


iiii::::.-..-_('"""1':"""',',,,"""`,"""""."1

1. Békés Megyei Roma
Sakkbajnokság 1997.

április 19-én

Pusztaföldváron  rendeztük  meg  a  ha-
gyományteremtő  szándékkal  összehívott
Békés Megyei Roma Sakkbajnokságot. A
benevezett 4 csapat nagy küzdelemben és
végig  sportszerűen játszva  ér[ék  el  a  he-
1yezéseket.  A  rendezvény  támogatásáért
elismerés   illet,i   meg   a   Községi   Önkor-
mányzatot, a Makói Sakkegyesületet, va-
lamint  a  Megyei  Közgyűlés  Nemzeti  és
Etnikai  Kisebbségi Bizottságát és  a Köz-
ségi  Könyvtár  dolgozóit,  akik  segítcttek
a szervezésbem. A versenyt Sódar Ferenc-
né   pusztaföldvári  `i.egyző   nyitotta   meg,
aki  azt  hangsúlyozta,  hogy  fontos a még
gyerekcipé;ben   járó   Kisebbségi   Őnkor-
mányzatok összefogása.  Mutassák meg  a
települési önkormányzatoknak és a több-
ségi  környezetnek,  hogy képesek  éi.téke-
ket léu.ehozni - mondta a jcgyzőnő.

A négy  háromfős  csapat  Pusztal`öldvár
1.,   illetve   Pusztal`öldvár   11.   Gádoros   és
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A nein kért kéziratokat nem őrizzük
meg és nem küldjük vissza!
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Lökösháza  -  vcrsengését   megtekintette
Petró  Józscf,  a  Megyei  Sakkszövetség
főtitkára  is.   Valamint  jelen  volt  Hevesi
Jó`zsef,  a Megyei  Közgyulés  Nemzeti és
EtnikaÉ Kisebbségi Bizottságának titkára,
aki a megye különdíját ajánlotta fel a leg-
eredményesebb   versenyzőnek.   Az   elis-
merést  az  egyéni  győztes  pusztaföldvári
Rafael  .József  vihette  haza.  Második  és
harmadik helyen ugyancsak a pusztaföld-
váriak, Nagy Ottó és Nagy Gusztáv vé-
geztek egyéniben.

A    csapatverseny     végeredménye:     1.
Pusztaföldvár  1.  csapata;  11.  Gádoros;  111.

Pusztaföldvár  11.  csapata;  IV.  Lökösháza
csapata.

A lökösházi csapatot külön kiemelném
Szántó György tanár úr munkáját dícsér-
ve.  Csapatuk  10-11  éves, tehetséges gye-
i.ekekbol  állt,  akik  felnőtt  ellenfeleikkel
vették  fel  a  küzdelmet.  Rájuk  számítok
az  októberben  megrendezendő  Országos
Roma   Általános   lskolás   Sakkba.i.noksá-

8On  ls.
Szeretném,  ha minél  iöbben  részt  ven-

nének az októberben megrendezendő Or-
szágos   Roma   Sakkbajnokságon   úgy   a
felnőttek, mint az iskolások is. A nevezé-
si határidő:  1997. szei)tembei.15.

Kérem  a  nevezési  határidő pontos  be-
tartását,  mert  a  rendezvényre  maximum
100-120 főt tudunk fogadni.  Ezért figye-
lembe  vesszük  a  nevezési  soiTendet,  és
lehetőség   szerint  minden   térségbol   vá-
runknevezoket.

Pusztaföldvár,1997.  május  2().

Nagy .'ános
Fide Mester

Dombi  Marci  (180T 11869)
Dombi  Marci,  nagyhírű  rimaszom-

bati  cigányprímás   180l-ben  születeti
a Gömör megyei  Harmac  helységben.
Aty.i.a  Cziiika  Panna  egyik  segédze-
nésze volt és közeli rokona a nagyhírű
zenésznőnek.   Dombi   Marci   már   15
éves korában rendkívüli zenei  tehetsé-

foe,t,.árÁil3:lásn::nséoskzéral:i,ndeákka:fí:
Di.askóczy,   Fáy,   Szentmiklóssy   és
S()ldos családoknak.  Kitűnő zenekará-
val  annyira  haladt,  hogy  Gömör  vár-
megye köveiei, akik a pozsonyi diétá-
ra inentek fel, magukkal  vitték.  Doin-
bi  jelcn   volt   1830-ban   V.   Ferdinánd
koronázásánál,  mikoris  több  kitünte-
tésben részesült.

1836-ban    Gömör    megye    állandó
konvenciós  zenésze lett és mint ilyen,
hetekig  működött  a  híres  pelsőci  me-
gyei   gyűléseken.    Amikor   kitört   az
1848-as  forradalom,  Dombi  Marci  16
tagból álló zenekarával a gömöri nem-
zetőrség  mozgó  csapataihoz  állott  be.
Résztvett   a   Kassa   melletti   csatában,
ahol majdnem foglyul esett. Mikor hí-
rül jött  1849-ben  az oroszok betörése,
a  nemzetőrök  egyrésze  visszatért  Ri-
maszombatra.  Dombi  Marci is  hozzá-
juk   csatlakozott   zenekarával.   Kevés
pihenés    után   Losoncra   rendeltették
augusztus  6-án,  és  Dombi  két  nappal
késonb   szemtanúja  volt  Losonc  fel-
gyújtásának.

Dombi    Marci,    vagyonos    zenész
volt,  nehéz  tölgyfaládában  hordozta  a

megtakarított  aranyakat.   Az  oroszok
közeledésének   hírére   egész  bandá.i.á-
val  a  guszonai  erdobe szökött.  Mene-
külés közben folyton  ezt kiabálta:

-Jaj, fiaim, az aranyaim! -Sikerült
is megmentenie az oroszok elől.

A    szabadságharc    után    az    50-cs
években  rendesen  Táü.a-Füredcn  mu-
zsikált.1857-ben, amikor a király köi.-
utazást  tett  Gömör  megyében,   haza-
rendelték    Riinaszombatba,    hogy    a
„Fekete    sas"-ban    rendezett    udvari
ebédeknél játsszék.

A rendezok elfelej.tettek  előre meg-
állapított programot kérni Dombitól, s
így  történt  meg,  hogy  Dombi  B()rz('i
Miska      „Losonc      romlása"      című
klasszikus darabját kezdLe j-átszani.  Az
ottlevő  urak  rémülten  csitították,  de  a
királynak   annyira   tets7.eit   a   hatásos
dm.ab,  hogy  végighallg`dtta.

1867-ben a koronázásra feljövő Gö-
mör  megyei  küldöttség  tagi.ai  Dombi
Marci  zenek'drát  is  felhozták  maguk-
kal  és  itt  (Pesten)  Dombi  nagy  tetszés
mellett hangversenyezett.

A jeles  zenész   1869-ben  halt  meg
Rimaszombaton.  Halálát megelőzőleg
két   fiát,   kik   szintén  jeles   zenészek
voliak,   temette   el.   A   gömörmegyei
urak a páratlanul szép cigány arcképét
olajban  megfestették,  és  a  rimaszom-
bati kaszinóban helyezték el.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Mónikának
Pulia  i)úirn(ike{.e>{Ire  vúigy(]m

el)I)en  (i-~  (]i(Ii()ni(il{m  i(Iőíl)eii.

Iú,,,,d.

iér(li`g júrn(ik  (i  g!erekek  (i-. ('w(i.iúi.gl)iin,
.s  nem  le.sz. édei(in!jiik  Múiju.s,
rtem  le.s-L  éde.icii)juk  I)eceml)er.

Iú,thl,,od,

i)artok  nélküli  óceúinbúin(ii  v(igy()k,
é.i  évek  Ó]ici

j.űijdci[oml)úvárok keresnek l)eimem
egy  megfullaili  héiéve.s  ki.slúinyi.
M(')nik(l!

.`ehemei  k(ji(jz,il  úii   gy()lc.`.`z.ereie>iiel.

kórliúiz.i()r.s()m  ui()I.w')  reménve,
éj.sziik(ím ii.iti(i  (így(i,
éleiem  M(')nik(i-vir(íg.i{.iíl(i,

ne=.,~r(lln,

I úll ()11  '.,

k(jmyekkel `f tlgg(jn!(j=ieJ  el  s-~eméi

ii= én  Hci..úim.

Nem bi'rom tovább
cipelni a Földet

Nem  I)írom  i()v(íl)b

cii)elni  (i  Föl(Ie>i.

z.iel}kendőke{.eJrnmel
múir  nem  I)ír()m  i()v('il)l}
(irc(]ilr('jl  i(jr(jlni  (i  k(jimvekel,

félve félielek  iündér.xe;.elmein.
reggeíenkén[
Ii(ilúil.itíi)(iditinél)re(l.s-~melleiiem`

me'g,c,I),,g(,,  (,  I,l,Iú,l:

még  kemény  (i  liúi.`()(I.

iii  liagy  nekem`
elém  .sz(')rj(i  ii  c`r()nijaidcii;

kedve.iem,  kedve.iem,
(jrd(jgerős  g(jrcs(jk
('illnak  vigyúiz,I)cin  (i  .szíveml)(>n,

j(jjj,  ciavarj  I)e  ii iél
vi-.e.sgy(]lc.sllllvúll)(l,

gy,,,gyL,ln,,m  kel l,
rneri  indulnunk kell,
l()v(iim(ii  inúir  l)ef i()gl(im

ie.siem  .x=.ekerél)e,

én nem le.szek lúil)iörlő
múi`it)kltíl)úin(ik.

.i  a  nyelvem  .se  le.i:. WC-i)(ii)ír
mái()k fenekének,
meri  rúink
nem  h(irag.sz,ik  az.  igtiz.súi.g,
úilíiuif ik  tLI] [tLkái

.iem  i(jrik  rúink,

meri  mi  nern  li(ir(ii)iunk
múi.s()k  keiLverél)e,

.ie>   .sz.erel.n;él)e ;

ke(lve.iem,  ketlve.+enr
(il>I(ik(](I(ii   húir(jm  éjjel

.fírv(i-~(irgeie'm,
me>ri  in(hilni,ink  kell

i)()k()lli(i-~úik()n  i`i  iúlr(i,
lúií()(I  kedve.\ern,

Iúi()dkeilveJ.`cJm,

(,  ny,,glc,I(,n  l,,,lI(,k

lerúgjúk  mii`gukról  Li .ftjlilel.

s  úiri(iilcin  (iiiy(i=()k()`gúi.ii,

férfiiordíiúiii,
csec.seinő.iírdf l  liall(jk,

gyereJ  Ínúii-!
vegyél  ci  vúill(idrci,

miiu  .Ié..u.i  (i  keJre.i.~iei,

é.i  vigyél  (i  gőg-f e.győr(j.i
cellciliúi..(ikelőii,
•lz,,,Ij  I`s,em`,k`

gyúiji.«i  m{].g  {i  c.sill(igl(ímp('ik(ii,
mer(  nem  lúii()d  (i.. iiiiii.
-vi.iz.el  múir,

vi.f z.eil  múir  keilve.seri..

`xír.x=,

n(iLi!y(Jn  .sír.s:..

veíed   sír  {>  viilék...

érlligjú,r.s,.
eg!  I)eieg  ()r.s-.úig

ke.ieJrve.svérél)en.

Húsz éve
lstent várom

Szentandrássy l stváiu.ak

Hú.i:.  éve'  I.ri('ni  v('ir()m,
h()g+  iegy{'n  végre

i.Ül,z.sú,g,,,.

ineri  z.(jldl)e  I)()ruli

er(lőnép v(ig!unk,
él  l)enntink
``írófarka.súirvii.iúi`g,
él  .iz,íviinkl)en
()r()szlúinl}úil()r.súi.g,

i(jvi.r-kéf es  f ümlisz.n(')-

önvédelem,
vtln I)€'miink

j,,,sú,g,,.lú,,
inelv  li(iz(iveze>li

(i.~  éliévedi  .i(Iegeiii.

v(m  l)enn[,ink
rciv(i.szi(jvi.iiekinieiű

j`lvé,,y,

melv  li(ilúill)(i  veJz.eii

(,  gyilk,,.s,.
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két napos
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Lehetetlen vállalkozás lenne egy

vezetőit.Önkormányzat testületeit,

A7onos  hulláinlioss.;m  wilt')  gondol-
kozás  jcllcmcz.[c   a   konl'crcnciát   és   a
sok-sok    javaslaiot     tcvő     sz.ckciókat.
Ezck   alaphangjái   kéiségtelcn   Farkas
lt`lóriánmk,   {iz  Or`'/ágos   Cigány   Ki-
scbbségi      Önkonnány7.at      clnökénck
migy  tcts7.ésscl.  sői cgyctéritésscl,  tíips-
incgs/,€ikíü'isokkzil    tzu-toti    cleinzí),    lé-
nycgrc   törő,   a   lcgégciőbb   tccndőkci
sürgető  clőzidászi   vc.í.cit.c   bc.   E'z   adott
iilaphangoi   az   cgés7    tzinácsko7.ásnak.
Alkoit't,   otihonizis   légkört  rtcdig  inaga
Mohác.` és kömyczcte,  K()vács  lstván,
a  cigány  önkonnányzat  clnökc  és  c``a-

pM   ligyclmcs``égc,   szcrvezőkészségc
bi./.tosíiotta  c  két]iapos  zilkoió  inunká-
h()./J.

Ncm  volt  olyan  iája,  incgyéjc  cniick
zi ha7já"ik, ahonmui cl ne jöiiek volmi a
rom  kér>visclők,  zkik  nc  tzu.iották..vol-
na  fonio`smk,  inii  in()nd  a7.  OCKO  cl-
nökc,  inii hzill  úrsaitól.  lgazi  eszine-és
iapa`sztidatcscrc  t{uiácskoz,ás  voli zi ino-
hác`si.  JÓ  ér/és  tudni:  hclyes úion jz'ir {iz
OCKÖ,  j(')  ügyct  képvisel  és  önállí),  a
cigány``ág  órdckeii mindcnck clőit szc-
inclőit  ttuit'>  r>oliii'í.álást  vége';..

Mindenképpen     ``zcrcncsés     volt    a
s`7ínhcly.   Eli`smerés   illcii   a   kczdciné-
nyc7.őkci  és  szcrvczőkei.  Ennek az  ék-
szcrdoboz,  városkának `sármja,  lcvegője
van,  árad  bclőle  zi7,  einberi  cgyüttérzés,
a  inásság   üs';,tcletc.   Főtcre  valósággzil
s-/.imboli7.z'dja zizokzit a történelini  koro-
kaL  amelyckct mcg-  és átéltek Mohács

4

és   lakói.   Kzu.csúan   magasba  ívclő  vz`i-
ro``ház,zi,  a  dzs:'uni  és  {i  virágkuliúrája,
dc    l.őlcg    lakt')i    bi7,onyítják.    hogy    iit
hagyták  nyomiikat  zi  törökök`  ziz  os7.t-
rákok,  s ha zi inohác``i  vés7.ről, inint tör-
iénclmi  vészk()rs./.zkunk  drí'umii  évl.or-
dulójz'irt'.l  cinlékczünk,  akkor  nc  rclcd-

jük  a" sein:  Mohács  a  békéscn,  barái-
ságbzui   -   `sői   incgkockáztzitoin   -.    a
ncinzetiségck, a tcstvéricscn cgyüttélők
vár()stl.

Ha     valzmelyik     nyilvz'uios     hclycn
incgrordul   az   idegcn,   h!dlliat   néinci,
horvái,   cigány   s7,(')i,   zikik   cgyl.on"'ui
mcgbecsült   államp()lgárai   c   vz'u-osnak.
Ezi   bizonyíijzi   a   roina   önkonnány'/,zit
clhelyczésc  is.  Sok  tclepülé``cn  távol,  a
vz'u-os  és  községházát(')l  mc``szc  zidtíik  -
ha adtak!  -valzmilycn  sufnit  a cigáiiy
önkományzamak.  Mohác`son  a  vár(ts-
háza épülctében székcl, clegáns hclycn.
E  város  és  lzkossága  lcheli  {iz  együtt-
élé``   rontosságái   az   cgyinásrautaltság
tényét.  Példaériékű  lchet  országs7,crte.
E/jért  ércr/.tük  migunkat  vídziineimyicn
oiuion.   Ncin    v()lt   mcllékcs   az   scin,
hogy   :i   kont.ercnciánkon   képviselieitc
inagát  a  horvái  és  a  néinci  kisebbségi
önk()nm'u`yz,at  i` !

Oly  sokai,  és  inégscin  clcgci  bcs';é-
1ünk  a  híd   és   a  liídépítés   szcrepéről,
l.ontos``ágáról.   Alig  \Jzin  olyzm  clnöksé-

gi  ülésünk,  zmclyen  cz  s.í.t')bzi ne  kcrül-
nc.   Mindcn   l.ontos,   dc  c7.  a   lcgfonio-
sabb    kérdés:    rendszcrcs    kar>csolaioi
tartzini  a inicinkkcl.  S7joinj.€iz7.ák  és  \Jár-

jz'U{.  E7.  derült  ki  az  OCKO  clnöke  clő-
adász'uizk  a  viss7_hangjából,  a  rcagálá-
sokb(')l,   a  szckció   tanác``kor/.ásain.   Vc-
lünk  vannak`  cgyüii  gondolkodi.?ak  vc-
1ünk. Azt zikarják, ainit az OCKO, és zÜ.
OCKŐ  zHt  képviscli,  zunit  ők.  Eí.  inin-
dcnnél  roniosabb!  Még  zi inegállapítz'Lsa
is,   his7.cn   cllcní)riz,ni   tudja   imgát   {i/.

„I;UNGO  DROM"                  igo7..iijriius



Országos   Cigány   Kisebbségi   Önk()r-
inányzat. jól látja-e a cigányság helyze-
iét,  a gondokat.  Nem  nélkülük,  hanem
velük együtt cselekszünk.

Hídat    építettünk    Mohácson.    Erős
kapc``ot az  OCKÖ  és  az  ország  cigáiiy
ki``ebbségi      önkoim€'myzatai      között.
Csak így értékelhető a befektetett tőke,
:i   rál.ordítoti   energia,    ainely    később
ha``znosul.

Valamennyiünknek  temé``zetes  volt,
h()gy e városnzk és megyének a vezetői
végig kitartottak a tanácsko7.ásunkon, ``
ami   figyelinet   érdemel,   nein   csui)án
cgyüttérzéL`ükről,  hanem  a  közös  gon-
dok közö`` megoldásáról  i`` elmélkcdLek
vclünk.  Ez  cscndült  ki  dr.  Tóth  Sán-
dor,   a   megyei   közgyűlési   elnöke   és
Kuti    lstván,   Mohács   pt)lgárinestere
``zavaiból.   Ami   megjegyzendő   és   itt
temés7.etes:  a cigány vezetőket elfoga-
dott partnerekként fogadj{'k,  sőt( !) kar-
dinális kérdésekben közösen konzultál-
nak dönté``ek előtt.

Az  alkotó  szellemiség  és  az  együit-
gondolkodás,  a  gondok,  tcendők  egy-

bee`sŐ  mcgítélésc  ráiiyoimi  bélyegét  a
több`száz  képviselő  ált{il  inegfogalma-
zott  és   elfogadott  Magyarországi   Ci~

gány  Ki``ebbségi  Őnkormányzatok  Or-
szágos   Konferenci4ja   állá``foglalására
é.` ajánlásaira.

