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Tisztelt
Szerkesztőség!

Ritka kincs manapság  a jó hír a ro-
mák között.  Veszprém megyében  sem
dicsekedhettünk jó hírekkel annak elle-
nére, hogy itt talán egy ámyalattal jobb
a  cigányság  helyzete,  mint  az  ország
északi és keleú régiójában.  1996. ápri-
1is  24-én  együttműködési  megállapo-
dást   kötöttünk   a   Veszprém   Megyei
Munkaügyi   Hivatallal   a   megyei   ci-
gányság  foglalkoztatásának  elősegíté-
sére.   Az   együttműködés   eredménye-
ként  1997.  október.  6-án  sikerrel  indí-
tottuk el 16 fővel Berhidán a kosárfonó
tanfolyamot.  A tanfolyam  teljesen  díj-
mentes,  a  képzés  költségeit  a megyei
hivatal  fedezi,  ezenkívül  ma  tanfolya-
mon   résztvevők   havi   10   200   forint
képzési támogatást és 1200 forint étke-
zési hozzáj árulást kapnak.

Úgy  érzem  a  tanfolyammal  sikerül
segíteni barátainkon, hiszen a kosárfo-
nás tisztes megélhetést biztosít ma és a
jövőben  is,  mert  a  temészetes  anya-
gokból  készült  tárgyaknak  ismét  van
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A nem kért kéz,iratokat
nem őrizz.ük meg és
nemküujükvissza!
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piaca.  A tanfolyam résztvevői számára
később a kerübútor készítés elsajátítása
is  lehetővé válik.  A továbbiakban  sze-
rem`énk   Berhidán   egy   rongyszőnyeg
készíté`ssel    is    foglalkozó    kézműves
üzemmél  kiegészíteni  a  munkalehető-
ségeket. Terveink szerint a végső stádi-

Tisztelt Paksi Eva!
Horváth   Tamás   vagyok   a   „Lungo

Drom" máriapócsi tagszervezetének az
elnöke.   Szervezetünk   1997.   szeptem-
berében  alakult.  Már  volt  egy  gyűlé-
sünk,  ahol nagyon  sokan jelen  voltak,
még a televízió is.  Beszéltem a szociá-
lis  problémákról,  a  cigánytelepen  el-
kezdett  közművesítésről,   a   szerveze-
tünk   összetartásáról.    Úgy    érzem    a
„Lungo Drom" megalakulása óta telje-
sen  másképp  beszélnek  velünk,  a  ci-
gányságot pozitívabban kezelik.

Máriapócs,  1997. december 8.
Tisztelettel:                Horváth Tamás

Kosztics József mutatja az „első remekeket"

Bakos Pál „csapolja" a vesszőt

umban mintegy  80-100  főt  szereménk
tartósan foglalkoztatni. A tervezett fog-
lalkoztatási     fomációt     „mintaként"
akaijuk feHiasználni a megye többi te-
lepülése számára.

Peremarton,  1997. december 2 .
Babai János

Szendlay
László

(1922il962)
Neves  pn'más.  Őtéves  korában

Hollandiába került és néhány  évig
ott járt iskolába.  Hat évvel később
tért   vissza   Magyarországra,    13
éves korától az Aranyosi Rajkóze-
nekar   egyik   prhása   volt.    Az
együttessel csaknem egész Európát
és    KÖzel-Keletet   bejárta.    1943-
ban  alakított  zenekarával  is  gyák-
ran    szerepelt    külföldön.    Egyik
vendégszereplése  során,  Sidneybe
tragikus  körülmények  között  halt
meg.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Erted szólnak
a harangok!

Eltelt ismét egy esztendő, lezárult újra egy feje-
zet ci;z életünkben. Ijassan elérkezjk az az ünnep,
mely esz.ünkbe juttatja nehéz sorsunkat, a kegyet-
len valóság tükrében megmutatva arcát, pedig ez
az ünnep nem erről szól. Ilyenkor szeretet költö-
ük a földre a béke angyalaíval, és lűrdetíkjóaka-
raí az flmbereknek és dicsőség a mennyben lsten-
nek. És valóban, nekünk csak lsten szeretete m-
radt. A világ körülöttünk bőségben, szeretteik kö-
rében a kályhák örömtüzeinél melegedve , asz.tala-
i:kon meleg étel,lel és i,llatos kaláccsal várja az ls-
ten f tiána,k eüövetelét. Pedig hányan vannak azok
az  emberek,  akj,knek  csak  az illatos  szeretet  az
összetartozás és a jóaka;raí kerül az aszlalra kará-
csonykor, szentestén. Hiszen ezeknek az emberek-
nek   hLLtalm»s   szívilkön  kívül  semfitijük  sincs,
mellyel ftzetni tudnának a ká:lyhÁ:k melegéért, a
szépen  terített  asz.talért,  a  sz;ép  fenyőért,  rajtuk
pisbíkoló  mécsesekért,  alattuk  dís@esen  ragyogó
aüándékokért, mert ni,ncs mi;vel tüzielrú vagy  épp
kályhájuk  sincs,  melyben meggyújthatnÁ:k azt  a
tüz;et,  vagy  épp  elüldöz,ve  ház;aikból,  feldulva  a
bizíonságos    otthonaik,    széttörve    családjaikat,
mert őík az év többi napján is keservesen harcol-
na,k a holnapért és száraz kenyérből sem esz,nek
eleget. Kérlek téged, kulcsold kezeid imára és fo-
hásúodj  a szeretet  lstenél.ez, hogy  erre  az egy
napra, legyen egy kicsível jobb sorsuk ez;eknek az
embereknek,  hogy  ők  is `áíérezziék  a ka;rácsony
hangulaíát, hogy  ők is  tudjam,k mit varázsolri
sz;eretteik keziébe és ne csak gyermekeík sz;emében
csillogó  reménykönnyeket  lássamn,k,  hnnem az.t,
hogy valóban él még a szeretet madara az embe-
rek szívében.  Kérlek, segtis, hogy így legyen, en-
gedd, hogy  átjárjon a szentlélek szerelme, csele-
kedü  egy  kicsit jót,  hisz Krisztus  is  azt  mondta:
„Ha  egyetlenegy  testvéretekkel  cselekszetek jót,
vglem tettétek azl.I" Add Uram, hogy így  legyen.
És  te  kicsiny,  rongyos  barna  aniya[kám, -bizar
kodj, mert jó az lsten és szentestén érted sz;ólnak a
harangok, érted is, hiszen te is közöttünk, velünk
ünnepelsz és  imádkozol ahhoz,  aktiőíl a szeretet
mda;ra és  remény  sugara érkezlk.  ÁUott kará-
csonyt és jobb, boklogabb jövőt kívánok irtinden
olvasómnak, minden barm angyalkáimak.

Alex D'Saide

i997. december             „LUNGO  DROM"

Karácsony  éjjelén történt ez az eset,
Már réges régen lehetett
De dereng a titkos végtelen,
Emlékeimben, oly kedvesen.

Egy kis házikó, messze a városnak zajától,
Az ablakból gyertyák fénye pislákol,
Fenyőn égett a sok gyertya boldogan,
S egy az asztalon oly magányosan.

Egy kisgyermek ül az asztalnál,
Szomorú arcáról bánat dala száll,
Mint a gyertya ő is magányos,
Csak a lángnak fényét nézi,

mily bársonyos.

Mi bánt? - szól a gyermek a gyertyához,
- Talán szomorú vagy,

vagy talán magányos?
A gyertya nem szólt,  csak tovőbb égett
némán,
S az olvadtt viasz kömyként gurult le a
gyertya szárán.

Drága gyertya légy a barátom,
- szólt hozzá ismét,

S látta a szavától kacagó  gyertya fényét,
Kezébe vette, ugráltak, nevetgéltek,
A fenyőn ülő gyertyákkal együtt énekeltek.

S a fiúcska gyerm.ek elfáradván,
az ugrándozás végett,

Ágyába bebújva a gyert;a fényét nézye,
Mosollyal az arcán álomra szenderült,
S az álmok csillogó varázsába merült.

A gyertya l)oldogctn égett, vigyázya őlmát,
De kicsit búsan néz,Íe elfogyni látszó sz;árát,
S  a gyermekre boldogan

még egy pillantást vetett
Aztán árnyéka se maradt, bevégez.tetett.

Igaz volt, mese vagy álom?
Ezt még magam sem tudom,
Dőer%!:Zíto°,tcyoa#ng.yerüaszárt

ALlex D' Saide
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A címben idézett moridat Szolnokon hangzott el
1997. december 27-én a Kisepbs.égek Napjq,

renc}ezvényen,  oho/  Farkas Flórián,  oz OCKO
elnöke a Hazai cigányság jelene és jövője címmel

tartott előadást. Ot+, akkor többek közöt+ azt is
mondta:

Más lett ma már a cigánypolitika.
Rangot, tekintélyt kapott, forradalmasítva lett. Ma

már nem lehet nem tudomásul venni
a cigányokat.  Minket le lehet vóltani,

és el is fog menni ez a koalíció,
ha nem teljesíti a feladatát.

De ha teljesít.i, akkor meg kell neki .adn.i a bizal.m.at.!"
Farkas FIóriánt, az OCKO elnőkét, e gondolatok

jegyében kértem éwégi beszélgetésre.
- Kérlek, értékeld röviden az OC-

KÖ  1997-es tevékenységét!
-  Az  1997-es  év  a hosszú  évtizedek

cigánypolitikájának az eredménye és azt
gondolom,  hogy  kezdetét  veheü  a  ci-
gányság  lielyzetkezelésében   egy  olyan
folyamat, amely néhány év múlva egy-
fajta   fellendülést   fog   eredményezni.
Nem   lenne   azonban   tisztességes   ha
cstk  és  kizárólag  az  OCKÖ  eredmé-
nyének   tekinteném   mindezt.   Minden
cigány  szervezemek,  poliükusnak,  vé-
Ieményt hordoző  cigány  embemek ér-
deme  ez,  hiszen  az  a  cigánypolitika,
ami Magyarországon jelen van, a vilá-
gon is egyedülálló.  Az a felkészültség,
az a hozzáértés, az az elkötelezettség, a
meggyőződésből  való  tevékenység ke-
vés   olyan   országban   található   meg,
mint nálunk. Az, hogy volt egy válasz-
tás   és   a   választásnak   volt,   van   egy
eredménye,    vitaüiatatlan.    A    Lungo
Drom V€'Uasztási Koalíció eleget tett az
ígéretének   és   a  komány   felismerte,
liogy   az   a   program,   amit   a   Lungo
Drom  Választási  Koalíció  ígért  a  vá-
lasztóinak  az  olyan  program,  amely  a
komány  részéről  is  vállalható.  A kor-
inányzat  és  az  OCKŐ  által  és  a  civil
szervezetek által  is jóváhagyott közép-
távú  cselekvési  program azonban nem
hozza el  kánaánt.  Hiba lenne  azt gon-
dolni, hogy itt nagyon rövid időn belül
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változás lesz, az viszont pesszimizmus-
ra adna okot, ha nem vámánk, nem re-
mélnénk ettől néhány éven belül sikeri.
Azonban  a  felelősség  Óriási.  Életében
először válhat a cigányság  saját sorsá-
nak az  irányításáért  felelőssé.  A törté-
nelemben először lehet számon kémi a
cigányságot, hogy mit tett a saját érde-
kében.  Azt  gondolom,  hogy  a  sajátos
üzenete, a sajátos képe ennek a cselek-
vési  programnak  nemcsak  ez,  hanem
az is, hogy elsősorban azokon tud segí-
teni,  akik  valóban  akarnák és  képesek
magukon segíteni.

Egy polgárt,  egy  népet,  egy  népcso-
portot  csak  akkor  lehet  számon  kémi,
ha  van  mit.  Azok  az  állítások,  azok  a
mítoszok,  hogy  mit t,ett  a  cigányság  a
saját   sorsának   a  javítása   érdekében
mindig hamisák voltak, mert soha nem
volt rábízva semmi. Most rá van bízva.
Most  tehet,  most  bizonyíüiat.  El  kell
jumunk odáig,  hogy  a helyi  cigány ki-
sebbségi  önkományzatok,  a  települési
Önkoimányzatok  rajtunk  keresztül  is-
merjék meg a cselekvési program,kivi-
telezésének  módját,  technikáját.  Es  ha
visszagondolok amL amiket a települé-
seken   tapasztalok,   akkor  az  minden-
képpen  megnyugtató,  hogy jó  ismere-
tük van már a cselekvési programról, a
települési  Őnkományza[ és  a helyi  ci-

gány  kisebbségi  Önkományza[  komo-
lyan veszi és üdvözli a programot.

