


Egy meghívó,
mely

számomra
megtiszteltetés!

Egyik   délelőtt  egy   különösen   fiircsa
borítékot  kaptam,   amelynek  feladója  a
gödöllői  Montágh  lmre  megkülönbözte-
tett   tanrendű   általános   iskola   volt.   A
meghívóban  az  állt,  hogy  szeretettel  el-
vámak 1997. IV.19-én az iskola fennállá-
sának   25   éves   évfordulója   alkalmából
rendezett  ünnepségre.  Odaérkezésemkor
Szabari Szaniszlóné a gyakorlati oktatás
vezetője  és  Vidák  Józsefiié,  a  Cigány-
gyermekek  Oktatásáért Egyesület elnöke
fogadott,   s   bemutatott   a   Kiss   Zoltán
Szakiskola      tagozatvezetőjének.      Ezek
után dr. Bucsyné Prém Katalín az isko-
la kiállítási termében büszkén mutatták a
25  év  munkáit,  amit  pedagógusok  és  ta-
nítványaik  együtt  készítettek.  Képzőmű-
vészeti  alkotások tárultak elénk,  régmúl-
tat  elevenítettek  fel  az  egykori  fotók  a
termek falain.  Különböző sportrendezvé-
nyek,  kultúrális  események  s  színjátszó

Cím]apon: Hargitai Lajos felvétele

A ri,em kért kétiratokcLt nem őrizz.Ílk
meg és nem kilhljilk visszLi!
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VALFtt-
körök   emlékeit   őrizték   ezek   a   fotók.
Mindenütt öröm  bújt  meg  a  tanítványok
arcán.  Láthatóv  volt,  milyen  belsőséges
kapcsolat alakult ki  diák és  tanár között.
Itt` nem  egyszerű  oktatás  folyik,  hanem
lehetőségeket  kínálnak  fel  az  itt tanulók
számára, hogy ne vesszenek el a minden-
napos  küzdelem  útvesztőiben, hanem ok
is  értékei  lehessenel(  az  össztársadalom-
nak. Ennek érdekében  az itt tanító peda-
gógusok   minden   diákból   próbálják   ki-
hozni   a   tehetséget,   s   szakmát   tanítani
számukra.   Sok   tanulónak   biztosítottak
szakmát  s  ezz.el  nonetett  a  tanulók  ön-
megbecsülése. Ezért nemcsak az ott tanu-
ló   diákok   tartoznak   köszönettel   Mon-
tágh  lmre  tanár  úr emlékének,  s  az  ott

tanító  pedagógusoknak,  hanem  az  egész
társadalom.   Néhány  visszalátogatott  ta-
nuló arcán a boldogság  s az öröm  sugár-
zott  mikor  a  régi  iskolájukba  visszatér-
tek,   s   a   tanítójukkal   találkozhattak,   s
büszkén  emlékezhettek  vissza  az  elmúlt
időszakra. Például Szabó János és Kecs-
kés  Judit  volt  tanítványok,  akik  a  sport
terén nagy eredményeket értek el, magas-
ugrásban  és  távolugrásban.  Késobb  ösz-
szeházasodtak,  meghitt  családi  életet  él-
nek, Judit telefonkezelő, János pedig szo-
bafestő, -mázoló. Lakatos Károly, aki 4
gyermek édesapja s kertészként dolgozik,
diákként prózamondó versenyen első he-
lyezést ért el. Németh Csaba egy BT tár-
saság  vezetője.  Színjátszó fesztiválon el-
ső helyezést értek el. Még folytathatnánk
a  neveket  s  a  régmúlt  időszak emlékeit.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni
a  Szolnoki  Kisebbségi  Jogvédő  Egyesü-
1et  s az OCKÖ  Pest Megyei  lroda nevé-
ben az itt tanító pedagógusoknak a nagy-
szerű munkájukért.

Kökény Kálmán
OCKö Pest Megyei lroda vezetője

Radics Béla (1867-1930)
Híres   prímás,   nótaszerző.   Hatéves

korában  kezdett hegedülni, és néhány
évvel  késonb  már  apja  zenekarának
volt  a  tagja.   Az  együttest   1885-ben
vette  át,  és  a következő évben  mutat-
kozott  be  a  főváros  közönsége  előtt.
Régi híres bálok, nagy tekintélyű ual-
kodók  és  világhírű  művészek  muzsi-
kusa volt. Debussy a barátságával tün-
tette ki, Pablo Casals, Erich Kleiber
és sokan  mások elismerő sorokat írtak
az    emlékkönyvébe.    Évtizedekig    a
Pannónia    Szálló    igényes    vendégeit
szórakoztatta.1910-ben  itt kereste  fel
Debussy is, miután már jó néhány ne-
ves prímást meghallgatott. Radics Bé-
la     muzsi,kája     után     elragadtatással
mondta:  „Igy képzeltem el  az igazi ci-
gány   muzsikát!"   Akkori   élményéről
néhány  évvel  késíbb  írta  egyik  ma-
gyarországi ismerősének:

„Az az érzésem, hogy Onök magya-
rok nem becsülik ezt a zenét igazi ér-
téke  szerint!  Annyira  megszokott do-
log  az  önök  számára, hogy  már nem
érzik  művészi  erejét,  mely  pedig  oly
mélyen és tökéletesen benne van."

Radics Béla negyvenöt évi mtfl{ödé-
se alatt mindent elért, amit egy kiváló
muzsikus elérhet.  Az  adások kezdeté-
től  játszott  a  rádióban.  Mint  világot
járt  ember,  tisztában  volt  azzal,  hogy
rádiószerepléseinek   milyen   nagy  je-

lentősége  volt  a   munkájában.   Négy
gyermeke  közül  János  fiát jó  muzsi-
kusnak tartották, Annát Bura Károly,
Erzsébetet Magyari lmre, Irént pe-
dig   Bura   Sándor   vette   feleségül.
1930.  február 21-én  a  Pannónia  Szál~
lóban   összegyfflt   muzsikusok   riába
várták mesterüket.  Már éppen  nélküle
akarták   kezdeni    a    műsort,   amikor
megtudták  a  szomorú  eseményt:  Ra-
dics  Béla  közvetlenül  elindulása  előtt
rosszul  lett és  meghalt.

Temetése  február  24-én,  egy  hétfői
napon volt a Kerepesi temetoben. Már
a délelőtti  órákban  megindult a hatal-
mas  néptömeg  a  temető  felé,  a  négy
órára   hirdetett   gyászszertartás   előtt
már több  mint százezren  tolongtak az
utcán.  A  búcsúztatásra  megjelent  öt-
száz cigánymuzsikus közül  mindössze
húszan  tudtak  a  ravatalig  eljutni,  és
36. Rácz Laci vezetésével a Megállok
a  keresztútnál  c.  nótájával  kísérték  el
utolsó útjára a híres prímást.

Tóth  Aladár,  a kiváló  zeneesztéta,
a Pesti  Naplóban  megjelent nekrológ-
jában,   többek  között  így  emlékezett
meg  az  elhunytról:  „Komoly,  lelkiis-
meretes, igazi művész volt Radics Bé-
la,  amilyen  az  úgynevezett klasszikus
zene   művelői   között  is   kevés  akad.
Talpig művész és talpig ember volt."

(Csemer Géza: Habiszti)
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ÖN   HOGYAN   OLDANÁ   MEG
A   KISEBBSÉGEK

PARLAMENTI   KÉPVISELETÉT?

A  választási  rendszer  nagyban  befolyásolja  a
hatalom   gyakorlását.   A  parlamenti   választási
rendszer feladata a társadalom politikai tagozó-
dásának   megjelenítése,   a   pártok   akaratának,
programjának  megmérettetése,  valamint  a  vá-
1asztópolgárok  szavazatainak  arányos  képvise-
1ete.

A jelenlegi magyar választási rendszer három
alrendszerből áll:

1. Egyéni kerületi
2. Megyei listás
3. Országos listás

Az  egyéni  kerületi   176  képviselő  választása
legtöbbször a második fordulóban a három leg-
több  szavazatot kapott között dől el.  A megyei,
illetve  a  fővárosi  területi  listán  legfeljebb   152
mandátum  nyerhető  el.  Az  egyéniben,  illetve  a
megyei   listán   alulmaradottak   szavazata   nem
vész el, mert szavazataik arányában a pártok az
országos  lista legalább  58  mandátumán  osztoz-
kodhatnak.  Ez a vegyes választási rendszer a 386
képviselő mellett sem biztosítja a kisebbségek sza-
vazataival arányos parlamenti képviseletét.

A FKGP mindenek  előtt  a  kétkamarás  parla-
mentben  gondolja  a  nemzeti-etnikai  kisebbsé-
gek,  a  területi  önkományzatok  és  egyéb  civil
társadalmi szervek képviseletét,  delegálás, illet-
ve testületi  szervezésben.  Sajnos  erre nincs po-
litikai akarat a 72 százalékos parlamenti többsé-
gű kományzó koalícióban.

A FKGP mint ellenzéki párt, egyedül nem ké-
pes  megváltoztatni  a mostani  vegyes  választási
rendszert.

Második kamarás parlament van Nagy-Britan-
niában,  a Német  Szövetségi  Köztársaságon  be-
lül  Bajorországban,  Franciaországban,  0laszor-
szágban, Spanyolországban,  az újabb demokrá-
ciák közül Csehországban, Romániában, Orosz-
országban is.

A  FKGP  programjában  a  kétkamarás  parla-
ment szükségességét hirdeti, ahol a népszuvere-
nitás  akkor valósul  meg,  ha  a képviseleti  szer-
vekben, a különböző politikai irányzatok, a cso-
portérdekek, a helyi közösségi érdekek, a nem-
zetiségi  és  kisebbségi  érdekek  kifejeződhetnek,
érdekeiket  az  országgyúlésben  képviseleti  úton
valósíthatják meg.

A végrehajtó hatalomban  pedig  minden  szin-
ten a kisebbségi önkományzatok útján.

A FKGP programjában a népszavazást hirdeti,
ahol  az új  alkotmányt,  a köztársasági  elnök vá-
lasztást,  a  kétkamarás  parlamenti   rendszert  a
nép szavazással döntené el.

A FKGP programja szerint - a demokratikus
jogállamban - az új alkotmány elfogadtatásához
népszavazásra van szükség, ahol a kisebbségek-
nek meghatározó szerepük van.

Ezért az FKGP támogatja a kisebbségek kép-
viselőinek a Parlamentbe kerülését.

Kétyi Zoltán, FKGP szakértő
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-lNTERJÚ     IDŐSZERŰ     ETNIKAI     ÜGYEKBEN     -

Május 2-a, délután, a pápai Kozák család -a T_?mgfő utcg.i, Tert
hasonló nevű máshol is található -a tévé előtt. Nem véletlen:
-il.\. Kozák János, az idei  „Ki mit tud?" közönségd_íja_sa _mexik_ói

útiélményeit szemlélteti családjának az ott készült tévéműs_o_rrql_, neq]
kisebb Személyiség, mint Ari\al lmre `k`onferálásában. :,If!abb János"
cigányui ad eíő dái'okat gitárszóvai, közönségsikerrel.. Apyu,. ?F!.y., a

három testvér, nagybácsi, unokahúg s néhány családop kívp_Ii
vendég boldog a nappaliban, bőrioteljében kihpzzp niagát e f.i.ú  i?,

„beségít" a kalauzolásba. Gondolom, milyep _érzések_ TunFál.n.ak
benhe, hiszen nem is olyan rég, hogy ott járt a győztesek kis

táborával. Ki tudja, jut-e még arrafelé, olyan messze innen?

Apu,  az  idősebb  Kozák  János,  fiával
örül  e  percekben,  maga  is  emlékszik  a
vetélkedőre  való  felkészülés,  a  fia  meg-
mérettetésének   állomásaira,   s   a   műsor
láttán  is megerősödik hite:  érdemes volt.

Ilyen  a  hangulata  akkor  is,  amikor  a
családi   műsomézést   követően   szívesen
vállalja,  hogy  válaszol  kérdéseimre,  an-
nál is inkább, mivel élete egy-egy sikeres
állomása - miért ne lenne fia eredményé-
nek elősegítése a maga öröme is? - mint
bárki  érző,  gondolkodó,  törődő  embert,
őt is „feldobja".

JÓ tizenkét éve  ismerem Kozák Jánost,
a  középiskolát végzett kőművest,  aki je-
lenleg építőipari  cég tulajdonosa,  igazga-
tó-elpöke,  az Országos Cigány Kisebbsé-
gi    Onkormányzat    egyik    alelnöke,    a
Yeszprém   Megyei   Cigányok  Független
Erdekvédelmi     Szövetségének     ?.lnöke,
tagja  a Pápai  Cigány  Kisebbségi  Onkor-
mányzatnak,   mindezeken   túl(?)   szerető
párja  feleségének,  gondos  apja  négy  is-
kolás gyermekének,  akik  közül  a  legidő-
sebb az említett, immár messze földön is-
mert nótaénekes -a maga  18 életévével.

Fentebb  említettem,  hogy  elég  régóta
ismerem.  Ez  azzal  kezdődött,  hogy  mint
a    Cigányok    Kulturális    Szövetségének
megyei   elnöke,   beszélgetés   közben   is-
mertette sajátos világnézetét, életfilozófi-
áját,  anélkül, hogy ideológiai  mélységek-
re  gondolt  volna.  Első  kérdésem  - érte-
lemszerűen - erre vonatkozik:

-  Annyi  év  után  változott-e  gondol-
kodása?

- Amivel  foglalkozom, a maga sokré-
tűségével,    sokoldalúságával    bizonyítja,
hogy  nem  változtam.  Azaz:  családi  ne-
veltetésem  és  a  társadalmi  kömyezet ki-
váltotta kettős  identitástudatom - cigány
és  magyar  állampolgár -,  nemcsak  arra
sarkall,   hogy  jól   megtapasztaljam   ma-
gam,  családom,  nemzetiségem helyzetét,
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arra  is,  hogy  bizonyítsam, a  magam, csa-
ládom életével  a társadalom normáit fel-
ismerve,  elfogadva,  követve  is  élhetünk.
Egészen   kisgyermekkoromtól   járva   az
országot  (édesapám  munkájában  segéd-
keztem,   elvégre   lovárik   vagyunk),   jól
megismertem a cigány nemzetiség életét.
Mindazt,    amit    oláhnak,    beásnak,    ro-
mungrónak  lenni  jelent.  Mindaz,t,  ami  a
körülbelül  hatszáz éve  a  Kárpát-  meden-
cében élő, Indiából  származó népem sor-
sát  befolyásolták  és  mindazt,  ami   most
hat ránk.  A kulturális  szövetség eleve  le-
hetőséget tár elénk.  A  felismerésbíl  ere-
dő  tapasz,talatok  megfogalmazására  és  a
lépésekre, amelyekkel elkezdtem utamat:
átadni   tapasztalataimat,   mások   számára
is lehetővé tenni a helyzet és a tennivalók
felismerését.  A  „többség"  számára  is  is-
meretekkel  szolgálni  avégett,  hogy  mind
többen   és   többen   olyannak   ismerjenek
meg  bennünket,  amilyennek  megszület-
tünk.   Es   rájönni   arra,   hogy   össznépi,
össztársadalmi kell, hogy  legyen az elha-
tározás és cselekvés,  amely  a  Magyaror-
szágon élő (itt is), a cigány etnikum sorsa
megváltozását,  általa  a  többiek  „utoléré-
sét" eredményezheti. Századok óta tarto-
zik ezzel nekünk kömyezetünk...

- A korábbi rendszerben - úgyn}ond
-jobban élt a cigány nemzetiség. Alta-
lános  a  vélemény,  hogy  helyzete  rosz-
szabbodott.  Ha  így  van,  mit  tehet,  te-
het-e    egyálta]án,    hogy    célkitűzését
szolgálhassa?

