  szerződéseket,
•   a támogatás visszafizetésének ütemtervét.

Támogatási   forma:   víssz;atérítendő   kamatmeities
kölcsön 1.000.000 Ft értékhatárig.

A pályázatok adatlap nélkül,  1997. július 1-ig nyújt-
hatók be az alábbi címen:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1021 Budapest, Budakeszi út 55/d. P/5. V/2.

Tel./fax: 176-2647, 176-1852; mobil telefon: 06-20/245-991

A határidőn túl érkező pályáz;atokat nem fogadjuk! A pályázatokat 3 hónapig megőrizz.ük.

I;UNGO  DROM"             1997. rndic:rus
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Pályázó Kért Javasolt Megítélt VNT* A program

szervezet támogatás összeg támogatás VTT* leírása

MCISZ,  Sarkadkeresztúr 1.000`.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft
400.000  Ft600.000Ft

Naposcsíbe tanás

CKÖ,  Komló 1.500.000  Ft 600.000  Ft 600.000  Ft
500.000  Ft100.000Ft

KÖzhasznú foglalkoztatás

Társ.  Fel.  Függ.  Cig.  Szerv„
1.500.000  Ft Elutasi'tva

Szarvasmarha tariás és föld-
Krasznokvajda művelés

Phralipe  Tagsz„  Fulókércs 1.500.000  Ft - Elutasítva - Áiiattanás

MCMSZ,  Hernádvécse 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft
1.000.000  Ft500.000Ft

Áiiattar[ás

Fii  Cu  Noi,  Piskó 1.500.000  Ft 400.000  Ft 400.000  Ft 200.000  Ft200.000Ft
Földművelés

Tiszakerecseny, Települési
1.537.000  Ft 1.460.000  Ft 1.460.000  Ft

900.000  Ft
Földművelés,  állattar[ásOnkormányzat 560.000  Ft

Társ.  Fel.  Függ.  Cig.  Szerv.,
1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft

1.200.000  Ft
Épíítőjpari  brigád  létesi'téseMiskolc 300.000  Ft

Piricse,  Települési  Önkorm. 1.008.500  Ft 700.000  Ft
700.000  Ft 500.000 Ft Földművelés,

(feltételesen) 200.000  Ft gyogynövény-gyűjtés
Független  Pácini  Roma Szerv. 781.000  Ft 781.000  Ft Elutasi'tva - Földművelés

Begionális  Érd.véd.  Szerv., 300.000  Ft 300.000  Ft 300.000  Ft
210.000  Ft

FöldművelésOtvöskónyi 90.000  Ft

CKÖ,  Gönc 300.000  Ft 300.000  Ft 300.000  Ft
250.000  Ft50.000Ft

Földművelés

CKÖ,  Bagamér 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft
1.200.000  Ft300.000Ft

Földmú'velés

Nyi`r-Bet  KHT,
1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft

900.000  Ft
Biotégla  gyáriásNyírbéltek 600.000  Ft

Lungo  Drom,
620.000  Ft 550.000  Ft 550.000  Ft

350.000  Ft
ParadicsomtermesztésZsadány 200.000  Ft

CKÖ,  Kazincbarcika 725.000  Ft 725.000  Ft 100.000  Ft 100.000  Ft Ugarolás

Lungo  Drom,Gyöngyösoroszi
406.000  Ft 406.000  Ft 406.000  Ft 406.000  Ft Lakáskarbantartó brigád

Jónás  és  Társa  Kft.,Endrefalva
1.000.000  Ft - Elutasítva - Áiiattar[ás

Balogh  Lajos,
840.000  Ft 840.000  Ft Elutasi'tva

-
Áiiattar[ásBarcs 840.000  Ft

Orsós  Sándor,
1.000.000  Ft 500.000  Ft 500.000  Ft

-
Asztalosműhely fejl.KŐvágószőlős 500.000 Ft

Andor-Margit  BT,
1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft

-
Lakásép i'tés                                         |Tiszakanyár 1.000.000  Ft

Bardi  Kálmán,
1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft

-
Épftőipari vállalkozás  bővítéselbrányBuriFerenc, 1.000.000  Ft

1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft
-

Épi'tőipari  vállalkozás  bó'vi'tése,Taktaszada 1.000.000  Ft

Ősszesen: 24.517.500  Ft 17.562.000  Ft 15.316.000  Ft
8.116.000  Ft7.200.000Ft J