Az Országos Cigány Kisebbségi Ön-
kományzat leültette a kományt a nyil-
vánosság előtt és az mintegy felvállalta
a cigány  ügyet  és  azt,  amit  én jó  ma-
gam és a velem hasonlóan gondolkodó
politikusok már hosszú  évek  óta mon-
danak,  hogy  nevesíteni  kell  a  cigány
ügyet,  hogy  prioritást  kell  adni  a  ki-
sebbségen  belül  a  cigány  ügynek,  ne-
vesíteni a kományzaton belül a cigány
ügyek  felelősét,  és  még  sorolhamám.
Nos,  a  cselekvési  program  erről  szól.
Ez inindenképpen  egy nagyon komoly
poliúkai döntés,  szándék a kományzat
részéről.  Egy  olyan  ügynek  a felisme-
rése,  felvállalása,  amelyről  azt  gondo-
lom,  Iiogy nem cigány probléma.  Nem
szabad  ezt  úgy  kezelni,  hogy  ez  egy
cigány kérdés, nem szabad ezt úgy ke-
zelni, hogy cigányokra fordítunk, vagy
egy cigány problémára fordítunk pénzt,
hanem  ezt csak  és kizárólag  úgy  leliet
kezelni, hogy egy nagyon súlyos tÁrsa-
dalmi, belpolitikai, jogi kérdés, aminek

:íg.oE#nndée:üiá:izil;islézúzef:sszaeq::
ben hamis.

-   Az   OCKÖ   beindított   néhány
programot, például a szociális lakás-
építési programot...

- A program a tervezettnek megfele-
lően halad és azt gondolom, hogy elér-
te  azt,  amit  célként  maga  elé  tűzött.
Szimpátiát váltott ki,  nagyon sok nem-
cigány is csauakozott a programhoz és
várhatóan  1998-ban  még  többen  fog-
nak. Erről a programról már nein lehet
nem  tudomást  venni,  már  nem  lehet
nem  folytatni,  hiszen  ez  a  program  a
po]gárokért,  az  emberekért,  a  családo-
kért szól.   Ez  a program is,  ugyanúgy,
mint  az  oktatási,  kulturális,  interkultu-
rális nevelési programjaink,  ugyanúgy,
mint azok az akcióprogramjaink,  ame-
lyeket elindítottunk a szegénység keze-
lésére,  az  iskoláztatás javítására,  hely-
zetjavítására,   csak  részprogramok  le-
hetnek  és  ezt  csak  így  foghatjuk  l`el,
hiszen a cigányság helyzetén csak poli-
tikai döntéssel lehet javítani, amelynek
párosulnia kell  egy nagy  fokú  szolida-
ritással is. Egyébként úgy tűnik, a poli-
úkai  döntés már adott.  Több  millió  fo-
rintos    kri'ziskereteket   hoztunk    létre,
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több  millió  forintot  fordi'tottunk  a  ci-
gány     t`Őiskolásokra,     egyetemistákra,
hogy segítsük a tanulásukat, de számos
ilyen  apró  kis  segítő  akciója  volt  az
OCKŐ-nek.  Azonban nem lehet a sze-
génységet  csak  az  OCKŐ-nek  kezel-
nie,  ezt közösen  kell,  mert a  szegény-
ség  most  a  legnagyobb  Magyarorszá-
8On.

- Az OCKÖ székházhoz juttatása?
-  Az  OCKÖ  székházhoz juttatása  a

kisebbségeken   belül   is   a   legnagyobb
problémát  okozta,  azonban  hogy  mi-
lyen politikai és más egyéb motivációk
vamak  mögötte,  ezt  nem  tudom,  de
egy  biztos:  a  felajánlott  székház  még
átalakítottan sem megfelelő.

-  Arról  is  olvashattunk  1997-ben,
hogy  az  OCKÖ  egy  országos  műve-
]ődési központot kíván létrehozni.

- Ez a kérdés szintén több
évüzedes probléma Magyar-
országon,  hiszen  a  magyar-
országi cigánykultúra,  a ma-
gyarországi  cigányművészet
a  világon  is  egyedülálló  és
talán a legrosszabbul van ke-
zelve.     Nem     lehet,     hogy
azoknak     a    művészeknek,
azoknak  az  íróknak,  költők-
nek,  akik  ma  Magyarorszá-
gon  vannak és  még  vannak,
ezt  szeretném  aláhúzni,   ne
legyen   egy    olyan   helyük,
ahová    bemehetnek,    éppen
ezért   az   Országos   Cigány
Kisebbségi     Önkományzat
nagyon    fontos    kérdésként
kezeli.    Aktuális   a   kérdés,
mert a napokbam a miniszteri
értekezlet  úgy  döntött,  hogy
beviszi ezt kományzaü dön-
tésre  és  úgy  tűnik,  hogy jú-
niustól  már  működnie  kell.

#:f#%;9oSozeip2_es?bíetk:UoT:
dolom  méltó  lesz  a magyar-
országi  cigányság  kultúrájá-
nak a továbbadására,  műve-
lésére,       megőrzésére,       és
egyáltalán arra, hogy le tud-
junk ülni és tudjunk találkozni.

és  elérte azt a rangot,  amit úgy  neve-
zünk, hogy méltóság.

- Nem tehetem meg,  hogy ne kér-
dezzek rá a székesfehérvári esetre, a
Rádió  úti  romák  kálváriájára.  Ho-
gyan  látod,  mi  lehet  itt  megol9ás?
Mit tett,  vagy  mit tesz az OCKO az
ellen,  hogy  ez  a  most már egyre  sú-
Iyosabb   probléma   még   súlyosabbá
váljon?

- Azt gondolom, hogy a székesfehér-
vári ügy nem  egy székesfehérvári ügy,
hanem  egy  országos  probléma.  Több

::ázs;::rAozl,gg:néáionl:Í;g#y6egnyeeTn;
politikaí` motiváció   szerepelt   benne,
csak  azok,  akik  ezt  annak  idején  el-
kezdték,  nem gondolták,  hogy ez a le-
hető  legrosszabbul  fog  végződni.  Egy-
fajta  cigánytalanítás  történt  de  ha azt

belügyminiszter  urat  a  Parlamentben,
hogy fiiggesszék fel a kiköltöztetést, ne
rakják ki  a családokat.  Azt gondolom,
hogy  ez  sikerült.  Most egy  bizottságot
hoztunk  létre,  amely  megpróbálja  ezt
kezelni. Úgy látjuk, hogy ez egy orszá-
gos  probléma,  éppen  ezért  belügymi-
niszter   úmak   küldtünk   egy   levelet,
hogy az általa felügyelt önkományza-
tok  tájákoztatása  alapján  küldje  meg
nekünk,  hogy  hol  van  még  Rádió  11
Magyarországon.   Ugyanezt   leküld[ük
az  irodáinknak.  Ezt követően  kidolgo-
zunk  egy  törvényt,  egy  lakhatási  tör-
vényt,   illetve  javasoljuk,  hogy  jöjjön
létre  egy  pénzügyi  alap,  amelyből  pá-
lyázat útján lehet hozzájumi a rászoru-
ló családoknak.

- Az  1998-as  év több szempontból
is  fontos  lesz  a  cigányság  számára.

-  Mit  tekintesz  al)szolút sikernek
és mit kudarcnak?

-   Abszolút   sikemek   tekintem   azt
amit elmondtam. Abszolút sikemek te-
kintem  azt,  hogy  a cigány  politika in-
tegrálódott  a  legmagasabb  szintre.  Si-
kemek tekintem ,  hogy sikerült áttömi
azt a poliükai karantént, miszerint a ki-
sebbségeken belül is prioritást kell adni
a   cigányügynek.   Sikemek   tekintem,
hogy  tekintélyt és  társadalmi  §úlyt ka-
pott a cigány politika Magyarországon

mondom,   hogy   ez   szociális   rassziz-
mussá fejlődött,  akkor  sem  túlzok.  Az
OCKÖ a demonstráció előtt egy nappal
Székesfehérváron járt és  volt egy  szÓ-
beli  megállapodás  a  helyi  vezetéssel,
miszerint  a  lakásépítési  programot  ki-
visszük   Székesfehérvárra  és   biztosít-
sanak  infrastruktúrával  ellátott  terüle-
tet. Azt közölték velünk, hogy abban az
esetben lehet erről szÓ, ha nem lesz de-
monstráció.    A   demonstráció    termé-
szetesen megvolt,  hiszen  a szándék az
más  volt  emögött.  Jómagam  kértem  a
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Talán lesz végre a kisebl)sé-
geknek  is  parlamenti  képi
viselete  és  a  középtávú  in-
tézkedési csomag programi
jai  -  remélhetoleg  -  nem
csak papíron lesznek látha-
tóak. Az OCKÖ elnöke mi-
lyen reményekkel néz 1998
elé?

-  Szeremém megjegyezni,
hogy  a  cselekvési   program
nem csak papíron  látható.  A
cselekvési program  beindult,
a cselekvési  program  műkö-
dik. Temészetesen még nem
igazán  hatékonyan,  de  a jö-
vőben egyre inkább érezhető
lesz. A parlamenti képvisele-
ú  kérdés  nem  kizárólag  ki-
sebbségpolitikai  kérdés.  Egy
olyan    komoly    társadalom-
politikai  kérdés,  amely  nél-
kül  nem  lehet  bevonulni  az
"Ó-ba.   Ez  a  kisebbségi
önkormányzati  modell,   ami
Magyarországon   létezik   és
ami a világon is egyedülállő,
nem  lesz  igazán  modell,  ha
ez  a  nagyon  fontos  kérdés
nem  oldódik  meg.  Én,  mint
mindig, most is optimista va-

gyok és azt gondolom, hogy  lesz a ki-
sebbségeknek parlamenti képviselete.

- Év  vége  van.  Mit  üzensz  lapun-
kon keresztül a cigányságnak?

- Én abban bízom, hogy elindult va-
lami  és  talán  a jövő  év  már nem  lesz
olyan   súlyos,   nem  lesz   annyira  sze-
génységgel terhelt, mint ez az idei volt.
K1'vánom,   hogy   1998   mindamnyiunk
számára új reményeket hozzon.

- Köszönöm a l)eszélgetést.

Paksi Éva
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A három lurkó szebbnél szebb, mind
Öt éven aluli.

- Mi az a nagy gond, ami miatt nem
örömel várja az új esztendőt?

- Két éve meghalt az élettársam, aki- `
től  a gyerekek vannak.  Ő  kapta a „ta-
nácstól"  azt a szerény  szociális  lakást,
amiben élünk.  Hogy biztonságban tud-
jam   magunkaL   arra   lenne   szükség,
hogy az ő nevéről az enyémre, a gyere-
keket nevelő eltartóra ímák át a lakást,
mert ácsingóznak rá a  szomszédok is,
meg  tarüiatok  tőle,  hogy  a  városháza
lakásügyi  előadója kidobat innen  ben-

:gEkeá,fa#g2g#f%r#tonse%éÉe#á
rendeztem az élettársain 80 ezer forin-
tos tartozását is, tehát nem tartozunk a
lakásért.  Mégis,  könyörgésem  cllenére
sem írják a nevemre. Félve várom a na-
pot,  amikor idejönnek azzal,  hogy  va-
laki  megvette  ezt  a  „luxuslakást",  és
mehetünk lsten szabad ege alá, esetleg
télvíz idején. Úgy vettem észre, még a
cigány Önkományzat sem akar nekem
segíteni, de valaki azt akarja, hogy for-
d±Jng:kvoddFkeEá:?ggdángámugayvcésEzá

pótlékot is a gyerekek elől. Ugyan mi-

„Karácsonyt lopok a szívedbe[[."
Pápa,  1997.  ezüst vasámap.  Az  áru-
zak,  nagyobb  boltok nyitva vannak,

ásárlóra vámak.  A Fő téri nagyteinp-
m előtti kis parkban hatahnas fenyő,
te  villanyégő  füzér  hirdeti  rajta:  ha
ás nem jutna,  itt vagyok,  karácsonyt
pok  a  szívedbe,  a  lakásodba.  A pia-

O:k.mMfté#e#raeskef:nz85Ot!grgr:f.'#-,
enyő tehát van bőven. Lássuk, hogyan
llunk mi, emberek.
A vásárló utca néhány boltja előtt ki-

akatnézegetők.     Köztük     Kolompár
Antal,  aki  viszonylag fiatalon került a
okkant nyugdíj asok, a leszázalékoltak
özé.  Otthon  asszony,  gyerekek.  Ho-

gyan várja a karácsonyt? Olvassuk!
- Meglesz,  mint eddig.  Tavaly  még

ajándékot  is  kaptak  a  gyerekek  a  ci-
gány  Önkományzattól.  Mo.st  azonban
nem kaptak Mikuláskor, hát akkor biz-
os, hogy nem lesz karácsonyra sem.