-   Kétségtelen,   mint   mil]ióknak,   ne-
künk is -hadd beszéljek általában rólunk
- rosszabbodott anyagi  helyzetünk.  Nem
emlegetem  ezek  tényeit.  Mindettől  füg-
getlenül  kinyílt az ajtó  minden eddiginél
jobban  előttünk,  hogy  identitástudatunk
kialakuljon, erősödjön,  azaz a társadalmi
demokrácia valóságossá válása sok jót is
ígér.  Tény  viszont,  hogy  azok  az állapo-

tok   (tudat  és   anyagi   helyzet),   amelyek
között  etnikumunk  többsége  él,  nem  se-
gítik  elő  az  alapos  változást,  fejlődésün-
ket, felzárkózásunkat.  Nem teszik lehető-
vé  azt,  hogy  az  ország  ne  nyomorgó  ci-
gány   százezrek  „koloncával"  közelítsen
Nyugat-Európához,  majd  foglalja  el  an-
nak  fontos szerveiben  a helyét.  Am hogy
mégse így legyen ez, rendkívül fontosnak
tartom  mindezek  felismerését  mindazok
részéről,  akik  tehetnek  valamit.  Mindeb-
bol   adódik,   hogy   mindent   elkövetek  a
„felismertetésért"   mind   az   etnikumban,
mind   azon   kívül.   Ezért  választottam   a
kulturális szervezet helyett más szervező-
dést, amikor vállaltam a közreműködést a
Yeszprém   Megyei   Cigányok   Független
Erdekvédel mi  Szövetsége létrehozásában
(1992.),  majd  ennek  elnöki  tisztét.  Ezért
szorgalmaztam - felismerve a nemzeti és
etnikai   kisebbségi   törvény   jelentőségét
(gyengeségeivel  együtt  is)  -  a  települési
cigány   kisebbségi   önkormányzatok   vá-
lasztását,  a megválasztottak figyelemmel
kísérését,      védelmét      szervezetemmel,
maj.d  mint Pápa  Város  Cigány  Kisebbsé-
gi  Onkormányzata  által  delegált  tagként
részt  vettem  történelmünk egyik  legjele-
sebb,  addig  párját  ritkító  eseményén,  az
Országos    Cigány    Kisebbségi     Onkor-
mányzat megválasztásán, amikor is egyik
alelnökének választottak.

- Teljesült-e óhaja, vágya; többet te-
het-c etnikumáért?

-  Minap  rendeztük  a  VMCFÉSZ éves
közgyűlését.   A   résztvevők   egyhangúan
elfogadták a tavalyi évről szóló beszámo-
lót, és ez megerősített bennünket abban a
hitünkben,  hogy  teljesítettük  az  etnikum
szolgálatában   megfogalmazott   feladata-
inkat,  s  hogy  erre  a  jövéíft)e.p  is  szükség
van  megyénkben.  Az  OCKO  elnökségé-
ben  megtisztelő,  nagyon  fontos feladatot
bíztak rám:  a,foglalkoztatáspolitikai  alel-
nöki  tisztet.  Ugy  hiszem,  feladatom  ösz-
szefügg mind a szociális helyzettel,  mind
a kulturális élettel, és a mindennapos ke-
nyérkereseti   lehetőségek   megteremtésé-
nek nagy,  szent ügyével.  Ilyen  indíttatás-
sal járom  az  utam,  azaz fontos,  országos
értekezleteken  veszek  részt,  jelentős  ja-
vaslatokat  továbbítok,   módom  nyílik  a
mindennapok  időszerűségeire  felhívni  a
figyelmet, mi több, olykor konkrét javas-
latokat  is  tenni  a  megoldásra,  a  cigány
etnikum,  ezzel  párhuzamosan  a  társada-
lom érdekében.1994-es megválasztásom
óta az  elnökség  többször beszámoltatott,
mondott véleményt. Azt hiszem, nem vé-
geztem rossz munkát.

- Mintha minden jó mederben foly-
na...
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- Bár így volna!  Sajnos, nincs minden
rendben,     hiába     valamennyiőnk    nagy
igyekezete,  lelkesedése  a települési  vagy
éppn az országos önkormányzatban. Az
etnikum  gondjairól,   problémáiról  szinte
naponta olvasni az újságokban,  látni-hal-
lani  a  tévében,  a  rádióban.  Egyre  inkább
megfogalmazhatjuk:   a   társadalom   nagy
gondját az erre  illetékesek  megfogalmaz-
ni  meg tudják,  olykor tippek is elhangza-
nak a megoldásra,  mégis, amikor a tenni-
valókra kerülne sor... Szóval  itt-ott, ekkor
és akkor, így és úgy  mindig akad lehető-
ség  a  mismásolásra,  az  egymásra  muto-
ga.tásra...  Egészen  konkrét példa:  az  OC-
KO  olyan  lakásépítési  koncepcióval
rendelkezik,  amelyet jóvá  hagyott  a
kormány. A megoldáshoz (ez a meg-
valósításra   vonatkozik)   kaptunk   is
húszmillió  forintot.  Tudni  kell,  hogy
az   országban   tízezerszám   élnek   -
hadd említsem  csak őket -  nagycsa-
ládosaink,   akiknek   a   legsürgetéb;bb
lenne,  hogy normális lakáshoz jt!ssa-
nak.  Ennek  megoldása az OCKO ál-
tal   létrehozott   Közhasznú   Társaság
(KHT) -amely felügyelő bizottságá-
nak  is  tagja  vagyok.  Ebbol  az  ösz-
szegből   még   a   valóságos   igények
felmérésére  sem  futja!  Es  akkor hol
van  még  az,   ami   valóságos  anyagi
segítséget jelentene  számukra?  Mert
kétségtelen,  az  építkezéshez  szüksé-
ges ún. bekerülési összeg 65 százalé-
kát  állja  az  állam.  A 35  %-át ezek  a
családok    képtelenek     előteremteni,
még  akkor  is,  ha  netán  ingyen  kap-
nának  közművesített  telket  valame-
lyik  önkormányzattól,  vagy  a  család
munkaerejét is hasznosítaná. Kétség-
telen:  az, hogy megoldjuk - vagy ezt
csak  megközelítsük  is  -  a cigány et-
nikum  leghátrányosabb  nagy  részé-
nek lakásgondját, arra volna szükség,

hoz  vezető  utakon.  Számos  ötletünk,  ja-
vaslatunk került fontos szervekhez. Hadd
fogalmazzak meg ismét,  immár a nyilvá-
nosság  előtt  a  lakáshelyzet  megoldására
tett  javaslathoz  hasonlót  e  tárgyban   is.
Nem  tartom elfogadhatónak az  olyan  ál-
lításokat,  miszerint  cigány  nemzetiségű-
ek  is találnak  munkát,  ha  megfelelő kép-
zettséggel  rendelkeznek.  Hogy ilyenek és
sokan   legyenek,   ahhoz   idő,   pénz   kell.
Addig  viszont  kész  éhenhalás  a sors.  Al-
lami  rendelkezés  lenne  szükséges ahhoz,
hogy   mind   az   állami,   mind   az   önkor-
mányzati   vagy   magán   cégeknek   bizo-
nyos  megrendelések  teljesítésekor  mun-

sadalom   nemzetiségi    politikáját   tekin-
tem.  Jobban  mondva  -  remélem,  senki
sem  bánt érte - kifejezem  azt a  vélemé-
nyemet - amivel  nem vagyok egyedül -,
hogy  a cigány  etnikum létét bűnös  dolog
csak  nemzetiségi  ügynek  tekinteni.  Sajá-
tos  megítélést  és  megoldást  követelnek!
A magyarországi  nemzetiségekhez  szinte
semmiben   nem   hasonlít   a   cigány   etni-
kum,  már csak azért sem,  mert nem egy-
séges  népcsoport.  Nyelve,  kultúrája  sem
egységes,  múltja  csak annyiban,  hogy  ta-
lán  együtt  indultak  lndiából  a  történelmi
útra... Jó példa lehet erre a cigány nemze-
tiségű gyerekek iskolai  oktatása.  E tekin-

hogy az állam az építkezési költség teljes
összegét  magára  vállalja!  És  amíg  ennek
szükségességét nem ismerik fel, nem jön-
nek rá elengedhetetlensé,gére, a probléma
marad  és  súlyosbodik.  Es  normális  laká-
sok   nélkül   nem  javul   az   egészségügyi
helyzet, és nincs lehetőség az oktatásra, a
tanulásra:  a cigány etnikum felemelkedé-
sére.   És   ehhez   bizony   még   egy   nagy
gond említendő.

-  Talán  az,  ami  alelnökí  tisztével  a
leginkább összeffigg?

-Jól fogalmaz. A foglalkoztatás hiány-
zik.  A kenyérkereseti  lehetőség  a  cigány
nemzetiségiek tízezreinek (is). A nap-nap
után  közölt  számadat  a  hivatalosan  nyil-
vántartott     munkanélküliekről,     tükrözi
helyzetünket.  De  tükrözi  a  megdöbbentő
adat a  már nem nyilvántartottakról  is.  És
hadd  ne  említsem   pályakezdőinket...   A
témában naponta megnyilatkozik boldog-
boldogtalan.  Csak éppen  elfogadható  öt-
lete nincs. Százmilliók kerültek, kerülnek
különböző  alapítványokba  a  sok-sok  öt-
let  elfogadása  nyomán,  csak  éppen  nem
látni  a  százmilliók  nyomát  az  etnikum-

tetben csak az oláh  vagy a beás szár-
mazásúakat  említem.   Más  a  családi
életük, a nyelvük,  magyar nemzetisé-
gű,  csak  magyarul  beszélő gyerekek
között  -  vagy  kisegítő  iskolában  -
kénytelenek    tanulni,    állampolgárrá
formálódni.       Tények      bizonyítják,
nincs   ez   jól,   ahol    lehet,    legalább
nemzetiségi      csoportokat      kellene
szervezni,  amelyek  viszont  nem  kü-
lönítik  el  úgy  a  többiektől,  hogy  az
bármely  „oldal"  számára káros  meg-
különböztetéssel jáma.  Még  akkor  is
így  kellene  tenni,  ha  sok  idő telik el,
mire  bármelyik  cigány  nemzetiségű-
ek  által  beszélt nyelvet  ismerő peda-
gógusok  kerülnek  a  tantestületekbe.
A  fentiekbíl  adódik,  hogy  meg  kell
reformálni   a   nemzetiségi   törvényt,
rendezni   a   cigány   etnil(um   számos
intézménye közti  viszonyt (lehet fur-
csa,  a  megosztást  ható  tényezőjének
tartom,   mégis   az   etnikum   mintegy
védekezése a sok szerveződés, legye-
nek  politikaiak,  kulturálisak vagy  ér-
dekvédelmiek),   anyagi   támogatásuk

KkoezláfkoJ,áT?:2ázal:,::kt loi,:,nkkoazé:tíÉ:zülgeenk-       g::gávt:Sgeofy:ksaatd,?:omtól való elvár-

A Parlamentben  létszámarányosan
kaalkalmat  kell  biztosítaniuk  a  leghátrá~      (népességarányosan)  képviseletet kellene
nyosabb helyzetben élík  számára is.  Az-      kapnia -  a  választott  képviselék;kkel  azo-
után  olyan  munkaalkalmakat  kell  terem-      nos  jogokkal  -  az  etnikumoknak.  Sokan
teni,  amelyek  egyben  az  oktatást,  a  kép-
zést,  a  szakmai  végzettség  megszerzését
is  lehetővé  teszik.  A  munkaügyi  szervek
tegyék lehetővé, hogy akár más települé-
sen  is végezhessenek munkát a kenyérke-
resők,   olyan   feltételek   között,   amelyek
megfelelnek   a   kenyérkereseti   lehetősé-
geknek,  ezt  nyújtják  is.  Bármelyik  ujját
harapja  is   meg  a  társadalom,   midegyik
fáj.  Pedig  úgy  néz  ki,    hogy  nem  megy
másként. Több, mint ötszázezer ember lé-
téről van szó, olyan családokról, amelyek
jelentősége    a    népsz?porodást    illetően
sem  elhanyagolható.  Es  erről  manapság
ugyancsak sok szó esik parlamentben, ut-
cán,  gyűléseken,  újságokban  is.

-  Az  említett  gondok  valóban  na-
gyok, a megoldás nem tűnik közelinek.
Mégis, miként gondolja a közelítést?

- A fentiekben  már konkretizáltam né-
hány elgondolást,  annak  tudatában,  hogy
gondot okoz a társadalomnak. Most anól
vagyok  kénytelen  néhány  szót  em]Íteni,
hogy a hiányosságok egyik okának a tár-
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vagyunk,  sok  a  bajunk,  nemigen  pislog
még  csak  a  mécses  sem  a  sokat emlege-
tett alagút végén. Mindezek ellenére nem
követelőzünk   az   utcán.   Kérünk,   ezt   is
szerényen   tesszük.   Annak   reményében,
hogy  mivel  itt az  ideje,  megértik, értéke-
lik  és  teljesítik  is  jogos  kívánságainkat.
Mi  sem  akarunk  Európába  érkezni  -  a
szlogen szerint kifejezve  magamat -úgy,
hogy   kolonc   maradjunk,   és   bennünket
szidjanak  mások helyett...

Sajnos,  vidámabb   témánk  nem  esett,
mégis  bízom  benne,  hogy  sikerült  a  ci-

gány  etníkum  szolgál.atát  élethivatásnak
tekintő,  mindössze  39  esztendős,  sok  el-
foglatságÉ  lovári cigány  politikust bemu-
tatnom.  Ot,  aki  -  mint a  „Lungo  Drom"
is  hivatkozott  rá  -  a  Zalában  rendezett
Roma  '97  konferenciát  is  (ahogyan  azt
záródokumentumában   kifejtették)   alkal-
masnak tartotta az etnikumi, illetve társa-
dalmi  továbblépés elősegítésére.

Hazai Sándor
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- Kérem, röviden mutassa be olva-
sóinknak a bizottság munkáját!

-  Az  Országgyűlés  Emberi  jogi,  ki-
sebbségi   és   vallásügyi   bizottsága   20
taggal  működik, közülük  9  szocialista,
4 szabaddemokrata, 7 pedig az ellenzé-
ki   pártokból   vesz  részt  a  munkában.
Alapvetően,   mint   minden   parlamenti
szakbizottságnak az a feladatunk, hogy
a meghozandó törvényeket az érvényes
alkotmányos  és  töNényi  kömyezetnek
megfelelően  elbíráljuk,  előzetes  kriti-
kával javítsuk, módosítsuk.  Ugyancsak
eredendő feladatunk a végrehajtó hata-
lom  ellenőrzése,  hogy  ugyanis  a  tör-
vényeknek  megfelelően  végzi-e  a kor-
mányzat,  az  államigazgatá§  és  a  köz-
igazgatás  a  maga munkáját.  Végezetül
nem  túl  népszerű,  ám  az  előző  ciklus-
ból  megörökölt  feladata  bizottságunk-
nak  az  is,  hogy  évről  évre  javaslatot
tegyen  az  országgyulésnek  az  egyhá~
zak  közötti  pénzmegosztásra,  illetve  a
kisebbségi    szervezetek    támogatására
szánt költségvetési hányad elosztására.

-  A  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi
szervezetek között idén 70 millió  fo-
rint  támogatást  osztottak  szét.  Alig
több, mint 60 cigány szervezet része-
sült - az előző évekhez képest - igen
csekély  támogatásban.  Az  országos
önkormányzatok  létrejöttéve]  miért
nem  övék  a feladat,  hogy  döntsenek
a szervezetek támogatásáról?

-   Ebben   a  kérdésben   sajnálatosan
egy   tárgyi   tévedés  is  megfogalmazó-
dik,  hiszen  azt  állítja,  hogy   az  előző
évekhez  képest  igen  csekély   az  idén
szétosztott támogatás mértéke.  A téve-
dés valószíntfleg abból fakad, hogy  ta-
valy  és  tavaly  előtt  még  bizottságunk
javaslata   alapján   döntött   az   ország-
gyűlés   a  kisebbségi   önkományzatok
támogatásáról  is,  az  idei  költségvetés-
ben  azonban  már  ezek  önálló  címként
szerepeltek. Az állítással ellentétben ta-
valy   szervezet-támogatásra   65   millió
forintot  fordított  az  országgyulés,  az
idén  70  milliót.  És  azért  csak  ennyit,
mert  az  önkormányzatok  muködésére

J    fordított hányad lényegesen meghalad-

ja  a   szervezet-támogatások   mértékét.
Ez  a  tény  azonban  összhangban  áll  a
nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló

ó

Gellért Kiss Gábor

törvény   szellemével,  hiszen   az   a  ki-
sebbségi autonómia mibenlétét elsősor-
ban    az   önkományzatiságban   fogal-
mazza meg. Sajnálatos módon ahelyett,
hogy  a  szervezetek  behúzódtak  volna
az   önkormányzatok   emyője   alá,   azt
kell   tapasztalnunk,  hogy   a  hagyomá-
nyőrző,  érdekvédelmi  és  kulturális  te~
vékenység elkülönülni látszik az orszá-

gos   kisebbségi   önkományzatoktól,   s
ezért e pillanatban nem tetszik megala-
pozottnak az az egyébként ésszerű fel-
tételezés,    hogy    az    önkományzatok
maguk  döntsenek  a  szervezetek  támo-
gatása  felól.   Egyébiránt   semmi   nem
tiltja  az  önkományzatoknak, hogy  tá-
mogátásban   részesítsék  az  arra  érde-
mesnek     tartott     szervezeteket.     Erre
azonban   egyetlen   kisebbség   esetében
sem tudok példát.

- Ön hogyan oldaná meg a kisebb-
ségek parlamenti képviseletét? Lát-e
esélyt még ebben a kormányzati cik-
lusban arra, hogy a kisebbség képvi-
selo"] bekerüljenek a Parlamentbe?