Igaz, csupán  10 pontból €'Ul ez iz aján-
k'Li,  de  eszet`ciája  a  leglényegi  teendők-
nek anól, mit is kl'ván, kér, javaLsol a ina-

gyzu.or``zági  cigány`úig.  Mert  z'Utaluk  eb-
ben ez jut kifejezé``re.

Melyek ezek az
ajánlások?

1.  Elkerülheteilen  a  kisebbségi   tör-
vény   radikális   inódo`sítása.   A   Konl`e-
rencia  javasolja   az   Or`szágos   Cigány
Kisebbségi    Önkomány7.at   tcrvezcté-
nek elfogadá.`ái.

2.  Szabályozni  kell  :i  telcpülési  é.`  zi
kisebbségi  önkományzat()k  visz(tnyát,
nemc`sak   az   önk()mányzziti   iörvény-
ben, hmem külön j()gszzibáJyban.

3.  A mLgyzu.orL`zági  cigány()kat érin-
tő    közalapítványok    inűködésé[    relül
kell  vizsgálni.

4.   A  kisebbségi   érdekérvénye``íté``-
ben érvényesüljön az ar{'my()sság elve.

5.  A  Munkaügyi  Mini.sztériuin  ho'/.-
zon  léü.e  egy  Cigány  l`oglalkozt{itási  és
Képzé``i  Alap()t.

6.  A  Munkaügyi  Mini``ztérium  h()z-
z()n   létre   cgy   Cigány   Foglalkoztzit{'isi
Válságkezelő  lrodát.

7.  A Közmunka Tanác``b{m  tcljeskö-
rű szavzizati joggal szükséges az Orszá-

gos  Cigány  Kisebb``égi  Önk(trm'my7_at
bevonása,  a  Közmunka  T{mács  prog-
ramjában  legyen külön  Cigány  Foglal-
koztatási  Pr()grm.

8. Az (mzág()s és a inegyei munkaü~
gyi  döntéshozó testületekhen :u önk(tr-
mányzati  oldalon   teljeskörű  szavaz.ati

joggal  biztosítani  kell  cigány  képvise-
lők részvételét.

9.  Az állami  lakásépíiési kcdveziné-
nyeknél  biztosítmi kell éin"ik igényhe-
vételé[ a lakás  felújítáL`ra,  zi  lzikáwásí`u--
lásra,  és meg  kell  einelni  az  egy  és  két
gyennekes csaláclokra jutó összegeL

10.  Az Ország()s Cigány  Kiscbbségi
Önkományza[nak    bizt()``i't{mi    kell    a
kö7.sz()lgálaú  médiákban  a  iörvényben
guantáJt`jogái.

A konferencia eme állásfogkilását el-
juttatta Magyzuország  közjogi inéltósá-
géiinak,  az  illeiékes  tárc{'k  vezeiőinek,
a  NEKH  államütkárának,  a  r)í'u.t()k  ve-
z.eiőinek  és  az  országos  cigány  lapok-
"Lk.

Reménykedjünk, hogy meghaJlgatt'Ls-
ra  találunk,  s  meglesz  a Mohácsi  K()n-
t.erencia   h€Lszna,   ho7.adéka,   amely   az
egész.  imgymországi  cigányság  ügyét,
.javát  ``zolgálja.

Farka`` Kálmán

'-
_-_ , .+ 4*
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SZOCIÁLIS    LAKÁSÉpl'TÉSI    PROGF}AM    VÉSZTŐN

36 család költözhet hamarosan új otthonba Vészt6n. Ezek a
családok anyagi  lehetőségeik hiűán soha nem tudták volna
kihasználni az állam által riyújtandó és 3 gyermek után már

jelentősnek számi'tó szociálpolitikai kedvezményt. Hogy mégsem kell
nyomorogniuk, vizes, egészségtelen kis házakban lakniuk, azt

Lakatos Oszkárnak köszönhetik. A recept a következő (figyelem,
csak leírva tűnik egyszerűnek!  A gyakoilat`Pan rengeteg utánajárást,

tárgyalást, győzködést, idegőrlő `hiunkát jeleht.):

-A  I.ungo  Di.om  helyi  .`zei.vezetvezető-

ieként  megkerc`stem  a  Megyei   Épi'tész  Ka-
imi.áiiak  a7,  i`liiökét  é``  kéi.(cm.  ht)gy  üjáiil-

ion   nekein  olyaii  kivitelezői`  aki   válhlja  a
.`7,t)ciáli.`   lakásépi'(é.`i   p[.t]gramt]t   és   ren(lcl-

kez,ik   megl.|`1elő   miyagiakkal   is.   Ő   hároin
kivitelezó't  ajánloti.  Megnéziem  a  imnkáju-
kat.    rz'ikérclc7.tem    a7,    aiiyagi     l.e(1czeiükre.
F,i*yeilen  cnil)er  volt.  aki  ren(1cLke7,ett  anya-

gi   fi`(le/jeiii`I   és   akirt')'1   úgy   nyilatk()zott   az
OTP   i.`.   ht>gy   t]lyan   niint'j`ségi. mu(`ká(   tu(l
végezni`  ainit  az  OTP  át  tu(l  venni.   Ez,i  a7.
emhei.t  én   lchoziam   Vé.`7,tőre.   Ö.`.`zehi'viaiii
iL`=y   kik().```z'igi   Í.t`)i.umt)t.   aht7l     clnittn(ltü.   uh-

ho/.   hogy      2.2   millit`t   I.oi-intot   a/,   OTP-t(')`l
iiiegkupittn.    3.6    inillit`>    rt>i.iiitti.`    lakzí*t   kcl]`

h()gy  tei.vczz,en.  A 2`2  millió  l`oi.inthól  azzal.

hogy  a/,  épíiiett')k  vállalnak   lo  .`zá7.alék  sa-

jái   muiikái.   a   iiiinimális   lakhuiá.`i   ``/.inti.c
tiiclja  h()/.ni  a  há/,akat.  Mii jc]cnt  a  iniiiimá-
lí.`   lakhatá.`i   .`z.int..'   Azt.  hogy   l)elül   he  van

vakolva.   le  van  iiie.`7.elve.  a7.  ajlt')k  al)1akok

lc   vannak  mázolva.   a   I`üi.clős7,ol)ának   ineg-
\'unmik  az  Ó.`s/,es  sz,üksége.`  \Je/,etékci  és  a
konyháhan   megvan   a   csap.   Min(len   lziká.`-
han  egye(li  fű{é.`  1c.sz.  Egyczicttein  a?, OTP-
vel.  hogy  c`1foga(lja-e  ezt  a  s/.intet?    Azt  vá-
lü*y,t]]lúk.  h`>gy  igcii.  Igy  intli'tt]mm  cl  c7,(  ii

proi!i.amoi   36   `zeméllyel.   Ebht`)1    18   a   ci-
gány  i:``   18  a  ncincigány  c``alá(1.   Miért  goii-
clt)lkoztmi   én   i'gy..J      C`Ókkl`niem   ii   luko`-
ságmk  {`/ji a  iié/,etéi.  ainit  ki  is  l`eje7,tc`k  eg}'-
egy  gyú'1éscii`  hogy  l)o.`szaniő  (lolog.  hogy
a  cigáiiyokmk  ingyen  éi)ítenek  lakásoküt.  a
magyarokmk  nl`ni.  Hát  én  be  tu(llam  hizo-
nyílani.  ht)gy  c7, iicm  i'gy  van.  nicrt t)tt ültck
azok a s7"nélyek is.  akiknél  a  pi.ogi.ain inár
hcin(lult.

A  .`/,ei.7.t')'(léshen   egyértelinűen   le   van   íi.-
va.   ht)gy   z`   kivitelező   hir.tosíiia   a  s/,akein-
beri   ii  s-/.iikmunkásoka{.  a  csaláclnak  l)ir,to-
`íizinia  kl`11  kalákál)an  zi  .`egéclmunkát.

A tell.i)ülési önkoi.inányz.at ötven.százalé-
k`)s  árke(lvcíjnénnyel  ziclt)tt  ti`1kcket.  Köves
út incllett  30 e7.er I`orintért.  ahol  niiics  köve-
``úi    oit    20    e7,er    I`oi.intéi.t.    Részletfi7,eiési
kecl\Je7"ényt  kéi.tem  és  kaptain  a  képvi.`e-
1t`i'tesiüli.i(t`t'1.  A7, clst'i' i.észlci  lo  ezcr roriiit`  a

többit  hái.om  i.ész.letl.en  kell  kiri2T,etiii.

Az   oi.szágl)an   egye(1ül   itt   tu(ltain   eléi.ni
ü?,i.  hogy  ininden  személy.  aki  épíi.  ami'g  a

ó

laká``i'it  épíii.   közha.`zi`úmunká.`ként  (lt)]gt)-
/,ik  é.`     ezéi.t   16.8oo   foi.int  117.eté.`t  kap.   Ez

iiem  egyi;`tlül  ni`kem  kös7jöiinet``j`.  merl  ha  a2',
i(li`ni     kér)visl`lt')'ti`*tülct     iicm         táint>!attitt

volm.  ha  a ptjlgárincstcr ncm  úgy ám  volm
ho/,7.á  a  (lolgt)khoz.  ah()gy  ho/./,áállt.   akkor
lchei  ht]gy  ]na  ]iem  épülnéi`ck  a  há7,ak.

Min(lcn jogi  proce(1úrát`  aini  e7.zl.l  `iár  én
vállalok.  ellent')'i.zöin  a/,  anyagokat. járom  a
c``a]á(ltjkai  vi€yá7.t)k  aii.a.  h()gy  a/ t.jt  máz,.`a

cemeni  az  aiinyi  is  müra(lion.  hogy  u  gei.en-
cla  a  hllyéi.c  kcrüljt.tn.

Me/.t't'bei.énylten   él   ii7.   a   cigáiiy   vállalk{)-

7,{'>.  akinek  vai!, i`gy  tüzé`p  tclepl..  és  cgy  a.`z-

talos  ti/,eme.  0  bizto.`ítja  a7. épi'tke/.éshe/,  a7j
an}'ag`it.   a   v{'illalkt)/,ő   leve7,ényli   a7.  épi`tke-

/,ést  és  aclja  a  s'zakemhei.i`kct.
A  tulajclonos  ügyvt:.clen  kei.e.`ztül  acl  meg-

haial]m7,á.`t   a   kivitl`lc/,{')'ni'`k.   hti:y   ii/,   c],`(`)`

i.é.`z.1etet      mikor      \Jeheti

fel.    a   máso(lik   i.é.`/.1e(i`t

mikt7r   vchcti   l`i']   é.`   iiiti-

ra(l  cgy  bi7,t)nyos  százu-

lék`  amit  a  ]akhatá.`  után
vl`het    I`i`l.    A    iulaj(lono``

itt    c.`ak    a    papi'i.i    látja.

pén?,t    nem.    A    „I,ungo
Di.om"  szelleini.`égéi kö-
viL`(viL    i`ljutttmm    titláig.

h()gy    i`    *7,()ciáli.`    laká`-

épi'ié*i      i)rtjgmiii.      niLiii-

csak      Vé,`7.tt')'ii.      hanem

lii7wsgyarmaion  és   Me-
7,t`7'gyái``jn   i`   hcintlult.   A

kéi   tl`1cpüléscn   ö.`.`z,esen

harininc      laká.`ról      vun
.\zó.

-   ^  töl]]]i,   ncm   kc-
vé``l]é  jclcntős  criLdmé-
nycitckről    is    tájéko7.-
tat]iál  l)en»iinkiit`.'

-     A     Magyaroi..`zági

Cigányokért     Közalapíi~
váiiyht>z    pz'ilyá/,tunk    c*

nyci-lü]ik  ]  i`iillió  f`t]i.int`t(

sei.té.`progi.aima.    8   c.`a-
lád    ré*?.érc    vá.`ái.t)l(u]ik

álla(()kat.     Mcg     tucl(am
érietni     a7.     einbei.ekkel.

hogy ahho/,.  ht)gy .`ertést
vigyck      az      udvzu.uk].a.

1ega]áhh    egy    gazclasági    épületnek    lenni
kcll.    vülainilyen   jellegű    l`c(lc2r,etnck    lcnni
kell.    inei.i    a7.    Alapi'ivány    által    l)i7,(t)``i'tt)tt

összeg  csak  egy  i(leig  elég.  Egy  kocái    l`el-
tétlciiül   nicg   kcll   tartani.   ümii   lcgaláhlt   t'}t
évcn   kci.e.`ztül   ncvelni   kcll.   ht)gy   értékct
tuclj()ii   a   ct{üládiiak   termc[iii.   Mcgérteiték.
FXTc  i*  iiagy()n  l)üszkc  vagy()k.

S7,cptcinl)ertől   in(lítjuk   a    Csi]]ci   Bé]a-
l`éle  t)kiatási  i)r()gram()t.  Száini'tógépkezelői
tant`()1yain.    vesszt')'l)útor-készítés`    kosárf()-
nás és  l`érf-i és női-szabó ``zakinunkáskéi)zé.`
lesz. A polgárinester úrral`  ajegyzó' ún.al   é.`
a  képvi.`előte.`tülettel   l.elméi.jük  Vész(t`]'   Lc-
i.ületén  az  clhelycz,ke(lési  lehetőséget.  sz',er-
2r,ődé``t   kötünk   az   itt   műköclő   cégekkel   és
e7,eket   a   l`izitalokal.   akik   iiincn   kikci-üli`|`k.
ialán  el   iudjuk  hclyc7,ni.   Mi).`t  jöit  i(lc  cgy
olasz  cég  és  elég  nagy  kapacitással  clolgo-
z,ik.  l)ízunk  benne.  hogy  léti.e jön  e7,  a  .`7,er-
7,(`)'(lé.`.  A/,  i.`ki)la  t.}i`kt)t-inányza(i  i.`kola  li'`/..

ahl)t`]l   a   iit7rmaii`vál]tí]   f`t)g   műköt[ni`   amit  a

Mú`vclőtlclsi  Minisztéi.ium  l)izitj.`ít.  tlc  a  r)t>l-

gárinc.`tc].i  hivatal  és  én  i.`  r)ályz'izni  t`t)gunk
alar)i'tványt>kht>7.  i*.

Tavaly    nyeilüiik    295    000    forintot.    így
Vé.`ztt')'n   egyetlenegy  cigány   gyi`i.eknek   sem
kel]eit   l`ü7.etre.   ceruzz'ii.a   és   egyéb   taiieszkó-
zökre  költcni.  sőt  a  [zuiköiiyvek  kil`izetéséhcz
i`  htj7zá tu(liu[ik .járulni.  ami  a képvi.`elt`)`tc``lü-
1etnek  egy  nagyon  szép ges/,tusa  volt.

I,ak.,i  Éva
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A kulfurális autonómia kevés, az önrendelkezés valódi szabadságára van szükség1-1-
u E: zél I

r(IiJ Obott etnil [{' I r'1
A  cig€'uiysággaJ  kapcsolatos  `sztcreo-

típiák    és    clőítélcick    szövevényében
inindig    nché7_    \Jol[    cligazodni.    Mert

zunilyen j(`)ravziló  .`zi'vvcl  és  ncincs  bu7.-

g{Ll()mmal   cál`t)Lhzitó,   h(tgy   iicm   mii`d-
cgyikük  dologtakui,  bűnöző  vagy  élős-
ködő,   ugyémmnyi   példát   h()zh{itnánk
c7.ck  mcg[évc`sztő  bizonyításárzi  is.  Ám
ii   lénycg   mégscin   cbbcn   rejlik:   aimál
kevé``bé,  inivcl  egy  vagy iná``ik  vélekc-
dé``t   crősítő   bizonyíiékok   kcrc``gélé``c
(')hzitaikinul    migí'Lbzin    h()rdja    a    iúl7,(')

v€igy   igar.t±iltm   z'Llülánosiítás   ves7_élyét.

S  i[t  zi  rcalitá``()k  mcgisincrésére  iörck-
vő  szcinléletmód  és  tz'u.gyikigos  itélkc-
7.és   sokkiil    l-inomabb   annál,   ininisein
hinnénk.  Igíizából  c.`zik abból  a inegl.el-
lcbhcz.hctcilen  tényhől  indulhaLunk  ki,
h()gy  a  cigé'my``ág  s(théi  ncm  v(ill annyi-

ra  rcinényielen  hclyzeibcii,  inint nai)jzi~
inkban.   A  rend``7.crvz'dtz'is  a  sz('t   s7.oros

értclmébcn   zizzzil  járt,   liogy   c  népc`so-

pori élcténck  és  létének  szz'un()s  forrá`sa
megszűni   A   fclcinás   kapitalizálódás
abb€ui  a  l`ordulziib{m  tárjzi  l.cl  a cigányság

ctnikíú  cllchc[eilenülé``ét,  ainely  nyt)m()-
rúságt'uiak kiicljc``cdésében  inegy  végbc.
S   ichcteuen``égét  €umál  leplezeüenebhül
Lí'ri€i  clénk,  ininél   inkÁttb  i`ái`ttlhzit{itkin

iényck   s()kaság:i   bi?,()nyíijzL,   h()gy   kö-
rükbcn  €iz   önscgíiés   su.zi[égiz'ú   cgyszc-
rűcn    ncin    inűködnek.    Hab€'u.    ()Iyk()r
héillhzL(unk   {irr(')l   i``,   h()gy   a   lchcl``éges

incntíilitásw'Lliásmik   vanmik   biz,t;it(')  jc-
lci    (r)éldául    zilapíiványi    támogaiáss:il
ki``cbb-  nagyobb  w'dlalkozá``ok  ``z.ülct-
nck,  cgyrc  iöbb  cigány  vc``'/.  ré`szt  kü-

löiiböző  képz.é``cken),   áin  czck  mégi``-
c.`:ik     clszigcielt    jclcnségck,     mclyck
töbhnyirc    l.cledé``bc    incrülnck,    wigy
c``upán  péld!ikém  s7,olgi'Llmik  íiz.  újabb
tz'unogatások    ``7,ükségcsségéhcz.    Cs€k
hogy   a   vtil('tság   cnnél    is   köiiyöriclc-
nebb.   Mcn   hzi  cl   is   l.()gzidjuk,   hogy  a
cigányság   élctvilága   inégscin   {miiyira
z.:`irt,  h()gy  nc  leimének  kiiörési  p()ntjai,

inindcnkér>p  önz'dtíLtÁ``  lennc.  hii  cí,ckei

töhhrc  ér(ékelnéik,  mini  zmenn)'it  v:L-
l(')b:iii jclcznck.  A cigányság  ü'usadalini
és  kulturális  integrz'U(')dása  ugyzinis  reá-
l is inobilik'isi  c``aiomáka[ l.clté[elczne, z`
ki-  v€igy  feleinclkedés  cgyéni  útjzú  cb-
ből  a  szcinpontból  ncin  döniőck.  Nap
inin(  nar)  éi7+l  lz'L(juk,   ht)gy  :i  cigz'inyság

materiz'dis  és  szociális  incgl.o`sztoitsága
()ly{m   Lchertétcl,   aJncly  :ilau  mérhc(ct-

1cn  nyoin()rú``ág  rejtczik.

