


Í,í,.',Í',`"„',')"."..1\.:.::::"„„,J

Kedves Paksi Eva!
Horváümét,  e  drága  cigányasszonyt

3zaen?tiTbneeráe:a:sy=ÉrtkeöT,őT:gh:skeónrkhííá
nem írtam verset.  Ez  az érzelemmel teli
írás  sem  nevezhető  versnek,  de  szép  és
igaz, a szívem mélyébol jött. Örülnék, ha
lapjukban  közölnék,  hadd  örüljön  az  a
kedves asszony.

DömoftJózsefné,Letenye
Howáthné, a szép, beteg

cigány asszony
Haja göndör:, ébenf i2kete,
Szeme ragyogó, mint a csiuagok fén:ye.
Mosolya kedves, öröldcé lágy, derűs,
Pedig fájdalmak gyötri:k, mím a keselyűk.

De soha nem csügged, nem adja fel,
Mert tudja, hogy hét gyermekének
még a tánuisz kell.
OLyan, mint a kotlós, kiscsíbéit gyűjti
összJ3,

Ha mind rriel,htte vcin, a]dcor repes a lelke.

Címlapon: Csabai lstán felvétele

FIGYELEM! Szerkesztőségünk
elköltözött. Új címünk:

5000 Szolnok, Aranka u. 3.

A nem kért kéziratokat nem őrizz,ük
meg és nem küldjük visszia!
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Níncs hétköznap, nincs vasá:rnap, délelőtt
vagy mplemente,
hogy férie, há:rom lÁnya, s négy fia ne
lenne`körötte.

&kána#ffiaakkrim:netbou,#á#képen
putlók.   .
Jó sorsom hozptt e drága lémyel összie,
Sok-sok f iájó kömyet töröl,t sz;ememről le.

Pszichés  műveltsége,  több,  rrrint  sok
tudoré
pedig  se  írrii,  se  ol;Nasni nem tanul,t meg
szlegény.

Mégis olyay. soka:t tanul;hattam tőle,
türelme{, lágyságot,
S egy életre szóló örök bc[ráiságot.
Kedves, jó Piroska, sose f iek2jtse;n el,
Imádko zz;on értem!
Én is a"a kérem a drága tererrtiőt,
Hogy tartsa meg sokáig a sz;eretteinek.

És ha néha-néha együtt van a c:salád,
Gondoljanak rám is, ki víw sok nagy,
kemény csaíái.
De ígérem, erőt ad a maga buzgó lúte,
Melyet tartson meg az lsten nekünk
mindörökre.

Családi hegedű: HaHyúsült Ítie'sm
A titkár reggel  eljött értünk,  és per-

sze  nevetett,  amikor látta,  hova vetett
bennünket  a  vaksors.  Elvitt  minket  a
Frankfurt   melletti   Wallfriedbe,    egy
Niederad newű holtelbe,  ahol  az angol
zsokék,  ezek  a  roppant  sokat  kereső
emberek  szoktak  megszállni.  Monda~
nom sem kell,  hogy  ez  aztán egészen
más szálló volt már.

Hanem itt más baj volt. A német kony-
ha köztudomásúan nem felel meg a ma-
gyar gyomomak. És különben is a jó en-
iiivalók elkészítése úgy látszik, nem tar-
tozott a frankfiirti erények közé.

Apám ebédre libasültet kért. Leült és
emni kezdett. Nem mert senki egy szót
sem   szólni,   mert  köztudomású   volt,
hogy öreg Berkes Béla  a legjobb em-
ber ugyan,  de  ha éhes,  akkor jobb,  ha
messze   elkerüli   az  ember.   Ha   aztán
evett, akkor akár kenyérre lehet őt ken-
ni.  Különösen,  ha ].ól evett.

Hanem most nem ez volt az eset.
Már  az  is  gyanús  volt,  hogy  a  libá-

nak  feltűnően  óriási  coihbja  és  egyéb
részei  voltak.  Igen  rágós,  öreg  libával
bajlódott apám, és persze egyre jobban
ráncolta  a  homlokát,   egyre  rosszabb
lett  a  kedve.  Gyanús  olaj  úszott  a  tá-
nyérián,    lehet   az   is,    hogy    valami
faggyúból sütötték ki.

- E'  nem liba,  ez  hattyú  -  mondta
akkor jámboran a banda egyik tagja.

Ez már sok  volt.  Apám eltolta  a tá-
nyért és felugrott. Egész nap nem szólt
egy szót sem senkihez, de őhozzá sem
mert senki szólni.

Így  került  aztán  este  a kastélyban  a
mi hangversenyünkre a sor. A nemzet-
közi  arisztokrácia  foglalt  ott  helyet  a
kastély  nagy  márványtermében,  és  én
láttam apámon, hogy még mindig nem
heverte ki a déli ebéd csalódásait, még

mindig  rosszkedvű  volt.  Tartottam  is
tole,  hogy  rosszkedvének  valamilyen
következményei lesznek.

De  azért játszottunk.  A  közönséget
meghódítottuk j átékunkkal, és különö-
sen  a  hölgyek között volt  nagy  sikere
édes-bús  hallgató  nótáinknak.  Fél  ki-
lemckor kezdtük  el  a  muzsikát,  és  fél
háromkor még mindig játszottunk.

Volt ott egy orosz hercegnő is, emlek-
szem magas, vékony szoke hölgy, igazi
kékvéru~.  A zenénk úgy  látszik, különö-
sen tetszhetett neki, mert ő tapsolt min-
dig legjobban, és éjszaka fél háromkor is
egyre  kérlelte,  hogy  még,  még.  Akkor
egyszerre  csak  megtörtént  a  bqj.  Apám
ingerülten legyintett kezével.

- Elég volt, kérem - mondta megle-
hetősem hangosan.

Csend  lett,  és  láttuk,  hogy  az  orosz
hercegnő bizony meg is szeppent kissé.

Andrássy  Géza  nevetni kezdett,  és
összesúgott   Sigray   Antallal.   Sigray
apámhoz  lépett,  és  derűsen  megvere-
gette a vállát.

-Te, Bélám!...  Az lehet a baj,  hogy
éhes vagy...

- Az bizony, gróf úr. Éhes gyomorral

pedig nem tudok játszani.
A gróf névjegyet nyomott apám ke+

zébe.
- Frankfurterhofban,  ott  igen  kielé-

gítő a koszt.
-  Nem bánom  én,  méltóságos  gróf

úr,  ha ezer pengohe is kerül, megfize-
tenL csak jó legyen - mondta apám.

A gróf nevetett.
Másnap  már  a  Hotel  Frankfurterhof-

ban ettünk, ott aztán váLóban olyan volt a
koszt, hogy még öreg Berkes Béla is elé-
gedeften sóhajtott fel ebéd után.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Megágyazok a f űben
Veszendőben világi dolgaim.
Jobban kellett volna vigyáz,nom
elhulla`jtott haj sz;álaimra.

Mendegélnek az évek előttem
lőtt sebtőíl vérző madaraim.
Fölöttünk mélység, mögöttűnk
felejtés.

Énekem égre hajítom:
megágyazok a `fűben.

A ház körül
Ház,aló  szemem hiába kilincsel
nincs ajtó ami megnyílna.
Az út, ami haza vezetett
a memybe ment,
a memybe ment.

A ház körül most dudva nő,
a vaskaput rozsda rágja.
A rózsakert (mint) mostohára
ijedtségtőíl tágra nyílt szemmel
bámuló fogadott gyerek:
utánad fut a másvilágra.

Ima
Uram, oldozd fel két kezem,
mert nem ád nyugalmat a munka
és vedd vissza arcom, mert
nem hasonlatos a földhöz.

Uram, ki csak ember vagyok -nem
bűntelen -,
szemembe jeleket ír a sz,él:
nem tudom elolvasni.
Uram, te a Mindenség Királya
segíts'
vagy büntess,
esendő,  hullni kész valómból
oldozz fel engem.

Ki követ engem?

F!t vagyok.  Imádságos és kálvári,ás.
Ut vagy te is.  Keresz,tezz,ük egymást.

Futunk. Egymás előn,  egymásba.
Bakancsok, csiz.mák, hemyótalpak:
sár, vér, nyál...

Ki veti le saruját?
Ki követ engem?

Kérdés
Falatunkat me gosz,tva éltünk.
Mégis, memyi irígyünk volt!
Mondd, mama!
Hogy fér el amyi mesével
csordultíg
megtelt tányér, pohár szemedben,
amitőH mind a heten

a legszebb királyftak lettünk,
a legszebb klrálylányok lettünk?

Ha szomorú vagyok
Ha szomorú vagyok, ne l)ántson az
téged kedyesem,
nem a te szemeidre haragszom én.
Szelíd az én sz.omorúságom és
jóságos, mint apám,
kinek csöndes mosolyában ott
játszottunk  mind.
Anyám, ilyenkor kenyeret szelt,  s
gőzölő levesét nagy kanállal mérte
tányérunkba.

Ha szomorú vagyok, sosem a te
sz;emeidre haragszom én:
a.világ lett idegen mihozzánk.
És mosolyomban most félve
élrehúzódunk, szótlan gyerekek.
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„Csak az fél a jövőtől, aki nem bizonyos vagy nem hisz abban, hogy alaki'thatja is!!!"

ff?©
#` dffi ® ©®©

® ffi    ffi ffi    ffi
és* á®

A Magyar KŐztársaság kormánya és az Országos Cigáp.y Kisebbsé.gi
Onkormányzat közös kezdeményezésére és szervezésében november
25-én az Országgyűlés Kongresszusi Termében országos konferenciát

rendezett a cigányság helyzetének javi'tása` érdekében elfogadott
középtávú  intézkedési programról. A konferencián megjelent és annak

munkájában résztvett Horn Gyula kormányfő,  Kuncze Gábor, koalíciós
miniszterelnők helyettes belügyminiszter,  Baja Ferenc,

a kőrnyezetvédelmi tárca vezetője,  Nagy Frigyes, földművelésügyi,
Kökény Mihály, népjóléti miniszter,  Kiss Péter, a munkaügyi tárca

vezetője, Szabó Zoltán, a kultusz tárca poli.tikai államtitkára,  Haln!os
Csaba-, a Közmunka Tanács államtitkára és Hegyesiné Orsós Éva,

a NEKH vezetője.

Hom  Gyula  bevezető  előadását
követően  Farkas  Flórián,  az  Or-
szágos  Cigány   Kisebbségi  Önkor-
inányzat  elnöke  lépett  a  inikrofon-
hoz  és  adott  áttekintést  a  cigány-
ság  súlyos  élethelyzetéről,  a  meg-
oldások  sokoldalú  lehetőségeiről,  s
úgy   értékelte   a   kormány   és   az
OCKÖ   közös   középtávú  csomag-
tervét,  mint  olyan  kitörési  lehető-
séget,      amelynek      megoldásával,
végrehajtásával  lehetőség  nyilik  a
sokszor()s    hátrányok   leküzdésére.
Kezdeményezését  -  melyben java-
solta  a  székesfeliérvári  cigány  csa-
ládok  lakásgondjainak  megoldását,
azt,  hogy  halasztassa  el  a  belügy-
miniszter  a  Rádió  utcaiak  kilakol-
tatását -  nagy  tetszésnyilvám'tással
fogadták,  s  Kuncze  Gábor  belügy-
miniszter    ennek   nyomán   hozzá-
szólásáb`m   elfogadta   a   kezdemé-
nyezést  és   ennek  jegyében  intéz-
kedett  is:  kérte  a  fehérvári  önkor-
mányzatot  és  a polgármestert  a ki-
lakoltatás  elkerülésére,  s  a  cigány
családok   lakásgondjainak   európai
módon  történő  megoldására.  Ez  az
országos   konferencia,   az   OCKÖ
adott  emberi  megoldást  a  fehérvá-
ri    romacsaládok    lakásgondjainak
inegoldására.
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Az  alábbiakban  ismertetjük  Far-
kas  FIóriánnak,  a  konferencián  el-
mondott  beszédét.

Tisztelt Miniszterelnök Úr,
Miniszter Urak, Álhmtitkár Úr,
Képviselőtársaim, Tisz,telt Ci;vil

Szervez;etvezetőík, Hölgyeim és Uraim !
Szeretettel  köszöntöm  Önöket  a

mai  tanácskozáson,   amely   a  Ma-
gyar  Köztársaság  Kormánya  és  az
Országos   Cigány   Kisebbségi   Ön-
kormányzat    közös    szervezésében
jött    létre,    azzal    a    céllal,    hogy
megtárgyaljuk  a  cigányság  problé-
máját  a  nyilvánosság  bevonásával.
Ez  vitathatatlanul  történelmi jelen-
tőségű   esemény,   és   egyben  bizo-
nyítéka  annak,  hogy  a  kormányzat
valóban  fontosnak  tartja  a  cigány-
ság  társadalmi  felzárkóztatását.

Nem   elegendő   az,   hogy   a   ci-
gányság    az    országot    sajátjának
érezze,  hanem arra is  szükség  van,
hogy  tevékeny  részese  legyen.  Eh-
hez  elengedhetetlen,  hogy  cz  cjgcí-
nyok   valóbc[]i    rész,t   vegyenek    a
döntésekben   és   alakíthcissák   azo-
kczí.   Az   oly   sokszor   hangoztatott
társadalmi   és  kulturális   integráló-
dásnak  így  van  értelme.  Szociális
segélyeken    csak   tengődni    lehet,
vagy  olyan  alattvalói,  megtűrt  lét-
ben  élni,  amely  egy  idő  után  em-

beri   méltóságától   foszt   meg   irin~
denkit.

Az  EU-hoz  való  csatlakozásnak
viszont   más   a   követelményrend-
Szerc.

A   mai   tmácskozásunk   célja:   a
középtávú       cselekvési       program
megvitatása,  illetve  azoknak  a  fe-
1adatoknak,  teendőknek  a megjelö-
1ése,  amelyek  a  hatékony  és  sike-
res  kivitelezést  segítik  elő.

Történelmi   az  esély,   de   a  fele-
lősség   is  nagy,   az  ered.ményt  kö-
z;ösen     kell     elérni,     közöLs     erőre
épül.   A   kormányra,..az   Oi-.szágo.s
Cigány  Kisebbségi  Önkormányz;at-
ra,  a  helyi  kisebbségi  önkormáiiy-
zatokra,   a  ctwíl  ,sz;ervez.etekre.

Nagy  feladat  a  cigányság  prob-
lémájának  kezelése,   ezért  minden
tisztességesen   és   józanul   gondol-
kodó,     segíteiii     akaró     polgána
szükség  van.  Hiszen  csak  így  me-
het,   nem  is   mehet  másként.   Aki
segíteni  akar,  az  előtt  az  Országos
Cigány   Füsebbségi   Önkormányzat
nyitott,  ezt  a  mai  nap  is  igazolja.

Természetesen  a  legnagyobb  fe-
lelősség  a  kormányzaté  és  az  Or-
szágos  Cigány   Kisebbségi   Önkor-
mányzaté,  hiszen  az  Országos  Ci-
gány   Klsebbségi   Önkormányzat  a
magyarországi    cigányság    legitim
képv±seLő.]e.   Az   UNIO   jeleíitésben.
kellemesen  enyhe  túlzással  nemzeti
autonóm  kormánynak  minősítik.

Az  Országos   Cigány   Kisebbségi
Önkormányzai  fontosnak  tartja:

-    a    ctgány`ság    társadalmi    és
kulturális    felzárkóztatásának    el-
ősegítését,

-  a  jogállamiság   keretei  között
a  sz;ociális  és  kulturől,ts  tntegráció
feltételeinek  megteremtését,  "sz;e;n
a társadalom és  a  cigányság  közös
sorstudatáról  van  szÓ.  A  felelősen
gondolkodó  polgár  nem  mondhat-
ja,   hogy   nem   kell   segíteni   a   ci-
gányságon  és  nem  mondhatja  azt
egy  politikus  sem,  hogy  egy  sza-
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vazattal  kettőt  veszít,  mert  az  nem
akar   őszinte   társadalmi   integráló-
dást,  hiszen  nem  lehetséges  társa-
dalmi  jólét   akkor,   ha  több   száz-
ezer  cigÁmy  a  szó  szoros  értelmé-
ben  éhezik,  vagy  tengődik.