- A kisebbségek parlamenti képvise-

lete    ügyében   kialakult   a   szükséges
egyetértés  a  parlamenti  pártok  között.
Nagyjából-egészében  a  módot  illetően
is létrejött az egyetértés, hiszen a kon-
cepciót   valamemyi   párt   jóváhagyta.
Ennek az a lényege, hogy a „kisebbsé-

gek  -  önkormányzataik  révén  -  listát
állíüiatnak".  A  listára  titkosan  leadott
kedvezményes szavazatszámmal juttat-
hatnak képviselőt a parlamentbe a ma-

gyarországi   kisebbségek,   reményeink
szerint már  1998-ban. A kisebbségi vá-
lasztójogi törvény ilyen értelmű módo-
sítása párhuzamosan az alkotmány mó-
dosításával    kodifikációs     szakaszban
van   és   véleményezésre   még   talán   a
nyári szünet előtt megkapják az érintet-
tek. Ebből  az  is következik, hogy  igen

jó  esélyét  látom  annak:   1998-ban  ki-
sebbségi képviselok is helyet foglalnak
majd a Parlamentben.

- paksi -
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1.  „Amalipe" Cigány Kultúra és
Hagyományörző Egyesület   .   .   .

2.  Allástalanok, Hátrányos Helyzetűek
Érdekvédelmi Szervezete
Ózd és vonzáskörzetében   ....

.500.000

1.000.000 Ft
3.  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei Cigányanyák

Érdekvédelmi   Szervezete      .........
4.  Babócsai Etnikai  és Nemzetiségi  Szeivezet   .
5.  Bács-Kiskun-Megyei

Cigány Erdekképvise]eti   Szervezet    ....
6.  Békés Megyei  Cigánylakosok Egyesülete    .   .
7. CHACHI-DROM

Független Cigány Szervezet     ......
8. Cigány gyerekek oktatásáért Egyesület     .
9. Cigány Hagyományokat Kutató Egyesület
10.  Cigány  lfjúsági  Szövetség      .......
11.  Cigány  Kulturális és

Közművelődési  Egyesület      .......
12. Cigány Nyelv-és Hagyományőrző

E8yesület................

13. Cigány szabadidő sport Klub      .....

200.000 Ft
300.mo Ft

600.mo Ft
900.mo Ft

.  400.000 Ft

.  200.000 Ft

.  400.000 Ft

.  700.000 Ft

.  400.mo Ft

.  200.mo Ft

.  200.000 Ft
14. Dél-somogyi Cigány

Képviselík szervezete     ..........  l .200.mo Ft
15. „,Együttélés" Cigány

Erdekvédelmi  Szervezet     ..........  200.000 Ft
16. „Eötvös József" Cígány-Magyar Pedagógiai

Társaság    ...................  700.000  Ft

17. Észak-Magyarországi Roma Unió
Farkaslyuki Tagszövetsége    .........  200.mo Ft

18. Észak-Magyarországi Roma Unió
Ózdi  Szervezete   ...............  800.000 Ft

19. Észak-Magyarországi Romák
Szcx)ialista Szövetsége     ...........  300.000 Ft

20. Emikai Kisebbségek
Érdekképvise]eti Szervezete     ........  200.000 Ft

21. Fejér Megyei Cigányok
Független  Szervezete    ..........

22. Fiatal Romák országos szövetsége      .   .
23.  FII  CU  NOI  Egyesület      .........
24. Független Cigány Szövetség

Baranya Megyei  Szervezete     ......
25.  Független Cigány  Szervezet, Vízvár    .  .
26. Qyőr-Moson-Sopron Megyei Cigányok

Erdekvédelmi  Szövetsége      .......
27. Hajdú-Bihar Megyei Cigányok

Erdekszövetsége............

28. Hajdú-Bihar Megyei Cigányok
Koordinációs szervezete     ........

29. Hajdúböszöményi Cigányok
Kulturális Egyesülete  (HCKE)    .....

30. „IGAZ SZQ" Magyarországi Romák
Független Erdekszövetsége   .......

31. Istvándi Cigány Közösségi Klub    ....
32. Jász-Nagykpn-Szolnok Megyei Cigányok

Független Erdekvédelmi szervezet     .  .
33. Kadarkúti Roma egyesület     .......

.  300.000 Ft

.  500.mo Ft

.  400.mo Ft

.  300.000 Ft

.  300.000 Ft

.  600.000 Ft

.  500.mo Ft

.  200.mo Ft

.  200.mo Ft

.  300.mo Ft

.  200.mo Ft

.  200.000 Ft

.  200.mo Ft
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34.  Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület
35. Kisbajomi  Etnikai Cigány Szervezet
36.  Kisebbségi  Közösségi  Ház    .....
37.  Kiskunhalasi Cigány Kulturális és

Sportegyesület...........

.   _    l.000.000Ft
.   .   400.Om Ft

.   .   .   400.000 Ft

.   .   200.000 Ft
38.  Kiskunmajsa,i  Cigány (Roma)

Kisebbségi Erdekképviseleti szerveezet      .   200.000 Ft
39. LUNGA KALYE - Hosszú Út

Cigányszövetség     ..............   200.Om Ft
40.  „LUNGO DROM" (Hosszú Út)

Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség   2.200.Om Ft
41.  Magyar Cigányok

Országos Erdekvédelmi Egyesülete    ....   400.Om Ft
42. Magyarországi Cigány Anyák

Erdekszövetsége     ..............   300.000 Ft
43. Magyarországi Cigányok

lfjúsági  Szervezete (MCISZ)      .......   200.000 Ft
44. Magyarországi Cigányok

Radikális Szövetsége (MCRSZ)   ......   500.000 Ft
45. Magyarországi Nemzetiségi

Vallási  Kulturális Szervezet    ....
46.  Magyarországi Roma Parlament   .   .
47. Megyaszói Cigányok Kisebbségi

Demokratikus  Szervezete     .....
48.  Mélykúti Cigány Erdekképviseleti

Szewezet.............

49. Miskolci Független Cigány Szervezet
50.  Nógrád Megyei  Cigány Vállalkozók

Onképző szervezete     ........
51. ötvöskónyi Cigányszervezet   ....

500.Om Ft
400.000 Ft

200.000 Ft

200.Om Ft
200.000 Ft

200.000 Ft
200.Om Ft

52. Pest Megyei Cigányok Független Szervezete 200.Om Ft
53. PHRALIPE Független Cigány Szervezet

Országos Szervezete    ...........
54. PHRALIPE Független Cigány Szervezet

Ka]ocsai  Szervezete      ...........

55.  Roma Kulturális Klubegyesület     .....
56. Roma Munkaadók és

Munkavállalók  szövetsé.ge       .......
57.  Romák Országos Szövetsége   .......
58. RUMUNGRÓ Országos Szocialista

Szervezet.................

59. Sátoraljaújhelyi Hagyományőrző
Cigány  Egyesület   .............

60.  Somogy Megyei Cigány Szövetség     .   .   .
61.  Szabadszállás Nagyközség Cigány

Érdekképviseleti szervezet      .......
62.  Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ)     .   .   .
63.  Szenyéri Etnikai Cigány Szervezet      .   .   .
64.  Szolnok Megyei  Cigány-Tánc,

Sport Egyesület       .............

65.  „Testvériség" Kulturális Szabadidő Sport
Egyesület.................

66. Tolna Megyei Független Cigány Szövetség

1.500.Om Ft

200.000 Ft
200.Om Ft

300.000 Ft
200.000 Ft

400.000 Ft

200.000 Ft
400.000 Ft

200.Om Ft
300.Om Ft
200.Om Ft

200.000 Ft

200.000 Ft
400.00 Ft

67. Yeszprém Megyei Cigányok Független
Erdekvédelmi Szövetsége     .........   600.Om Ft
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„KALYI JAG"  ROMA  NEMZETISÉGI SZAKISKOLA -BUDAPEST

Magyarországon  intézményes keretek között nyolc nemzetiségi
nyelven  oktatnak,  úgy mint:

görög, héber, német, román, szerbi horvát, szlovák, szlovén
nyelveken. Elgondolkoztató és jellemző,

hogy egészen az utóbbi esztendőkig a létszámát tekintve
legnagyobb etnikai kisebbség i becsült adat szerint is több mint

félmillió állampolgár (a lakosság  12 százaléka nemzetiségi lakos és
ennek 60 százaléka cigány nemzetiségű) -nem részesült a

társadalmi elfogadásnak ebben a formájában.

Varga  Gusztáv,  a  Kalyi  Jag  Együttes
vezetője régóta dédelgetett egy álmot egy
középalapozó  jellegű,  roma  nemzetiségi
szakiskoláról,  egy  olyan  iskoláról,  mely
azoknak a diákoknak a nevelését, oktatá-
sát  vállalja  fel,  akik  többszörösen  hátrá-
nyos   helyzetükbífl   kiemelkedni   kíván-
nak.  A  '80-as évek  végétől  mind  többen
csatlakoztak   mellé,   hogy   ez   az   álom
megvalósulhasson. Az ész és lelkiismeret
egyaránt amellett  szólt, hogy kell  egy  is-
kola,    amely    lehetőséget   nyújt   ahhoz,
hogy  tanulói   a  sokszínű  cigány  kultúra
elemeivel foglalkozhassanak, számukra a
cigányság értékei  megismerhetővé,  meg-
élhetővé  váljanak,  de  ezek  mellett  szak-
mai  ismeretek elsajátításával  is  segít egy
olyan   cigány   értelmiség   kinevelésében,
kik   majd  e  népességet  lesznek  hivatva
szolgálni.

Az  iskola első képzési  programjában a
leendő    diákok    köre    így    határoztatott
meg:  „14-25  éves fiatalok, akik az általá-
nos  iskola  s  osztályát  befejez,ték,  állami
középfokú oktatásban nem vesznek részt,
illetve  szakképzetlenek."

Az iskola alapításakor megfogalmazott
célok   között   magától   érthetődő   módon
kapott  hangsúlyt  a  diákok  identitástuda-
tának erősítése, a cigányság történelme, a
cigány népismeret, néprajz, folklór, nyelv
~  és  kultúra  oktatása.  Mindehhez  társult
az  egyetemes  és   magyar  történelem,  a
magyar  nyelv  és  irodalom,  a  természet-
tudományos ismeretek, az angol nyelv ta-
nítása,   a   számítógépes   ismeretek   és   a
gazdasági-  és  vállalkozási  ismeretek  át-
adása  is.

E     célok     megvalósítása     érdekében
1992.  szeptember  22-én  a kalyi  Jag  Mű-
vészeti  Egyesület  közgyulésén  határozat
született egy speciális  szakiskola létreho-
zása ügyében. A középiskolára elokészítő
roma   középértelmiségi   képzési   progra-
mot  1993.  márciusában  engedélyezte  az
MKM. Hosszú és sok küzdelmet felsora-
koztató  hónapok  után   1994.  szeptember
9-én    ünnepélyes    tanévnyitóra    gyultek
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hek Felsőerdősor út.16-18.  sz.  alatti  bér-
leményében.

Alapító:    Varga    Gusztáv,    igazgató:
Pálfy  György,  igazgatóhelyettes:  Choli-
Daróczi József. Létszám:  29 tanuló, heti
óraszám:  34.

Az   1994/95-ös  első  tanév  tantárgyfe-
losztása a  következő volt -  mára  mindez
a   magyarországi   iskolaügy   történelmé~
nek  egy  lapja  lett:  cigány  nyelv,  cigány
irodalom,  cigány  történelem:   Choli-Da-
róczi  József,  cigány  néprajz:   dr.  Bódi
Zsuzsa, magyar nyelv, magyar irodalom,
pagyar  történelem:   Vargáné  Kamondi
Agnes,  matematika:   Pálfy  György,  ké-
mia:   Kövesdi   Ákos,   biológia:   Faragó
Anikó,  angol  nyelv:  Keller  Erika,  szá-
mítástechnika:   Vadasi   Béláné,   viselke-
déstan:  Simonné Nagy Erzsébet, irodal-
mi színpad:  Kováts Béla-Nagy Gusztáv,
tánc, tesmevelés (úszás):  Rostás Rudolf.

Az  iskola  a  felvételi   tájékoztatóját  a
főváros 240 általános iskolájának küldték
meg  1995.  januárjában,  s  ezzel  megkez-
dődött  az  új  tanulók  beiskolázása  a  kö-
vetkező tanévre.  Félévi  tanulmányi  ered-
ményeik  alapján  a  tanulók  nagy  része  a
Soros  Alapítvány   ösztöndíj-támogatásá-
ban  részesült.   Az  iskola  diákszínjátszói
már ebben az évben közönség elé léptek,
Bari    Károly:    Tűzpiros   kígyócska   c.
színjátékának cigány nyelvű előadásával.

össze  a leendő diákok,  tanáraik és mind-
azok,  kiknek  valamilyen  vonatkozásban
fontos   volt   a   „Kalyi   Jag"   Szakiskola
ü8ye.

Részlet   az   egyik    üdvözlő   levélből:
Nagyszerű dolog indul el a p.ai r}app.al.

(...) -Az  értelmiséggé  lett  cigányok  akkor
teszik  a  legtöbbet  népükért,  ha  a  gyer-
mekek   ok[atásá[,   nevelésé[   vállalják.   A
legfontosabb  azt  megér[e{ni,  hogy a kép-
zettségszabadságtiad."{GöncLÁrpád

a Magyar Köztársaság elnöke)
1994.  szeptember  12-én  megkezdődött

a tanítás a „Kalyi Jag" Roma Nemzetisé-
gi  Sz,akiskolában,  a  főváros VI.  kerületé-

Az első tanév végén 1995. június  l9-én és
2l-én  tettek  szóbeli vizsgát a tanulók.

Az iskola új diákjainak sorába 54 fiatal

jelentkezett, de ennyi nem volt felvehető,
mert  a hely  szűkössége  miatt az engedé-
1yezett összes tanulólétszám volt 54 fő.

A második tanév 28 első és 23  másod-
éves   tanulóval   1995   szeptemberében   új
helyiségben  kezdődött  a  VI.  kerület  Fel-
sőerdősor 6  szám alatt, ahol  az iskola ma
is  található.  Az előző tanév  tárgyai  mellé
a földrajz, a fizika, a vállalkozási  ismere-
tek, a zeneelmélet is helyett kapott a tan-
tárgyfelosztásban.

Az   1995/96.  tanév  végén   ls  diák  fe-
jezte be szakiskolai tanulmányait a máso-
dik   évfolyamon,   közülük   tizenhárman
szereztek  számítógép-kezelői   végzettsé-
get.  A  végzős  diákok  közül  kilenc  fiatal
tanul  napjainkban  is  tovább  az  érettségi
bizonyítvány  megszerzéséért.

A   harmadik   -   az   1996/97.   tanév   -
szeptember 2-án  indult.  Jelenleg  18 első-
éves és  14 másodéves tanulóval muködik
az  iskola.

Az   iskola   működésére   talált   helyiség
mindenképpen    szükségmegoldás:    mind-
össze  két  tanterem  áll  az  oktató-nevelő-
munka  rendelkezésére;   számítógépeik  a
Kalyi   Jag   Roma   Művészeti   Egyesület
pincéjében vannak.

Az  iskola  úgy  működik,  mint  egy  in-
kúbátor:  a  mindennapi  oktatás  mellett  a
korrepetálásban,  vidékiek  számára  kollé-
giumi  elhelyezésben  nyújt  segítséget,  de
ahhoz, hogy hatékonyabb lehessen, az in-
tézménynek  magának is  nagyobb  anyagi
támogatásra  lenne  szüksége,  s  akkor  az
1994-ben        elkezdett        munka        gyü-
mölcsözobbéválhatna.

*
Mélyen  a főváros  szívében,  a Lövölde

témél találom a Felsőerdősor utcát. A ha-
tos  számú  ház  udvaráról  lépcsősor  vezet
egy  ajtóhoz,  mellette  tábla:   „Kalyi  Jag"
Roma Nemzetiségi  Szakiskola.   A folyo-
són  néhány  fiatal  álldogál,  beszélgetnek,
egyikük kezében gitár.  Másodikosok.

-Miért jártok ide? -kérdezem téflük
már a magyar nyelvtan óra után.

-  A közösség  miatt -  kapják ki  szinte
egymás szájából  a szót.

-Azért, mert együtt jó...
- És persze  az  angoi,  meg a  számítás-

technika miatt.
- Hogyan tovább?
Pillanatnyi  csend.   Nézem  kreol   bőrű

arcukat,  tüzes  szemüket.  Tanulásról  be-
szélgetünk,  és  a  cigány  gyerekeknél  oly
gyakran  tapasztalt  unott  közöny:   sehol.
Valahogy  több  a  fény,  mint  ahogy  azt  a
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(Felvé[elünk nem  a  helyszínen  készüli)

hagyományos, általános iskolákban tőlük
megszoktam...