* Rövidítések:    VNT -vissza nem térítendő támogatás;    VTT -visszatérítendő támogatás

i997. márc:rJJs              „I:UNGO  DR:OM"
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Sokféleképp    lehetne    a   címbeli
felkiáltójel  értelmét  és  fontosságát
magyarázni,  de annyira leegyszerű-
sítve  mégsem,  hogy  csupán  a  más-
ság  tiszteletének elengedhetetlensé-

gére  korlátozhatnánk.   Hangulat  és
helyzet  szerint  mondhatnánk azt is,
hogy  nincs  lényegbevágóbb  az em-
berség    érzésénél.    Csakhogy    ezt
rendszerint    könnyebb    kimondani,
mint  a  gyakorlatban  megvalósítani.
Méghozzá a köznapi viszonyokban,
ahol    az   embertelenség    megannyi

jellemzőjével     találkozhatunk.     Ki
így, k.\ úgy. Mert mindenki mást  ért
emberségen,   s   annál   rugalmasab-
ban  képes  beszélni  róla,  minél  ke-
vésbé    gyakorolja    ez.t    az    erényt.
Ugyanakkor  persze  senki  sem  sza-
badul  attól  a  kényszertől,  hogy  az
emberségról valamit mondjon, vagy
éppen   valamit  tegyen  érte.  fJcz  f'gy
néz.zük,   a   hataloin   főszereplőinek
szóhasználatában    is    minduntalan
előfordul  ez  a  kifejezés.  Legfeljebb
máshová  helyezik a  hangsúlyt,  más
és  más jellemzőre.

Ha  a  hangoztatott  politikai  igére-
tek    szempontjából    fontos,    akkor
nincs olyan  kurzus, amelyik ne pró-
bálná  legalább  az  emberiesség  lát-
szatát megteremteni. Akár hazugsá-

gok  árán  is,  vagy  éppen  elhallgatva
a tényeket.  Miként a jelenlegi  rend-
szer,   amelyik   kétségbevonhatatlan

győzelmét  úgy  érte  el,  hogy  tudo-
másul   vette   az   állampolgárok   vá-

gya:Lf. De miközben például az igaz-
ságos   köz.teherviselés   szükségessé-

géről beszéltek, a hatalomgyakorlás
mindennapjaiban  az  utóbbi  i)u,szta
ábrándja   is   szertefoszlott.   Milliók
viselik a terheket,  a szűk hatalmi és
tulajdonosi  elit  pedig  a  teherviselés
áldásaiból  részesül.  Ráadásul   aLny-
nyira önző módon,  hogy  tagjai  már
emberségről    sem   tesznek   -   Ieg-

alább   elvétve   -   tanúbizonyságot.
Vagy  ha  igen,  lelkiismeretük  pilla-
natnyi     megnyugtatásáért,     amely

persze   nem   sokat   ér.   Legalábbis
azok szempontjábó1,  akik - más  le-
hetőségek  híján  - egyszerűen  a tú-
lélésre rendezkednek be. Nyomorú-
ságos  léthelyzetükkel  nap  mint  nap
szembesülve,  vagy - rosszabb eset-
ben - mindenról lemondva.

A  kézzel  fogható  nyomor  persze
sokszor riasztó,  s nem egyszer elér-
zékenyülhetnek  ennek  láttán  azok,
akiknek   az   egyhavi   jövedelméből
családok  élhetnének  egy   évig.  De
ezúttal  sem  csupán  a  megkerülhe-
tetlen   egyenlőtlenségról    van    szó,
hanem    sokkal    inkább    az    utóbbi
mértékéről.  Ha  pedig  ez  elviselhe-
tetlen,   minden   megtörténhet.   KÓ.z-
helysz.erű  érv,  de  mégis  igaz,  hogy
igaz!ából soha sem lehetünk egyfor-
mák.  Az anyagi,  a szellemi és az er-
kölcsi jcwak birtok,lása  szemí)ontjá-
éJo'/   sGÍ7?.   De   ha   emberségről   van
szó,    ennek    érzése    ott    kezdődik,
hogy   tiszteljük   a   másképpen   élő,

gondolkodó  és  érző  embert.   S   ott
folytatódik,      hogy      a      közvetlen
együttélés  során  érvényre  juttatjuk
ezt  az  erényt.  Nyilván  az  utóbbi  a
legnehezebb.    Mert    az    együttélés
szabályai  nem  úgy  változnak,  mint
a  különböző  politikai  kurzusok  irá-
nyítói   szeretnék.    Ha   éppenséggel
szociálliberális   eszmék   is   a   köve-
tendők, lépten-nyomon azt vehetjük
észre,  hogy  a  hirdetett  szociális  ér-
zékenység  óhatatlanul  szembekerül
a szabadelvűséggel.  Nem  is annyira
véletlenül,   hiszen   ű   pi.czcgczzcJczscz'g

jelenlegi  intézjnényrendsz.ere  teljes-
séggel a  gazdasági  önzésen alapul.
Más   sz;óval..   a  siker   és   a  teljesít-
mény  olyan  alapelvén,  amely  nem
ismer köíTyörületet.