-És a jövő esztendő?
- Az se lesz jobb, mint ez volt. Mi-

kor lesz már jobb? Lesz-e valaha szebb
is, jobb is, ahogy kívángatják ilyenkor?

Horváth  Csaba  27  éves,  felesége,
két gyermeke van.  Ő maga munkanél-
küli, asszonya gyesen.

ó

- Lesz ajándék karácsonyra, hogyne
lenne,  annák  lennie  kell!  Ha  másként
nem, hát apuék biztos hoznak az uno-
káknak„.

Így tudom meg, hogy a közelünkben
gesztenyét   sütögető   úr   az   édesapja.
Horváth   úrnak   egyébként   már   elég

igíp`g%zngFi:kv[ge|eE:,:::skz*Omnítoei
lep  meg,  ám  folytassuk  a beszélgetést
fiával, Csabával.

-  Attól  t.élek,  jövőre  rosszabb  lesz,
mint   ebben   az   évben   volt.   Termé-
szetesen szeretném, ha már nem sokáig
lennék munkanélküli, hogy ne csak se-
gélyeken    kelljen   megélnünk...    Meg
apámék és testvérem jóvoltából...

Orsós Andrea  három kisgyemeké-
vel  iparkodik  hazafelé,  a  piacon  volt.
Szívesen   vállancozik   arra,   hogy   el-
mondja a magáét. És bizony -mint ki-
derül -, van is mit mondjon.

-Volt Mikulás, lesz karácsony is. És,
hogy  mi lesz jövőre?  A jó  lst.en  tudja,
de szeretném én is, ha megtudnám, ho-
gyan  alakul  a  sorsunk.  Mert  problé-
mánk  van  és  úgy  érzem,   senki  sem
akar    megnyugtatni,    segíteni   nekem
(nekünk) -mutat gyerekeire...

`!

Kozák Gyula és családja
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ből élnék?  Hogyan  gondoskodnék drá-
ga apró`ságaimról?  Hát ``zeretném  nem
jövőre,  de már holnap  is,  hogy ne kel-
lene rettegnem...

Andrea mindössze  23  éves.  Egyedül
van  gyermekeivel.  Hogy  fé]elme  talán
alaptalan,  nem  mondhatom  neki,  mert
nein  én  fordul()k  meg  nap  nap  után  a
váro``házán.

Magam  kívánom  neki  (nekik),  hogy
az új esztendőben találjon olyat, aki se-
gítségére   siet  és  inegoldja  párauanul
nagy gondját, az Őt és három apróságát
fenyegető veszélyt elhárítja felőlük.

Lapuiikból megismerhefték már a ked-
ves olvasók a pápai cigány madoimát és
c`saládját.   12  gyermekét  neveli   Kozák
Gyuláné Bogdán lI)olya és f`éüe.

-  Jutott  inincl  a  tizenkettőnek,  de  a
úvol élő tizenharmadiknak is Mikulás-
csomag,   és   néhány   szükséges   holmi.
Még   az   egyéves   is   csomagocskának
Örült, mint a többi.  A pápai cigány  ön-
komt'myzat[Ól is kaptunk öt csomagot.
Meglesz a kzirácsonyunk is  szép fával,
teli dísszel  és cukor,kával,  lesz ajándék
is, magain varrom. Es hogy mi[ várunk,
kérünk a jövő évtől? Elsősorban egész-
séget valamennyiünknek...

Ezt  lbolya  asszony   sorolja,  akinek
sűrűn   bólogat   nagymosással   elfoglalt
féije,  továbbrzi is ő is folytaija:

- Most nem  is az foglalkoztat legin-
kább beimünket, hogy sehol nem talál-
tunk  megértésre,  amikor kértük,  segít-
senek  bennüiiket,  hogy  befejezhessük
ezt  a, házépítést.  Mindenütt  elutasítot-
tak.  Alh'tólag  legnagyobb  gond  a nép-
szaporulat, mivel kihalóban a magym...
Hát nem tapasztaltuk, hogy ez valóbm
nagy  gond  lenne.   Legnagyobb  aggo-
dalmunk,    ami    foglalkoztat    minket,
feleségem  betegsége.  Veseműtétre kel-
lene kórházba mennie...

Ibolya a`sszony  veszi át a szót:
-  Még   sose   hagytam   el   hosszabb

időre  a  gyerekeket,  csak  ha  szültem...
Most  hosszabb   idejű  távollétre  lenne
szükség.  Ráadásul  ez  lesz  az  első mű-
tétem. Ez is aggaszt, aztán ü, hogy mi-
ből fizetjük...

Szóval,  amikor  magunknak,  s  min-
denkinek  a  lehető  legjobbakat  kíván-
juk,  hadd kérjek én is  valamit.  Mások
is kívánjanak nekünk - nekem,  az ag-
gódó,  műtét előtt állónak - olyan  sok
szépet és jót, mint amennyi tőlünk kite-
lik. Isten áldjon mindenkit!

A kedves, aggódó asszony ajándékot
is  ad.  A  lehető  legfrissebb  fényképet,
amely   a   szülőket   és   11   itüion   lévő
gyemeküket ábrázolja.

Hazai Sándor

Karácsonyi fények
és árnyak

A   k"iizsai   piac   nevezetes   hely.
Különöscn   azóta,   amióta   a   horvát
kishatámenti  bevásárló  turizmus ki-
szélesedett.  Egy-egy  vásár  alkalmá-
va]\találkozni  lehet  itt  kupecekkel,
akik "'F nem  lovakon,  hanem  dugi
árukon  akamak  túladni,   vásárolnak
errefelé kendőt, fákanalat, márkás rá-
diót,   maradék   méterámt,   pillanato-
kon  belül  adás-vétel  tárgya lesz mé-
ter magas  sportcipőhalmaz,  fonalkö-
teg,   edénykészlet  és   a  jó   ég   tudja
csak, milyen  valóban  „megéri"  vagy
bóvli  tárgy.  A kanizsai  piac  ezüstva-
sámapi  forgatagában  ta]álkozhattam
néhány  roma  családdal,  akik  szíve-
sen     vagy     kelleüenül     válaszoltak
egyetlen kérdésemre, mégpedig arra:
Hogyan készülődnek az ünnepre?

Bogdán Szilvia, Marcali:
- Nagyon sietek, mert vámak a ba-

rátaim,   ezén  csak  annyit  mondok,
hogy minden oké lesz nálunk. Hét ta-
gú     csáládunkból     a     felnőtteknek
mindnek  vm  rendes jövedelme,  így
aztán a fa alja sem lesz csupasz. Már
többnyire megvettük az ajándékokat:
a felnőttek ruhát,  a gyerekek játékot
kapnak.   Karácsony   este   lesz   virsli
meg  ropogtatók,   meg  persze  pezs-
gő is.

Bogdán lldikó, Muraszemenye
- Az én családom nagyon szegény.

Apám,  Bogdán János  9  gyereket ne-
vel,   senkinek  nincs  munkája,   csak
segélyből  élünk.  A  vásárba  is  azért
jöttünk el, mert azt mondták, hogy itt
minden   olcsóbb.   Lehet,   hogy   úgy
van, de én nem látom. Cipő lenne, az
igen  fontos,  nincs  is  minden  testvé-
remnek   megfelelő   lábbelije.   Kará-
csonyfánk  lesz,   mindig   is   volt,   de
ajándék? Az nem hiszem. Azt mond-
ta a mostohám, ha befogunk az erdőn
nyulakat,  akkor lesz jó vacsora is.  A
legkisebb testvéremet sajnálom csak,
mert ő  3  éves,  és most látná igazán,
hogy  milyen  is  a  karácsony,  de  ha
nem  lesz  pénzünk,  nem  fogja  meg-
lámi.

Horváth JÓzsef, Csörnyefölde
-   Nézze,   én   kereskedő   vagyok,

akár  az  ükapámig  vissza  tudjuk  ve-

zetni  ezt a foglalkozást.  Ők  voltík a
rongyos romák,  neküik meg sátrunk
van, játékokat árulunk.  A karácsony
nálunk  ugyanolyan,  inint  másoknál.
A   gyerekeknek   számítógépct    vet-
tünk, az asszony bársonyruhát kért, a
mama olajsütőt.  Mindenkinek jutott,
pedig  a  forgalmunkat  Össze  sein  le-
het hasonlítani a tavalyival.  De azért
megélünk,  igaz,  hogy  sokat  fagyos-
kodunk, törődünk az öcsémmel, incrL
közös   a  bolt.   Csak  ennél   r()sszabb
karácsonyunk ne legyen !

Franjo Levin, Hodosan
- Autóbusszal jöttünk át Muraköz-

ből   bevásárolni.   Nálunk   nem   lesz
semmi ajándékozás, mert nem szok-
tunk,   csak   névnapkor.   Élelmiszert
vásárolunk   a   nagykanizsai   piacon.
Diót,   mákot,   kolbászt,   disznóhúst,
csirkehúst  vettünk,  meg  a családnak
ruhaneműt. Nekem még nincs felesé-
gem,   nem   is   akarok   mostanában
megnősülni, de sokfelé udvarlok, ka-
rácsonykor   mindig    szívesen    látott
vendég  vagyok.  Nem  a  szépségein
iniatt,  hanem,  mert jól  hegedülök,  s
mifelénk szokás az éjféli dunangatás
helyett a zeneszó.  Legkedvesebb ün-
nepi ételem a töltött káposzta, anyám
biztosan csinál egy nagy fazékkal.

Andrasek Rozália, Nagykanizsa
-  Én  nem  is  tudom,  hogy  mit.évő

legyek. Az Önkományzattól kaptunk
lakást, az jó, de szinte semmim sincs.
Leginkább az ágynemű hiányzik.  Ha
van   Jézuska,   akkor   azt   hozhatna.
Voltam  a  Vöröskereszmél   is,   adtak
volna  azok  mindent:  Félbundát,   fű-
zŐs  bakancsot,  t`ényes  estélyi  niháL,
csak  takarót nem tudtak,  mert nincs.
Nekünk  a  karácsony  is  ugyanolyan,
mint egy másik nap. Tálán lesz tüze-
lőnk és knimplink.

Orsolya Janika,
Rozika kisfia (4 éves)

- Egy kisautót szeretnék, meg egy
olyan fát piciben,  amelyik itt a téren
van. Nem baj, ha nem is lesznek rajta
olyan csillogók! ! !

Büki Erzsél)et
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C]gányTelepi anz]ksz
MA    IS    ÚJ    HÁZAK    ÉPÜLNEK

AZüZ#Ít:::nnk?3Zsaázrour:eppéenkzteá[FaHkfe%gHa[°m.

hosszú sorok kígyóznak.
Idős cigányasszony áll be a sor végére,

kosarában néhány alaposan meggondolt
aprósággal. Lassan araszol a pénztárgép felé.

Csinos fiatal hölgy karcsú újjai táncolnak
a számgombokon.

Most  odaér  az  Öregasszony,  Óvato-
san felemeli kosarát, nehogy kárt te-
gyen   az   itt  felhalmozott  piperecik-
kekben. A pénztáros felnéz egy pilla-
natra, majd harsány hangon megszó-
lal:

-   Meddig   tollászkodsz   még   itt,
nem látod, hogy milyen sokm várunk
rád? Mozogj már!

Meglepődve  nézek körül.  Ez  a kis
fniska, hogy engedheti meg magának
ezt a hangot! Hogyan tegezheti le ezt
az  idős  asszonyt!  Meglepetésem  to-
vább   nő1,   ugyanis   senki   sem  teszi
szóvá  ezt  a  tiszteletlenséget.   Turán
mindenki úgy  tudja, hogy  életkoruk-
tól  függeuenül  a  cigányokat  tegezni
kell.

...   Pedig,   áki  ellátogat  a  turai  ci-
gánytelepre,     meggyőződhet     arról,
hogy az itteni utcák és házak semmi-
ben  sem különböznek  a  nagyközség
többi utcáitól és házaitól.

A   Szénási    család   Fráter   utcai
boltjában   beszélgetek   Évikével,   a
mindig  mosolygó,  kedves  kiszolgá-
lóval.

-  Úgy  tudom -  mondja  Évike -,
hogy  valamikor  a  turai  cigányok  a
falu közepén laktak,  a mai Magdol-
na  utcában,  amelyet  akkoriban  Ci-
gánysornak    neveztek.    De    olyan
nagy volt az itteni népesség növeke-
dése,  hogy  a háború  után  új  helyet
kellett    keresni     a     cigányságnak.
Mintegy 300 méterre a falutól jelöl-

8

ték ki az új kolónia helyét, a Zsámbo-
ki út egyik oldalán.