Ezért  a  cselekvési  progra]'n  si,ke-
res      kivitelezése      elodázhatatlan,
77?c.ní    €gy€ÍJ€n    €s'ézy.    Lehet    arról
beszélni,  s  lehet  azt  vitatni,  hogy
sokba  kerül,   de   egy   hosszú  évti-
zedek  Óta  kialakult  egyenlőtlensé-
get  csak  plussz  támogatással  lehet
mérsékelnj..   Mert  vagy   cselekvési
programra  fordl`tjuk  a  pénzt,  vagy
börtönöket  építünk.  A  börtön  épí-
tése  miért  nem jó?  Azért  mert  be-
zánmk  több  százezer  polgárt,  aki-
nek   az   állampolgári   tudata  meg-
rendül,  legalább  ugyanamyiba  ke-
rül,  a probléma nem  oldódik meg,
és  az  utódok  (bölcsőde,  Óvoda,  is-
kola,  unokák)   fogják  a  következ-
ményeket  viselni.   Ezért  is   fontos
a   társadalmi   szolidaritás,   közö.s'€n
kell    elfogadnunk    és    tudomásul
vennűnk,   hogy   magyar   állampol-
gárok vagyunk  és  i,tt  akarunk  élni.

A társadalom  egy részében jelen
van  egy  nagyfokú  előítélet,  amely
mérséklésében  nagy  szerepe  lehet
aL médLámk.  Három  típusban jelöl-
hető  meg  a  cigányság  jelenléte  a
médiában..

- tanácskoznak  a cigányok vála-
hol,  valamiről

-  cigány  származású  polgár  Íát,
vagy  körtét  lop

-   végül    valamilyen   erőszakos
bűncselekményt  követ  el.

Igy  nem  lehet csodálkozni,  hogy
az  előítélet  apáról   fiúra  száll.   Itt
van pl.  Horváth  János  „Ön dönt"
című  műsora.  Brazil  példákat  mu-
tat be,  nem  magyar példákat.  Leg-
utóbb  egy  taxisnak  ellopták  a  ta-
xiját.    A    család    szegény,    nincs
gyógyszer,  élelem,  ruházat.

Ajánlatot   kap,    hogy    adjon   át
egy   csomagot,   amiben   várhatóan
van      valami,      kábítószer      vagy
egyéb,   ez   kiderül   a  háttérbő1.   A
stúdióban  helyet  foglaló  vendégek
a    legkülönbözőbb    véleményeket
fogalmazzák  meg,  hogy  elfogadja-
e az ajánlatot, vagy ne, hiszen any-
nyi  pénzt  kapna,  hogy  abból  autót
tudna  venni,  és  egész  életére  ren-
deződne  a  csálád  helyzete  is.  Fél

Farkas Flórián, az OCKÖ elnöke

Órán  belül  több  mint  6  ezer  tele-
fon  érkezett,  hogy   fogadja  el   az
ajánlatot,  hiszen  a  család  minden-
nél  előbbre  való.  A háttérből  kide-
rül,  hogy  a  család  szegény,  nélkü-
lözik.    Számomra   ez    azt   jelenti,
hogy   a  többségi   társadalom   nem
előítéletes.

De  mi  történik  a  cigányok  ese-
tében?  Megjelenik  a TV-ben,  hogy
fát  lopott,  gyümölcsöt  vagy  egye-
bet.  Senki  nem  tudja,  mi  történik
a háttérben,  ezért értiiető  a polgári
reakció.  Mert  ha  a polgár,  a több-
ségi  társadalom  látná,  hogy  a  hát-
térben

-  teljes  ellehetetlenülés,
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-  fűtetlen  viskó   vm,   a  tüzelőt
nem    tudják    megvásárolni,    mert
nincs  miből,

-   hogy    fagyoskodó,    meztelen

gyemekek   vannak,   akkor   biztos
vagyok  benne,  hogy  a  társadalmi
szolidaritás  itt  is  megjelenne.

Addig,   ami'g  nincs  valós  kép  a
cigányság   szociális,   kulturális   és
foglalkoztatási  ellehetetienüléséről,
addig  növekszik  a  diszkriinináció,
a  cigánysággal   szembeni   megkü-
lönböztetés,    miközben    várjuk    a
társadalmi  szolidaritást.

A  cigányok   szegénysége,   mun-
kanélkülisége  ma  olyan  súlyos  fe-
nyegetettséget    jelent    a    társada-
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lomnak,  hogy  amenyiben  azonnali
radikális   beavatkozás   nem   törté-
nik,   kiszámi'flatatlan   következmé-
nyei  lelietnek.

Ezért fontos  számunkra i,s  a cse-
lekvési  program,  mint  utolsó  lehe-
tő.ség,   melyet  a  többségi  társada-
lom  szolidaritásával  akarunk  vég-
rehajtani.

Talán     egy     dokumentumfilmre
lenne  szükség,  amely  a  cigányság
valós  helyzetét  mutatja  be.

Mire   van   még   szükség,   hogy
hatékonyabban    lehessen    kivite-
lezni  a  programot?

-  Szükség  v`m  egy  kommuniká-
ciós  és  információs  központ  létre-
hozására   ahhoz,   hogy   a   progra-
mok  szakszerűen  legyenek  lehíva
és  állandó  kommunikáció  legyen  a
cigányság  és  a  kormányzat  között.

- Pályázatkész,ítő  szakértői  mun-
kacsoport  létrehozására

-  Regionáüs  tanácskozások,  kon-
ferenciák.

-  Folyamatos  konzultáció  a  kor-
mány  cigányügyi  felelőseivel.

-  1998.  első  negyedévében java-
soljuk,  hogy  a  kormányzat  Összes-
ségében   tekintse   át   a   cselekvési
program   helyzetét,   és   folyamato-
san   számoljanak   be   az   illetékes
tárcák  a  Prograin  Bizottságnak.

- Évente  egyszer  legyen egy  pár
nap,   amikor   a   Parlamentben   tár-
gyaljuk   a   magyarországi   cigány-
ság  helyzetét.

Megállapítható  a  politíkai  sz.em-
lélewáltás   a   kormányzat   részérőa
a   cigányság   iránt.   ló   az   eg}Tútt-
müködés  a  miniszterekkel,  ininisz-
tériumokkal:   pénzügy,   munkaügy,
népjóléti,      t`öldművelési,      belügy,
művelődési.

Kiegyensúlyozott   lett   a  viszony
a  Közmunka  Tanáccsal,  lriszen  az
Országos   Cigány   Kisebbségi   Ön-
kormányzat  szavazati  és  teljes  jo-
8úÉ#es;áe8„8e::  :%?;,ét#á  «  ű  fcí-

vol.ságtartás,  amelyet  a  Nemzeti  és
Etníkai    Kisebl)ségi    Hivatal    tart
fem  az  Országos  Cigány  Kisebb-
.ségi   Öiikormányzattal.   Ez  ellenté-
tes  a  kormány  és  az  Országos  Ci-
gány     Ki.sebbségi     Önkormányzat
partneri   viszonyának   sz!ellemével.
De   ez  legyen   a  kormány  felelős-
sége.

ó

November  16-án  az  ország  né-
pe  megszavazta a NATO-hoz  va-
ló   csat]akozást,   amelybol   a   ci-
gányság  is  kivette  részét.

A   cigányságra  jellemző   volt   a
megosztás,  de  ezen  nincs  mit  cso-
dálkozni,    ez   jő    magyar   szokás.
Van    kitől    tanulnunk,    mint    sok
ininden   mást.   Az   utóbbi   néhány
év   azonban   bebizonyította   a   ci-
gányság  önszerveződő  képességét.
Bizonyította  ezt   a  kisebbségi   ön-
korrgányzatok  választásának  ered-
ménye.,` lriszen  annyi  helyi  kisebb-
ségi   Önkormányzatot  hozott   létre,
mint    az   összes    többi    kisebbség
együttvéve  nem.

Létrejött     22     megyei     iroda,
mely  nem  önmagáért  fontos,  hi-
szen  ez   a  rendszer   elősegítiieti   a
kommunikációt,    az    információá-
ramlást,  illetve  ez  a  szervezettség
meghatározhatja       a       cselekvési
program   sikeres   kivitelezését.    A
többségi  hatalom  keretei  között  a
kisebbség  politika  csak  úgy  lehet
hatékony,  ha hasonló  szinten érvé-
nyesül.

Meggyőződéssel    vallom,    hogy
szervezett   és   tervszerű   tevékeny-
ség  nélkül  nem  létezhet  kisebbsé-
gi,  de  még  kevésbé  cigány  politi-
*&.  Hogy  csak  a  „I;ungo  Drom"-ot
említsem,  mint  egyik  civil  bázisát  a
cigányságnak  és  most  először  moír
d,om  ki  a  nyilvánosság  előtt,  hogy
a  válasz,tások   óta  meghárorrisz;oro-
z;ódott   a   ,,I;ungo   Drom"   alapsz;er-
vezete  és  tagsága.

A cigányság  mára már komoly
politikai  tényezővé  vált  Magyar-
országon.   Az   Országos   Cigány
Kisebbségi   önkormányzat  a  ci-
gány    politikát     a    kormányzat
egyetértésével     a     legmagasabb
szintre   integrálta   és   a  jövőben
sem  hagyhatjuk,  hogy  a  cigány
po]itika  a  politika  cígánysorává
váljon.

Az   Alkotmány   rögzíti,   hogy   a
cigányság   a   többi   nemzetiséggel
együtt  államalkotó  tényező.   Ezért
bízunk   abban,   hogy   a   kisebbségi
önkormányzati   rendszer   legfonto-
sabb  pillére,  a parlamenti  képvise-
1et   kérdése,   illetve   a   nemzetiségi
törvény    radikális    módosítása    is
megoldódik,  a  legutóbbi  Füsebbsé-

gi  érdekegyeztető  Tanács  javaslata
alapján.

Hogy  a  cigány  polgdrosodás  le-
hetősége  valósággá  válik-e,  az  el-
sősorban     attól    fi}gg,     hogy     az
esélyegyenlőség   megteremtése   ér-
dekében  mi  történik  napjainkban..
Így  az  oktatás  és  kultúra,   a  fog-
lalkoztatás    és    térségfejlesztés,    a
szociálpolitika   és   egészségügy,   a
diszkrimináció,    a    megélhetés    és
agrártermelés,    valamint   a   média
területén.

Az  Országos  Cigány  Kisebbségi
Önkormányzat  valamennyi  szekci-
Óban   konkrét   tennivalókat   fogal-
maz  meg,  mindazokat  az  azonnali
beavatkozási  módokat  és  techniká-
kat   az   említett   területeken,   ame-
1yeknek  meg  kell  előznie  a cselek-
vési  program  várható   eredinényét
és  hatását.

A  cigányság  létérdeke,  hogy  ez
a  cselekvési  program  tovább  le-
gyen  gondozva,   tehát  jövőre  is,
a  vá]asztások  után  is.

Jó   érz;és  volt  cigány   emberkém
és   cigány   vezetőíként   részi   veiuú
Helsinkiben,    amikor    az    Európa
Tlanács  elismerte  a  magyarországi
kormányzati   cigány   politikát.   De
ugycmakkor  kiemelte  az aktív  i)(LTt-
nerség  fontosságát.

A   székesfehérvári   üggyel   kap-
csolatban    szeretném     felkérni     a
belügymiriszter    urat,    hogy    ha-
lasszák  el   a  kiköltöztctést  és  jöj-
jön  létre  egy  konzultatív  testület  a
Belügyminisztériummal,  az  Orszá-
gos     Cigány     Füsebbségi     Önk()r-
mányzattal,   a  polgári  jogi   szerve-
zetekkel  és  a  helyi  önkormányzat-
tal  együtt  az  ügy  további  kezelése
érdekében.

Abban  bízom,  hogy  a  mal  nap-
pal,   a  többségi  társadalommal,   a
kormánnyal megtörtént  az el.ső  kö-
zös    lépé,s    azon    a    hosszú   úton,
amelynek   a   végéhez   kell   érni   a
magyarországi   cigányság   fejlődé-
sében  ahhoz,   hogy  a  sz;ociális  fel-
emelkedése,   az   integrálódása   né-
hdny     éven     belül     beteljesüljön,
hogy   teljes   értékű   polgárként   él-
hessen  Magyarországon  és  ne  egy
külön  szigetként.

„Csak   az   fél   a   jövőtín,   aki
nem  bizonyos  vagy  nem  hisz  ab-
ban,  hogy  alakíthatja  is!!!"
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Aki  demonstrált,  és  aki csak jelenlé-
tével   tüntetett,   €iki   lengette  a  magyar
zászlót és  az  is,  aki  fogta egy-egy  ler}-
gő d:mbját, iki kiabált és az is, aki erre
kérte,  biztatta  a helyi  és  az  odahívott-
szz'Ulí(oit   romákat,   a   polgárjogiak   és
gcttóellenesek,  a  Himnuszt  éneklők  és
hallgatók,  s  ki  tuclja ki  mindenki  még
ebben  ziz  országbm  a maga  sikerének
érzi,  könyveli  el,  hogyha  ideiglenesen
is,  átmenetileg  is,  a  megoldás  stádiu-
mába került,  sínen  vm  a Székesfehér-
vár,  Rádió  utca  11.   száin  a]atti  roma
családok lakásgondj ának megoldz'Lsa.

Nem a tüntetés ellenzéséről  van szÓ,
az  említett  roina-ügy  kapcsán.  Jogál-
lamban alapvető emberi jog a szólás-, a
gyülekezés-,  a  sajtószabadság.   Ebben
az  ügyben  ismét,elten  bebizonyosodott,
hogy  mekkora  hatalma  van  a  médiá-
nak, a sajtóknak. Valójában úgy, arra és
akkor használják fel,  ahogyan,  amikor
€ikarják  azok,  íkiket közelükbe enged-
nek!  Lerágott  csont már  újra  és  ismé-
telten  jegyzőkönyvi   pontosságg€il   (ha
ki nem hagynak va]ami fontosat! ! !) vé-
gigvezemi a végkifejletig mikor kezdő-
dött, hogyan alakult, ki, mikor, hogyan
szólalt   meg,   telefonált,   milyen   húzd
meg,  ereszd  ineg  zajlott,  hogyan  ala-
kultak  a  kompromisszumok,  ki  enge-
dett, ki nem és így tovább.

Valahány   írást   olvastam   és   rádió-
adást  hallgattam  a  Rádió  utcai  roina
csáládok      lakásgondjainák      ügyéről.
Mélységesen  hallgattak  arról,  hggy  az
Országos   Cigány   Kisebbségi   Onkor-
mányzat egyáltalán tett-e valamit? Hal-
latta-e  hangját,  hol  voltak,  mivel  fog-
lcúkoztak,  s  egyá]talán,  mint  a  jogál-
lamban  szokás  és  elvárható,  megtíúál-
ták-e azokat a demokratikus, parlamen-
t,i   eLszközöket,   amelyekkel   segítettek,
segíu]ettek, s befolyásolták azokat, aki-
ken múlott az elfogadható döntés?

November   29-én   a   Népszabadság
„Rádió  út:  egy  kompromisszum  törté-
nete"  című  dokumentumriportban  egy
sor nem szól arról, hogy - értékelésem
szerint! - a döntő fordulaüioz, a „siker-
hez" jelentősen hozzájárult a komány
és az Országos Cigány Kisebbségi On-
kományzat közös kezdeményezésében
a   Parlament   KongreLsszusi   Termében
történtek.  Ott,  akkor,  november 25-én,
amikor Farkas Flórián, az OCKÖ el-
nöke  a  mikrofon  elé  állt,  első  szavai-
ban  <mól  szólt,  arra  kérte  a jelenlévő
Kuncze Gábor belügyminisztert, hogy
állíttassa  le  a  Rádió  utcai  roma  csalá-

dok erőszakos kiköltöztetését, s megfe-
lelő,  békés  eszközök megoldását java-
solta Fehérvár polgámesterének. Ezt a
megnyilvánulást  ország-világ  hzúlotta,
hallhatta.