1997. mdic:rus             „I.IJNGO  DROM"

Valójában a társadalom aljára sz;o-
rultak   érezhetik   át   mindez.t,   sziitie
már semmibe sem tudnak kapaszkod~
ni.  Még  hn  vágyódnak  is  az ember-
ségl)őíl táplálkoz;ó  e[f iogadásra és  ro-
konszenvre,  csak  ritkán  lehet  benne
#e`szj/.k.  Ha  valakiben  emberséget  ér-
zünk,  megint  csak  elemi  feltételként
jelenik   meg   a   megértés   kísérlete.
Méghozzá   hazugságok   nélkül.   De
akár azt  is  mondhatnánk:  cáfolhatat-
lan  őszinteséggel  és  lelki  nyitottság-

gal.   Habár   nehéz   kimondani,   ám
mégis    tényként    kell    elfogadnunk,
hogy a demokrácia és a jogállamiság
eddigi gyakorlata az emberség érzés-
világát   nem   táplálta   annyira,   mint
ahogyan    vámi    lehetett.    S   c7;7tí./yc>n
mértékben  teret  kapott  a  gyíílölet  és
az irígység,  úgy  vesz.ett  el az az illú-
z.ió,    hogy    a    szolidaritás    esz}néje
összefűzi az állampolgároknt. T:nkf fbb
az    ellenkezőjét    láthatjuk    nap-nap
után. De ebból még sem következhet
az, hogy ezzel a realitással visszafor-
díthatatlanul   együtt   kellene   élnünk.
Ha  emberségről  egyáltalán  érdemes
beszélni,   ennek   valódi   tartalmát   a
köznapi   viszonyokban  éljük  át.   Az
egymásra  való   figyelésben   és  egy-
más    elfogadásában.    Ennek    pedig
nem   elhanyagolható   a  jelentősége,
hiszen  ez  adja  az  emberi  hátteret  és
keretet a többi dolog számára.

S  ha jelent  valamit  számunkra az
emberség  fogalma,  akkor  a  cselek-
vő  részvétről  sem   mondhatunk  le,
még kevésbé a segítségről. Nem ér-
demeket  várva.  Mert  ahogyan  Sil(
Sándor   írja:    „A   szomszédomnak
nem volt kenyere,/ S  nekem jóval  a
tányérom   tele,/   Rám   nézett,   és   a
szi'vem megesett,/ Nem adtam még-
sem,   csak   keveset,/   Ha   bőven   is,
csak  a  selejteséből;/  Ha javából  is,
csak a fölöséból -/ Ha meg egyszer
a  magamét  feleztem,/  Már  úgy  hit-
tem,  hogy érdemet szereztem".

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány

Kisebbségismereti  Népfőiskolát indított  1997.  március 27-én.

A népfőiskola  időtartama:  1997.  március 27.-június  12.

Foglalkozások:  kéthetente csütöriökönként  16  órakor.

A  rendezvény helyszíne:  Kőbányai  Pedagógiai  Kabinet

(Budapest X„  Ihász u.  26_)_

ACigányKisebbségismeretiNépfőiskolatematikájaaz1997iesévre

11 1997. március 27.
(csütörtök) 16 óra

A  népfőiskolát  megnyitja:  György  lstván,
Kőbánya  polgármestere;  Choli  Daróczi  Jó-
zsef,   író,   műfordító,   a   Kőbányai   Cigány
Kisebbségi   Önkormányzat   elnöke:   „Zlon-
nan  jöttók,  lu}vá  mennek?"  (íi  C;+g4rry:tiE
múltja   és   jelene)   A   magyarországi   cigá-
nyok   nyelvi,    kulturális    sajátosságai;   Dr.
Forray   R.   Katalin,   a   neveléstudomány
kíTrLüwdá+Hsa:.  Okto[táspotitíkai tendenciák  a
cigányság  iskolázásában

E|    1997. április l0.
(csütörtök) 16 óra

Kosikné  Acsai  Mária,  pedagógus,  a  Kő-
bányai  Pedagógiai  Kabinet  vezetóje:  „JVcJ%
cigány   pedágógusok   -   cigány   ta_nuló.k'.'
(A  cigány  gyerekek  nevelésével,  oktatásá-
val   kapcsolatos   pedagógiai   tapasztalatok);
Choli   Daróczi   József,   író,   műfordító,   a
Kőbányai  Cigány  Kisebbségi  Önkormány-
z,íTt  e+riöke..  Á  cigányság   eredetének  kér-
dései.  Az.  észiak-indíaí  népek  történetérőfl.
A  cigány  nyelv  helye  a  világ  nyelvei  kö-
zött.

