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Felhívás
Balázs JÓzsef vagyok, rokkant nyug-

dl'jas.   13   éve  sclerosis  multiplex-ben
szenvedek.    A   betegség    mechanikus
hajtókocsihoz  kötött.  Ezt  a  betegséget
túlhaladott  állapota  miatt  már  műteni
nem lehet. Időközben családot alapítot-
tam,   egy   gyemek   édesapja  vagyok.
Kérem  a lakosság jóindulatú  bámine-
mű támogatását.

Őncélú   támogatásaikat   a  jászfény-
szarui   Tákarékszövetkezetnél   vezetett
69500149-10000719#1-esszámlaszánon

Címlapon: a Turai Gyermek
Fotószakkör felvétele
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FIGYELEM.I
Szerkeszlőségünk

el;köl,löz;ött.
Új címünk:

5000 Szolnok,
ALranka u. 3 .

A nem kért kéz,iratokat nem őrizz.iík
meg és nem küldjük vissz;a!
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tehetik meg, személyesen pedig a Jász-
fényszaru, Vörösmarty út 15. szám alá.

Jóindulatú   támogatásaikat   előre   is
k\Ó&zönöm,    magam    és    a   csaiádom•`

nevéb`en is.

Tisztelettel:
Balázs József

Tisztelt
Szerkesztőség!

19  éves  vagyok,   18  éve  nevelőszü-
lőknél  élek.   Amatőrként  már  nagyon
régóta kerékpározom,  most,  nagy  örö-
mömre   a   Miskolci   Vasúti   Sportklub
tagja lettem. Ahhoz azonban, hogy ver-
senyeken részt vehessek, megfelelő ke-
rékpárra   lenne   szükségem.   Sajnos   a`
családom nem tud erre áldozni. Kérem
önöket, segítsenek !

Tisztelettel: R. Gyula

(Aki segíteni tud R. Gyulán,
nevét és pontos címét

szerkesz.tőségünktőíl megkapj a.)

LEGENDÁS CIGÁNYZENÉSZEK
A  cigányzenészek  saját,  belső  ér-

tékrendjük szerint igen sok társuk fe-
je fölé tettek megérdemelten glóriát,
s  csak nagyon ritka esetben  értékel-
nek bárkit is alul.

E    belső    értékrend    sajátossága,
hogy   egyszerre  kell  megfelelni  az
képzettségnek és  ösztönösségnek.  A
jó cigány az, aki „tud" is. Tehát kot-
taolvasó, klasszikusokban jártas, érzi
a  dzsesszt,  és  a  magyar  nótában  is
Ízes és egyben virtuóz.

A   leglegendásabb   cigányprhás,
aki magamagát Öt világrész első fej-

Laat:itjs|fjgl#,,nív#tae63€.meRgác:
azaz a mérce.

Az utána következő prímásnemze-
dék java akadémiát járt ugyan - de a
cigányprímásságot   az   ő   vonójáról
leste el, vagy mert ismerte személye-
sen, vagy mert hallgatta rádiófelvéte-
leit és néhány megmaradt hangleme-
zét.

A  hábori   után   nagy   legendával
Övezett Bacsik Elek  gitáron  és brá-
csán   kápráztatta   el   közönségét   és
kollégáit.  Ebben  méltó  társa a híres
Szabó Sándor (Sülthal) a kitűnő gi-
táros és tanár, aki nemzedékeket ne-
velt ki.

Kovács Andor  (Öcsi bácsi) virtu-
Óz  gitáros  volt,  aki jónéhány  rádió-
felvétellel bizonyította, hogy magyar
nótát nála jobban  senki sem tud   gi-
táron előadni.

A háború  előtti  (és  alatti)  muzsi-
kusnemzedék   regénybe   illő   alakja
volt Piroska Zoltán, aki szaxofono-
zott és hegedült. Barátja volt Cziffra
György világhírű zongoristának és a
kitűnő,   korán   elhunyt   Zoltán   Pál
író-drainaturgnak.   Hámójuk  kalan-
dos  életútja -  szökéseik  és  egymást
szöktetéseik a nyilasok elől, az orosz
hadifogságból stb. - valódi kalandre-
gényt  tennének  ki,  amelynek  egyik
fontos    szhhelye    a    híres-hffhedt
Rozsnyai féle Arizóna mulató lenne.

Híres cigány familia a Patkánynak
csúfolt  vagy  becézett  Horváth  csa-
lád  is,  akik  egy  másik  becenevet  is
kaptak   a   Katit,   melyet   ma   már
Kathynak ímak, y-nal. 1956-ban ke-
rült nyugatra a híres Kathy Horváth
Sándor és testvére Elemér, mindket-
ten kiváló gitárosok és liegedűsök. A
hannadik   testvér   Kathy   Horváth
Lajos  itthon  maradt.  Két fia a cim-
balmos  Elemér  és a hegedűs  Lajos
igen    sokat   szerepeltek   külföldön.
Családjuk  tagjait  -  Yehudi  Menu-
hintóI  Czifffa  Györgyig  sok  kiváló
művész   ismerte   el,   ahogy   Csányi
Matyikát   is   Ella   Fitzgerald,   aki
Svájcban  találkozott  vele  és  Ameri-
káig  egyengette  a  zseniális  hegedűs
útját.   Bálint  Dezső  hegedűművész
1956 után a müncheni Rádiózenekar
koncertmestere  lett.  Mindkét  fia ki-
váló zongorista.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Mély     fájdalommal     tudatjuk,
hogy  szeretett,  tisztelt,  nagyrabe-
csült,  barátunk,  művésztársunk,  a
100  Tagú  Cigányzenekar  művé.-
szeti   igazgatója,   alelnöke,   Berki
László     tragikus    hirtelenséggel,
szív i nfarktu s            kö vetkeztéb e n,
1997. október 24-én elhunyt.

Berki László  1941, májps 22-én
született    Budapésten.    Edesapja
Berki  Károly,  aki  a  cigánykirály
36-ik    Rácz    Laci    zenekarában
kezdte  tanuló  éveit  és  évek  foly-
tán  lett  belőle  az  egyik  legneve-
sebb    cigányzenekari    karmester,
aki  a Bura testvérek nagyzeneka-
rának  karmestere  volt.  Ez  a  ké-
pesség,  ez  a tudás  öröklődött fiá-
ba Berki  Lászlóba,  aki kezdetben
a    Rajkó    Zenekar    prímásaként
bontogatta  szárnyait,   majd  elvé-
gezte  az  OSZK  Zenész  Tovább-
képző  lskoláját.   1956-tól  magán-
úton tanult, hjszen 14 éves korától
ő tartotta el idős szüleit.

Tanárai:   Horty,   Wersényi,   Or-

::égnhátRdaod|?sóz::t6ZZíÍ:Ítóké3p7i
Együttesnél,  ahol  kezdetben kon-
certmester, később  1968-tól zene-
karvezető, prímás volt.

A világon egyedülálló  100 Tagú
Cigányzenekar   (amely   1985-ben
alakult)   alapító   művésze,   művé-

szeti    igazgatója,    hangszerelője,
zeneszerzője,  alelnöke,  karmeste-
re, prímása, egyszerűen a  100 Ta-
gú Cigányzenekar zenei  polihisz-
tora volt  12  éven keresztül.  A ze-
nekar     intemacionális     koncert-

?érsoe:r,aT;`::fo::g#áejz`::::
stílus  és  `irányzat  meghatározása
nevéhéz` fűződik.

Több  kitüntetései  közül  legkie-
melkedőbbek:

A Magyar Rádió NívÓ Díja, és a
nemzetközileg   leüobb   népzenei
hanglemeznek  járó  Arany  Szitár
Díj,  melyet  a  folklór  Oscar  díja-
ként emlegetnek,  valamint  a Ma-
gyar Köztársaság Csillagrendje.

Ezek  a  kitüntetések  méltán  is-
merték  el  Berki  László  művészi
munkáját,  hiszen  több  mint  200
feldolgozása, hangszerelése, szer-
zeménye  és  átirata  hangzott  el  a
rádióban,  televízióban  és  megje-
lent hanglemezeken.  Nyolc nagy-
lemeze  készült el, több  CD-je je-
lent meg,  különösen külföldön és
Japánban,  ahol  a  „Világ  legjobb
muzsikusa" címet nyerte el.  A ze-
nei  berkekben  egyszerűen  a  ma-
gyar TOSCANININEK nevezték.

A    100    Tagú    Cigányzenekar
mély     fájdalommal     és     Őszinte
megrendüléssel veszi tudomásul a
megváltoztathatatlant,  hogy  eltá-
vozott körünkből. Emléke, emberi
karaktere, művészi tudása,  a zene
és  a  cigányság  iránt  érzett  mély
tisztelete  szívünkben  örökké  élni
f08.

Budapest,  1997.  október 27.
Raduly JÓzsef,

a 100 Tagú Cigányzenekar
elnöke

ismertem,  szerettem,  tiszfelr
U tem,   megdöbbentett   hala,lms
z;enei   tudása,   műveltsége,   hatott
egyéri varázsa és esz;embe jufott a;z
USA Ariz;onában élő rokono,im elr
beszélése,  amü  ott,  nÁ:luk,  szemé-
lyesen volt lehetőségem hnllnri

Berki   l,ászlóról,   a   világhírű
prtmásról van szó, ati irindössze
56  évesen  volt  kénytelen  letenrti
hegedűt, vonót és mindörökre há-
tat  fordítani  ennek  ci:z  általa  is
összejárt földi világnak, sokmi,Uió
bámulójának,  tisztelőjének,  mű-
vészete csodálói;nak.

Az Állami Népi Egyilttes  1988-
ba,n  is járt  az  USA-ban  és  meg-

Jí'ei
fordult többek között a hatalmas
arízóm:i  sivatag  Colorado  folyó
meueti kis  városában,  IAke  Ha-
vasu Cityben is.

Nincs  ott  sok  ma,gya;rsziá:rmaz!á-
sú, aüg laknak a városban husz;on-
ötez].en, mgyobb I.elyiség is mind-
össze az egyik iskolában található.

A pár  magyar  eredetű városla-
kó  nagy  sz.ervezőmunkába fogott
és nagy  síkerrel. Az együttes mű-
sorára olyan sokan voltak kíván-
csiak, hogy még legalább három-
sz;or a;myian él,vezték volna, minl
az a több, mint kétezer , aki a te-
remben elfért.

ioo7'. c>ri+CJber                     ,,I:UNGO  DROM"

Hiába   esdekeltek,   kértek,   kö-
nyörögtek,  a  művész;eti  csoport-
nak  tovőbb  kelhtt  utaznia,  nem
volt  lelietséges  még  legalább  egy
műsort adnia. A nagy sikerben és
nem csak ebben a kis városban -
óriási  szerepe  volt  a  prímásnak.
Mint említettem ljake Havasuban
kevés  a i'mgyar sz;ármazású.  Ám
oők a f eledhetetlen  estét követően
méuán hhettek büszkék  szárma-
z;ásukra.

Óriási  kára  népünknek,  hogy
immár nem lúrdeti az ő és cigány
nemzetisége  kultúráját  a  Prímás
- szerte a vílágban.

Hazai Sándor
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Cs.me]i Béla, a szolnoki Roma Esély Alapi'tványi Szakiskola
igazgatója és l+egedús T. András professzor, az iskola

tudományos tanácsadója szeptemberben nyugat-európai
tanulmányi  útor] vett részt Hollandiában és

Franciaországban.  Élményeikről, tapasztalataikról az
igazgató ú`r beszélt:

- Amikor a Roma Esély Alapítványi
Szákiskolát  létrehoztuk,  megpályáztuk
a Phare-támogatást is. Célunk a halmo-
zottan    háü.ányos    helyzetű    gyerekek
képzése,   továbbképzése,  iskoláztatása
és az iskolarendszerbe történő beillesz-
tése volt. A PHARE-bizottság egyszeri
meg  nem  ismételhető  módon  azt a  le-
hetőséget biztosította nekünk, hogy bi-
zonyítsuk be egyéves  tevékenységünk-
kel, hogy méltók vagyunk aira, hogy a
nemzetközi   program   segítsen,   hiszen
ők    programot    nem    finanszíroznak.
Részfinanszírozást válla]nak egy ígére-
tesnek  tűnő  anyaghoz.  Az  egyéves  bi-
zonyítás, amit úgy tudtunk elémi, hogy
az Országos Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat  és  a  Lungo  Drom  alapítása
folytán  a  szakértői  gárda  és  bizonyos
anyagi segítség is az iskolának biztosí-
tott  volt,  továbbá  külön  ki  kell  emel-
nem  a  Művelődési  Minisztériumot,  a
Jász-Nagykun-Szolnok   Megyei   Mun-
kaügyi  Központot,  akik  meglehetősen
komoly támogatást adtak az iskolának,
így az első évet úgy tudtuk zámi, hogy
nemcsak mííködött az iskola, hanem át-
világítása is pozitív lett. Az év végével
elérkeztünk arra a pontra, hogy el kel-
lett döntenünk,   újra beadjuk-e a pályá-
zatunkat, létrejött-e már az a lehetőség,
hogy   bátran   állíüatjuk,   az   iskolánk
működoképes.  A bizottság  elé benyúj-
tott szakmai beszámoló,  a tudományos
megalapozottsággal  elkészített  értéke-
lés,   valamint  a   professzor   úmak   és
Forrai Katalinnak - aki akkor az Ok-
tatáskutatóban  dolgozott  -  személyes
garanciavállaló levele elég volt ahhoz,
hogy  a  bizottság  újra  megfontolja  és
egyfajta részfinanszírozást adjon az is-
kolának a program, a kutatás befejezé-
séhez.  El  kellett  készíteni  egy  olyan
tervet, amely kellő gffmcia a PHARE-
bizottságnak  ahhoz,  hogy  ebből  az  is-
kolából   életképes   és   működő   intéz-
mény lesz. Ennek pedig több része van.
Az egyik a pedagógusok továbbképzé-
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se,   a   gyerekek   felzárkóztatása,   egy
olym iskolaelőkészítő tábomak a létre-
hozása,  ahol  a  gyerekek,   az  elsősök

Foe|gásEe:k:fjná:5sepnrnoegkráJ?ápveái.áhÉssi=
utolsó szelet a programvezetőknek és a
tudományos  tanácsadólmak  a  tovább-
képzése, amit viszont a helyszínen kel-
lett  bonyolítani.   Ezért  a  programban
beterveztünk  egy  nyugat-euópai  utat,
ahol  találkoztunk  a  PHARE  illetékes
tisztségviselőivel,  szakértőivel. Nem is
úgy  mondanám,   hogy   beszámoltunk,
inkább  tájékoztattuk  őket,  hogy  a  tá-
mogatásuk  mire   fordl'tódik,  .és  hogy
milyen eredményeket értünk el. Ez tör-
tént Amszterdamban, ahol találkoztunk
a  PHARE-bizottság  szakértőjével,  aki
már meglátogatta iskoláiikat és aki de-
cemberben   ismételten   ellátogat   hoz-
zánk.   Rotterdamban   professzor   úrral
tartottunk  egy  előadást  és  felvettük  a
kapcsolatot  az  ottani  kutatókkal,  ami
azért is hasznos, hiszen  az  OCKÖ  ok-
tatási  szakértőjeként  számos  ilyen  ku-
tatásban  részt  veszek.  Meglátogattunk

Emmenben egy cigány tábort, az ottani
„tinkereknek", a vándoroknak a táborát
és  az  ottani  iskolát.  Azok  a  gyerekek,
akik   idejámak,   meglehetősen   nehéz
helyzetben   vannak,   hiszen   a   családi
motiváció  nem  egyértelműen  arra  irá-,
nyul, hogy az úgynevezett holland álla:
mi oktatásba illeszkedjenek be, ami ta-
lán  bocsánatos  bűn,  hiszen   ismerjük,
hogy mennyire szereük ezek az embe-
rek  a  szabad  életet,   viszont  iskolába
mindenkinek jámia  kell.  A  megoldást
abbm találták, hogy ezeket a gyereke-
ket szakmához próbá]j ák j uttatni, park-
gondozó   és   számítógép-kezelő   szak-
mákat oktatnak nekik. Egy kicsit meg-
1epődtek, amikor kiderült, hogy mi már
ezt  3  éve  kitaláltuk.  Megállapodtunk,
hogy    a    folyamatos    kapcsolattartás
megvalósítása érdekében mindent meg
kell tennünk és nagyon sokat tanulhat-
nánk egymástól...Ez örömmel töltött el,
hiszen  az  OCKO  által  alapított  Roma
Esély  Szakiskola megelőzte  a nyugat-
európai modellt.

- Milyen színvonalon élnek kint a
romák? Hasonló problémákkal küsz-
ködnek-e mint Magyarországon?

-   Más  problémákkal  és  hasonlóak-
kal.  A telep, amit meglátogattunk Em-
men város liatárában van. Hasonlóak a
megye 24 településében  vannak, de ez
a  legnagyobb  és  a  legrégibb:  nemrég
ünnepelték   fennállásának   centenáriu-
mát. Néhány évtizede még a telep nem
sokban   különbözött   a   hagyományos
magyar cigány telepektől. Ma már nem
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vándorolnak  az  itt  élők,  ez  az  állandó
lakóhelyük.    Általános    politikai    cél,
hogy nem engedik növekedni a telepe-
ket,  ezért a rokonok már  nem  itt,  ha-
nem a városnak a telephez közel fekvő,
szegényesebb házaiban vesznek,  bérel-
nek  lakást.  A munkanélküliségi ráta  a
telepen 60 százalékos.

Nem békerített,  de utakkal jól láüa-
tóan  elkülönített a telep,  ahol igen  sű-
rűn, de nagyon rendezetten kb.  100 ki-
sebb-nagyobb   fáház   helyezkedik   el.
Egy nagyobb közösségi épületben van-
nak  az  irodák,  klubhelyiségek  és  egy
nagy  étterem. Jól karbantartott utak és
utcák,  parkolóhelyek  alkotják  a  telep
beépített részét. Minden - a telepen kí-
vül  eső,  de  hozzá  tartozó  mezők  is  -
rendezett, tiszta. A közterületeket a vá-
ros tartja rendben.