-  Meg  akarom  szerezni  az  érettségit.
Az  iskolában,  ahol  kijártam a nyolc  osz-
tályt  mindig  elmaradtam  a  helyesírással.
Itt  megtanultam,  amit  ott nem.  Bepótol-
tam matekból  is  mindent.

- Tovább fogok tanulni.
-  Itt  természetes,  hogy  roma  vagyok.

Nem   kell   verekednem   a   szünetekben,
hogy  megvédjem  magam.  A gimiből  ki-
rúgtak;   nemcsak   a   gyerekek  néztek   ki
maguk közül... hát én ütöttem.

-  Titkámő  leszek.  Imádok  számítógé-

pen dolgozni, s oda az kell. A baj csak az,
hogy  régebbi  barátnőim,  akikkel  két éve
együtt   mentünk   mindenhová,   kinéznek
maguk közül.  Ezt nehéz elviselni.

-  Nem  akarom  úgy  leélni  az  életem,
hogy   16  évesen  férjhez  megyek,  szülök
két-három  gyereket  és  otüion  maradok.
Én nagyon szeretem a népem, büszke va-
gyok  arra,  hogy  cigány  vagyok  és  akkor
sem   tagadom   meg   őket,   ha  érettségim
lesz. De családot akkor szeretnék, ha be-
fejeztem a továbbtanulást. -A hosszú ha-
jú lány elmosolyodik, pillantása itteni ba-
rátnójét keresi, megerősítést vár.

-  A  férfiak  nagyon  rondák  tudnak
lenni, ha érzik, hogy egy nő csak tolük
ffigg. Nemcsak a romák között van Így,
hanem  mindenhol,  szerintem  -  jegy-
zem meg, rábólint.

A fiúk összenéznek:
-Halljátok ezt?! -nagy nevetés.
Egyikük, a gitáros elkomolyodik:
-  En  nagyon  mélyrol  jöttem.  Megjár-

tam az állami gondozást, voltam fiatalko-
rú  büntetés-végrehajtó intézetben. Jogász
akarok   lenni.   Mondják.   erre   születtem,
mert  nem  félek  kimondani  az  igazságot
és meg  is tudom fogalmazni  akárki előtt.
Az    irodalom    Órákkal    vagyok    bajban:
mindig   csak   halott  költőkkel   foglalko-
zunk,  miért  nem  hagyjuk  már  oket  bé-
kén? Szegények Így forognak a sírjukban
-  mutatja  egy  kézjellel  -,  József  Attila
meg miért hagyta magát?!  Aki tűri, hogy

szÍvózzanak    vele,     megérdemli,     hogy
meghaljon.

Elkérem  órai  munkáját;  a  lapon  kiírt,
határozott betűk,  hibátlan  helyesírás.  Be-
szélgetünk  a  folyosón,  valaki  megszólal:
-  Egyik  társunk  egyszerre  végzi  el  a  két
osztályt,  tud  róla?  Matyi!  -kiabálják  elő
a fiút. Félhosszú haj, ovális arc. Epp csak
az  indiai,  sárga  turbán  hiányzik  fejéről,
hogy  tökéletes  legyen  az  illúzió:  álruhás
herceg   Kashmirból...   és  verset   mond  a
következő órán:

„Kölíő vagyok -mi{  érdekelne
engem a kölíész.et maga?
Nem volna sz;ép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga..."
majd  megszólal  Choli  Daróczi  József

míves fordításában József Attila:  Ars po-
etica...  A  reneszánsz  hangulatú:   .,Aű  ér-
dekel,   figyelek,    ha    nem,   beszélgeiek"
színjáték óra zsibongása csendre vált:

„Poeto som - che  grizha avlas
man e poe{ika numa?
Na avlas shukar {e úanas
po cheri le pajeske cherhaja.„"
A  tegnap  megcsodált  flamenco-táncos

lány  pedig  Ady-t  sz,aval;  sisteregve  per-
dülnek  ajkáról  az  „Uj  vizeken járok"  so-
rtii.  ,.Ne félj, hajóm, raj{ad a Holnap  hő-
se...„

A  „tanári"  apró  helyiségben  beszélge-
tünk az óraközi szünetek valamelyikében
egyik  délelőtt.

-  Természetesen   nem   csak   tehetség-

gondozást végzünk.  A gyerekek nagy ré-
sze   úgynevezett   felzárkóztató   progrram
keretében  tanul,  hogy  bepótolja,  amit el-
mulasztott.    Soha   nem   tagadtuk,   hogy
vannak   diákjaink,   akiknél   csak   annyit
könyvelhetünk   el   eredményként,   hogy
még  mindig jobb,  ha  ide jámak,  mintha
csavarognának - mondja az egyik dráma-
pedagógiai  tanár,  aki  egyébként  cigány
nyelven műfordító,  s folytatja. - Nagyon
nehéz    a    roma    diákokat    következetes
munkára  nevelni.  Hamar  fellelkesülnek,
vannak  köztük  született  tehetségek,  akik

1997. ápr.rNNs                   „I,UNGO  DROM"

úgy mondanak verset, hogy országos sza-
valóversenyen  is  megállnák  a  helyüket,
de oda csak egy-két tanuló jut el, akiben
van  kitartás  is,  mert az bizony  nélkülöz-
hetetlen  a felkészüléshez.

- Nagyon erősen  kell  differenciálnunk
az órákon:  vannak tanulók,  akik alapvető
írás-olvasás   készség   problémával   küsz-
ködnek  - jegyzi  meg  a  magyar-történe-
lem  tanámő,  s  így  folytatja:   -  Nagyon
nagy  idegmunka  az  órák  vezetése:  hite-
lesnek  kell  lennünk  és  abszolút toleráns-
nak,  ellenkező esetben  ezek  az  impulzív
gyerekek nem fogadnak  minket el.  Azon
pedig  még  vitatkozhatunk,  hogy  hol  van
a  tolerancia  határa;  ha  itt  több  megenge-
dett,   mint  a  kinti   társadalomban,  akkor
hol   tanulják   meg   diál(jaink   az   emberi
együttélés alapvető normáit?

-  A  Kalyi  Jag  Szakiskolába  be  lehet

jutni,  de  ki  is  lehet  belőle  kerülni.  Ez  a
hely  valóban  inkubátor,  de  nem  tűrjük,
hogy  belülríl  épp  tanítványaink  bontsák
meg.  Több  esetben  búcsút  vettünk  már
idejámi  nem méltó fiataloktól  -  lép be az
igazgató,  mögötte  szálfatermetű diák  áll,
magnót  kémi  jött.  Kinn  a  folyosón  pen-
dül   a   gitár,   kristálytiszta   dallam   szólal
meg:  „Karing-so  me  phirav..." -szalaga-
vatóra próbálnak a diákok.

-  Vannak  kifejezett  tehetségeink,  aztán
vannak, akiknek már igénye az itt megsze-
rezhető  tudás.  Szerencsére  ok  itt  a  „me-
nék;k",  a  hangadók  -  szólal  meg  a  zenére
figyelve  a  másik  színjáték  tanár,  maga  is
előadóművész. - Egy  osztálynak olyan  az
arculata,  amilyen  követési  képet  az  ilyen
vezéregyéniség magáról kivetítet.

- Egy átlag isko]ában gyakran ok a
deviáns magatartású  tanulók,  mert el-
várnak   tólük   egy   viselkedésnormát,
ami számukra idegen: tanítanak nekik
egy többségi kultúrát, ami szintén ide-
gen,  agyonha]lgatva  mindazt,  ami  az
övékben  érték...szükség  van  a  cigány
kultúra tanítására?

-  Előbb  a  kérdés  első  felére  válaszol-
nék,  a  deviancia  következményére:  cso-
da,  ha  azok  a  gyerekek  meggyűlölik  az
iskolát,   a   tanulást,   akiknek   folyamatos
kudarcélményeket kell  feldolgozniuk?!  -
mondja az igazgató. - Kérdésének máso-
dik  fele  szervesen  kapcsolódik  az  első-
höz:  magam  is  állandóan  szembesülök  a
jelenséggel,   hogy   milyen   megosztott   a
roma politikai elit abban kérdésben, hogy
legyen cigány iskola, vagy ne.  Az a véle-
ményem,  hogy  nem  beszélni  kell,  hanem
tenni:  meg  kell  tanítani  a  gyerekeket  ta-
nulni.   Mivel   pedig   maguk   között   nem
frusztrálódnak  állandóan:  egy  többségé-
ben  cigány  tanulóközösségben  gyorsab-
ban  fejlődnek és eljutván  egy  tudásszint-
re,  már bármely  iskolatípusban  sikeresen
vehetik az akadályokat. Nagyon egyszerű
az  egész.  Felesleges  ebből   politikai   fe-
szültséget   gerjeszteni;   oda   kell   ülni   a
gyerekek   mellé   és   tanulni   kell   velük.
Ennyi.

Héderváry Katalin
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Tisztelt Emlékezők,
Tisztelt Barátaink!

Történelmünk   során   sok   o`1yan
esemény volt, melyre nem szívesen
emlékezünk.   Az  utókornak  és   az
utódoknak jut az a szomorú feladat,
hogy    emlékezni    és    emlékeztetni
kell.

A  világ  legszömyíbb  rémtetteit
52   évvel   ezelőtt   hajtották   végre,
amikor az emberiség egyes csoport-
jai ellen a legborzálmasabb  bűntet-
tek  sorozatát követték el.  Végül  az
életüket oltották ki csak azért, mert
a  másságot  bűmek,  üldözendőnek
tekintették.

A   születésük   okán   elpusztl'tott
emberek élete más volt, más vallás-
hoz, fajhoz tartoztak, és pusztán ez
az ok  szerintük  elegendő  volt arra,
hogy ártatlan emberek életét a leg-
szömyűbb  és  legválogatottabb  kín-
zásokkal  és  megaláztatásokkal  ki-
oltsák.  Kötelességünk figyelmeztet-
ni az emlékezés mellett az országot,
de  a világot is  arra, hogy  ne feled-
jék a szörnyűségeket, ne feledjék a
gázkainrákban  elégetett  testvérein-
ket, mert a veszély sajnos fenyeget,
hogy újraéled  a fajgyűlölő,  a más-
ságot megvető és brutálisan elutasí-
tó szemlélet, magatartás.

Sajnos  nem  mondhatjuk  el  nyu-
godtan, hogy soha többé Holocaust-
Auschwitzt,  Birkenaut  és  más  ha-
láltáborokat.

Emlékezzünk!
Anúkor  1933-ban a náci párt ha-

talomra került, jól működő hivatali
apparátust örökölt, mellyel sok nem
ki'vánatosnak ítélt csoportot ellenőr-
zése  alatt  tartott  Németországban.
Már  1937  augusztusában  az  egyik
újságban Georg Nawroczki azt ír-
ta:   a  Weimari   Köztársaság   belső
gyengeségével   és   képmutatásával
összhangban  nem  mutatott  hajlan-
dóságot a cigánykérdés megoldásá-
ra.  A  színtók  a  legjobb  esetben  is
csak   bűnügyi   kérdést  jelentettek.
Mi  azonban  a  cigánykérdést  első-
sorban  faji  problémának  tekintjük,
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melyet   meg   kell
oldani,     melynek
megoldása hosszú
történelini   folya-
mat.        Tulajdon-
képpen   két   etni-
kai    csoportot,    a
zsidóságot és a ci-
gányságot     ítélte
megsemnrisítésre
a  nemzeti  szocia-
1ista ideológia.

1935-ben életbe
léptették  az  úgy-
nevezett  nürnber-
gi       törvényeket,
melyek    a    cigá-
nyokat  a  zsidók-
kal      egyetemben
úg y          kezelték ,
mint       veszélyes
idegen  fajt,  akik-
nek   vére   halálos
veszedelmet     je-
lent  a  germán  faj
tisztaságára.

1938-ban  Him-
ler   „Harc   a   ci-
gány   veszedelem
ellen"   című   rendelete   leszögezte,
hogy „kevert vérű" cigányok a leg-
inkább  hajlamosak  a bűnözésre,  és
nyomatékosan      kiemelte      annak
szükségességét,   hogy   a  rendőrség
minden  egyes   cigányról   hivatalos
jelentést   továbbítson   a   Birodalini
Központ hivatálának.

Ilimler  a  cigányok  „fajbiológiai
értékelések" szabályait tovább fino-
im'totta, egy  1941  augusztusi rende-
letében. A cigányok esetében három
generációra     visszamegő     jelölési
rendszert alkalmaztak.  Igy  a tiszta-
vérű cigány,  a keverék cigány, és a
nem cigány.

Ezt  megelőzően  1939  márciusá-
ban speciális  azonosító  iratokat ad-
tak ki: barna színűt - azoknak, aki-
ket faji szempontból tiszta vérű ci-
gánynak, kék csíkos barnát - a ke-
vert vérűeknek, és szürkét - a nem
cigány csavargóknak.

A  németek  által  1938-ban  beke-
belezett Ausztria cigány népességé-

nek zöme   Burgerlandban élt,  azon
az  1919-ig  Magyarországhoz  tarto-
zÓ  területen,  ahol  Mária  Terézia
telepítési  politikája a legjobban ér-
vényesült.  E területnek  a náci  kör-
zetvezetője, az árjavérnek a cigány-
veszedelemtől   való   megvédésével

#gpyc#|na,tbaazöttee||eezővst`:ri|::`át#en`:
temálás, kényszermunka.

1939 júniusában  „védőőrizet"  cí-
men   80m   cigány  jelentős   részét
összegyűjtötték,  és  olyan  koncent-
rációs  táborokba  vitték,  mint  Da-
chau és Buchenwald, vágy a női tá-
bor  (Ravensbrückben  és  Mauthau-
senben).

1940-ben megnyitották a különle-
ges cigány lágert A,ackenblachban/,
ahol több rnint 2000 rabot őriztek.

1941 júniusában Németország le-
rohanta a volt Szovjetuniót, és nem-
sokkal  ez,után  megszületett  a  „zsi-
dókérdés  végső  megoldása",  mely-
nek értelmezése a cigányokra is ki-
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terjedt.  1941  decemberétól működő
haláltáborokban   a   tehergépkocsik
által   kibocsátott   szén-monoxiddal
öltek    meg    a    Lengyelországban
összegyújtött     cigányokból     5000
testvérünket.

Az   „SS"   különleges    csoportjai
lelkiismeretesen teljesítették megbí-
zatásukat,  vagyis  a  zsidók  és  cigá:
nyok  kiirtását  egyszerű  főbelövés-
sel   oldották   meg.   Az   Európában
összegyűjtött  cigány  koncentrációs
és  haláltáborok  közül  az  auschvitzi
szimbolikus  jelentőségre  tett  szert.
Ez  a  láger  csak  egy  volt  a  sok kö-
zül,  de  itt  tartották  fogva a  legtöbb
cigány foglyot.  Itt épült fel  a 40 fa
barakkból   álló   különleges   létesít-
mény,  ahol  a  cigányokat  családon-
ként   tartották,   hogy   elkerüljék   a
konfliktusokat,   amíg   elérkezik   a
Úégső pillanat.

A haláltábor volt az egyike azok-
nak, ahol az orvostudomány perver-
ziója, az embereken végzett kísérle-
tezés a legnagyobb méreteket öltöt-
te. Az új tábori orvos Dr. Mangele a
naponta    érkező    új    rabszállítmá-
nyokból   fáradhatatlanul    válogatta
ki  a  kísérleti  alanyoknak  szánt  zsi-
dókat és cigányokat.

Az  auschwitzi,  birkenaui  cigány-
lágerek   17   hónapig   működtek.   A
23000   idezsúfolt  emberból   20078
meghalt,  éheztetés,  túlhajtott  mun-
ka, orvosi visszaérések, és elgázosí-
tások miatt.1944.  augusztus  3-án  a
rendszerint    zajos    cigány    részleg
végleg   elcsendesedett.    2897   nőt,
gyermeket,   és   férfit   küldtek   gáz-
kamrákba egyetlen éjszakán.

Magyarországon  mindaddig,  ami'g
az ország független volt, korlátozott
mértékben  folyt  a  zsidók  és  cigá-
nyok tényleges üldözése. Az átfogó
műveletekre    1944-ben   került   sor,
amikor a német megszállás  néhány
hónapja    alatt    körülbelül    30.000-
40.000  cigány  embert  deportáltak,
akikból  csak  egy  tizede  tért vissza.
Az  európai  cigány  áldozatok  szá-
mát nem lehet pontosan  megállapí-
tani, már csak azért sem, mert üldö-
zésük  nagyon  sok  területet  érintett,
a  feljegyzések  pedig  hiányosak.  A
túlélők  többsége  az  átélt  szenvedé-
sek  életre  szóló  fizikai  és  szellemi
nyomait hordozza magán.