Méghozzá  zi  közcli  jövőbcn  v:'uliat(')
éhségl:'izzidások  esélyciiől  ``cin   l`üggct-
lenül.    Ennck   ri:``szt(')   csetcivel    ugyan

ina ip`ég  elvétvc  ialálkozhaiunk, gyéko-
ribbz'i  válz'isuk  visz.ont  koráiiLscin  zárhzi-

tó   ki.   Az  önvédclcm   és   a  nyomasz.t(')
tehctctlcnség   rcakci(')jakém   is,   zmely
``cinmi  máshoz  ncm  vczet,  inim  az  cl-
szabziduli   gyűlölcihcz,   íi   migikus   ül-
döztciéshcz,   tiz.   ainúgy   is   clvékonyo-
doit  szolid{u.itási  kötclékek  icljcs  ``7.ét-
foszlásáh()z.   Riogatásként   is   tűnhetne
inindcz,  h:L l.igycLmen kívül hagym'uik zi

cigányság  fizikai  és  s7.clleini  nyoinorái
l.cnimu.tó   körülméiiyckct.   Lcgfélcline-
iesebbek  e-;.ck  közül  iicin  c``ur)z'ui  zi több

inint kilcncvcn``7_á/.aléko`s  munkíinélkü-

1iség,  s  ziz,  ez7,cl  cgyüttjár(')  scgélyc7,ctii

élctl.oma  :'Ulandosulása,  illctve  h{igyo-

m'myo'í.t')dz`Lsa,  hzuiein  ugy:uiígy  a dcvi-
anciz'k  ``zziporodása.  S  c.zútt{il  ncin  csu-

pán  zi  növckvő  kriinimilizál(`tdást  jelző
s7,ám()kra  kell  g()ndolnunk,   ``(]kkal   in-

kább   kiválió   okait  kell   értelineznünk.
A7.   úgynevezeu   inegélheté``i   búínözést
tekinivc   is,   inely  joggal  kclt  l.élclmct.
Ha   ugyzini``    igaz   a7.   :i   incgállartítá`,
h()gy   zi   cigáiiysíig   iúliiyoint')   töhbségc
imitcrii'úi``,  `szociális  és  kuliurz'Uis  sí.cin-

pontból  annyira dcprivált (incgfos/.[oit)
hcly7,cii`í,   httgy   ö[u"igii   kér>iclcn   v{'d-

lozltitni  c7.cn,  nyilvi'ui  íizzal   is  ``z{'unol-

nunk  kell,  hogy  iársad:ilini  mcgl)élycg-
zésük  c.`íik  szcmbcm'dlá.`ukiit crősi'ii.

A  rcinénytclcn``ég  és  zi  hiábawiló``ág
érí.é``világzi    ugy:m`kkor    .`okkztl    iné-
lycbbcn  rögz,ül  :innál,  h()gy``cm  {Lk:'u.  :i

kriiniiialitá.`bíi  áihajl(')  nonm`szcgő  ina-

gaüutás     kövcucczinényci     vi.``szaiíuit')
erői jclcnihct]iénck.  Dc  inég  zi  mcgior-
lás  scin,  zmcly  vis/.om  ncm  terjcdhct zi
[öhbségi  terrorig.  Lcgi.cljcbb  ``zimholi-

kusan,  :uninck  kövcikczinényc,  hogy  a
többségi   tár``zidzuoinban   a   `szolidzuitás
hclyéi a gyűlölet  l.(tglaljii cl.  Mé'L`  t)ldaJ-

ról    iiézvc:    hzi   cgy   népc`soport   olyan
helyzctbc  kcrül,  hogy az önrcndclke?,és
srzabadságát  is  cséik  l.on"'di``:in  élheti át

(főként   a   korláiozott   ``7.crepkörű    ki-
scbbségi  önkonnányz:itíú  révén),  ez  a
léihc]yzet inindig  :i  inegkülönbö7.icieti-
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``ég   állar>t]tát   idé7.i   l.cl.   S   h{i   cgy   cmi-

kuin  t{igj:iit  ``einJnil`éle  érilek  ncin  l.űzi

ii   jogz'Ulami``ágh()z   (clvégre   az   cinbcr

c``zik  abban  lehet  érdekclt,  :uniéri  icnni

képc``),  {iz  élc[  céljzi  pcdig   lcszűkült  íi

mindennapi  kcnyér  incg``r.cr7.é``ére.  :ik-

kor   a   ki``ebbségi    lét   ``zükségképpcn
konlliktust.orrássá   ví'dik.    Ugy{iiiis   :in-

mk  reinénységc   is   l'okr('tl   l`okra  incg-
szűnt,    h()gy    a7,    :`ill:uni    g(ti`il(t``kttd:'i`

cgy;'dtiilán  wikunilycn  ierülcLcn  incgjc-

lcnhet.  Igy cz a körülmény  önmigi'ihaJi
i``  r:'ivilágí(  iirra,  h()gy  ii  cigz'iny`Ág  ({'ir-

``adzihni      é``      kulturáli``     iniegrál(')ilá``{i

mindaddig  pu.`zt{i Óhaj  m€Lrad,  íuníg  hi-

z'uiyozmik  {i konkrét  feltétclei.

Mcrt  miközbcn   zi   iöbbségi   t;'u``ada-

lomban  is  :i  dc/.intcgrálódás  és  aLoini-

f,ál(')dás  l.oly{unai:ii  iömck  l.el``zínrc,  nc-

hczcn   kép/,clhető  el,   hogy   létc7.nénck

oly:m    intcgráci('ts   séinák,   zunclyck    a

g!i7.d{i`ági  és  kulturális  bcépülést  scgí-
tenék.   Ncm   `szólvzi   aiTól,   hogy   íi   ci-

gányságrzi  jellcmző   s7,()kz`i.`()k,    hzigy(t-
inány()k  és  életvitcli   f()n"'U{   továbbríi

is    fcnninmadó    üu.ka    ``okl.élc.`égébcn

cgyctlen   rtzu.adigmát   ainúgy   is   nchéz,

vagy  cgycncscn  lchctctJcn  kivz'Llzisí.tzini.

Rí'LZLd{'i``ul  nein  látni  Scinini jclét  mnzk,

hogy     a     kiscbbségi    jogérvényesülés
inindc'í.t     gyorsít:uiá.     E11cnkc'/.őlcLq:     zi

kulturz'üis   ziut()nt')mi{'üio7.   \J€Ut')  jog  a  ci-

gz'uiy.`ág  c``etébcm  ncin  töhb  r)uszta  hi-
vaiko7.z'isi   akir>nál.   Vagyis   olyzui   .`yük-

.`égincgoldá``,   zunclynck   konkréi   híi.`;-

n:i  mcglcpőcn   kcvés.   C``€U{  ha  imjd   :i

kulturz'dis    ziuion(')mia    a    szociz'Uis    Öni-

gzizgzitás  l.omáiv:il  is  kicgé`zül`  s  hzi a;
cinik:ii  önmcgh:it;'Lro7,á``  r)t)litik:iil:ig  i`ii-

gyobb  ``úlyt  kzip,  illc[vc  aí_  Önrcndclkc-
7.és  vzil(')di  ``í,abadsága  érvénycsül,  zik-

kor   várliatuiik   néini   clőrclépési.   Más

`sz(')v:il:    a    kiscbhségi   jogérvényc.`ülés

cddigi   gyíkorlaia  túlságos{m   ürcs   zili-

ho'/„   h()gyscin   inércéül   `szolgálhauia  ii

wü('tb:in     gyökcrcs      v:'dtozt:itásokho7..

Igazábt')l   iúihoz„   hogy   a7   úis7.élrc   do-

bott ctiiikuin  tagjri  végrc  l.cltápá``zkod~

jamu{.

KerékLJyártó '[`.  L.itván
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felgyorsította, a gyermekek a hátrá-
ny()kat  a  gazdag  nyelvi  környezet-
ben hamar leküzdötték.

Két  mindenki   számára  átgond()-
landó   idézet   Rachel   Cohentín`   a
kísérletek vezetőj étól :

„A tét nem pedagógiai vagy nyel-
vészeti:  elsajátítani egy nyelvet, be-
szélni   és   olvasni   ezen   a   nyclven,
hanem emberi, társadalmi, gazdasá-
gi és politikai  tétekért indítunk har-
cot:  jt!i.nden  gyermek  képességrej-
lesztésének aktualizálásáért,  mentá-
1is  képességük  fejlesztéséért,  irind
a  megismerés,   mind  a  társadalom
szintjén,   iskolai   és   az   életben   el-
érendő sikerük érdekében. Más sza-
vakkal  kifejezve:  megelőzési politi-
kát  alkalm`azunk  az  isk()1'ai  kudar-
cok  és  az  analfabétizmus  elkerülé-
sére.  legyen  szó  akár  az  első`  akár
második nyelvről."

„A tudás:  nem elég.  A szaktudás:
inár jobb.  Az élni  tudás: j(').  A vala-
mivé  válás  tud`ása:  igen,  ebben  rej-
lik a mi célkitűzésünk!"

Tevékenységünk,
tapasztalataink

Az   elí)rbb   idézettek   szellemében
kezdtem  el  munkáinat  hár()m  évvel
ezelőtt a kiscsoportos. fejlesztő osz-
tályban.   (Az  osztály  tanul(')inak  .az
1994/95-ös    tanévben    44%-a,    az
1995/96-()s  tanévben  71 C7Íi-a  v()lt  ci-

gány  származású.)  Az  általános  is-
k()lai  tamnyag  átadását  készségl`cj-
le`sztő    prograinokkal    egészítettük
ki.

Az  elmúlt  tanévben  az  egész  is-
kolára  kiterjedő  pr()gram  megvaló-
sítására  nyilt  lehetőségünk  a  Sor()s
Alapítvány    támogatásával.    Ekkor
már a munkánk két irányban t`olyt a
hátrány()s    helyzetben    élő    cigány
gyermekek r`elzárk(')ztatására:

1.

-  A  kiscsoportos  fejlesztő  osztá-
ly(ik  tanul(')inak  l()g()pédiai   kezelé-
se, egyéni k()rrekciója.

a számiftógépes f eremben.--'Nizár maga ez is fur.csg.Ieh,et qzp4n.Pqi q4iT

Te;:!:;:#Éaa!hsEÍítkffiÉ!de,

á|a#3rina§trnadf%3g:fm%qss,±;.s!kof.É_aaF±3:#:fSrsufés:f_hc!e!!_y:;ak_nár,„?-ri-ón-nan indíüit ez a próbálkozás, Ti alqpozta. rrie.g,.

kgíipigg#Er.Í:.,s'zaSraék.aé,,3aíí!e±íag3_T#_|:f#FaF
_  \ _ _,_-  _vagy hasonló munkába.

Cigány gyerekek csgpgrija

iskolák is belefognak ilyen,

Bevezetés helyett a
kezdetekről

Az   iskolák   saját   lábra   állásuk`
önáll(')ságuk kiteljescdésének más()-
dik  rejezetét  élik.  Készülnek  a  pe-
dagógiai programok, megt`()galmaz-
z'ák  init   akarnak  megtartani  a  ha-
gy()m`ányaikból,   inin   akarnak   vál-
toztatni.   Az   újatalkotás   „lázában"
azonban   nein   I`eledkeznek-e   meg
azokr(')l,  akiket  a  leszakadás  veszé-
1yc talán még  az cddigieknél  is job-
ban   fenycget,   a  hátrányos   sz()cio-
kulturális helyzetben lévő cigány és
nem cigány gycrmekekről?

Vannak ugyan törvényben inegl`()-

galmaz()tt  garanciák,  de  azt  mind-
amyiap. tudjuk,  annyit  érnek  csak,
amennyi        megval(')sul        belőlük,
amcnnyit   a   gyermek   és   a   szülő
„saját bőrén"  tapasztal  bclőlük.

Egy lchctséges  változatot. progra-
int)t mutat()k bc`  amely bcépi'thető a
cigány  gyermekeket  is  oktat(')  isko-
lák pr()grainjába.

15  éves  tanári  pálya  áll  már  mö-

göttein. annak megtapasztalása sok-
s(ik r)éldán`  gyermek sttrsán keresz-
tül`  h()gy  az  als(')  tag()zatban  „csak"
a7,   írá`ssal.   olv'asással,   mateinatiká-
val  nem bt)ld()gult') gyerekek a fclső
tago7,atba  érve  már  gyakran  maga-

8

tartási     pr(]blémát     ok()znak.     Ők
azok,   akik   az   (')rákat   „zavarják",
nem  figyelnek.  nchezen  késztethe-
tők   munkára.   nem   fejezik   be   16
éves   korukig   az   általános   iskolát.
Ők sem így indultak.  Vajon hol sza-
kadtak  le  a  többiektől,  milyen  esz-
közeink és  m(')dszereink vannak ar-
ra, hogy utolérjék a többieket, h()gy
gyak()rlatilag  is  inegtanuljanak  írni,
olvasni,  ne  növeljék az általános is-
kola  több-kevesebb  osztályár(')1  bi-
zonyítvánnyal  rendelkcző írástudat-
lan()k  st)rát.

Ezekhcz a kérdésekhez hasonlóak
fogalimz(')dtak    mcg    bcnnem    .az
utóbbi   évckben,   amikor   1993-ban
egy  pedagógiai  kiállítás()n találkoz-
tam  egy   t-rancia  pr()l`essz()rassz()ny
beszámolt')jával.     Kutat(')    csop()rtja
azt vizsg.álta, ht`gyan segmet a szá-
mítógép  az  írott  nyelv  fclfedezésé-
ben,  illetve  a beszélt  nyelv  elsajáü'-
tásában     kisgyerinekkorban.     Egy
()lyan   (')vt)dai   cs()p()rt   eredményeit
is  bemutatta.  ah()1  30  gyermek  kö-
zül  27  különböző  nemzetiségű  volt
és jórészt  anyanyclvükön  is  anall`a-
béta bevándt)rl(')  szülők körében ne-
velődött.    A   beszámolítjukban   el-
1iangz()tt,    hogy    a    számít(')gép    a
nyelvtanulási     és     kommunikációs
f()lyamatt)t    rendkívüli     mértékben
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-  Kommunikáció,  beszéd  és  sze-
mélyiségfejlesztés  -  tanórán  és  ta-
nórán kívül.

-Az olvasás, írás tanulásának, `az
írott  nyelv  felfedezésének  megsze-
rettetése az informatika eszközeivel
is.

2.
- A tagozatos osztályokban tanú-

ló tehetséges cigány gyermekek tá-
mogatása plusz  Órák  adásával,  szá-
mítógépes gyakorlás megteremtésé-
vel.

- A nyelvtanulás  segítése  hagyo-
mányos  és  oktató  programok hasz-
nálatával.

Néhány számi'tógépes
programról,

a felhasználás
területeiről és módjáról
1. Az írás és az olvasás motivá-

ciós     bázísának     megteremtése.
Döntő a továbbhaladás szempontjá-
ból,  hogy modellt adjunk, és sokf`é-
le  érdekes  módon  keltsük  fel  a ta-
nulók  érdeklődését  ezen  tevékeny-
ségek   iránt.   A   tanévkezdéskor   a
számi'tógépeken többfiéle programot
indl'tok   egyszerre.   P1.:   A4é?f€vi./ci'g,
BEtűwarázs,  Olvasó nyuszi,  I+ogow-
ri.Í€r ABC része.  Egymás után meg-
mutatom,   hogyan   lehet  játszani   a
programokkal.    Mindig    akad    1-2
gyermek, aki szinte azomal  megta-
nulja  kezelni  a  programot.  Szaba-
d()n  válaszüiat  a  gyermek,  melyik
géphez  ül  le,  leül-e,  vagy  csak  né-
zelődik,    együtt   játszik    társaival,

Ya8y       magában.
Elményt jelent az
is,  ha a billentyű-
ket     nyomogatva
és  egy  másik  bil-
lentyúi           me8-
nyomva ,írás" je-
lerik meg  a papí-
ron.

2.          Í rás-e]ő-
készítő    gyakor-
Iattik.  A  betűele-
mek  gyakorlása.
A           Mcsevilág
`sz() ftverre l         ké-
szült   képeket   ki-
színezzük,   kiegé-
szi'tjük        rajzzal.

ÉBE        EBE        gi#              aE           EE         Ee           gBE
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Ugyelünk  a  helyes  ceruza  tartásra,
vonalvezetésre, de még a színek vi-
lágával  is  ismerkedünk.  Célunk eb-
ben a szakaszban,  hogy  a gyermek
örömmel   vegye   kézbe   a   ceruzát,
nyúljon a számítőgép billentyűzeté-
hez,  örömmel  hagyjon  képi jelet  a
papíron, akár kézzel, akár géppel.

3.  Irányok  gyakorlása.  Sok-sok
mozgásgyakorlattal, valamint a Mo-
zc!i.k  szoftverrel  történik.  A  képele-
mek mozgatásához az egér haszná-
lata is szükséges.  Az egér kezelését
a   játék   kedvéért   nagyon   hamar
megismerik,  így  észrevétlenül  gya-
korolják  a  szem-kéz  koordinációt,
az  irányok  átvitelét  képemyőre,  a
kéz finommozgásait.

Az  irányok j'átékos  tam'tására  az
Epc'/Ó' szoftvert  is  alkalmazzuk,  va-
iamint     a    zÁ)8Owr!.ÍC>r    programm
luK rész.ét.

4. A betűk Írásának gyakorlása.
A ZÁ?gowrz./€r  program  ABC  részé-
vel  a  képernyőre  írott  betűket  átír-
juk.   A  program   segítségével   „fel-
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adatlapot"    készítünk    egymásnak,
megfigyeljük a betűk írásának pon-
tos folyamatát.

5. Az oLvasás tanítása. Három jól
bevált nyitott oktató programot hasz-
nálunk,  a bevezetíben emlftett ffan-
cia  mintára  készült  A4é?séwi./c{'g  szoft-
vert,   valamint      a   csodálatos   kép-
anyaggal rendelkező BGíri'vczrtízÁ'Í.

Az utóbbi évben igen megkedv,el-
ték  a gyerekek  a ji/O  (Rajzolj!  Irj!
01vass!) programot is. Segítségével
meghi'vót,  „ajándékot",  az  osztály-
terembe  hetesrendet  stb.  készítünk.
Az egyéni ütemű, önálló, kreatív ta-
nulás,   ismeretelsajátl`tás   kerül   el-
Őtérbe munkánkban. A tanár „csak"
segít,  bemutat  annyit,  amennyit  az
önálló  munkavégzés   megtanulásá-
hoz  a gyermek igényel.  0lyan kör-
nyezetet  teremt,  amely  motiválja  a
gyermeket az újabb  felfedezésekre,
arra, hogy minden erejét latba vesse
a feladat megoldása érdekében.

A   teljesség   igénye   nélkül   csak
felvillantari     tudtam     a     fejlesztő
munkában  az  első  osztályos()k  ké-
pességfejlesztésében  használt  m(')d-
szereinket és eszközeinket.

Nem  csodaszert  ajánl()ttam,  csak
egyl`éle  olyan  környezetet,  ah()l  az
olvasás,  írás  zavarai,  mint  részké-
pesség-kiesések  nem  erősödhetnek
fel, ahol azok a gyermekek, akik lé-
péshátránnyal   kezdenek,   beérik   a
többieket,  s  ezt jókedwel,  az  isk()-
lát,  a könyveket,  a betűket szeretve
teszik  meg.  Innen már csak egy lé-
pés az Óhajtott „valamivé válás" ké-
pessé8e.