Évike  szerint  ezt  a  dönt,ést  Öröm-
mel fogadták  a zsúfoltság  miatt már-
már nyomortanyán  élő cigány  csalá-
dok, hiszen a telkekhez ingyen jutot-
ták  hozzá  és  nagyon  kedvezményes
építési  kölcsönöket  is  lehetett  kapni
ez idő tájt.

Évikétől   megtudom   azt   is,   hogy
egy-két  év  leforgása  alatt  három  új
utca  épült  fel,  amelyek  stilusosan  a

Széi)ási Evike, a mindig moso]ygó boltos
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A Tavasz `itca senmii[)en sem  kiilönbözik a fal`i tö[)l)i `iti`ájátó]

Fráter Lóránt, Dankó Pista és Ra-
dícs Béla nevet kapták.

Aztán hamarosan tovább fejlődött a
telep, újabb 5 utcával bővült. Az épít-
kezések  nyomán  az  eddig  különálló
telep egyre közelebb került a faluhoz,
majd  teljesen  egybeolvadt  azzal.   A
helységnévtáblát is - többek kérésére
-  most  már  kihelyezték  egészen  a
legtávolabbi utca széléig.

- Hányan élnek ma a telepen?
-  Az  én  véleményem  szerint  több

mint 2500 ember él itt. Senki sem pa-
naszkodik  az  ellátásra,  hiszen  több
bolt,   villany,   vÍz,   telefon,   autóbusz
segíti   mindennapjainkat.   Egyre   na-
gyobb  az érdeklődés  az  tanulás  iránt
is.  Régen  nagy  csoda  volt,  ha  egy-
egy cigány gyermek feljutott a felső-
tagozatba, ma már közel húszan vég-
zik  el  évenként  az  általános  iskolát.
Az  sem  meglepő,  hogy  egyre  több

romagyerek jut el szakmunkásképző-
be, gimnáziumba.  Már vamak diplo-
másaink  is,  tanárok,  Óvónők,  mémö-
kök.

-  Melyek  a  legnagyobb  gondok
napjainkban a telep lakóinak életé-
ben?

- Szüleink, nagyszüleink soka[ be-
szélnek airő1, hogy bár a község egy-
negyed  része  cigány,  a  helyi  Önkor-
mányzatban   egyetlen   cigány   sincs.
Persze ez a mi bűnünk is, a követke-
zŐ választásoknál  erre  sokkal jobban
oda fogunk figyelni.  Aztán az is  fáj-
dalmas    számunkra,    hogy    cgyesek
még  mindig  „alacsonyabbrendú"  ci-
gánynak tekintenek bennünket. Pedig
a  turai  cigányok  többsége  tisztessé-
ges  ember.  Végül  nagy  gondot jelent
mindannyiunknak az is, hogy nagyon
sok itt is  a munkanélküli.

Takács Pál

A Farkas család gyermekei imádják a könyveket

Egyre i'ijabl) és újaL)l)  házak épiilnek a telepen
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Diűak azoknak, akik segi'tik az identitás megőrzését és a harmonikus együttélést

Mindent   elkövetünk   azért,   hogy   a
következő parlamenti ciklusban lehető-
vé  váljék  a  kisebbségek  országgyűlési
képviselete - mondta Horn Gyula mi-
niszterelnök   a   hamiadik   alkalommal

E#:%ttf*éábL:sÍ%:fnoarp;jog.ELma:ná
Nemzeti és Etnikai  Kisebbségi Hivatal
elnöke  is.  Kisebbségi  vezetők  viszont
at[Ól  tartanak,  hogy  jövőre  még  nem
valósul m,eg a képviselet.

Orsós  Eva tegnapi  tájékoztatóján  el-
mondta,   hogy  a  kisebbségi   tárcaközi
bizottság  -  amelynek  Tabajdi  Csal)a
államtitkár az elnöke, Orsós pedig a tit-
kára -egy év során több mint 302 mil-
lió forintot fordított kisebbségi célokra.
A legnagyobb támogatást, több mint 73
millió  forintot  a  magyarországi  cigá-
nyok kapták. A hivatal elnöke hozzátet-
te, hogy a kisebbségi közalapítvány az
idén  csaknem 4oo millió  forinttal  gaz-
dálkodliatott,  jövőre  474  millió  fölött
rendelkezhet.  Orsós  Éva  reményét  fe-
jezte  ki,  hogy  a  következő  pmlamenü
ciklusban már a kisebbségek képviselői
is ott lesznek a parlamentben.

Hasonlóképpen   foglalt   állást   Hom
Gyula miniszterelnök,  aki hangsúlyoz-
ta:  a komány  mindent megtesz  azért,
hogy a jövő évi országgyűlési választá-
soktól  kezdve  a  kisebbségek  számára
lehetővé váljék a képviselet. Kisebbsé-
gi `viezetők azonban attól tartanak, hogy

=at?i§`?áőí8ysű;]ásvá#sOu8|aióegp:Lite*p€jí:
selet,  ` ezért    megbeszé]ést    folytattak
Hom  Gyulával.   A  kományfő  ígérte,
hogy a kabinet felgyorsítja az egyezte-
tést a pártok között.

A miniszterelnök december 17-én át-
adta a Kisebbségekért-díjakat. Az elis-
merésben   azok   részesümetnek,   akik
elősegítik  a  kisebbségek  identitásának
megőrzését, a hamónikus együttélést.

Kisebbségekért-díjban    részesült:    a
Beüilen  Gábor  Alapítvány;  Borbándi

gyuÉ:rffgóe,r:ro#,oeT;Ör#s,z,E:zb:;:iá;
Közalapítvány kuatóriumának elnöke;
a Csibész Alapítvány;  Domokos  Géza
ffó,  szerkesztő,  a  Kriterion  Alapítvány
elnöke, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség  volt  elnöke;  a  Dunaszerda-

helyi  Magyar Tanítási  Nyelvű  Gimná-
zium;  Smaranda Enache, a Marosvá-
sárhelyi  Pro Europa Liga elnöke;  Gyi-
vicsán  Anna  néprajzkutató,  a  Békés-
csabai  Szlovák  Kutatóintézet vezetője,
az  ELIE  szláv  filológiai  tanszék  do-
cense,   habilitált   professzora;   a   Her-
mann-Niemann  Alapítvány;  Illés  Fe-
renc  katymári  római  katolikus  plébá-
nos; Kallós Zoltán Kossuth-díjas erdé-
lyi   magyar   néprajzkutató,    népzene-
gyűjtő;  a  Kárpátaljai  Ferences  KÖzÖs-
ség;  Kórógy község  lakói  (  többek kö-
zött a délszláv háború idején  tanusított
hősies magatartásukért) ; Lankó JÓzsef,
a pécsi egyházmegye cigányokért fele~
lős lelkésze; a lendvai Magyar Nemze-
tiségi Művelődési lntézet;  Nagyné Vo-

kpaipcí?vá#ráavá§a&egsatÁ,m&ánoEsd::í:Ii
vezetője; a Neue Zeitung szerkesztősé-
ge;   az  eleki  Román  Hagyományőrző
Együttes; az Újvidéki Egyetem magyar
nyelv  és  irodalom  tanszéke;  Vujicsics
Sztoján,  JÓzsef Attila-díjas  író,  iroda-
lom- és művelődéstörténész.

(Népsziabadság,  1997. december  18.)

Megakadályozták egy
roma család beköltözését

A Fejér megyei Belsohárándon  szer-
dán  mintegy  negyven  helyi  lakos  meg-
akadályozta, hogy egy - korábban a Rá-
dió út  11-ben élő -roma család a faluba
költözzék.  Ki.asznai  .József,  a  Székes-
fehérvári   Cigány    Kisebbségi    Őnkor-
mányzat     elnöke     tudósi'tónknak     azt
mondta:  ellenzi,  hogy  a családok beköl-
tözzenek  a  nekik  vásárolt  házba,  mert
szerinte   életveszély   fenyegetné   oket.
Tegnap  mintegy  negyven  Fejér  megyei
önkormányzat polgármestere tiltakozott
amiatt, hogy a megyeszékhely a határa-
in  kívül  akarja  megoldani  a  Rádió  úti
romák ügyét.

Szerda délelőtt  10 órakor egy négyta~
gú roma család -rendőri biztosítás mel-
lett   -   megpróbált   beköltözri   a   neki
szánt belsohárándi  házba.  A 230  lelkes
település  negyven  lakosa  azonban  élő
lánccal  állta  el  a  ház  bejáratát.  A  hely-
színre rohamrendőröket vezényeltek ki.
A  roma  család  tagjai  mintegy  kétórás
várakozás  után  úgy  döntöttek:   inkább
visszamennek  Székesfehérvárra,  a  Rá-

dió úti családok számára kijelölt épület-
be.  Krasznai  József,  a  Székesfehérvári
Cigány   Kisebbségi  Önkormányzat  El-
nöke  tudósítónknak  elmondta:   ellenzi,
hogy  a  családok  beköltözzenek  házuk-
ba,  mert életük szerinte veszélyben van.

Szerdán  14  Órakor  Pátka  lakosai  de-
monstráción tiltakoztak az ellen, hogy a
településre  kedden  beköltözött  egy  ro-
ina család,  egy másiknak pedig ott vet-
tek házat.. Székesfehérváron mintegy 40
Fejér megyei  önkormányzati vezető ál-
lásfoglalást  fogadott  el,  amelyben  tilta-
kozik az ellen, hogy a megyeszékhely a
város  határain kívül  akarja  a Rádió  úti
romák problémáj át megoldani.

A  tanácskozáson  fölszólalt  Horváth
Aladár, a Gettóellenes Bizottság elnöke
is,   aki  kijelentette:   egyetért  a  polgár-
mesterek  azon  megállapításával,  hogy
Székesfehérvár  át kívánja  tesl.álni  a ro-
maügyet a kistelepülésekre. Hozzátette:
a kialakult helyzetért a fehérvári önkor-
mányzat a felelős,  elhamarkodott meg-
állapodást  kötött  korábban  a  Rádió  úti

romák képviselőjével  és  a  helyi  cigány
kisebbségi  önkormányzattal.  A  tanács-
kozáson   részt   vett   Hegyesiné   Orsós
Éva,  a  Kisebbségi  és  Etnikai  Hivatal
vezetője  és  azt indítványozta:  a polgár-
mesterek  kezdeményezzék,  hogy  a  fe~
hérvári helyhatóság hosszabbítsa meg a
december 20-i  határidőt.  Nagy  Zoltán,
a  fehérvári  önkormányzat  sajtóreferen-
se kijelentette:  a  megyeszékhelyet  köti
közgyulési   határozata,   amely    szerint
december  20-ig  a roma családoknak  el
kell  hagyniuk  a  számukra  ideiglenesen
kijelölt épületet.

Szerdai lapszámunkban Horváth Ala-
dár  kijelentette:   szóbeli  megállapodást
kötött Nagy lstván székesfehérvári pol-
gármesterrel arról, hogy a családok - az
eredeti   megállapodástól   eltérve   -   de-
cember 20-a után is a számukra kijelölt
épületben   maradhatnak.   Nagy   Zoltán
saj tóreferens tudósítónknak azt mondta:
tudomása  szerint minden  alapot  nélkü-
löz  Horváth  Aladár  állítása,  semmiféle
megállapodás  nem  köttetett  közte  és  a
jelenleg  külföldön   tartózkodó   polgár-
mester  között.  Horváth  Aladár  szerdán
veszprémi  tudósítónknak  megerősítette
korábbi nyilatkozatát.

Tóth Ákos

(Népszabadság,  1997. december  18.)
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Kissé  korábban,  mint  a  „hivatalos",
december 6-án,  Miklós  (Mikulás) nap-
ján rendezett cigány nemzetiségi kultu-

:;;SknFaig?gte:ieYeizrEreék:éreiázeiz?i8á:
sége és a Pápai Cigány Kisebbségi Ön-
kományzat,  az  Országos  Cigány  Ki-
sebbségi  Önkományzat anyagi,  erköl-
csi  és  politikai  támogatásával,  a pápai
Jókai Művelődési KÖzpont színházépü-
letében.

A program kétrészes volt:  zenés-tán-
cos-dalos  műsor, majd megyei  cigány-
bál.  A ineghívottak,  illetve az  érdeklő-
dők - köztük  nem  kevés  nem  cigány,
közel  400  ember  élményekben  gazda-
gon tért haza.

Feltételezhető,  hogy  ennek  szemlél-
tetésére  más  sem  szükséges,  mint  fel-
sorolni a főszereplőket.

A  Kaly  Jag  a  maga  szólistáival,  a
100 tagú cigányzenekar szólistáival, és
a műsorban rendszeresen fellépő Ban-
gó Margit, s ifj. Kozák János (aki pá-
pai)  énekessel.  A műsorvezető  Holdo-
siné  Bánhegyi  lldikó  és  Raduly  Jó-
zsef a 100 tagú elnöke volt.