Ott,  az  Országos  Roma  Konferenci-
án   tett   „ígéretett"   a   belügyminiszter,
hogy `azonml   intézkedik.   Válamikép-
pen  az  eseménysorból,  amely  ugym-
csak november 29-én éjszaka hangzott
el a Petőfi rádióban,  erről egy szÓ sem
eset[ a riportbm,  sem a riporter, sem a
megszóláltatott részéről.  A Farkas FIÓ-
rián  által  bejelentett  legfontosabb  in-
fomációt teljesen agyonhallgatta a mé-
dia, az egész magyar sajtó!  Hogy mirőI
van szÓ?  Ismeretes a különböző nyilat-
kozatokból,   hogy   egy   ideiglenes   ot.t-
honba   költöztették   a   roma   családot.
Amit      a      fehérvári      Önkományzat
„adott", a Vöröskereszt tulajdona. Nem
lehet végleges lakásuk.

Farkas  FIórián  elnök  bejelentette  a
konferencián:   az  OCKÖ  szociális  la-
kásépítési programjában elsők közé so-
rolja  az  elnökség  a  fehérvári  11  roma
család lakásgondjg megoldásának  sok-
oldalú  segítését.  Es  ez  a  lényeg!  Nem
handabandáztunk,     nem    ordítoztunk,
hanem  cselekedtünk.  Ez  volt jellemző

2:p#s:|bőeEesei!ítsígsetn:#tÉaboáfuKg
nem követeljük,  hogy  a sikertortából  -
ha  annak  lehet  nevezni!  -  kérünk  egy
szeletet.   Nem   elbújva,   nem   telefon
után  kapkodva  igyekeztünk  tüzet  olta-
ni,   hanem   higgadtan,   nyugodt  fejjel,
megfontoltan  cselekedni.  Ez  felel  meg
a  polgári   demokrácia  játékszabályai-
nak.

Azt meg az éjszakai riportban hallot-
tam,  hogy  erre  a  demonstrációra  már
1995-ben  megkezdték  a  szervezést.  A
cigány tömegpolitjkával napj ainkban -
ha a játékszabályokat nem tartják be -
Óriási  felfordulást  lehet  csiholni.  Egy,
csupán egyetlen egy fájdalmas, a romá-
kat  érintő  súlyos  ügyet  úgy  fel  lehet
korbácsolni, hogy a jóindulattal,  segítő
szándékkal,  a  roma-gondok  megoldá-
sára   figyelmet   felhívó   demonstráció
szikrák  olyan  országos  lángra  lobban-
hamak,  amelyeknek  beláthatauan  kö-
vetkezményei  lehemek.  Ezt nem akar-
hatja  senki józan  ember!  Cigány  sem,
nem  cigány  sem!  És erre azért tartom
szükségesnek    a    figyelmet    feHiívni,
mert - nem tudom - amikor úgy érez-
ték(?)   úgy   látták(?)   úgy  jelezték  ne-
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kik(?)  telefon  után  nyúltak egyes  párt-
vezérek is!

Soha nem  tudjuk  meg,  miről  l`olyt a
beszélgetés  Nagy  lstván  Székesfehér-
vár      FIDESZ-es      polgámester      és
Deutsch Tamás FDESZ alelnök, illet-
ve  Orl)án  Viktor  FIDESZ  elnök  kö-
zött.  Fontosnak  tartotta az  utolsó  pilla-
natokbm Torgyán József kisgazda ve-
zér  is,  hogy  tájékozódjék.  Es  ki  tudja,
még kik? Nem állítom, csak gondolom,
va]amennyien  saját „sikerüknek"  is el-
könyvelték a megoldást.

Igy  vált,  dagadt  pártpolitikai  üggyé
egy     elszige[elt(!?)     roma     lakásügy,
melynek -akárhogyan is értékeljük! -
törvénytelen  a  háttere,  ám  `mégis  tör-
vényes útra terelődött. Sok, a székesfe-
hérvári Rádió út 11-hez hasonló súlyos
lakásgonddal küzd ebben az országban
nem kevés romacsalád.  Velük mi lesz?
Törvényes  útja-módja van  a helyi  vál-
ságok  kezelésének.  Az  clégedetlenség
tüzének   fellobbmását   és   elterjedését
megelőzni,  megakadályozni  kell.  Em-
berségesen,   humanista  módon   a  tör-
vények megtartásával és megtartatásá-
val, ám kerülve minden mődját s még a
látszatát is a romaellenességnek, a get-
tósításnak, a kiközösítésnek. Mert ezek
nem  egyezteüetők  össze  a jogállaini-
sággal, a belőle fákadó módszerekkel.

A  médiumok  egy  bizonyos  határon
túl  már nem  a tömegpolitika szintjére,
hanem  a  tömegpoliüka hisztéria-keltés
csúcsaira  igyekeztek  emelni   a  Rádió
utcai  roma ügyet.  A médiumok,  az  új-
ságok addig  tartanak napirenden  ügye-
ket,  amíg  *arják.  Nincs  erkölcsi,  eti-
kai határ.  Es a negati'v  szenzációból,  a
felkorbácsolt indulatokból számazó si-
keren osztoznak.

Van-e  győztese  a  fehérvári  ügynek?

rr:ü#küssf.mÉgátc§e#hÉáh::Zeoün:kE:
vagy kik oldják meg az országban ha-
sonló  sorsban  élő-tengődő-lakó  romák
ügyét?  Mert  lángot  csholni  könnyű.
Eloltani nehezebb. Ehhez összefogásra,
józan  gondolkodásra,  cselekvésre,  épí-
tésre van szükség.  A fejekben is,  a lel-
kekben is.

Fehérváron   a  humanizmus   kereke-
dett felül. Véglegesen? Felesleges t,ehái
úgy  kezderi  a  kérdést:  mi  lett  volna,
ha...

Farkas Kálmán
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Médiák a romaprogramért
A cigányság helyzetének javílása érdekében

elfogadott középfávú programról a kormány és
az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat

közös szervezésében qz Országgyűlés
Kongresszusi Termében november 25- én

országos konferenciát rendezfek. A délelőtti
plenális ülést délután hat szekcióban folytatták.
Az alábbi Írás a média szekcióban elhangzott
nyitó előadás alapjéin készülf, amelyef Farkas

Kálmán alelnök vezetel+.

A disznófejű nagy  úr (mely mostan-
ság  valóban  az!),  A  fekete  zongora,  s
mz'Li  klasszikus  költemények  alkotőja,
Góg és Magóg fia, a bús bocskoros ne-
mes  Ady,  akinek  mindmáig   szellemi
meghatÁrozó ereje van a magyar iroda-
lomra és publicisztikára,  azért könyör-
gött,  hogy  látva  lássák!  Csupán  vélet-
len    egybeesés,    hogy    éppen    szüle-
tésének jubileumán  idézem  gondolata-
it.  Behatóan  szólhatnék máig ható,  ak-
tualitásából   szememyit   sem   veszített
híres   publiciszúkáiről,   amelyek   első-
sorban a költő-újságíró tisztelt és szere-
tett  lapjábm,  a  Nagyváradi  Naplóban
láttak napvilágot.

A cigányság,  s  annak legiúm képvi-
selete  az  Országos  Cigány  Kisebbségi
Önkományzat elnöksége és a roma la-
pok,    folyóiratok    is    csak   kérhemek
Önöktől,  hogy  látva  lássanak  bennün-
ket.   Az   információ   százada   köszönt
ránk,  máris  abbm  élünk.   Ha  egykor
igaz  volt,  ma még  inkább  az,  hogy  az
infomáció:  hatalom !

Őnökön  is  múlik,  Önöktől  is  függ,
hogy   egyáltalán   mílyenné   alakul   és
l-`omálódik a mai vadkapitalizmus hol-
nap, hogym éli meg a társadalom,  s a

Ée.,:naeggyyoá?L#ksií;:haáisga#mg:
kép(!)  alakul  ki,  amelynek  elengedhe-
tetlen, szerves része a cigányságkép is,
hiszen valamelyest tükröznie kell a tár-
sadalomképet, benne él, benne „fürdik"
me8.

8

A magyar média, az újságok, folyói-
ratok, ám elsősorban a hírlapírók láttat-
hatják  és  olvastaüiatják  a cigányságot.
Vajon  ez  csak  a  hírlapffóktól,  a  szer-
zőktől  függ,  csak  rajtunk  múlik?  Saj-
nos  nem.  Manapság  a piaci  helyzet a
meghatározó,  s  olykor a  szenzációhaj-
hászás az érv. Mert melyik kolléga ma-
rad le egy-egy ma még mindig sokszor
kuriózum-számba   menő,    a   romákat
érintő   negatív   szenzáció   közreadásá-
tól?  Senki.  Ezért fizeü a lapgazda.  Va-
jon    csakugyan    ezért?    Kétségtelen,
hogy  egy-egy  tényhír  leközlése  nem,

vagy alig kerül fáradtságba, nem köve-
tel sok utánajárást. Annál inkább €ű ok-
okozati   Összefüggések   megmutatása,
az,  hogy  mi  miért  is  történt,  követke-
zett be. Hiányzik az oknyomozó, elem-
ző újságírás. Felhígult a szakma is,  s a
patinásabbak  meg   azt  vallják,   annyi
pénzért nem érdemes egy-két hetet rá-
fordítani egy 3 flekkes riportra.

Egy  ilyen szekció-tanácskozás hoza-
déka  csak  később  és  teljes  bizonyos-
sággal  aligha  mérhető.  Bár  tisztelettel
meghívtuk  a  rádió,  a  televíziók  első
számú   vezetőit,   a   MUOSZ   elnökét,
mindazokat  a  kompetens  személyisé-
geket, akiktől jórészt függ a műsorszer-
kesztés, a lap, hiszen ők tudnak változ-
tami. Ha akamak. Tisztelettel fogadtuk
mi a vezetők helyett „elküldött"  kollé-
gákat is. Meghallgattuk okos  gondola~
taikat,  elképzeléseiket,  csak éppen  ve-
lünk együtt nincsenek abban a helyzet-
ben, hogy változtzussanak.

A  cigányság   válságos   élethelyzeté-
nek javítása, az esélytelenségük javítá-
sa minden  szinten  társadalmi  ügy.  En-
nek belátása és elfogadása fontos.  Ho-

gyan  történhet?  Legfőképpen  a médi-
ák, a lapok, a folyóiratok által ! Válóban
írott malaszt lesz a roma kományprog-
ram is,  ha a közvélemény, a cigányság
véleménye nem ismeri meg. E csomag-

Varga llona
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Médiaszekció:  dr. Kerékgyártó T. István, Farkas Kálmán, Havas Henrik

terv  minden  részletének,  pontjának  át
kell  „mennie"(!)  a médiákon.  Elsősor-
ban a roma folyóiratok és elektronikus
sajtó,  a  Roma  Patrin  Magazin,  a  Ci-
gány Félóra által.  Csakhogy ezekre hi-
vatkozással  nem  szabad a roma ügyet
gettóba   zámi,   kimondva   vagy   nem,

%::ífv:rkgéatf]zoe::e::tőbsá:ó:::aíaávffá
koneferátumaikból     kiderült:      éppen
csak   a   létezés   határain   mozognak,
megfelelő pénzügyei,  technikai és sze-
mélyi  feltételek nélkül.  Kiderült az  is,
hogy bár lenne aira felkészült roma be-
mondó, nem juthat képemyőre. Romák
maradjanak  a  roma  műsoroknál?  Ez
enyhén  szólva kirekesztés.  Sárközi 11-
dikó  tájékoztatta  a  szekciót  airól  is,
hogy maholnap a Roma Sajtóközpont-
ban csak roma újságírók nem lesznek!
Ki   figyel   oda?   Ki   cselekszik   azért,
hogy ez másképpen legyen?

Horn  Gyula  kományfő  figyelmét
az elnökségünkkel történt megbeszélés
során  femívtuk:  a  középtávú  csomag-
terv végrehajtása jórészt attól függ, fel-
vállalják-e a tárcák első számú vezetői.
Úgy  tűnik,  igen. Eiről elkészült és ké-
szülő  programok  tanuskodnak.   Csák-
hogy megismertetésük, fogadtatásuk, a
cigányság  élethelyzetének  bemutatása:
a  sajtó  feladata!  És  ebben  a  legfonto-
sabb vezérlő elv:  a hitelesség!  Végre el
kellene  már   felejteni   a  kollégáknak,
hogy  a  cigányságot  kuriózumként ke-
zeljék,  s felszínesen mutassák be.  Per-
sze  leginkább  negati'v  szenzációt  haj-
hászva.  Legfontosabb  az,  hogy  objek-

ti'v,  reális  képet adjunk a cigányságról
mind  a  roma,  mind  a  nem  roma  mé-
diákban!

Jelenleg   Magyarországon   egyetlen
roma  újság  sincs.  Ezen  sűrgősen  vál-
toztatni  kell,  s  egy  heti  vagy  két heú
megjelenéssel  visszaálh'tani  a  korábbi
fomátumban  megjelent  Cigány  Hffla-

pot,  a  Romano  Zhumalo-t,  amely  tá-
mogatásának megvonása az egyik leg-

jelentősebb apolitikus döntés volt a ku-
ratórium részéről.

Ezért   sem   szabad   egyet]en
kuatórium döntésére bízni, at,-
tól  függővé  tenni  az  Oszágos
Cigány      Kisebbségi     Önkor-
mányzat  lapgazdájaként  meg-
jelenítendő Cigány Hírlap létét.
Ennek  a lapnak a teljes kiadá-
sát  a  közponú  költségvetésből
kell biztosítani.

Ismeretes,  hogy  a  több  mint
ezer(!)   kábel    tévécsatomával
rendelkező      társaság      között
megkezdődött a piacokért való
harc.    Vajon    az    MTV1,    az
MTV2  és  a  többiek  felvállal-
nák-e  bennünket?  És  mennyi-
ben?  Mi  lehet  a  megegyezés
alapja?  Egyeüen  sarokkő  van:
a  sajtó,  a  médiatörvény  meg-
tartása és megkövetelése.

Szakfolyóiratunkban    olvas-
tam:   tanácskoztak   az   emberi
jogokkal  és  a  kisebbségekkel
foglalkozó  újságírók.  Mi  nem

voltunk ott. Nem hívtak. Ha Wisinger
lstván, a MUOSZ elnöke ott van ezen
a szekció tanácskozáson, nem csak ezt
tettük  volna  szóvá,  de  kértük  volna:  a
MUOSZ segítségével és támogatásával
kezdjék  meg,  illetve  folytassák  a  ci-

gány  újságíróképzést,  segítsenek  a ro-
ma    újságírók    elhelyezkedésében,    s
élesszék újjá a MUOSZ roma újságíró
szekcióját. Tálán ezekkel is segíteni le-
het közös ügyünkön.

Egymilliárdra lenne szükségük

Romák rádiója
BUDAPEST - Roma rádió létreho-

zását javasolták a Magyar Rádió civil
kapcsolatokról   szÓIÓ   tanácskozásán.
Kedvezően fogadták az elképzelést a
szakma  jelesei,  az  Országos  Cigány
Kisebbségi   Önkományzat   (OCKÖ)
pedig a létező, jobbító programok si-
kerének feltételeként értékeli a terve-
zett, új megszólalási lehetőséget.

Jugoszláviai példát emh't Cs. Kádár
Péter,  a Fiksz Rádió főszerkesztője,  a
terv  szülője.  Újvidéken  napi  huszon-
négy  Órás műsort hallgathatnák a ina-
gyaml  értők.  Márpedig  szerinte  addig
hiába követelhetünk  több jogot a kül-
földön élő inagyaroknak,  amíg  a saját
házunk táján nem teszünk rendet.