Mcrt:.  ,,A  gyökerek  persze   nem
látszanak, de tudod ctzok tartják a
fát"  (görög költő)

Barta Jenőné
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A  n(')grádi  kis  v{'uro``bzui,  STzécsónybcn,

ugy:uii`szik  sok  ncinzcti`égbclink él.  Sor-
``uk  -z'UtaL'ibiui  -ncin  sokbzui  különbözik
a inás vidékcm  él(ftéiől,  illctvc  inind{izo-
két(')I, zkik a hz'iirány()s,  illctvc a legháu.á-

:`g;,;>uaüpdhá]h]::ííc;űjszkkto.:;:,:`g;,őF:cÉ;,,néz;*
pcn  úgy  rcméiiykcdnek,  inint im'Liutt.  Ki
:i  Miiidcnhzitt'tióI,  ki  a  m'Ua  közclcbb  ha-
ióktól   \J{'ujzi   `sor``a   ví'lliozÁsát   és   tenné-
s/.ctc``cn,    a   lcgtöbbjc    Önmigzi   is   {ikíu.
czért tcnni.  A reinényt l`oko./,zíi bcnnük a
ncin/.ctiségi idcnütí'is[ud{it erő`södése. En-
nck  bi7.onyíték{i  a  cigz'uiy  gyerinckckkel
wdó  fogl{ilko7.z'is,  iörődés,  zkik  amcllctt,
hogy  s7.('mikoznak,  inásokat  is  s7,Órzko7.-
i;ii"k.  Ehhc7,  {`  Ichetőséget  a  helyi  inű-
vclődési   kö7.rtont,   s   cnnck   szoci{'dis   és
incntí'Uhigiénés     népinűvclőjc,     BaloLJh
I.`erencné  icrcinti  elő évről  Óvre.

-1989-bcn  éil±ki'i()iiuk  incg  ziz  clső

i`igáiiy   hzigyom'uiyőrző  cgyüitc.`t.   Az-
t')ta  iigyzui  zi  ``zcmélyi   Összctétcl   vz'ilto-
/oti.  a  cél  ncm`  és  ``Tzcrcmcsérc  züí  crcd-
inényck  is  l.olytmaio``ak.

-   |i`()g]:ilko/,á``ának   meLrneve7,é"   i,`
arra vall, h()g.v önnek szort)s a kapcso-
]ata  a  S/,écL`én`vi  Műve]ődéL`i  éL`  ML`í\'é-
``7x3t()ktató  Kö7,ponthan  alaku[t és  mL`í-
ködő eLJ`vütte.`ekke], tii(}p()rt()k]{al.

-   A   hclyi   ált{Ut'uios   i``kolábzin   [íuiár

volizun,  s  cl``ő`sorbzm  cinpaiiku.`,   lélck-
kö7.cli    int`)d.`zcrekkcl    dolgo7.tíun.    Így
iilzikuli   ki   h:inn('tnikus   kapc``()latoin   zi
nchéz  `or.`ú,  cigány  szz'uinazású  unít-
ványokkí`l   Ós  a  szülcikkcl.   E  kózpont,
:ihol   ino``i   dolgozom,   fclvállalizi  a  ha-

gyoi"'uiyőrző   cgyüttcsck   tcvékcnysé-
génck   koordim'üását,   ztzaz   helyiségcit,
icchnikz`\ját  `  zü/.  cncrgiái  nyújtjít  zi  pr(')-
hákhoz:  iisziclc[díjat  l.iz,ct  (! ! !)  ziz  okizi-
tókmk;  a  váro``i  rcndczvényckcn  lchc-
tővé  tc``'í.i  a  l.cllépésckci:  a  küll`öldi  .szc-
rcr>1ésckhcr. !t  I.clkészülés  lcliciővé  iéic-
lé\Jcl,   iv.   éikc7.és   nyújt{'isáv{U   és   néini
útiköIL`ég  hoz7ájárulá.`.`zü  is  scgi`t.

-  Az  említettek  nagys7,erű,  értéke.`
ho7,7,ájárii]á.`t  .je]entenek.   Kik,   mel.\'
cLsoportok a7, erre  érdeme``ek?

-  Jelcnlcg  inűködik  a  Roma  Hagyo-
inányőrző  Gycnnck  Együiic`;  zi  Plmiki
Higyo"'uiyői7,Ő  lljúsági  C``oport`  vzuíi-
inint a Zclne  Chztvc  ll.-júsági  Együtte``.

- Szerep[é``eik?
-   Sikcre``ek,   clvégrc   lclkc``cn   é``  j('tl

l`clké.s`zülnck.  A gycmckcsoport  v:'u.osi
rcndezvéiiyckcn   kapott   l`cllér>é``i   lchc-
tőségcket.   Például   május   clscjén,   vá-
ro`smipon,  nyugdi:jasok  napján.  Vc7,ető-
ik  O]áh  Szal7olc``  é`  ()[áh  Renáta. A
sok  tzips  nckik  is  ``í.(`)It.  A  Zelnc  Chavc
különböző   mcgyci   rcndczvényckrc   is
kíir>oti    mcghi'vási    zi    hclyickcn    kívül.
Szcrepelt  ziz  1995iis  Ki  init  iud`.J-on  és
{iz  országos  clődömőig  jutott  cl.  Vc7,e-
tőjc:   Ok'úi   Szabolcs.   A   Phrala   rcnd-
szcrc``cn  `szcrcpcl  incgyci,  `sőt  országos
rcndczvényckcn.    Bc``zélgciésünk    idc-

jén  a  néinctors7,ági  Kiizingcrbc  készül,
a  Ncinzctköz,i   Kiscbbségi   Fcs7,[iválra.
Vczetőjc:     Oláh    Jó';^`el.    és    Oláhné
Csercsics  lvett.  Hingsúlyo7,noin  kcll  -
és  cz   mcgkönn.yi`ii   a  inűvclődési   kö7,-

pont,   s   m{igziin   inunkájái  is   -,   h()gy   zi
`szécsényi  cigi'uiy  ncmzciiségi  lzkos``ág
érdcklődé``e  crő.`,  inagas  fokú  ``zijái  ha-

gy()inányai   iri'uit.   Ez,  cgyébkéiit  Ös.`zc-
l.og:'isuk  crcjét  is  tükrözi.

-Itt a n`yár, ta]án kü]ön prot;n-amot
i.`  ké``zítettek?

-  Kii7.ingcnbcn, június  22+29-én  rcn-

dc7.ik  züJ.  cinli`tci[  ncin7,ctkó7_i  kiscbbsé-

gi  I.c``ziiv{'di,  tcmé``.;cicscn,  nagy  igyc-
kczetiel   kés7.ülnck   rz'i   S7.crctnénk   or-
szágos  `szin[ű  hagyoináiiyőr7.ő   talz'ilko-
/jóra  is  cljuuii`  tuncimyibcn  rcndcziick
ilycL  llt nagy hagyom'uiya vziii a ``7,ürc-
t.i    viga.sságnak.    Ennck    prograinjáhan
hclyct    kart    inindhároin    együitcsünk.
Dcccinhcrhcn  a  Sí.éi`sényi  Cigz'uiy  Ki-
scbbségi  Őnkonm'uiyzat  közrcinűködé-
.`évcl   N('tgrád   incgyci   Roim   Htgyo-

^z  L,tánp(`,tlá.`
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^  kicsi  a  méi:kisi`l)l)c]

inányőrző   Tálálkozói   rendczünk   S7.é-
csénybcn.  Mint  házigazdák,  cnnck  fcl-
tchctőcn  gazdag  és  kitűnő  progr{unjá-
ból  scin  mzuadhatunk  ki.

- Nagv örömme] hall()ttunk a mííve-
lődési  központ  támogatá``áró],  a/,  ön
tí.`'/,teletreméltó   szerve7,ő   é``   művelő-
dé``i,    ,`zakmai    ke/,demén`vező   illetve
f.enntartóá]do7,atké``7,tevéken`v``égérí)l,
a c{i()p()rtok, együttesek tagjairól, ve'/x3-
tőikről. I<`eltétele7,hetj iik, hoíy má`` irá-
n.vú  támoLJatáshan i.` ré.`ze.`ülnek?

-  Tcnné``zctc``cn.  A  Szécsényi  Vz'u-o.`i

Öiikom'u}.yzat,  zi  Szécsónyi  Cigány  Ki-
scbb``égi  Onkon"'uiyz{ii  is  zuiyzigi  scgíi-
.`égct  nyújt  lchctőségcinck  incttl.clclőcn.
(A s/crző  incgjcgy7jó``c:  bi7,tos,  hogy  na-
gyobb   fokú   lcnnc   cz   zi   táinogatá``,   h:i
S7.écLsény   is  ncm   tíuiozna  :iz   ..clad(')``o-
doir  v{'uosok  kö7.é,  {unint  az  olvashaió
\Jolt  ininap  a   legjelcntőscbb   mipilzipok-
bzui.)  Erkölc.`i  „Iiozzí'ü'LIlásuk"  mindciic-
.`ctrc  magas  l.okú.  Városunkbzm  viszony-
I:ig sok az crcdinényc``cn működő cig:'uiy
s'í.z'irmazz`Lsú  wílkilkoz('),  (`)k  egy-  cgy  ha-

gyományőr7.ő  rcndczvényi,  c`sopoitrcllé-
r>ési sz.ívescn scgi'tcnck émyzigiJéig  i.`. Név
`7.crint:   Bak()s  Gál)()r,  0láh  And()rné,
O]áh   Ról)ert,  Gaz{si  Sánd()rné,  Ga7^`i
(`,.\Jula, Baran`yi  Bé]a.

- A kö7,vet]en műve[ődé.ii cé] e[éré-
.`én   kívü],   hajtja-e   más   i.`   Önöket
``7,épmi``s7,iójukl)an?

-  Igcn.  Az  cgyüitcsck  munk'\ján  kc-
rc``7,tül  kö'/.clcbb  kcrülünk  {i  gycnnckek
és  szüleik  sorsproblé"'úlioz.  Ezek  incg-
oldász'tb{ui   köz.rcmtködünk   tanácsiúnk-
kzil,   dc   a  gondokróI,   b{ijokról   tá'tjékoz-
tíitjuk  í,üí_  illctékcs  s7,oc`iális  intézinénye-
kci is. Es icmé`szctc``en, mim inár koráh-
baii  volt róla szó, zi tzuiulás,  a ``7.crcplé``ck
clő``cgíük a?. Öntudi[,  dc  a fclclősség  l.cj-
lődéséi   is  im'u-  cgészcn   gyeimckkorb:ui
és  nap  mip  ut{'ui  tzipasztíüjuk  cnnck,  ha
ncm  is  sorsl.ordító,  inindene``etre  kcd\Jc-
zőincgnyilv!'uiuELsziii...

Ha7,:ii Sánd(ir

LIJNGO  DROM"                  igg7..iiiri+us
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Nemrég    sokezer    általános    iskolát
végzett  gyennek  ajkán  csendült  fel  a
klas.`zikus  búc``údal.  A  turai  Általános
I``kola  ballagási  ünnepségén  77,  virág-
csokrokkal  elhalmazott  gyemek  mon-
clott  búcsút  az  iskolának  és  a tanárok-
nak.  A ballagók között  17  cigánygyer-
mek  indult  el  a  sok  küzdelmet  igérő
felnőttkor     felé.     Emlékszem,     hogy
negyven   élvvel   ezelőtt,   még   milyen
nagy  eseménynek  száinított  az,  ha  ci-
gánygyemekek  feljutottak  a  felső  ta-
gozatba  és  bizony  nagyon  ritkán  t.or-
dult  elő,  hogy  közülük  egy,  kettő  el  is
tudta végezni az általános iskolát.•Az ünnepség után, c``ak úgy ötletsze-

rűen  kiválasztottam  öt  búcsúzó  roma-
gyenneket és nekik tettein fel a chben
szereplő kérdést. Buzás Laci és Buzás
llonka ikerte``tvérek.  Lac`i majdnein el-
érte a közepes átlageredményt és állítá-
sa ``zerint nagyon  szeret,te az  irodalmat
és  a  nyelvtmt,  de  nem  kevés  gondot
okozoti neki a kémia és a matematika.
Tmulmányait a hatvani Damjmich Já-
nos Szakmunkásképző lntézetben foly-
tatja,  ahová  felvették  kőművestanuló-
nak.  Mint elmondta az apja,  a nagyap-
ja,  sőt még  a keresztai)ja i`` ezt a szak-
mát  tanulta ki  és jól  meglehet élni  be-
lőle.  Laci   már  többször  besegített  az
„ő``öknek..  a  munkába,   de  az  ő  igazi
vágya az,  hogy  nagyon  különleges há-
zakat  építhessen  inajd  a  bizonyítvány
meg``zerzése utÁi.

Ilonka  ``zintén  közel  állt  a  közepes
eredinényhez.  Ő  is  nagyon  ``zereite  a
huinán tÁrgyakat, de a fizika és a kémia
nein voltak erősségei. Mivel  llonka néi-

gyon  szeret  öltözkedni,  a  női  ruhaké-
szítő  sz.akmát  válaLsztotta  és  ő  is  Hat-

vanban    szertné    folytatni    tanul-
inányait.  Amí`{i  kérdé``re,  hogy  :i
mindcnnai)i   bejé'irás  ()koz-e  majd
gondot,    azt   f`eleli,    h()gy   azt   is
meglehet majd szokni. Még  azt i``
megtudom  llonkától,  hogy  ő  nein
csak vamii  szeretne szép ruhákaL
hanem  tervezni  i``.

Buzá§ Gizi sem volt rossz tanu-
ló.  Neki is-a nyelvtan és az iroda-
lom  volt a  legkönnyebb,  a kéinia'
é`` a rizika viszont nem kis nehéz-
``éget jelentett.  Ilonk<Ához hasonló-
m  Ő  i``  ruhakészítő  szakmát  sze-
remé  megtanulni.  Nagyon  szereti
a szép ruhákat, a kedvenc színei a
nmmcssárga és a zöld.  A hama-
dik ruhakészítő jelölt Vidák Gré-
ti. Ő is a humán  tárgyakra emlék-
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Vídák  Gréti

szik  vissza  szívesebben.  Mint  mondja,
neki nagyon tet.`zett az, hogy züz al``óta-

]}iizáL`  ikriik:   I,aci  és  ll()nl{a

gozatbm  sok  alkalommal  lehe-
tctt verseket és meséket hallga[-
ni,  de ehondmi is.  Heten vm-
nak  egyébként  testvérek,  közü-
lük még hánnan  tmulnak.. Ter-
mé``zetesen  Ő  i.`  ruhakészítőnek
tanul  majd  a  következ.ő  tanév-
ben  és  nagyon  reméli,  hogy  ``i-
keresen  meg  i.`  fogja  szerezni  a
hizonyítványt.    Annak    nagyon
örül,   hogy   bmáinőivel   é\`  nem
egyedül kerül majd az új iskolá-
ba,  igy sokkal könnyebb le``z el-
kezdeni az ottani tanulást.

Hack]  Juditka jórendű  tmiu-
ló volt az általános i``kolábm.  A
német nyelv és a történelem je-
]entették  száinára  a  legtöbb  él-
ményt  a  tzuiítási  órákon.A többi
tantárg.vakzit  különö``ebben  nem

ioo7..iíjrius                 „I,UNGO  DROM"

B`[zás  Gizi  és  Hackl J`idit

szerette, de szívesen megtmulta azokat
is.   A  következő   tanévben   Pécelen,   a
Fáy  András  Közgaz(la``ági  Szakközép-
iskolábm   folytatja   tanulmányaii.   Na-
gyon  szeretne  könyvelő  lenni,  de  c``ak
az  egyetem  elvégzése  után,  inert  úgy
gondolja,    hogy    ez[    is    bími    fogja.
Egyébként eddig a családban inég sen-
ki  sem  rendelkezik  éretLségi  vizsgával,
ő  lesz  az  első  fecske.  Mint  mondja  a
nyáron  talán  ``ikerül  kijutnia  rokonai-
hoz Németországba,  {hol  inajd  lehető-
``ég nyilik a nyelv gyak()rlására is.

Farkas  Palit  már  csak  otthon  sike-
rült megtalálnom.  A család ugyanis ün-
nepi ebéddel  vám haza és onnm  nem
{Ucart   elkésni.   Ő   crő``   közer]es   umuló
volt   és   kedvenc   tantárgyai   voltak   a
földrajz,  történelem,  matematika  és  a
rizika.   Kicsit  több  gondot  okoztttt  az
irodalom,    az    valah()gy    nehezebben
ment. Ő is kőművesnek készül,  de Gö-
döllőn a Montágh lmre Általános I``ko-
la  és  Szakinunkásképző  lntézet  a  vá-
]asztott isko]ája. Náluk i.i ezt a szakmát
űzi  az  egész  család.  PaJi  tagja  a  turai
Komédiás()k  Színkörének  is  é``  ii  nyá-
ron a ``zínjátszó táborban fog eltölteni s
kellemes  napot.  Nagyon  ``zereme  meg-
tanulni   hegedülni   is,   meg   gitár()zni,
mert a zene h()zzátartozik az életéhez.

„.Kics.i  gyermekek!   Nagyon  tetszett
az,  Iwgy  ilyen  koinolyan  ké`szültök  a
felnőttkorra.  Remélem, hogy a felnőt-
tek  is  komolyan  vesznek majd beiu.e-
teket, és megadnak ininden segítséget
ahhoz, Iwgy terveitek valóra válhassa-
nak!

Takác{s  I'ál
tanár

m



„NYISSATOK  KAPUTI"
OLVASóTÁBOR SZOLNOKON  CIGÁNY GYERMEKEK  RÉSZÉRE

Az  Okiak'Lii  és  Tt)vábbképzési  Köz,-
p()ni  Alapítvány  ``zervezésében  imm'u-
hat()dik    zükaloininal    rendcztük    inQg
Szolnokon,  a Turisztikai Központbm a
Nyi````aLok  kaput  L`íininel  elnevezett  ()1-
va`sótál)ort.

A táh()rba Öt megyéből érkcztek gyc-
rekck:   sokuk  életébcn  ez  volt  az  el``Ő
táboro7.:`Ls,   de   olyzuiok   is   v()ltak,   akik
vis``za-visszzitérő  lakói  zL Tis7.ziligetnek.

A tábor céljai:  zi gyennckck olvasóvá
ncvclése,  a cigányírók,  költők  életútjá-
nak   bemutatása,      cigány      hagyoiná-
nyok  ápolása,  zi  cigánytánc,  a  cigány-
dalok megs7.ereiieté``e, Iiisz ezek is Ma-
gyéuország  kulturkincsének  szerves  ré-
`szei.    Mindzuinyiunknak    felejthetetlen
élinényt jelentcit a Rendőmapi beinuta-
tó,  illeivc  vcrscnyek.

A Nagykátai  Bűninegelőzési Csoport
beinutaiója    a    bűnö/.ők    clfogásának
inódjaii  jclenítciic   ineg   rcndőrkutyák
``cgítségévcl.

A   Pcst   Mcgyei   Rcndőr-l.ŐkapitÁny-
ság  kö7.lekedésrcndészeti  csoportja  ér-
deke``  ``7.ellcini   vetélkedői  rcndezeii  a
gyerekcknck,    inajd   kerékpáros    aka-
dályverseny tett.e próbára gyakorlati tu~
dásukai.

Az,  ajándéközönt és  a rendőrök  ked-
vességét  kös7jöiijük,  emlékezeie`ssé  tet-
ték táhori élményeinkei.

Értékcs  és  s`í.ép  sz,ínfoltia  v()lt  tábo-
runkmik   Bihzirváriné   Varga   Gabriella
jáiékos   clőadása,   zunelynek   téinája  a
kömyezctünk védcline,  megóvása volt.