Tisztelt Emlékező
Barátaink!

Ez  az emlékmű,  amely  reménye-
ink   szerint   maradandó   emlék   az
utókor számára,  -  hiszen  az életkő,
a  vörösmárvány,  a  cigánykerék,  a
kovácsoltvasból     készült     amfora,
olyan   anyag,   melyet   ha   ápolnak,
gondoznak,  hosszú  életű  lehet.  Kö-
szönet és hála azoknak, akik megál-
modták,  majd  megépítették  ezt  az
emlékművet,   hogy   minden   évben
legalább  egyszer  kegyelettel  emlé-
kezzünk közösen  zsidók,  cigányok,
és  nem  cigányok  azokra,  akiknek
életét ártatlanul kioltották.

Félelem van bennem!
Félek,  mert az olyan nagyon várt

demokrácia   nem   hozta   meg   szá-
munkra,   a   kisebbség   számára   az
egyenlő  esélyeket,  a  másság  min-
den  fenntartás  nélküli  elfogadását,
az  életminőség  javulását.  Magyar-
országon  ma  a  zsidók  és  cigányok
ellen elkövetett jogsértések, a rejtett
etnikai    diszkriminációtól,    a   nyílt
durva  rasszista  cselekedetekig  ter-
jednek.

A véleménnyilvánítás  szabadsága
nem   terjedhét   odáig,   hogy   nagy
nyilvánosság előtt a magyar nemze-
tet,  valamely  nemzetiséget,  népet,
felekezetet vagy fajt,  sértő vagy le-
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alacsonyító     kifejezéssel      illessen
bárki. Nem lehet még egyszer meg-
engedni,  hogy  csak  azért,  mert va-
Iaki  cigánynak  vagy  zsidónak  szü-
letett, a mindenkori hatalom kénye-
kedve szerint cselekedjen vele, em-
beri méltóságában megalázza és ki-
rekessze   azokból   a  társadalmi  ja-
vakból,  amely  minden állampolgárt
megillet.

Az eltelt 52 év  úgy látszik kevés-
nek bizonyult arra, hogy elfogadjuk
egymást erényeinkkel és hibáinkkal
együtt.    Mégis   reménykedni    kell,
hinni  kell,  és  bizakodni.  Bízni  ab-
ban, hogy többségben vannak azok,
akik nem akarják a bosszút, a gyű-
lölködést,  akik  szeretik az embere-
ket és nem a bőrük színe vagy val-
lása alapján ítélik meg embertársai-
kat.  Többségben vannak azok,  akik
elítélik   a   Holocaust,   az   52   évvel
ezelőtt   történt   szömyűségeket,   az
ártatlan   emberek   ellen   elkövetett
soha nem feledhető gaztetteket.

Köszönet  azoknak,  akik  eljöttek,
hogy  együtt  emlékezzünk  és  lerój-
juk kegyeletünket a kioltott ártatlan
gyemekek és emberek életéért.

Farkas Tibor
( Elhangz.ott Nyíregyház;án,

a Holocaust 52. évfordulóján,
a Cigány Áldozatokra emlékezve)

m
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kézdte rögtönzöu bészédét Oláh Mtira f_estőművé?z,n.9 a tököli
fiátalkorúaknak rendezett kiállítása megnyitóján.

A   tárlat   létrejötte   érdekében   talán
Kökény Ká!.mán, az Országos Cigány
Kisebbségi Onkományzat képviselője,
a  Pest  megyei  bűnmegelőzési  koordi-
nátor tett legtöbbet. Tökölön egyébként
működik  rajzszakkör,  tehát,  aki  tehet-
séget érez magában;  az ott is kiteljesít-
heti  ambícióit. Ehhez a művésznő sze-
mélyes,  varázsos jelenléte,  s  képeinek
kifejező  ereje  hozzájárulhat,  de O.Ma-
ra,  a  festmények  „firkálója"  többet  is
akar,  esetleg   személyesen  is  segítene
tudásuk fejlesztésében, kibontakoztatá-
sában.

Bevezető beszéde  alatt fiatal  hallga-
tósága,   melynek   java   tényleg   roma

§zgeakzkáes]úh:]?:táft:8#gynyíy]::,%sk|:Fz€
matikus,   nagy   akaraterejű   asszony,   s
nem utolsósorban a róla, életérol  szóló
alkotások  örök  élménnyel  gazdagítot-
ták  a  srácokat,  0.  Mara  „gyémántocs-
káit".

S      valóban,
minden  ember
szíve-lelke

gyémánt,   s   a
megmunkálás-
tó1,   a   palléro-
zástól,       vagy
magától csak a
hittől  és  a  be-
csületességtíl
függ,       díszes
diadémkővé
nemesül-e.

-    Ha    már
nem leszek,  és
nézitek a Mara
képeit,   jusson
eszetekbe,
hogy      nekem
az           al kotás
adott   önbizal-
mat.  Haminc

festés lehetőségét, s érzem, ez olyan tu-
dás,  amit  nem  vehetnek  el  téílem,  s  a
cigány   származásomból   adódó  hátrá-
nyokat (előítélet, kiközösítést) csak ez-
által  győzhetem  le.  Ismerjétek  meg  a
Tízparancsolatot,    s   ha   megtartjátok,
nem kerültök  ide!  A tisztesség és  a be-
csületesség a leghatásosabb fegyver az
erkölcsi nullákkal szemben. A földet az
lsten azért teremtette, hogy jól  érezzé-
tek  magatokat,  s  nem  azért,  hogy  bör-

évig  takarítónő  voltam,

aztán isteni adományként megkaptam a
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tönben  senyvedjetek.  Biztos,  hogy  hü-
lyeségek miatt kerültetetek ide (helyes-
lő  morajlás  a hallgatóság  soraiból),  ne
hagyjátok,  hogy  kiprovokálják  belole-
tek   a  bűnt!   Dolgozzatok,   csináljatok
valami hasznosat, alkossatok, ha tehet-
ségetek  van  hozzá!   Mert  csak  ez  ad
erőt!  Képzeljétek, még a saját testvére-
im  sem  ismerik  el,  hogy  művész  va-

gyok,  de  bemem  van  annyi  kitartás;
megmutassam   az   országnak-világnak,
ki is az az 0. Mara valójában!

Képeit csodálva nem is értiietjük iga-
zán,  miért nem  lehetett próféta  a  saját
hazájában  e  nagytehetségű  nő.  Miéii
kellett neki  is  először távoli  országok-
ban  dicsőséget  szerezni,  s  csak  utóbb
idehaza?!   Bár   Magyarországon   még
ma sem igazán ismert.

A tököli intézetben  mindenesetre ér-
tő,  vagy  legalábbis  érdeklődő,  őszinte
közönségre tal ált.

Novák Valentin
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Farkas Kálmán

+       +     +                           +                      +               +

Éryennerz:::,p::tear:,eT:2,at?i;
pofon,  a  simogatás,  a  szigor,  az
ölelés,  féltés.  Félárva  vadócként

?.seperedtem.   anyai      ölelésben
Okrös   Mari   féltveőrzött   sarja-
ként  Törökszentmiklóson,  a  ci-
gány  telepen,  a  Csisznyikóban.
Apámról  csupán  annyi  gyerek-
kori    élményem    maradt    meg,
amikor   halálos   ágyához   bevit-
tek,   ő  elhesegetett,   kezével   in-
tett, hogy vigyenek ki. Aranyozó
Farkas Kálmán,  az orgona,  zon-
gora,  hamónium  készítő  egyet-
len   roma  feküdt  mozdulatlanul
az  ágyon  a nagyházban.  Ott áll-
tak  körülötte  legközelebbi  hoz-
zátartozói,    anyám,    testvéreim.
Csendesen  sírtak,  várták,  mikor
leheli  ki lelkét.

Aztán   meg   arra   emlékszem,
amikor  a  nagyházban  a  mester-
gerenda, és a feszület alatt kiten'-
tették,  a  virrasztáshoz  felravata-
lozták.    Fiatalabbik    bátyámért,
Bandiért  sürgönyt  küldtek,  jöj-
jön  azonnal,  ha az apját n?ég él-
ve  látni  akarja.  Elkésett.  Erezte.
Mátósan       érkezett,       ráborult
apámra, s zokogott, zokogott vi-
gasztalanul,       ölelte,       csókolta
mesterét,   aki   kenyeret   adott   a
kezébe egész életére.

Emlékeit,  a  róla  mesélt  anek-
dótákat,  történeteket és sírját

örököltem.  Sírjáf.,  a  kókeresztet,
amely     alatt     Okrös     Marival
együtt fekszik a római katolikus
temető  csücskében,  közvetlenül
az árok partján, s hallgathatja az
idík   végtelenségéig   a   mellette
elsuhanó  vonatszerelvények  za-
ját,  lüktetését, a mozdonyok dü-
börgéseit,  amelyek  egész  életét
átszőtték.     Elutazta    az    életét.
Egyházak,   főpapok,   prezsbite-

rek, kántorok hívták, ha a temp-
lom   orgonája  javításra   szorult.
Kevés  orgonája  van  Magyaror-
szágnak,  amely  ne  viselné  keze

gondoskodásának  nyomát,  ame-
lyet ő ne hangolt volna.

Ha  rrieg  is  kopott,  bizonyára
ott van  cégbélyegzőjének lenyo-
mata   az   egri   római   katolikus
templom  orgonájának  klaviatrú-
áján  is.  Egri  munkájának  törté-
nete  van.  Történt pedig,  hogy  a
hamincas években az Egri Szé-
kesegyház  orgonájának a javítá-
sát  a  híres  svájci  Amster  gyár
végezte. Az öreg Amster és stáb-
ja   az   Egri   Korona   Szállóban
ütött  tanyát,  akárcsak  apám  és
fiai Károly és Bandi.

„. ndennapos   volt  a   találko-
:ójuk.    Különösen    munka

után a billiárdasztalok körül. Ro-
hamosan   közeledett   az   orgona
átadásának ideje az Egri Székes-
egyházban. Már csak a szép, ha-
talmas hangszer homlokzatsípjai
hiányoztak,    melyeknek    Svájc-
ból, közvetlenül a gyárból kellett
megérkezniök.  Telt  múlt  az  idő,
a  sípok  nem  érkeztek  meg.  Az
öreg   Amster   egyre   idegesebb
lett.  Presztízsét,  hímevét  félreté-
ve egyik este elmondta apámnak
milyen gondban van, s már nem
várhat tovább.  Kérte nem tudna-
e  segíteni.  Beszéljen  a  fiammal
Bandival. Ha ő elvállalja a sípok
elkészítését      én      hozzájárulok
mondta  apám,  a  kisiparos  mes-
ter.

Igy  látott  hozzá  az  én  Bandi
bátyám az egri székesegyház or-
gonája homlokzatsípjainak meg-
tervezéséhez,  a  lemezek  szabá-
sához,  fonasztásukhoz,  a  sípok
behangolásához és beszerelésük-
höz. Munkájának egy hordó egri
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bor  volt  az  ára.  S  arra  kérte  az
öreg   Amstert,   hogy   a   hordót
benn  a  szállóban  üssék  csapra.
Igy  is történt valamennyi  szálló-
vendég   örömére.   Lehet,   hogy
azóta  már  kicserélték  a  székes-
egyház  orgonájának  homlokzat-
sípjait, de akkor, az átadásig sen-
ki  nem  tudta,  hogy  azokat  nem
Svájcban  a  gyárban  készítették,
hanem  ott  helyben,  a  segéd  úr,
Farkas András.

Apámat, az örökké utazót szin-
te valamennyi jelentősebb ál-

lomás   főnöke   ismerte.   Tudták
róla,   hogy   borszerető,   mulatós
ember. Egy- egy kiruccanásakor,
amikor    vonatra    szállt    fiaival,
cserélődött  is  jócskán  a  boros-
butykos  bizonyos  állomásokon.
Persze  csak  azokon  a  helyeken,
ahol jó bor termett.  Ha hazatért,
a Csisznyikóban ünnep volt. Te-
rített asztal  várta a cigányokat  a
Klein-féle    kocsmában.    Etette-
itatta  őket,  ő  meg  mulatott.  Ki
tudná    megmondani,    hányszor
játszotta  el  zenekarával  a  híres
prímás   Horváth  Gyula  a  Fakó
lovam   lábanyomát   kilenc   pan-
dúr, kilenc csendőr járja...

Ez volt apám nótája,  melynek
egyik  sora  így  hangzik:"Te-

metőben    árok    partján    fogok
megpihenni."    Megjósolta.    Ott
nyugszik a törökszentmiklósi ró-
mai   katolikus   temető   drótkerí-
téssel  övezett  csücskében,  köz-
vetlenül  az  árok  partján,   s  né-
hány    méterre    dübörögnek    el
mellette    a    vonatszerelvények.
Ha erre  visz  az  utam,  itt,  köze-
ledve a temetőhöz akaratlanul  is
felrebbenek a vonatban,  s  látom
apám-anyám bozótból kiemelke-
dő kíkeresztjét az árokparton.
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§orsodat n_éz€.rri,..g szépsÉ.gedét:
Útja a romboló időn yisz át,
Hri mind búcsúzik az édes, a szép,
S hal, oV gyorsan, ahggy mást pőr\i lát;_
Scsakdi;érmekedvédakaszáskor_sllen,
Hogy dacolj vele, mikor eMsz i_r]nen."

Mlliam Shakespeaie/
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Többször láttam  „roma madonnát"  a

Lungo    Dromban.    Ez    vezetett    arra,
hogy  megpróbálkozzam  a  mi,  pápaiak
roma   madonnájának   bemutatásával   e
szép magazinban, annál is inkább, mert
magam  is kíváncsi voltam  rá,  s család-
jára.

Pápán több, mint ezer cigány nemze-
tiségű ember, ffként „oláh"-ok élnek, a
Táncsics   u.   9.   számú   ház   sátortetős,
kétszintes,  új  épület.   Itt  lakik  Kozák
Gyula  és  családja,  összesen  tizenhár-
man. A szülőpár és  11  édesgyemekük.
A tizenkettedik, aki tizenöt éves, sajnos
mozgáskorlátozott, így a sajátos kórház
lakója. A család rendszeresen látogatja,
és sajnálják, hogy nem élhet itt velük.
.    Kívülről  nemigen  tűnik  fel,  hogy  a
szép házban 6 lakószoba, 2 fürdőszoba,
2 nappali, konyha, kamra, 2 WC  talál-
ható,  de -látni,  hogy  televízió  is  műkö-
dik,  gázfűtés  is,  és  magától  értetődő,
hogy a konyhában korszerű hűtővan.

Szívesen  fogadnak,  amikor  bejelen-
tem  a  szándékomat.  Ez  talán  annak  is
köszönhető, hogy régóta ismerősök va-
gyunk,   és   nem   idegenkednek   tőlem,
őszintén nyilatkoznak, nem tartják tisz-
teletlennek,  vagy  életükbe  vájkálónak
kérdéseimet.

Beszélgetésünk (amelyben részt vesz
a  házaspár,  de  nem  zavarják  el  a  né-
hány  kiváncsiskodó  nebulót  sem,  mert
csák  figyelnek,  nem  zavamak bemün-
ket),a régi mondással  indul:

„Ad  az lsten báránykát,  ád hozzá le-
gelőt is." Így igaz-e a Pápai Roma Ma-
donna,  Kozák  Gyuláné,  született Bog-
dán lbolya,  a férje  és  12  gyemeke  al-
kotta család esetében is? Mint családfő,
először   Kozák    Gyula   válaszol,    ám
egyetértően bólogat felesége lbolya.

- Magam rokkant nyugdíjas vagyok
három  éve.  Ibolya,  a  feleségem,  akit
maga  „Madonnának"  titulál,  jól  is  te-
szi,  amíg  végképp  nem  került  folyton
ismétlődő gyesre,  takaritott  a húskom-
binátban,   majd   betanított   varrónő   is
volt.   Ezt   csak   azért   mondom,   mert
szemléltetni  szeremém a jövedelemfor-
rásainkat, ami az én nyugdíjam, a gyes
és  a  családipótlék.  Volt  olyan  hónap,
amikor csak a gáz és a villanydíj majd-
nem akkora volt mint az egész bevéte-
lünk.  Ehhez még  a hitelrészlet is járul.
Szóval  nagyon kell  takarékoskodnunk,
félretenni  egyelőre  nem  is  marad.  Bá-
ránykák   vannak,   hála   lstennek   szép
számmal, a „legelő" még hibádzik, fő-

1ó

1eg  ha  azt  is  figyelembe  veszem,  hogy
legalább  200  ezerre  szükségünk  volna
a ház befejezéséhez, mert, h,ogy ez ép-
pen a tetején várat magára. Am, bízunk
a  jó  lstenben,  megsegít  minket,  mint
eddig tette...