Ezért azt javasolja:  a Petőfi  Rádió
januárban fölszabaduló középhullámú

hálózatát kapja meg a cigány kisebb-
ség.  Elképzelése  szerint  naponta  ti-
zenkét Órán  át  tájékoztató,  szórakoz-
tató, kulturális és szolgáltató műsoro-
kat  adna  a roma  rádió,  méghozzá  a
hazai cigányok nyelvein.

nef%;nstöakpeítzánócE8öid[#eérik=e;::
zetője volna,  a kuatóriumot pedig  a
j elentősebb  cigányszervezetek képvi-
selői alkotnák.  Indl'tásához körülbelül
egymilliárd  forintra van szükség.

- Hiába fogadták el a komány - a
cigányság  életén  javító  -  középtávú
cselekvési programját,  a rádió nélkül
minden   terv   hiábavaló   próbálkozás
marad  csupán  -  tette  hozzá  Farkas
FIórián, az OCKŐ elnöke.

Blikk, 1997. november 29.
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Egyedi, egésznapos, cigány felzárkóztató alternati'v program és tanterv 1-4. évfolyamig -Nyi'rtelek

Mot+ó..  „A  világnak  leginkább
olyan     emberek     hiányoznak,
akik   mások   hiányaíval  törőd-
nek...  Csak  azok  lesz,nek  köz.ü-
lük  igaz.án  boldogok,  aki,k  ke-
resték  és  megtalálták  a  mások
szolgálatához vezető utat."

(All)ert Schweitzer)
Ha  valaki  némileg járatos  a  cigány-

ság és az iskola közötú kapcsolat prob-
lémavilágában - akár gy{korló pedagó-
gusként, akár társadalomtudományi ku-
Latóként, jól tudja, hogy számos oktatá-
si,   illetve   okt{itás-fejlesztési   program
látott  mpvilágot  az  elmúlt  néhány  év
alatt,  gyökeres  v€'ütozás  azonbm  nem
következett  be.   Tapasztalatok  vannak
csupán aiTÓI, hogy hagyományos okta-
tási  keretek  között  a  cigány  gyerekek
nem,   vagy   csak  Órási  kudarcok  árán
tudnak működni,  moüvációjuk  a  tanu-
lás  iránt,  úgy  tűnik,  szinte  teljes  egé-
szében  hiányzik.   A  téinában  valóban
járatosak  viszont  azt  is   tudják,  hogy
mindez   nem   feltétlenül   a   gyerekek
számlájíua  írható.  Éppen  ezén  számít

iüil::|l;ke#i:|kíeilo±y|.VsdzTÁiáláa:;
Iskolában  és  zz  ehhez  tartozó  kollégi-
umban,  ami  mágnesként  vonzza  a  ci-
gány   gyerekeket.   Pontosabbm   fogal-
inazva  a  vonzerő  egy  vérbeli  PEDA-
GÓGLJS,  akinek  hatása  alól  nem  tud-
nak szabadulni.

1994-ben  egy  cigány  számazású  ta-
nár  került  ahhoz  a  csoporüioz,  amely
addig korrekciós osztályként muködött
- sokkal inkább attitűd- és magatartás-
beli,  semmini mentális  problémák mi-
att. A pedagógus alapelve az volt, hogy
a  képességek  fejlesztésén  túl  a  foglal-
kozások  sikerélményt  is  jelentsenek  a
gyerekek    számára    (legyenek    igazi
örömforrásai a tanár és diák együttdol-
gozásának). Az indulást és az azóta el-
telt időszakot,  a jelenlegi helyzetet ér-
demes részletesebben is áttekinteni.

Lázár Péter - állami gondozottként
-  Berkeszen,  a  nevelőintézetben  nőtt
fel.   Biológia-testnevelés   szakon   szer-
zett  diplomájával   a  zsebében   vissza-
ment a berkeszi intézetbe nevelőtanár-
nak.

- Ezek az évek meghatározóak vol-
tak,  kijelöliék  további  utamat,  pályá-
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mat. Ugyanolyan a gyerekekkel foglal-
koztam, aki én magam is voltam, közé-
jük tartoztam,  így  szinte  senki nem is-
merte   nálain  jobban   körülményeiket,
gondjaikat.  Már  tudtam,  hogy  mi  vár
majd  rájuk  a  fálákon  kívül,  így  arra
kellQtt  felkészíteni  Őket,  hogy  ne  azo-
kat  a  törvényeket  vüák  a  „kinti"  vi-
lágtól, ami az intézeti közösségben mű-
ködik.  Erőssé kellet  tenni  oket amoz,
hogy ne kallódjanak el, hogy meg  tud-
ják vívni a maguk harcait.

- Hogy I.ogtál hozzá ehhez a tulaj-
donképpen szocializáló munkához?

-  KözÖs  tevékenységeken  keresztül

próbáltam  kinyitni  a  gyerekek  lelkét,.
Foglalkoztunk     színjátszással,     iroda-
lommal,  cigány kultúrával,  tomáztunk,
na    és    persze    renge[eget    zenéltünk
együtt.   Kivétel   nélkül   mindenki  ját-
szott  valamilyen  hangszeren,  így  ala-
kult  meg   a  Széltoló  együttes,  amely
nem  csak  a megyében  volt  akkoriban
az egyetlen koncertező zenekar,  de or-
szágos  hímévre  is  szert teit.  Ebben  az
időben  írtam  zenét a DZLsungel könyve
című darabhoz, mert úgy éreztem, min-
den állami gondozott gyerek sorsa egy-
egy   Maugli-sors.   Hiányzik   a   szere-
tetteljes  szülői  kötelék,  így  csak  ma-
gukra  számíüiatnak.  Segíteni  akartain,
hogy ezzel meg tudjanak birkózni.

-Mi történt, amikor a gyerekek el-
végezték a nyolcadik osztályt? Ha jól
tudom, addig taníthattad íket.

- Nagy kérdés volt, hogy hogyan to-
vább.   Már   egy   ideje   felmerült   egy
„családias"    gyemekvédelmi    alapít-
vány  gondolata.  1990-ben  létrehoztam
a  „Gyemekekért  S.O.S.   90"   Alapít-
ványt,  melynek néhány  pályázaton  si-
került  annyi  pénzt nyemi,  hogy  meg-
vettünk   egy   házat,   amit   elkezdtünk
rendbehozni  tíz  állami  gondozott  ka-
masz  fiúval,  akik ettől kezdve a csalá-
dunk  részét  képezték.  Célom  az  volt,
hogy  valódi  otu]ont  érezzenek  maguk
körül,  és  így  nagyobb  eséllyel  indul-
hassanak a szakmák világába is.

APROPÓ -1994.
Négy   év   „nagycsáládi"   élet   után,

1994-ben találta meg Kepes András az
Aprópóval  a  fiatalembert,  aki  három
saját  gyemeke  mellé  ti'z  intézeü  ci-
gány  fiút vett magához,  hogy  ne  ma-
radjon   ki   életükből   az,   amiben  neki

nein lehetett része:  a „cs:Uád élménye".
A műsor nyomán Péter és törekvései az
egész  ország  számára  ismeri[é  w'Utak,
majd  a  nyírteleki  iskola  igazgatónője
azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy ve-
gye  át  a  korrekciós  osztály  vezetését,
amellyel  az  iskola  akkor  már  másfél
éve   nem    volt   képes   eredményesen
megbii.kózni.  Péter - tudván,  hogy eh-
hez    a    feladathoz    szakemberre    van
szükség  -  visszautasította  a  felkérést.
Már éppen l`ordul volna ki az irodábóI,
amikor az igazgatónő  utána szólt.:  „De
ezek cigány gyerekek!". És ezzel a kér-
dés   eldőlt,   Péter  megkezdte  a  közös
inunkát az osztállyal.

-  EIŐször  is  kimentein  a  ,.telepre"  a
családokhoz.   Bemutatkoztam,   mond-
tam, hogy én fogom tanítani a gyereke-
ket.   Bizalmatlanul   méregeitek,   aztán
megkérdezték,  hogy  cigány  vagyok-e.
Mire  visszakérdeztem:  miért  nem  lát-
szik? Rögtön éreztem, hogy felenged a
jég,  és  hogy  bizalmukba  fogadtak.  A
kapcsolattartás a későbbiek során is fo-
lyamatosan   megmaradt,   lassanként  a
szülők kezdtek bejámi az iskolába, ki-
váncsiak lettek, hogy mi folyik ott.

-  És  mit  kezdtél  a  gyerekekkel?
Honnan  tudtad,  hogyan  lehet  íket
„megfogni", bevonni a munkál)a?

- Igazából nem sokat gondolkoztam.
Tudtam   azonban,   hogy   mi   a   legna-
gyobb baj  az iskolával általában, és er-
re  a  cigány  gyerekek  különösen  érzé-
kenyek.  Az  otthon  és  az  iskola  világa
túlságosan  távol  esett  egymástól  szá-
mukra.  Az iskola nem jelentett bizton-
ságot.   Ha  pedig   a  gyerek  f`él,   akkor
nem  lehet  tanítani.  A  félelem,  az  ide-
gesség megbénítja. Először tehát érzel-
mi biztonságot nyújtó kömyezetet kel-
lett  teremteni  ahhoz,  hogy  egyáltalán
tanulásról beszémessünk.  Azt akartam,
hogy  otüon érezzék magukat az  isko-
lában, hogy minél többet megtudjanak
magukról és a világról, amely körülve-
szi    őket.    Ösztönösen    megéreztem,
hogy  a  siker  kulcsa  az,  ha  nem  „be-
nyomjuk"  Őket az iskolába,  hanem  is-
kolát csináluik köréjük.

-  Mit  szólt  mindehhez  Krűj#))ók
Jo'zse/ne',  Műgdi.,  az  iskola  igazgató-
ja? Hogy fogadta a formabontó kon-
cepciót?

-   Nagyon   nagy   szerencsém   van,
hogy  ilyen  igazgatónővel  hozott össze
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a sors. Ő egyrészt nagyon nyitott, más-
részt  teljesen  szabad kezet adott ezzel
az   osztállyal   kapcsolatban,   mert  úgy

goobnbd#:,kog;Zeáéna#g;#áfre:;#
teg izgalmas dolgot csináltunk a gyere-
kekkel.  Az első néhány hétben az osz-
tálytemet  alig   használtuk.   Sétáltunk,
játszottunk   a   szabadban,   növényeket
gyűjtöttünk,  állatokat  figyeltünk  meg,
beszélgettünk   a   „világ   dolgairól",   a
családról. Játszottunk a testünkkel, sza-
vakkal,  mesékkel  és  mondókákkal.  A
beszédfejlesztéshez    Montágh    lmre
módszereit alkalmaztam;  drámaj átéko-
kat játszottunk (azóta már tudom, hogy
hívják); szóval millió olyan dolgot csi-
náltunk,  amit  egy  gyerek  szeret  -  mi-
közben    egyre   jobban    megismertem
őket.  Megtudtam,  hogy  kinek  milyen
hiányosságokat kell  pótolni,  kivel  mi-
lyen    ütemben    lehet   majd    haladni,
egyáltalán  kinél  hol  kell  elkezdeni  a
fejlesztést.   Egy  nap  aztán,   amikor  a
rossz idő miatt nem tudtunk kimenni a
szabadba,   a  gyerekek  azt  kérdezték:
„Tanár bácsi, mi nem  fogunk  tanulni?
Nekünk  nem  lesznek könyveink?"  Én
meg visszakérdeztem: „Ti tanulni akar-
tok?"  Kórusban  mondták,  hogy  igen.
Azóta már  tudom,  hogy  a pedagógiai
szakirodalom   ezt   hívja   taníüiatósági
pillanatnak,    vagyis   a   tanulás   iránti
igény   a  belső  motiváció  eredménye-
ként egyszercsak „berobban". Megkér-
deztem, hogy milyen legyen, hogy néz-
zen  ki az osztályunk,  amiben  szívesen
tanulnának.  Záporozni  kezdtek  a  fan-
tasztikusan   kreatív   ötletek  azoktól   a
kisdiákoktól,  akiket mindaddig  fogya-
tékosnak, képezheteuennek könyveltek

:lékTein#,o5lsz::Fésk#o#X:.5yíigk;
hát megalkottuk  azt  a  világot,  amely-
ben jól éreztük magunkat. Mindent mi
csináltunk:  lefestettük  a  f`álakat,  abla-
kokat, játékszobát csináltunk szőnyeg-
gel és rengeteg játékkal, polcokat sze-
reztünk be (az akkoriban a családunkba
tartozó  fiúk sokat  segítettek).  Hangsú-
lyozom,   hogy   ekkor   még   egyeuen
könyvet  sem  vettünk  a kezünkbe,  sőt
nem  is  ismertem  a  speciálisan  felzár-
kóztató   osztálynak   szÓIÓ   tananyagot.
Fontosabb volt ha netán a gyerek nem
volt  elég  üszta,  akkor  megmosdattam
és kapott egy üszta melegítőt ha gond-
ja volt, megbeszéltük,  és nem derogált

FaegshT|?2:Tigyaf:zá:sÉ:ts:g=iníi:
tottain  direkben  úgynevezett  „illemet"
vagy   „jó   modort".   Ha   azt   akartam,
hogy  a  másnapi   színházba  mindenki
tisztán  és  megfelelő  öltözékbe jöjjön,
akkor  csak  mnyit  kérdeztem:  „Ugye,
mindenki  szép  lesz  holnap?"  Monda-
nom sem kell, hogy kivétel nélkül fris-

sen  mosott  hajjal  és  gyönyörű  ruhák-
ban jelentek  meg.  Mikor  értem  volna
ezt el,  ha a szájukba rágom,  hogy mit
hogyan kell csinálni ilyenkor?

- A szakirodalom azt á]lítja, hogy a
cigány  családok  nem nézik jó szem-
mel, ha az iskoLa nemcsak szík érte-
lemben  vett tanítási,  hanem nevelői,
szocializáló  (vagyis  családi)  funkciót
is  I)etölt.  Hogy  fogadták itt a  szülők
az iskola komplex szerepét?

-  Az  a  helyzet,  hogy  egyre  inkább
észrevették,   hogy   mennyi   új   dolgot
tudnak a  gyerekek.  Rengeteg  élmény-
nyel és új ismeretekkel mentek haza, és
mindent elmeséltek otthon. A bizalom-
teli légkör` hatására a gyerekek érzései,
gondolatai  felszabadultak.  A cselekvé-
ses  tanulás  szituációs  játékok  közben
észresem  vették,  hogy  tanulnak.   SzÓ-
kincsük   gazdagodott,   készségeik  fej-
lődtek.  De  a gyerekek mögött mindig
megjelent a  szülő is.  Ha  a szülőt meg

J#tá?nmomnzegmyi:re#,?rígTé#,e,zelk,:T
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még  nem használtuk a könyveket,  be-
szereztem  őket,  ott  voltak  az  osztály-
ban  és  fokozatosan  hangsúlyos  lett  a
„tanulás"  is  az  egyéni  tevékenységek
mellett.  Kiscsoportokban  és  egyénileg
is kaptak feladatokat. Egy év alatt ren-
geteget behoztak a hátrányukból.  Egy-
re  világosabbá  vált,  hogy  ki  melyik
osztályba    léphet    majd    tovább,    de
egyenlőre     szerencsésebb     volt,     ha
együtt  maradnák  ebben  a  „homogén"
osztályban.

-  Így  a]akult tehát az  iskolai  élet.
De hogyan jött a Kedves-ház gondo-
lata?

- A probléma az volt, hogy túl nagy
lett a kontraszt a mindennapos iskolai
sikerélmények  és  az  otthoni  körülmé-

nyek   között.   A   telepen   nem   voltak
megfelelő feltételek a gyerekek tanulá-
sához,    előmeneteléhez.    Gondolkodni
kezdtünk, hogy az iskolai érzelmi  biz-
tonság  mellett hogyan  tudnánk  szociá-
lis biztonságot is nyújtani számukra. És
mivel  1995-ben  a Széltolók kirepültek
a  fészekből,  jó  ötletnek  látszott,  hogy
az  Alapítvány  házából  „hetes  otthont"
alakl'tottunk  ki  a  diákjainknak.  Bár  a
szülők  bíztak  bennem,  eleinte  f`éltek,
hogy  gyemekeiket  elveLszik  tőlük,  in-
tézeü   körülményektől    tartottak.    Ké-
sőbb látták és megértették, hogy a ház
nyitott, rendesen enátják a gyerekeket,
olyan  tanulási-, játék-  és  higiéniai  kö-
rülményeket     teremtenek     számukra,
amilyenre  otthon  nem  lehet  lehetősé-
gük.  Végül az Összes  szülő igent mon-
dott,  így 1995  őszétől működik a Ked-
ves-  ház,  amely  tizenöt gyepeffek  ad
otthont.