Táhorunk   egyik   legkedvesebb   vcn-
dége   Oláh   Mara   naív   fesiőinűvé``z
volt.  A  gyerekek  ő.szinte  z'UiiLaital  hall-

A jó hai`gulat adott volt

A  [`agykátai  l)űii]iiegelő/.ési  csoi)ort l)eii`Litatója

gatták   csodálatos   élettörténetét,   aine-
lye[  a  inűvész.nő  mély  átéléssel  inesélt

Kökény  Kálmán, Bújdosó Jáiiosi`é és ])ol)ozi ,Jó/,scf.

12

cl.    Kiállítoit   képci    olym   ér.zésekről
árulk()dnak, amelyek csak a cigányoké.
A bána[, az öröm színei ragyogóan t.ük-
röződnek fesményein.

A kirándulások, a strandolás, a spori-
versenyek, játékok,  dalok  tanulása egy
hétre  csodálaios  közö``séggé  alakította
a gyemekeket és felnőtteket.

Jó  lenne jövő nyáron ismét ilyen jel-
legű úbort szervezni !

Köszönjük  a Neinzeti  és  Eüiikai  Ki-
``ebbségekért Közalapítvány,  az  Orszá-

gos Cigány Kisebbségi Öiikonnányzat,
a Művelődési és  Közoktatási Miiiiszté-
riuin,   a  szoln()ki   Kisebbségi   Jogvédő
lroda és Kökény Kálmán, OCKÖ kép-
viselő táinogatását!

Bujdosó ,Jánosné
táhorvezető

„LIJNGO  DROM"                 igg7..iíjrius
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1968~1969-et  írtuiik,  €unikor  a  ncin-
7.cLiségi   `szöveLségck   cgyre   bátrabban,
cgyrc  s7.éle``ebb  körbcn  kezd[ck  l`()glal-
k()zni  ön"iguk zu.chaiku`` népi  kultúrá-

jával.    S{tját,    hozzáériő    értelmi``égük
az{)nbzui   ezidőtájt  kevés   vol[.   Szeren-
csérc   a   Magyzu.   Néprztjzi   Tz'u-`sa`ság   is
úgy   ércyjte,   h()gy   nagyobb   figyelmct
kcll  szcnteli`i  a  néprajztud()inány  c  ic-
rü]eténck,      é``      hzLték(tny      tám()gatást
nyújtoti.  A  bái()rítás  és  ``z€'unos  kczde-
inényczés el``Ő``()rban  Ba]a.`.`a  lván ne-
véhez  l.űződik.

Igy  jöit  létre  zi  Néprztjzi  T€'usaságon
bclül  1973-bzin a Nem7.etiségi  Szzik()`sz-

i{'Lly.   1975-ben   néinct,   `szlovák,   roinán

és    délszláv    (h()rw'it,    s.í.erb,    szlovén)
nyelvckcn  inegjcleniek  zm  cl,`Ő  nemze-
ti``égi  népra.j7.i  tanulmánykóietek.  A  si-
kcrcs  sorozatok  folytatása azóüi is  tar[.
A hetvenes  években  kc7.dődtek  a nein-
7.ctiségek  nyz'u.i  nértrajzi  gyűj tőtáb(mii,
{unely  liatal  gcnerációk  rigyelméi  fttr-
di'L()ua   őseik   hagy()"'uiy()``   kuliúrája
l`clé.  Eredinényességüke[  ini  sein  bi7.()-
nyi'tjajt)bbéui,  ininmttgy  10-15 év éi]zilL
a7.   198o-é`s   évek   végére  közel   l.élszáz
ncin-/.cüségi  inúzeum,  tájház  és  értékes

gyűjteinény  született  az  országbzm.  A
megnövckedett   érdcklődé`snek   is   kö-
sz,Önhető,   hogy   több   kiscbb``égi   liaL{il
végzeti   a    haz!ii,    sőt   :inyzineinzeieik
cgycleincin  z`Lllami  Ö``y.löndíj`ja],  etnt)g-
rária  sz.zikon.   Uj   neinzcdékek  álltak  zi
népi  kultúra  inegőrzésénck  `szolgálatí'i-
ba. Száinos kicinclkcdő neinzctiségi c[-
n()gráfus  nevét  isinerhctte  ineg  éiz  ()r-
Sza8.

UgyzincszLk  a  Magyzir  Néprajzi  T€'u-
`saság   `szcrvezé``ében   indult  cl  {i  Nein-
7.cutöy.i      Néprajzi      Neinzeiiségkutéiló
Konl.crencizi   sor()z.at   1975-bcn   Békés-

i`siibán,   éunclynek  j(')hírc   a   hzitár()k()n
ki'vülre  is  cljutoit.  E  konfcrenciákon  -
1996  ős7.én  inár  a  hatodik()n  -10-15
ors7,ág  kisebb``égi  kuliúrzuiirortológu`sai
t;Ll:'Uko.zmik   és   cscrélik   ki   kutatói   ta-

r,:,``,.,zllt,téliht.

A   Magy{u.   Népraj7.i   Társa`ság   köz-

gyűlé``c   újabb   lépé``t  kezdeinényezett.
A   közcl   ncgycdszázados   ncinzctiségi
néprzijzi  kut;itás  crcdinénycii  értékclve

1996-b!in  PRO  ETH-
NOGRAPHIA      MI-
NORITATUM     cím-
incl  clisincrő  cmlék-
émet  €Uapíto[t.  A  ki-
tüntctések     z'Li{idást'u~a

clső  í-/jbcn `19lJ7.  iná-

jus  21-én   kcrült  sor,
íL/.on   nevcs   ciiiográ~
fu`sok   száinára,   zikik
a ki``cbbségek hzigy(t-
ináiiyos   kultúrz'tjz'uiak

kut{itz'Lúban,   zi   iud()-
inánys-/_cr\Íc7.ésben
kiemelkedő   érdcine-
keLszere7.tek.

A PRO  ETHNOG-
RAPHIA    MINORI-
TATUM      kiiünteté``t
el ső             aLk€il()mm!il

nyolcm kapták.  Köz-
iük     7      nemzetiségi
kuiaió      é`       Bzila.```{i

lván,   zki  zi  nemzcii-
``égi  kutíiLás"k  ncm-
c.sak  mint  a  Nér)rajzi
Tz`u.saság   elnökc,   ha-
ncin   zi   továbbizkbzui

Kiál]íásré.i7.Ict  a  N(Lprajzi  ML']/,ciiml)an

is  táin()g:itója  ziz  ügynek.   Az  {i]ap``za-
bály   s7.crinL  a  ké``Őbbiekhen   évenként
i`szLk egy hazai  é`` cgy küll.öldi ré``zc``ül-
het e rzingos cli`smerésbcn.

Idén  inájus  21-én,  a  Népraj7.i  Tz'u.szi-
``ág  üimepélycs  közgyűlé``én  !L7.  alábbi-

ak  vették  ái  a  kiiünictéseket:   Balassa
lván  ("igyu),  Bódi  Z.`u7^ia  (cigány),
Frankovic``   Györg.y   (horvát),   Hoco-

pán    Sándor    (r(tinán),    Kis.`    Mária
(``z,crb),  Kozár  Mária  (``zl()vén),  Krui
pa  András   (s7,l()v:'k),   Manherz   Ká-
roly  (néinet).  Ugy:uizikkor a  közgyűlés
-  inunkz'L`ságuk  cli``mcréséül  -  G.vivi-

c`sán   Annát   é.`   Bperjessy   li:rnőt,   :i
ncin7.eii``égi   `szíikosztz'ily   kéi   tí'u-``elnö-

két,  a  Magyzu-  Népraj7.i  T:'u-`sa`ság  Ti`sz-
tcletbcli  t{igj{'"ik  válasziotta ineg.

A  kitüntetésekct   Andrá.`l.alvy   Ber-
talan,  a  MagyaJ Néprajzi  Társaság  cl-
nöke nyúj i()i(a át.  Be[lt]n Til)or  l.ŐtitkÁr
a Bódi Zsuzsannának odu'télt elismcrés
indoklásában   rövidcn   ziz   alábhi   érdc-
inekct cinelie ki:
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Mim   a   Pest   Megyei    Múzeuinok
lgazgató.`ágá"k   munkaiár``a,   inásl.él
évtizeden  kere``ziül  töhh  ncim.cti``égi
-  főleg  cigány  -  vonatko'í.óan  inú7.eu-

ini     kiállíiá``     rendczője.     199o     ut{`in

cgyik szcrvczője ziz országos  vagy rc-

gittná]is,jcllegű  i`igány  nér)rajzi  k()n-
fcrenciákmik.   Több   önálló   kiadvánv
és    publikáció    `szer7.őjc.    A    Mzigyar
Néprajzi  T€'usaság  ncin7.ctiségi  einog-
ráfia  sorozatámik  1993-ban  indul(`t  ci-

gány  köieténck  zi  s7.crkc`sztőjc.   Kon-
l.ercnciákon és inás  l.óruinokon,  tanul~
inány()kban      egyik      `szorgalimzója,
hog.v   a   ncinzeti``égek   hzigyt)inányo`

kultúrája  inéltóképrien   kz`pjon   hclyci
ii/.  iskolzii  ()ktaiá``ban.

A   Pro    Eihnographia   Minoritzitum
kitüntetés  zilzirtítÁ``iL  újéihh  rti7.ttnyíték{i

a   kisebhségi    kultúra   incghci.`ülé``é-
nck.

Dr. l)perje.`.`y  l]rnő
a MNT Nemzeti,`égi s/,akos7,tá]yámk

elnöke
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Felvételeink  a  Kisújszállási  Cigány  Kisebbségí  önkor-
mányzat által megrendezett Cigány Kulturális Tlalálkozón
készültek. Az egésznapos rendezvényen volt bábszínház,
rajz.verseny, nemezelés, Oláh Mara naív f;estő kiállítása,
valamint folklórműsor. Afellépő Palacsintó Glaszó, Loli
Jag  és  (i  helyi  hagyományőrző  együttesek  nagy  sikert
arattak. A rendez;vényt a Nemzetí és Etnikai Kisebbsége-
kért Közalapítvány támogatta.

Az elbűvölt közönség

Fotó: Paksi Éva

A Kisújszállási Hagyományőrző
Együttes  táncosa
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Farkas  Kálmán

Úíyo§[o[:tk'k:iá#é°t=:kheo8s:ra:T:
gyönyörű,       egyenes,       göcsöi.t
mentes     törzsükkel.     hatalmas,
föléjük     emelkedő,     ernyőként
széttei.ülő   haragoszöld   koi.oná-

jukkal.    szépségesen    széttei.ülő
sajátos  levélzetükkel,  inint  dísz-
egyenruhába   Öltözött  honvédok
a fon.ó nyái.i melegben a kövesút
két   oldalán.   Csak   a   délutánra
kellett  várni,  hogy  kissé  alább-
hagyjon a tikkasztó meleg, hogy
aztán  az  lsten  és  temészet  által
is   egyaránt   az   éhezífl{   éhének
csillapításái.a  született  fáki.a  fel
lehessen inászni epi-észni.

E peri.ák.  Fehér,  kese,  kékesfe-
kete édes  gyümölcsüket kíná-

lók.  Kora  esténként  szinte  ránk,
Csisznyikó-beli  cigány  fiatalok-
ra váftak. Kínálták magukat. Mi,
brigádokba  verődtüiik,  vittük  a
nyűtt  zsákokat.  asztalten'tőket,  s
beosztottuk,   hogy   a   fáki.a   kik
másznak  fel,  s  kik  söpi.ik  be  a
termést. A koronák közé a véko-
nyabb  fiúk  kúsztak  fel  macska-
gyorsasággal,  s  miután  megráz-
ták a fák koronáit, maguk is cse-
megéztek,  míg  mi  az  otthoni.ól
hozott kaszi.ojokba szedtük a va-
csorára valót.

AmikoiTa  megszedtük  a  gyü-
mölcsöt,  jól   is  laktunk,   le-

tudtuk  a  vacsorát.  Öh,  hány  al-
kalommal  csupán  az  eper  volt a
betévő  esti  falatunk  a  cigányso-
i.on,  Töi.ökszentmiklóson.  Félév-
század  távlatából  is  áldom   azt,
vagy  azokat  a  városatyákat,  út-
feimtaftókat,  akik  gondoltak  az
éhező vándori.a, s az utak menté-
re epei., meggy, cseresznyefát ül-
tettek.  Hol,  melyik  faluban  mi-
1yen     szokás,     gyümölcskultúra
dív()tt,  s akadt-e jószándékú em-

1ó

ber,  aki  a fáradt utasoki.a is gon-
dolt.

T
öi.ökszentmiklóson   a   gyei.ek-
koi.om  óta  míködő  híi.es  tég-

lagyértól a 4-es út mindkét olda-
1án  hosszan  sorakoztak  egészen
a Kendei.föld- dűlőig a gyönyörű
epei+.ák. Valahányszor Szolnoki.a
vezet    az    utam,    s    eléi.kezem
Szentmiklós. határáig,  nosztalgi-
ám  van  Összefut a nyál  a száin-
ban, meft gyerekkorom édes-ke-
ser   éhségoltó    gyümölcséi.e    az
epen.e,  a  gyönyöri'íséges  lombo-
zatú  fákra  gondolok,  amelyeket
vagy   az   idő,   vagy   az   emberi

gondatlanság   ítélt   haláli.a.   He-
1yükre,  ha jól  emlékszem.  nyár-
fákat   ültettek.    Évtizedek    alatt

ezek     is     megnőttek,     leveleik
ezüstösen csillogiiak` csak éppen
nem   teremnek   az   út   vándoi-ai~
nák,  az éhező gyerekeknek gyü-
mölcsöt.

E
zéi.t   sajnálom    az   eperi`ákat.
Ha rajtam  állna,  eli.endelném.

hogy     minden     közút     ineiitén
olyan  fákat  is  ültessenek.   ame-
lyek  tei.mése  éhséget enyhít.  Bi-
zonyái.a hálásak lennének éiie az
utak vándorai.  Meit jó  lenne`  ha
ezek  az  utákmenti  eper,  meggy,
cseresznye  stb  t.ák  állva  halná-
nak meg, s míg teimést adiiak.  s
nem veszélyeztetik a közúti köz-
lekedést     ápolnák,     gondoznák
őket.
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Őnkirekesztők,  gyökerüket megtaga-
dók,  asszimilálódók.  E  f.ogalmak  azo-
n()síthatózk  is,  meg  elkülöníthetők  is,
z'un  inégi``  ininő``égi  különb``égeket  ta-
k:uró  jelzésériékűek  é``  valahol  egy  tő-
ről  t`ákadnak.  Személyiségekben,  felfo-
gá.`okban,  clkülönülések  passzív  vagy
akti'v   ki    vagy   megnyilatkozásaikban
jumak   kifejezésre   és   így   társadalmi
megítélésre.

Csak  valóban  intelligem  ember  ké-
pes  szembe  nézni  Önmagával,  vállalni
ömHonosságát,    odatzu.iozónak   vallani
"igát,  ah()l  ``zületeii.  Ahhoz  azonban,
hogy  valaki   szeinbenézzen  a  társada-
1oin,  a  közvéleinény  ítéletével,  gyöke-
reit  i``  vz'Ulalnia  kell.  Roina,  illetve  ci-

gány  az,  aki  mnak  vallja  inagát.  Ez  a
fonnulajogilag lehet igaz.  Az is, s el is
l`ogadható,  erkölc.`ileg,  eiikailag - a ci-
gányság      mcgítélése      szempontjából
azt)nbém kevés !

V€illhatoin  én  inagam   cigánynak,   ha
törekvéseim  aiTa irányuhak, hogy  elkü-
lönüljek   a   cigányságiól,   megtagadjam
gyökereimet,    s    úgy    asszrinilálódjak,
ahogy azt mz'Ls()k; egyk()r az állam, a kor-
inányiniézkedések segíteiték vagy éppen
a fzij tám elmaradotiságára vziló ítéltetésé-
vel  kényszcn'tettek  €ma,  hogy  tagadjam
ineg  számazásom,  ne  vz'Uujam,  liogy
egy vérből  vzdó  vzgy()k velük.

Gyökereim    megtagaclására   ítélnek,
i'iéltctnek.  De  ez  csak  akkor jár  siker-
rcl,   eredinéimyel,   ha  jellemtelen   va-
gyok,  ha szeinemyi  szeretet  sincs  ben-
nem   cigány   anyám   é``   cigány   apám
irz'mi!  Ha  én  is  zLkarom,  hogy  gyökere-
im tagadjam meg,  te]jesen elkülönüljek
l`ajiámtól,  közöttük inég a családon  bc-
lül  az()któl  is,  akik  vallják,  vz'dlalják ro-
ma szánnazásukat.

Vaj()n  miért  kcll  szóln()m  az  önkirc-
kcsztőkrő1,  a  gyökerüket  megiagadók-
tt')1, a passz.i'vzm, de valójában inégis zLsz-
szimilálódókról?      Elsősorban      azért,
inen   ``ajnál()m    (ftei.    Lelki    betegek,
p``7.ichológizii  esetck,  éleiüket haláJukig
végigkl'séri   a   nem   inegvalloii   lelkii`+
ineretfurdalás gyötrő gyengülő-erő`södő
göri```ei,    fájdaJmai,    ha   bevallják,    ha
ncin.  A inásik ok  talán még  súlyosabb.
Azért   szükségszerű   e   fel-felbukkanó,
z'm egyre szaporodó jelen``éggel  t-oglal-
kozni,  inert  a  gyökerüket  megtagaclók
nein   csak   saját   lelkiismerctüket   ron-
c.`()lják,  tesznek  kárt  egyébként  egész-
``égc`` l.el[.ogá``okban, hanein azért, mert
inérgezik  kömyezeiüket  is.   Közvetlen
családjukat,   gyemekeik,   vejeik,   me-
nyeik  -  különösen,  ha  azok  nem  tole-
ráiL`ak  a  má````ággal   szemtmn!  -  lelki

világát.  Végül  iL`  ()]yan  hamism  magas
szintre  emelik  ``zámazásuk  tagadz'Liát,
hogy  végül  el  is  hiszik,  ok  nem  cigá-
nyok.

Sajnos   elég   L`ok   vegye``   házaLsság,
családi lét tragikusan ér véget, bukik el
a  másság  tagadása,  a  másság  el  nem
l.ogadása miatL még  akkor is,  ha a sze-
relem   jegyében   köttetett.   Igen,   mert
inint a`közinondás tartja:  lakva ismemi
meg  az embert.  (Hát még a cigányt!)  S
csak   egyszer,   egyetlenegyszer   céloz-
ga````on  roma  szánnazására  a  nem  ci-
gány  házasfél,  ináris  kirobbanhat a  vi-
szály kettejük között.  É`` ennek a meg-
oldása a házasfelek egységének,  a csa-
lád hamóniájának a visszaállítása már
sokt.éleképpen     oldódik     ineg.     Nem
szükséges  ennek  variánsait  felsorolni,
mert  a roma  fél  sokszor  a számazás-
vesztést-tagadást áldozza fel,  mert erre
kényszerül.