Willemien Dirks asszonnyal, a telep
adminisztrációjának    vezetőjével    be-
szélgettünk.  Vele  együtt  nyolcan  fog-
lalkoznak  a  telep   életével,   szeivezik
programjait.  Egyfajta művelődési köz-
pont ez,  de a hazainál jóval  szélesebb
tevékenységi körrel és kompetenciával.
Legfontosabb    céljuk   az   önértékelés
erősítése,  a  pozitív  gondolkodás  Ösz-
tönzése,    a    motiválás,    annak    bizo-
nyítása, hogy valamit ők jól tudnak.

Azonban   bámennyire   türelmes   és
toleráns  ország  Hollandia,  őket  azért
másnak tekhtik.  Az ottani cigány  em-
ber,   ha   dolgozni   akar,   nehezen   kap
munkát,  mert  szemben   találja  magát

azzal  a  bevándorló  tömeg-
gel,  ami  a gyarmatokról  ér-
kezik,  és  konkurensei  egy-
másnak.

Vannak     olyan  emberek,
akik  nap  mint  nap  tesznek
azért, hogy a társadalomban
minden   polgámak   egyenlő
jogai és egyenlő lehetőségei
legyenek,  és  szÓ sincs arról,
hogy  az  úgynevezett  fehér
ember segíteni akar a többi-
nek.  Nem.  Ott  szÓ  sincs  se-
gítségről.  Mindig  azt  hang-
súlyozták,   hogy   együttmű-
ködésről van szÓ.

Aztán    tovább     utaztunk
Franciaországban, ahol több
olyan    cigány    számazá§ú
kutatóval    is    találkoztunk,
akik már eddig is  sokat tet-
tek azért, hogy az együttmű-
ködés és a megbékélés napi
gyakorlattá    váljon.    Párizs
melletti  településen  jártunk
egy   olyan   iskolában,   ahol
kifej ezetten bevándorló, hát-
rányos helyzetű gyerekekkel

foglalkoztak  és  az  volt  a prograinjuk,
hogy  általános  iskolai  végzettséget  és
valamiféle szakmai irányultságot adj a-
nak a gyerekeknek.  Gyönyörű modem
iskola volt,  nagyon jól  ellátott,  de  ter-
mészetes,  hogy  a  gyerekeknél  boxer,
kés,  fegyver  van,  kábítószer  van,  fe-
szültségek, rablások, erőszak,  úgyhogy
amikor  visszatértem  a Roma Esély  is-
kolába, és elnéztem a mi gyerekeinket,
aiTa gondoltam, hogy  ezeknél a gyere-
keknél  az  a  legnagyobb  problémánk,
hogy  némelyik  néha  nem  hozza  el  a
füzetét. Miközben elismerem, hogy na-
gyon  sokat  tanultunk,  sok  kapcsolatot
alaki'tottunk ki, együttmuködési megál-
lapodásokat írtunk a]á és értékes taná-
csokat  kaptunk  az  ottani  szakértőktő1,
azért nekünk is van mire büszkék len-
nünk.  Például  erre  a  Roma Esély  mo-
dellre.

- Az említett iskolákban csak roma
gyerekek voltak?

- Mindenféle gyerek volt. Egyszerű-
en azok, akik családjából nem jön az a
temészetes  családi  motiváció,  hogy  a
polgárosodott társadalomba polgároso-
dott módon kell élni. A roma gyerekek
arányát nem tudom megmondani, mert
szigorúan  úlos  mindenféle  staüsztikát
erről vezetni. Cigány az, aki cigánynak
vallja magát, de miután Ők nem kérde-
zik meg,  egyszerűen  az van,  hogy aki
ezt az iskolát választja magának, az va-
lószínuleg okkal választja. Nem kérdik,
nincs  felmérés,  nincs  semmiféle  sta-
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tisztika és én úgy vagyok vele, Iiogy ez
nem is biztos, hogy rossz megoldás.

- Az oktatási módszerek mennyire
hasonlóak?

- Annyiban más, hogy miközben ne-
künk szembe kell néznünk ezzel az el-
képesztő  nyomorrál,  ami ma nálunk  a
cigány lakosságot és bizony a többségi
társadalom jó  néhány  családját  érinú,
náluk ilyen nincs. Tehát míközben a mi
iskolánkban    tudomásul    kell    venni,
hogy  enni kell  adni a gyerekeknek,  ki
kell fizetni a buszbérletet, hogy be tud-
janák jámi az iskolába, ki kell fizemi a
tankönyveiket,  mert  semmijük  nincs,
ott ilyen probléma nincs. Ott a beillesz-
kedés  és a tudás megszerzése a cél  és
erre   találnak  ki   speciális   pedagógiai
módszereket.

A  gyógypedagógiai  iskola  neve..
SEGMA azaz ,,általános és szakmaí
adaptáció  intéz]'Íiénye",  amelyet az
1975-ös  törvény  aln:pján  dolgoz.tak
ki.  Az iskolá:na,k keu  adaptáh5dnia
az egyéni haladási ütem7.ez.  Cél a
sziakképzésbe    vagy    az    óltalános
képz;ésbe való eljuttatás.

Az óvoda és az elemi iskola egy-
séges, a mongoloidoka:t aktpos teszr
telés  után  sz;abad  csak  kizárni  a
„normál" íntézi`nényekbőfl. A SEG-
MA-ba  12  éves  koruk  után  kerül.-
nek  a  gyerekek,  ha  az  eleri  első
évét háromszor ismételték,  és ha a
szj}lő kéri az átirányítást a tanárok
jayaslatára.  Ez.t  azonban  megelőz.Í
há:rom vizsgólatsorozat:  orvosi,  pe-
dagógiai  és  pszichológiai  .  A nor-
mál iskolába való  átirányítás  szj,n-
tén   szülői   kérésre   történík.    (A.z
1975-ös  törvény  diaMgust  tr  elő  a
család és az iskola között.)

A   SEGMA  osztályokban   16-an
vannak. Az első tanévben egy speci-
al:izált (tovább- és átképzett) tanító-
nő fogkilkozik csak a gyerekekkel,
a másodjkban rajta kíyül még  egy
sz;akképz;ett pedagógus. A következő
években  már  szaktárgyi oktatás  és
szakképzés folyík.  Hctngsúly  a ma-
tematikai és a nyelyi oktatáson van.

Az iskola célja.. újra moti,válás. A
tanárok feladata  presz.tiEst  adni  a
munkának.  Az iskolának meg keu
győz.ni a sz.ülőt arról, hogy a gyerek
okos és értékes ember.

A  siker  mércéje  a  normál  tago-
z;atba való átléptetés, tovóbbtanulás
eseüeg az érettségüg.

t    PaksiÉva
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Vállalni a kihívásoka+
Valóban csak villanásnyi idő (kép

és  hang)  jutott  a  t`Őszereplőknek  a
megmutatására,   amikor   az   ország
egyetlen,  legitim  úton-inódon  meg-
választott   1.   Országos   Cigány   Ki-
sebbségi Önkormányzatának elnök-
ségét    f()gadta   Magyarország    mi-
riszterelnöke,  Horn  Gyula.  Törté-
nelmünk  során  először ült egy  asz-
talhoz magyar miniszterelnök a ha-
7,ai cigányság országt>s önkormány-
z,ati  vezetőtestületével  a Parlament-
ben.

Lcheteft  volna nagyobb  is  a pub-
licitás.   Ez   azért  nem  volt   semmi.
Nem?!   Ez   azért   a   7.surnalisztika
nyelvén   szólva   is   szenzáció   volt.
Még  ha  pozitív  szenzáció  volt  is.
Nem,  kollégám?!   Bizony,  hogy  az
volt.   Azóta   is   téma.   Kiknek,   lio-
gyan?  Bizonyos,  a  fanyálgók  isko-
lájához   tartozó    egyik   prominens
személy  írásában  azt  kifogásolja  -
bírálva   a  roma   válságkezelő   kor-
mányprogramot  -  hogy   a  médiák
keveset   foglalkoznak   a  cigányság
reális   bemutatásával   a  képernyőn.
Igaza  van.  No  de  mit  szóljunk  ak-
k()r,  amikor  van  egy    -  ne  tessék
elvitatni !  -történelmileg  talán  újra
meg nem ismétlődő esemény, s még
a roma média sem kezeli ranüának
megfelelően?! Talán erről is a sokat
emlegetett   s   ledegradált  jelzőkkel
illetett csomag tehet?

Nekem már nem lehet legyezget-
ri  a hiúságom.  A szakmai elkötele-
zettség és hitvallás mondatja velem,
talán   jobban    illenék    figyelembe
venni  a médiáról  szÓIÓ törvényt,  az
objektivitás elvét, a mértéktartást, a
tárgyilagosságot,  hogy  mást  ne  is
említsek.  Bevezetőként  ennyit  csu-
pán   azért   kellett   megjegyeznem,
mert alig  villantották fel  az OCKÖ
elnökség portréját  a tv-  képemyőn,
jóformán még érezni a nyomda sza-
gát  az  1093/1997.  VII.  29.-i,  a  ci-
gányság  élethelyzetének  javítására
vonatkozó    középtávú    intézkedési
csomagról  szÓIÓ határozatán,  egyes
elmék már  az  első  olvasat  nyomán
olyan szkepticista, olykor lekicsiny-

ó

lő,  s  a  romaságot  egyáltalán  nem
reálisan  tájékoztató  felfogást  valla-
nak  és  hitetnek  el  a  közvélemény-
ben,   amelyek   eleve   a   lemondást
erősi'tik,  a  lrimi  nem  akarást  ösz-
tönzik,   amikor   kijelentik:    a   kor-
m`ányhatározatban  megfogalmazot-
tak `,c§upán   Óhajok,   kívánságok,   s
mintha  hangosan  ki  is  mondanák:
úgysem lesz belílük semmi!

Ilyen,    a    cigányság    akaratával,
egyetértésével    és    főleg    cselekvő
részvételével   született  roma  prog-
ram  még  nem  látot:t  napvilágot.  Ez
az  első.  Ez  is  elbukhat  a tétlenség-
ben,  az  akaratiiiányon,  következet-
lenségen,  a  cigányság  széthúzásán,
azon,   ha   az   illetékes   irinisztériu-
mok és  azok vezetői  az illetékes  ál-
1amtitkárok   az   OCKÖ   vezetőivel
nem   követik  nyomon  a  határozat
végrehajtásának  útját,  nem  segítik
megvalósítását minden szinten.

A kormány elszántságát és követ-
kezetességét bizonyítja,  hogy  a ro-
ma-csomagból adódóan máris meg-
hozta  1107/1997 /X.11/-ei határoza-
tát  a  cigány  kisebbség  helyzetének
javítását célzó intézkedésekkel kap-
csolatban.  Ezek szerint, idézem:  „A
kormány  a  cigány  kisebbség  hely-
zetének    javítása    érdekében    úgy
dönt, hogy  1. az érintett miniszterek
jelöljék  ki  a  középtávú  cigány  in-
tézkedési    csomag    programjainak
tárcafelelőseit;   Felelős:   belügymi-
niszter,  népjóléti  miniszter,  munka-
ügyi    miniszter`    környezetvédelmi
és  területfejlesztési  miniszter,  köz-
oktatási   és   művelődési   miriszter,
pénzügyiniriszter."

A  tárcafelelősöket  október  31-ig
kell kijelöliii.  Az említett kormány-
határozat bizonyítja azt is, hogy  az
OCKÖ  elnökségének  a  megbeszé-
1ése  eredményes  volt a kormányfő-
vel, mert ennek nyomán a miniszté-
riumok  közigazgatási  államtitkárai
és  az  Országos  Cigány  Kisebbségi
Önkormányzat szakfelelősei egyez-
tető  megbeszélést  kötelesek  tartani
és  a  Cigányügyi  Koordinációs  Ta-

nács  rögzíti  a  tárcaszintű  feladato-
kat és a végrehajtás menetrendjét.

A miniszterelnök és az OCKÖ el-
nökségének   megegyezése   folytán
kerül  sor  még  ebben  az  évben egy
olyan  országos  szintű  tanácskozás-
ra,  amelynek napirendjén a cigány-
ság   élethelyzetének  javítására  vo-
natkozó középtávú intézkedési cso-
magról szÓIÓ határozat megbeszélé-
se szerepel.

Ugy érzékelhető e határozatból is,
hogy   a   miniszterelnökkel   történt
megbeszélésünk  nyomán  az  eddig
cigányügyet  szolgáló,  de  szétfolyó
pénzfonások       átcsoportosításával
hatékonyabb  és  gyorsabb   fejlődés
várható.   Utasította   a   határozat   a
munkaügyi     minisztert,     vizsgálja
meg   amak   lehetőségét,   hogy   az
OCKÖ  a korábbi gyakorlattal meg-
egyezően   teljes  jogú   tagként   pá-
1yázhasson.

És  ami  hosszú  ideig  neuralgikus
pont volt, most megoldódik.  A kor-
mányhatározat   döntése   szerint   az
Országos   Cigány   Füsebbségi   Ön-
kormányzat   szavazati  joggal   ren-
delkezik   a   KÖzmunka  Tanácsban.
Óriási lehetőségek nyilnak a cigány
munkanélküliség  enyh'tésére,  ha  a
Környezetvédelmi     és    Területfej-
lesztési  Minisztérium  következete-
sen segíti  a csomagterv  megvalósí-
tását, hiszen a kormányhatározatból
eredően   a   miiiisztériumnak   meg
kell   vizsgálnia   a   területfejlesztési
források   igénybevételének   lehető-
ségeit  éppen   a  roma  programhoz
kötődően. Az országos és a megyei
területfejlesztési  tanácsoknak pedig
e projektek kidolgozásában és lebo-
nyolításában kell közreműködniük.

Horn    Gyula    miniszterelnökkel
történt  megbeszélésünk  eredménye
az is, hogy a kormány határozatban
rögzítette:  „Ki kell dolgozni  az Or-
szágos   Cigány   Művelődési   Köz-
pont   létrehozásának   koncepcióját,
melyet   a   kisebbségek   intézmény-
femtartási  jogosultsága  alapján  az
OCKÖ működtetne."
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Horn Gyula niiniszterelnök fogadja Farkas Flórián elnököt

Elsősorban   a   falvakban   élő   ci-     ból  fontos a kormánynak az a dön-
gány lakosság életének szempontjá-     tése,  amely  szerint „meg  kell hatá-

rozni, hogy a már működő szociális
földprogram  keretében hogyan  va-
1Ósíthatóak meg a Földművelésügyi
Mnisztérium  által  indított  progra-
mok,  hogyan hangolhatók   össze  a
tárcák   és   a   Magyarországi   Cigá-
nyokért  Közalapítvány  által  támo-
gatott, megélhetést biztosító progra-
mok."

Vállalható-e  ez  a határoz,at?  Sza-
bad-e  félszíwel,  bizalmatlanul  kö-
zelíteni hozzá? Aki ezt teszi, aki így
gondolkodik,   valójában   félszívvel
áll csupán a cigányügy mellett. Pe-
dig a bonyolult hosszú távú felada-
tok éppen úgy, mint a maiak, teljes
szívvel kiálló cigányokra, roma ön-
kormányzatokra   és   települési   ön-
kormányzatokra,  képviselőkre  épí-
tenek,  akik cselekedéteikben juttat-
ják  kifejezésre   szolidaritásukat  és
vállalják a kihl'vásokat.

Farkas Kálmán

KO N F E RE N CIA
H  E  LS I  N  KI  B E  N

Második alkalommal rendezte meg az Európa Tanács és az Európai Biztonsaí,gi
és  Együttműködési  Szervezet  (EBESZ)  Helsinkiben  az  európai  cigánysag
helyzetével  foglalkozó  konferenciáját.  Tavaly  Budapesten  volt  az  első  ilyen
tanácskozás.

Magyarországot  Tabajdi   Csa-
ba politikai államtitkár és Farkas
Flórián,  az  Országos  Cigány  Fü-
sebbségi  Önkormányzat  (OCKÖ)
elnöke képviselte.

- Az Euópa Tanács szervezésé-
ben   12  ország  vett  részt  ezen  a
konferencián.   Eltérőek   a   cigány
poütikusok  véleménye   az   előíté-
1etek,  a  diszlrimináció,   a  foglál-
koztatás, a szociális helyzet javítá-
sának  vonatkozásában,  de  összes-
ségében  az  állapfflató  meg,  hogy
egész Euópában a cigányság hely-
zete,   mint   olyan,   euópa  legna-
gyobb   kérdése,   problémája.   Azt
gondolom,   Euiópában  sincs   más
út,  rinflogy  a  cigányságnak -  a

saját  sorsának  a  javítása  érdeké-
ben  -  kezébe  kell  venni  bizonyos
politikai  irányítást  és  felelősséget.
Ezért  szükséges  egy  Nemzetközi
Cigányügyi    Koordinációs    lroda
létrehozása,    amelyet   az    OCKÖ
szakmai,   politikai   irányítása   föl-
vállal.    Az   előzetes   egyeztetések
alapján  ebben  úgy  tűnik,  egyetér-
tés van az Euópa Tanács és a ma-
gyar  kormány  kisebbség  politiká-
ja részéről is - tudtuk meg az Or-
szágos  Cigány  Kisebbségi  Önkor-
mányzat  elnökétől.

Az Euópa rlhács és az EBESZ
figyelemreméltónak tartja azokat a
törekvéseket,   amelyek  Magyaror-
szágon  a cigányság  társadalini  in-
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tegrációjára     irányulnak.     Tanul-
mányozzák   a   kományzati   és   a
helyi  önkormányzati  lépéseket,  az
érintett  cigány   kisebbségi   Önkor-
mányzati     rendszer     működését.
Jon Muray,  az Európa Tanács ci-
gányügyekben  illetékes  koordiná-
tora úgy értékelte, hogy Euópábm
egyeuen  kormány  van  -  és  ez  a
magyar  -,  amely  a  cigánykérdés-
ben  ffásban,  kormányhatározatok-
ban vállalt kötelezettségeket.

A tanácskozáson kiemelték, ez az
egyetlen ország Európában,  ahol a
cigánykérdéssel   a   miniszterelnök
személyesen is foglálkozik.