Ibolya  asszony hozzáteszi:
-   15   éves   voltam,   amikor  férjhez

méntem.  16 éves koromban szültem el-
ső gye`mekünket, Ibolyát, azután jöttek
sorra   a  következő   tündérkéink:   Zsa-
nett, Gyula, István, Gábor, Alexand-
ra Renáta, Zsuliett Szamanta, Antal
Rajmond,  Adrián  Arnold,  Krisztián
Benjámin2  Nikolett  Vivien,  Zsenifer
Szeléna. 0 éppen három hónapja. Ők a
16.  életévemtől  az  idei  29.  között  ör-
vendeztettek meg bennünket. Hiszem -
mert  magam  is,  férjem is  így  éreztünk
-  a  Mindenható  rendelkezése  volt  ez.
Igaz,  már  elhatároztuk,  hogy  minden
időnket csak a már élőknek szenteljük,
nagyon nagy dolog ez, ám esetleges ál-
dásnak   sem   mondunk  ellen,  mert  az
csak felsíbb akarat lehet...

A  bevezetőben  említettem  már,  mi-
ből  áll  a szép hajlék, bár még nem tel-
jes, nem egészen befejezett, de megvan
a  szükséges  és  célszerű hajléka  a  csa-
ládnak, jövedelemmel  is rendelkeznek.
Ebből  ugyan  félretenni  fillért  sem  ké-
pesek, azért rákérdezek az anyukára is:

- Nincs probléma azzal a mondás-
beli „legelővel"?

- De  igen - válaszolja ő is majdnem
ugyanazt,  mint  a férje,  ám  bízunk,  re-
ménykedünk.  Istenben  is  és  a  Minisz-
terelnök úrban is, aki mint hírlik, olyan
bizottság  elnöke,  amely  a cigány  etni-
kum  bajait hivatott  orvosolni.  Neki  ír-
tunk most levelet, tőle talán megkapjuk
azt  a  200  ezer forintot,  amelyre  szük-
ség   van   a   ház   befejezéséhez.   Mert
megkaptuk   ugyan   a   szcx:pol-támoga-
tást,  kölcsönt  is  vettünk  föl,  férjem  is,
magam  is  sokat  dolgoztunk  az építke-
zésen,  mindenre  mégsem jutott.  Sok  a
rokonunk  is,  szeretnek  bennünket,  de
segíteni nem tudnak, maguk is munka-
nélküliek, vagyontalanok.

- A gyerekek?
- Ha nem tudták volna, hogy cigány

számazásúak,  hát  tudatták  velük,  pél-
dául   két   fiam   általános   iskolájában,
ahonnan átrakták őket a kisegítőbe, mi-
vel  elevenek,  pajkosak.  A kisegítő  is-
kolában  a  tanítónőjük  azt  mondta  ne-
kem,  hogy  a két  fiú  ötös,  s hogy  nem
ide  kellene  jámiuk.  Abban  is  bízom,

hogy visszakerülnek a fiúk a rendes ál-
talánosba.   Egyébként   mindegyik   tud
cigányul   (1ovári),  olyan  fokon,   ahány
éves.    Három   itmon,   négy    Óvodába,
négy iskolába jár...

Ismét férje veszi át a szót:
-  Azt  akarjuk,  hogy  mindegyik  ren-

desen  tanuljon,  szakmát  is  szerezzen.
Így  majd  nem  kell  szégyelniük,  hogy
cigányok.   Ibolya   említette   az   eléb;bb,
hogy  további  életcélunk a gyerekek  si-
keres családi nevelése. Azt is reméljük,
hogy célunkat elérjük -valamennyiünk
örömére, boldogságára.

Észreveszem a telefont. Érdeklődöm,
használhatnám-e fotóriportert hívni?

- Innen nem lehet hívni, nem  tudtuk
fizetni a számlát...

Biztos vagyok benne, hogy  az  itt élő
13  tagú családnak nem luxus a telefon.
Foként,  hogy  a  13  családtag  közül  11
kiskorú.   Köztük  is  a  legifjabb  mind-
össze  három  hónapos.  Am  ez  megint
csak  olyan  prob]éma,  mint  a  többi,  a
nap nap után jelentkezík.

„Madonnánk" - kissé  kényelmetlen-
kedve  a  telefon  ügye  miatt,  befejezi  a
beszélgetést:

- Említettük  már, hogy  mi  a felada-
tunk:   korszerű  hajlék   a   családnak,   a
gyerekek rendes táplálása ,és nevelése a
szép  jövő  reményében.  Es  könyörgé-
sünk,  hogy  erőben,  egészségben  telje-
síthessük feladatainkat...

Nem hinném, hogy szavai nem talál-
nának meghallgatásra.

Hazai Sándor

„LUNGO  DROM"                  1997. dpr.rNis
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Az OCKÖ a munkanélküliség enyhí-

tésére,  kistérségi  programok  beindítá-
sára nyújtott  be  pályázatot  a  Közmun-
ka Tanácshoz. A Tanács idén négy mil-
liárd  forintot  fordít  a  közmunkák  költ-
ségeire. Az OCKO pályázatát pozitívan
bírálták  e]  és  68  millió  forinttal  támo-

gatták.   A   program   kísérleti   jelleggel
Jász-Nagykun-Szo]nok   megyében   in-
dult  két  tumusban, januári  és  márciusi
kezdéssel, 5  települést -Jásza]sÓszent-

györgyöt, Szolnokot, Tiszabőt, Kunma-
darast  és  Mezőtúrt  -  érint  és  mintegy
140 főnek biztosít 7 hónapon keresztül
biztos megélhetést.

-  Nemcsak   a  munkanélküliség  nö-
vekszik   térségünkben,   de   erősödik   a
munkától  való  elszokás  és  ez mintegy
kisérője     emek     az     élemelyzemek,
amely  nagy  veszéllyel  járhat.  Ameny-
nyiben ez a program sikeres lesz, már-
pedig  a  visszaigazolás   alapján  amak
tűnik, hiszen a polgámesteri hivatalok
fo]yamatos   tájékoztatása   azt   mutatja,
hogy  elégedettek   a   munkával,   akkor

ezt a programot országosan
is  elindítjuk.  Nagy  segítség
ez   az  adott   telepü]ésen   é-
lék;knek,  és  a  polgámesteri
hivataloknak,   hiszen   nem-
csak  bért,  hanem  járulékait
is     mi     fizetjük,     valamint
munkaeszközöket,    munka-
iuhát is biztosítunk. A prog-
ramot  Budapestrol   irányít-
juk.    A`z   adott   telepü]ések
polgámesteri    hivatalai    a
munkát  és  szakmai  irányí-
tót biztosítják - tudtuk meg
Farkas Flóriántól, az OC-
KÖ e]nökétől.

Az      Országos      Önkor-
mányzat   kész   párbeszédet
folytatni    bármely    megyei
közgyűlés      elnökével      és
azon   település   vezetőive],
akik  ilyen  és hasonló prog-
ramokban  szívesen  venné-
nek részt.

-P- Fotó: Szabó Attila

Az önkormÉn_yz_at.maga gkar döp.teni

CIGANYÖSZTÖNDÍJILEHETőSÉG
KöZALAPÍTVÁNYI  KERETEKBEN

Cigányok   kerüljenek   döntési   hely-
zetbe   cigányügyben  -  így   summázta
munkatársunknak  Farkas  Flórián,  az
alapvetően  költségvetési  támogatásbó]
muködő  Országos  Cigány  Kisebbségi
Önkományzat  (OCKO)  elnöke,  miért
is  tartották  fontosnak  léti.ehozni  a  Ci-
gány Szolidaritási Alapot. Az alap arra

:;vgaytoftő';sE3fa*on:,amfia;a:iotkseeggííseet.emí
E  kisebbségi  ösztöndíjazásró]   érke-

zett  hír  meglepőnek  tűnhet,  mert  már
az elmú]t ciklusban kiépült egyfajta ci-
gány ösztöndíjazási rendszer a Nemzeti
és Emikai Kisebbségi Hivata]  alapítvá-
nyának keretei között,  amely  a szocia-
lista-liberális  kományzás  idején  köz-
alapítvánnyá  „nőtte  ki  magát".  Farkas
Flórián azonban úgy véli, a Nemzeti és
Etnikai  Kisebbségekért  Köza]apítvány
nem alka]mas megfelelő súllyal keze]ni
a legnao?obb hazai kisebbség oktatási,
társada]mi  bei]1eszkedési  gondjait.  Fő
érve az, hogy.a közalapítvány kuratóri-

umában  paritásos  alapon  ülnek  a  ma-
gyarországi    kisebbségek     képvise]ői,
kvázi    ellenérdekeltekként   osztozkod-
nak az ösztöndíjkereten.

Farkas  Flóriántól   megtudtuk,  a  Ci-
gány  Szolidaritási  Alap kezdeti  öt mil-
lió    forintját    csak    induló    összegnek
szánják;  azt  szeretné  a  cigány  önkor-
mányzat, ha a különféle kománytárcák
a  cigányság  számára  elkülönített  pén-
zei  ide  folynának  be  -  a  cigány  fiata-
loknak  szóló  pályáztatás  döntési jogá-
val e8yütt.

Rauh Edit, a Nemzeti és Emikai Ki-
sebbségi  Hivatal  cigányügyi  főosztályá-
nak  helyettes  vezetője  nem  vállalkozott
arra, hogy megítélje, előidéz€ átfedést a
cigányösztöndíj-rendszeren  belül  az  ön-
kományzat  á]tal   ]étesített  alap,  avagy
sem, mondván,..még nem kaptak tájékoz-
tatást az OCKO-től  a  szolidaritási  alap-
pal kapcsolatban. Elmondta ugyanakkor,
hogy   ez   idáig   három-négy   intézmény
foglalkozott ezzel a témával. A NEKH a

1991. dpr.rNis.                 „I;UNGO  DROM"

párhu zamosságok             kikü szöbölésére
több   egyeztetést   szervezett   számukra.
A jövő  héten  megkötendő együttműkö-
dési   megállapodásban   a  tervek   szerint
is   szerepel,   hogy   ha   az   egyik   intéz-
ménynél  kimerül  a keret,  akkor az  ösz-
töndíj.ra  érdemes  roma  fiatal  pályázatát
elfogadja  a  másik,   még  forrással   ren-
delkező   intézmény.

A  helyettes  főosztályvezető  kedvün-
kért  felsorolta:   a  Nemzeti   és  Etnikai
Kisebbségekért       Közalapítvány       az
1996/97-es   tanévben   675   cigány   kö-
zépiskolást  támogat  havi  5000  forint-
tal,  110  felsőoktatási  intézményben  ta-
nulót  pedig  7000-rel.  A  Soros  Alapít-
vány,   a   Magyarországi    Cigányokért
Köza]apítvány,  illetve  a  Fővárosi   Ci-
gány   Szociális   és   Művelődési   Mód-
szertani   Központ   szintén   foglalkozik
bizonyos iskolatípusokhoz,  illetve  kor-
osztályhoz  tartozó  roma  diákok  támo-
gatásával.

J.I.
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Aggodalomra   okot   adó   esemé-

nyek  zajlanak  a  mai  magyar társa-
dalomban.  A naponkénti  tüntetések
és elégedetlenségek joggal keltenek
nyugtalanságot   az   állampolgárok-
ban. Vagy olykor félelmet is, hiszen
akár  a  többséghez,  akár  a  kisebb-
séghez  tartozik  valaki,   senki   sem
állíthatja  azt,  hogy  nincs  veszteni-

Az első
boldog cigány

Ünnepélyes ceremónia
a Vatikánban

A római  pápa  EI  Pelé,  a  spanyol
polgárháborúban   kivégzett   cigány-
vajda   személyében  először  avatott
boldoggá egy romát.

Cefferino  Jiménez  Malla,  cigány
nevén  EI  Pelé  még  a  múlt  század
második felében,1861 -ben  született
Katalóniában.  Lóvásárokon  szerzett
vagyonát  a  Pireneusok  hegyei  kö-
zött vándorolva bőkezűen osztogatta
a szegények között.  EI  Pelé  állandó
támogatója volt  a  Szent  Vince  egy-
házközségnek,  és  a  roma  közösség
körében hirdette az evangéliumot.

A  spanyol  polgárháború  kitörése-
kor,  1936  júliusában  EI  Pelé  védel-
mére kelt egy papnak, akit a köztár-
saságiak  igazságtalanul  bebörtönöz-
tek - erre őt is letartoztatták.

Egy anarchista felajánlotta számá-
ra  a  menekülést,  de  cserébe  azt  kí-
vánta,  hogy   többé   ne   imátkozzon
nyilvános   helyen.   A  hithű  cigány-
vajda visszautasította az ajánlatot. `

Fogvatartói  nem  könyörültek  raj-
ta:  1936.  augusztus  9-én  a többi  be-
börtönzöttel együtt EI Pelét a temető
falánál  kivégezték.  Halála  előtt  ró-
zsafüzérét szorongatva még azt kiál-
totta:  „Eljen Krisztus király!".

Május 4-én a mintegy tizenöt milli-
ós  cigányság  első  egyházi  mártírja-
ként  11.  János  Pál  boldoggá  avatta  a
cigányvajdát.  Magyarországról  is  so-
kan zarándokoltak el az eseményre.

RSK
(Néplap,1997. május 6.)
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valója.   A  vidéki   Magyarországon
élő   milliók   (akikhez   a   cigányság
többsége is  sorolható), a közállapo-
tok   romlását   ugyanúgy   érz,ékelik,
mint akik a városokban élnek. Ami-
kor  aggodalmunkat  fejezzük   ki   a
társadalom    különböző    rétegeinek
érdekeit   is   kifejező   demonstráció
kapcsán, az a felismerés vezet ben-
nünket, hogy  társadalmi béke meg-
őrzése csak jogszerű keretek között
lehetséges.   Ugyanakkor  a  cigány-
ság  alapvető  érdeke,  hogy  a  társa-
dalmi  feszültségek  tovább  ne  éle-Í:`Í';,:;,,;::,':,'':.:,,:::,';Í::';;,,,;:::,,;í:',:;';,;í;;,','i:.í',,';;;`,''::;,.;,,';,:::',;;,;;,,'':''';::,,:,:','';;:,,::;;'',,::;'',,',,:'',:';';;:::Íj,',:,,,,:;,,:',,,',,'';;:,ij;'':,;'':''::,'':::.;::,:':,'',í,;',,'::,,i':,:,',:':,',,:::',:':,;;,,:,,:';';:,',';':,,,';,;;',;''';;,:,;',;:,':,,''::,',,;,::i:'''',;í,,;''::,',',„::,,':,,,::;':,::'í:,:;:':;,,;j'i

ződjenek.  Mivel  az  elmúlt  időszak-
ban is vesztesként élte át a gazdasá-
gi  változásokat,  így  nyomorúságos
helyzetét  senki  sem  akarja még re-
ménytelenebbé  tenni.   Bárhol  élje-
nek   is   cigányok,   valamennyiünk
szándékával  találkozik  az  a  törek-
vés, hogy ésszerű megegyezés oldja
fel  a  konfliktusokat.  Az  Országos
Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat
a maga politikai eszközeivel  ehhez
kíván  hozzájárulni,   a  megegyezés
sikerességében bízva.

Farkas Flórián, elnök

pÁ/NkzAJ
A  Művelődési  és  Közoktatási  Mi-

nisztérium   létrehozta    a   „Socrates"
Ne]nzeti lrodát. Az Európai Unió tag-
államai   1995-ben  indították  útjára  a
Socrates-programot    azzal    a   céllal,
hogy az európai  integráció az oktatás
területén  is  mielőbb megindulhasson.
Az   Európai    Unió   együttműködési
programjai  közül  Magyarország  szá-
mára elsíként az oktatás,  a szakkép-
zés és az ifjúságpolitikai képzés terén
nyílik lehetőség a teljesjogú részvétel-
re. A magyarországi oktatási intézmé-
nyek korábban nem szerepeltek e kö-
zösségi   programokban,   de   1997-től
hazánk is csatlakozhat ehhez az egye-
dülállóan  népszerű  és   sikeres  uniós
kezdeményezéshez.  A program  „Co-
menius" tagozata kiemelt projektként
kezeli  a  különböző  nyelvi  és  szocio-
kulturális háttérre] rendelkező tanulók
és  oktatók  közötti  egyetértés  megte-
remtésének   szükségességét,   az   ide-
gengyulöletvisszaszorítását.

A PROGRAMIRODA CÍME,
ELÉRHETŐSÉGE:

SOCRATES Nemzeti lroda
DR. HORVÁTH BÉLA igazgató

H-1146 Budapest,
Professzorok Háza,

Ajtósi Dürer sor 19-21.

Postacím:  1438 Budapest, Pf: 507
Telefon : 344-0312,
Telefax: 343-0328

dr. Polgári Anna
kabinetiroda-vezető
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A   szolnoki ,,Roma
Esély" Alternati'v

Alapi'tványi Szakiskola

vendége volt
S. J. Singh

az lndiai  Köztársaság
nagykövete.