P    1997. április 24.
(csütörtök) 16 óra

Raduly  lstván,  szakoktató,  a  Művelődési
és  Közoktatási  Minisztérium,  Cigány  Ok-
tatási   és   Közművelődési   Osztályának  ve-
z;ehő:]e..  Esélylehetőség  és  az.  oktqtás ..kap:
cso/ázíű,.    Gyökér    Lászlóné,    népművelő,
művelődési  ház  igazgató,  Győr:  Gondoh-
tok  a  cigány  táborok  szervezésérőíl
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H    1997.május8.
(csütörtök) 16 óra

Dr.  Sziszik  Erika,  pszichológus:  A  más-
ság  megismerése,  sz,tereotípiák,  előítéletek
forrásai   és   oldásának   lehetőségei;   T)r.
Popper  Péter,  pszichológus

E|    1997. május 22.
(csütörtök) 16 óra

Dr.   Hegyesiné   Orsós   Éva,   címzetes   ál-
lamtitkár,  a  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségi
Hivatal  elnöke;  Dr.  Furmann  lmre,  ügy-
véd,   Nemzeti  és  Etnikai   Kisebbségi  Jog-
védő   lroda   igazgatója:   EJ%Z}GJ7.  jogok   e's
kisebbségi jogok

D    1997.június5.
(csütörtök) 16 óra

Varga llona,  a Magyar Rádió  munkatársa:
Cigányok  az  írott  és  az  elektroníkus  saj-
fo'Zpűn,.  Nagy  Gusztáv,  műfordító,  író:  Cz.-

gány  ünnepi  szokások

EI    1997.június l2.
(csütörtök) 16 óra

Radó  Péter,   szociológus,   Országos   Köz-
oktatási  lntézet: AJni.f ű gyerJ%kneveJésráű
fz/dnz.   kcJJ   (családi   nevelési   szokások   ci-

gány  és  nem  cigány  családokban)
Cigány  kul,turális  est.
Zórórinnepség,   ünnepélyes   oldevelek   át-
adása.

„I:UNGO  DROM"             T99] ` mdic:ius



IV.    MAGYARORSZÁGI    ROMA    KUPA    DÖNTŐ

v E RslE I y K RAS1
Nyi'regyháza,1997. május 17.

1. A verseny célja:
A kispályás  labdarúgás  népszerűsíté-

se.  A magyarországi  roma  bajnoki  ci`m
eldöntése.  Sportbaráti  kapcsolatok  szé-
lesítése,   a   nemzeti   és   etnikai   kisebb-
ségnek   szervezett   keretű   rendezvény
biztosi'tása.

2. A torna fővédnöke:
Farkas Flórián az Országos Cigány

Kisebbségi  Önkormányzat elnöke

3. A torna védnökei:
Dr. Zilahi József, a Sz-Sz-B Megyei

Közgyűlés   elnöke;   Csabai  Lászlóné,
Nyíregyháza    polgármestere;    Farkas
Kálmán,  az  Országos  Cigány  Kisebb-
ségi  Önkormányzat  alelnöke;   Czékus
Lajos,    az    MLSZ    főtitkára;    Dajka
László,  az  MLSZ  Kispályás  Bizottság
elnöke; Mezei lstván, a cigány váloga-
tott szövetségi  edzóje.

4. A Roma Kupa alapítói:
Balogh   Gyula   és   Balogh   Csaba,

Rakamaz,  1994.

5. A torna ideje és helye:
A tornát  1997.  május  17-én  8.00 órá-

tól  a  nyi'regyházi  Városi  Stadion  12  db
salakos pályáján  rendezzük.

Ci`m:   Városi   Stadion,   Nyi'regyháza,
Sóstói  út  24/a.

6. A résztvevők:
A  tornát  előzetes  tervek  alapján  60

csapattal  ki'vánjuk lebonyoli'tani. Részt-
vehetnek  azok  a  csapatok,  amelyek  a
helyi  illetékes  Ggány  Kisebbségi  Ön-
kormányzat  által  igazolt  nevezési  lapot
határidőre    visszaküldik.    A    mellékelt
csekken  a  nevezési  díjban  befizetik  és
a csekk  másolatát a  megadott ci'mre el-
t`axolják  vagy  postán  elküldik.

FJGyELEA4./  A  tornán  csak  cigány
származású játékosokból  álló  csapatok
vehetnek  részt!  A  csapatokban  egyéb-
ként  bármilyen  bajnokságban  szereplő
játékos részt vehet.

Várjuk  külföldi  csapatok jelentkezé-
sét  is!

7.  Helyezések eldöntése:
A   benevezett   60   csapatot    12   ötös

csoportba  soroljuk.  A  csoportokon  be-

lül körmérkőzések után minden csoport
első  két  helyezettje  jut  tovább  a  leg-

jobb 24 közé, ahonnan már egyenes ki-
esés  lesz a döntőig. A csoportok helye-
zési   sorrendjét  a  mérkőzéseken   meg-
szerzett pontok összege határozza meg.
Győzelemért    3    pont,    döntetlenért    1

pont,  vereségért 0 pont jár.
Azonos pontszerzés esetén az aűbbi

sorrend dönt..
-gólkülönbség
- több rúgott gól
-egymás elleni eredmény
-sorsolás.

A  tornán  az  általános  5+l-es  szabá-
lyok a mérvadóak.

8. A torna rendezője:
A  tornát  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei  Labdarúgó  Szövetség  szervezi
és  rendezi.