- Honnan származik az elnevezés?
-   Igazából   a  gyerekektől.   Amikor

először  megérkezett  a  tizenöt  gyerek,
hamar feltérképezték (azaz eszméletlen
tempóban  berohangálták)  a  kétszintes
házat, és úgy tűnt, hogy otüionosan ér-
zik   magukat.   Egyetlen   aggoda]mam
volt:  hogyan  fognak  elaludni.  Otthon
ugyanis   mindannyian   szorosan   vala-
ki(k)   mellett   alszanak   -   legyen   az
anyuka  vagy  testvér.  Féltem,  hogy  a
közvetlen  testközelség  hiánya  elalvás-
kor  komoly  gondot  fog  okozni.  Ezért
gondoltam egyet, kiszórtam eléjük egy
nagy zsák plüss állatkát, és azt javasol-
tain,   hogy   mindenki   válasszon   egy
kedvest", azzal menjen aludni.  A do-
log   olyannyira  bejött,   hogy   azóta  a
házra is  átteúedt a jelző.  Hát innen  a
„Kedves-ház".

- Hogyan folyik itt az élet és az ok-
tatói munka?

(Folytatás a következő oldalon.)

Lázár Péter (gugol) és az interjúban enilített „széltolók"
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állásfoglalást arról, hogy hogyan vis,el-
kedjünk   bizonyos   helyzetekben.   Igy
például:.  „...A  »Kedves-ház«  gyerekek
egymással    udvariasak,    nem   bántják
egymást, még szóval sem. (...) Ha még-
is megsérti egyik a másikat,  akkor kö-
teles  kiengesztelni  3  igazi  bókkal,  pl.:
„Ne haragudj !  Szép szemed van. JÓszí-
vű va8y."

A  törvények  az   életszemléletet,   az
értékekkel   való  azonosulást  tükrözik,
melyek  fontosak  a hétköznapi  élet  so-
rán:   „A  »Kedves-ház«  jelenti  nekünk
az életet,  ezért úgy  vigyázunk rá, mint
az  életünkre."  (1996.  szept.  16.)  „Soha
nem veszem el jogtalanul, ami a másé,
még  akkor sem,  ha  én  találtam meg."
(1995.  márc.)

- Milyen a kapcsolat a Kedves-ház
és az iskola között?

- A program  szemléletváltozást idé-
zett  elő  az  iskolában  is,  a  tantestület
egyre inkább azonosult a módszerrel és
a célokkal.  Ez sok tekintetben az igaz-
gatónő  érdeme,   aki  menedzser-típusú
vezetőként  nyitottá  tette  a   tanárokat,
emellett  számos  új  kapcsolatot  épített
ki, melyek az iskola számára is haszno-
sak.  Folyamatosm  részt  vesznek  kép-
zési  és  fejlesztési  programokban.  De
amit talán a legnagyobb sikemek és el-
ismerésnek  könyvelhetünk  el,  az  az  a
tény,  hogy  az  iskola  bekerült  a  Soros
Alapítvány  által  támogatott  „Fejlesztő
lskolák  Hálózatába",  valamint  tanter-
vünk  első  díjat nyert  a Művelődési  és
Közoktatási   Minisztérium    tantervpá-
]yíauqri  tudom  azonban,  hogy  idő-

közl)en egy másik képzés is elindult.
-És az is egészen véletlenül. Az osz-

tályomba járó gyerekek  szülei ugyanis
időközben  igazi  közösséggé  kovácso-
lódtak, szülői munkaközösséget hoztak
létre. Ennek egyik előzménye, hogy én
minden  hónapban  nyitott  napot  tartot-
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- A helyzet az,  hogy  lenne,  mivel a
Népjóléü Minisztérium Család-,  Gyer-
mek-  és  lfjúságvédelmi  Főosztálya  tá-
mogatásával  egy  újabb  épületet vehet-
tünk meg, az eredeü mellett,  ahol má-
sik 12 gyerek elhelyezését is biztosítani
tudjuk majd. A baj  csak az, hogy nincs
elég  ember.  Itt  nem  igazán  lehet  fize-
tést kapni, na meg nagyon kevesen ér-
úk és  tudják alkalmazni ezt a pedagó-
giai  hozzáállást.  Pedig  nem  Ördöngös-
ség:   szeretni,   odafigyelni   és   biztami
kell,  minél  inkább  felkelteni  a  gyere-
kek   érdeklődéLsét   és   sikerélményhez
juttatni őket. S hogy mindez működhet,
az a hitelességnek és személyességnek
köszönhető.  Engem  kezdettől  elfogad-
tak  az  iskolában,  mint  pedagógust  és
inint cigány embert;  a szülők pedig el-
sősorban mint cigányt és mint pedagó-
gust is.  A Kedves-ház legnagyobb eré-
nye, hogy a gyerekek révén a szülők is
1`omámatók,  nevelhetők.  Ők is  iskola-
padba   ültek,   elkezdték   megszervezni
magukat,    szakmát    akamak    tanulni,
földhöz jutni, egyszóval valódi és elér-
hető céljaik lettek.

Legfomb   üzenetként   az   életrehívó
Lázár Péter úgy érzi, hogy még nagyon
sok  településnek  megfelelő  „Kedves-
házra"  van  szüksége.  Mindenhol  sze-
mélyhez kell kötődnie, hiszen csak így
működhet hitelesen. A kezdethez pedig
-  ahogy  ebben  az  esetben  is  bebizo-
nyosodott - nem pénz, hanem megfele-
lő hozzáállás kell.  Ez  a program való-
ban segíú a cigány tanulók iskolai sike-
rességét.  Tehetséges  cigány  gyerekek
tűnnek ki, jutnak el  a középiskolákba,
és a cigány értelmiségi réteg kialákulá-
sának   zálogát  jelentik,   amelyre  nem
csak a cigányságnak, de az egész társa-
dalomnak nagy szüksége van.

Mészáros Anita

Vetélkedő a

Ezekben  a napokban  már  zajlik
Nagykanizsán     az  általános  isko-
lákban  a  helyi  cigány  kisebbségi
önkorinányzat  által  megszervezett
és előkészített vetélkedősorozat.

A  program  folytatása  az  elmúlt
tanévben   sikeresen   levezetett   ci-
gányismereú   osztályfőnöki   órák-
nak,   hiszen   a   „Cigányság   törté-
nete,   kultúrája   és   hagyományai"
témakörben bámelyik nem cigány
tmuló  bizonyítékát adhatja mmak,
hogy  ez  a téma  mennyire  érdekli,
milyen  ismereteket  szerzett  a  ci-
gányságról   és   mekkora   érzelmi
azonosulást tud velük felvállálni.

A  vetélkedőrendszer  első  részé-
ben  -  október  végétől  december
közepéig - teszüapokat töltenek ki
a gyerekek, majd ennek nyomán a
legjobb  iskolák januárbzm  nyilvá-
nos      csapatversenyen      mérhetik
össze  tudásukat.  A  felkészüléshez
az önkományzat által két éve lét,-
rehozott   kisebbségi   könyvtár   és
gyűjtemény jelentős segítséget ad.

A Nagykanizsai Cigány  Kisebb-
ségi Onkományzat bevallott célja
ezzel az újszerű kezdeményezéssel
az,  hogy  a  tavalyi  népismereü  ta-
nórák  hatásfokának  lemérésén  túl
a gyerekekhez,  szüleikhez, a város
társadalmához  közelebb  hozzák  a
cigányság sorsát, jelenlegi életét.

Büki Erzsébet
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Önkormányzati képviselők továbbképzése
A   Veszp,rém    Megyei    Cigányok

Független  Erdekvédelmi  Szövetsége
sziszifuszi  munkája  révén  jött  létre
annak idején több, mint ti'z cigány ki-
sebbségi  Önkományzat  városokban,
fálvakban.  Még  akadnák,  akik most
sem hiszik, Iiogy  ez megtörténhetétt.
A  választás  Óta  beigazolódott:  nem-
csak ezeken a településeken, más he-
lyeken   is  jelentős,   érezhető  hatása
volt, van többé-kevésbé sikeres tevé-
kenységüknek.

A Szövetség már kezdetben tisztá-
ban  volt  azzal,  hogy  a  társadalom
életében egészen új jelenség, mint in-
tézmény,  főként  a  felemásnak is  te-
kinthető "alapszabályok" következté-
ben,  no  meg  a  rutintalanság  miatt
ezek az  önkományzatok sok,  szinte
megoldhatatlan     feladattal     találják
szemben magukat a sok helyen még
létező   megkülönböztetés   miatt   is.
Mindezért iparkodott olyan körülmé-
nyeket teremteni,  amelyek között az
általa  "megszületni"  segített  és  mű-
ködni akaró testületek "felzárkózhat-
nak"    a közigazgatás  mindemapjai-
hoz.  Ebből  a meggondolásból rövid,
illetve  hosszabb  távú  továbbképzést
kívánt szervezni számukra. A NEKH
Közalapítványához  intézett  pályázat
meghallgatásra talált,  s ha nem is az
eredeü elképz eléseknek megfelelően ,

de  lehetővé  vált  egy  képzéssorozat
szervezése,   rendezése  a  megye   ci-

fü##;%:tb:SS8k%#°szfuxgc%áá::
usai számára.

Október  18-án kezdődött a „tanfo-
lyam".  A résztvevők előadást hallot-
tak  az  államigazgatási  feladatokról,
jogkörökről.   Témaként   szerepelt   a
közszereplések,  a kommunikáció  fo-
galma, gyakorlata is.

koA=mÍriS#kngpüoá&*;sb2:Í,giaoE:
sebbségi   önkományzatok  helyéről,
szerepéről,  feladatairól  a  települése-
ken volt szÓ.

Novemberben         a         komiány
1093fl997.  WII.29.) sz. határozatáról

f3te#tsoEi:2ós.zE:i#:gé#1kiggg:
nyesítés;  Pályázati  lehetőségek,  pá-
lyázatirás,     kapcsolatok     kiépítése,
együttmuködési megállapodások kö-
tése,  iratminták  -  voltak  a  záróren-
dezvény témái.

Kétségtelen,  bár minden  személyi
költséget   a   rendező   tén'tett,   nem
annyian  éltek  a  lehetőséggel,  mint
amennyien a tervben szerepeltek. Mi
ennek  az  oka,  nem  tudni.  A megje-
lentek  viszont  megerősödhettek  el-
méletben,    gyakorlatban   is,    hiszen
mindennapi  dolgaikról  volt  szÓ köz-

érthetően,  magas  színvonalon,  min-
dennap  érvényesíthetően.  Ennek  bi-
zonyságául is hadd soroljam fel a fel-
kért  előadókat,  ákik  a  szereplésüket
követő vitákban is szívesen válaszol-
tak a kérdésekre.

Dr.  Cseh  Tamás,  a  Megyei  KÖz-

ign€g:ái##tdndmkuoTatffűá#oz
ügyvezető  elnöke,   Te]eki  László,.  a
Nagykanizsai Cigány  Kisebbségi  Ch-
kormáiyzat elnöke, dr. Varjú Gabri-
ella a NEKII Cigányügyi Főosztályá-
nak vezetője, dr.  Csajbi Vera, a Me-
gyei Közigazgatási Hivatal munkatár-
sa,  dr.  Cseresnyés  János,  az  OCKÖ
Jogvédő  lrodájának  szakértője,  de  a
Várpalotai      Polgámesteri      Hivatal

EnÉgyónk:ffyyg#6VJeogitőÉ3ósz:
tályának vezetője, s nem utolsó sorban
a szövetség  elnöke, az OCKŐ alelnö-
ke, Kozák János is.

A tanfolyam nem csupán a résztve-
vok számára hasznos, de az itt hallot-
takat,  megvitattakat  felliasználhatj ák
a következő választási előkészületek
során is, amikor már nem az ismere-
tek hiányában kell a helyi cigány ki-
sebbségi Önkományzatok választását
lebonyolítani,  majd  velük  a  munkát
megkezdeni, illetve folytatni.

-H-
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Települési önkormányzati fagok nyilatkozata
Fütka alkalom: a 11 közül 5 cigány ki-

sebbségi   önkományzat  elnökét,   tagját
volt alkalmam megszólaltatni, le is fény-

#eéÉsazv:fzopL;éEzE%:#ánTnKér:
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lujukon  és  szinte  valamemyien,  a  ci-
gányságot  inető  várakozásuknak  adtak
hmgot. 0lvassuk, ki mit is mondott.

A nagyvázsonyi Orsós Tibor:  „Sze-
retnénk enyhíteni a lakásgondokat,  to-
vábbá megteremteni a cigány nemzeü-
ségű  tanulók  továbbtanulási  lehetősé-
geit. Temészetesen, küzdünk a munka-
nélküliség ellen is, ennek egyik megol-
dása lenne, ha eléménk, hogy még töb-
ben vennének részt különböző szaktan-
folyamokon."

Csonka  János,  Berhidáról:   „A  ci-
gányság   egységére   volna   leginkább

szükség, de nélkülözhetetlen a magyar
és  a cigány  nemzetiség békés  egymás
mellett  élése.   Községüiikben  előbbre
szereménk jutni  az  idegenforgalom,  a
turizmus  fejlesztésében,  amihez  helyi-
ségre is szükségünk lenne, majd kultú-
ránk tárgyi dokumentumaira, a mester-
ségek  szerszámaira.  Örülnék,  ha meg-
valósulna törekvésünk egy  varroda lé-
tesítése az asszonyoknak, lányo]mak."

Farkas Lajos, Sümeg: „Szereménk, ha
a cigányság jobb körilmények közé ke,
rühe, kereső munkát végezheme, és meg-
teremthemé a továbbtanulás lehetőségeit."

Szilűzai János, Tapolca:  ,J3ízom ab-
ban, hogy több cigány nemzetiségűt je-
lölnek  és  választanak majd a helyi  ön-
kományzatokba, hogy kSviselőink be-
kerülnek a parlamentbe is. Remélem, az
országban egyre több cigány kisebbségi
önkományzatot   választanak   majd,    s

1997. r\oNembei               „I:UNGO  DR:OM"

ezek  tevékenységét  a  törvény  eredmé-
nyesebben  szabályozza,  hogy  találkoz-
zanak  a kisebbségi  és  a  többségi  érde-
kek."

Kiss Kázmémé, Ajka:  ,Égető kérdés
a lakásprobléma. EIőbbre kell jutnunk e
téren is. Nem javul a »szociálisan rászo-
rulók«  helyzete - javítani keu  tehát az
érdekképviseleü munkánkat. Nem hagy-
haúuk  figyelmen  kl'vül  az  új  generáció
oktatását, tanímtását, inint ahogy a köz-
művelődés helyi problémáinak megoldá-
sát sem. Többet kell temünk a pályázato-
kon való részvételért, hogy javítsuk min-
demapi életünket. "

Mit tehet a tudósító? Szívből kívánja
a sikert és a boldog új évet minden ol-
vasónak.

Hazai Sándor
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Farkas Flórián az OCKÖ elnöke

Horn Gyula minisztere]nök
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Családja tagjain kívül aligha tud-
ták  igazi  nevét  a  Csisznyikó-

ban, a cigány városban Szentmikló-
son. Ő a magyaroknak is Dara volt.
Honnan, kitől, s ki ragasztotta rá ezt
a   nevet,   senki   nem   tudja.   Darát,
am'g  épkézláb  ember  volt,  figye-
1embe  sem  vették  a telepen.  0lyan
volt,  mint  a  többi  muzsikus  romá.
Amikor    a    vonatszerencsétlenség
következtében  elveszítette  mindkét
lábát,   egyszeiTe   fontos,   figyelmet
érdemlő emberré vált a városban is,
a Csisznyikóban is. Nem csak azért
mert rokkanttá vált,  magatehetetle-
nebb   lett,    kiszolgáltatott,   hanem
egyébként  is,   mert  szerény   roma
volt, s jó kis muzsikus.