A bál közönségének talpa alá a szol-
noki Sárközi lmre (Mimi) és zenekara
húzta,  de  akkora  sikerrel,  hogy  ennek
magának  is  híre  inent,  és  a  bál  még
reggel hét felé sem akart véget émi.

Nem utolsó sorban mikulási ajándék-
nak  i``  szánták  ezt a napot.  Nem  a vé-

Farkas Flóriáiit Jiemcsak a MíkLilás és a krampLisz várta...

letlen dolga, hogy a bejáramál magasra
nőtt Mikulás  és  két  apródja,  krampu-
szok köszöntötték, s ajándékozták meg
szaloncukonal  az  érkezőket.  A  virgá-
csot éppen  csak az illendőség kedvéért
mutogatták.

A rendezvényt megtisztelte (végig ki
is  tartott):  Farkas  Flórián,  az  OCKÖ
elnöke,   Tulok  András   Pápa  ország-
gyűlési  képviselője,   és   dr.   Konráth
Károly,  Pápa  alpolgámestere.  És  fel-

Ifj. Kozák Jáiios és a  100 TagL'i Cigáiiyzenekar műsora

i997. december             „I:UNGO  DROM"

tétlenül megemh'tendő, hogy szinte va-
lamennyi   dunántúli   megyéből   -   de
még  Szolnokról  is  érkeztek  ``zámosan,
s temészetesen Veszprém megye vala-
mennyi    városából,    és    irindenünnen
ahol  cigány  kisebbségi  önkományzat
muködik.

A műsor Kozák János, a VMCFÉSZ
elnöke,  mint  f`Őrendező  bevezető  s7.a-
vaival  kezdődött.   Ősszefoglalta  célju-
kat:  a  cigányság  egységének  szolgála-
ta,  a cigány kultúra propagálása,  ezzel
az etnikum és a más nemzetiségűek ba-
ráti együttélésének erősítése.

Farkas FIórián az OCKÖ elnöke nyi-
totta meg a programot.  Hangsúlyozta a
magyarországi etnikumok, kisebbségek
megértésének   fontosságát,   együtmű-
ködését a nem  cigányokkal  a  társada-
lom felelmelkedéséért. Mindezt a t,üre-
lem   jegyében    és    megvalósulásával,
amire  a közeledő  karácsony  ünnepe  is
figyelmeztet, emlékeztet bennünket.

Az est második részében a bál Tulok
András képviselő,  valamint dr.  Kont-
ráth  alpolgámester  tósztjaival kezdő-
dött.

A  kisebbségi  kultuális   program   a
maga nemében  tiszteletre méltó, köve-
tendő.  Kezdeményezői,  szervezői,  sze~
replői  minden  dícséretet  megérdemel-
nek. Nem különben a Pápai Jókai Mű-
velődési  KÖzpont  igazgatója,  munka-
társai, akik lehetővé tették és segítették
a program lebonyolítását.

Hazai Sándor
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Karcagon nőtt a feszültség

Nem kellenek az arverezett házak
A karcagi önkormányzat ülésén a

közelmúltban   napirend   előtt   szót
kért Domokos Sándorné, a Cig`ény
Kisebbségi   Önkormányzat  elnöke.
Elmondta,  foglalkoztak  az  önhibá-
jukon  ki'vül  fizetésképtelenné  vált
karcagi  cigány  lakosokat  nyugtala-
m'tó kérdéssel, melynek lényege az,
hogy  a  lakástörlesztések  elmaradá-
sa  miatt  az  OTP  elárverezteti  hu-
szonöt család házát a közeli napok-
ban.  Sok  esetben  az  érintett  csalá-
dok ingóságai is kalapács alá kerül-
nek,   mondta   a  kisebbségi   önkor-
mányzat elnöke. Így folytatta:

- A családokat a végrehajtók azzal
is  megfenyegették,  hogy  a  lakáso-
kat  nem lakottan  árverezik,  hanem
a  települési  önkormányzat  segítsé-
gével  két  napon  belül  karhatalom-
mal     kilakoltatják,     véleményünk
szerint   jogtalanul.    Az    árverezett
családokban   három-négy    kiskorú
gyermek van. Így az intézkedés kö-
rülbelül    száz   gyermek   sorsát   is
érinti,  akik  feltehetően hajléktalan-
ná válnak.

A települési önkormányzat a szo-
ciális    és    önkormányzati   törvény
alapján köteles gondoskodni polgá-
rai     hinimáüs     szociális    bizton-
ságáró1.  Emek keretében a törvény
lehetőséget  adna  és  adhatott  volna
lakhatási      támogatás      nyújtására
azoknak  a  családoknak,  akik  önhi-
bájukon   ki'vül   munkanélküliségük
miatt nem tudják és nem tudták be-
fizetni  lakásuk  törlesztő  részleteit.
Önkormányzati   feladat  továbbá   a
munkanélküliek részére  a közmun-
ka és egyéb  munkaalkalom  szerve-
zése, ami lehetővé temé a családok
fizetőképességét.  Mindezek hiánya
és elégtelen volta miatt alakult ki  a
jelenlegi helyzet.

Végül a kisebbségi Önkormányzat
elnöke  felkérte  a  települési  önkor-
mányzatot,  sürgősséggel  tűzze  na-
pirendre   az   árveréstől   fenyegetett
cigány lakosok problémáját,  és jár-
jon közben az OTP- nél.

-   A  közelmúltban   úgy   látszik,
hogy  fölcsigázta  a  karcagi  cigány
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lakosságot,  hogy  az  Orlp  a  kifize-
tetlen   hitelek   nriatt   árverezéseket
kezdeményezett jónéhány csálád el-
len - mondja dr.  Fazekas  Sándor,
Karcag polgármestere.  -  Sajnálatos
dolog, ha valaki nem tudja kifizetni
az    Olp   vagy    egyéb    adóságait.
Ué`ya`nakkor    az    az    álláspontom,
hogy .éz magánügy.  Nem közügy -
véleményem szerint -,  s  az önkor-
mányzatnák nincs konkrét hatáskö-
re, amelynek alapján ezzel a dolog-
gal foglalkozhatna.

-  Mirol  van  szó  tulajdonkép-
pen?

-  Jónéhány  karcagi  cigánylakos
vett fel  OTP-liitelt, szocpoltámoga-
tást  és  kezdett lakásépítésbe.  Ami-
kor   elkészült,   kamatemelkedések,
munkanélküliség,     fizetésképtelen-
ség  miatt  eladósodtak,  nem  tudták
kifizetni  a  lakásukat.  Teljesen  tör-
vényszerű,  hogy  az  OTP igyekszik
behajtani a kintlevőségét, amelynek
a fedezete  a lakás,  s  ezért bírósági
eljárást kezdeményezett. Ilyen eset-
ben   egyéb   nem   törtéihet,   mint,
hogy  tényleg  elfogják  adni  a laká-
sokat,  akkor  a  hitelező  kielégíti  a
követelést, s aki a lakását elvesztet-
te, az saját..maga oldja meg az elhel
lyezését.   OnkormÁmyzatunk  jelen-
1eg nincs, s a közeli jövőben nem is
lesz abban a helyzetben, hogy laká-
sukat  elvesztő  személyek  tucatjait
elhelyezze.

- Csak cigány lakosok kerültek
ilyen helyzetbe?

-  Nem.  De  akár  cigány  valaki,
akár nem, saját magának kell meg-
oldania lakáshelyzetét.

-  A  kisebbségi  önkormányzat
elnöke a telepü]ési önkormányza-
tot teszi felelőssé a kialakult hely-
zet miatt.

-  Igen.  Mondván,  hogy  mivel  az
Önkormányzat  nem  nyújtott  lakha-
tási   támogatást,   ezért   kerültek   a
karcagi  cigányok ilyen nehéz hely-
zetbe.   Meggyőződésem,  hogy  ön-
kormányzatunk  semmilyen további
támogatást nem tud már nyújtani  a
heelyi  cigány  lakosságnak.  Rá kell

ébrediiie   mindenkinek   aiTa,   liogy
elsősorban  saját  magán  múlik  sor-
sának jobbrafordulása,  nem  az  ön-
kormányz,aton. Nem kifelé kell mu-
togatni,   hanem   meg   kell   ragadni
azokat    a    szerény    lehetőségeket,
amelyek munkavégzésből  adódnak.
Őnkormányzatunk nem felelős a ki-
alakult    helyzetért.     Mindenkinek,
aki  hitelt  vesz  fel,   az  elején  kell
tudni számolni, hogy vissza tudja-e
fizetni. Ez mindenkire érvényes.

- Beszéltek már errín a kisebb-
ségi önkormányzattal?

-  A  közelmúltban  résztvettem  a
Cigány   Kisebbségi   Önkormányzat
egyik ülésén, ahol egyébként a hoz-
zászóIók  legnagyobb  része   azt  az

ílell#12:átekzéepk:its:1i?:eFeokgel.Éi:sl?á:
tok olyan tendenciát is,  hogy jóné-
hány,  az  ország  más  részéről  szár-
mazó, cigány érdekképviseleti szer-
vezetnek  a  vezetője  most  különös
érdeklődést mutat a karcagi lakosok
iránt.  Érdekes, hogy  amikor ezek a
problémák  kezdtek  kialakulni,  sú-
lyost)odni,  ákkor nem érdekelt sen-
ki  más  vidéken  élőt  a  karcagi  ci-
gányság sorsa, csak most, ainikor a

:eysez]tLáée:E:V:késÉí:ik:[éc]st;a]t:gák]ef::
alábbis    vitathatónak    tartom    azt,
hogy egy fővárosi cigány érdekkép-
viseleti  szerv jómódban  élő  képvi-
selője úgy, hogy életében talán egy-
szer sem járt Karcagon, nagy fekete
Mercédesszel  megérkezve itt bead-
ványt fogalmaz, tanácsokat ad, s az
érdekképviselet erőteljesebb kifeje-
zésére   ösztönöz    néhány    embert.
Meggyőződésem, hogy ez a cigány-
ság  sorsát  nem jobbra fordítja,  ha-
nem neheziti  -  mondta dr.  Fazekas
Sándor.

Tudomásunk szerint az árverések
augusztus   Óta   folynak   Karcagon,
ám  eddig  egyetlen  egy  sem  volt
eredményes.    A   vevők    valahogy
nem kapnak ezeken a lakásokon.

(Kcwcagi Hírmondó
1997. november 28.)
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Kinek van igaza?
1997.  november  16-án  a  TV  Hí-

radóban,   Horn   Gyula   Magyaror-
szág    miiiiszterelnöke    az    ország
nyilvánossága  előtt   többek   között
kijelentette:

„Kétségtelen  tény,  hogy  a  rend-
szerváltás   legnagyobb   vesztesei   a
magyarországi cigány lakosság.  Ők
voltak,  és  Ők  azok,  akik  leghama-
rabb és legnagyobb számban váltak
munkanélkülivé,  így a legnehezebb
a megélhetésük. "

-  A létmirimum  alatt  a  szociális
hálóból kiesve embertelen körülmé-
nyek között tengetik életüket. A Mi-
niszterelnök  úr  utalt  többek  között
arra,  hogy  a magyarországi romák-
nak  is  tenniük  kell  annak  érdeké-
ben,  „kezükbe  kell  venni  a  sorsuk
irányítását",  hogy jobbra  forduljon
életük.

Az is igaz és tény, hogy ebben az
országban   a   romákon   kívül   még
sajnos  nagyon sokan élnek munka-
nélkül  és  tengetik életüket  a létmi-
nimum  szintjén,  vagy  az  alatt.  Fel-
vetődik bennem a kérdés: Jobb lesz
nekik attól, ha mmásoknak is rossz?

cs:!Ttnmd,::3T:2isoaáá[ás:Ésnaáoé#;
kétségbe  vonom  ezt  az  aranymon-
dást,  inert  ahhoz,  hogy  valaki  ko-
vács lehessen, szüksége van: üllőre,
kalapácsra, és tűzre, de legfőképpen
oxigénre, ami a tüzet táplálja!

E  feltételek  nélkül,  mit  kezdhet
egy  magáért  tenni  akaró  kovácsle-
gérLyr!rl?

-  Mióta  cigányok  élnek  széles  e
hazában, ha visszalapozzuk a törté-
nelem  lapjait,  voltak  a  világhábo-
rúk, gettók, földosztás, rendszervál-
tozások és sorolhatnám:  A romák a
periférián kiszorítva élték meg eze-
ket a világtörténelmet meghatározó
eseményeket,   és   élik  meg   ma  is
napjainkban.  01yan nagy  a lemara-
dás, hogy már lehetetlennek és  ke-
zelhetetlennek  tűnik  a  begyűrözött
probléma.