9. Díjazás:
A torna  összdi'jazása:  200.000  Ft ér-

tékű    JOMA    sportfelszerelés,    illetve
ajándéktárgy.

J.  Áe/yczeff..  60.000  Ft  értékű  sport-
felszerelés,  vándorserleg  +  kicsinyi`tett
mása, érem,  oklevél.

JJ.  fteJyezeff..  40.000 Ft értékű sport-
felszerelés,  serleg, érem,  oklevél.

JJJ. Áe/yeze#.. 20.000 Ft értékű sport-
felszerelés,  serleg, érem,  ok]evél.

JV Áe/yezc#..  15.000 Ft értékű sport-
felszerelés,  serleg,  érem,  oklevél.  A 24
közé  került csapatok  12-12 db ROMA
KUPA  feliratos  pólót  kapnak  ajándék-
ba.

Különdűaí kapnak..  a leg}obb  góllö-
vő,  kapus és mezőnyjátékos.

FIGYELEM!   A   harmadik   helyen
végez az a csapat, amely a végső győz-
tes  által esik ki  a leáobb négy között.

10.  Nevezés:
Nevezni  lehet a nevezési lap és a be-

fizetési   csekk   másolatának   visszakül-
désével  1997.  május  2-ig  lehetóleg  az
a]ábbi    faxszámon:    42/403-182    vagy

postai   úton   az   alábbi   címre:    Dajka
László, 4400 Nyi`regyháza,  Szántó-Ko-
vács J.  út 22.  11/9.

FJGyELEM./ Kérem mielőbbi neve-
zésüket,  ugyanis  a  nevezéseket  a  beér-
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kezések sorrendjében fogadjuk el az el-
ső  60  csapatig.  Az  ezen  felül  érkező
nevezéseket    nem     tudjuk    elfogadni.
Amennyiben  a  befizetési  csekket  vagy
annak fénymásolatát nem küldik, a csa-
pat nevezését nem  vesszük figye]embe.

Neveze`si.  dú...   8000   Ft,   amely   12%
áfát tartalmaz.

11. Egyéb intézkedések:

A végleg kiállított játékos a követke-
ző mérkőzésen nem szerepelhet.  A tor-
náról késő vagy korábban eltávozó csa-
pat    mérkőzése    0:3    gólkülönbséggel
lesz jóváírva.  A torna folyamán egy já-
tékos  csak  egy  csapatban  szerepelhet,
ellenkező esetben  a vétkes  csapatot  ki-
zárjuk a további küzdelmekből.

FELHíVÁS
Tisztelettel felhívoin a csapatvezetík

illetve a cigány kisebbségi önkormány-
zatok  vezetőinek  figyelmét,  hogy  ren-
dezvényünket  minél  szélesebb  körben
propagá]ják.

Segi'tsenek   abban,   hogy   egy   szín-
pompás,  fergeteges  roma  hétvégét  va-
rázsoljunk  ezen  a  napon  a  nyíregyházi
Városi   Stadionba!   Juttassanak   el   ci-

gányzenekarokat,            nótaénekeseket,
folklór hagyományőrző együtteseket,  a
cigányságot    jelképező    vállalkozókat
(kosárfonó,   szőnyegkészítő  és   külön-
böző vásározókat) !  Kei-üljön sor cigány
i'ró-költő-festőművész    bemutatkozás-
ra,  természetesen  árusi'tással  egybeköt-
ve!

A  hangulatról  egyébként  a  Borsodi
Sörgyár  mini  sörfesztiválja  gondosko-
dik,  többek  között  az  étel-ital  ellátás-
ban.   A   megjelenő   művészeket   pedig
hatalmas szabadtéri  szi`npaddal  várjuk.

Érdeklődni  a  következő  telefonon
JG%Gf..   Dajka   László,    mobil:    30/437-
496  (állandóan);  lakás:  42/461-002  (18
óra   után);   városi   stadion:   42/403-183
(06-tól  16 óráig);  fc":  42/403-182.

A tomára való felkészüléshez sok si-
kert kívánok !

Nyi'regyháza,  1997. február 20.

Dajka László
MLSZ Kispályás elnök
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jól  tudtam,  hogy  itt  dolgoznak  roma  gyerekek   is  és
képeikkel  már eredményesen  szerepeltek különféle  ki-
állításokon  és  nyári alkotótáborokban  is  részt  vehettek
már a szakkörösökkel.

A szakkörben nagyon szívesen fogadtak engem is, és
rögtön szereztem itt magamnak barátokat is. Nagyon jó
volt  az  is,  hogy  a  legjobb  barátnőm  Rácz  Marika  is
velem tartott, amikor szakkörös  lettem.