Esetek sokaságának a felemlegetésé-
vel  bizonyíü`atnám,  hogy  egy-egy  je-
lentősebb  családi  eseményt  (kereszte-
lőt,  bzúlagást,  házasságot,  születést  és
névnapot,  tcmetést stb.)  züllesztett L`zét
családokat,  ven  éket  a  cigányok  és  a
magukat  nein  cigányoknak  vallók,  il-
letve a nem i`` roma családi hozzátarto-
zók  közé,  mert nein  voltak  tolerámak,
szégyellték  cigány  vcjüket,  menyükeL
fiukat,  az  unokát,  netán  a c``alád  távo-
labbi  roina h()zzátartozóit,  s  ezért nem
álltak  oda  egy  ``orba  a  családi  esemé-
nyen a magát is inegtagadó,  de valójá-
ban  cigány  számazású  testvérük  mel-
lé,  akit  a  l`érj  vagy  t`cleség  teljesen  el-
`szakított roina családjától,  tcstvéreitől.

Értetlenül    állok    a   jelenség    előtt,
amely mögött mind  több  ízben  tapasz-
talom, hogy sok esetben el``ősorban r()-
ma   értelmiségiek    (!)    nem    vállalják
gyökereiket, képesek megtagadni apju-
kat,  anyjukat.  inkább  as``zimilálódnak.
És még arra is képesek, hogy emlékező
családi   eseményekről   mondjanak   le,
ahol  esetleg  együtt  lennének  láüiatóak
fényképen a sötét bőrű, a rasszjegyeket
rajtuk    va]Óban    jobban    felismerhető
testvérük  társaságában.  Én  azt  gondo-
lom, hogy minél intelligemebb és f`Őleg
inűveltebb(!)  egy  cigány  ember,  annál
inkább  elvárható,  hogy  válla]ja önazo-
nosságát, hogy ne tagadja gyökereit.

Sokszor  szóba kerül  tanácskozásain-
kon:  kevé`s  a roma értelmiség. Nem  ál-
lí[om, hogy az említettek lennének a fő
okok.  Ám  azt igen,  hogy  ott van  ez  is
között.ük.  Van-e  L`zükségünk  az  ilyen  -
mondjuk ki!  -gyenge jellemű,  gyöke-
rüket megtagadó  (romákra?)  emberek-
re?  Vallom:  nein mondhatunk le senki-
ről,   aki   segíteni  akarja  az  ügyet.   Én
azonban  mégis jobban  bízom  azokbm
a  nem  cigány,  nyflt  szívű,  tolerám,  a
másságot, elsősorban a cigányságot el-
fogadó,  velünk  együtt  gondolkodó  és
haladó,    segítőkész    értelmi``égiekben,
akik  közül   sok  olyat  is  ismerek,  aki
``zeret   is(!)   bennünkeL   .`   feleségként
vagy    szerelmünkként,    f.érjként   vagy
társként úgy és olyannak fogad el ben-
iiünket,  amilyenek  vagyunk,  zmilyen-
nek  születtüiik,  s  nem  kívánják  hogy
Önkirekesztőkké  váljunk,  gyökerünket
megtagadjuk  és  elveszítsük.   Sőt!   Le-
het,  hogy  azért  vetnének  mcg  bennün-
ket,  ha megtagadnánk önmagunkat,  ha
nem  vállalnánk cigány gyökereinket.

Farkas Kálmán
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Pályázó szervezet
Kérttámogatás Meg,'télttámogatás A program lei'rása

Mélykúti  Cigány  Erdekképviseleti  Szervezet 1.500.000  Ft Elutasftva Gyepmesteri telep  (dögkút)

Szemerei  CKÖ 1.500.000  Ft 500.000  Ft Sertéstarlás

lnárcsi  Független  Cigány Szervezet 1.500.000  Ft aA;hv:'í,eé?,: Raklapgyárlás

Siroki  CKÖ 1.500.000  Ft 1.100.000  Ft Mészégetó

Lungo  Drom  Töhel `           793.000  Ft Elutasftva Sertéstartás

Szerepi  CKÖ -1_.650.000  Ft Elutasftva Tehéntartás

Kiskunmajsai  Cig.  Fog.  SZKHT 1.500.000  Ft
Vállalkozóibaáthelyezve Foglalkoztatás

Szitai  András,  Bogács 200.000  Ft 100.000  Ft Senéstanás

Pálfi János,  Hódmezóvásárhely 1.000.000  Ft 600.000  Ft Varroda

Nagyhajú  László, Abony 1.000.000  Ft Átdolgozandó Szociális  bolt

Varga Károly,  Kőrösúj[alu 1.000.000  Ft Elutasftva Áiiattartás

Karcy  Bt,  Karcag 1.000.000  Ft 1.000.000  F' Cukrászüzem

Barkóczi Kálmánné,  Tiszaderzs 1.000.000  Ft Elutasftva Kisbolt

Eróss  László,  Fábiánháza 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft Földmunka

Moldvai  r:ándor,  Hódmezóvásárhely 1.000.000  Ft Elutaswa M űanyagzsák készftő

Jakab Józsefné,  Budapest 1.000.000  Ft Elutasftva Kisbolt

Kalányos  lstván,  Ózd 1.000  000  Ft 700.000  F' Fakitermelés

Balogh  Béla,  Romhány 600.000  Ft 600.00  Ft Tojótyúk -tanás

Csikós József,  Nagykáta 970.000  Ft Elutasftva Földmunka

Banya László, Jánoshida 1.000.000  Ft Elutasftva Áiiattartás

Lévai  lstván,  Nagysáp 959.000  Ft 610.000  Ft Földmunka

Nagy Sándorné,  Besenyótelek 1.000.000  Ft 1.000.000  F' Élelmiszer diszkont

Horváth  Gábor,  Székesfehérvár 1.000.000  Ft Elutasftva Takarftó

Oláh Józsefné,  Szécsény 1.000.000  Ft 600.000  Ft Senéstartás

Berényi  László,  Babócsa 500.000  Ft 500.000  F' Gombatermesztés

Szabó Tamás,  Budapest 800.000  Ft Elutasftva Fuvarozas

Lungo  Drom  Cig.  Szöv.  Szolnok 800.000  Ft aÁ;hv:lí,eé?,g Okatás

Kosztics  László,  Budapest 1.000.000  F' 500.000  Ft Asztalos

Gönczi  lmre, Aranyosapáti 176.000  Ft 250.000  Ft Ny"artás

F]adics  Ödön,  Tarnalelesz 1.000.000  Ft 550.000  Ft Erdómúvelés

Gulyás  Árpád,  Budapest 1.000.000  Ft Elutasftva Epftóipari  vállalkozás

Rácz Aladár,  Salgótarján 800.000  Ft Elutasftva Vásározó

Oláh  F\ezsó, Salgótarján 800.000  F' Elutasftva Vásározó

Andrics  lda,  Őrkény 900.000  Ft 500.000  Ft Varrómúhely

Bencsik Urbánné,  Szajla 1.000.000  Ft 500.000  F' Vegyeskereskedés,  gyógynövény felvásárlás

Rácz  Pál,  Magyargóc 1.100.000  Ft 600.000  Ft Tojótyúk - tartás

F`ácz  Ernó,  Nagylóc 1.000.000  Ft 500.000  Ft Sertéstartás

Sztojka Sándor,  Mohács 800.000  Ft 800.000  Ft Fakitermelés

G.L.H.  Szolg.  Bt  Makó 1.000.000  Ft 1.000.000  Ft Lakásépftés -vályogveres

Balogh József,  Békés 650.000  Ft 350.ooo  Ft      Senéstartás
`ő§5`ÍÉÉÉN;.::;;:;::::;: :':.:::::`:'§i:.ög8::.0oo:::Ri::

:;;::;::;;;;.25;:8S:ó:::öö':Ft:..:
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Nagy   jelentőségű   kulturális   escinény   szíiúielyc   vol[   a
Ve``'zpréin  Városi  Művclődési  Központ július  4-én.  ltt  rcn-
dcziék  a  11.  Ve``zr]réin  Mcgyci  Cigány  Művé``zet.i  Feszüw'Llt,
melyet  a  Művelődési   Központ  -  h()zzájárulásként,   térítés
nélkül -tctt lchctővé.  (Az, clső,1995-ben,  nagy érdeklődést
keltett és nagy  sikeri zu-atoti mind a szervezést, inind a lebo-
nyolítást  illciőcn.  A inásodikat azért nem  1996-bm  rcnde7.-
iék,  incri  tekinteitel  volizk a TV  Ki  mit tud?-jára:)

A  Vcs7,prém  Megyci  Cigányok  Függeüen  Érdckvédelini
S2'.övcisége,   s   a   Veszpréin   Mcgyei   Cigányok   Kulturális
Egycsülctc írtzi ki  {i fcs7.iivált,  zunclynck ``zcrvezé§ét és lebo-

nyolítását  főkéni  a  Veszpréin  Megyei  Közművelődési  lnié-
zet  végcztc.

Süinegen  volt a  válogaió,  zi  incginércttetés.  Szólisták,  ki-
scbb-  mtgy()bb  csop()rt()k,  együttesck  léptek  fel  itt,  száin()s
inűl.ajbmi.  Közülük  ajkai,  bcrhidai,  nagyváz`sonyi,  `soml(`)jc-
női,   süincgi   és  szemkirálys7.abadjai   `szcrepl()k  juiott{k   t()-
vább,  a7,az  a július  4-i  vcszriréini  gálára;  közr.el  száz.zui,  fő-
ként  lcányok,  s clső`sorban cigány neinzctiségűek.

A  műs()r  kc/.dctén  l.cl()lvzi``tz'k  dr.  Hegyesiné  Orsó.`  Éva
állaJnütkár,  a Ncin7.cü  és  Etiiikai  Kiscbbségi  Hivatal  clnökc
lcvclét,  €unelybcn jclcniő`snck,  s  hagyományLcremtőnek  ne-
vczte czi zi l`cs7.üvált (inegrendezéséhcz a NEKH  is hozzájá-
rult).  A  rcndczvényt  kettcn  nyitották  incg:  MohácLsi  Attila,
a7. Ors7.z'igos Cigány  Ki``ebbségi Őnkoimányzai elnökhelyct-
tc``c,  é.`  dr.  Szalay  András,  a  Vc``zpréin  Megyei  KÖzgyűlé``
clnökhclyc[tese  is.  @  két  szcrv  anyzigiakkal  is  táinogatta  a
incgrcndc2r,é`sL  ncin  cszik erkölcsilcg)

Ainii  a  `7.ercplők  bemutattak,  az  ininden  dicséretet,  eli``-
mcré``t incgérdcinel.  Mind ők, mind fclkészítőik méltí'm  vz'U-
iott{'k   ki   a   tíipsvihzuokat.   Igaz,   zi  gála  nein   verscny   volt,
mégi```   némiképp   annak   bizonyult,   hi.szcn   bcjelentették:   a
köz.ömég   szavazatzi   alzipján   ,.lcgjobbnak"   bizonyult   szc-
inély,  vagy  cgyüttes  incgkapja  zi7.  OCKÖ  és  a  VMCFÉSZ
közös   ajándékái,   a   szép,   értékes   TV-készüléket,   ainelyct
kö7.szeinlére  is  tci[ck.

S()kan inegörültck, mnikor a reá val(') ``zavazáL`ért, il.j.  Ko-
7,ák  János,  a  tévé  Ki  mit  tud?  közönségdi'jasa  fellépett  a
inű``()r kczdeién,  imjd  végén,  ekkor inár az  Ajka-Padragkút
cgyüttc````el,   s   produkcióikkal   cs€k   l.()koztÁk   a   kedvet,  jó
hangulz,t(,t.

A  7,ár``'í.Ói  Ba[á7,sné  Látó  .7u]ianna,  a  Veszr>rém  Megyei
Cigány   Kuliuráli``   Egycsülct   clnöke   é``   Kozák   János,   a
VMCFÉSZ elnöke,  az OCKÖ alelnöke inond(tti, ineghirdet-
ve  a  kövctkező,  a  lizimadik  l`e`sztivz'Ut.  Kozák  János  adta át
Farkas  Norhert  tánc`dtüénekcsnek  a  közömég  szavazatai
révén  nycrt tv-ké``rí.ülékct.  A szervezésben-rcndezésben köz-
rcműködő  ielepülé``i,  é``  kiscbbségi  önkományzatok,  s a kéi
rendcző  szcrv  ajándékainak,  s  a  szereplést  igazoló  oklcve-
lcknck  nagyon  örült v€üamcnnyi  ``zereplő.  Ők az elismeré``-
``cl  t{Lk'm  indítási  i``  kaptak  a  művé``zeti  ágban  való  haladá-
``ukh()7.  é`` a jövő évi,  újbóli  szercplésükhöz.

Hazai Sándor
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A Cigány Népművészek
Országos Egyesülete és a

Magyar Művelődési lnfézef
Nemzetközi és Kisebbségi

Főosztálya pályázatot hirdet
cigány népművészek,

népművészefi hagyományokat
felhasználó kézműves

közösségek, alkotóművészek
számára az alábbi

kategóriákban:
FÉMMŰVES MUNKÁK,

FAMUNKÁK,
VESSZŐ-ÉS KÉREGMUNKÁK,

GYÉKÉNY-, CSUHÉ-ÉS SZALMA MUNKÁK,
SZŐTTESEK,

NÉPI HANGSZEREK,
HASZNÁLATI TÁRGYAK2 VALAMINT

KISPLASZTIKAK
A pályázat  célja,  a  hagyományos  mestersége-

ket   folytatók   munkásságának   megismeiietése,
ösztönzés  a  népművészeti  hagyományok  ápolá-
sái.a,  továbbfejlesztésére.  A pályázatra  beérkező
alkotásokból     oi.szágos     kiállítást     rendezünk,
amely a budapesti bemutató után a megyékben is
megtekinthető lesz.

Pályázni  lehet legalább  3  darab  egyedi  tái.ggyal
vagy több tárgyból álló tárgyegyüttessel. Az alkotó-
közösségek tagjainak munkái önálló pályami`ívek.

Pályadíjak pályázati kategóriánként:
I.  díj                                      30.()()O  Ft

ll.  díj                                     2().()()O  Ft

lll. díj                              10.000 Ft

Pályadíjak a kisplasztika kategóriában:
I.  dí.j                                        5().0()()  Ft

lI. díj                                 4().00() Ft
llI. díj                             3().000 Ft

A pályázatok beküldési határideje:
1997. szeptember 1.

A  beküldöit  pályaművekhez  kérjük,  mellékeljék  az  al-
kotó nevét,  lakchét,  eddigi munkás``ágát,  valamint a be-
küldött  tárgyak  helyi  nevét,  méreteit,  értékét  tartalmazó
listát.

A pályamunkákat az alábbi címre  kérjük eljuttat-
nl:

Magyar MűveLődési lntézet Nemzetközi és
Kisebbségi Főosztálya, Bódi Zsuzsanna, .

1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel"ax: (1) 201-5782
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Már-már  közhelyszerűen  emlegetik,
hogy  erkölcsi  mélyponton  van  az  or:
szág.  S  valóban,  ennek megannyi jelé-
vel   és   tünetével   találkozhatunk   nap
inint nap, habár az erősödő sikerpropa-
ganda minüia valamelyest tompítaná az
cgyre   elviselhet,etlenebb  ellentmondá-
sokat.  Láiszólag  persze,  hiszen  a  sze-

génység, a ``zolidaritáshiány, a szociális
megt`osztotLság  cttől  még  nem  lesz  el-
viselhetőbb.     Ugymakkor     hiábavaló
ininden próbálkozás, ha a gazdasági és
a társadalini süllyedés megállítiiatatlan,
s  ha  az  állampolgárok  nagyrésze  nem
lát maga előtt kiutat. Nem minü]a a tár-
sadalom  tagjai  nem  akamának,  hanem
sokkal  inkább  azért,  mert  c/  kó.zncípok
való.iága  ci  reményveszteti.ség,  illeive  a
megad(')    l}eleiörődés   érzéséi    iúiplálja.
Még  akkor  is,  ha  idáig  nem  beszélhe-
tünk a hatalmi elvárásokhoz való retLe-

gő  igaz()dásról.  A deinokrácia jelenva-
ló``ágából  adódóan,  ame]y  visz()nt  Ön-
"igáhiin inég``ein jeleni mcgnyugvást.

Mcr\  ti felüllévők  s-űk  kti.f zij(i  a jog-
úill(imi.iúig  kereiei   k(jzöii   i.s  ci  nuig(i  ké-

i)ére    igyek.sz.ik   `/`()rmálni    (i   vcilóság()t.
Jóllchct  nem   telje``en   önkényesen,   de
aimyira mégis mcghatí'irozóan, hogy c/z
úillcimi)()lgcír()k  milli(')i  c.sui)úin  .Ntili.izla-

.``€enc/)rc kc'#.y.tzerjj./nek.  A hzitalmi dön-
iésck  l()gikájái  semmilycn  in(`)don  nem
képc``ek   hel.olyásolni.  Még  ha  szeret-
nék  is,  a7.  úgynevezett  tőke  és  hatzilini

javak   cgyenlőucn   eJ(tsz(á``a  miiiit   iel-
jc*``éggcl  illuzórikuL`  abbm  hinni,  h()gy
egyik   n!ipról   a  iná``ikrzi  incgváJtozhat
vakuni.  De  há[  a  rendszervá]tozá`  idő-
sz,zikában bárki fell-igyclhet ana, hogy a
k()rábbi    ígéretek    mindegyike    üre``sé
vált,   s   h()gy   jóf()nnán   nein   történik
mz'Ls,  mint a ``zavak  és  tettek  közti  sza-
kadék  legalább   szavakbm   töriénő  el-
lcplezése.  Vagyis a konnányzaü politi-
ka mindenáron  való elfogadtatása,  zmi
a/.ért  éruie[Ő,  mert  valóban  -  a  szava-
zati  zu-ányokat tekintve  -  többségi  elfo-

gadá``()n  alapul.  De  a  törvényes``ég  és
az  elfogadotLság  (legi[imáci('))  különb-

ségeiről sem szabad megfeledkeznünk.
Végül is arról van szó, hogy még a ko-
alícióra  szavazó  állampolgárok  i``  be-
csapotmak érzik magukat. Az a hatÁro-
zott    meggyőződés    kezd    kialakulni,
hogy a kománykoalíció, a félrevezetés
sokszón áüáthatatlan  fortélyaiva]  él.

Ha  neri  így  lenne,  alighanem  társa-
dalmi elégedet]enségről sem beszémet-
nénk.  Úgy  is  mondhamánk,  a  többség
rokomzenvét nem veszítette volna el a
kományzati hatalom. Csakhogy éppen
enől  van  szÓ.  S  ahogym  közeledik  a
választások időszaka, egyre több körül-
mény utzLl aiTa, hogy  a  haialmon lévók
elszánt küzdelmet folyta[n(ik a poliiilcai
szimpátici  visszaszerzéséér[.  Nem  z`tu:-
hatjuk ki  annak  lehetőségét sem,  hogy
a különböző  kományzati intézkedések
(így  a  nyugdíjak  felemelése,  az  állam
és  a  legnagyobb  történelmi  egyház  vi-
szonyának   konszolidálása)   éppen   az
elobbi  célt  ``zolgálják.   Ne   kerteljünk:
aiTól   van   szÓ,   hogy   a  nagyobb   kor-
mányzó   párt   meg   aküja   Őrízni   kor-
mányzaü   szerepét.   „Mellesleg"   újabb
c``apdákat  á]li'iva  azok   számára,   akik
úgy   gondolkodnak,   hogy   a  jelenlegi
helyzeLtől   inár  c``ak  jobb  jöhet.   Mert
akik jelenleg a hatalom biriokosai, már
minden    kiváliság()t    inegszereztek,    s
végre  munkálkodhai"k  azon,  h()gy  a
tÁrsadalom  iöbbsége  i``  érzékel.je  a ja-
vulást.