Az iskola megtekintése
kapcsán a nagykövet

úr megnyitotta
Csabai lstván

fotóművész
lndiát bemutató

kiállítását.

A nagykövet
látogatásáról

következő
lapszámunkban

bővebben
beszámolunk.
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A    barbarizmusnak     alig     van
olyan  fomája, amelynek valame-
lyikével nap nap után ne  szembe-
sülnénk.  A  gyemekgyilkosságok
éppúgy  idetartoznak,  mint  azok a
köznapi borzalmas esetek, melyek
sokszor  az  egyszerű  szóváltásból
tragédiába hajlanak át. Lassanként
akár hozzá is szokhatnánk a meg-
döbbentő    esetek    némelyikéhez,
hiszen   felmentő  éiveket  keresve
joggal   utalhatnánk   arra,   hogy   a
mostani   viszonyokat   sokkal    in-
kább  értékek  zűrzavara,  mintsem
a  szilárd  értékrend  jellemzi.  Ám
mindez   csupán   a   tények   kény-
szerű elfogadását vagy tudomásul
vételét jelentené, még akkor is, ha
az eszmény és értékvesztés körül-
ményei    között    látszólag    nincs
egyértelmű kiút.  De  valóban  Áoz-
zász.okhatunk-e   egyáltalán   azok-
hoz a vísz;onyokhoz, amelyek  csu-
pán  a  tehetetlenséget  és  a  kiut{a-
lanságot   erősítik?   Vagy  végképp
jelentéktelenné  vált volm  a  lelki-
ísmeret,  és  inkább  a  beletörődés,
a némn apá[ia, a reménytelenség-
be    való    belenyugvás    lenne    az
e gyetlen célravez;ető  eszköz?

Mert  azzal  nem  áltathatjuk  ma-
gunkat, hogy a barbarizmus  tüne-
tei   az  elkövetkezendokben   mér-
séklődnének,    hiszen    a    kiváltó
okok  szinte  felszámolhatatlannak
látszanak.   Akárcsak   a  korrupció
és az erőszak bámely más válto-
zatáé.  Ebben pedig - hol nyíltan,
hol  rejtetten - a politikai hatalom
is  szerepet játszik.  De  úgy  is  fo-
galmazhatnánk:  általánosabbak és
mélyebbek az erőszak okai, mint-
sem  hinnénk.   Az   állampolgárok
többsége  ugyanis  legfeljebb  mel-
lékszereplője lett azoknak a válto-
zásoknak, melyek - többek között
- az emberi viszonylatok lassú  és
szüntelen   kihülésével,   végleges-

nek  tűnő  megdemedésével,  bar-
barizálódásával,  az erkölcsi  visel-
kedésfomák   eltűnésével   írhatók
körül.   S   ha   mégoly   tökéletes   is
lenne   a   bűnüldözés,   vagy   még
több  pénzt  fordítanának   az  erő-
szak megfékezésére, lényeges vál-
tozás aligha következne be. Annál
kevésbé,  minél  nagyobb  mértékű
a szociális bizonytalanság. Ráadá-
sul senki sem hiheti, hogy létezhet
olyan    szervezet,     amely    elébíbb
vagy utóbb ne kompromittálódna.

S különösen akkor, amikor szz.n-
te  természetes  élefszervez.ő  erővé
vált   a  félrevezetés,   a  kíméletlen
haszonszerzés,   az   emberi   visz;o-
nyokat  áthaíó   erősz;akosság.  Ep-
pen abból eredően, hogy a gazda-
ság és a politikai élet számos terü-
letén ezek az elvek csaknem kizá-
rólagosan  érvényesülnek.   önma-
gában is magyarázat lehet mindez
arra,  hogy   a  közállapotokat  jel-
lemző   reménytelenség    indítékai
mélyebbre  nyúlnak.   Kivált   azért
is,  mivel  a  bizalom  hiánya  min-
dent   meghatároz,   s   cz   szczpoffocíó
visszaélések  kapcsán  éppen  a  l)i-
z;almatlanság foka  és  méríéke  nő.
Mindezt  a  köznapi  példák  egész
sora támasztja alá. Szukül az élet-
tér,  csökkennek  a  lehetőségek,  és
szukülő    tekintettel    mérlegeljük
egymást  már  az  utcákon  is.  Las-
sanként  senki  sem  akar semmiért
felelősséget   vállalni,   hanem   in-
kább  az  átháritás  mechanizmusa
muködik.  Aftcíny  €mb€r,  cznnyz.  /cÍ-
tás,  nézet,  megítélés.  AL ba:]  még-
sem  ebbíl  számazik,  hanem  ab-
ból,  hogy  begyakorolt klisék  sze-
rint   gondolkodunk   és   élünk.   És
ebben  megintcsak meghatározóak
a társadalmi  körülmények, hiszen
az egyetlen szabályozó erő a túlé-
lés. Akár félévtizedre visszautalva
is,  a  jogkövető  magatartás  kezd
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végképp  háttérbe  szorulni,  s  aho-

gyan  a  személyi  szabadság  érzé-
sének mértéke nőtt,  a létbizonyta-
lanság  még  inkább  táplálja az ag-
ressziót.

Ha  pedig  egyre  többen  úgy  ér-
zik, hogy a mostani világ még szi-

gorúbb   és   még   igazságtalanabb,
mint  akár  az  államszocializmusé,
ebben az is szerepet játszik, hogy
a   felelőtlenségre   épülő   törvény-
szerűségei  nem,  vagy  alig  ismer-
heték  fel.  A  barbarizmus  is  csak
azért,  mert  túlságosan  drasztiku-
sak.  De  ha  ez így  van,  nincs  más
választásunk,   mint   a   kölcsönös
megértés  és   elfogadás   erősítése.
Ha   képesek   vagyunk   egymáson
segíteni,   visz,onyainkat   is   embe-
ribbé   tehetjük.   Mert   a   segítés   -
ami  riapjaínkban a felismert fele-
lősség  megnyilvánulása - az em-
beri  köz,eledés  feltétele.   A:k:i  mÁ-
sokon segít, puszta gesztusával az
önzetlen    cselekedet    lehetőségét
kínálja  fel.  Viszont  ezzel  sem  le-
het  visszaélni.  A  szegény  vagy  a
nyomorgó  éppúgy  lehet  igényes,
önzetlen segítséget kérve öntudat-
lanul  ajánlja fel  a jócselekedet le-
hetőségét. A valóságban persze ez
a  viszony  nem  így  muködik.  Eb-
ből visz,orLt mégsem következik az,
hogy el kellene fogadnunk az erő-
sz.ak  elhatalmasodását.  Mert  mi-
nél   engedékenyebbek   lesz.ünk   az
agresszió bármely megnyilvánulá-
sával sz,emben, annál nagyobb  az
esélye   a  barbariz}'nus  megszjlár-
dulásának.   Akár   demokráciában
élünk, akár nem.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítv_á_py tapul.mányi
ösztöndi'j pályázatot hirdet cigány tanulók számára az

1997/98-as tanévre.
A pályázók köre:

Általános iskolák      `-`
VII-VIII. osztályos tanulói.  `

A pályázás feltétele:
Az 1996D7-es tanév végi

jó (4) átlagú tanu]mányi eredmény.
A pályázathoz csatolandó:
-   kitöltött adatlap
-   iskolalátogatási igazolás  1996/97-es tanévről
-   az  1996/97-es  tanév  végén  kapott bizonyítvány  fény-

másolata, amelyet az iskola tintás aláírással és bélyeg-
zővel hitelesít (tehát az aláírás és a bélyegző nem lehet
fénymásolat)

-   egy választott pedagógus írásbeli ajánlása
-   tanulmányi  versenyeken  való  iészvételről,  eredmény-

ről  szóló oklevél  (ha van ilyen)

Az ösztöndíj fomája:  15.Om Ft-os egyszeri juttatás.

A pályázat beadásának határideje:
1997. június 30.

FJGyELEM.J  A beadási határidőn túl érkezett és hiá-
nyos  pályázatokkal  a  Kuratórium  nem  foglalkozik,  ér-
vénytelennek  tekinti,  értesítést  ezekrol  nem  küld.  A pá-
lyázatokat nem áll módunkban megőrizni vagy visszakül-
deni, azokról másolatot nem készítünk.

Adatlapok  beszerezhetok  a  KÖzalapítvány  titkárságán
(1021  Budapest,  Budákeszi  út  55/d.,P/5.  V.  2„ Tel:   176-
2647,176-1852)  1997.  június  2-tól  személyesen,  illetve
felbélyegzett válaszboríték ellenében kérésére  a titkárság
postán is elküldi.

A pályázatok elbírálásának határideje:
1997. augusztus 15.

AMöggtá:rdoí,r;Záí%zcdgoínhyrodkeéThaí:Zgag]7,pgísTá:íat:g#Ínyj

szakmunkásképző iskolába, szakiskolába, roma szakiskolába járó,
illetve az 1997/98-as tanévre a fenti tanintézményekbe felvételt

nyerl cigány tanulók számóra
A pályázás feltétele:

Az  1996/97-es tanéwégi bizonyítványukban nincs kö-
zepesnél  rosszabb osztályzat.

A pályázathoz csatolandó:
-   kitöltött adatlap
-   iskolalátogatási igazolás az  1996/97-es tanévríl
-   az  1996/97-es  tanév  végén  kapott bizonyítvány  fény-

másolata,  amelyet az iskola tintás  aláírással és bélyeg-
zővel hitelesít (tehát az aláírás és a bélyegző nem lehet
fénymásolat)

-   első  osztályosoknak  a  8.  osztályos  éwégi  bizonyít-
vány másolata és a sikeres felvételt igazoló értesítés

-   egy választott pedagógus írásbeli ajánlása
-   tanulmányi  versenyeken  való  részvételről,  eredmény-

réfl  szóló oklevél  (ha van ilyen)

A pályázat beadásának határídeje:
1997. június 30.

FIGYELEM`.  A beadási  ha[áridőn  iúl  érkez.ett  és  hiá-
r[yos  pályázatokkal  a  Kuratóríum  nem  foglalkoz.ik,  ér-
vér[ytelennek tekinti, értesítést ez;ekről nem küld. A pályá-
z;atokat nem áll módunkban megőriz]ri vagy visszakülde-
ni , azokról másolatokat nem kész.ítünk.

Adatlapok  beszeiezhetők  a  Közalapítvány  titkárságán
(1021  Budapest, Budakeszi  út 55D.  P/5.  V/2.  Tel.:  176-
2647,176-1852)  1997.  június  2-tól  személyesen,  illetve
felbélyegzett válaszboríték ellenében kérésére a titkárság
postán is elküldi.

A pályázatok elbírálásának határideje:

1997. augusztus 15.

Az  ösztöndíj  összege  havi  5000  Ft,  amit  havonta  10
hónapon át folyósít a Közalapítvány.

1998. január 31-tíl  csak amak a tanulónak folyósítjuk
továbbra  is az össztöndíjat, aki  a sikeresen  (minden osz-
tályzat  legalább  közepes)  elvégzett  félévről  szóló  bizo-
nyítvány hiteles fénymásolatát titkárságunknak megküldi.
Ezért kérünk minden pályázót, hogy a félév befejezésekor
ezt   a   dokumentumot  külön   felszólítás   nélkül   március
1 -jéig küldje el.

Az  1997/98-as tanévben első osztályosok számára csak
akkor fo]yósítjuk az ösztöndíjat, ha 1997. szeptember  15-
ig az iskolalátogatási igazolást elkü]dik a Közalapítvány-
hoz. A fentiek hiányában a támogatás folyósítása megszű-
nik illetve meg sem kezdődik.
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Pályázó Kért Javasolt Meg,'télt Vissza  nem Vissza A program
szervezet támogatás összeg támogatás térítendő térl'tendő leírása

F`oma  lfiúsági  Szervezet,  Kisvarsány 1.207.000  Ft 1.086.000  Ft Elutasítva - - Ser[éstarlás

Buvi Alapítvány,  Budapest 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 750.000  Ft 750.000  Ft Kézműves  fogl.

Heves  Megy.  Függ.  Cig.  Szerv.  Bélapátfal-Va
1.174.000  Ft Elutasítva Sertéstarlás

Lungo  Drom,  Püspökladány 1.160.000  Ft 1.092.000  Ft aA:hv:'#ézsv,: Sehéstahás

Bolhó,  CKÖ 1.358.000  Ft 1.312.000  Ft 1.312.000  Ft 1.000.000  Ft 312.000  Ft Seriéstahás

Babócsaí  Etn.  és  Nemz.  Szerv 1 . 1 07.000  Ft 1.107.000  Ft 1.107.000  Ft 553.500  Ft 553.500  Ft Sertéstariás

Sajóhidvég,  Polgámesteri  Hivatal 150.000  Ft 150.000  Ft 150.000  Ft 100.000  Ft 50.000  Ft Földmúvelés

Phralipe,  Kakucs 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft Elutasítva - - Sertéstariás

MCDSZ,  Püspökladány 1.878.000  Ft 1.500.000  Ft Elutasítva - - Sertéstartás

Szemere, CKÖ 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft aA!hv:'íFézsvrg
Ser[éstar[ás

Somodori Cigány  Szervezet 734.000  Ft - Elutasítva - - Fenyőfa  nevelés

lfiúsági  F{oma  Egyesület,  Szolnok 1.003.000  Ft 1.000.000  Ft Elutasftva - - Sertéstariás

Lungo  Drom,  Erdőkövesd 1.400.000  Ft 1.400.000  Ft 1.400.000  Ft 700.000  Ft 700.000  Ft Seprúkötő  üzem

Makkoshovka,  Polgármesteri  Hivatal 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.100.000  Ft 400.000  Ft Tehéntartás

Olcsva, CKÖ 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.200.000  Ft 300.000  Ft Földmúvelés

Döge,  CKÖ 1.400.000  Ft 1.400.000  Ft 1.400.000  Ft 1.000.000  Ft 400.000  Ft Földművelés

Sükösd,  CKÖ 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.2oo.ooo  Ft 300.000  Ft Vályogvetés

Vesz.  és  Hátr.  Helyz.  Orsz.  Szöv.,  Makó 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 1.500.000  Ft 750.000  Ft 750.000  Ft Vályogvetés

Kis.  Önk. Szab.  Megyei Szöv.,  Nyíregyháza 951.000  Ft 951.000  Ft 951.000  Ft 951.000  Ft - Földmúvelés

Bátaszék,  CKÖ 60.000  Ft 60.000  Ft 60.000  Ft 60.000  Ft - Földmúvelés

Balogh  Lajos,  Barcs 840.000  Ft 840.000  Ft 840.000  Ft - 840.000  Ft Sertéstartás

Kalányosné  Bogdán  Éva,  Dunafalva 850.000  Ft 850.000  Ft 850.000  Ft - 850.000  Ft Földművelés

Kosztics  László,  Budapest 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft Elutasftva - - Asztalosműhely

Lakatos  Lászlóné,  Kompoft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft - 1.000.000  Ft Kertészeti  munk. végz.

Tóth  F{udolf,  Budapest 1.000.000  Ft - Elutasftva - - Taxis  vállalk.  fejl.

lgaz SzÓ,  Budapest 1.500.000  Ft 1.ooo.oÓo  Ft Elutasítva - - Lakásépítés

Szabó Attila,  Besenyszög 895.000  Ft 700.000  Ft 700.000  Ft - 700.000  Ft Ser!éstahás

F}ézműves János,  Sóstóhegy 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft - 1.000.000  Ft Földmúvelés

Horváth  Erzsébet,  Szigetvár 400.000  Ft 300.000  Ft 300.000  Ft - 300.000  Ft Piaci  árusftás

Oláh llbor,  Sály 1.000.000  Ft 500.000  Ft 500.000  Ft - 500.000  Ft Földművelés

Ecsédi  Bt.,  Ecséd 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft - 1.000.000  Ft Cukrászüzem  lét.

Pázmándi JÓzsef,  Dencsháza 1.000.000  Ft 320.000  Ft 320.000  Ft - 320.000  Ft Földmúvelés

Berki  lvánné,  Salgótarján 1.000.000  Ft 700.000  Ft 700.000  Ft - 700.000  Ft Epi'tőipari  vállalk.  fejl.

Gulyás Árpád,  Budapest 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft Elutasftva - - Epítőipari  vállalk.  fejl.

Bogdán  László,  Csányorszó 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft - 1.000.000  Ft Földmúvelés,  gépvás.

Balogh  Katalin,  Barcs 600.000  Ft 300.000  Ft 300.000  Ft - 300.000  Ft Mozgóárusítás

Garamí Tibor,  Barcs 1.000.000  Ft 300.000  Ft 300.000  Ft - 300.000  Ft Mozgóárusftás

Megyaszói  Cigány  Kis.  Szerv. 1.703.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft - 1.000.000  Ft Tüzép-telep  lét.