A  szakkörvezetőnk,  Pali  bácsi  egy  felhívás  idején
megkérdezte  tőlem,  hogy  milyen  tanuló  vagyok.  Bi-
zony  kissé  szégyenkezve  feleltem,  hogy  a történelem-

mel  még  nem  tudtam  igazán   megbarát-
kozni,  így  ebból  a tárgyból  bizony  nem  a
legjobbak a jegyeim.  Azt is  megkérdezte,
hogy  mi  szeretnék lenni  az általános  isko-
la  elvégzése  után.  Én  persze  elmondtam,
hogy  fényképész,  mert  itt,  a  szakkörben

sag#:nTt::shzoe:;tt:Tndeezztt:samkeátgeyrséérgheet_
tem  el,  ha  nem  lesznek  mostoha  tantár-
gyaim  és  a  nagyon   szeretett  földrajz  és
biológia mellett a történelmet is  megtanu-
lom rendszeresen.

Ekkor  elhatároztam,  hogy  rendszeresen
tanulni  fogok.  Ma  már  naponta  két  órát
töltök  el  a tanulással  és  úgy  érzem,  hogy
lassan a hasznát is veszem ennek  az elha-
tározásnak. A tanulás mellett így  is  marad
bőven   idő   kedvenc   foglalkozásomra,   a
kötésre,   amire   nagymama   tanított   meg.
Már kötöttem magamnak egy pulóvert, de
közben  kinőttem,   így   másikat  kellett  el-
kezdenem.     Meg     aztán      barátnőmmel
együtt  minden  nap  lefutunk  3-4  kilomé-
tert,  mert erre  is van  időnk.

Szeretnék elnézést kérni  Rácz Zsuzsitól
is,    aki    az    „iskolaellenes"    cikket    írta,
ugyanis  úgy  gondolom,  hogy  csak  tréfá-
nak  szánta.

Befejezésül  köszönetemet  fejezem  ki  a
Lungo  Drom  szerkesztőinek  azért  a  sok
érdekes   írásért,   amelyet   nagyon   várunk
minden     hónapban.     A    fotószakkörben
ugyanis  mindig  kapunk  egy  Lungo  Dro-
mot,  amit  közösen  szoktunk  elolvasni  az
Alsóerdősoron,  hiszen  itt  nagyon  sok  ro-
ma gyerek él.  Egy  alkalommal  le  is fény-
képeztem a lap megérkezését.

Kállai Erika
6/a. osztályos tanuló

Tura

Nagy  érdeklődéssel  olvastam  a  Lungo  Drom  kará-
csonyi számában Rácz Zsuzsi írását, amely a Postafor-
dultával  rovatban jelent meg.

Őszintén  szólva nemrég én  is hasonlóképpen beszél-
tem  volna az iskoláról és a tanulásról.  Nekem  sem tet-
szett az, hogy  naponta 4-6 Órát a padokban kell ülni és
még  nem  is  hagyják  békén  az  embert,  sőt  esetenként
még  bukással  is  fenyegetnek  bennünket.  Ma  azonban
már más a véleményem.

Szeptembertól   tagja   lettem   iskolánk  fotószakköré-
nek.  Nem  véletlenül  választottam  ezt  a szakkört,  mert

„IjüNGO  DROM"             1997. rT\Öidius
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KEDVES   GYEREKEK!
Megérkezett a régen várt tayasz!  A sok szabadtéri játék me[htt szakítsatok időt az itt tal,álható játékos

feladatok megoldására is !  Az első két fejtörő a tavasz virágainak a megfejtése és az évszak legmeghittebb
ünnepének megtalólása a szíyrejtvényben!

SZA
Me,yik  szám lanyz      a

té  lala  ból,  és •mlért az a
szám?   Mindkét   kérdésre
adott válasz amegfejtés!

3557

24         46      79t3

Találós kérdések
-  Nem  mosdcttiák,  nem  ringat-

ják,   nem   altcttják,   mégis   fehér,
mégis alsz.ik. Mi az?

- Egy fiúnak az.t mondta valaki:
„Te  a fiam  vagy,  de  én  nem  va-
gyok az apád!" Ki mondta ez,t?

- Melyik „prém"-bőíl nem lehet
bundát csinálni?

`;tt`\     ,\.

IHi
® ®®
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Segi'Ísen,
'.\         .2     '.        ''   '

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 Ön segít nekünk, akkor a saját gyerme-
kén  segít.  Ha Ön  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 Ön adóalapjából levonhatja.

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány,
1150110310006117

Köszönettel az Alapítvány leendő támogatottjai nevé-
ben:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

r-%-
Z,

MEGRENDELO
Megrendelem az LD című roma lapot
...... példányban, az alábbi címre:

1

`    Megrendelő neve:
1

címe:    ................................      '

11

11

1            '`''''..'`.'.'''''"'.`.'.'''''.''.'..1

1                         Előrizetési díj egy évre: 480 Ft,                         1
i                                          fél évre: 240 Ft                                         i
1     A megrendelolapot és az előfizetés díját a szerkesz-1
1                            tőség címére kell eljuttatni:
I                          5000 Szolnok, Szapáry út l9.
i                                 Telefoii/fax: 56/420-110
]

2Ó

Előfizethető rózsaszínű
postai utalványon.