Egyik lábát fél  combjánál,  a má-
sikat  a  lábszár  közepén  borotválta
le a gyorsvonat. Maga sem gondol-
ta akkor, hogy egész életét Összekö-
tötte   ezek   után   a  vonatokkal.   A
SzolnokróI    Szentiniklósig,    illetve
Kisújszállásig   és    Püspökladányig
közlekedő kora reggeli és esti jára-
tok  rendszeres  utasa  volt.  Továbti
nem  merészkedett,  meg  minek  is
utazott  volna.  Ezeken  a  távolságo-
kon  Összemuzsikált  amyi  lóvét  az
utazó  közönségtől,  amiből,  ha  sze-
gényesen is,  de  eltartotta  a család-
ját,  nem kellett kéregetniük,  s  még
félre is tudott tenni néhány forintot
zsugázni. Mert a kártya volt a min-
dene. Daráék házának udvarán két-
három,  de  néha  még  több  parti  is
összejött az ámyas fák tövében.

L
egtöbben     ferbliztek,     huszon-
egyeztek,  de  az  inteligensebbek

ultiztak is.  Dara ezek között foglalt
helyet, s ide járt piszeorrú sógorom,
Tibor is. Bár Dara nagy zsugás volt,
ám  inkább  szerette  a kártyát,  mint
értett  volna  hozzá.   Szerencséje  is
ritkán volt.  Sokszor  átkozta magát,
ha a kártyában vétett, szidta a mási-
kat, ha az rontott, s miatta kellett az
ultiban fizetni.  Sokszor állt fel úgy,
hogy     teljesen     megkopasztották.
Ilyenkor  megszégyenült,  szótianná
vált,  nem használta még  a mankőt
sem,  csak  úgy  a  földön  becsoszo-
gott a házba, a többiek tovább zsu-
gáztak, m'g láttak. 0lykor még pet-
rólámpa mellett is  dúltak a kártya-
csaták.

ló

DARA
01yan volt a Daráék udvara, mint

egy klub. Törzstagjri voltak, s nem
mindenki mindenkivel együtt ült le
a fume  kártyázni.  Csák  az  egyban-
da-beliek.  Ide  meg  azok  tartoztak,
akiket be- illetve elfogadtak.  Koca-
kártyások szóba sem jöhettek. Csak
olyáh  profik,  mint  a  pisze  cigány
kontrás,` Duzsu  a  nagybőgös,  vagy
az öreg` bajuszos Tóni bácsi,  a brá-
csos.  Ha Dara bukott,  eltünt a ház-
ban,  evett  valamit,  1efeküdt,  s  ké-
szült  a  másnapi  műszakra.  Korán
kelt, mert a teleptől elég messze az
állomás, s bizony ami`g odáig elsán-
tikált meg kellett állnia néhányszor.
Jól  ismerték  a  vasutasok,  főleg  a
kalauzok.  Ingyen, jegy nélkül utaz-
hatott. Engedélye volt rá.

M indig  a mozdonyt követő pos-
takocsi  utáni  kupéba  kászáló-

:oát:3íádejgrifá`gbóvkaa,YaÉg=ésri
ide,  hogy  a  mozdonyvezető  lássa:
sikerült-e  felszállnia.  Mikor  átkoz-
ta,  mikor  meg
áldotta a maga
által   összeesz-
kábált  mankó-
kat,  de  szaba-
dulni már soha
sem  tudott  tő-
1ük.   Csak   ott-
hon    tette    le,
mert   a   fűben
jobban    szere-
tett    a    földön
csúszva  közle-
kedni.    Külön-
ben  a  mankók
a  fél  életet je-
1entették   neki.
Különösen mi-
után újakat ka-
pott,   s  me8ta-
nult  velük jár-
ni.

Ezzel  j`árt   a
városba  is.  El-
keseredésében
néha    bemátó-
zott,    s    me8-
esett, hogy úgy

leltek   rá   a   fő   utcán   valamelyik
árokban.  Alig  akadt  ember,  aki  ne
ismerte  volna  a  városban,  Darát  a
rokkant muzsikust.  S ezért is tragé-
dia,  ami  megtörtént  vele.  Vonatról
leszállva betért a város egyik kocs-
májába,  megpillantotta  a  kártyázó-
kat. És nem tudott ellenállni.  Beké-
redzkedett    közéjük.     Befogadták.
Egyik  par[it  követte  a  másik.  Hol
nyert, hol veszített. Az idő múlt, de
ürültek  a poharak  is.  Mind  sűrűb-
ben. S az a kis lóvé, ainit a vonaton
összemuzsikált, lassan elúszott.0tt ült kifosztva egy fillér nélkül

a kocsma asztal  mellett.  Kine-
vették, megszégyem'tették.  És talán
ez  a kisebbik baj  lett volna.  A na-
gyobb az volt, hogy m'g zsugázott,
válaki  ellopta a mankóit.  Sötétben,
szitkozódva,     átkozódva,      földön
csúszva,  magát  két  kezével  előre
segítve, hegedűjét a hóna alá szorít-
va indult  el  a Csisznyikó  felé,  fo-
gadkozva,  hogy  az  lsten  puszti'tsa
el, ha Ő még egyszer leül kártyázni
a Csisznyikón kívül valakivel.

Farkas Kálmán

Káuai Ernő festménye
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1990-tffl  hazánkban  is  megjelent
a kábítószerfogyasztás, ami előtte is
jelen  volt  az  országban,  de  „csak"
mint     átutazó     csempészáru.   .Az
1993-as  statisztikai  adatok rögzítik,
hogy  a  lágy  drogoktól  kezdve  az
extasy tablettákig és a kemény drog
használatáig Magyarországon is je-
len  van  a  fogyasztás.  Egy  1995-ös
adat szerint hazánkban minden ha-
todik ember valamilyen káros szen-
vedélynek a rabja. Mind az alkohol,
mind a drog fogyasztásban - sajnos
- egyre  előkelőbb helyet foglalunk
el.  Mindezen tények figyelembevé-
telével a „Gyermek és lfjúságvédel-
mi  prevenciós  program"  keretében
szervezett  tanácskozást  a  szolnoki
Cigány  Füsebbségi  Önkormányzat,
a  Klsebbségi  Jogvédő  lroda  és   a
„Roma Esély" Alternati'v Alapítvá-
nyi  Szakiskola.  A tanácskozásnak,  melynek fő témája
az  alkohol,  a  drog  és  az  AIDS  volt,  a  „Roma Esély"
Szakiskola adott otüont,  nem véletlenül, liiszen az is-
kola tanulói  életkoruk  és  hátrányos  helyzetük miatt  a
legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartoznak.

A tanácskozás célja elsősorban a veszély fölismerte-
tése  volt.  Az  előadók  a  veszélyforrásokról,  az  egész-
ségügyi és jogi következményekről tájékoztatták a fia-
talokat.

Kökény  Kálmán,  az  Országos  Cigány  Kisebbségi
Önkormányzat  képviselője  előadásában hangsúlyozta:
olyan   drogmegelőzési   programokat   kell   létrehozni,
amelyet elvihetünk az Óvodákba, iskolákba,  a közélet-
be, hogy egyre több fiatallal megismertessük a „színes
halál"  veszélyét, mely a felnövekvő generációra lesel-
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kedik".  A tanácskozás  filmveti'téssel,  az  előadők  és  a
diákok kötetlen beszélgetésével ért véget.

I e ysz,'ni tál
`ékozód

ás
A cigányságot nem szétforgácsolni, hanem Összetarta-

ni, erősíteni kell, s ebben a fálubm erre sok bizonyítékot
találtam - mondta Hegyesiné Orsós Éva, a Nemzeú és
Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke az október 31-i zala-
komáromi látogatása aJkalmával.

Az elnökasszony Zala megyének abban  a községébe
látogatott el, ahol „cigány ügy" mindig is volt, hiszen a
lakosság jelentékeny része közülük kerül ki,  így lakha-
tási  és  iskoláztatási    körülményeik  megoldását  a helyi
Önkományzatnak  állandóan  napirenden   kell   tartmia.
Varga Miklós polgámester a találkozó alkalmával be-
számolt  arról,  hogy  Zalakomár  azon  ritka  települések
közé tartozik,  ahol nem csökken, hanem nő a gyemek
létszám,  tehát  az  iskolabővítés  már  nem  odázható  el.
Veér Miklós,  a térség  országgyűlési képviselője példa-
értékűnek minősítette az önkományzat helyzetértékelé-
sét,  gazdálkodását,  hiszen  erre  a  célra  38  millió  forint
saját forrást tudnak letenni. Hegyesiné Orsós Éva ígére-
tett  tett  arra,  hogy  a  hivatal  mindent  meg  tesz  annak
érdekében,  hogy  az  iskolabővítési  pályázat  sikeres  le-
8yen.

A vendégek  ezután  megtekintették a  lakásépítési  tá-
mogatásból  nem  régen  felépített  családi  házakat  és  a
közelükben  lévő düledező telepet.  A felemás kép nyo-
mán az a véleményük alakult ki, hogy az önkományzati
segítségen túl ennek a problémánák a megoldásához is
szükség van központi segítségre.

Büki Erzsébet
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1997  tavaszán a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Őnkományzat megyei ro-
ma folklór gálát szervezett azért, hogy
kivá]asszon egy olyan együttest, amely
méltóképpen   tudná  képviselni  a  me-
gyét  és  Magyarországot  az   1997  no-
vemberében Franciaországban,  a Som-
me  inegyei Aj7%.€nsz7€n  megrendezésre
kerülő  nemzetközi  fihfesztiválon.  A
fihfesztivál témája a kisebbségek éle-
tének bemutatása, így Magyarországról
Jancsó   Miklós,   ScFiffer   Pál,   Sára
Sándor és Daróczi Agnes cigányokróI
szÓIÓ  filmjeit  is  bemutatták.  Ezen  fil-
mek illusztrációjaként szerveztek fellé-
péseket a megye legjobb cigány népze-
nét játszó együttesének. Ez az együttes
a  francia-magyar  közös  zsűri  döntése

re:t?Úígnyake:3itaebkő[a:3::S%íí:tk°F8+a:]Za:
országba.

1997.  november  11-én  indultunk  és
másnap,  12-én  késő  este  értünk  Ami-
ensbe.  Itt a szép fogadtatás után elfog-
laltuk  szállásunkat  egy  gyönyörű  kis-
város,   Sc/i.nf-Rz.gwz.er   ódon   katedrálisa
melletti szállodában.

Másnap megkezdődött az a fellépés-
sorozat,  amit  a  francia  vendéglátóink
szerveztek számunkra a megye  14 kö-
zépiskolájában.   Műsorunk  a  már  két

éve,  idehaza Összeállt a számos helyen
előadott  dalokból   és   a  roma  folklór
hangszereinek,  jellegzetességeinek  be-
mutatásából  állt,  mindezt  a  közönség
aktív  bevonásával,  tapsoltatással,  éne-
keltetéssel,  szájbőgőzéssel,  táncházzal
és  a  cigányok  életét  bemutató  törté-
netekkel,  mesékkel  színezve.  Az  első
fellépés  Amiensben,  a Guy Mareschal
iskolában  volt,  ahol  az  előző  napi  fá-

radtság  még  látszott  a  műsoron,  de  a
végére elnyertük a diákok szívéL  és  a
gyerekek  átélhették  életükben  először
azt, hogy milyen érzés autogramot osz-
togatni.  Ezt  követően  minden  iskolá-
ban ahol jártunk Óriási sikere volt a ro-
mafolklómak és a gyerekeknek, már a
hamadik dal  után  felállva  tapsoltak a
francia diákok. A negyedik dalt válasz-
tottuk ki arra, hogy megtanítjuk a gye-
rekekkel.   A  nóta  elindításához  előbb
meg kellett tanulni négyig számolni ci-
gányul.  Ennek  óriási  sikere  volt,  majd
a Csóré roma kezdetű népdalból az „oj-
le-le  jálom-álom-álom"  részt  tanulták
meg  és ezután már együtt énekelték a
dalt az  együttessel. Nagy  sikere  volt a
hangszerbemutatónak,  amit a  szólistá-
ink  külön-külön  mutattak  be  a  hang-
szerről  szóló  történettel  együtt.  A leg-
nagyobb  sikere a szájbőgőzésnek volt,
már  menet   közben   is   liallható   volt,
hogy   néhány   francia  diák   igyekszik
utánozni  a  fiainkat.  Tehát nem  kerül-
Iiettük el,  hogy  megtanítsuk  őket  egy-
két  elemére.  A következő  dalt  már  a
közönség  indította,  hangos  „esz-taba-
esz-tab-esz-túb-esz-túb"     szájbőgőzés-
sel. Az utolsó szám és a zenekar bemu-
tatása  után  inindenhol  el  kellet  még
egyszer énekelni a Csóré roma kezde-
tű, közösen megtanult népdalt. A fellé-
pések után  alig  tudtunk a gyerekekkel
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összepakolni, és kiszabadulni a ,rajon-
gók",   az   autogramkérők   gyűrűjéből.
Ekkor  szaladt  ki  Farkas  Zoli  száján:
„Tisztára  olyan,  minüia  mi  lennénk  a
Beatles-ek!".

Az  együttes  műsort  adott  az  Óceán
parLi Mers-Ies-Bainsben, Ailly/Somme-
ban, Amiensben, Ailly le Haut Clocher-
ben, Feuquiéres en Vimeu-ben, Gama-
ches-ben,  Abbeville-ben,  Villers-Boca-
ge-ben,    Corbie-ban,   Montdidier-ben,
Oisemont-ban,  Airaines-ben.  Felléptek
egy igazi kis amiensi bárban  és szállá-
sunk helyén  Saint-Riquier-ben  a Place
de Café nevű kávéházban.

Nagyon nagy élmény volt gyemeke-
ink számára a vasámap, amikor az Óce-
án partjára mentünk kirándulni. Életük-
ben először ]átták az Óceánt. Tálán még
ennél is csodálatosabb volt, ainikor egy
délután  Párizsban jártunk,  és  megcso-
dálhattuk  közelről  az  Eifel  tomyot,  a
Notre    Dame-ot,    és    autóbóI    Párizs
egyéb nevezetességeit, majd egy görög
étteremben  vacsoráztunk.  Somme me-
gye  városai,  tájai  is  lenyűgöztek  vala-
mennyiünke[.

Szállásunk  nagyon  jó  volt,  barátsá-
gos  szobákban,  a  tisztálkodási  lehető-
ségek igen magas színvonalával, a Pla-
ce de Café minden képzeletet felülmú-
ló vendégszeretetével maximálisan elé-
gedettek   voltunk.   Nagyon   finomakat
e[tüik szinte mindenhol, ami kis prob-
léma  volt  az  abból  számazott,  hogy
ezek  a  gyerekek,  mivel   szinte  sehol
sem jártak még,  és nagyon erősen kö-
tődtek  az  otüioni  ízekhez,  kezdetben
szokauan  volt nekik a francia konyha,

de a második héten már sokkal bátrab-
ban élvezték az itteni ételeket.

A   mellénk   beosztott   ffancia   lány,
Nancy, hihetetlenül kedvesen, barátsá-
gosan kalauzolt bennünket. A gyerekek
valamennyien nagyon megszerették, és
azt hiszem ő is bennünket.

Tolmácsunk,   Bernadett,   felkészül-
ten  látott feladatához  (már idehaza le-
fordította  dalszövegeinket,  műsoifüze-
tünket) és a két hét alatt messze ember-
feletti  koncentrációt  igénylő  feladatá-
nak tökéletesen eleget tett.