Hogy kinek van igaza?

A    maga    szemszögéből    nézve:
mindenkinek!

A miniszterelnök úmak, a karcagi
polgármester  úrnak,  az  OTP  veze-
tőségének!

D& így,  karácsony  táján,  Kedves
Olvasóm, kicsit őszintébben a „TO-
LERANdlA"  szőt  betűnként  meg-
mosva    szíved    szeretetfolyójában,
megkérdezlek:

Ebben    a   sok   igazságban,    kik
azok,   akik   nem   csak   szavakban,
szólamokban,  de  a  kilátástalanság,
a reménytelenség, a minősítiietetlen
élet  dzsungelében  saját  maguk  és

gyerekeik bőrén érzik az igazságot?
Ha akarod, megtalálod a választ!
Befejezésül   egy   eredeti   cigány

népmesével   szeretnék  minden  01-
vasómnak, minden roma testvérem-
nek  itt,  Magyarországon  és  az  or-
szághatárokon  túl,  széles  e  világon

jobb     s     szebb,     szeretetteljesebb,
eredményekben gazdag, békés, bol-
dog újévet ki'vánri.

„Valamikor nagyon régen, a világ
kezdetén  madarak  voltunk.  Szaba-
don szálltunk oda,  ahová a szi`vünk
vitt   bennünket.   Ha   megéheztünk,
leszálltunk  a  földre,  jó11aktunk  és
tovább szálltunk. Aztán egyszer egy
olyan  helyre  találtunk,  ahol  renge-
teg ennivaló volt,  és  folyói friss  vi-
ze  oltotta  szomjunkat.  Leszálltunk,
jóllaktunk,  tiszta  vizet  ittunk,  de  a
sok  ennivaló  nem  fogyott.  Igy  ott
talált bennünket az este,  és másnap
a  reggel,  és  a  dél,  és  újra  az  este.
Ott maradtunk. És  a világra jött ci-

gánygyerekeknek   karjuk   nőtt,   el-
vesztették  szárnyaikat  és  soha töb-
bé  nem  tudtak  már  repülni.  De  ne
szomorkodjatok,   drága  gyermeke-
im,   mert   Hittel   mondom   nektek:
„Fogunk még mi repülni !"

-Adja lsten, hogy így legyen! -

Alex D'Saide

1997. decembei             „LUNGO  DROM"

December  10-én,  az  Emberi  Jo-

gok Napján tartották első találkozó-
jukat  a  cigányellenességgel   szem-
ben  fellépő  Polgárjogi  Charta  alá-
ffói.  A résztvevők ideiglenes  ügyvi-
vői testületet választottak, amelynek
tagjai:   Adorján   Emese,   Gergely
Dezső,  Iványi  Gál)or,  Karta]  Zsu-
zsa, Kálmán János, Osztojkán 1%-
la  és  Szegvári  Katalin. Ugyancsák
december  10-én átadták az Autonó-
mia Alapítvány által létrehozott To-
lermcia Díjat. Az írott sajtó  kategó-
riában az első díjat lványi Gábor a
Mozgó  Világban  megjelent  cikkso-
rozatáért kapta,  a  második  a  Roma
Sajtóközpont,    a    hamadik    pedig
Tóth  Gábor  Attila  lett,  míg  Seres
László  különdijban  részesült.  A rá-
diós  kategóriában  Borenich   Péter
nyerte  az  első  díjat,  a második  he-
Iyen Fiala János és Kiss Bea, a har-
madik  helyen  Veszprémi  Erzsél)et
végzett.   Különdíjat  kapott  a  Más-
sáv  négy  műsora.  A  zsűri  a  filme-
seknél megosztott első díjat adott ki
a  Fekete  Doboz   egyik  hajléktala-
nokkal   foglalkozó   alkotásának   és
Matula  Mariann  filmjének.  Meg-
osztott  díjban  részesült  a  második
helyen   Fischer   Gábor   és   Dukai
Andrea, a harmadik Bódis Kriszti-
na lett.  Különdíjjal jutaJmazták Fri-
derikusz  Sándort  és  Kepes  And-
rást.

A  művelődési   miniszter   a   „Pro
humanitate et libertate in memoriam
Solt Ottilia" kitüntetést adott Frank
Nortonnak,  az  USA képviselőháza
volt  tagjának,  az   1956-os  forrada-
lom     emlékbizottsága     elnökének,
Furmann  lmrének,  a  Nemzeti  és
Etnikai   Kisebbségi   Jogvédő   lroda
vezetőjének  és  az  ökumenikus  sze-
retetszolgálat három, Csecsenföldön
elrabolt munkatársán ak.
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Tatabánya - Mésztelep, Hatostelep

A  Köz,munkatanácshoz
b enyújtott pőlyázat

előz;ménye
Tatabánya 75  ezres lélekszámú  tele-

pülés.   Településszerkezete   tagolt,   az
egyik városrésze Mésztelep és Hatoste-
lep.  A rendszeváltás  előtt  a  városban
élő családok megélhetési forrását a bá-
nyászat  és  az  ehhez  kapcsolódó  ipar-
ágak adták. A bányák bezárásával szá-
mos  üzem kapuja is bezárt.  A munka-
nélküliség  a  '90-es  évek  közepére  a
megyei átlag fölé emelkedett.

Súlyos   szociális  feszültségek  kelet-
keztek a munkanélküliség révén, az el-
szegényedés  legkifejezőbb  láüató  ele-
me a közüzemi díjak magas hátraléka.
A  családok   fizetésképtelensége  miatt
rendszeressé  vált az  összkomfortos  la-
kásokból  a  kilakoltatás.  Így  vált  egy
mesterséges  szegregált területté Mész-
telep  és  Hatosuep,  ahol  ma  is  halmo-
zottan-hátrányos   helyzetben   élnek   a
családok.

Mésztelep-Hatostelep     jól      ismert
slummos  városnegyed,  lakónépessége
2320  fő,  zömében  cigány  számazású
emberek élnek itL  fő megélhetési for-
rásuk  a  családi  pótlék  és  az  önkor-
mányzat különféle segélyei.  A háztar-
tások mintegy  90  %-a négy-  vagy  an-
nál több fős. A lakások általában egy-
szobásak.   Jellemző   a   telepen   a  zsú
foltság,  a közművesítés hiánya.  Az itt
élők alacsony iskolai végzettségűek, a
felnőttek mintegy 2/3-a nyolc vagy an-
nál kevesebb általános iskolai végzett-
séggel  rendelkezik,  20  %-uknak  van
csak  munkahelye.  A lakbérhátralékok
lakásonkánt 30.000 Ft,  az összes kint-
•lévőség  meghaladja az  5  millió  Ft-ot.

A  munkanélküli  lét,  a  rendszeres,  a
megélhetést  legalább  minimális  szin-
ten  biztosítani  tudó jövedelem hiánya
gyakorta arra készteti az ilyen helyzet-
ben lévőt, hogy

- feketemunkát vállaljon,
-  folyapiatos  szociális  segélyt  pró-

báljon igénybe venni,
-   olyan  módon   próbáljon  jövede-

lemhez jutni, ami törvénybe ütköző és

ló

- ne fizesse a lakás bérét, közüzemi.
díjait.

Mindezek magukban rejtik annak ve-
szélyét,  hogy  az  adott lielyi közösség-
ben nő`a cigány és a nem cigány lakos-
ság kö`zötü feszültség,  ami szélsőséges
esetben  helyi  társadalmi  robbanáshoz
vezethet.

E probléma megoldásában és a fenti
városrészekben   élő   roma   kisebbség
életkörülményeinek javítása érdekében
a Nemzeü és Etnikai Kisebbségi Hiva-
talhoz fordultunk, aki a gondokra épít-
ve pályázatot nyújtott be a KÖzmunka-
tanácshoz.

A program célja,  filozófiája,  speciá-
lis volta:  ,kitörési utak" keresése a he-
lyi cigányságnak.

A pályázat lényege, hogy olyan spe-
ciális program induljon el, melynek ke-
retében a hagyományos legális munka-
erőpiacon  munkához jutni  képtelen,  a
muiikaügyi ellátás rendszeréből végleg
kiszoruló  emberek foglalkoztatása tör-
ténjen.

A program kétszer 100 fő foglalkoz-
tatását tüzte ki célul.  További cél volt,

hogy a foglalkoztatottak nagy része ci-
gány számazású legyen. Időtartamát 1
évben  határoztuk  meg,  ennek  kereté-
ben  a tartós munkanékülinek alka]ma
lesz  megszerezni  az  akkori jogszabá-
lyokban  előírt  90  nap  munkaviszonyt,
ahhoz hogy a jövedelempóuó támoga-
tás rendszeréből ne essen ki.

A   Közmunkatanács   1996.   október
24-én hozta meg a 10/1990. számú ha-
tározatát arról, hogy a program 67.650
eFt vissza nem tén'tendő támogatásban
részesül, s az országban egyedülálló kí-
sérleti    programnak    tekinti.    Indulási
ideje  1996. december 01.

A közmunktLprogram
tevékenységi területei

-  VI-os,  VII-es  telepen,  válamint  a
Károlyi csomóponttal szembeni terüle-
ten már nem liasználható bányakolóni-
ákból     visszamaradt     vasbetonpincék
bontása, a terület rendezése.

- Mésztelep, VI-os telep romos, lak-
hatatlan  épületeinek  bontása,  a  terület
rendezése.

AkSzhmágnÁ[abperrotgóacmKoóE%3FÉáe:ő+,áanLsunígaoLDur:gmo::3Feíveá[rnoösíee,ánuöífo:ástöggz:,és
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Köz;tisz;tasági-
kömy ezetv édelri felada,tok

- Illegális szemétlerákók megszünte-
tése, ierületeinek rendezése.

- Parkok, közterületek karbantartása,
fenntmtása.

-  Önkományzati  területeken,  telke-
ken  az  allergiát  okozó  gyomnövények
folycmatosirtása.

A  közmunkaprogramot  segítő  helyi
erőforrások,  szervezetek,  intézmények
aktivizálódása.

A Közmunkatanács döntését megelő-
zően  több  esetben  folyt  konzultáció  a
városi   Önkományzat,   a   programban
érintett  helyi  szervezetek  a NEK  és  a
Partners  Hungary között.  E megbeszé-
lések elsődleges célja a pályázati prog-
rain  részletes  helyi  szükségleteket,  il-
letve lelietőségeket minél jobbam figye-
lembc vevő kidolgozása volt.

A szervező munkűban
közreműködő személyek

és  szervezetek..
-  Országos  Cigány  Kisebbségi  Ön-

kományzat, Tatabánya Megyei lroda
-  Lungo   Drom  Érdekvédelmi   Ci-

gányszövetség      Komárom-Esztergom
inegyei Szerv. Tb.

- KEM Munkaügyi Központ Tatabá-
nyai Kirendeltsége

-  Polgámesteri  Hivatal  személyzeü
vezetőj e, ben]házási iroda munkatársai,
a   pénzügyi   iroda   munkatársai,   civil
szervezetek   referense   és   a   Szociális
lgazgatási lroda munkatársai.

A listákra 196 fő került fel, majd az
egyeztetések  után  136  fő  maradt a re-
gisztrációban,  akik  kiközveti'tésre  ke-
rültek.

A munkát vállalni szándékozókat fo-
lyamatosan nyilvántartotta az Országos
Cigány Kisebbségi Önkományzat így
a  későbi   toborozásra  már   nem   volt
szükség, mert megnőtt a munkavállalá-
si  kédv  és  a hiányzókat folyamatosan
pótolni lehetett  a  várakozók  közül.  A
dolgozók részére a bérük mellett étke-
zési  hozzájárulást  és  autóbusz-bérletet
biztosítottunk.

Havonta  Összesítő jelentés  készült a
végzett munkáról  és hozadékáról. Má-
jus 31-én sikeres Családi Nap megren-
dezésére került sor az első félév lezárá-
sa kapcsán.

A program haszna,
előnye, értékelése so[Jáíos

szemszögbőa
- Érezhetően  változott a városban a

cigány emberek megítélése, látva az ál-
taluk elvégzett sok és helyenként látvá-
nyos   munkát,   csökkentek   az   előíté-
letek.

- A cigányok megbecsülése nagy mér-
tékben nőtt a nem cigányok körében.

- Nincs skinhead-jelenség, a cigány-
ságra nincs fenyegetettség.

- A dolgozni akaró emberek munka-
lehetőséget kaptak,  s így állandó jöve-
delenhezjutottak.

- Nem kényszerültek rá az úgyneve-
zett megélhetési bűnözésre.

- Kevesebben fordultak a hivatalhoz
szociális segélyért, a családok asztalára
jóvál több jutott.

- Megnőtt a „fizetési hajlandóság" a
hátralékok rendezésére.