Megrendelőink között az

ÉéRfÉ8ÉEs
vásárlási utalvány okat

sorsolunkki!

1

[

1

1

1

]

'

[

1

1

1J

Kisebbségek
és a média

Kisebbségek és a média ci'mmel kétnapos tanácskozás
kezdődik  1997.  április  3-án  Budapesten.  A  nemzetközi

szeminárium  a  szólásszabadság  és  védekezés  a  gyűlö-
letkeltő beszéd  ellen,  illetve  a  kisebbségek  és  a  médiá-
hoz  való  hozzájutás  kérdéseit  vitatja  meg.  Az  Európa
Tanács,   az  Európai   Bizottság   Phare   programja   és   a
Nemzeti  és Etnikai  Kisebbségi  Hivatal  közös szervezé-
sében  megrendezésre  kerülő  szemináriumon  17  ország
kisebbségpolitikával,   illetve   médiával   foglalkozó  kor-
mányzati  szakemberei  vesznek részt.

Az  első  téma  a  szólásszabadság  és  az  etnikai,  faji
vagy  vallási  erőszakot  és  intoleranciát  ébresztő  nyilat-

kozatok   elleni    védekezés   jogi-,   gyakorlati   kérdéseit
vizsgálja  a  különböző  országokban.  A  szeminárium  fi-

gyelmet  szentel  annak  a  ténynek,  hogy  az  Európa  Ta-
nács Miniszteri  Bizottsága ajánlásokat  készül  elfogadni
a gyűlöletkeltő megnyilatkozásokkal kapcsolatban, a to-
lerancia kultúrájának előmozdi'tása érdekében.

A konferencia második  témája  a kisebbségek médiá-
hoz  való  hozzájutásának   kérdéseivel   foglalkozik.   Az
Európa Tanács szakemberei arra keresik a választ, hogy
Közép-Kelet-Európa  országaiban  a  nemzeti   kisebbsé-

gekhez tartozó személyek hozzáférnek-e a közszolgálati
médiumokhoz,  illetve van-e lehetőség inagánmédiumok
létrehozására.

Az  itt  elhangzó  szakértői  előadások,  illetve  a  külön-
böző országokból  érkező  kormányzati  szakemberek  ál-
tal  nyújtott  tájékoztatók  referenciát  jelenthetnek  mind
az Európa Tanács, mind az egyes országok kisebbségek-
kel  kapcsolatos politikája számára.

Pedagógusok,  könyvtárosok,  érdeklődő  közössé-
gek f.i.gyelmébe aüánlJuk, hogy szerkesz.tőségünk ké-
résre megküldi Bódi Zsuzsanna aüánló bibliográf tá-
ját  cigány  könyvtárak össz,eűllításához.  A könyvek
beszerziésének megkömyűése érdekében az összeál-
líti felti}ntette a könyvek árát és beszerz;ésüknek he-
'yé,.

A bibliográfia megrendelhető szerkesztőségünk
címén:

LD roma lap, 5000 Szolnok, Szapáry út 19.

LAPTERJESZTŐKET KERESÜNK!
Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet:

5000 Szolnok, Szapáry út 19. Tel.: 06-60/387-293.
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Aprilis  1.  (kedd)
Bátonyte renye          oák.
Cegléd                            oá.
Dombrád                     oák.
Nagykanizsa              oák.
P écs                                     r.

Április 2.  (szerda)
Miskolc                           oák.
Pécs                                    r.
Tura                              oák.

Április 3.  (csütörtök)
Celldömölk
Ónod
Pécs
Szeged-

Cserepes sor
Vésztő

ok.

oák.
r.

ok.
oák.

Aprilis 4. (péntek)
Gyöngyös
Hódmezővásárhely
Miskolc
Ózd
Pécs
Tornyiszentmiklós    o

Aprilís 5.  (szombat)
Abony
Békéscsaba
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Komló
Komló
Magyarnándor
Marcali
Miskolc

Ózd
Pécs
Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

r.

oák.
av.
av.
av.

Aprilis 6.  (vasárnap)
Abádszalók                 oák.
Bé késcsa ba                 av.
Bonyhád                      oák.
Csorna                            av.
Fülöpszállás               oák.
Gyomaendrőd              av.
Gyöngyös
Hajdúszobos
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunhalas
KÍskunhalas
Kistelek
Lajosmizse
Lajosmizse
Misko'c

Mórahalom                 oák.
Nagykáta                      av.
Ny íregyh áza                 av.
Pápa                               Oá.
P ápa                              av.
Pécs                                   r.
Pécs                               ok.
P écs                              av.
Siófok-Kiliti                      av.
Szabadszállás          oák.
Szeged-Cserepes

sor                   av.+mgv.
TÍszakécs ke                 av.
Tjrökszentmiklós        av.
Vámosgyörk     kjv.+mgv.