Kolompár Orbán,  Kiskunmajsa 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft - 1.000.000  Ft Cukrászüzem  lét.

Rózsa  lstván,  Budaörs 750.000  Ft 750.000  Ft 500.000  Ft - 500.000  Ft Földművelés

Öszesen: 43.720;000 Ft 36.218.000 Ft 25.190.000  Ft 9.364.500 Ft 15.825.500 Ft -
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Egyszer volt,  hol  nem volt,  még  az Operenciás
tengeren  is túl volt,  egy  nagyon  gyönyörű rét.  Ez
a  rét  volt  a  tündérek  rétje.  Gyönyörű  palotákban
éltek  és  az  volt  a  feladatuk,  hogy  segítsenek  az
elesetteken, a rászorulókon.

Egyszer  egy  napon  az  egyik  tündér  bement  a
városba, hogy szétnézzen, kell-e valakihek segíte-
ni.   Addig-addig  bolyongott,  hogy  eltévedt.   Na-
gyon  elkeseredett.  Elkezdett  sími.  Meglátta  egy
cigány  ember  és  megsajnálta.  Megkérdezte  tóle,
hogy miért sír, erre ő így felelt:

- Jaj, ne is kérdezd, a tavasz tündérek ura meg-
kért.,  hogy  nézzek  szét  a  városban,  hogy  kell-e
valakin  segíteni  és  sajnos  én  szorulok  segítségre.
Ha  lenne  olyan  ember,  aki  útba  igazítana,  három
kívánságát teljesíteném.  Megszólalt erre  a cigány
ember:

- Ide figyelj te szép tündér, ma már semmi eset-
re nem igazíthatlak útba, hanem gyere el velem, a
gyerekeim és  a feleségem biztosan  örülni  fognak
neked.

A tündér úgy  tett,  ahogy  a cigány ember kérte.
Elment hozzájuk.  Ott megvacsoráztak,  beszélget-
tek  és  aztán  elaludtak.  De  a cigány  ember egész
este nem bírt aludni, azon gondolkodott, hogy mit
kérjen  a tündértől cserébe.  Mondta is  a feleségé-
nek, hogy jó sok pénzt kellene kémi, szép házat és
egészséget. Erre az asszony megszólalt:

-  Várjál  már,  te,  cigány,  mert  reggelre  lehet,
hogy  eltűnik  ez  a  te  tündéred!  Aludj  már,  mert
nem bírsz holnap dolgozni!

Reggel, mikor a cigány ember fölkelt, a tündért
útba igazította és így szólt neki:

-  Hallod-e?  Aztán  az  ígéretedet  váltsd  ám  be,
mert én bízok benned!

A tündér megköszönt mindent és így szólt:
- Holnap a családoddal együtt gyere a Tündérek

rétjére,  ott  teljesül  három  kívánságotok.  Ezzel  a
tündér eltűnt.

Másnap a cigány ember úgy tett, ahogy a tündér
mondta, elment a rétre, de az ámulattól tátva ma-
radt a szája. 01yan gyönyörű volt, hogy a lélegze-
te is elállt. A gyerekei azonban mindjárt feltalálták
magukat.   Szaladgáltak,  bukfenceztek  a  selymes
füvön.   Annyira   egyformák   voltak   a   tündérek,
hogy a cigány nem tudta eldönteni, melyiken segí-
tett.  Hanem  egyszer  elébe  ugrott  egy  nagydarab
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ember,  akkora  bajusza  volt,  hogy  földig  ért.  Na-
gyon megijedt a cigány, azt sem tudta, hogy merre
szaladjon.

De  ez  az  ember  a  Tavasztündér  édesapja  volt,
akit megmentett és így szólt a cigány emberhez:

- Na, cigány, tudod-e már, hogy mit kérsz?
- Igen, uram, tudom mit kérek.
-Akkor mondd,  csak.a  lányom ne  vedd  el  tő-

lem!  Mi az első kívánságod?
- Szeretnék itt élni a családommal egy gyönyö-

rű palotában.
-  Ez  már egyszerre két kívánság  volt, jól  gon-

dold meg, mit kérsz hamadszorra!
Alig   engedte   a   cigány,   hogy   végigmondja   a

mondókáját egyből közbevágott.
-  Tudom,  hogy  itt  köztetek  nagyon  boldogok

tudunk lenni, csak annyit kérek még, hogy egész-
ségesek legyünk.

Alig, ,hogy  kimondta  a kívánságait,  máris  telje-
sültek.  Igy  lett  a  cigányból  úri  ember,  gazdag  és
bold08.

Ha nem hiszed, járj utána!
Rácz Zsuzsanna

Jánoshida
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ERESTETIK!
Az alábbi betűtöredékek egy népdal élső sorát

rejtik.  De szólás  is!  Hogyan hangzik az alábbi
szöveg helyesen? Küldjétek be!
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BETŰVÁLTOZÁS
Az alábbi szótöredékben az ij,res helyen egészít-

sétek ki a szót úgy, hogy a meghatározásnak meg-
felelő  kifejez;ést  kapjátok!  Egyjegyű  és  kétjegyű
mássalhangzók egyaránt lehetnek !

TÚNA
1. Kráterból ömlik:
2.Akkorisretteg,harincsbaE_

3. Szép tollú madár:

4. Európai folyó:

5. Baj, ha az ember belekerül:

Az új sz;avakat kérjük bekilldeni!
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Segi'Ísen,
hoav seai'thessünk

Alapítványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndíj-támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni ma-

gukat, de szociális helyzetük miátt 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 gyeme-
kén  segít.  Ha Ön  segít, akkor nekünk n.em kell  nemet
mondanunk.

Bámilyen  összegű  befizetést  köszönettel  veszünk.
Mi  100 forintnak is örülni fogunk. A befizetett összeg-
rffl igazolást adunk, így On 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  -    ':!t.-TJ

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

:     Megrendelőneve:    ......................    :

címe:   ................................     '
11

1'

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

I                         Előfizetési díj egy évre: 480 Ft,                         1
i                                          fél évre: 240 Ft                                         i
1     A megrendelólapot és az elóTizetés díját a szerkesz-     1
1                             tőség címére kell eljuttatni:
1                           5000 Szolnok, Szapáry út l9.
i                                Telefon/fax: 56/420-110
1

2ó

E]őfizethető rózsaszínű
postai utalványon.

Megrendelőink között az

ÉéRfÉ8ÉEs
vásárlási utalvány okat

sorsolunk ki!----------

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1J

KED#%#vBi€ELÁŐTYÁYRKSAM]
Szeretnélek  tájékoztatni,  hogy  reményeink  sze-

rint (most egyeztetünk enől)  ez év  szeptemberétől
beindulhat  érettségizett roma fiatalok  számára  egy
olyan  1  éves képzés a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi    Egyetemen,    mely    gazdasági    ügyintézői
szakoklevelet/képesítést   adna,   s   egyben   felvételi
előkészítést is nyújtana (akik  igénylik)  az egyetem
1. évfolyamára.

Terveink szerint a képzés ingyenes lesz, a gazda-
sági ügyintézői képesítés alkalmassá teszi a fiatalo-
kat  kis-  és  középvállalkozások  gazdasági  és  pénz-
ügyi feladatainak az intézésére. Az előkészítő mate-
matika,   történelem,   társadalomismeret   és   nyelvi
tantárgyakat foglal magába.

Kérem, hogy a településen élő roma fiatalokat tá-

jékoztassa enén a lehetőségríl. Akit érdekel és sze-
retne részt venni  ezen  a kurzuson, az  a következő
címre jelezze részvételi szándékát:

KOZMA BLANKA
1055 BUDAPEST,

FALK MIKSA U.10. SZ.
TEI.EFON:215-46-50/128MELI.ÉK

HIRDETÉS
ELADÓ Mátraalján, Apcon 3 szobás, központifűtéses, te-

tőtér-beépítéses,  600  négyszögölön  lévő  felújított  családiház,
mely  2  család  részére  is  alkalmas,  nagy  kert,  mmely,  garázs,
melléképületek,  különálló  nyárikonyha,  spaiz,  kamra,  ipariá-
mELáéke|fánriiYálá::#óstróisé,a!koa!FaÁ.pc.AdyE.u-Te|e-

fon:  06 37/385-102

Pedagógusok, könyvtárosok, érdeklődő köziösségek
f lgyelmébe cüánlüuk, hogy szierkeszfőségünk

kérésre megküldl Bódi Zsuzsanm aüánló
bibliográf i@áí cigány könyvtárak ös szieállításához.

A könyvek beszierziésének megkönnyűé se
érdekében az összieállüó feltiiníette

a könyvek árát és beszierzésüknek helyét.
A bibliográfia megrendelhető

szerkesztőségühk címén:
LD roma lap, 5000 Szolnok, Szapáry út 19.

LAPTERJESZTŐKETKERESÜNK!
Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet:

5000 Szolnok, Szapáry út 19. Tel.: 06-60ű87-293.
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Június  1.  (vasárnap)
Albertirsa                     oák.
Albertirsa                         av.
Békéscsaba              o ák.
Békésszentandrás     bv.
Bonyhád                      oák.
Csorna                           av.
Gyomaendrőd              av.
Gyöngyös                      av.
Kaposvár                    oák.
Kecske m ét            kjv+ o k.
Kiskunhalas

av+kuv+oák.
Kistelek                         oák.
Kóta                               oák.
Lajosmizse                 oák.
Lajosm i zse                   av.
Miskolc                             av.
Mórahalom                     bv.
N agykő rös                    av.
N yíreg yh áza                 av.
Pápa                             av.
Pécs                           av+ r.
Ragál y                             bv.
Siófok-Kiliti                        av.

Szeged-Cserepes sor
av+mgv.

Szentendre                  av.
Tarnaméra                 oák.
Ti szakécske                 av.
Törökszentmiklós        av.
Vámosgyörk      kjv+mgv.

Június 2.  (héffő)
Csongrád                     oá.
Ny íregyh áza              oák.

Június 3.  (kedd)
Bátonnerenye
Cegléd
Nagyecsed
Nagykanizsa
Pápa

Június 4.  (szerda)
Miskolc

Tömörkény
Tura

Június 5. (csütörtök)
Celldömölk                      ok.

g:jodászoboszió         ok.oák.
Szeged-Cserepes sor

ok.
Vésztő                         oák.

Június 6.  (péntek)
Gyöngyös                     oá.
Hajdúszoboszló          ok.
Hódmezővásárhely   oá.
Miskolc                              ok.

Ózd                                oá.
Tornyiszentmiklós       ok.

Június 7.  (szombat)
Abony                               Oá.
Békéscsaba              oák.
Kecskemét            kjv+ok.
Komló             -       av+oák.
Magyarnándor          oák.
Marcali                              ok.
Miskolc                              av.

Ózd                                  ok.
Pécs                       av+ok.
Siófok-Kiliti                        av.

Sze nte n d re                   av.
lörökszentmiklós     oák.
Tu ra                                 av.
Vám osgyö rk              oák.

Június 8.  (vasárnap)
Batto n ya                     o ák.
Békéscsaba                av.
Cso rn a                           av.
Dombóvár                      ok.
D u n aújvároso              ák.
Fülöpszállás               oák.
Galgamácsa                av.
Gyomaendrődo           ák.
Jászágó                        bv.
Jászfé n yszaru          o ák.
Kaposvár                      ok.
Kecskem ét            kjv+o k.
Kengyel                          bv.
Kiskunfélegyháza    oák.
Miskolc                              av.

N y íregyh áza                 av.
Pásztó                        oák.
Pécs                     av+oák.
Siófok-Kilíti                         av.

Szeged-Kkd.                 ok.
Szegedcserepes sor

av+mgv.
Szekszá rd                 oák.
Szentendre                   av.
Újszilvás                       oák.
Vámosgyörk      kjv+mgv.
Zal aeg e rszeg              av.

Június  10.  (kedd)
Gönc
Zalaegerszeg

Június  11.
Csorna
Csorna
Makó
Mezőcsát
Miskolc

Polgár

Június 12.  (csütörtök)
Hajdúszoboszló          ok.
Komádi                           oá.
Pápateszér               oák.
Szegedcserepes sor

ok.

Június 13.  (péntek)
Hajdúszoboszló           ok.
Miskolc                               ok.

Sásd                            oák.

Június 14.  (szombat)
Csákvár                      oák.
Dömsöd                       oák.
Jászberény                oák.
Kapo svár                       av.
Kecskemét            kjv+ok.`  `Kompo,t                        oák.

M isko lc                             av.
Pécs                               ok.
P écs                              av.
Siófok-Kiliti                        av.

Szentendre                   av.
Tura                                 av.

Június 15.  (vasárnap)
B é késcsaba                 av.
Békésszentandrás     av.
Böhönye                      oák.
Cso rn a                           av.
Dunaföldvár                oák.
Dunaújváros                 av.
Heves        av+mgv+oák.
Jászárokszá l l ás          av.
Jászladány                oák.
Kaposvár                       ok.
Kecske m ét            kjv+ o k.
Kiskunfélegyháza       av.
Kunszentmiklós        oák.
Miskolc                              av.

Mórahalom                  oák.

Nyíregyháza                  av.
Ocsöd                         oák.
Pécs                    av+oák.
S iófok-Ki l iti                        av.

Szászvár   oák+av+mgv.
Szeged-Cserepes sor

av+mgv.
Szentendíe                  av.
Terény                          oák.
Ti szakécske              oák.
Vác                                oák.
Vámosgyörk      kjv+mgv.

Június 17.  (kedd)
Fertőszentmiklós      oák.

Június 18.  (szerda)
Jánoshalma       av+mgv.
Miskolc                           osk.

Június 19.  (csütörtök)
Hajdúszoboszló           ok.
Pacsa                           ok.
F} agály                            oák.

Szeged-Cserepes sor
ok.

Június 20. (péntek)
Hajdúszoboszló           ok.
Komádí                         oák.
Miskolc                              ok.

1997.  április „I,ÜNGO  DROM"

Június 21.  (szombat)
Kaposvár                       av.
Kecskem ét                 osk.
Ke rekegyh áza          oák.
Miskolc                              av.
Mohács                       oák.
Pécs                       av+ok.
Sárbogárd                  oák.
Siófok-Kiliti                         av.

Sze nte n d re                   av.
Tu ra                                av.

Június 22.  (vasárnap)
Békéscsaba                av.
Cso rn a                          av.
D rávafo k                         bv.
Heves                            bv.
lzsák                             oák.
Jászjákóhalma          oák.
Kaposvár                       ok.
Kecske m ét            kjv+ok.
Miskolc                              av.

Nyi'regyháza                  av.
Pásztó                           av.
Pécs                     av+ oák.
Pécsvárad                 oák.
Siófok-Ki l iti                        av.

Siójut                              oák.
Szeged-Cserepes sor

av+mgv.
Szekszárd                  o ák.
Sze nte n d re                   av.
Tápiógyörgye             oák.
Vámosgyörk      kjv+mgv.

Június 23.  (hétfő)
Szécsé n y                   oák.
ti szacseg e               oák.

Június 24.  (kedd)
Pincehely                     oák.

Június 25, (szerda)
Miskolc                           osk.

Június 26.  (csütörtök)
Hajdúszoboszló          ok.
Kisbér                            oák.
Szeged-Cserepes sor

ok.

Június 27. (péntek)
Dévavá n ya                  oá.
Hajdúszoboszló           ok.
Kecskemét

Vl.27.-VII.6.        nmv.
Miskolc                              ok.

Óriszentpéter            nmv.

Június 28. (szombat)
Dunapataj                   oák.
lsaszeg                        osk.
Jászárokszállás       oák.
Kaposvár                       av.
Kapuvár                         oá.
Keecskemét         kjv+ok.
Mágocs                       oák.
Mindszent                    oák.
Miskolc                              av.

Őriszentpéter            nmv.
Pécs                        av+ok.
Siófok-Kiliti                         av.

Sze nte n d re                  av.
Tu ra                                av.

Június 29. (vasárnap)
Békéscsaba                av.
Békésszentandrás  oák.
Csorna                           av.
Jászkisér                     oák.
Jászsze ntl ász l ó           bv.
Kaposvár                       o k.
Karád                              bv.
Kecske m ét            kjv+ o k.
Kisújszállás         av+oák.
Miskolc                              av.

N agykáta                    oák.
Nagykőrös                  oák.

N y íregyh áza                 av.
Oriszentpéter            nmv.
Pacsa                            bv.
Pécs                     av+ oák.
Siófok-Kíliti                        av.

Szeged-Cserepes sor
av+mgv.

Sze nte n d re                   av.
Vámosgyörk      kjv+mgv.

Június 30.  (hétfő)
Pécs
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