-  Jelentős  hasznot  hoz  a  városnak,
értékes t,erületek alakultak ki, ami alap-
ja lehet munkahely  létesítésének  vagy
egy lakásépítési programnak.

1997.    tavaszán    elfogadásra   került
Mésztelep részletes rendezési  terve.  A
tervben  egy-kétszintes  tipusházak  fel-
építése is  szerepel  az  elbontott  életve-
szélyes  lakások helyébe.  Az  év  végén
tervező  pályázat  indul  el,  s  tavasszal
elindulhat a kivitelezés. A tervek között

:üTg2,oÉ#g;kűemónT:gipáfzr::e#eó:
módon  tudja  a  költségvetésben  szere-
peltemi.

1997. november 30-ával befejeződött
a  közmunkaprogram,  készítjük  az  új
pályázatot  a  Közmunkatanácshoz,  re-
ménykedünk...

Virág Al])ert

A l)elsíleg te]jesen felújított öregek napköziotthonát adták át iinnepélyesen a közeLmúltl)an Jászalsószentgyörgyön. A fel`'Ljítási mL]n-
kát a Luiigo Drom és a helyi önkomiányzat közösen szenezte. A 750 ezer forint értékű munkában nagyrészt olyan cigány munkanél-
küliek vettek részt, akiket a Farkas Flórián vezette OCKÖ munkaerőprogranija keretében foglalkoztatnak. A cigány munkanélküliek

e prograni keretében egyéb niunkákat is elvégeztek Jászalsószentgyörgy szebbé tétele érdekében.                        Fofó.. Csűbűj Js'~ái.

1997. clecerr(ber              „LUNGO  DROM" 17



STS .S*
®tF * X * - ® * *- ^

Q!
» ö ©j"®

•:.:.:.:

ft       ®                     ö   ö
:.:.         . •.    ,.. • . . . .' . . . . `. . . . . . . . , . . . XE .• . . . . . . .*X . ., ,, . . . . ÍÍ'.a

~ ®  st Q 8 ® 3        -                  ®            -S.--LEEE Ú ffi    @     #         Ö öf9

A Magyar Országgyulés Emberi jogi, kisebbségi és vallás-
ügyi bizottsága pályázatot ír ki a nemzeti és emikai kisebb-
ségek jogairól  szÓIŐ  törvény  hatálya alá  tartozó,  1995.  de-
cember 31-ig  befejezett -kultuális .tevékenységet folytató
és/vagy érdekképviseletet ellátó - nemzeti és etnikai kisebb-
ségi szervezetek (egyesületek)  számára.  Nem pályázhamak
kisebbségi  Önkományzatok,  alapítványok  és  a párttörvény
hatálya alá tartozó szervezetek.

A bizottság  a jelen pályázat kiírásával  az  1398.  évi költ-
ségvetési törvényben a szervezetek működési táriogatására
eHcülönített 79,1  millió forint odal'télését készíú elő.

A pályázatot az adatlappal együt egy példányban - postai
úton  -Iehet benyújtani  1998. január 30-ig  az  Országgyulés
Emberi jogi,  kisebbségi  és  vallásügyi  bizottságához  (1358
Budapest,  Széchenyi rkp.  19.)  „Szervezettámogatási pályá-
zat"  cím  megjelölésével.  Infomációk  a  268-5030-as  tele-
fonszámon,  vagy  a  Bizottság  titkárságán  (268-5032,  268-
5035) kaphatók.  (A pályázati kiírás és az adauapok átvehe-
tők az Országgyűlés Képviselői lrodaháza Tudakozójában -
Bp. V.,  Széchenyi rkp.  19.  -is.)

A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentumai
közül a bírósági bejegyzés és a bankszámlaszerződés fény-
másolatát (melynek tartalmaznia kell a 16 vagy 24 számje-
gyű bankszámlaszámot),  az előző évi tevékenység rövid le-
írását,  nyilatkozatot  (ld.  a  2.  sz.  mellékletet!)  a  közüzemi
díjak   (helyi   önkományzat),    valamint   a   köztartozások
(APEH, TB) telj esítéséről, továbbá nyilatkozatot arról, hogy

a  ,Magyarországi  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért",  a
Magyarországi  Cigányokért"  közalapítványoktól  és  a kü-
lönböző  minisztériumoktól   elnyert  támogatásokkal   elszá-
molt.

A Bizottság felhívja a pályázók figyelmét ana, hogy:
-fenntartja magának a j ogot a pályázatban leírtak helyszí-

nen  történő ellenőrzésére, mind az elbírálás  előtt,  mind zizt
követően;

-  hiánypótlásra,  adatmódosításra  a  határidő  lejárta  után
nincs lehetőség; a hiányosan, vagy a megadott határidőn túl
beadott kérelmeket nem veszi figyelembe;

- a pályázaü anyag  teljes körű beadása nem jelenti a tá-
mogatás automatikus elnyerését;

- a jelen pályázati kiírás  előtt benyújtott anyagokat nem
tudja  figyelembe  venni,  ezért minden pályázó  szervezettől
telj es dokumentációt kér;

-a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vállalni;

- az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a bí-
rósági   bejegyzésről   és   a  bankszámlaszerződésről   (bank-
számlaszáinról) nyújtott infomációk a valóságnak megfelel-
nek, amiért a szervezet elnöke viseli a felelősséget.

Budapest,  1997. december 3.

Gellért Kis Gábor, a bizottság elnöke

ADATLAP
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

1998. évi költségvetési támogatáshoz

1. A SZERVEZET ADATAI
(1997. december 31-ei állapot szerint)

1.  A szervezet neve (hatályos bírósági bejegyzés szerint);
Székhelye; Telefon/fax száma.

Számlaszáma és megn'evezése (Számlaszám, a bank neve
és che, adószám).

2.  A  szervezet képviseletére jogosult  személy(ek)  neve,
tis3#Nih;gü:i,i;:áegfio:/éfgiéss:áÍuáa(p|.:7Pk.68.255,3.);

kelte.
4. A szervezet jellege: országos -regionális -helyi.
5. Nyilvántartott tagok száma 1997. december 31-én.

H.
A szERVEZET pÉNzÜGyl lmLyzETE

(1997. december 31-ei állapot szerint)
6. Őssszes kiadás:
- személyi juttatás
-TB járulék
- SZJA előleg
- üzemeltetési kiadás

(gáz, víz, áramszolgáltatási, bérleti díj,
telefon, postaiköltség, utazás, stb.)
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Ősszes bevétel:
Ebből:
-Az 1997. évben kapott támogatások:

- Országgyűléstő1:
- Más költségvetési forrásból OvlEH, minisztériumok,

települési önkományzatok, stb.)
- KÖzálapítványtól, alapítványtól, egyéb támogatótól
- Országos Kisebbségi Őnkományzattól

- A szervezet vállalkozásból eredő bevételei
- Tagdíjbevétel

m.
1997-BEN AZ ORSZÁGGYŰLÉSTŐL KAPOTT

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁsl öSSZEG
FELmszNÁLÁSA

7. Összesen
Ebből: személyi juttatások; munkaadókat terhelő j árulé-

kok; dologi kiadások; prograinokra fordított kiadások.
N.

A SZERVEZET TÁMOGATÁSI IGÉNYE 1998. ÉVRE
8. A szervezet költségvetési terve
Tervezett kiadások Összesen;
-Rendszeres személyi j uttatások:
- Üzemeltetési kiadások (gáz, víz, stb.):
-Bérleú díj:
- Telefonköltség:
- Postaköltség:
- Utazás, stb.:
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-Egyéb költségvetési kiadás, éspedig:
Tervezett bevétel Összesen:
Ebből:
-1998-ban várható támogatás(ok):
- a szeivezet vállalkozásból eredő bevételei:
-a tárgyévre már meglévő saját forrás (tagdíj, maradvány,

stb.):

9. Az Országgyűléstől igényelt támogatást:
10.  A  szervezet  1998.  évi  tevékepységi  és  költségvetési

tervéről,  állami költségvetési  támogatási igényéről a .... (tcs-
tület, közgyűlés)  ...- n megtartott összejövetelén döntött. Tu-
domásul  veszem,  hogy  az  államháztartásról  szÓIÓ  töryény
121.  §-a €ilai)ján a támogatási összeg felhasználását az Alla-
ini s zámvevőszék ellenőrizheti.                          ``

11.1998. évre tervezett kiemelkedően fontos eg`y`edi prog-
ramok felsorolása.

Dátum'
a szervezet elnökének

(a pályázatért felelős személy) aláírása

Csatolt  mellékletek:   1.  Érvényes  bírósági  bejegyzés  2.
Baiikszámlaszerződés  (bankszámlaszám!)  3.  Az  előző  évi
rendszeres tevékenység (m":  2.oldal) 4. Nyilatkozat a köz-
tartozások  teljesítéséről  és a közüzemi díjak elszámolásáról
:i  helyi  önkományzat  felé  5.  Nyilatkozat  a  KözalapíLvá-
nyoktól,  valamint  különböző  minisztériumoktól  elnyeri  tá-
mogatások elszámolásáról

NYILATKOZAT
Alulírott  büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,

hogy  az  általam  képviselt  ...  nevű  kisebbségi  szervezet  a
Magyarországi Cigányokért KÖzalapítványtól és a különbö-
ző minisztériumoktól kapott támogatásokkal maradéktalanul
elszámolt.

Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  jelen  nyilatkoza-
tom nem felel meg a valóságnak, a szervezet pályázatát nem
lehet figyelembe venni, illetve az esetlegesen megítélt támo-
gatás nem folyósíüiató számára.

Dátum,
a szervezet elnökének

(a pályázatért felelős személy) aláírása
NYILATKOZAT

Aluírott  büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,
hogy  az  általam  képviselt  ...  nevű  kisebbségi  szervezetnek
sem adótartozása, sem társadalombiztosítási járulék tartozá-
sa, sem közüzemi díjtartozása nincs.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkoztom
nem  felel  meg  a  va]Óságnak,  a  szervezet  pályázatát  nem
lehet figyelembe venni, illetve az esetlegesen megítélt támo-
gatás nem folyósíüiató számára.

Dátum'
a szervezet elnökének

(a pályázatért felelős személy) aláírása

|997.AdeMcaegmyabgrrfgíig#u:áÉ:#eáíté%%Ika3g#énsx,istája
:.......a.%?q:SZ§"g#:.::::::.::: •          ®   o   .     :

Lungo  Drom,  Püspökladány Elutasítva seriéstartás

Cigány  Erdekvéd  Szen/.,  Kunszentmiklós 1.346.000  Ft 821.000 525.000Ft sertéstahás

Együttélés  Cig.  Érd.  Szerv,  Magyarcsanád 1.500.000Ft 1.000.000Ft 500.000Ft szarvasmaha tenyésztés

Lungo  Drom,  Jánoshida Elutasítva Földműveléses sertéstariás

Szoc.Falufej.Egyesület,  Bogádmindszent 1.200.000Ft 600.000Ft 600.000Ft héjnélküli tökmag temesztése

Tel.  Önk.  és Alapítvány,  Csenyéte Elutasi'tva földművelés,  kecsketahás

CKÖ,  Ökény Vállalkozói  pályázatokhoz  átirányítva faipari gépek vásárlása

Független  Cigány  Szervezet,  VÍzvár 1.300.000Ft 910.000Ft 390.000Ft földműveléses seriéstartás

Jóreménység  Független  Cigány Szervezet,Putnok
Elutasi'tva földművelés,  állattartás

CKÖ, Apc 910,000Ft 630.000Ft 280.000Ft baromfi tariás

CKÖ,  Tiszapüspöki Elutasítva sertéstartás

CKÖ,  Barcs 928.000Ft 628.000Ft 300.000Ft munkaeszköz vásárlás

Phralipe  Független  Cig.  Szerv.,  Szerencs Elutasítva sertés- és tojótyúk tahás

Társ.  Felem.  Függ.  Szerv, Abaújdevecser Elutasítva sertés  -és tojótyúk tariás

VNT:  vissza nem térítendő támogatás;   VTT:  visszatérítendő támogatás
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Az  önmérséklet jól  hangzó  fo-
galma is egyre inkább áhitott esz-
ményként  jelenik  meg,   mintsem
akár a köznapi viszonyokat szabá-
1yozó   éii:ékként.   Bármennyit  be-
szélnek  is  róla,  éppen  c[z  Ö.nmér-
séklet hiánya vehető észre minde-
ri,ütt. A politikában éppúgy, mint a
m.indenmpi  életben.  0lyan játék-
szabályként fordul elő, amj,t a má-
sik  félen,   I.eh.et   örökösen   szám.on
kém,z..  Akár nyiltan utalva arra is,
hogy  leginkább  azoknak  kell  ön-
mérséklőnek  lenniük,  akik  a  kö-
rön kívül állnak. Így az önmérsék-
lethez    szükségképpen    társul    a
kényszeiű  megértés  vagy  elfoga-
dás   is.   Mint   a  sokat  emlegetett
ügynöktörvény esetében. Ha vala-
mely  törvény  életbe  lép,  elkerül-
hetetlenül  éi.vényesül  az  a jelleg-
zetessége  is,  hogy egyfomán vo-
natkozik  mindenkire.  Egyszerűen
nincs  értelme  az  Óhajtó  módnak,
vagy  annak  sem,  hogy  külön-kü-
lön  mérlegeljük  a  törvény  érvé-
nyességének  fokozatait.  Mert  ha
így jámánk el,  az Önkényes  értel-
mezés   csapdájába   esnénk.   EiTe
pedig  aligha van  szükség,  s  külö-
nösen nem  akkor,  ha az  önkéntes
jogkövetés    fontosságáról   beszé-
lünk.