Ápri]is 7. Qiétfo?
Csongrád                     oá.
Fl áckeve                      oák.

Április 8.  (kedd)
Zalaegerszeg           oák.

Április 9. (szerda)
Csorna                          oá.
Csorna                           ok.
Makó                               oá.
Mezőcsát                    oák.
Miskolc                           osk.

Ápri]is 10. (csütörtök)
Dég
Komádi
Pápateszér
Szeged-

Cserepes sor

oák.
oák.
oák.

ok.

Aprilis  11.  (péntek)
Miskolc                              ok.
Sásd                            oák.

Április  12.  (szombat)
Csákvár
Dévaványa
Dunapataj
Hajdúszoboszló
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc
Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

oák.
oá.

oák.
ok.

oák.
av.
ok.
kjv.

av.
ok.

av.
av.
av.

Vámosgyö rk               oák.

Április  13.  (vasárnap)
Békéscsaba
Csorna
Dombóvár
Dunaújváros
Galgamácsa
Gödöllő
Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló
Jászdózsa

Jászkarajenő
Jászszentandrás
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Kóka
Miskolc
Nyíregyháza
Pásztó
Pécs
lJécs
Siófok-Kiliti
Szeged-Kiskun-

dorozsma
Szeged-Cserepes

ok.

sor                   av.+mgv.
S ze kszárd                  oák.
S zekszárd                    av.
Vámosgyörk     kjv.+mgv.
Zalaegerszeg               av.

Április 14. 0étfo|
Egyek                           oák.
M ezőke resztes         oák.
Ozora                             ok.

Április 15. 0[edd)
Fenőszentmiklós      oák.

Április 16.  (szerda)
lregszemcse              oák.
Jánoshalma               oák.
MÍskolc                            osk.
Szeged-

Cserepes sor          ok.
Újkér                               oák.

Április  18.  (péntek)
Komádi                         oák.
Miskolc                              ok.

Április  19. (szombat)
Aszód                           oák.
Hajdúszoboszló           ok.
Kaposvár                       av.
Kecskemét                  osk.
Madaras                     oák.
Mezőberény               oák.
MÍskolc                              av.
M ohács                       oák.
Pécs                               ok.
P écs                              av.
Sárbogárd                  oák.
Siófok-Kiliti                      av.

Április 20. (vasárnap)
Békéscsaba
Böhönye
Cegléd
Csanytelek
Csoma
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av.
oák.
oák.
oák.

av.

Dunaföldvár               oák.
D u n aújvá ros                 av.
Hajdúszoboszló           ok.
Hajdúszoboszló          oá.
Heves                          oák.
H eves                 av.+m gv.
Jászladány                oák.
Kaposvár                       ok.
Kecs ke m ét                    ok.
Kecs kem ét                    kjv.
Kengyel                        oák.
Kiskunfélegyháza       av.
Kunszentmiklós        oák.
Miskolc                              av.
Ny i'regyh áza                 av.
Pécs                            oák.
P écs                               av.
S iófok-Ki l iti                      av.
Szászvá r                    oák.
Szászvá r           av. + m gv.
Szeged-Cserepes

sor                    av.+mgv.
Ti szakécs ke               oák.
Tiszasüly                      oák.
Vác                                oák.
Vámosgyörk     kjv.+mgv.

Ápriiis 2i. (hétfo)
Kiskőrös                       oák.
Szendró                      oák.

Április 23. (szerda)
Miskolc                            osk.

Ápri]is 24. (csütörtök)
Kisbér                            oák.
Szeged-

Cserepes sor          ok.

Április 25. (péntek)
D évaványa                  oá.
Mskolc                            ok.

Április 26. (szombat)
Hajd ú szoboszló          ok.
lsaszeg                        osk.
J ászá ro kszál lás        oák.
Kaposvár                       av.
Kapuvár                         oá.
Kecs kem ét           ok. + kjv.
Kisláng                           oák.
Kondoros                    oák.

Mágocs
Mindszent
Miskolc
Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

Aprilis 27. (vasárnap)

Albertirsa                      oák.
Albenirsa                        av.
Bé késcsaba                 av.
Békésszentandrás  oák.
Csongrád
Csorna
Hajdúszoboszló
Jászfényszaru
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kisújszállás
Miskolc
Nagykáta

Nyi'regyháza
Orkény
Pásztó
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Siófok
Siófok-Kiliti

Szeged-Cserepes
sor                  av.+mgv.

Sze kszárd                    av.
Szekszárd                  oák.
lláp iógyö rgye             oák.
Vámosgyörk     kjv.+mgv.
Veszprémvarsány       bv.

Április 28. (hétfő)

Szécsény                   oák.
tiszacsege               oák.
Verpelét                        oák.

Április 29. (kedd)

Pincehely                     oák.

Április 30. (szerda)

MÍskolc                            osk.
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