Csak éppen egy zilapvctő körülinény-
ről  ``emmiképp  ``cm  s7.abad  clfclcdkc7.-
nünk.  Ha  ugyzuiis  zi gzizdaLsági  növeke-

dés iiein éri el az öt százalékot, az élet-
körülményekben  ``em  töriénhet  gyöke-
res v`fluoz`űs. A i)énz dik[(tiúrúij(i  rúiolv(i-

súi.sscil   nem   .izúim()Iődik  fel.   Mini   tili(J-

gy(in    nem    csökken    ``zúim(]Ííevően    ct
nwnk(inélküliek .s-.árn(i  `iem (izz{il,  liii a..

()rszúigb(i  ár(iml(')   külfijldi   iőkéi   c.i()dii-

s..erkéni   pról)úiljdk   elf()g(iil[(iini.   Me[`

ha iőkérő] r>cszé]ünk, azonnal a prt)[ina
kell  gondolnunk.  S  a  iőke  (tt.i inűködik
igazán,  ahol  a várható  hasz()n jeleniős.
Ezt  a  hasznot  pedig  aligha  lehci  alul-
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képzett,   a   mindennapi   túlélés   kény-
szereivel  foglalkozó  polgárokkal  meg-
temelni.  S  minél  kevesebb pénz jut az
oktatásra,    a    szociális    ellátó    rend-
szerekre, annál nagyobb a veszélye an-
nak, hogy a modemizációs kl'sérlet cső-
döt mond.  Végre lámunk kellene azt is,
hogy  a jelző nélküli  piacgLizdaság egy-

felőn jőlétei  [ermel  (meglehetősen  sz.űk
társcidalmi    réieg    s-.Cimára),    másfelőa

pedig   nélkülözési   és   megf()szio[tságot
mirulazoknLik,   akik   sem   cinyagi,   sem
lui[almi,   sem   kapcsolati   tőíkével,   nem
r€nc7€/k€zné'k.  Hiába vágynak az állam-

polgárok  ana,  hogy  nagyobb  mérték-
ben ré``zesülnek a megtemelt javakból,
ha  például   a  bankok  konszolidációja
fontosabb mindennél.  Kétarcú jelenség
ez,   mint  mnyi   más   a   „vadkapitaliz-
mus" körülményei között.

Miközben    ugyanis   c/   pÍ.c[c6JcÍzc7cÍ.Tcít;J

i(jrvényei   liatáro-z=ák   rneg   a   fejlődé.s
meneiét,   sokszor   érezheijük   ci.ti,   hogy
ennek  előnyei  a  gci'.da.iúigi   é`i  ci  i)()Iiii-

k(ii  elii  körél)en halm()=(')dnak fel. Mé`g-
hozzá     annyira     ``zcmbcötlő     in(')d()n,
h()gy a társadalmi igaz``ágos``ágnak és a
inegközelítően   egyenlő   köztehervisc-
léLmek  még  a  láiszata  is  hiányzik.  De
bámennyire  felháborítózik  is  a  vagyo-
nosodási  kísérő jelenségek,  vagy  azok
a  hatalmi  imnipulációk,  inelyek  aiTól
igyekeziiek  meggyőzni,  hogy  a  „`sajái
sz.cmünkiiek   sein   higgyünk",   egy   idő
u{án  a  gyávaLság   érzésvilágát  erősítik.
Kezdetben   csak   a   sz.('ttlanságét,   inely
f()kozatosan  vczet el  a  kéiiyszcrű  bcle-
törődé``ig.  Fcl[éve  i)cr``7.c,  ha  clcvc  le-
inondunk   a   vált()zta[ás   lehetőségéről.
De  hát éppcn a p()]gári  dem()krái`izi kö-
rülinényei  között  nein  vállalhaijuk  en-
nek t.clelő``égét, hiszen a pulainenti vá-
lasztások  nyújtanak e``élyt az  elégedet-
1cnség  kifejczésére.  Még  akkor  is,  ha
első    r)ilLmtá.`ra    scinmil`élc    garani`ia
nincs  zLm,  h()gy  az  új  k()mányzati  ha-
tal()in  időszakábaii  minden jobbra  for-
dul.

Dr.  Kerékgyártó T. I.stván

21



Pusztaföldvár, Sporicsarnok 1997. október 3-4.

1/ Verseny  célja:  A sakkoz€'Ls  népszerűsítése  a  c`igány
ünulók és a felnőttek körében. Játéklehetőség biztosíü'isa,
telietséges   tanulók  kivz'daLsztása,   sportbaráti  kapc`solatok
kialakítása.

2J  Verseny  fővédnökei:   dr.  Hegyesiné  Orsós  Éva
címzeies  államtitkár  asszony,  a  Nemzeü  és  E[nikai  Ki-
sebbségi Hivatal  elnöke;  Horváth Aladár> a Gmdhi  Ku-
raiórium elnöke, a Roma Polgárjogi Alapítv`ány clnökc.

3./ A verseny védnökei:  Hevesi JÓ7,sel.,  Békés  Megyei
Nemzetiségi  főtanácsos;  Petró  .|ózsel.,  a  Békés  Megyei
Sakkszövetség    t.őtitkára;    Vetró   László,    Pusztaröldvz'ir
polgámestere;  Sódar Ferencné,  Pusztaröldvár jegyzője;
Priltelszki  Jánosné,  az  Álmános  Művelődési  KÖzp.9nt
igazgatója;  Nagy  János,  Pusztaföldvár  Kisebbségi  On-
kományzatámk  elnöke;  Lakatos  Til)or,  Orosháza  Ki-
sebbségi  Öikonnányzatának  elnöke;  Katona  JÓzsef  az
orosházi MTK technikai vezetője; Wegmoszta Béla, oros-
házi Órásmester;  Károlyfalvi Elemérné, az orosházi Tán-
csics  Mihály  Ghnázium  kollégiumvezetőjeM;   Gulyás
Lászlóné,  az  orosházi Táncsics  Mihály  Gimnázium  ügy-
vezetője;  Korhely  György,  a Békés Megyei Nap újságí-
rója.

4./  A  Roma  Sakkl)ajnok`iág  alapítója:  Nagy  Jáno``
„Fide" mester, Pusztíú.öldvár,1997.

5/  A  verseny   rendezője:   Roina  Kisebbségi   Őnkor-
inányzat,  PusztíLt`Öldvár.

6./ A verseny helye és ideje: Puszüú.öldvár, Sp()rtc``amok.
Megnyitó:

1997. októl)er 4-én 8.30 órakor
majd technikai értekezlet.

I-VI.   t.orduló  9-13   óráig,   13-14  óráig  ebédszünet.   14
órától a további  fordulók a nevezett csapatok  létszámától
függően (Maxhum + 6 forduló)  17.30 Óráig. Ünnepélyes
eredményhirdetés 1 s órakor. Sakkszimultán  18.30 órakor:
Nagy János  .,Fide" inesterrel,  Katona József mesterjelöl-
tel és Mónus Zoltán mesterjelölLtel.

7./ A nevezés:  Nagy Jz'mos,  5919.  Pusztst.öldvár,  Rákó-
czi   u.   66.   címen,   írz'isban   lehet  nevezni.   Érdeklődni:   a
68/312-937  és  68/422-000  telefonszámon  lehet  8-tól   16
Órái8.

Kérjük, nevezésüket általános iskolai, középiskolai, l.el-
nőtt kategóriában,  név  szerint  szíveskedjenek  leadni  - a
nevezési  határidő  figyelembevételével,  inert  zi  versenyre
csak  100-120  főt  tudunk  t`ogadni.  A nevezések  elrogadá-
sát a nevezési  soiTend szerint vi````zaigazoljuk.

8./  A  verseny  résztvevói:   Mindazon  csapatok,   akik
1997.  szepteinber   15-ig  írz'Lsban  beneveznek  a  sakkver-
Senyre.

9./ Versenyl)izottság:  Katona JÓzsel.,  Mónus  Zoltán,
Orovec7, László,  Rafael Ernő és Nagy János.

1{)./ Nevezési  díj:  Felnőtteknek  500 Ft/fő,  {'útaláiios  és
középiskolásoknak 200 Ft/fő, melyet a sakkverseny hely-
színén  1997.  október 4-én  délelőtt 9  Óráig  kell  ber-iz.emi.
A nevezési díj  tartalmazza az üdítő, a szendvics és a kávé
árát.

11./  A  verseny  lel)onyolítása:  Könnérkőzéses  l.()má-
bm, maximuin  12  rorduló kategóriánként. Játékidő:  2xl5
perc.  Győztes az a csapat,  zimely  a legtöbb  pontot szerz.i.
Egyéniben  szintén   a  legtöbb   pont(tt  gyűjtöii  jáiékos  a
győztes.  Holtverseny  csetén  egymás elleni  crdinény,  csa-
patgyőzelmi  pontszámítás,  Berger  Sonneborg  ponLszz'mí-
tÁ.`.

12./  Csapatok:  Egy  csapat  3  fohől  z'U1,  egy  iskolz'iból
imixiinum  2  csapat  (6   fő)  és  egy   fcln(m  csapai  (3   1.ő)
nevcr/.ését tudjuk elfogaclni.  A diákigazolvz'myi mindcn  izi-
nuló hozza magával!  Kérjük pontoszui mcgnevcziii a csa-

patokai    hogy   milyen   kzitegóriábzui   kívánnak   indulni.
(Felnőtt csapatbm  il:júsági  k()rú játékos is jáLszhat.)

13./  Szállás:  a Táncsics  Mihály  Giinnáziun  Kollégiu-
ma  Oro`sháza,  Táncsics  M.  u.  6.  sz.  Telefon:  68/311-258.
Érdeklődni:  Károlyí.alvi  Elemérné  kollégium  vczetőnél,
vzigy   Gulyás   Lászlóné   ügyvezetőnél    leliet.   Sz!'Ulodai
költség  az  első  éjs-/.akára  (mosatási  díjjal  együtt)   550,-
Ft/fő (október 3., péntek).  Aki szombatra (október 4-re) is
kér szállást annak a második éjszakára 400,- Ft/fő. A szál-
lás clfoglalása október 3-án  1 s Órától  történik  folyzumto-
sm.  A szállás befizetését a szálláshclyen  kell rendezni.

14./  Díjazús:  A  győztes  c``paiok  inegnyerik  az  1.  Mzi-
gy€uországi Roina Szikkbajnokságot és az czzel jz`iró scrlc-
get, émeket és oklevelei,  valzmint tÁrgyjutalmat, kaicgó-
riánként  12 000 Ft értékbeii.

A 11. helyezett cszipatok érem,  oklevél,  tárgyjutdoinb€m
ré`szesülnek 8000 Ft értékben (sakk-könyvek).

A  111.  helyezett  csapatok  érem,  ()klevél,   sakk-ké`szlet

jutalomban részesülnek 5000 Ft értékben.
A IV-VI. helyezett csapatok oklevél és iárgyjutíiloin dí-

jazá`sban részesülnek 3  x 2000 Ft értékbcn.
Az  egyéni  verseny  győzte``ei  megnyerik  az  1.  Magyíu.-

országi  Roma Sakkbajnokságot  és  ziz  ezzel járó  scrleget,
vala]nim énnet és oklevelet 4000 Ft ériékhcn.

A  11.  Iielyezettek  egyénibcn  érem,  ()klevél  és  tz'irgyjutzi-
1()mban részesülnek 3000 Ft értékben  (`sakk-könyvck).

A 111.  helyezettek  egyéniben  érem,  oklevél  (`sakk-kész-
1et) díjazásban részesülnck 2000 Ft értékbcn.

A ver.ieny összdíjazása:  120 000 Ft.
A VcrsenybizotLság  külön  díj€ikai is  ad ki  a lcgerediné-

nyesebb j átékosokmk.
15./ Egyehek:  Az érvényben  lévő egyéiii  és csapzitver-

scny  magyar  szabályzii  a7.  irányadók.  (1988-ban  kiadott
VI.  javított  Sakkjáték  és   vcrsenyszabályok  cimű   kiad-
vány).   Vitás   e``eiben   zi   Vcrsenybizoitság   a   helyszíncn
dönt,  mely  végleges.  A  lebonyolítás  f(tnnájz'mak jogái  €i
VersenybizoiLság   fcnntmja.   A    vcr.\`L.n.\'/L.rLyn/m   c/íj/ící-
nvozni  íilos.l

A  verseny  helyszíne  (Pu``ztfl`öldvz'u-Sporic``€mok)  12
kilométene  vm  az  Or()sházi  szálláshelytől,  ziliová  külön
buszjáratot szervezünk.

A  sakkversei.yre  és  az  az.Í  követő  sziinultánra  szere-
tettel várunk minden nézőt.

Nagy Jáno.i „Fide" me``ter
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Aradi Pá.I, az Orsza'gos CÍ.ga'ny
Kisebbségi Onkormányzat képviselője
felhi'vást intézek az alábbi címzettekhez

és a magyar közvéleményhez!
(')7.d  vái.t);  önk(]rmányzati  képviselőj.e  Berecz  ls[ván,  az  el-

múli  idős7.akban  sa.i.tón  és  más  médiákon  kei.esztül  félrcvezette
a  közvéleményt,  i.észigazságokra  épi'tve  manipu`l-ált,  rágalma-

í:,::.ékí:]í:g]t::s]étí:átke::t:sez,eemE::]eízgía:§:t[,]ofg;bg.íás;;v]g[áórsíteost:
[cre elhatárolta inagát e képviselőtől  és kategórikusan jellemez-
te  cselekedetét.

Ft,lhl'v()m:
1.  Az ()rszággyűlés Emberi-Jogi Bizottságának figyelmét,

•   2. Az Országgytflés Kisebt)ségi Jogok Biztosának figyelmét,

3.  Az Oi.szágos Cigány Kisebbségi Önkormányzat figyelmét,
4.  Valamennyi cigány és  nem cigány kisebbségi jogvédő iro-

da figyelmét az alábbiakra:
Bei..`cz  lstván,  (')zd  Városi  Őnkormányzat képviselője  skin-

haedekkel és más küll`öldi ..verőlegények" felbérelésével fenye-
ge[i  a helyi cigányság(tt.  0lyan  valós i)roblémákat olvaszt össze

rné:Sír]aakst:.,!a;`é:::8á`;!t:.:,::kv°e:g::T::t]e:';#nT%]s'::T,:á[zy,,:án:[kí:];
például  a  mellékelt  újságcikkben  említeti  temploin  teteje  egy
iélen  a  gcrendák  elöregedése  miatt  beoml()tt  és  az[  követően
.iajái  poi.tájára  vitette  el  és  hasznosi'totta.  Az  emli'tett  volt  nap-
közi()(th()n  épületét  is  ő bontatta  le  és  hasznosította  itt-ott,  ami-

nek  a  maradványait  valóban  a  cigányok  és  nemcigányok  (sze-
gények) ásták ki és hasznosi'tották.  A inanipulálás fényes példá-
.i.a,  hogy  a  képviselői  területen  az  egyik  temetá;ben  rézharang
muködött.  amit egyszcrcsak elvittek. Mindenki, még  a képvisc-
lő is  a cigányokra fújta a  `.pirosa[".  Sok  idő telt el  és  eközben  a

gyűlölet ei.ősödött a cigányság  relé,  amikor is elokerült az elvc-
szettnek hitt harang.  FGderült,  hogy maga a képviselő vitette he
egy  templomba,  ahol  annak  semmi  helye  nincs.  Megcmli'tem,
hogy  a  képviselő,  ainikor éi)i'ttette  a  boltj.át,  a  telken  lak(')  cigá-
nyokkal jól  elbánt.

Jelenleg  a  képviselő  vezetése  alatt  muködő  Csépány  H`dngi.a
kábel TV ontj.a a cigány kisebbség ellenes szöveget, hamis ténye-
ket és az izgatás legkömönfontoltabb módozatait.

Kérem a  tisztelt  biztosokat,  fórumokat  és j.ogvédoket,  hogy:
vizsgálják meg az említett képviselő magatartásának törvényes-

::g:t,Öákagrí:gtT:,g:ét,koegsvségát,É:d`:kskzaá|goksezcdig,'ínéynyTzszeebb:
Képviselő  elleni  pert,   inelyben  tanuként,   mint  képviselő  fel-
aj.ánlomközremuködésemet.

géFyek%lvt:í::=,zad:#ény  és  párialéü-e kényszerült  elnt,erek  Se-
A felhi'vásom  a  becsületes  ember  felhívása  is,  aki  a  társadalmi

összefogásban  és  a jogrendben látj-a a konfliktusok  megoldását és
1`él a töriénelemből jól  ismert fajgyulölet-keltéstíl.

Dicséret  é``  tisztelet  illeti  ineg  ezért  (')zd  polgármesterét  és
remélhetoleg önkormányzati  képviselő testületét is.

Tisztelettel:

Aradi Pál
OCKÖ képviselő

TÓFALU A FEJLŐDÉS ÚTJÁN
Tófalu    a7.   id(ftözi    polgárinestervá-

las?,(ás   után   isinét   a   figyelem  közép-

p(>ntjábzi   került.    A   kisebbségi   önkor-
mányzaL()knak    ki`j{'u.ó    státusz    alap.i.án
kér>visclcthe/.   jutttt{   S7,tankt'i   E]ei)iér
személyével  a  helyi  cigányközösség.

A   „Lungo   I)r()in"   1997-ben   alakul[
Tt')falubaii   ls  cigány  család  i.észvételé-
vel,    72    tüg    alapilásával.    A    „Lungo
I)i.oin"  t(')falui  szervezete nein minden-
nar)i   példával   lepte   meg   a  község  ci-

gány és  nein cigány  polgárait.
Ingyencs   társadalini   inegbizatásban

a  községi  önkormányzat     kö7.reinűkö-
désével  os7.tottak  szét cgy  kis  teherautó
rakomány  ruhát  a  község  i.ászorult  la-
kosai  kö7.ött   1997.  ()7.  ()8-án.  Eddig  35
cigáiiy  és  inás  helyi  család  részcsülhe-
ieit  a kitisztoti  iiigyenes ruházati  tei.mé-
kckhől. 'umi\ `d Családok a családokért
egyesü lett(`)1  kaptak.

Míiit  Sztankő  Elemér,  a  helyi  cigány
s/.ci.vezet   elnökc,  önkormányzati   kép-
viselő  a  Heves  Megyei  Nap  kérdésére
elmondta, a „Lungo Droin" -szerveze-
ti  jclleggel  -   1997.  januái:iától  műkö-
dik, akti'van részt ves7,nek a község és a
közösség    feladaiii.'ányt.s    inunkáj.ában.

Pályázatokat  i'rnak  alapi'tványokhoz  és
más  civil  szervezetekhez,  hogy  közsé-

gük  európai  einberekhcz  méltóan  léi)-
hessen  az ezredl`()rduló  küszöhére.