- paksi -
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Kisebbségek a Televíziózásban -1997. október 3.

A konferenciára a Romédia Alapít-
vány  és  a  Hálózat  a  Demokráciáért
Program  közös  szervezésében  került
sor.  A rendezvényt Kondor Katalin,
a Magyar Rádió munkatársa és a Ro-
média    Alapítvány    Kuratóriumának
elnöke nyitotta meg.

Az   Alapítvány   részérőI   Daróczi
Agnes  bevezetőjét  azzal  a  kérdéssel
kezdte,  hogy  az  egyre  bővülő  sajtő-
szabadság, és az új csatornák létrejöt-
te vajon jeleiiti-e egyben a kisebbségi
televíziózás   új   korszakát  is?   Vajon
beleértették-e    a    „közszolgálatiság"
fogalmába   a   hazai   kisebbségeket?
Hangsúlyozta,  hogy  a  kisebbségi  te-
levíziőzás     csak     a     13     kisebbség
együttmíködésével  képzelhető  el,  és
ezen  belül  nagy  hangsúlyt  kell  he-
lyeziii  az  egyes  nemzetiségi  jellem-
zők  hasonlóságának   megmutatására
is.  Arra,  hogy  „mindannyian  ugyan-
úgy  emberek,  esendőek,  szépek  va-
gyunk,  és  igenis  lehet  ránk  büszké-
nek lenni".  Felhívta a figyelmet arra,
hogy  az  anyanyelvi  kultúra  háttérbe
szorult,  ezért  a  tágabb  kömyezemek
is segítenie kell „másodlagos" lehető-
ségeket  találni  a  kultúra  megőrzésé-
hez.

KÖvetkező felszólalóként Dr.  Kal-
tenbach   Jenő  utalt   rá,   hogy   mi'g
Nyugaton  a  különböző  kisebbségek
értékei  a közgondolkodásban elfoga-
dottnak  tekinthetők,  legfeljebb  némi
erősítésre van szükség.  Amíg  tehát a
nyugati régióban nem „illik" rasszis-
tának lenni,  addig  Magyarországon a
helyzet  más,  így  a  médiának  is  na-
gyobb  a  felelősége  a nemzeti  identi-
tás, valamint a társadalomhoz fűződő
viszony erősítése, reálissá tétele érde-
kében.

Saját   szerepéről   szólva   kifejtette,
hogy  az  ombudsman  egyetlen  fegy-
vere a közvélemény általi támogatott:
ság. Az újságírőnak pedig szerepéből
adódóan  kiélezett  helyzetekben  na-
gyon kell figyelnie arra, hogy mit tá-
mogat, illetve merre informál. Fontos
leme, hogy  valóban a lényegre kon-
centráljanak.  Tény, hogy nagy lelkie-
rő  kell  a  tárgyilagosság  megőrzésé-
hez.  Kisebbségi témában az ombuds-
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man  azt  tartja  kívánatosnak,  ha  az
újságíró jó értelemben „pártos".

Tálas  Péter kiemelte, hogy  a mé-
dia  egyenlőre  maximálisan  érdekvé-
delmi   szerepet   kénytelen   betölteni,
arT'g  a  kisebbségek  parlamenti  kép-
visele`tére    vonatkozó    Alkotmányos
mulasz`tás   nem   talál   jogorvoslatra.
Bár  az  érdekvédelmi  funkció,  illetve
az   értékek   elfogadtatására   irányuló
feladatok  akkor is  megmaradnak,  ha
a parlamenti képviselet megvalósul.

Takács András lstván, a Hálőzat a
Demokráciáért  Program képviseleté-
ben  tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a
program  NGO-ként  (nem  komány-
szerv)  működik,  az  USA  Fejlesztési
Hivatala  hozta  létre  és  finanszírozza
nemzetközileg.   Amit   a   program   a
médiátől   vár:   tájékoztatás,   de  nem
csak extrém esetek feltárása, értékfel-
mutatás, .a valódi hírértékkel bíró in-
fomációk megtalálása.

Kondor Katalin javasolta, hogy mi-
vel a kisebbségi műsorokat főként az
adott  kisebbségek  tagjai  nézik,  sze-
rencsésebb leme az általános,  össze-
tettebb   műsorokban   is   foglalkozni
ilyen témákkal.

Pesty  László,  a  „Box  Produkció"
(volt  Fekete  Doboz)  szerkesztője  el-
mondta, hogy a stáb az új MTM-SBS
csatoma számára készít heti 30 perc-
ben  jelentkező  kisebbségi  magazint,
„Gyökereink" címmel. A műsor mind
a  13  kisebbséggel  igyekszik  foglal-
kozni.  Valódi  céljuk  azonban  infor-
mációt  nyújtani  a  kisebbségekről  a
többség számára.

Tflas  Péter  a  „gettósodás"  veszé-
lyére hívta fel  a figyelmet a TV mű-
sorokon belül, ennek elkerülése érde-
kében  szükséges  lenne,  hogy  a  ki-
sebbségi műsorok készítőit, szerkesz-
tőit igénybe vehessék a Televízió más
szerkesztőségei is.

A kisebbségi Önkormányzatok kép-
viselői,  az OCKÖ részérőI Mészáros
Anita elmondta, hogy a „gettósodás"
kialakulása a kisebbségek között sem
lenne  szerencsés,  részben  ezért  ala-
kult   meg   az   Országos   Kisebbségi
Őnkormányzatok KÖzmédia Egyezte-
tő Bizottsága. A bizottság elnöke Ko-

zák  János  -  aki  egyben  az  OCKÖ
alelnöki  tisztét is  betölti - fő felada-
tainak tekinti az együttműködést a ki-
sebbségek  között,   valamint   a  haté-
kony munkakapcsolat kiépítését a rá-
dió és a televízió szerkesztőségeivel.

Belénessy Csaba, a Regionális FL-
sebbségi  Műsorok  főszerkesztője  ar-
ról  tájékoztatott,  hogy  az  MTV1-en
heti  3x50 percben  indul  az  „Együtt"
c.   műsor  magyar  nyelven,   mi'g   az
MTV2-n 3x25  percben  az  „Akkord"
című  műsor,  amelyben  a  kisebbség
anyanyelvén  riportok,  a  kisebbségek
életével  kapcsolatos  események,  je-
lenségek kerülnek képernyőre.  A fő-
szerkesztő    még    hozzátette,    hogy
mindezek   mellett    az    anyanyelven
szóló  helyi  műsorok  számát  kellene
bővíteni, valamint regionális műsoro-
kat  behoziii   külföldről   is.   Szükség
lenne  rá,  hogy  a  nemzetiségi  műso-
rok készítői részt vegyenek az egyéb
műsorok, például a Híradó készítésé-
ben is.  Belénessy  Csaba  kifejezetten
támogatja  egy  Önálló  Cigány  Szer-
kesztőség  létrehozását  az  MTV-ben.
Mindehhez  anyagi  eszközök  is  ren-
delkezésre  állnak.  Egyébként  is  úgy
gondolja,  hogy  a  Kisebbségi  Önkor-
mányzatoknak     nagyobb     szerepük
kellene hogy legyen a műsorok létre-
jöttében.

Tálas  Péter még hozzátette:  amíg  a
kisebbségek   parlamenti   képviselete
nem  megoldott,  a  TV-nek  reprezen-
tálnia   kell   a   kisebbségek   érdekeit.
Ezen kl'vül feladat leme még „moni-
toring"  tevékenység  folytatása a más
műsorokban    megjelenő    kisebbségi
témákról.

Végül  a „Romédia Alapítvány" ré-
széről elhangzott egy felhívás: A mé-
dia  iránt  érdeklődő  cigány  fiatalok
számára  az  Alapítvány  média-szak-
ember képzést indít Soros támogatás-
sal.    Jelentkezni    az    Alapítványnál,
Kovács János titkámál 1ehet.

Készítette:
Mészáros Anita
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Követendő kezdeményezés

CIGANYNAP,,
A DUNA TELEVIZIOBAN

A Duna Televízió  egy teljes napi
műsort    szentelt    a   cigányságnak.
Október 31-én pénteken reggel  a 9
Órai  beköszöntőtől  este  22  Óráig,  a
csodálatos  Carmen olasz  operafilm
vetítéséig több mint 15 Órán keresz-
tül  a legváltozatosabb  műfajokban,
a portréktó1,   az élő helyszíni ripor-
tokon  keresztül  csaknem  az  egész
Kárpát-medence     keresztmetszeté-
ben igyekeztek átfogó, színes, érde-
kes,  szórakoztató,  ám  mégis  el-el-
gondolkodtató,  szomorú  és  vidám
képet bemutatni a cigányságró1.

Bátor,   s   most  utólag   bevallom:
kockázatos     vállalkozásnak     tűnt.
Egyáltalán már maga az is,  mit le-
het elmondani, bemutatni, kiválasz-
tani,  s  arányokat  megtartva  képer-
nyőre „vinni", ami el is gondolkod-
tat,  meg  szórakoztat  is,  nem  válik
giccsé, nem lesz egyoldalú, csak le-
sújtó vagy csák nagyon pozitívra si-
keredett   kép   a  cigányságró1.   Ugy
ítélem  meg,  sikerült  elkerülni  eze-
ket a csapdákat, s taJ.án még az ará-
nyok  is  elfogadhatóak  voltak,  már
ami az oláh cigányokat, romungró-
kat, beásokat, a hazaiakat és  a kül-
honiakat illeti is. Nehéz volt a szer-
kesztők munkája, de úgy érzem, je-
1esre  vizsgáztak,  s  a  szakma  előtt
bizonyította  a  Duna  Televízió  ve-
zérkara:  lehet,  sőt  szükséges  olyan
szórakoztató  és  elgondolkoztató  -
sőt újat mondó -műsort készíteni a
magyarországi    cigányságró1,    me-
lyet követhetnek a tévé szerkesztő-
sé8ek.

És  ezt  a  vállálkozó,  úttörő  mun-
kát  meg  kell  köszönni  a Duna TV
vezérkarának.  Ime  a  példa,  követ-
hető.  És  ez  nemcsak  az  úgymond
nagy tévéknek szól, hanem annak a
ma  Magyarországon   létező   csak-
nem  1050 hivatalosan működő  ká-
beltelevíziós   társaságnak  is,   ame-
lyek  segítségével   eljutiiat   a  cigá-

nyügy a legapróbb falvakig a 6-800
ezres roma társadalomhoz !

Igázú kulturált, ország világ által
ismert  és `elismert  szeretett  műsor-
vezetők `kalauzolták  végig  a  néző-
ket.  Örömmel fedeztük fel a Ki mit
tud?-os   Horváth   Kálmán   kitűnő
versmondót, aki bemondóként itt és
most debütált. Hasonlóan egyszerre
képernyős  egyéniséggé vált a „kis-
1`ány"  bemondó,  aki  légkört  tudott
teremteni maga körül. Minden port-
ré,   riport,   blokk   külön-külön   is
megérne egy elemzést,  de erre sem
idő, sem hely nincs. Ezért csak vil-
lanásokat lebbenthetünk fel,  s  nem
is  valamennyiről.  Különösen  meg-
ragadó  volt  a  kalapos  cigányokróI
szÓIÓ  film.  Üdítő  volt,  és  élő  sze-
replőire  hosszú  ideig  emlékezünk.
Különösen arra a fiatal emberre, aki
ki  merte  jelenteni:  ő  büszke  a  ci-
gányságra.    A   .dolgos,   kereskedő,
idegen  nyelveket  is  beszélő  romák
bizonyították azt is: tehetséges nép!

A hallottaknál és látottaknál több
volt  abban  a  portréban,  amelyet  a
csodagyerekből lett hegedűművészl
ről,  Lendvai  Józsefről kaptunk.  A
cigány olimpiai bajnok Gedó Gyu-
ri,  a bunyós  több  figyelmet  és  se-
gítséget    érdemelt    volna.    Sajnos
ilyen vagy a Gedóéhoz hasonló volt
még  nem  is  olyan régen  a  sorsa  a
világversenyek   magyar   szereplői-
nek is. Annál felvillanyozóbb volt a
bordányi példa c. riportfilm. Válójá-
ban   a  Szabolcs   megyei   Nyírbog-
dányról van szÓ, ahol egy család bi-
zonyította: igazi családdá fomálha-
tó   a  nevelőszülőknél  életet  kezdő
állami  gondozott  cigány  gyerekek
is, akiknek sorsát életútján nyomon
követi  a  GYIvl  gondos  vezérkara
is.  Hasznos  volt  a  kerekasztal  be-
szélgetés,  bár  szétfglyt,  mert  sokat
akartak  markolni.  Am  még  így  is
megtudtunk fontos információkat a
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JÓzseívárosi   Roma  Önkormányzat
és  a Napház eredményeiről,  fontos
kezdeményezéseikrífl.

Üdl'tően  hatott  -  bizonyára  nem
csak rám - a beás öreg fáfaragó-író
Orsós Jakabnak az intelmei, élő ri-
porteri munkája.  Az meg  egyenesen
meglepett,  hogy  állásbörzét  sikerült
rendezniük.    Különösen   a   pápaiak
szereplése tetszett. Figyelmet érdem-
1ő  módszer  s  bizonyára  hasznos  is
lesz.  Az egész napos  műsorra koro-
nát tett Szentandrássy lstván. Nem
csupán művei a szenvedések mélysé-
geit és a szépségét sokoldalúan feltá-
ró     és     értelmező     képei     felejt-
hetetlenek,  hanem az  is  amit mond,
amit vall a fajtájáró1.  ,A cigányság a
nélkülözés elviselésének példaképei"
- mondta egyebek között, majd hoz-
zátette:   „Csak  nehogy   nri  legyünk
Euópa tani'tómesterei is. "

A legfi-isebb  aktualitást a csehor-
szági  romák  kivándorlásáról  szÓIÓ
riportfilm  szolgáltatott.  Sehol  nem
fogadnak be bemüiiket?

Folklór együtteseink sorából újra
csak a közelállók jutottak szóhoz. A
100  Tagú  Budapest  Cigányzenekar
koncertje  mindig  siker.  Most  is  az
volt.

Ha csak amyit ért el ez a műsor,
hogy  oldotta a feszültséget,  s kezet
nyújtott,   belepillantást   engedett   a
cigányság  kultúrájába,  történelmé-
be,  s  egykori és  mai  életébe,  akkor
elérte a célját.  Ahhoz, hogy az em-
ber megtanulja tisztelri a másikat, a
másságot, meg kell ismerni, megta-
pasztalni s utána intézkedni.

Gratulálunk  a Duna TV  vezetői-
nek és  ininden munkatársának,  aki
a Cigánynap megszületésében részt
vett, s reméljük követik példájukat.

Farkas Kálmán

9



•:.#Í<<,Íüm,>:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:+}:+:.:.:. '}}.'.i..<.....................'.......iit'.`.':`:`:'.':'}}:'.':'.':':':'.':'.'.'.'.':`.`.':'.':``}}:'.'.'.<+.'.'.'.'".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:}+S:.:.f<*:.Í{:.'`.<'.'y'ffi.'.`:`;#j:j

ffi.          +..``...... , P, Í5-----------
•:aB.:.:.:.:.:.:.:.:*:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:*+:.:.:.:.:.:.:.:.:.:<.:.:.:.:.:.:+:.:.S:.:.:.:.:.:.:.:*.:+:.:.:.:,:.:.:.:.:+:S*.

Székesfehérváron  a  Rádió  u.11.
szám    alatti   jogcímnélküli    lákás-
használók elhelyezése koinoly gon-
dot jelentett  az  önkormányzat  és  a
Cigány   Kisebbségi   Önkormányzat
számára.  Többszöri  szóbeli  megál-
1apodás  után  i'rásos  módosítást  ter-

jesztett  elő  a  Közgyínés,  melynek
lénye8e:

1./  A  Közgyűlés   telkeket  és   30
millió  forintot nyújt az SZCKÖ  ré-
szére,   hogy   megfelelő   komfortfo-
kozatú lakások épüljenek.

2./ A baleset és járványveszély el-
kerülése  végett  a  Rádió  u.   11.   sz.
alatti   lakosokat   1998.  július   31-ig
konténerekben  helyezné  el,  melye-
ket  az  eredeti  előterjesztéshez  ké-
pest a Takarodó úton állít fel.

3./  A  lakóegységek  működéséről
és költségéről  a KÖzgyfflés gondos-
kodik.

4./ A szociális és családgondosko-
dási  intézkedéscsomag  mellett köz-
munkaprogramot  ki'ván  kidolgozni
és elindl'tani.

5.  A Közgyúlés elrendeli  a Rádió
u.11.  szám  alatti ingatlan kiürítését
és   azonnali   lebontását,   az   építő-
anyagot    az    SZCKÖ    tulajdonába
kell  adni.

Krasznai  József,  a  Székesfehér-
vári    Cigány    Kisebbségi     Önkor-
mányzat elnöke bejelentette, hogy a
megállapodást   nem   kívánja   meg-
kötni,  ragaszkodnak  a  Rádió  ut  11.
szám  alatti  lakosok  kőházban elhe-
lyezéséről.  A Közgyfflés  23  igen,  5
tartózkodás  és  1  nem szavazat mel-
lett elfogadta a fent említett határo-
zatot.

Visszatekinfő
1993 Óta a Rádió u.11. ügyben az

alábbiak történtek:
1993.  A Lakás-,  Helyiség-  és  Te-

lekgazdálkodási   Biz,ottság  bejárást
tart  annak  tisztázásra,  hogy  hol  le-
hetne a lakókat elhelyezni.

1995.  Újabb  önkényes helyfogla-
lők kerültek a Rádió utcába. Az La-
kás-,   Helyiség-   és  Telekgazdálko-
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dási  Bizottság felmér-
te  a  elhelyezési  lehe-
tőségeket,     a     Kijevi
paneleket,   Börgöndöt
és      Kisfaludot.      Az
bHT   Bizottság   több
alte.rnatl`va     közül     a
Váralja   sori   szociális
lakások építésének le-
hetőségét javaso,lta  é,9
felkérte    a   SZEPHO
Rt-t a tervvázlatok el-
készítésére.  A  Váralja
sor  területi  képviselő-
je a Fejér Megyei Hi'r-
lapból értesült és tilta-
kozott,  hogy  az  Ő  vá-
1asztókerületébe       kí-
vánják    elhelyezni    a
Rádió  út  11  lakóit.  A
SZÉPHŐ  Rt.  elkészí-
tette  a  vázlatokat,  de
további  konzultációk-
ra   volt   szükség.    Uj
időpontot    tűztek    ki,
de  a tárgyalásra egyik
képviselet   sem   ment
el.  Megalakult  a  Get-
tóellenes  Bizottság.