Sofőrünkben,  Lajosban, a gyerekek
is és mi felnőttek is igazi barátra talál-
tunk.

Ki'sérőnk, István, nagyon sokat segí-
tett  a  művészi  munka  tökéletesítésé-
ben,    és    professzionalista    operatőri
munkájánák    köszönhetően    igen    jó
myagot   készített   az   egész   turnéról,
amiből remélem, nagyon jó filmet lehet
készíteni.

A  tumé  végén  valainemyi  gyerek
elégedett és  boldog volt azért, amit az
út  során  élményként  és  anyagiákban
kaptak.  Pénzük javarészét hazahozták,
szeretteiket aj ándékokkal halmozták el.

Köszönjük    a    nagyszerű    élményt
mindazoknak,  akik  segítettek:  Farkas

EióÉiiáE*akf?azsiá%iá:nígfábe5:
képzési KÖzpont vezetőjének, dr. Pálfi
Miklósnak,  a szolnoki cigány kisebb-
ségi  Önkományzat elnökének és isko-
lánk igazgatójának, Csillei Bélának.

Külön köszönet Bali lstván úmak a
tuménk meg szervezéséért.

Imrei lstván
pedagógus
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A Palacsinto Glaszo ( a palacsinta
hangja)  fiatal  cigány  zenészekl)ől
ál[ó  csapat,  mely  Magyarország-
ról jött.  Az  Amiens-i  Nemzetközi
Filmfesztivál  (melynek  f.ő  témája
a kisebbségek védelme volt), vala-
mint   a   Somme   megyei   Onkor-
mányzat  kulturális  osztálya  álta[
szervezett  „kis  színpad"  keretén
be[ül  számos  hagyományos,  folk-
Iór zenét játszó együttes lépett fel
a megyében. A programban vettek
részt a Palacsinto Glaszo együttes
is, akit a megye iskolái látnak ven-
dégül egy hétig.

Ez nem egy szokványos csapat: öt
zenész (négy fiú és egy lány),

Öt  kísérő  (sofőr,  technikus,  mű-
sorvezető,   tolmács)   érkezett   Ma-
gyarországról és egy nagy erejű, re-
mek  hangulatú  koncertet  adtak  az
ailly-le-haut-clocher-i iskola és Pot-
telain    énektanámő    meghívására.
280 gyerek lelkesen tapsolt, és nagy
szeretettel  fogadta  a fiatal  zenésze-
ket,  akik akárcsak  Ők,  még  diákok.
Az  együttes  délelőtt  a  mers-les-ba-
ins-i iskolában lépett fel,  ahol a fel-
lépő   gyerekek   először   életükben
megpillanthatták a tengert.

A palacsinta hangja
Az  együttest egy altematív  O]rei-

net ti'pusú) iskola diákjai alapították
3  éve,  egy  magyarországi  fáluban,
Tiszabőn. Ebben az iskolában a diá-
kok lo éves koruktól kezdve a zené-
re  nagy  hangsúlyt  fektető  oktatási
rendszerrel   találkoznak.   A   Glaszo
cigányul  hangot jelent,  a palacLsinto
szÓ  crepe-et  (ffamciául)  takar,  ez  az
iskolai újság neve is.

A  tumé  után  az  együttes   tagjai
folytatják  tanulmányaikat  a  „Roma
Esély"   Szakiskolában,   Szolnokon.
Tálpraesetten és rátermetten játszot-
tak érdekes hangszereken: a gitáron,
a tamburán, a mandolinon, de hasz-
náltak  ennél  különösebb  és  szegé-
nyebb hangszereket is,  amik a ház-
tartásban megtalálhatók:  alumínium
kanna, kanalak, és teknő.

Mht a vándorló és „éneklő" népek,
a cigányok is szeremek táncolni, mely
inindig  is jelentős  szerepet töltött be
az életükben,  összefonódva a dalaik-
kal.  „A  cigányok  mennek  a  hosszú
úton" @áro lungo drom), Így szól az
egyik  daluk.  Fiaik  eljöttek  Picardie-
ba.  I.átták a tengert és  felfedezték a
ffancia konyha általuk nem is  sejtett
sokszínűségét. A ponthieu-i gyerekek
pedig  vége láthatauan  sorokban  alá-
ffásokat kértek a zenészektő1.

(I.e Courri,er Pi,card
1.997. november 19.)
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A  koldulás  ténye  mindig  szim-
bolizál valamit,  hiszen kiegyensú-
lyozottabb  gazdasági  korszakban
nemigen   látni   koldust,   átmeneti
időszakokban,      válsághelyzetek-
ben   annál   inkább.   De  ugyanígy
kifejező lehet az is, hogy a banká-
i.ok,  menedzserek Önjavadalmazá-
sa milyen méreteket ölt. De van-e
közgazdasági  értelme  a  csillagá-
szati  jövedelmeknek,  és  ha  van,

igzfét|:ínéneáylee|?etÉ::ozg:dtkaé:ié:
köznapi foi.mában is megfogalma-
zodik.  Meii bár boldoguljon  ki-ki
tehetsége,  ügyessége,  üzleti  ráter-
mettsége alapján, de a követhetet-
len jövedelmek csak akkor tekint-
hetők  igazán  jogosultnak,   ha  az
úgynevezett jövedelemtemelő te-
vékenységek nem károsítják a tár-
sadalmat.  A gyakorlat  viszont  azt
mutatja,  hogy - mivel  sem  az ál-
lam, sem a nagyjövedelmüek nem
töi.Ődnek vele - a kommunális lé-
tesítmények  lepusztulnak,  a vái.o-
sok  belső  negyedei  gettókká  zül-
lenek,  a  közösségi  vállalkozások
rendi.e   megszűnnek,    az   iskolák
szinvonala, myagi ellátottsága vé-
szesen romlik.

Ám mindettől függetlenül még-
is    igazi    sikertöiiénetről   hauha-
tunk,  amelyben  már  az  sem  iga-
zán meglepő, ha Ggy€s po/i.f!.k#sok
azt  állítják:   az  ország  az  elm.últ
három évben egyre inkőbb stabili-
zálódott. Ebben legfeljebb csak az
a züvarba ejtő, hogy ennek kézzel-
fogh.ató   jeleit   az   állc[mpolgárok
többsége nem érzékeli. Va;gy esct-
leg  csak akkoi.,  ha nem veszik fi-
gyelembe  a  realitásokat.  Mert  ha
valóban igaz lenne az a kijelentés,
hogy  például  az  infláció  mérsék-
1Ődik,  minden  bizonnyal  a  társa-
dalom  fele  nem  élne  a  létmini-
mum   közelében.   Vagy   azt   sem

kellene     megemlíteni,     hogy     ű
nyugdíjasok   és   az  iJjúság   már-
már olyan árat fizet az átalakulá-
sért,  ami  egyi,k  pillana,tról  a  má-
sikra  korosz.tályokat  sodor  a  tár-
sadalom  perifériájára.  A téTryek:
hez`   pedig   hozzátartozik   az   is,
hogy másfél milliónál több állam-
polgár  a  minimális  létfenntartás-
hoz   szükséges   jövedelemhez   is
egyre   nehezebben   jut   hozzá.   S
mindez  nem  csupán  egyéni  drá-
mákat,  hanem könnyen katasztró-
fát  idézhet  elő.  Ez  alól  még  az
sem  ad felmentést,  hogy a sokkal
több látszati, mint valódi siker fel-
sorolása   mellett   egyre   több   szÓ
esik a bizalom fontosságái.Ó1.

Csakhogy   az   állampolgárok  -
éppen  a  korábbi  évek  keserű  ta-
pasztalatai miatt - a bizalmat igen
szűken  mérik.  Legalábbis  addig,
amíg a tények helyett kénytelenek
beérri  a  vélt  vagy  valós  sikerek
felsorolásával. A bizalmat ugyanis
aszerint  osztják,  hogy  az  általuk
választottak  képesek  voltak-e  az-
zal  a  lehetőséggel  élni,  ami  ren-
delkezésükre állt. Ezt pedig nem a
szavak  és  a  különféle  szólamok
alapján   éitékelik.   Mint   ahogyan
az  is  nyilvánvaló,  hogy  a  hallga-
tag többség ugyanúgy látja a felső
rétegek    látványos    gazdagságát,
mint  a  szegénységhatái.  alá  csu-
szottak   i.eménytelen   vergődését.
Mindezek  viszont  olyan  tragikus
hatású  élményt jelentenek,  amely
csak erősítheti a bizonytalanságot.
A   kényszerű   beletörődést   abba,
hogy  úgysem  lehet  semmin  vál-
toztatni.  Sem  a  koldulásból  élők
létszámát  nem  lehet  csökkenteni,
sem   azokét,   akik   a   szegénység
vámszedőiként les znek gazdagok.

Ezért  fölösleges  is  szóvá  tenni,
hogy  a növekvő  terhek  mennyire
változatos   fomában   tömek   fel-
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színre.   És  ezúttal  sem  csupán  a
terjedő   erőszakra   kell   gondolni,
hanem  annak  a  magataitásnak  a
megerősödésére,  ainely  a céltalan
agresszióban  ugyanúgy   megjele-
nik,  mint  a  megállíthatatlan  ön-
pusz,tiitásban.  Mintha  mpról  nap-
ra  emelkedne  -  nemtől  és  kortól
függetlerLül -az úgynevezett belső
számüzöttek    száma.  Akár  gyere-
kekről van  sz.ó,  akj,k  adósságként
öröklík  a  ga;zdasági  és  lelki  sze-
génységet,  az érzelmi tirességet,  a
megalázottságot  és  a  távlattalan-
ságot. Akár felnőttekrőfl, akik ri,em
14tnak  reményt   az  újrakez;désre.
Ám a romboiásnak nih,cs erköicse,
mi,nt  ahogyan különösebben mély
ideológiája sincs.

A hit - mint tudjuk - hegyeket
mozgat, csak éppen az nem mind-
egy, hogy milyen a valóságos tar-
talma.  Mert  ahogyan  vakhitről  is
beszélhetünk, ugyanúgy elképzel-
hető az is, hogy reménytelenül bí-
zunk  olyan  lehetőségekben,  ame-
1yek sohasem igazolódnak. A köz-
napi   példák   sokasága   bizonyít-
hatja   mindezt.   A   legegyszerumb
kérdés   is   úgy   merül   f`el,   hogy
tényleg   sokkal   jobb   lesz-e   ne-
künk,  ha  elkezdünk  hinni  abban,
hogy egyre jobban mennek a dol-
gok.  A siker kapujában  állunk,  és
már  csak  néhány  hónap  kell  ah-
hoz,   hogy   a  változást   mindenki
érzékelje. Ha viszont minduntalan
öiülnénk mindannak,  ami  van,  és
ha eljátszanánk, hogy van mindaz,
ami nincs,  akkor lassacskán vala-
mennyien  jobban   éreznénk   ma-
gunkat.  Dehát ez nyilvánvaló  ön-
becsapás,   és   szemfényvesztés   is
egyben. Vagyis a siker megtévesz-
tő látszatáról van szÓ.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Az  özvegyi  nyugdíj  rendszerét  az
1998.   jaiiuár   1-jével   hatályba   lépő
1997.  évi LXXXI.  sz.  törvény, és  m-
nak  végrehajtási  rendelete  átalakítot-
ta. Ennek egyik lényeges eleme:

„Az, öz.vegyet  1998. január  1.  el,őtt
e[hunyt,   nyugdíjjogosultságot  szer-
zett házastársa jogán 20%-os mérté-
kű öz.vegyi nyugdíj il:I,eti meg, a sajáí

jtigú  öregségi,  rokkantsági,  baleseti
rokkantsági nyu gdíján f elül, nyugdí-
ja össz.egére tekintet nél:kij,l."

A 20%-os mértékű Özvegyi nyugdíj
Összegét az  elhunyt házastársmk ab-
ból  a  saját jogú  nyugellátásából  kell
meghatározni, amely Őt 1997. decem-
ber  31.  napján  megillette  volna.  Ez
gyakorlatilag  azt  jelenti,  hogy  pl.   a
10 évvel ezelőit elhunyt házastárs ak-
kor megállapított nyugdíjának Össze-
gét növelik a nyugellátások évenkénti
emelésére  előírt  szabályoknak  meg-
felelő Összeggel;  ennek 20%-a az Öz-
vegyi nyugdíj.

További  rendelkezés:   az  1998.  ja-
nuár  1. napjától járó 20%-os mértékű
özvegyi nyugdíjat az  1998. január  1-
jétől   történő   emelés   szempontjából
1998. j`muár  1-jét megelőző időpont-
tól megállapított nyugellátásnak, bal-
eseti   hozzátartozói   nyugdíjnak  kell
tekinteni.  E szabályból következik:

„Az el,oőbbiek  szerint  20C7o-os  mér-
tékű özyegyi nyugdíj  összegére is al,-
kalmaziú keu az 1998. január 1-jétoől
által,ánosan el;rendelt  19qío-os  mérté-
kű nyugdíiemelést."

A 20%-os mértékű Özvegyi nyugdi'j
alapjául  szolgáló,  az  elhunytat  1997.
december 31-én „megillető" saját jo-
gú  nyugdíj  Összegének  újbóli  kiszá-
mi'tása rendkívül munkaigényes.  An-
nak ellenére,  hogy  a Nyugdíjfolyósí-
tási lgazgatóság a legkorszerűbb szá-
mi'tástechnikával      rendelkezik.      A
munkálatok a döntéshozatalt követő-
en nyomban megkezdődtek, a Nyug-
díjfolyósító  lgazgatőság  azonban  az
érintettek megértését és türelmét kéri,
mivel előreláthatóan a január havi Öz-
vegyi  nyugdíjat  késedelemmel,  az  is
elképzelhető,  hogy  csak  február  vé-
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gén,  a  februári  ellátással  együtt  tud-
ják majd kézhez vemi.

A házastárs  1998. január  1-je előtti
-   bármikori   -   elhalálozása   esetén
nem kell kémie az Özvegynek a 20%-
os ip`értékű Özvegyi nyugdíj  megálla-
pítását`,`illetve  folyósítását, ha koráb-
ban  már` részesült  özvegyi  nyugdíj-
ban,  annak folyósítása azonban a  sa-
ját  jogú  nyugellátása  Összege   miatt
szünetel. Ugyanez vonatkozik arra az
esetre is, ha  a saját jogú nyugellátást
özvegyi  nyugdíjjal,  baleseti  Özvegyi
nyugdíjjal,   az  egyes  naptári  évekre
meghatározott  Összeghatárig  egyesít-
ve folyósítják.  (Az ugyanis, hogy ko-
rábban  ki  részesült  Özvegyi  ellátás-
ban,  a  Nyugdíjfolyósító  lgazgatóság
nyilvántartási rendszerében megvan. )

A    Nyugdi'jfolyósító     lgazgatóság
1998.  január  1-jétől  kezdődő  hatály-
lyal  KÜLŐN  KÉRELEM NÉLKÜL,
hivatalból  állapítja  meg  az  emelést,
az   egyesített   ellátások   esetében   az
érintettre  legkedvezőbb  szabályt  al-
kalmazva.  A megállapításról az lgaz-
gatóság  határozatot  hoz,  s  azt  meg-
küldi az Özvegy számára is.

Az, aki 1998. január 1-je előtt meg-
Özvegyült,  és  nem  igényelte  még  az
özvegyi   nyugdíj   megállapítását,   ez
iránti igényét a lakóhely szerinti ille-
tékes megyei (fővárosi) nyugdíjbizto-
sítási  igazgatóságánál  kell,  hogy  be-
nyújtsa,  ha  a jogszerző,  elhunyt  há-
zastárs  már  nyugdíjban  részesült,   a
Nyugdíjfolyósító  lgazgatóságnál  kell
kémi  az  Özvegyi  nyugdíj  megállapí-
tását.