Tóralu  polgárinestere,  Kci.ek  .J('}zs.`f
újsági'rói  kérdésére elinondta:

Az    ídoközi     p()1gármestei--választás
óta  elcsitultak  az  érdekcsatározások,  a
lobbik   is   inkábt.   a   l`elelős   közérdekű
munkát  ei.ősi`tik.  Sok  megoldásra  váró
f-eladat   van,   amit   nem   elhanyagolni,
hanem az állampolgáraink elvárásaihoz
mérten,    a    iörvényeiikhez    alkalmaz-
kodva   úgy   kell   megoldanunk,   hogy
munkánk  eredményét  az  utókor  is  be-
csülhesse. Náluik  is inint sok más tele-

pülésen  felelős  önk(.rmányzati  munka
folyik,  poni(>san  azért,  hogy  inegfelel-

.i.ünk   polgáraink   bizalmának   más   ha-
sonló  szerepkört)en  is.  Jó   a  kapcsola-
tunk polgárainkkal  és  a helyi  cigáiiy la-
kossággal.  Sokat  segi`t  ebben  helyi  ön-
kormányzat,   a   társadalmi   szervezetek
és Sztankó Elemér, a hclyi cigány szer-
vezet   elnöke,   képviseloként   is.   Leg-
utóbb    környezetvédelmi    pályázatunk
kedvező  elbi'rálásban  részesült.  Közös

inuiikánk  ezen  pályázatok  által  is  lehet
eredményes.

KÖRNYB7jETVÉDEI,MI
PÁLYÁ7jATOTNYERT

TÓI,.AI,U

A társadalmi munka nálunk nein szé-
gyen, hanem érdem!  Aki  tehet  a közsé-
gért  az  tesz  is,  mondja  újból  Sztankó
Elemér.  Az igaz, hogy sok a inunkanél-
küli, de nein a munkátlan  munkanélkü-
li.  A  rossz  példa  is  igazodik  az  orszá-

gos  átlaghoz,  de  az  utóbbi  nem igazán
`i`ellemző.  Jó  példa viszont,  hogy  a kör-
nyezetvédelmi   pályázaton   községünk
is   nyeri   165   ezer  forintot,   melyet   az
Epi.es-ben  csemetefák  ültetéséi.e,  a  te-
rülct   tereprendezésére   és   a   csemeték
késtmbi  gondozására használunk  fel.

Ezcn  munkában  a  helyi  önkormány-
zat  maximális  segi'tségünkre  van  és  az
sem  titok,  hogy  száini'tunk  Tófalu  pol-
gárainak  eggyüttmuködő  támogatására
is, hogy november 3()-ra környezetünk
szép  szi'nfoltja lehessen  az  Eitres.

Az clültetett csemeték fel is nő.]'jenek
és egykor árnyas fák legyenek.

Szal)ó Vi]mos
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cTtnm[K[KI`IK vnló

RÉSZLETEK

SZOLNOK
1997
NYABA

m  m ffl  EEHEE Hi

Megérkezés a táborba
A  Ti.sz(tligeii  iáborba  az  első  napon

iizenegy  (')rúiól  öt  Óráig  v()li  a  megér-
kezéf .   A   gyerekek   ijedtek  voltak  na-
gyon.  Ncigy  nehezen  cipelték  bőröndje-
ikel.

Vendégünk volt
Lakatos Menyhért író

-  Miért válm+z.totta ez.t a pályát?
-  Abl)an  (i-.  időíben  ri,em  lehe[ett  vúi-

lcisz}ani,  ciz  élet   így  hozia.  Rákénysze-
rüliem`    h()gy    író    legyek.   Gyerekként

EGY     TÁBORI     ÚJSÁGBÓL

szereiiem   ii..   ir()d(ilmai.   Egy   ncigy   ci-

gány  közösségben  éliem,  ahol  nem  so-
k(it jelentett,  hi:i  v(ilaki  író.

- Szeretett-e iiskolába járni?
-  Nem  iúlsűig()scin.  A  cigány  [eleprőfl

csak  én júirtam  iskolúil)(i.  `J(')  icinul(')  v()l-

tam,  i)edig  nem  v(]liiik  könyveim,   író-
eszközeim.  A  gimnáziumban  már  j()b-
l)(in  .Kzerettem  t(inulni.  Kérlek  benneie-
ket,   hogy   Tii   i.i   .szorgalm(iscin  tcinuljcr
'ok.

Bakó Anita és Varga Bea
készítette a riportott
*

A     ncigykátai      közlekedésrendészeii
csoport  lűiioga[ta  meg  {áborunk  lakóit.
A kuíyák (i rendőrök l)(iráit(ii,  a l)űnözőílc
elfiogői.   N(igyon  élveztük  ti  bemui(itói,
hisz cizt is  lúithatiuk,  hogy(in kai)ják el a
bűnözői  a kuívák.
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A  IJesi  M egyei  Rendőr-./`őíkiii)iiáii!.`úig
Bűnmegelőzé.si   C.soi)orija  kre.s`iz  veiél-
kedőt  rendezet[. Toll(ikci[,  rengeíeg  cs()-
kii,  mairicúii  oszitjtiak  ki.  Az  ügyessé`gi
keréki)árversenyen a `fődíjak a k(jveike-
z,Őík volicik:  walkm(in-e.s  rádió, kiirádi(').
magnó.

Riport Oláh Mara
nénivel

- Hogyan kezdett festeni..'
-   Beieg   voliam,   és   a   l)e[egségemei

belef es[eiiem ci képekl)e .  Ekk()r ke.+d[em

gyó,gyulga[ni.
- Milyen családból szárinazoft..'
-Nagyon szegények voltunk, én taka-

ríiani  jári(tm  a  g(iz;dag()kli()z,.
-  Ijáttuk  a TV-l)en,  amikor Tökölön

volt a börtönlien a fiiataloknál.  Milyen
tapasz.falatai vannak?

-  Sok  ci cigúmy  bűnöző.  Ahol  cscik  le-

Í:eü:k,,m]e:[gíg#g,ygot,bz,,et#,]ee%,k.kÉfjje%.kF:

úgy,   hogy   belőle[ek   mindi`g   meleg.iég
árc,dj(,n.

Varga Andrea és
Tángyesz Kata]in

*
A   túiborbtin   Bujdosó   Jái.osné   Ági

néni,  Raffael  Jáno`sné  Aranka  néi.i,
Dóda  IÁszl,óné   Erzsike   néni,   Kozák
I§tván  (Dzsudi)  bácsi  é.s  Csiík  IÁszlé
ierelgeiiek,  irányí{gcitiak hennünkei.  É.s
az i.i  előf tJrdul.i,  Iu)gy  éj.s.mká..iak  rni(ii-
iunk.   -   De   liúii   egy   iúl)orl)(in   minden
előfor{Iul(I,'(,,).
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szveeTíiénsy-
Me]yek a nagyohl)ak?  A kis t.e-

hér   kockák,   vagy   a   kis   I.ekete
kockák?  A he lyes  választ  kérjük
beküldeni!

111
nl

111
A  téglalaph évő  6  egyenes

s'/,erintetek  párhu7,amos-e    vagy
nem?
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Segí'Ísen,
hoav seai'thessünk

Alapi'tványunkh()z sok fiat.dl fordul ösztöndl'j -támogatá-
sért. 0lyan fiataltik, akik szeretnének tanulri. képezni ma-

gukat, de sz()ciális helyzetük miatt .e7. egyre nehezebb.
Nckünk is egyre nehezebb azt válaszolni, hogy sajnos

anyagi  lehetőségeink k()rlátoz(ittsága miatt nem tudunk
segi'teni.  De ha Ön segít nekünk, akkor a saját gyerine-
kén  segít.  Ha  Ön  segít,  akktir  nekünk  nem  kell  nemet
mondanunk.

Bármilyen  összegű  befizetést   köszönettel   veszünk.
Mi  100 forintnak is örülni  fogunk.  A befizetett összeg-
ríl igazolást adunk, Így Ön ad(')alapjából levonhatja.

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továl)l)kép7,ési Központ" Alapítvány,
115()11()310006117

Köszönettel az Alapítvány leendő táinogatottjai ncvé-
ben:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

i-Ei
MEGRENDELO

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

1

'    Megi.endelő neve:
1

címe:    ................................      `

11

1'

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

I                         Blőf.izetési díj  eív évre:  480 Ft,
i                                           fél évre:  240 Ft
I     A megrendelílapot és az előfizetés díját a szerkesz-
1                             tőség címére kell eljuttatni:
I                            5000 Szolnok, Szapáry út l`J.
i                                  Telefon/rax: 56/420-110
1

2ó

Blőfizethető rózsaszínű
postai utalványon.

Megrendelőink között az

ÉáíÉ8ÉEs
vásárlási utalványokat           i

sorsolunk ki ! _J

^      ,        -.   ,      ,,.    LL   `  .Á   ,          ,         ,'\      ,       '!,          í' ':    ,        ,        ,          ,

'       '!    ,    ,   '      ,       ,         .    ,'      ,i    ,       ,           ,    ,  n,

1997..iúlius 26-tól  érvénytelen.

A  Toli.a  Megyei  Független  Cigány  Szövetiség  és  az
Orsz;ágos Cigány Ki`sebb.ségi önkorinányzat Tolna Me-

gyei Koordinációs lrodáüa 1997. június 26 -ai kezdettel
két  napo`s  Regionáli}s  cigány  politikai fórumof  szerve-

zett Szeksziárdon. A rendez.vény célja:  a közéleti cigány
és  kisef)t).ségi aktualitásainak hemutatása,  különös  {e-
kin[ettel  a  közelgő  parlamenti  választásokra.  Ki`sebb-
ségpolitikai,   foglalkoztatáspolit.ikai,    oktatáspolitikai,
valamint  szociálpolitikai  kérdések  megvitatása,  inj.or-
mációk közvetítése a válasz.tójogi törvény és a tervezett
kiselil}ségi törvény módo`sítása kapcsán. A cigányság és
a l.azái.kban élő inás ki`sel)bségek parlainenti képvise-
letének lehetséges inegoldási inódjaí.

A Péli Tamás R()ma Képz.őművész.eti
Egyesület tagjainak cst)ptirt()s kiállítása

nyílik Budapesten a Fáklya Klubban
(VI. ker. Csengery u. 68.),

1997.júiúus 27-én (péiüeken)  17 ú]rak()r.

A   cigány   képzőművészek   reprezentau'v   tárlatának
megnyitóján neves  roma irodalmi  alkotók és  előadók  is
bemutatkozmk. A roma képzőművészeti eg,yesület kiál-
lítá``ának t.ővédnöke dr. Hegyesiné Orsós Eva L`íinzetc``
államtitkár, a Nemzeú  és Etnikai  Kisebbségi  Hivatíil  cl-
iiöke.  A cigáiiy  festőinűvészek kiállítását Tcré7jváros zil-

polgármestere dr. Szpirulisz  I]dikó nyítja ineg.
A Péli Tamás  Roma Képzőinűvészeti  Egye``üle[ alko-

tóinak   kiállítása   1997.  július  4-éig   tekinmető   meg   zi
Fáklya Klubban, hétköznap 9-17 óra között,  `szoinbaton
9  órától  13  Óráig.
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Augusztus  1.  (péntek)

Gyöngyös                       oá
Hódmezővásárhely      oá
MÍskolc                                 ok

Ózd                                  oá
Pécs                                    r
Tornyiszentmiklós          ok

Augusztus 2.  (szombat)

Abony
Békéscsaba
Dömsöd
Hajdúszoboszló
Ka p osvá r                          av.
Kecskemét              oá+kjv.
Komló                       oák+av.
Magyarnándor             oák.
Marcali                                   ok.

Miskolc                                  av.

Ózd                                       ok.
Pécs                     r+oák+av.
Sió{ok-Kiliti                              av.

Szeged-Alsóváros         bv.
Szentendre                      av.
Tura                                     av.

Augusztus 3.  (vasárnap)

Békéscsaba                    av.
Bonyhád                         oák.
Bugac                              oák.
Csongrád                       oák.
Csorna                               av.
Gyomaendrőd                av.
Gyöngyös                         av.
Hajdúszoboszló              ok.
Kaposvár                oák+ok.
Kecskemét              oá+kjv.
Kiskun-

halas               oák+kuv+av.
Kistelek                              oák.
Kóka                                  oák.
Kunszállás                      oák.
Lajosmizse                        av.
Miskolc                                  av.

N ag ykő rös                        av.
Nyi'regyháza                     av.
Pápa                                  av.
Pécs                av+r+ok+av.
Sió(ok-Kiliti                              av.

Szeged-Alsóváros         bv.
Szeged-Cs.  sor  av+mgv.
Szentendre                      av.
Tápiószentmárton       oák.
Tiszakécske                    av.
Törökszent-
miklós                         oák+av.
Vámosgyörk         kjv+mgv.

Augusztus 4.  (hétfő)

Kiskőrös                           oák.

Augusztus  5.  (kedd)

Báto nyte renye             oá k.
Cegléd                               oá.
Nagyecsed                   oák.
Nagykanizsa                 oák.

Augusztus 6. (szerda)
Miskolc                   oák+osk.
Tura                                  oák.

Augusztus 7.  (esütörtök)
Celdömölk                         ok.

Komádi                              oá.
Ónod                               oák.
Szeged-Cs.  sor             ok.
Vésztő                             oák.

Augusztus 8.  (péntek)
Miskolc                                  ok.

Pusztamérges             oák.
Sásd                               oák.

Augusztus 9.  (szombat)
Hajdúszoboszló             ok.
Jászberény                  oák.
Kaposvár                         av.
Kecskemét              oá+kjv.
Kiskunmajsa                  oák.
Miskolc                                  av.

Pécs                           ok.+av.
Siófok-Kiliti                            av.

Szentendre                     av.
Tiszanána                     oák.
Tu ra                                    av.
Vámosgyörk                 oák.

Augusztus  10.  (vasárnap)
Békéscsaba                   av.
Csorna                               av.
Dombóvár                         ok.
Dunaújváros                 oák.
Galgamácsa                   av.
Gyomaendrőd              oák.
Hajdúszoboszló             ok.
Jászfényszaru             oák.
Jászszentandrás        oák.
Kaposvár                          ok.
Kecskemét              oá+kjv.
Kiskunfélegyháza       oák.
Miskolc                                   av.

N y i'reg y háza                     av.
Pásztó                            oák.
P écs                         oá k+av.
Siófok-Kiliti                             av.

Szeged-Cs.  sor  av+mgv.
Szeged-Kkd                     ok.
Szekszárd              oák+av.
Szentendre                     av.
Vámosgyörk         kjv+mgv.
Zalaegerszeg                 av.
Zámoly                                bv.

Augusztus  12.  (kedd)
Balkány                            oák.
Gönc                                oák.
Zalaegerszeg               oák.

Augusztus  13.  (szerda)
Csorna                       ok+oá
Makó                                  oá.
Mezőcsát                      oák.
Miskolc                              osk.

Augusztus  14. (csütörtök)
Cece                               oák.
Gyönk                              oák.
KÍsbér                                oák.

Mélykút                             oák.

Szeged-Cs.  sor             ok.

Augusztus  15.  (péntek)
Miskolc                                  ok.

Augusztus 16.  (szombat)
Aszód                              oák.
Cso rna                               bv.
Hajdúszoboszló             ok.
Ka posvár                          av.

`   Kecskemét                    osk.• "iskolc                              av.

Mohács                          oák.
Pécs                           ok.+av.
Siófok-Kiliti                             av.

Szentendre                     av.
Tu ra                                     av.

Augusztus 17. (vasárnap)

B ékéscsa ba                   av.
Böhönye                         oák.
Csongrád                          bv.
Cso r na                               av.
Dunaföldvár                   oák.
Dunaújváros                     av.
Hajdúszoboszló             ok.
H eves           oá k+ av+ m gv.
Jászjákóhalma            oák.
Jászladány                   oák.
Kaposvár                          ok.
Kecs ke m ét              oá+ kjv.
Kiskunfélegyháza          av.
Kiskunfélegyháza          av.
Kunszentmárton         oák.
Kunszentmíklós           oák.
Mélykút                                  bv.

Miskolc                                  av.

Monor                               oák.
Mórahalom                     oák.
N y i'reg y h áza                     av.
Palotás                            oák.
Pécs                         oák+av.
Polgár                                    bv.

Siófok-Kiliti                              av.

Szászvár                oák+ av.
Szeged-Cs.  sor  av+mgv.
Szentendre                      av.
Tiszakécske                  oák.
Vaj sz ló                                 bv.
Vác                                    oák.
Vámosgyörk         kjv+mgv.

Augusztus  18.  (hétf6)

Bélapátfalva                  oák.
Egyek                               oák.

Augusztus  19.  (kedd)

Fertőszentmiklós        oák.

Augusztus 20.  (szerda)

G al vács                             bv.
Hajdúszoboszló              üv.
l saszeg                              bv.
Ke re kegyh áza                bv.
Nagydorog
Polgárdi

Vajszló
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Augusztus 2i . (csütöriök)
Pacsa                               ok.
Ragály                              oák.
Szeged-Cs.  sor              ok.

Augusztus  22.  (péntek)
Komádi                             oák.
Mskolc                                ok.

Augusztus 23. (szombat)
Hajdúszoboszló              üv.
Ka posvá r                          av.
Kecskem ét              oá+ kj v.
Miskolc                                  av.

Pécs                           ok+av.
Sárbogárd                     oák.
Siófok-Kiliti                              av.

Szentendre                      av.
Tu ra                                     av.

Augusztus 24. (vasárnap)
Abony                              oák.
Békéscsaba                   av.
Csorna                               av.
Hajdúszoboszló             ÜV.
Kaposvár                          ok.
Ke cske m ét              oá+kjv.
MÍskolc                                  av.

Nagykőrös                     oák.
N y i'regyh áza                     av.
Pásztó                              av.
Pécs                             oák+r.
Pécsvárad                    oák.
Siófok-Kiliti                              av.

Siójut                                  oák.
Szeged-Cs.  sor  av+mgv.
Szentendre                      av.
Vámosgyörk        kjv+mgv.

Augusztus  25.  (hétfő)
Kaposvár                          ok.
Szécsény                      oák.

Augusztus  26.  (kedd)
Kecskemét
Vlll.  26-31-ig       Hi'rös  Hét

Pápa                                 oá.
Píncehely                        oák.

Augusztus 27. (szerda)
Jánoshalma          oák+av.
Miskolc                                osk.

Veszprémvarsány      oák.

Augusztus 28. (csütörtök)

Jászszentlászló          oák.
Szeged-Cs.  sor             ok.

Augusztus 29.  (péntek)

Dévaványa                      oá.
Miskolc                                   ok.

Augusztus 30.  (szombat)

Hajdúszoboszló              üv.
lsaszeg                           osk.
Jászárokszállás           oák.
Kaposvár                  oá+av.
Kecskemét               oá+kjv.
Kisláng                               oák.

Mezőberény         av+mgv.
Miskolc                                 av.

Pécs                         oák+av.
Siófok-Kiliti                             av.

Szentendre                      av.
Tura                                      av.

Augusztus 31.  (vasárnap)

Abádszalók                   oák.
Békéscsaba                    av.
Csanytelek                        bv.
Cso ng rád                         av.
Csorna                              av.
Farmos                           oák.
Fegyvernek                   oák.
Fülöpszállás                   oák.
Hajdúszoboszló             ÜV.
Ka posvár                          o k.
Kecs ke m ét              oá+kjv.
Kisújszállás                       av.
Miskolc                                  av.

Nagykáta                       oák.

Nyi'regyháza                     av.
Orkény                             oák.
Pécs                        oák+av.
Siófok-Kiliti                             av.

Szeged-Cs.  sor  av+mgv.
Szentendre                      av.
Vámosgyörk         kjv+mgv.
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