1996.  A polgármes-
ter  intézkedett   a  Rá-
dió  11 -ben bérleti jog-
viszony  alapján lakók
elhelyezéséről.

1997.  A jogszerű  lakáshasználók
elhelyezése  befejeződött,  de  a jog-
címnélküli   lakáshasználóknak  ma-
guknak kell gondoskodniuk további
lakhelyről.

A jelen
A   Rádió   11-ben   43   lakásbérle-

mény  található.  Jelenleg  15  család,
73  fő  lakik  a  házban,  ebből  37  ÍŐ
kiskorú.  Az  épület  statikailag  nem
életveszélyes,  de  műszakilag  az  ál-
lapota   katasztrofáns.    A   villamos
energiát teljesen megszüntették, víz
és csatornaszolgáltatás nincs. A víz-
vételi   lehetőséget   egy   nyomóskút
szolgáltatja. Egyetlen kijelölt illem-
hely  van a 73  fő számára.  A lakré-

Rádió  u.11.

szek  zsúfolásig  tömve,   a  bútorok
dohosak, a kályhák életveszélyesek,
a  levegőben  széngáz  érződik.  Egy
szoba-konyhás  lakásban  mirimum
négyen   laknak,   de   van   ahol   hat
gyermek és  2  szülő  zsúfolódik egy
apró szobában.

A lakók embertelen körülmények
között, állati ürülék.ek közelében él-
nek,  ezzel  önmaguk  és  a  környék
lakói  is  állandó  fertőzésveszélynek
vamak kitéve,  főleg  a  gyermekek.
A  családok  jövedelme   mirimális,
szinte  kizárólag  családi  pótlékból,

jövedelempóüó  támogatásból,  gyes-
ből és szociális támogatásból élnek.
Munkát nem kapnak, esetleg segéd-
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munkát  vagy  alkalmi  munkát  tud-
nak   elvállalni   a   férfiak.   Egy-egy
család az utcán, a ház előtt a földön
ülve dolgozik, például kosarat fon.

A családokat különböző helyekre
költöztetik. A konténerek a neinzet-
közi     előírásoknak     megfelelnek,
csak  nem  biztos,  hogy  a  24  négy-
zetméteres   konténer  9   főt  ki  tud
szolgálni.   15  darab  lakóegységhez
2 WC és mosdó tartozik külön férfi
és női részleggel és két közös helyi-
séget  biztosítanak  irodának  és  tár-
salgónak.

A    lakásépítési     program     csak
1998.  tavaszán indul  be.  Az embe-
rek  Íélnek  a  konténeres  megoldás-

tól,  attól,  hogy  esetleg  véglegesen
egy  konténerben  kell  felnevelniük
gyermekeiket.  A  kömyező  Óvodák
és  iskolák  befogadták  a  Rádió   11.
apró  lakóit.  Megkülönböztetés  nél-
kül   játszhatnak,   tanulhatnak.   Az
anyák  ezért  nem  akarják  átvinni  a
gyermekeiket más intézményekbe.

Az évek Óta húzódó konfliktusok
megnyugtató   megoldása   időszerű
lenne.  Mindez  komoly  tárgyaláso-
kat,   nagy  empátiát,  toleranciát  és
korrekt     együttműködést     igényel
nündkét fél részéről.

Fotó és szöveg:
Kovács Bernadett
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Vetélkedősorozatot  szervez  a  Kör-
tánc Egyesület és a Rondo  Kulturális
Alapítvány   a   Magyar   Televíziőval
karöltve, a Magyarországon élő nem-
zeti  és  etnikai kisebbségek kultúrájá-
róI,   hagyományairól,    történelméről.
Az   erőpróba   három   szinten   zajlik
inajd  -  az  általános  iskolák  alsó  és
felső  tagozatos  diákjai,  valamrit  kö-
zépiskolás tanulók között. A kisebbek
vetélkedéséről az MTv l egy-egy Órás
összefoglalót készít, míg a középisko-
lások  versengését jövő  tavasszal  fo-
lyamatosan   nyomon   követheúük   a
képemyőn a középdöntőktől a döntő-
ig, A résztvevík kiválasztása és a fel-
készülés időszaka ezév november vé-
gétől január végéig tart, melyhez azok
az  ismeretterjesztő  füzetek nyújtanak
segi'tséget,  melyeket  az  országos  ki-
sebbségi önkormányzatok készi'tenek,
ki-ki  a  saját  nemzetiségéről.  Mindez
azért is szerencsés, mert talán ez a fó-
nm az, ainely a legkompetensebb, il-
letve a legmegfelelőbb szakembereket
tudja megtalálni és felkémi  az egyes
témakörök kidolgozására.

A vetélkedő nem  csupán  arra nyújt
kitűnő  lehetőséget,  hogy  az  egyes ki-
sebbségek  közelebb  kerüljenek  egy-
máshoz, de szélesíti a többségi társada-
lom ismereteit is a nemzetalkotó kultú-
rákről.  Különösen  fontos  ez  a  cigány
hagyományok, töiténelem, kultúra vo-
natkozásában,  hiszen  mindezek  mé-
lyebb ismerete szerepet játszhat az elő-
ítéletek enyhítésében a megértőbb,  el-
fogadóbb  viszony,  sőt rokonszenv ki-
alakulásában   is.   S   az   is   szeiencsés,
hogy  az emlftett ismeretek nem  unal-
mas, szájbarágós dokimenüm-jelleg-
gel kerühek bemutatásra, hanem olyan
versenyen  keresztül,  amit  végigszu-
kolhatunk  a  gyeiekekért,   és  közben
észrevéüenül egyre többet tudunk meg
saját  kömyezetükről,  azokról  a  ha-
gyományokiól, amik a iiiieink is egy-
ben,  s melyekre joggal büszkék lehe-
tülk.

Mészáros Anita

m
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Az Országos Cigáhy Kisebbségi Önkormányzaf
tö.bb minf egy éwel ezelőtt hozfa létre a Szociális

hÉnsgfgő%h%,[Éd:gy%skTh%,saya#_eeg#e:zs§ynku#-
ofthonteremtési szándékukban.

Aköp:gÉtnáyvs§gnS##heegyézsecfse#meaká%ftkag:sa#gvroanm%kbogsÉ

már szerepel a khf., miszerint:
"#Ékn:fa:,zao]sóz,ag%szoiágáfaní#,saep3#áéngyi

'geknánsjfi#hgl#r#a#kh:%tsu3:%gfi:agjgkésé%z#3efiüKif8

cigányság lakásproblémáinak megoldását segílő

Leszp.re:gvraanToek#rvőfBg:2#%gt,eí;,étraepvaos:,aaf]kafi#Éaatn,áfadnj
a Szociális Épílő Közhasznú.Társaságnak?
Erről érdeklődtünk a khf. igazgatójánál,

Kurunczi Sándor úmó/.

- A K]it két programot futtat jelen-
leg.     Egyrészt    egy     foglalkoztatási
programot   és   egy   szociális   lákás-
építési programot, amely kormányza-
ti  támogatással  működik.  Mind a két
program állapota megfelel  a támoga-
tási  szerződésekben  rögzítettnek,  de
azt  is  mondhatnánk,  hogy  a  szerző-
désben   megfogalmazottől    a   lakás-
építési program egy kicsit előbbre jár.
Ugyanakkor azt is el kell mondanom,
hogy  azokhoz  a  várakozásokhoz  ké-
pest,      melyek     megfogalmazódnak
azok  körében,  akik  hallottak  erről  a
programrő1, azoknak az elvárásoknak
nagyságrendek  miatt   sem  tud  ez   a
program  megfelelni.   De  hangsúlyo-
zom, hogy nekünk a mértékadó  a tá-
mogatási szerződés, hiszen a paramé-
tereket az jelöli ki.  A lehetőségekhez
képest  elég  hamar  került  ez  a  prog-
ram meghirdetésre.  A kht-nak az ala-
pítása,   stniktúrájának   a  felállása  és
különösen  a  kormányzati  támogatás
lényegesen    később    érkezett,    mint
ahogy   ez   a   sajtónyilvánosság   előtt
megjelentekből következett volna.

-Az Amaro Drom-ban olvashat-
tuk,   hogy  „sehol   nem   kezdődtek
meg a konkrét építkezések, sőt még
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a  telekkiméréseknél  sem  tartanak.
Máshol  viszont  arról  olvashatunk,
hogy - például - Kisújszálláson ha-
marosan átadják a házakat.

-  Igen,  sajnos  félreértések  vamak

gyakran   belső   körökben    is.
Nekem    az    a    véleményem,
hogy    alapvetően   akkor   kell
ere dményekkel        di cs ekedn i ,
amikor  ezek  már  elég  kézzel-
foghatóak.   Elmondható,  hogy
több    megyében    az    OCKŐ
programjának  keretében  elin-
dultak  a lákásépítések.  Itt em-
lítenem    kell    Jász-Nagykun-
Szolnok,  Hajdú-Bihar,  Békés,
Bács-Kjskun   és   Nógrád   me-
gyét,  valamint  a napokban in-
dul a program Pest és Baranya
megyében.  Több települést tu-
dunk kiemelni, ahol   a lakások
átadásra    készek,    vagy    leg-
alábbis közel jámak hozzá. Ki-
sújszállás   település   az   egyik
ilyen,  ahol 7 lakás  épül,  ebből
az  egyik  már  teljesen  készen
van.   Ez   egyfajta   mintalakás-
nak is  tekinmető.  A további  6
házbó1  2-3  szintén nagyon kö-
zel  áll  az  átadáshoz.  Nagyban

segítette   Kisújs-zálláson   a   program
eredményességét  a  helyi  kisebbségi
Önkormányzat  vezetőinek  lelkesedé-
se,  akarata.  De ez  érvényes  a telepü-
lési  Önkormányzatra  is  és  ennek kö-
szönhető,   hogy   a   mintalakás   is   itt
épült.  Más  településeken  is  elmond-
ható,  hogy  a  helyi  hozzáálláson  na-
gyon   sok   múlott.   Ez   igaz   a   helyi
megbízottra,  a  helyi  kisebbségi  ön-
kormányzatra,    a    települési    önkor-
mányzatra,  a  megfelelő  kivitelezőre,
a  bank  hozzáállására.  Itt  még  meg-
említeném  Vésztőt,  illetve  Bács-Kis-
kun  megye  több  települését,  Vésztőn
is az OCKÖ helyi megbízottjait, illet-
ve  azt  a  kivitelezőt,  aki  felvállalta  a
lakások gyors  és gördülékeny kivite-
lezését.  Vésztőn és  Bács-Kiskun me-
gyében is több olyan lakás van, ame-
lyek gyakorlatilag néhány héten belül
teljesen  készen  lesznek,  átadhatóak.
Nagyságrendileg az az elképzelésünk
-  ami  tartiiatónak  is  tűnik  -,  hogy
mintegy   100-120  lakás  építése  kez-
dődött  el  vagy  fog  elkezdődni  '97-
ben, és ezeknek a házaknak a nagyré-
sze  befejezésre  és  átadásra  is  kerül.
Temészetesen az építőipar esetén so-

Kurtmczi Sándor, a kht. igazgatója
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se   szabad  elfelejteni,  hogy  nagyon
szélsőséges    időjárási    körülmények
ezt  meghiúsíüiatják,  az  eredményes-
séget    valamennyire    csökkenmetik.
További terveink - a támogatási szer-
ződéssel Összhangban -mintegy  150
1akás   építésének   megkezdése   jövő
márciusban.   Ezeknek   a   lakásoknak
az  előkészítő  munkája  gyakorlatilag-
'97-ben, illetve '98 első két hónapjá-

ban megtörténik.
- A foglalkoztatási  program  ha-

marosan lejár.
-  Igen  és  ez  egy  másik  program,

amit nagyon szeretnék hangsúlyozni,
mert sokan félreértik.  A két program
nincs   kapcsolatban  egymással.   Má-
sok  a  célok,  mások  a  finanszírozók,
az  érintettek,  és  az  irányítók.  Ezt  a
programot  a  KÖzmunkatanács  támo-
gatta.  1996  decemberében indult,  át-
lag  120  fővel.  Ez  két  megyét  érint:
Jász-Nagykun-Szolnok  megye   5   és
Csongrád  megye  2  települését.  Má-
justól ez a szám 150 főre növekedett.
Sajnos   a  program  valóban  lejár,   a
visszajelzések   egyértelműen   pozití-
vak.

- Nincs lehetőség arra, hogy ezt a

programot tovább folytassák?
-  Sajnos  csak  újra  pályázással  le-

hetne és nem ugyanazokon a telepü-
léseken. A KÖzmunkatanács célja mi-
nél több embemek foglalkoztatási le-
hetőséget biztosítani.

- Arra sincs lehetőség, hogy ezek
az emberek folytatólagosan dolgoz-
zanak?

-  Politikai  eszközökkel  tudjuk be-
folyásolni.  Sikerült  elémi  azt,  hogy
az  OCKÖ  a  KÖzmunkatmács  tagja
lett, így  a különböző fórumokon föl-
vetett elképzeléseinket,  hogy  a meg-
hirdetett,   rövid   távú   foglalkoztatási
prograin párosuljon   képzéssel,  illet-
ve  párosuljanak  olyan  munkahelyte-
remtő  programokkal,  amikor  a  köz-
munka,   mint  munkafolyamat  tulaj-
donképpen magának a munkahelynek
a  fizikai  megteremtésére  irányul  és
lehetőleg  az ebben résztvevők kerül-
jenek    foglalkoztatásra.  Reményeiiik
szerint  ezek  az  elképzeléseink hosz-
szabb  távon  be  tudnak  majd  a köz-
munkatanács elképzeléseibe, koncep-
ciójába épülni.

- paksi -
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Jasza soszentgyorgy
Kökény Kálmán koordinátor:

- A „Lungo Drom" helyi tagszer-
vezete  1996.  decemberében  pályáza-
tot nyert a közmunkatanácstól, a kis-
térségi    foglalkoztatási    alapból.    A
Szociális Építő Kht és a helyi önkor-
mányzat   ajánlásával,    1997.   január
i3-án  2o  fővei  kezdtük  meg  mun-
kánkat`.' Tevékenységi körünk telepü-
lésünk `fejlődését  segítette  és  segíti
elő, ami a temető felújítását, a közte-
rületek tisztán tartását és facsemeték
ültetését jelentette.  A lakosság  hálás
volt  nekünk  munkánkért,  tevékeny-
ségünket a Polgámester  úmak cím-
zett levélben köszönték meg. Ezt kö-
vetően kezdeményeztem a KÖzmun-
katanácsnál  és  a Szociális  Kht igaz-
gatójánál,   Kurunczi   Sándor   úmál,
hogy járuljanak hozzá, hogy iskolánk
külső-belső   felújítását,   tomatemük
renoválását,   csatomázását   elvégez-
hessük ingyen, tén'tésmentesen. Isko-
lánk rossz anyagi helyzete miatt erre
30 éve nem kerülhetett sor. Ezt köve-
tően az iskola igazgatója és a tanulók
örömére október  20-án befejeződtek
a munkálatok, melynek értéke elérte
a 850 ezer forintot.

Jelenleg  a  sportpálya  teljes  felújí-
tása,  festése folyik.  Belekezdtüik az
Öltözők  külső-belső  festésébe,   amit

szeretnénk  november  14-re  befejez-
ni.

- Hamarosan véget ér az év,  le-
jár a program.

-  A  Közmunkatanács  programját
nagyon jónak  tartom.  Biztosította az
emberek  számára  a  tartós  munkale-
hetőséget, így a program lejárta után
jogosultak  lesznek  a  munkanélküli
járadékra. Mindezek mellet,t hasznos
volt a program azért is, mert az em-
berek ezt az egy évet munkával  töl-
tötték,    ezáltal   visszaszerezték   Ön-
megbecsülésüket,  és  nem  utolsósor-
ban   a   családjuknak   is   több  jutott.
Most, hogy közéledik a program vé-
ge,   egyre   többször   hallom   tőlük,
hogy kár, hogy jövőre nem lesz meg
ez a munkahely. Nem tudják mi lesz
velük, hogyan  tovább? Én bízok ab-
ban, hogy egyre több önkományzat,
köztük a mi önkományzatunk is tá-
mogatja,  támogatni  fogja az  Önszer-
veződések  olyan jellegű  pályázatait,
amely  tartós  munkahelyeket  próbál
létrehozni.  Engem jó  érzéssel  töltött
el,  hogy  a  cigányság  és  a  többségi
társadalom tudott saját gondján eny-
híteni,  s  bizonyították,  hogy  tudnak
együtt dolgozni.

- paksi -

Fotó:  Pőlfi Elvira
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E§ély E§ük egyull
Van  valami   szükségszerűség   és

törvényszerűség is  abban, hogy
éppen   azokban   az   időszakokban
erősödik   fel   az  együvétartozás,   a
szolidaritás érzése,  az identitás vál-
1alása, amikor a rasszizmus, a roma
ellenség  ilyen-olyan  jelenségei  el-
szaporodnak az ország legkülönbö-
zőbb településein, s ezek hol a kire-
kesztésben,  hol  a  rafinált  megkü-
lönböztetésben  öltenek testet.  Lásd
a tanulságait a sátoraljaújhelyi vagy
a tiszavasvári eseteknek, hogy csak
a   legutóbbiakat   említsem.    Ame-
lyekről   tudunk!   És   hányról   nem
szól a fáma?!  Azért nem, mert nem
csinálnak belőlük ügyet,  elsimi`tják,
lerendezik -mint mondják.