A házassági pótlékról
Házastársi   pótlékra,   valamint  há-

zastárs       utáni      jövedelempótlékra
1997.  december  31|ét  követő  időtől
új  jogosultság  nem  állapítható  meg.
Nem zárja ki magát a házastársi pót-
lékra   való   jogosultságból   -   ha   a
nyugdl'jra jogosultság  feltételei  meg-
vamak  nála  -  az,  aki  1998.  január
1-jét   megelőző   időpont   lehet   akár
1997.   december   hónap   valamelyik
napja, akár 28-a is.  (A szociális igaz-

gatásról   és   ellátásról   szÓIÓ   törvény
módosításáról   rendelkező   1997.   évi
LXXIV. törvény alapján, ha a feltéte-
1ek femállnak, a házastársat a telepü-
1ési   önkormányzat   az   „időskorú`ak"
j áradékában részesíüieti. )

A nyugdíjazás
le gkedv ezőíbb időp oitij áról

A  nyugdíjazás  időpontjának  meg-
választása   különös   figyelmet   érde-
mel.  (A kereskedők, egyéni vállalko-
zók általában ezt a következő naptári
év  első  napjára  tervezik.)  A nyugdí-
jak   évenkénti   emelésére   vt]natkozó
szabály szerint a minden év jmuár  1.
napjától  elrendelt  nyugdíjemelésben
azok  részesülnek,  akiknek  nyugdíját
a megelőző naptári évben fllapították
meg.  Ezért nem részesülhet az  1998.
január  1-jétől járó  19  %-os  mértékű
nyugdíjemelésben  az,  aki  nyugdíjá-
nak megállapítását  1998. január  1-jé-
vel  kéri.  Azok  teliát,  akik  elhatároz-
zák a nyugdíj igénybevételét - és ter-
mészetesen a nyugdíjmegállapításhoz
szükséges  feltételekkel  rendelkeznek
-a nyugdíjmegállapítás kezdő nap`iát
legkésőbb 1997. december hónap va-
lamelyik  napjában  -   mondjuk   27-
ében  -  jelöljék  meg.   Ez  esetben  a
megállapított nyugdíjuk összegére j a-
nuár 1-jétől kezdődően 19 C/'/o-os eme-
lést kapnak.

A  nyugdíj   megállapításához   nem
kell 1emondani az iparjogosítványról,
illetve  az  egyéni  vállalkozói  igazol-
ványról.  A nyugdíjmegállapítás  kez-
dő  napjától,  ha  a  tevékenységet  to-
vább  kl'vánják folytatri,  a  saját jogú
Öregségi,  rokkantsági  nyugdíjas  ipa-
ros,  egyéni  vállalkozó  kiegészítő  te-
vékenységet  folytatónak  minősül,   s
mint  ilyen havi  10%-os  mértékű ba-
leseti   járulékfizetésre   kötelezett.    E
változásró1, annak megtörténtét köve-
tő   15   napon  belül   a  nyilvántartási
törzsszámra hivatkozással bejelentést
kell tenni a területileg illetékes egész-
ségbiztosítási  pénztárho7.   (kirendelt-
sé8hez).
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Miénk a Salgótariáni Családi  Ház
Negyedik éve lakom az Ádám Zsig-

EznudnkNig%[gí°nttg:n2oCosdmá2TesFZöíbv::
lenül  a  főút mellett helyezkedik  el.  A
város  központjától  mintegy  1  kilomé-
terre  ta]álható.   Az  épület  mellett  kis
kert,  virágokkal,  zöldségekkel  -  ma-
gunk  műveljük.  Az  udvaron  élnek  a
gyemekek kedvencei, két kutyánk: Pe-
pi   éLs  az  írszetter,  Mary.   A  ház  alsó
szintjén   található   a   konyha,   élelmi-
szerraktár, tágas ebédlő és a széles nap-
pali.  Felfelé haladva a  lépcsőn  elérke-
zünk  az  emeleti  folyosóra,  ahol  köny-
vespolcok vannak. Itt ta]álható a három
„ifjúszoba",  egy  gyemekszoba,  a  fel-
nőttek részére kialakított szoba kis iro-
dahelyiséggel   és   teimészetesen   a  vi-
zesblokkok.

Házunkban jelenleg  13 gyemekkorú
van.  Hét fiú és hat leány.  Válamennyi-

en diákok vagyunk, Salgótarján külön-
böző  iskoláiban  tanulunk.  Egy  fiú  a
szécsényi  Mezőgazdasági  Szakközép-
iskolában,  én  Bátonyterenyén  a  Váczi
Mhály Gimnáziumba j árok.

Otthon  hat  felnőtt  segíü  a minden-
napjainkat.  Legtöbben  a  beindulás  Óta
itt  dolgoznak.  Judit néni  a házvezető
nő,  á\kezdetek Óta irányítja a házat,  a
csoportót.` Endre  bácsi  -  vagy  aho-
gyan mi hívjuk FczfGr  az egyetlen férfi
dolgozó.  Mami  a  legidősebb,  nagyon
házias  asszony.  Icus  -  a Drcígcz,  a  ki-
sebbeknek lca néni - akivel mindig fi-
nom fálatokat sütünk, főzünk. Komoly-
ságával, megfontoltságával sokat segít.
Marika néni - avagy A4czcwr - sportos
alkat,  ő a fő bevásárló.  A hatodik em-
ber lldi néni, mindig vele tanulunk, so-
kat segít egyéni problémáinkat megol-

dani,  vidám  hangulatával  színt  visz  a
házba.

Tanév alatt délutánonként mi is tanu-
lunk,  majd  közösen  elkészítjük  a  va-
csorát.  Van,  amikor  csak  mi,  egyedül
készítjük el a menüt. Hét végén nagy a
jövés,  menés.  Szinte  mindenki  itüion
van. KÖzösen takarítunk, ápoljuk a ker-
tet,   a  ház   kömyéké.t,   sütünk-főzünk.
Vasámap  délután  már  a  hétfői  napra
készülünk.   A   hétvégeken   változatos
programjaink     vannak:     kirándulunk,
sportolunk,  zenét  hallgatunk,  közösen
játszunk. Nyáron sokat nyársaltunk.

Írásommal  szerettem  volna  betekin-
tést nyújtani hétköznapjainkba.  Remé-
lem,   sikerült   megismertemi   szukebb
kömyezetemeL  otthonomat:  a  Családi
Házat.

Radics Éva
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-Légy  szíves,  szelídfts  meg!  -
mondta (a róka).

-  Kész  örömest  -  mondta  a  kis
herceg  -,  de  nem  nagyon  érek  rá.
Barátokat  kell  találnom,  és  amyi
mindent meg kell ismernem!

- Az ember csak azt ismeri  meg
igazán, amit megszelídít - mondta a
róka.  - Az emberek nem érnek rá,
hogy    bármit    is    megismerjenek.
Csupa kész holmit vásárolnak a ke-
reskedőknél.  De  mivel  barátkeres-
kedők  nem  léteznek,  az  emberek-
nek  nincsenek  is  barátaik.  Ha  azt
akarod, hogy barátod legyen,  szelí-
díts meg engem.

- JÓ, jó, de hogyan? - kérdezte a
kis herceg.

-  Sok-sok  türelem  kell  hozzá  -
felelte a róka. -Először leülsz szép,
tisztes távolba tőlem, úgy,  ott a fű-
ben.  Én  majd  a  szemem  sarkából
nézlek, te pedig nem szólsz semmit.
A beszéd csak félreértések forrása.
De minden áldott nap egy kicsit kö-
zelebb ülhetsz...

Másnap visszajött a kis herceg.
- Jobb lett volna, ha ugyanabban

az időben jössz - mondta a róka.
- Ha például délután négykor ér-

kezel  majd,  én  már  háromkor  el-
kezdek örülni.  Minél előrébb halad
az   idő,   annál   boldogabb   leszek.
Négykor  már  tele  leszek  izgálom-
mal és  aggodalommal ;  fölfedezem,
milyen drága kincs a boldogság. De
ha  csak  úgy,  akármikor  jössz,  so-
sem fogom tudni, hány Órára öltöz-
tessem díszbe a szívemet... Szükség
van bizonyos szertartásokra is.

-  Mi  az,  hogy  szertartás?  -  kér-
dezte a kis herceg.

- Az is  olyasvalami,  amit  alapo-
san elfelejtettek - mondta a róka. -
Attól 1esz az egyik nap más, mint a
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másik,   az  egyik  Óra  különböző  a
másiktól.   Az  én  vadászaimnak  is
megvan például a maguk szertartá-
sa.\Eszerint minden csütörtökön el-
mennék táncolni  a fálubeli  lányok-
kal. Ezért aztán a csütörtök csodála-
tos nap!  01yankor egészen a szőlő-
ig  elsétálok.   Ha  a  vadászok  csak
úgy akármikor táncolnának, minden
nap   egyforma   lenne,   és   nekem
egyáltálán nem leme vakációm.

Így aztán a kis herceg megszelídl'-
tette a rókát.  S  amikor közeledett a
búcsú Órája:

- Ó, - mondta a róka. - Sírnom
kell majd.

- Te vagy a hibás - mondta a kis
herceg.  -  Én  igazán  nem  akartam
neked  semmi  rosszat.  Te  erősköd-
tél, hogy szelídftselek meg.

- Igaz, igaz - mondta a róka.
- Mégis  sírni  fogsz!  - mondta a

kis herceg.
- Igaz, igaz - mondta a róka.
-  Akkor  semmit  sem  nyertél  az

egésszel.
- De nyertem - mondta a róka. -

A búza  színe  miatt - majd hozzá-
fűzte.  - Nézd meg újra a rózsákat.
Meg  fogod  érteni,  hogy  a  tiéd  az
egyetlen   a   világon.   Aztán   gyere
vissza   elbúcsúzni,   s   akkor   majd
ajándékul elárulok neked egy titkot.

A  kis  herceg  elment,  hogy  újra
megnézze a rózsákat.

- Egyáltalán nem vagytok hason-
1Óak  a rózsámhoz - mondta nekik.
- Ti még nem vagytok semmi. Nem
szeh'dített meg benneteket senki, és
ti   nem  szelídítettetek  meg   senkit.
0lyanok   vagytok,   inint   a  rókám
volt.  Ugyanolyan  közönséges  róka
volt,  mint  a többi  száz-  meg  száz-
ezer. De én a barátommá tettem, és

most  már  egyetlen  az  egész  vilá-

8On.
A rózsák csak feszengtek, ő pedig

folytatta:
-   Szépek   vagytok,   de   üresek.

Nem lehet meghálni értetek. Persze
egy  akármilyen járókelő  az  én  ró-
zsáimra   is   azt   mondhatná,   hogy
ugyanolyan,  mint  ti.  Holott  az  az
igazság, hogy ő egymaga többet ér,
mint  ti  valamennyien,  mert  Ő  az,
akit  öntözgettem.  Mert  ő  az,  akire
búrát tettem. Mert ő az, akit szélfo-
gó mögött Óvtam.  Mert róla öldös-
tem  le  a  hernyókat  (kivéve  azt  a
kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert
őt  hallottam  panaszkodni  meg  di-
csekedni, sőt néha hallgatni is. Mert
ő az én rózsám.

Azzal visszament a rókához.
- Isten veled - mondta.
- Isten veled - mondta a róka.  -

Tessék,  itt  a  titkom.  Nagyon  egy-
szerű: jól csak a szívével 1át az em-
ber.   Ami   igazán   lényeges,   az   a
szemnek látiiatatlan.

-   Ami   igazán   lényeges,   az   a
szemnek  láthatatian  -  ismételte  a
kis herceg, hogy jól az emlékezeté-
be vésse.

- Az idő, amit a rózsádra veszte-

gettél:  az teszi olyan fontossá a ró-
zsádat.

- Az idő, amit a rózsámra veszte-

gettem ...-  ismételte  a  kis  herceg,
hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az emberek elfelejtették ezt az
igazságot -mondta a róka..-Neked
azonban  nem  szabad  elfelejtened.
Te  egyszer  s  mindenkorra  felelős
lettél   azért,   amit  megszelídítettél.
Felelős vagy a rózsádért...

-  Felelős  vagyok  a  rózsámért  -
ismételte  a kis  herceg, hogy jól  az
emlékezetébe vésse.

„L;UNGO  DROM"              1997. r\oNembeT
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Tegyélbeleegybetúl!
Ha szóközbe beraksz egy betűt, új szavakat kapsz!
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Ha  a  keretben  lévő  szá-
mokat o]yan ]ogika szerint
csoportosítjátok, hogy az 5
es  a  9  alkot  párt,  melyek
Iesznek a további párok?

Küldjétek be ezeket a pá-
rokat, és indokoljátok meg,
miért illenek össze?

11            40         24
29             5             19           28

0               23           30
927

Játékasz;avakkal
Téli  délutánokon,  estéken,  amikor

már korán sötétedik és már behúzod-
tatok  a jó  meleg  szobába,  érdekes,
emlékezetfejlesztő játék  a  követke-
ző:

Anyu  mond  egy  szót,  apu  megis-
métli és még egy szóval kiegészi'ti. Te
elmondod   sorrendben   a  hallott   két
szót, de még egyet teszel hozzá. Test-
véred  folytatja,  majd  ő  is  rak  liozzá
egy szót. Majd kezdődik előről. Aki a
hosszú szóláncot nem tudja elmondani
kiesik. Az győz, aki utoljára is emlék-
szik a mondott szavakra.

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

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

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

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány,
1150110310006117

Köszönettel az Alapítvány leendő támogatottjai nevé-
ben:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

i-E=

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

1

I    Megrendelő neve:
1

1       Címe:    ................................      1

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

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

5000 Szolnok, Aranka utca 3.
Telefon:

2ó

06-60/387-293
E]óTizethetőrózsaszínű

postai utalványon.

Me grendelőipk k9zött           1
az é:wégén ÉR:TÉKES          I
vás árlási utalvány okat          i

sorsolunk ki, ! _J

INFORMÁclós
SZUPERSZTRÁDA

1997.  szeptember 25-től muködik a Roma Page ma-
gyar és amgol nyelven.  A létrehozó Kurt Lewin Alapít-
vány célja, hogy a magyarországi romákkal foglalkozó
intézmények,  szervezetek minél liatékonyabb  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-mafl-en keresztül: ligetigy @a.c.3.hu.

„I;UNGO  DII0M"             T997. r\oNembei
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Pá]yázó szervezet Megítélttámogatás Vissza nemtéritendőtámogatás
A program leírása

Lungo Drom Országos 3.000.000 Ft
300.000Ft

Foglalkoztatási - fejlesztésiprojektEi.dekvédelmi CigánySzövetség,Szolnok +_  1.000.000feltételesen

Szolnoki Füsebbségi JogvédőE8yesület
700.000Ft 700.000Ft „Cigánypolitikus" képzés

Phralipe Tagszervezet,
Elutasítva

Roma Érdekvédelmi
Táktaszada Szabadegyetem

Phralipe Tagszervezet,
Elutasítva

Roma Érdekvédelmi
Mezőcsát Szabadegyetem

Cigány Vezetők SzakmaiEgyesülete,Nyíradony
Elutasítva Közéleti képzés

Pentru Noj Kaposvári CigánySzövetség
300.000Ft 300.000Ft Közéleti képzés

Cigány msebbségi Elutasítva
EIőadásssorozat a kazári

Onkormányzat, Kazái. cigányok integrálódásáért

Etnikai Fómm PécsiSzeivezete
400.000Ft 400.000Ft Közéleti képzés

Független Demokratikus Ci-gánySzeivezetSzekszárd
380.000Ft 380.000Ft Vfllakozóképzés

Fejér Megyei CigányokFüggetlenSzövetsége,Székesfehérvár
Elutasítva Vállalkozóképzés

Cigány KisebbségiOnkormányzatokSomogyMegyeiTársulása,Bai.cs
Elutasítva Közéleti képzés

Magyarországi RomaParlament,Budapest
530.000Ft 530.000Ft „Fórum" Párbeszédsorozat

Somogyi Ropa NőkEgyesülete,Otvöskónyi
Elutasítva Közéleti képzés

Romano Glaszo CigányEgyesület,Budapest
410.000Ft 410.000Ft Közéleti képzés

Összesen: 6.720.000Ft 6.720.000Ft
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