Bár  a  gazdasági  nyomor  és  kilá-
tástalanság,  a munkanélküliség tes-
tet-szellemet      nyomorító      hatása
szinte már-már kivédhetetlen, ezek-
nek is van szoüdaritást erősítő,  nö-
velő ereje. Az említett,  s egyáltalán
nem csupán a cigányság életiielyze-
tét rontó tényezők, hanem az egész
társadalom  állapotát és  külső-belső
ítéletét   is  jelentősen  meghatározó
negati'v,  már-már  tragikus  jelensé-
gek,   sőt   tendenciák   még   inkább
megnövelik és szükségessé teszik a
roma   kisebbségi   önkormányzatok
jelenlétét,  jogszerű,  felkészült  mű-
ködését a nemzeti és etnikai kisebb-
ségekről  szÓIÓ  törvény  korszerűsí-
tését.

E  súlyos élethelyzetben megnőtt aroma  önkormányzatok   szerepe,
feladata.  Példák  sokaságával  ,lehet
bizonyítani életképességüket.  Es ez
nemcsak  és  kizárólag  a  roma  na-
pok,   a  neinzetiségi   találkozók,   a
folklór  együttesek  sikereiben  mér-
hetők,   hanem   a   szociáHs   lakás-
építkezésekben,    a    vállálkozások-
ban,   a  munkanélküliség   kezelésé-
ben  a  felnőttek képzésében,  átkép-
zésében és  így tovább.  Csak egyet-
len példát emh'tek.  Az  elmúlt évek
során  az  Országos  Cigány  Kisebb-
ségi  Önkormányzat  Szabolcs-Szat-
már-Bereg  Megyei  Oktatási  Bázis
Üzeme,  a  Nyír-Dinainika  Kft  Lő-
kös  Sándor igazgató vezetésével a

ló

kapott támogatással  élve több mint
1000  olyan  cigány  ember  képzését
és  átképzését  biztosította,  akiknek
túlnyomó többsége éppen e segítség
révén  jutott  munkához,  kerülte  el
családja   az   éhalált,   s  jónéhányan
vállalkozók    lettek.     Csaknem    4

:#íft:E:y,váieal;te#bőT,aszár#sá:tí:
nulhatták.

Ez  soha nem  valósulhatott  volna
meg,  ha egymásra nem  talál  a  ki-
lencvenes  évek elején a kft igazga-
tója  és  a  Magyarországi  Cigányok
Kulturális  Szövetsége  a megyében.
Éreztük és tapasztaltuk, hogy szük-
ség van  a cigány civil szervezetek-
re.  Akárcsak  most!  Talán  ezekben
az években még inkább. A roma ön-
kormányzatoknak soha nem szabad
elfelejteni,  hogy  honngi bújtak ki,
kik hívták Őket életre. Es a jövőben
is  csak  akkor  lesznek  életképesek,
Őrzik   meg   hitelességüket,   ha   az
egész cigányság érdekében szólnak,
cselekszenek,  s lépnek fel, ha a ro-
mák érdeke úgy kívánja.

Egyedül, olykor felkészületlenség,
tájékozatlanság  hiányában  a  ci-

gányság jelentős része, különösen a
telepek lakói képtelenek felismeriii
saját érdekeiket s képviselni érdem-
ben.  Ez különösen jellemző  azokra
a   településekre,   amelyekben   ma
sem működnek cigány önkormány-
zatok, de hiányoznak a cigány civil
szervezetek   is.   Sok  még   a  fehér
folt.  És  ezek  eltüntetése,  bár  első-
sorban a cigányság érdeke, nem le-
het   mellékes   a   települési   önkor-
mányzat,  a fálu, a város lakosságá-
nak  sem.  Tapasztalatok  tanúsítják:
ott korábban felüti a fejét a cigány-
ellenesség,  ahol  hiányzik  a  cigány
érdekvédelem!

Ugy  tapasztalom,  hogy  a  felerő-
södött  romaellenesség   nemcsak   a
szolidaritás   érzését   növelte   a   ci-

gí:iystg,:P,,2p%.Td:a:se:|eskővstsrtbk
neki  kell  1épiiie,  neki  kell  tennie,
hogy   megváltozzon   a   cigányság
élefflelyzete,  a romaságról kialakult
negatl'v    kép.    Ezért    szaporodnak

Szabolcs-Szatmár-Bereg         megye
olyan településein is  a civil  cigány
szervezetek, ahol már működik egy,
de  vagy  elégedetlenek  vele,  vagy
nincs egyetlen sem.

Csak példáként kl'vánom  említe-
ni a Lungo Drom Országos Ci-

gány   Érdekvédelmi   Szervezetet   s
annak   vezetőit,   akik   valóban   ér-
demben tesznek azért, hogy a fehér
foltok megszünjenek, s a kis faluk-
ban élő romáknak is  legyen érdek-
védelmi     szervezete.     Örvendetes,
hogy  hosszú  sikertelenség  és  aka-
dályoztatás után a jelentős város Ti-
szavasvári  is  felzárkózott.  A kettős
ballagásáról   elh'resült   településen
több  mint  1000  cigány  él  két  tele-
pen.  A  Lungo  Drom  kezdeménye-
zésére Lukács Mihály és  Lakatos
Oszkár  ügyvivő  segítsége,  szerve-
ző munkája révén zászlót bontott itt
is  a  szervezet,  amely  október  11-i
tagtoborzó  és  feladatokat meghatá-
rozó   tanácskozásán  megjelölte   az
év    végéig    követendő    teendőket.
Ezek között szerepel a cigányok ál-
tal  hivatalosan  választott  szÓszÓIÓ
megválasztása,       felkészülés       az
1998-as    önkormányzati    választá-
sokra.  És nem utolsó sorban a kor-
mány cigányság életiielyzetének j a-
vítását célzó határozat alapján elké-
szítenek  egy  cselekvési  programot
helyi szakértők bevonásával.

A roma civil szervezeteknek nemegymás   ellenére,   hanem   egy-
mást   segítve   kell   dolgozni.   Csak
Így érhetnek el sikereket. Ismeretes,
hogy a választásokat a Lungo Drom
Válasz,tási   Koalíció   nyerte    1994-
ben.  A benne  tömörült szervezetek
léteznek,  élnek  Szabolcs-  Szatmár-
Bereg-Megyében is. Ezek között el-
sŐsorban az MCKSZ szervezetei és
vezetői,  tagsága tevékenykedik  ma
is. Ám nem mellőzhetőek a többiek
sem, elsősorban azok, akik képesek
és   akarják   is   a   partnerséget,   az
e,gyütt  gondolkodást  és  cselekvést.
Es ennek most és a közeljövőben az
alapját a cigányság élethelyzetének
javítása   érdekében   született   kor-
mánycsomagból    adódó    feladatok

„I;UNGO  DROM"                  199]. oriJöber



határozzák  meg.  Nincs  az  életnek
olyan területe,  amelyre ki  ne térne,
át  ne  fogná,  ne  értené  ez  a  kor-
mányhatározat  a  cigányság  aspek-
tusából   tekintve.   Ilyen   még   nem
született!  Ugy  tűnik,  hogy  a  töilé-
nelmi körülmények is kedvezőek, a
cselekvéshez olyan feltételeket biz-
tosítanak,  amikor  együtt  van  min-
den  az  elmozduláshoz.  Csak csele-
kedni kell !

T
ermészetesen nem egyedül.  Kép-
telenség  és  kudarcra lenne  Ítélve

így a cigányügy, mely át meg átszö-
vi az egész társadalmat és mindenre
s  mindenkire  kihat.  Megoldásában
részt kell vállalnia a cigányság mel-

lett az egész társadalomnak,  a kor-
mánynak pedig  meg  kell  követelni
saját  határozatának  végrehajtását  a
minisztériumoktó1,  valamennyi  fő-
hatóságától   és  hatóságától.   S   mi-
után  e  kormányhatározat  cselekvő
részese   volt  az   Országos   Cigány
Kisebbségi  Önkormányzat,  érmető,
hogy   azt   sajátjának   is   tekinti   és
megvalósulásában minden erej ével,
tudásával, akaratával részt vesz. Er-
re  ösztönzi  és  kéri  a  cigány  civil
szeryezeteket is.

Csak. ?gyütt, egymást segítve van
esély.  Különben nincs! Aki ezt nem
érti meg, nem fogadja el, az a törté-
nelem kerekét próbálja meg vissza-

„A  BIBLIA CIGANYUL"
KONFERENCIA ZSÁM

s  az  is  evidencia:  amilyen  mér-

forgatni.  Ez pedig lehetetlen.  Szük-
ségszerűen  alakulnak  a  roma  civil
szervezetek.  Közöttük elsősorban a
L+ngo prom ....

E tékben és arányban szaporodnak
és erősödnek a cigány  civil szerve-
zetek, olyan arányban és mértékben
erősödik  a  szolidaritás  s  lesz  erő-
sebb és hatékonyabb  a közös fellé-
pés  a rasszizmus,  a  cigányellenes-
ség mindenféle  és  fajta megnyilvá-
nulása ellen.

Csak   együtt,    egymást    segítve,
megértve és támogatva van esély  a
felzárkózásra is.

Farkas Kálmán

1997.   október  20-án   és   21-én   az
ősi, Szent Keresztről elnevezett lrgal-
mas nővérek Tanítóképző lntézete ma
Katolikus  Tanárképző  Főiskola  adott
otüont  az  ,F  Biblija  Romanes"  (ci-
gány  nyelvű  biblia,  tükörfordításban:
„A  biblia  cigányul")   konferenciájá-
nak.  A zsámbéki  Katolikus  Főiskola
Romológiai Tanszéke, a Magyar Bib-
liatársulat,    és    a   Római    Katolikus
Szent Jeromos  Biliatársulat vállalta á
konferencia védnökségét. Az ünnepé-
1yes  megnyitón  dr.  Takács  Nándor
katolikus megyéspüspök, dr. Márkus
Mihály   ref.   püspök  köszöntötték  a
meüelenteket.    Köszöntőt    mondott
még dr. Bencze Lóránt az intézmény
főigazgatója is.  A kétnapos konferen-
cia  célja,   hogy   a   már   elkészült  4
evangélium   szövegét   megvizsgálva,
milyen tanulságokat lehet levonni, és
hasznosítani az elkészítendő újszövet-
ségi  biblia fordításánál.  A „Romanyi
Biblija"    (Cigány    Biblia)   fordítását
Cho]iiDaróczi  József  költő  és  mű-
fordl'tó roma politikus vállalta magára
dr.  Karsai  Brvin  romológussal  kar-
Öltve. dr. Tarr Kálmán a Kálvin Ki-
adó igazgatój a a Magyar Bibliatanács
nevében szólt. Beszámolój ában rámu-
tatott ana, hogy milyen hatással van-
nak a bibliafordítások a nemzeti pyel-
vek fejlődésére és kialakulására. Igy a
német egységes nyelv megteremtését
célozta   a   Luüer   Biblia   elkészülte,
ahogyan  nemzeú  nyelvünk  bölcsője
volt a Károli Biblia évszázadokon át.

Meghívott  szakértők,  missziói  mun-
kások,  lekészek,  prédikátorok vettek
részt. Paul B]lingworth a bibliafordí-
tó, romológus a Világszövetség meg-
bízottja. Dr. Hadházy Antal refomá-
tus  leucész,  a  C.C.I.T.  alelnöke(ffan-
cia katolikus nemzetközi  szervezet  a
cigányokért).  Zolcsák  lstván  a kán-
torj ánosi romaközösség  görög katoli-
kus lelkésze,  Gelsei András a hodá-
szi  görög  katolikus  romák  lelkésze,
Szőcsi  Anna  a budapesti  oláhcigány
közösség képviselője, Hatvani Lász-
ló  Csaba refomátus lelkész,  cigány-
missziós, romológus.

Képviseltetiék   magukat   az   erdélyi
kelderash törzs (nyelvjárás) tagjai Vaj-
da György roma pünkösdi laikus pré-
dikátor  személyében,  aki  idős  korára
nemzetközi   tapasztalatokra  tett  szert.
Több .bibliafordításban  részt vett.  Vol-
tak még Csengerből és Ráckevéről lo-
vari (oláhcigány) törzs tagjai, laikusok.

A nagy problémát az okozza, hogy
a  bibliafordítás  egybe  esik  szinte  az
irodalmi cigány nyelv /romanyi shib/
megalkotásával.  Az  egyszerumb  em-
berek  nem  hajlandóak   elfogadni   a
nemzetközi /azaz angol/ helyesírással
készült  abc-t,  és  az  ezen  íródott  iro-
dalmat.  Pedig  csupán  nyolc  mással-
hangzót keuene megtanulni,  azaz  el-
sajáti'tani, mivel a többi megegyezik a
magyar abc betűivel.

Két perspektl'va van előttünk, vagy
magyar  fonetikával  készítjük  az  iro-
dalmat, és akkor más országban élők
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számára vá]ik olvasl]atatlamá, illetve
nehezen  olvashatóvá,  vagy  pedig  el-
fogadjuk a nemzetközi írásmódot.

Paul  Ellingworth  beszámolt  arról,
hogy több inint 1000 nyelvre fordítot-
ták már le a Bibliát,  és készültek ro-
mák számára is fordítások Franciaor-
szágban,   Csehországban,   Romániá-
ban stb. Abban mindamyian egyetér-
tünk,  hogy  a  régi  lovari  oláhcigány
szókincs lehet az alapja az írott Bibli-
ának, és a fordítás nem lehet pusztán
egy ember munkája, mert az magában
hordozza a tévedések és  fordítási ne-
hézségek sorát, hanem ahogyan Káro-
li   Gáspár   csoportinunkában   alkotta
meg a vizsolyi Bibliát, úgy a Cigány-
biblia   is   együttes   csoportmunkábóI
születhet meg.

Őkumenikus  istenúszteleten szolgál-
tak Zolcsák lstván, görög katolikus lel-
kész, és Hatvani l.ászló Csaba refomá-
tus lekész, melynek során, a Miatyán-
kot és áldást cigányul mondtam el. Este
hangulatos cigányfomór műsor vezette
be az  ismerkedési estet.  Másnap  ebéd
után dr. Vámagy Elemér  dékán,  kö-
szönő  szavaival  zárta  a  konferenciát.
Ajándékba   minden   alkotótag   kapott
egy Máté evangéliumot, és egy magnó-
kazetián  a  Hegyi  beszédet,  a  cigány

• nyelvű Miatyánkkal.

Hálát adunk lstennek azért, hogy idá-
ig  eljutott  a  roma  kisebbség,  amikor
már Bibhát is vehet a kezébe minden-
napi lem táplálékul, Soli Deo Gloria!

Hatvani László Csaba
református lelkész, Újléta

17



EGYEDUL
Kicsi gyerek nagy gond, nagy gye-

rek még nagyobb - változtatom meg
Óhatatlanul is a mondást, amely adott
családra   jellemző,    illetve    amellyel
minősíthetünk   bárkit,   bárkiket,   aki,
akik családot, gyermekeket vállalnak,
és   sorsuk  az  Ő  szolgálatukat  jelenti
elsősorban.  Azért  az  előző  egyes  és
többes   szám,   mert  olyan   embemél
tettem látogatást, aki férfi létére - azt
hiszem,  ritka  az  ilyen  -  kénytelen-
kelletlen vállalta, hogy anya-apa sze-
repét   tölti   be   családjában,   s   válik
gyermekei      gondoskodó,      szerető,
hadd fejezzem ki így:  mindenesévé.

Zsoldos   Zoltánról   van   szÓ,   aki
Kéttomyúlakon  él  és  nem  csupán il-
lenek rá a jelzők, hanem azokat meg
is  érdemli.  Mint  ahogy  gyermekei  is
az Ő pótolhatatlan és elismerésre mél-
tó  türelmét,  szeretetét,  gondoskodá-
sát.

Az  akkor  hét  tagú  családot  Öt  éve
hagyta  itt  a feledheteuen édesanya -
gyógyítiiatatlan betegség vitte el. Ak-
kor minden megváltozott itt. Hirtelen
tótágast  állt  a  világ,  s  hogy  fel  nem
borult,  az talán elsősorban annak kö-
szönhető,  hogy  az  apa hétgyermekes
családban nőtt keresővé, ahol mindig,
mindenkinek volt  tennivalója, hiszen
anyja,  apja  is  szorgalmasan  dolgoz-
tak.  A legidősebb (akkor 17 éves) le-
ány  is  vállalta a  segítséget  apjánák a
maga egészséges női ösztönével, szü-
lő-testvérszeretetével.

A  tragédia   megtörténtével   félben
volt  a  szinte  putriszerű  lakás  házzá
bővítése  -  szerencsére  kamatnélküli
OIP hitellel - s  mivel  nem volt mi-
ből  segítőt  „fogadiii",  magára  a  csa-
ládfőre  várt  a  „házimű"   folytatása,
befejezése  is.  És  még  a hitel  törlesz-
tése azóta is, havi ütemezésben.

Az apa kénytelen volt otthagyni vi-
szonylag jól fizető állását - ács szak-
munkás    volt    építőipari    vállalatnál
már évtizedek Őta -, „élvezni" a gye-
det, az árváknak járó anyagi támoga-
tást,  valamint  a  családi  pótlékot.  Se
rokon,  se barát,  aki segímetett volna,
vagy éppen segíthetne. Nap nap után
járt amak utána, milyen állami támo-
gatásban  (kedvezményekben)  része-
sülhetnének   még,   hiszen   a   fentiek
alapján  rendelkezésükre  álló  Összeg

18

havonta nem volt
elégséges   a   leg-
szerényebb   meg-
élhetéshez      sem.
És   a  napi  kiadá-
sokon kl'vül - bár
minden     muikát

raka`8sabő:Ít%:3tetn=
ide   is` kellett  né-
hány dolgot vásá-
rolni. Azóta egyik
l ány a          férj h ez
ment,     a     másik
egy   rokomál,   a
kö vetkező       kis -
lány    még    csak
hatodikos,   a   két
fiú  (ikerpár)  most
került a harmadik

8;::áe[í.bg'ssZ::ent:
nének       foc i s ták
lenni.

A férfi képtelen
elhelyezkedni, hi-
szen a három kis-
korú       gyermek,
akik  a  közeli  vá-
rosba jámák isko-
lába, igénylik a velük foglalkozó szü-
lőt.   KÖzelben  nem  is   találni   olyan
munkahelyet,  amely  olyan  körülmé-
nyeket   és   keresetet   nyújtana,   ami-
lyeiire e családnak szüksége volna.

Virágos  kerttel  Övezett  házacska  -
beme  előszoba,  fürdőszoba,  konyha
két hálószoba.

- A virágokat feleségem sffjára ter-
meljük  -  mondja,   amikor  érdeklő-
döm,   árusítják-e  piacon.   A  kertben
100 négyzetmétemyi zöldség terem.

A helyiségek tiszták, rendesek,  ba-
rátságosak. Mintha asszony tartana itt
általános rendet. (Azért besegítenek a
gyerekek  is,  ha  nagyobb  takarításróI
van szÓ.)

Apuka már napok Óta az „illetéke-
seket járja, hogy  megértsék:  havi  28
ezer forint összegű - a gyed és a gye-
rekek után kapott  összegek -  ,jöve-
delemből" nem igen élhetiiek tovább.
Mért? Ebből kell fizemi az OTP hi-
telt, a gázt, a vizet, a villanyt, a négy
buszbérletet az iskolába, a városba.  8
ezer forintból - ami marad -, hogyan

lehet  megéliii  négyőjüknek?  150  fo-
rintért vettem magamnak - mutatja a
ki tudja melyik földrészről a turkáló-
ba került pár cipőt. - Még szerencse
hogy turkálók is vannak...

Amak   persze   örül,   hogy   némi
utánjárás  után,  talán  kap  az  Önkor-
mányzattól  egyszeri  segélyt  és  talán
ismét  megkapják  a  havi  rendszeres
anyagi támogatást.

- Nem napról napra, hanem reggel-
től estig  élünk - szól keserűen,  ami-
kor érdeklődöm, foglalkoztatj a-e már
a gyerekeket a jövőjük? -  Hogy  mit
rejt  a jövő?  El  sem  tudom  képzelni.
Örülök,  hogy  ha  nagyon  szegényen
is, de fenn tudjuk tartani magunkat...

- És a jövíbe vetett bízalom?
-  Ugyan,  milyen  alapon  bizakod-

hatnám?
Nem   sok  biztatót  mondhattam   a

kéttomyúlaki  aggódó  apának.  Pedig
szerettem  volna,  ha  aggodalma  leg-
alább reménykedéssé válhatott volna.

Hazai Sándor
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Szerelem! Hirtelen ránkcsapó gyönyörű borzongás, öröm és gyötrelem,
Iétünk csodálatos ajándéka. A szerelem nem válogat: fériit, n9t, skandináv
típusú szőkeséget, avagy kreolbőrű romát egyariánt utolér. Általa többek

leszünk, életünk kiteljesedik, sorsunkat halálunkig megpecsételheti.
Vannak olyan fiatalok, ak.iknek menekülés a hétköznapi sivárságból, a

kilátástalan mindennapokból. Ez az írás róluk szól.

Lajos erríl így mesél:
Bogdán Lajosnak hívnak,  36  éves,  há-

romgyermekes  családapa  vagyok.  Nagy-
bakónakon,  ebben  az  alig  500  lelkes kis
zalai  faluban  mindenki  csak  „Cigányla-
J;on:naÉk;'húí:,É:oengáoqáa:;nhnoegmyr:s=::1á;;

tiszteletet  a  magamfajta  megkaphat,  hát
én  azt  mind begyújthetem.  Minden  nap-
számot elvállalok,  csak  azért,  hogy vala-
hogy  megéljünk.  Most  nagy  reményeim
vaimak,   hiszen  felvettek  a  közeli  gép-
gyárba   könnyűgép-kezelő   tahfolyamra.
Azt ígérték, hogy a legjobb  huszat alkal-
mazni  is  fogják.  Hát  én  az  elsok között
akarok lenni.

Na,  de  a  szerelemről  kérdezett  ugye?
I{i.an igen vigyáztam,  nem akartam elkó-
tyavetyélni magamat, mint  sok  cigányle-
gény.  Tisztességgel  kiszolgáltam  a  3  év
katonaidőt,    udvarolgattam   ide-oda,   de
komolyan   nem  kötöttem   le   magamat.
Gondoltam,  majd  ha  lesz  valainim.  Le-
szerelés után volt munka, hajtottam is na-
gyon, de valahogy elfolyt a pénz. Nem is
az  én kezem között,  hanem a családban.
9  testvérem  volt,  mind  kisebbek,  s  ho-
gyan mondhattam volna, hogy nem adok

i:p:;:eior|::É,::aE:;o_;:áFLv#,tó,e:g:i-ke:
be.  Első látásra csak  cicáztunk,  persze ő
volt  a kisegér.  Nősülni  nem  akartam,  de
valahogy   minél   többet  jártunk   együtt,

egyre j`Óbban megtetszett minden. Ahogy
beszélt,  öltözött,  meg  ami  őnáluk otthon
volt:  na8y rend, mindig akadt meleg étel,
az ai)ja egy fillért el nem ivott volna. Es-
ténként már haza se igen akartam menni.

Egyik ilyen  alkalommal  aztán megtör-
tént a baj:  megfogant a pici lányunk, aki
most már ötödikes. Mire megszületett, én
már olyan voltam mint az űzött vad. Tud-
tam,  hogy  hazulról  el kell jönnöm,  de  a
nősüléshez sem igen fulött a fogam. Egy
évig  hányódtam  a két  család között,  az-
tán beleugrottam a házasságba. Menekül-

#:J:kmjaö,?gi?kÁe:gádpemaa:íglikehge;
csepp sem lehet, ugyan s évvel fiatalabb
mint én, de jól kordában tartja a 3 gyere-
ket,  meg  persze  engem is.  Van  saját kis
házunk, be is rendeztük,  csak  ez  a mun-
kanélküliség ne lenne! A szerelem nekem
sok szépet hozott az életembe, habár job~
ban  is  nősülhettem  volna.   Volt  rá  több
alkalmam, de elszalasztottam.

Júlia meséli:
Orsós   Júlia   vagyok,   az   élettársamat

%:oi::ö:íüZ#ndeeka2Íy!gák:ts*á#,y.8v,
éve,   alig   16  éves  koromban  kerültünk

i5gz:i,n%saizsó;aapig:nnÉór|ó|T.eÉ:ag#Eri:Í:
koromat  senkinek  sem  kí.vánom:  6  test-
véremmel  együtt  Balatonberénytíl  Esz-
tergomig  több  nevelőotthont  is  megjár-
tunk,  hiába él  anyánk,  apánk.  Nagy  csa-

vargó          voltam,
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sokszor   köröztek
a rendőrök szökés
közben.   Ma   már
egyáltalán       nem
értem,    hogy    nri
hajtott, miért nem
bírtam  ezeket   az
otthonokat.        De
nem bírtam!  Alig
vártam,  hogy  ne-
kem is  legyen  sa-
j.át  lakásom.  Igaz
ez  csák  egy  szo-
ba,  de mindem  el-
fér benne:  gáztűz-
hely,       hűtőszek-
rény,  meg  még  a
másfél  éves  Vik-

tória  pólyázóasztala  is.  Csak  a  fürdoká-
dat kell a folyosón tartanunk.

JÓzsi,   az  nekem  egy   nagy   ,kaland"
volt.  Az első igazi szerelem  Még  akkor
is,  ha  az  első  abortuszom  okozója  egy
másik  srác  volt.   Mert  a  fiúk  igencsak
dongtak körülöttem még ma is előfordul,
hogy  az utcán lesz6lítanak.  Pedig láthat-
ják,   hogy   a   gyermekemet   sétáltatom.
Szóval    JÓzsit    azonnal    megszerettem.
Nem a szemébe, a szép szájába estem be-
le,  hanem  az  alakjába.  Hogy  erős,  nem
nyápic.  Igaz,  hogy  egy  percig  sem  volt
munkanélküli,  mindig tesz- vesz valamit
a lakásban is. Most éppen utcaseprő.  Le-
het,  hogy  mások  ezt  a  munkát  nem vé-
geznék  el,  de  neki  nincs  vele baja,  meg
elég jól is keres.

Megismerkedésünk után igen rossz sor-
sunk   volt,   hiszen   erre-am   hányódtunk.
Laktunk  Józsi  családjánál,  de  az  szömyű
volL mert a s testvérébol még 5 otthon élt.
Nem szégyellem bevallani, hogy két hóna-
pig   a   vasútállomáson   aludtunk.   Akkor
megfogadtuk,  hogy  szeretni  fogjuk  egy-
mást.  Elégedett  vagyok,  hogy  ilyen  laká-
som is van, hogy minden nap meleg étellel
várhatom haza az élettársarnat. Hogy senki
nem szól bele abba, hogy mit teszünk, nem
leseucednek ráiik, ha behúztuk a függönyt,
és  bezártuk  az  ajtót.  Hogy  miért  örülök
annyira, azt igazán csák az tudja megérteni,
aki nevelőotthonban nőtt fel. Nekünk csák
annyi gyerekünk lesz, amennyit fel  tudunk
nevelni,  ahánnyal  tudunk  foglalkozni.  Ta-
1án  lesz  egy  nagyobb  lakásunk  is,  fürdő-
szobával, meg gyerekszobával. Józsi meg-
ígérte!

Tarabó  Éva  a  nagykanizsai  Családi
lroda vezetője sok esküvőt készített elő.
Flancosokat,  meg  egyszerffibeket  is.  El-
mondása szerint a cigányság körében, ha
létszám arányaikhoz viszonyítunk, akkor
is   erősen   megcsappant   a   házasulandó
kedv. Évente 6-7 fiatal cigány pár jelent-
kezik be,  de gyakran  előfordul,  hogy  az
esküvő    előtt    meggondolják    magukat.
Legtöbbször nem is az együttélést, csak a
hivatalos  esketést kerülik el.  Közöttük is
egyre  többen  azért  vállalják  az  élettársi
kapcsolatot, mert az egyedülálló nő a tár-
sadalmi juttatások  terén  előnyt  élvez.  A
nevelőotthoni   ismeretségekre   jellemző,
hogy nagyon fiatalon kötnek házasságot,
el  is  mesélik,  hogy  bizakodnak  a  nóta
igazában:     „Együtt    könnyebb,    sokkal
könnyebb..." A cigány fiatalok esküvőjét
a szélsőségekjellemzik: vagy nagyon pu-
ritán  az  öltözékük,  a  rokonság,  az  igé-
nyelt  szolgáltatás,  vagy  igen  fényesek  a
külsőségek.  De  az  almába  szúrt  rozma-
ring ág -mint a cigányok esküvői.jelké-
pe - soha nem maradhat el.

Kép és szöveg:
Büki Brzsébet
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Ha van kérdés, melynek az elmé-
lete  és  gyakorlata  közötti  űr  fölött
igen nehéz megtalálni az összekötő
kapcsot, akkor az a különbözőség, a
másság    ügye.    Vagyis    G/mé/€f!.J€g
kömyű  leírni,  vagy  azonosulni  is
vele,   a  köz,mpi  életben  viszont  a
másság elviselése mindig konflikiu-
fokkcz/  Í€rti€s'.  Hiába beszélnek nap
mint nap az Összetartozás fontossá-

gr%§Í]t,Őhafeítpé:g]nesíégÉeá;:::kakTeÉ;
nem  csak  faji,  vallási  vagy  etnikai
értelemben.  Mert  olyan  törésvona-
lak  jöttek   létre   a   társadalomban,
melyek gazdasági,  szociális  és kul-
turális   szempontból   szinte   felszá-
molhatatiannak    tűnnek.     Könn)ű
volna  erre  azt  mondani,  hogy  az
életvitel  különbözőségében  mindig
is elkülönültek egymástól az állam-
polgárok.  Mindig  voltak szegények
és  gazdagok,  műveltek és művelet-
lenek,  sikeresek  és  sikertelenek.  S
ez  a megállapítás  igaz  is,  de  még-
sem   abban   az   értelemben,   hogy
mindenre mentséget adna.

Mert ha olyan mértékben mélyül
a  szegények  és  a  gazdagok  közti
szakadék,    mint    ahogyan    napról
napra  érzékeljük,  nem  nehéz  meg-
jósolni, hogy ez a feszültség idővel
társadalmi robbanáshoz is vezethet.
A  hétköznapok  érfletően  számon-
kérő és megannyi agresszív jelensé-
ge   jelzi    ezt.    Senki    sem   hiheti
ugyanis,  hogy  akár  a  legkegyeüe-
nebb   erőszak   pusztán   személyes
okokra vezeflető vissza. Sokkál in-
kább azokra a viszonyokra, melyek
az alávetettséget tartósítják. Hcz fcír-
sadal,mi  csoportok,   állampolgárok
száz;ez,rei      kerül,nek      kilátástalan
helyzetbe,   merő  illúzló   azt  várni,
hogy hosszabb  időn keresz.iűl meg-
értően vesz,ik tudomásul ezi az őlla-
potot.  I.egfeljebb  t:ehetetienül bele-

nyugodnak abba, hogy a változ,iatás
lehetőségeiyel    nem    rendelkez.nek.
Meg`int    csak    időlegesen.    Hiszen
bámennyire jó  is a társadalom pe-
riíériájára  sodródott  állampolgárok
tűrőképessége,    előbb-utóbb    min-
dent megtesznek azért, hogy az el-
viselhetetlen helyzetből  valamilyen
módon  kitörjenek.   Különösen  ak-
kor,  ha például enni  és  lakni  akar-
nak.

S  mindez már nem  csupán  a  ci-
gányság    snámára   jelent    gondot.
Ami persze önmagában semmire se
czd mogyczrázczíoí. Mert éppenséggel
azt   láthatjuk,   hogy   a  társadalom
csaknem egyharmada tehetetlen ki-
szolgáltatottj a a felemás piacgazda-
ságnak.   Válójában   a   mindennapi
túlélés  kényszereiről  van szÓ,  azaz
a   létbiztonságró1.   0lyan   álapvető
gondokról,   amelyeket   a  jeleiilegi
kormányzati     politika    szemfény-
vesztő módszerekkel sem tud ellep-
lezni.  Nem  is  csupán  azért,  mert
ezekkel    kapcsolatban    semmilyen
lényeges változás nem érzékelhető,
és nem is csak azért, mert az újabb
és   újabb   ígéretek  rendre  kioltják
egymást.  Sokkal  inkább  az  a kiáb-
rándító a társadalom egyes csoport-
jai számára (külön-külön és együtt-
véve),  hogy  azt  kell  tapasztálniuk:
önerejükből   seminit  sem  képesek
elérni. De hogyan is lennének képe-
sek, hiszen nemhogy részesei rájuk
vonatkozó     döntéseknek,     hanem
még befolyásolói sem. Arról persze
lehet   vitatkozni,   hogy   a   döntési
igény létezik-e vagy sem, csak kér-
dés,  hogy  érdemes-e?!  Mert  a  lé-
nyegi  dilemma  az,  hogy  az  állam-
polgári   önrendelkezésnek   milyen
feltételei  adottak.  Egyáltalán vczn-G
esély  a kiszolgáltatottság felszámo-
lására?
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Ha  ebből  a  szempontból  próbá-
lunk választ adni az előbbi kérdés-
re,  nem  látni  sok  biztató jelet.  El-
lenkezőleg:  a gazdasági  és  a hatal-
mi  elit  ákarata  érvényesül  minde-
nütt.  A társadálom  aljára szorultak
pedig   akkor   válnak   fontossá,   ha
szavazniuk  kell.  Függeuenül  attó1,
tNogy egyre kevesebb magyaráz;at és
jelszó  akad  a  munkanélküliség,   a
növekvő tnf láció,  az önkormá]i;yzati
tehetetleflség  és  a  bűnöz;és  fieledte-
tésére.  Bppen  ezéft  üdvös  lenne  a
kömyen végzetessé vőltó üneti ke-
zelések helyett  a  társadalmi  összie-
tartozást erősítő programokat meg-
vcz/ósi'fcz#i..  Ehhez  viszont  az  elsze-
gényedés mérséklésére volna szük-
ség,  illetve  amak  megakadályozá-
sára, hogy a társadalmat átszelő tö-
résvonalak  tovább  mélyü|jenek.  A
különbözőség csák Így válhat való-
ban értékké, vagyis a gondolkodás-
módban és az életvitelben testet öl-
tő  másság,   melynek  semmi   köze
vallási vagy számazási különböző-
ségekhez.  De  azt  is  mondhatnánk:
ha  a  rendszervöltoz;ás  vesz.ieseinek
köre tovőbb bővül, egyre kisebb lesz
az  esélye  aii;nak,   hogy  az  emb.eri
együttélés  alapvető normái megszi-
lárdulnak.

Egészében  pedig  a  félúton  lévő
demokrácia   kerül   így   veszélybe,
amelyet viszont  csak úgy  lehet  el-
kerülni, ha legalább a minimális lét-
biztonság   azok   számára   is   adott
lesz, akik jelenleg a legkiszolgálta-
tottabb  helyzetben élnek.  Mert  eb-
ben az  összefüggésben is  érvényes
az a megállapítás, hogy a demokrá-
cia iránti bizalmat könnyű elherdál-
iii, de annál nehezebb visszaszerez-
ni.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Tanfolyam a kisebbségi
önkormányzafoknak

ROMA  ESÉLY -
PÁLYÁZATBÓL

3g;:va:í;.:s:ff;cuk*:b#:.ÍenEFáungeáué;síá:Esr;;s`;:gy;e:zág:
közelmúltban  többhetes közéleti vezetőképző tanfolyain
kezdődött   -   tájékoztatta   lapunkat   Radics   Félix,   a
FCFÉSZ elnöke.

A kurzus szervezésének költségeire a Nemzeú és Etnikai

Eás;:%soéá%#aKFöé#í±Vr€nydg#gz%saérÉ.tján2]Oezerfo_
A  felkészítő  tanfolyam  első  előadásán  Nagyné  Kiss

Mária, a megyei népfőiskolai társaság munkatársa a tár-
sadalmi  szervezetek jelentőségéről  beszélt,  kiemelve  az
Önszerveződő civil egyesületek fontosságát.

Dr. Pálri Miklós, az Országos Cigány Kisebbségi Őn-
kományzat (OCKÖ) alelnöke a kisebbségi önkomány-
zatok  funkciójáról  szólt  a megjelenteknek.  Ismertette a
komány „A cigányság élethelyzetének j avítására vonat-
kozó   intézkedéscsomag"   cflnet     viselő  határozatának
előkészületeit, várható hatásait. Ezen a napon tartott elő-
adást Kökény Kálmán, az OCKŐ Pest megyei irodájá-
nak vezetője is, aki a gyemeki jogokról szÓIÓ, november
i_jeihatáiüqéletbelépő(tg;V%L[;S,m,egr;e7t.te;*űberi5)

Ritka,  mint  a  roma  diák
Mit tehet a magyar felsőoktatás a roma fiatalokért?

Erről rendeztek konferenciát pénteken, A magyar tudo-
mány napja keretében.

Csizmadia László, a kereskedelmi főiskola főigaz-
gatója arról beszélt, hogy míg 1971-ben a hazai népes-
ség 3  százalékát tették ki a roma számazásúak, addig
1994-re  ez  az  arány 4,4  százalékra nőtt,  elérte  a 457
ezret.  Bencze  Lóránt,  a Zsámbéki  Katolikus Tanító-
képző  Főiskola  főigazgatója  beszámolt  arról,  hogy  a
zsámbéki főiskolán  1993-ban  létrehozták  a világ  első
romológiai tanszékét.

Radó  Péter szociológus szerint az egyik fő kérdés
az:  milyen  esélyei  vannak  egy  cigány  fiatalnak  arra,
hogy  értelmiségivé  váljon?  A szociológus  adatai  sze-
rint a 140 ezres létszámú hazai felsőoktatásban a roma
haHuHge;t;eksi:egpő:sT:nÉ:ás=efino23á:zfliié:#:afőriem-

zeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke hozzászólá-
sában  hangoztatta:  az  idén  júliusban  elfogadott  kor-
mányhatározat  több  mint  hatvan  területre  kiteijedve
kl'vánja kezelni a cigányság problémáit. Honti Mária,
az   MKM   közigazgatási   állainütkára   hangsúlyozta:
nem tud elképzelni olyan rendelkezést, amely lehetővé
temé felvételi kvóta meghatározását.

Jánosi  György,  az  Országgyfflés  oktatási  bizottsá-
gának  elnöke   szerint  a  cigánytársadalom   tagjainak
nagy többsége helyzete romlásáként élte meg  a rend-
szerváltozást.

(Új Néplap, 1997. november 7.)

EmirKusturica:
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„Mindamyian sírva vigadunk" lehet-
ne  a mottója az  új  jugoszláv  filmnek.
Újabb  közös  láncszem  a cigány  és  az
európai szokásvilág között. Persze nem
minma  ez  lenne  az  alkotás  lényege,
azért  mégse  feledjük,  hogy  -  akár  a
magyar is -kinek a zenéjére vigad im-
máron sok-sok év Óta.

De ne kalandozzunk ilyen messzire.
Az említett mozi nem is annyira új, hi-
szen    alkotója   az    1989-es    Cannes-i
Fihfesztiválon    Arany   Pálma   Díjat
nyert  a  legjobb  rendezésért.  S  tegyük
hozzá:  méltán.  A film hosszú - de vé-
gigsodor,   lendületessége  magával  ra-
gad. Az egész egy hatalmas körtánc. A
történet - kimondva,  kimondauanul  -
tényfeltáró   célzattal   született,   mégis
megmaradt szubjektív, mélyen emberi,
mintha a szomszédékról, közeli baráta-
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inkról  szólna.  Emberi  sorsok,  szemé-
lyiségek színes  palettája tárul elénk:  a
talpraesett, mégis a maga kedves naív-
ságával  tündöklő  nagymama;   a  gyö-
nyörű  cigánylány  hatalmas,  fájdalom-
tól könnyes  szeműen;  az örök játékos,
aki örök vesztes - talán ő a cigányság
valódi archeoti'pusa;  és a jólelkű fiú, a
nagymama  inkamációja  -  két  tűz  kö-
zött: saját belső értékei és a világ külső
szorításában,  valódi választási  szabad-
ság nélkül.

Hatalmas   álomszerű   képek,   élénk
színek, nyüzsgés, felfűtött érzelmek és
indulatok.  Sokszor felemelő, néhol ne-
vetséges vagy kesen~i,  fájdalmas látvá-
nyok,  látomások.  Vágyak, remények -
kit vezeti a sorsa, kit inkább csak rán-
gatja. de végül úgyis belerántja.

A film  tökéletesen  fogalmazza meg
azt a választást, amikor nincs választás.
Mert ez nem mindenkinek és nem min-
denkor adatik meg.  Hiszen  mit teszel,
ha téged vemek a farkasok elé vagy te
lelietsz  a  farkas.  A konkrét  történetre
lefordl'tva:  veled kereskednek  vagy  te
válsz gyerekkereskedővé. Mindezt úgy,
hogy  mélyen,  legbelül  te  valójában jó
vagy.  Nem  égtél  ki,  nem használódtál
el.  Még  nem.  Mivel  azonban  az  élet
törvényei nem változnak, a megkezdett
útról  letémi  több,  mint  nehéz,  hogy
jó" maradhass, el kell veszned. Töké-
letesen magától érthetően következnek
egymásra a történések, a képsorok. Aki
szeretetet  hazudik,  az  ebbe  a  teherbe
hal  bele,  a  tisztaság,  valódi  érzelmek
megtestesítőj e ezektől pusztul el.

Mészáros Anita
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Ismét megkezdődött a kemény mun-
ka az iskolákban:  a tanulás.  Egy évvel
idősebbek   let,tünk.   Helyünkre   kisebb
diákok kerültek, ők is elkezdik mindazt
a  1`áradtságos munkát,  amit mi egy é`v-
vel  ezelőtt  elkezdtünk.  Ismét  egy  hó-
napja  koptatjuk   padjainkat,   amit  ki-
sebb-nagyobb  kudarcokkal,  élmények-
kel  és  keserűséggel  abbahagytunk  ta-
valy.

A Roma Esély Altematív Alapítványi
Szakiskola    az    az    iskola,    ahová    a
diákoknak    a    fele    azért   jött.    mert
más  iskolába  nem  tudott  volna  beke-
rülni,  vagy  anyagi  gondok miatt,  vagy
azért,     mert     nem     volt     olyan     jó
képességű.

Mint  a  neve  is  mutatja:   Altematív
Alapítványi iskola, ahol majdnem min-
dent   úgy   kapunk   meg,   hogy   szinte
semmibe   nem   kerül.   A  mi   do]gunk
csak  annyi,  hogy  rendszeresen járjunk
az  iskolába,  és  akkor  fel  tudunk  zár-
kózni  aiTa a fokra,  ahonnan  tovább ta-
nuHiatunk,   gimnáziumban,   vagy   más
egyéb  középiskolában,  hogy  leérettsé-
gizzünk vagy valami más szakmát még
tanulhasson  az, akinek van hozzá ked-
ve és képessége.

Mi másodikosak tavaly még csak ál-
mainkat  szövögettük  aiTól,  hogy  eset-
leg leérettségizünk, most azonban már
az osztály fele nem akar tovább tanul-
ni, mert fél,  hogy  nem bímá végigcsi-
nálni, vagy úgy van vele, hogy neki ez
a szakma, amit itt megszerez, elég. Iga-
zábó] ez az iskola nemcsak cigány gye-
rekek  számára specializálódott, hanem
olyan  gyerekek  számára  is,  akik  nem
cigány  számazásúak,  de  képességeik,
vagy  anyagi  helyzetük  nem  engedheti
meg, hogy más iskolába járhassanak.

Nálunk szinte minden gyerek megpró-
bált`már valami másik iskolát is, mielőtt
idejött,`,dg  egyéb  okok  miatt  vagy  ott-
hagyta, vagy pedig eltanácsolták.

Sok nem cigány fiatal is jár iskolánk-
ba,  akik már  szinte  olyanok,  inint mi,
cigányok.  Átvették  szokásainkat,  su'lu-
sunkat,  ami nem mindig jó,  mert ne a
másik szokását vegyük át, hanem min-
dig  saját magunkat adjuk.  Abból  nem
számazik  soha jó,  ha valaki  nem  Ön-
magát adja.

Évente    két    vizsgát    tettek    rend-
szeressé  intézményünkben.  A  vizsgák
első évben  azért vannak, hogy  számot
adjunk tudásunkról, amit időközben el-
sajátítottunk. Ilyenkor derül ki,  hogy a
diák mennyi  fáradtságot vett Önmagán
azért,  hogy  a  második  évben  sikeres
szakmunkás vizsgát tegyen és megkap-
ja a maga elé kitűzött cél eredményét, a
szakmunkás  bizonyítványt.  Ami  lehet:

parkgondozó,  útkarbantarLÓ,  vagy  akár
száinítógép-kezelő   is.   Az  első  évben
minden  diák egyfomán tanul mindent
és a második év elején lehet szakosod-
ni.  Az  első  évben  csak  felzárkózó jel-
Ieggel  tanulunk.  De  most másodikban
kezdődik meg az igazán kemény mun-
ka.   Lehetőséget  kapunk  az   Ösztöndíj
pályázatokra is,  aminek  csak  az  a kö-
vetelménye,  hogy  ne  legyen  közepes-
nél  rosszabb  osztályzatunk  sem  félév-
kor,  sem pedig év  végén.  Minden diák
aki idejár tudja, hogy ez az iskola telje-
sen  más,  mint  a  többi  hagyományos
szakmunkásképző iskola, már abban is,
hogy az épület sokkal kisebb, de csalá-
dias, otmonos.

Ha     valaki     lemarad     valamilyen
anyaggal,  annak  lehetősége  van  arra,
hogy   bepótolja  mégpedig   úgy,   hogy
korrepetálás jellegű fákultációk is van-
nak.  Itt a suliban a tanárok és a diákok
között nem  csupán  tanár-diák  viszony
van, hanem annál sokkal közelebbi, ta-
lán még azt is mondhatnám, hogy bará-
ti.  Remélem,  hogy  az  ekövetkezendő
években  még  nagyon  sok  gyerek jön
ebbe  az   iskolába,   és  nem  aira  gon-
dol, hogy mikor lesz már vége, hanem
talán  Örökre  egy  kellemes  emlékként
marad  meg  benne  az  a  két  év,  amit
itt töltött el!

Rácz Zsuzsa
11. osztályos tanuló

Cigány egyetemi  és főiskolai  hallgatók segi'tése.

TANDÍJAKRA 2 MILLló 770 EZER FORINT
Az Országos Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat  a főiskolákon  és  az egyetemeken
tanuló roma fiatalok tanulmányainak  segí-
tése  érdekében  Szolidaritási  Alapot  hozott
létre  az  1997/98-as  tanévre.  Az  Országos
Cigány  Kisebbségi Önkományzat  által  az
új ságokban közzétett egyetemi és főiskolai
pályázatokra  125  kérelem érkezett a július
31-i  határidőig.

A bizottság  1997/98.1. félévére összesen
2.770.000  forintot osztott ki.  Az  alábbiak-
ban közöl.i.ük a nyertes pályázók névsorát.

Vámosi Gyula, Kács., Kuti Csilla, Buda=
pest.,  Farkas   Szilvia,  BudaLpest.,  I.akatos
Szz./vi.q  Miskolc; VaJgű SzjJvjq  Nyírbátor;
Kállai  Fatime,   A;borry.,  Nagy   I;udmilla,
Buda.pest.,  Hódosi  Judit,  Hódmezővásár-
hely;   C».sós   Gyó.rgy,    Szeged;   Me'saáros
An#q   Budapest;  Szó*e  Erzse'óef,   Buda-
pest;  Esze§  AJedreq   Jászalsószentgyörgy;
Gb#czi. Er#ó; Miskolc; Vi.gk Káro/y, Elek;
Földeáki  Noémi,  Debnece;n.,  ifi.   Fcffkns
l.ászló,  Tisz:zbuia;,  Sztojkó  Sándor,  Aip*L
ta+va:,  I.akatos   Joüín,  MiskoLc.,   Flórika
l.ászló,  Buda.pe;st.,  Dombi  Rohn4  Baics:,
Kővári  József,  Sárs;z,eriflőrinc., Rádics  Gi-
zella,  ]*sz,fériys:zÍ]r\i.,  Mozsgai  Mercédeszo
Péc,s.. I.akatos József, Budzrpest; Imre ALle-

xandra, Buda:pe;st, Szűcsné l.akatos Mag-
dolmq Yiec;sk;e"ét., Gerhardt János, Kiecs-
k:e;mét., Kaiealas Edirta, Debrec,e;n`, Bodócz-
ki  Adrienn,  Sz.eghriom,  Bozsáné  Elyira,
Budapest;   HonJáí#    Ferc#c,    Debrecen;
Nn%#Deafk:UMkre=`:nBqds°z8e:enGc:.:#

miás   Károly,  Debrece;n..  Sukiné   Zámbó
Eri.Á:ab   Budapest;  SzJkJ.  Amzrósne',   Buda-

pest.` Kálócri  lídia, Ka:]oc,sa:. Tóth  lldikó,
Kekese;   Zsomóok   Sóndo*   Bekéscsaba;
Sőregi Tibor, Budzrpe,st, Kovács  Erzsébet,
Budapest;  BaÁogÁ  Be'4   Budapest;   7lófb
Annamárh,  ]6szzhsószf?ritgyörgy., ifi.  Hő-
gyi András, Nyíiegyház.a.., Szabó Mariann,
Mezőbe;rény., Honiáth Ernő, Nyíregyház,a..,
Kállai Ernő, Alboriy.. Csonka Szllvia, SzoL
nok..  Hosszú  Andrea,  Baiaj=ska..,  Bogdán
György PáL Zti*omái.. Ajtai Teréz,  Kis-
kunfélegyháza;  Szi.kÁcij.  Gyö.ng)t;  Abaliget;
Zsigmond Károly ; Csonka Mórúka, Tis;z;zL-
bura;   Csi'pő  Róbe/Úze',    Miskolc;   Dwkű
Magdolna,  NZLgykálló.,  Baktai  Júlia,  Bu-
da.pest., Karcagi Atiiláné, Szo+nok.. 14iincz
J ózsef , Bíwbóc;s2Í, Nyári Níkoletta, M!ohá;Í:s:,
Siket  Elemér, Ha.jdúrTÁnás., Drága  Csaba,
Balr"z;úiváros.. I+abodáné liikatos Szil:\da,
Pécs-Polgárszolő; Réve'§z Józse/ Nyíregy-

i997. ok+öber                   ,,LUNGO  DROM"

bBáumá:SZ:##%DV%b#nódzedá
Pécs.,  Ficz  Emma,  Mez.őpeteid.,  Barányi
ÁJpá4  Eger; Mohácsi. Ezeme'r,  Budapest;
Csonka  Józsefi  Buda:pest:,  Oláh   Tímea,
Sz!écÁsériy., Fcwkas Hermina, AJborry., Iiika-
tos  Teréria,  Kras;znokvíijdír,  Oláh  Beáta,
Szécsér[y., Bari Gizelh ljaura, S6sharty&n..
I.endvai Gyula,  Győi.. Míhalovics  lbolya,
Mohác,s., Baüézs Szílvia, Sóshart:yán., Pádár
Eszfer,   Győi.,   Nagy   Zoltán,    ALptifftL+vtr.
Forgács   lstván,   Zalzwegersz.eg;   Karczagi
Attih, Sz;o+nok:, Bogdánné Sárközi lldikó,
Bud3Lpest.,   Bárciné    Milw:ülovics    lbolya,
Moh&c,s.`  Vaüda  lstvánné,  Moh&cs.,  Pollai
Js~óq  Nagykanizsa; Nyárj  Gyz.Zq  Buda-

g®;.,%RBiáie:tf.Z;1,"Bkaud:pa9,syt;G3:g:.
pes+,  Urbán   Róbert,  Bcxsz;&iec.,  Réüálvi
Krisztíiui,  Budzrpest.  Polainé  Maüor  Má-
/iíúb   Nagykanizsa;  Révész  PŐ4   Kiskunfé-
LegyhÁzz]:, Aratóné Szűcs Mariann; Bujdo-
SíéJ,á,%;:HS#v:.°##%EffFHeh:,ff.

#gzzoőbMf%nry:,AGzgy:aÉvf;ó%á##eÉ;
Balogh Beáta; Far;kas IÁszló.

23



cT[RmlKlmlK Vnló
1,      ,,      1                  1      11,,,~~                              ~      ~      ~~~~~~~~~~~~                  .,.,.,-.1  ----------_______--------_  -_  -.-__.------_  -__.1__~.1.1.1  -.1.1  --\_  1___.-.----------_.-.-.-.------------------.--.-.-.-.-.--------------------------------.1.-.-.-__              __.-__  -------------.  .---.-.   -

• . .` . . . .` . .` . . . . . . . í. . . ,. `. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''. . - . 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• " . . . . . . . . . . '. . . . . '. . ' . . . . . . . I

É F:--  --É-` :S  :f   ``:``-_##`__:`íÉ

Megtör.tént esemény alapján i'rta: Kalmár llona
A  déli   zápor  vízcseppjei,  még  ott  ra-

gyogtak  a  fák  és  bokrok  levelein.  Az  eső
utáni napsugár,  a széltol cibált spirea virá-
gainak próbált erőt  adni.  A játszótér felett
halvány  pára  úszott,  mint  első-áldozó  lá-
nyok vékony  fátyla.  A bodza kihi'vó  illata
betöltötte a levegőt. Sehol egy lélek.  A vi-
har elol mindenki tető alá menekült. A hin-
ták, mászókák szi'ne megújult az égi áldás-
tól.  A csapadék az utakat is simára egyen-
gette.  Mintha  újjászületett  volna  minden.
Az iskola feloli útról egy fiú  alakja bonta-
kozott ki. A tomazsákját a kezében lóbálta.
Néha megállt és megtapogatta. A foci alak-
ját érezték uijai. Tegnap kapta. De egy láb-
da,  csák akkor igazi kincs. ha többen cso-
dálják és játszanak is vele. Ezért vitte ma-
gával az iskolába. Óránként megnézte, fél-
tette, mint egy ekszert. A piactér felol futva
közeledett vahki.

-Peti!  Várjál! Fontosat akarok monda-
ni! -hallatszott a kiáltás. Hátrafordult. A
barátja  volt,   aki  a  közeli  iskolába  járt.

8Zk°|:,S8ÍZLőSv:1iú,ikAZ,e:?Í:rfe°kl.yt;Zei::ttet:
Soha  nem  érestette  vele,   hogy  cigány.
Mindig egyenlő társaként kezelte. Persze
neki a saját osztályában is tekintélye volt.
Elég jól tanult és a sportversenyeken ren-
geteg  érmet  szerzett.  De  voltak  lányok
akik elhúzódtak tole. A szoke lihegve fé-
kezett előtte.

- Iiii-igaz? - kérdezte
- Mi igaz? - kérdezett vissza.
-Hát, hogy kaptál egy focilabdát!
Ő csak önérzetesen bólogatott.

-Majd fejelünk, jó? -és máris egy szó-
ló fejelésbe kezdett.

Beálltak játszani.  Lassan  a tér megtelt

fáá:azde,l.iiÉá.:slz%lfiyeí35ái:Í'.eéyfii:nf±:
Az é`gyik rugás akkorára sikerült,  hogy a
szemükkel   alig   győzték  követni.   A  tér
járdáján egy szürkeruhás férfi közeledett.
A foci a vállánál áll|peg:` ````,

-  Bocsána€!  L  kiálltotta  oda'`Peti,  és

Fg,li:T;y:kíáeeüíü:ái#áigeüi!áaeí
hinni  a  szemükneSí.,,., Elhfflve`.€lltak  e8y

/T     '   .`

/,-,.-

-  Aztán,  ha  szabad  megkérdezni  a  te
fajtádtól, ha meg nem sértem azt az érzé-
keny lelketeket, miből?

-Ajutalékból -válaszolt a gyerek
-  És  a jutalék,  lopott  kocsikból,  vagy

netán betörésbol származott? Tudsz-e er-
re válaszolni? Vagy már te is a banda tag-
ja vagy?

Peti elpirult. Tudta, hogy igaza van, de
valahogy most ez  a sok rágalom gúzsba-
kötötte. Aztán mégis kinyögte.

- Apám a Gizella Malomban dolgozik
már nyolc éve.

Csönd lett. A férfi rágyújtott egy cigaret-
tára. Fel-alá járkált a szobában, majd a lab-
dát a szoba közepére helyezte.

- Van személyid? - kérdezte.  A fiú  ki-
vette a zsebebol, és nyújtotta a férfi felé.

-  És  az  is  benne  van,  hogy  túlkoros
harmadikos vagy? - kérdezte nem kis él-
lel.

riTn:ham:gázsolniak-a,olyü,®ro(,Boegmo:trit.vAals=1keHiigb#3#yogzb#o::

r:ín:ávn;,roettttaekaíasz:gébtó[6AapfgFo;a:
megérintette.

Aiz:sáieyí;í:5?éz:és:enéfc:toeáfl:al#*;:ite.`(

(

- De hát ez a legjobb  angol má*á! 'Li
fűzte a látottakhoz a szoke.                   t

Peti pörgette az uj].ri<\kj?zötL npj`'4 de-
kázni kezdett vele.              \             \' "

ka;tkuda°dridzo#g.ékőv**`%yoffi+`ág::
tod, mennyire örültemheki.\`   ~ -

- No az én faterom legfeljebb üres bo-
rosüvegcket   hoz   haza   nyereségnek.   -
szomorodott  el  a  másik.  Peti ' átölelte  a
vállát. Már bánta, hogy dicsekedett. Azon
gondolkodot`t mivel vidftsa fel.

- Gyere, játsszunk egy meccset!  - ki-
álltott fel üdáman.

- Nem baj,  hogy  vizes  a fű?  - aggá-
lyoskodott a másik.
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nyolcadikos  vagyok.  Soha
n buktam. Most vagyok csak  14 éves.
már fel is vettek a szakácsképző isko-
a -  bukott ki  belole  elkeseredetten  a

körülsétálta a labdát.  A szemé-
h ravasz fény lobbant.

'(

ÉdHeíta gz°t:d::::Sa gu°dnodd ,egy  Szál  se,

'(

második ajtó, ami``nyitva van. A fiú ptéko-     Szür]

1

já;gí:ákgh=ú4bmagot=e]í3e#**:7ads#í,§*í
:o,  -^r,Á;^h         `.--      ``                                          J,'§monqg.®n.      ,,`--     `„                                              `
LM,efteriadáá_hb4ákósaká`!y`;`+'ieriá-k--áóá`É-ái-b=TL°tÉ=óijLrá-áJTÉÉs-É.'üi\,

papft út áLá rrijd lepeqsésdte.\ ,Egy
y az áblaknáL körözöü ki akaft menni

e foiytori az üvegbe ütközött; `A szobándk

:5#goháihsá#:rváiLáK4óSd:"g#-:g
nem  tiszú'diatták  meg,  mert  vastagon  be-
lepte a por.

A férfi feltápászkodott az asztaltól.
-  Na,  hogy  is  volt  azzal  a  labdával?

Mondj  el mindent részletesen.
- Honnan került ez hozzád? - vált fe-

nyegetobbé a szüi.kenihás hangj a.
- Apám vette tegnap -jött a válasz.

ár éppen  a  foci felé nyúlt,  amikor a
szürkeruhás  keze  is  megmozdult.  Gyor-
san visszarántotta a csuklóját,  megérezte
a csapdát.  Ha nem adja ide szépszerivel,
akkor  rámfogja,  hogy  én  erőszakoskod-

j#§::;Í:Í];;#;:;k§o:ííí:oÍz:dní§;Í:Íc:]:p:geíá;ngrí:
a focit. A,-férfinak már nem volt ideje le-

2:Üitlbné:,
JrcSák  a  lábával  rúgott  a  gyerek

4 labdáját magához szon'tva  fu-
tptt ki ,az ;`ajtón.  Sokáig kószált,  gondola-

EÉ"±ká:',',gi;#üá:Üagi#g:,oEár::;Eá:

E::e:Eí=a:üii#k?za:ieít:erihobone::neEÉ;t
is érez.  Aztán valahonnan  a mélyrol fel-
tört belole a zokogás, de ez már nem ha-
sonlított a gyerekkor sebeinek a siratásá-
hoz.  Ez  már  nem  a  gyerek  sffása  volt.
Most valami olyan sebet kapott, amit so-
ha nem fognak begyógyítani a könnyek.

Illusztráció.. Szécsi Vaü

I;ÜNGO  DROM" 1997,  október
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Emlékekanyárról...
Tegyétek  próbára  emlékezeteket!   Ha  üdültetek

már a Balaton partján a rajzról ész.revesz.itek, hogy
néhány üdülőhely rossz helyre került.

Feladai: Rajzoljáiok a megfelelő helyre a helysé-
geket és a helyes rajzot küldjétek be! (Segít a Föld-
raj z.i atlasz! )

GYÜMÖLCSPIRAMIS
Néhány  őszi  gyümölcs  nevét  olvashatjátok  a  tég[alap-piramisokban.

Várjuk a megfejtést!
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Ozdon is!
1997.  november  5-én,  Ózdon  12  cigány  és  nem

cigány ember kimondta:  Lungo  Drom tagszervezet-
be  tömörülnek.  Mint  ismeretes,  az  országos  cigány
szövetség  valóban  az  egész  országot  behálózza.  A
tagszervezet  elnöke  elmondta:  az  Ózdiak  is  elisme-
réssel  fogadják  az  évek  Óta  komoly\szervezeti  és
szervezési munkát végző országos szervezetet. Far-
kas Flórián elnök példát mutatva vezeti a szerveze-
tet és az Országos Cigány Kjsebbségi Őnkományza-
tot. A következetesség, a „földön" járás és a pragma-
tikus politizálás az, amit a tagszervezetbe tömörülők
követni kívánnak.

Szilágyi  Miklós elnök elmondta, hogy  az Ózdiak-
nak éppen ideje volt tagszervezetet alapítaiii, de nin-
csenek hátrányba. A választásokra mint kisebbségiek
(cigányok)  készülnek  és  követni  kívánják  a  Lungo
Drom koncepcióit e téren is. A tagszervezet alelnöke
Aradi Pál lett, aki egyben a szóvivő is.
r  -    :._:ií:

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

1

1    Megrendelőneve:
1

I       Címe:    ................................      I

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1J

Elóffizetési díj egy évre: 480 Ft,
fél évre: 240 Ft

A megrendelílapot és az elóTizetés dűát
a szerkesztőség címére kell eljuttatni:

5000 Szolnok, Aranka utca 3.
Telefon:

2ó

06-60/387-293
Előfizethető ró2saszínű

postai utalványon.

Me grendelőink közö tt
az óv:v végén ÉRTÉKES
vás árlási utalvány o kat

sorsol,unk ki !

INFORMÁclós
SZUPERSZTRÁDA

1997.  szeptember 25-től működik a Roma Page ma-
gyar és angol nyelven.  A létrehozó Kurt Lewin  Alapít-
vány célja, hogy a magyarországi romákkal foglalkozó
intézmények,  szervezetek minél  hatékonyabb  megjele-
nése legyen biztosítva az intemeten.

Címünk: http ://www.romapage.c3.hu
lnfomációk  felhelyezésére  mód  van   személyesen:

minden csütörtökön  10.00-12.00-ig  a Budapest 11.,  Fil-
lér  u.  21.  111/6.  szám  alatt  vagy  levélben  (ugyanezen
címen), illetve e-mail-en keresztül: ligetigy@a.c.3.hu.

„I;UNGO  DROM"                  1997. oklöber



November  18.  (kedd)
Fe lsőnyárád                 oák.
Sümeg                               ok.

November 19.  (szerda)
lregszemcse                oák.
János halm a          oák+av.
Miskolc                              osk.

November 20.  (csütörtök)
D rávafo k                        oák.

November 21.  (péntek)
Miskolc                                  ok.

November 22.  (szombat)
Dég                                         Ok.

Hajdúszoboszló              ok.
Kaposvár                         av.
Kecs ke m ét               o k+kw.
M iskol c                                av.
Sárbo g árd                     o ák.
Si ófok-Ki l it i                            av.

Szentend re                      av.
Tu ra                                    av.

November 23. (vasárnap)
Csorna                              av.
Farmos                          oák.
Hajdúszoboszló             ok.
Jászalsó-

szent györgy              o ák.
Kaposvár                         ok.
Kecskem ét              o k+W.
Kó ka                                oák.
M is kolc                                av.
Ny íre gyháza                   av.
Pásztó                             av.
Pécsvárad                   oák.
Siójut                                 oák.
Szeg ed -Sző reg              bv.
Szeged-

Cserepes sor   av+mgv.
Szekszárd             oák+av.
Szentend re                     av.
Új ké r                                      bv.

Vámosgyörk        kjv+mgv.

November 24.  (hétfő)
Bélapátfawa                 o ák.
Gyór                                  Oák.
Szécsé ny                     oák.

November 26. (szerda)
Miskolc                              osk.
Polg ár                             oák.

November 28.  (péntek)
C sorn a                           oák.
D évaványa                    oá.
Miskolc                                 ok.

November 29.  (szombat)
H aj d úszoboszló             ok.
J ászárokszállás          oák.
Kap uvár                           oá.
Kaposvár                        av.
Kecskem ét              o k+W.
M i skolc                               av.
Si ófok-Ki liti                           av.

Szentend re                     av.
Tu ra                                  av.

November 30. (vasárnap)
Abo ny                             oák.
Békésszentandrás        bv.
Csoma                            av.
Felsónyárád   `            oák.
Hajdúszoboszló             ok.
Kaposvár                         ok.
Kecske m ét              ok+W.
Kis újszál lás                       av.
Miskolc                                av`
N agykáta                      oák.
Ny íregyháza                   av.
Szeged-

Cserepes sor   av+mgv.
Sze nten dre                     av.
Vámosgyörk        kjv+mgv.

December 1. (hétfő)
Csong rád                        oá.
Ny íregyháza                oák.
Pécs  xll.1-7                         r.

December 2. (kedd)
Báto nyte renye             oák.
Cegléd                              oá.
Kaposvár Xll.  2-24-ig   üv.
N agyecsed                  oák.
N agykan izsa               oák.

December 3. (szerda)
Csoma                             ok.
Hajdúnánás                  oák.
Kecskemét XII.  2-22-ig

karácsonyi nmv.
Ms ko lc                oákiosk.
To m ö rkény                   oák.
Tura                                oák.

December 4. (csütörtök)
Celldömölk                        ok.

Ó nod                               oák.
Szeged-

Cserepes sor            ok.
Vész`ő                            oák.

December 5, (péntek)
Gyön gyös                       oá.
Hódmezővásárhev      oá.
Mskolc                              ok.
Tornyiszentmiklós          ok.

December 6. (szombat)
Abo ny                                oá.
Bé késcsaba                oák.
H ajd úszob oszló             ok.
Kap osvár                         av.
Kecskem ét              ok+kv.
Kom l ó                      oák+av.
M agyam án dor             oák.
M arcal i                                ok.
M is ko lc                                av.
Ózd                                   t bv.
Pécs                       oák+av.
Si ófok-Ki mi                         av.
Sü kösd                          oák.
Sze ntendre                    av.
Tura                                  av.

December 7. (vasárnap)
Bonyh ád                       oák.
Csoma                           av.
Gyöngyös                        av.
H ajd úszoboszló             ok.

Kap osvár                         ok.
K ecskem ét               o k+kjv.
Kisku n halas oák+kuv+av.
Kistel ek                           oák.
Lajosm izse            oák+av,
M isko lc                                av.
N agykőrös                    oák.
Nyi'regyháza                   av.
P ápa                    n mv+csv.
P écs                          ok+av.
Szeged-'``   Cserepes sor  av+mgv.

S zenten d re                     av.
Tápi ógyörgye               oák.
Tiszakécske                   av.
Törö kszent m iklós.          av.
Vámosgyörk        kw+mgv.

December 8. (héffő)
M ező ke reszt es           oák.

December 9,  (kedd)
G önc                              oák.
P ápa                                Oá.
Zalaegerszeg              oák.

December 10. (szerda)
M akó                                oá.
M ezőcsát                     oák.
Miskolc                              osk.

December 11.  (csütörtök)
C ece                              oák.
Kom ád i                             oá.
P á] h áza                         oák.
Szeged€serepes sor  ok.

December 12.  (péntek)
M isko lc                                ok.
S ásd                             oák.

December 13. (szombat)
Hajd úszo boszl ó             ok.
Jászberény                  oák.
Kaposvár                        av.
Kecskem ét              ok+kjv.
M isko lc                               av.
Ózd                                   oá.
P écs                                 ok.
P écs                                av.
S iófo k-Kil h i                          av.

S zente nd re                     av.
Tu ra                                  av.
Vám osgyö rk                 oák.

December 14. (vasárnap)
A lbe nirsa                oák+av.
B ékéscsaba                  av.
Cso rna                             av.
Dom bóvár                        ok.
Du n aújváros                oák.
Gödölló                            osk.
Gyo m aen d ród             oák.
Hajd úszoboszló             ok.
J ászárokszál lás            av.
J ászkarajenő               oák.
Kaposvár                        ok.
Kecskem ét              ok+kjv.
K isújszál lás                   oák.
M isko lc                                av.
Nagykőrös                       av.
P ászt ó                           oák.
P écs                      oák+av.
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Szeged-Algyő                 ok.
Szeged-

Cserepes sor  av+mgv.
Szekszárd             oákiiav.
Szenten d re                     av.
Vámosgyörk        kw+mgv.
Zalaeg erszeg                 av.

December 15. (hétfő)
Kapuvár                            o k.

Decembeer 16.  (kedd)
Fertószentmiklós        oák.

December 17. (szerda)
Jánoshalma

karácsonyi üvüv.
M isko lc                             osk.
Vájszló                             oák.

December 18. (csütörtök)
Pacsa                             ok.
Ragáv                         oák,
Szeged-

Cserepes sor            ok.

December 19. (péntek)
M iskolc                                ok.

December 20. (szombat)
Hajdú szoboszló             o k.
Kaposvár                        av.
Kecskem ét                     ok.
M iskolc                               av.
Mohács                         oák.
Pécs                      o küv.
Siófok-Kiliti    .                      av.

Szentend re                    av.
Tu ra                                  av.

December 21.  (vasárnap)
Békéscsaba                  av.
Böhönye                        oák.
Cso m a                            av;
Du naújváíos                   av.
Hajdúszoboszl ó           ok.
Heves          oák+av+m gv.
Jászl adány                   oák.
Kaposvár                        o k.
Kecskem ét              ok+kjv.
M isko lc                               av.
Mórahalo m                   oák.
Nyi'regyháza                   av.
Pécs                      oákffiv.
Szászvár              ok+mgv.

Szeged-
Cserepes sor  av+mgv.

Szentend re                     av.
tiszakécske               oák.
Vác                                 oák.
Vámosgyörk        kjvmgv.

December 24. (szerda)
Haj d úszoboszló             üv.
Miskolc                             osk.

December 26. (péntek)
Balkány                          oák.
Dévaványa                    oá.
Miskolc                                 ok.

December 27. (szombat)
Csoma                         oák.
H ajd úszo boszló             o k.
J ászáro kszáll ás          oák.
Kaposvár                        av.
Kap uvár                          oá.
Kecskem ét              ok+W.
M iskol c                                av.
Pécs                          o k+av.
Si ófok-Ki liti                          av.

Sze ntend re                    av.
Tu ra                                  av.

December 28. (vasárnap)
Békéscsaba                  av.
Csoma.                            av.
H ajd úszoboszló             ok.
Kaposvár                        ok.
Kecskem ét             ok+W.
Kisújszáll ás                      av.
M iskol c                                av.
Nyíregyháza                   av.
Pásztó                             av.
Pécs                      oákmv.
Szeged-

Cserepes sor  av+mgv.
Szentend re                     av.
Vámosgyörk        kjv+mgv.

December 31. (szerda)
M iskol c                             osk.
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