Eppen  az  ügynöktörvény  alap-
ján győződhetünk meg arról, hogy
e bizonyítható  eseteket nem lehet
meg   nem   történtté   tenri,   vagy
akár aszerint is értékelni, hogy kik
követték  el.  De  ez  nem  is  lehet
valamely   meggyőződés   előzetes
vagy  mellékes  kifejezése.  Hanem
sokkal inkább  arról van szÓ, hogy
minél  több  kivétel  esik  ki  a  tör-
vény   hatálya  aló1,   annál  inkább
veszít jelentőségéből. Mert c! kz.vG'-
telek   sz,erencsésebb    alkalommal

ugyan  igazsággá  emelkedhetnek,
ám  ugyanígy  tévedésnek  is  bizo-
ny#/Áúífnczk.   Ha  viszont  ezt  elfo-

gadjuk,  valóban  az adott  személy
erkölcsi   ítéletén   múlik,   hogy   a
törvény betűje és szelleme szerint
jár  el,`'`v`agy  sem.  Őnfelmentő  érL
veket találva abban,  hogy szemé-
1yes  múltja  már  eddig  is  nyitott
könyv  volt  és  egy  pillanatig  sem
törődik  azzal,  hogy  mások  más-
ként   döntöttek.   Csakhogy   ez   a
magatartás    a    meghaladhatatlan
egyéni  igazságérzet  körébe  tarto-
zik,  amelynek  ingatag '.és  bizony-
talan   taitalmát   legfeljebb   addig
fogadhatjuk el, ameddig - ha köz-
jogi   méltóságról   van   is   szÓ   -   a
múlt terhe nem korlátozza az ille-
tőt döntéseiben. És nem szolgáltat
mintát  ahhoz,  hogy  másfajta fon-
tos tisztségeket betöltő személyek
szintén Önfelmentő érveket keres-
senek.

Kevésbé meggyőzőeket esetleg,
de  ahhoz  mégis  elegendőt,  hogy
megszerzett pozíciójukról ne kell-
jen  lemondaniuk.  És  !'gy /.ztf#nk G/
a felelősségig,  amelyet vagy  érez
valaki,  vagy  nem,  vagy  olyamak
és  akkorának érz.i,  mint másvala-
ki, aki számon kéri rajta, vagy pe-
d!.g n€m.  Ebből persze az is követ-
kezik, hogy a felelősséget elvámi,
mi több, megkövetelni, hogy érez-
ze,   illetve   elítélni   azért,   amiért
nem érzi,  csak úgy lehetséges,  ha
a  törvényesség  mindenkire  érvé-
nyes gyakorlatát azok is kikerülik,
akiknek   amúgy    példát   kellene
mutatniuk.   Ehelyett  viszont  má-
soktól önmérsékletet és megértést
egyaránt elvárnak. Ráadásul külö-
nösebb kockázat nélkül.

1997. decembei             „I:UNGO  DROM"

Másfajta példával élve: az, hogy
egy  párt  vagy  egy  politikus  nép-
szerűbb-e   vagy   népszerűtlenebb,
az már maga is  a politikáról szÓIÓ
beszéd  dolga.  Ha  elegen  vannak,
akik     érdekeltek     abban,     hogy
higgyenek  a  ráolvasásban,  akkor
látszólag  létre  is  jön  a  szituáció,
amiben hisznek. A komikum nem
abból adódik, hogy ez megtöilén-
het,  hanem  sokkal  inkább  abbó1,
hogy hihetőnek is tűnik. Nemigen
számi't  itt  az,  amit  bizonyítékok-
nak nevezünk.  Az,  hogy  valame-
1yik bank tönkre fog-e menni, vé-
gül is ellenőrizhető: vannak kimu-
tatások,  mérlegek és  minősítések.
Hogy  lesz-e infláció,  vagy  éppen
mérséklődik,  valamennyire  ugyan-
csak kalkulálható.

Más  esetekben  azonban  legfel-
jebb vélemények lehetségesek, hi-
szen nincsenek olyan vitathatatla-
nul   érvényes   mércék,    amelyek
szerint  például  egyik-másik  párt
népszerűsége   pontosan   megálla-
pítható  lenne.  Vagy  ugyanígy  ne-
héz abban is hinni, hogy a közvé-
leményen   múlna   minden.   AÍÍo'/
még nem változik meg a rossz tár-
sadalmí közérzet, ha arról próbál-
nak  meggyőzri,   hogy  feltétlenül
hiíri  kell  a  fejlődésben.  Em"ek
ugyanis   kézzelfoghatő   feltételei
vannak. És ebben az összefüggés-
ben   jeleiiik   meg   az   Őszinteség
kérdése.  Mert  ahhoz,  hogy  bárki
is  Őszintén  higgyen  a  felemelke-
désben vagy a gazdasági kibonta-
koz,ás;ban, őszintén hinnie  kell ab-
ban is, hogy h,lte valami,t szÁmít. A
politíkai ígéretek val.óra váltható-
sága is  ettől függ.  Ha viszont  er-
roffl  elfeledkezünk,  rytinden  kezdő-
dik elölrőfl.

Dr. Kerékgyártó T. István
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-Hová tettem a  hangvilláinat...?                -Most nicgadom az alaphangot: dóóó!

- A Himalája tetején jutott eszembe,
hogy iiem fizettem elő az LD-re.

-Hm, lehet, hogy nem is erre gondo]tak`.'

-Ígérem, ha hozzám jössz feleségiil, belépek a „Lungo Drom"-l)a.

-A szolnoki Oktatási Közi)ont átadására gyűjtök...
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A l)ot végén a cigányság helyzetének javítása érdekében a kormány által elfogadott középtávú intézkedési csomag

(Elnézést kérek azoktól, akik ismerik e műfajt. Csupán
tájékoztatásként fftam a cím alá. Jelentését megtalálják a
szótárban.)

Bizonyára sokan hallották a viccet két bolond beszélge-
téséről. Egyik bolond így fordul a másikhoz:

- Látom levelet kaptál.
-Igen -válaszolja a másik.
- Kitől kaptad?
- Ma8amtól.
- És mi van benne?
- Nem tudom, még nem olvastam.
Én is írtam magamnak. Meghívtam magamat egy kon-

ferenciára. Pontosabban nem is én hívtam meg magamat,
hanem  a másik énem hívta meg  az  egyik énemet.  Nem
semmi.  Ugye!  Hahaha... Mert az egyik énem nem tudott
a  másik  énem  elhatározásáról,  döntéséről.  Csak  akkor,
miután megkaptuk a magamnak írt meghívót.

Csak azon tűnődöm, hogy válhattam, osztódhattam ket-
té úgy, hogy az egyik énem nem tudott a másik énemről.
Tudatom ketté osztódott -hogy ki által! -, s valamelyik-
ben memóriazavar keletkezhetett, hogy a másiknak nem
szólt, hogy romakonferenciára hivatalos.

Ez  már  -  mint  mondják  -  orvosi  eset.  A diagnózis:
skizofrénia. Csakhogy ez esetben tudatos elmezavarodott-

ság,  melynek nyomán  és következtében  olyan  állapotba
kerültem, hogy rádöbbentem hatalmainra. Az a mámoros
állapot, melynek hatására kialakult bennem a gőg,  a di-
csőség, fényét már lebegni láttam glóriaként fejem felett,
s elbűvölt,  elvakított, mire is vagyok,  s lehetek még ké-
pes, ha el tudom émi, hogy magamnak meghívót küldjek,
meghívjam magam az általam vezényelt konferenciára.

Hatalmi  mámorban  más  képviselőtársaimat  is  meghí-
vattam saját magammal, s az általa inspirált elméucedésre
magunk  meghívásán  kívül  olyan  vezetőembereknek  is

kü:8#Í::t&e.gE[:vítáé#hT%íí:ugdgagr#á,t.hffíd#eí:
mészetesen olyan vezető egyéniség is,  akinek ott díszel-
gett  a neve,  funkciója  a meghívón,  csak  éppen  Ő  nem
tudott róla.

Sok képviselő, iirint jómagam is, meghívtuk magunkat
a konferenciára. Pontosabban az egyik énünk hívta meg a
másik énünket. Én is. Hogy mi zajlott ezen az eszmecse-
rén? Honnan tudnám, hiszen az egyik énem nem tudatta a
másikkal.  Éppen  a  tudathasadás  állapotában  leledzem.
Hogy melyik énem? Ne kérdezzék. Nem tudom.

Itt tartom a kezemben a magamnak küldött meghívót, s
azon morfondírozom: nomális vagyok?

Farkas Kálmán
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Az  Ötödik  bolygó  nagyon  érdekes
bolygó volt.  Ez volt valamennyi közt
a   legkisebb.   Éppen   csak   akkorka,
hogy egy lámpa meg egy lámpagyúj-
togató  elfért  rajta.   A  kis   herceg  el
sem tudta képzelni,  mi értelme lehet
valahol  az  égbolton  egy  bolygón  -
amelyiken  se ház  iiincs,  se  emberek
nem laknak - egy lámpának meg egy
lámpagyújtogatónák.  Mégis  azt  gon-
dolta magában:

„Lehet, hogy ez az ember itt:  merő
képtelenség. Mégis kevésbé képtelen,
mint  a  király,  a  hiú,  az  üzletember
meg  az  iszákos.   Az  Ő  munkájának
legalább   van   valami   értelme.    Ha
meggyújtja  a  lámpáját,  mintha  egy
csillagot   segítene   világra   vagy   egy
virágot.  Ha eloltja a lámpáját: elaltat-
Jsazévpei%gfdx:rígs?tÉgaí:rtasz:spi,ll:áoót:

ban hasznos  is."
Amikor a bolygó közelébe ért, tisz-

telettel köszöntötte  a lámpagyújtoga-
tőt:

- Jó napot kívánok!  Miért oltottad
el a lámpádat?

- Mert ez a parancs - felelte a lám-

pagyújtogató. -JÓ napot!
- Mi a parancs?
-  Hogy  oltsam  el  a  lámpámat.  JÓ

estét!

Azzal meggyújtotta a lámpát.
-  De  hát  akkor   miért  gyújtottad

meg újra?
- Mert ez a parancs - felelte a lám-

pagyújt08ató.
- Nem értem - jegyezte meg a kis

herce8.
- Nincs is mit érteni rajta - mondta

a  lámpagyújtogató.  - A parancs:  pa-
rancs.  JÓ napot!

És eloltotta a lámpát. Aztán egy pi-
ros   kockás   zsebkendővel   törölgetni
kezdte a homlokát.

-Szömyű mesterség ez!  Válaha ré-

gen nagyon értelmes  volt.  Este meg-
gyújtottam,  reggel  eloltottam  a  lám-
pát.  Aztán  reggeltől  estig  pihentem,
és estétől reggelig alhattam.

-Azóta megváltozott a parancs?
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-   Ügy   bizony.   Har-
mjnc  perce.  Az  harminc  nap!  JÓ  es-
tét!

És meggyújtotta megint a iámpáját.
A kis herceg meg csak nézte és meg-
szerette  ezt  a  lámpagyújtogatót,  aki
olyan  híven  ragaszkodik  a  parancs-
hoz.   Eszébe  jutott,   hogyan   kereste
annak idején a napnyugtákat, hogyan
húzta odébb a székét. Szereteit^ volna
segíteni a barátján.

-Figyelj csak ide... Tudok egy mó-
dot rá,  hogy  pihenhess,  amikor  csak
akarsz.

- Vagyis  mindig - jegyezte meg a
lámpagyújtogató.   Mert   lehet   valaki
egyszerre hűséges is  meg lusta is.

- A te bolygód - folytatta a kis her-
ceg - olyan kicsi, hogy három lépés-
sel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állan-
dóan  a  napvilágon  maradj,  egyebet
sem kell tenned, mint elég lassan jár-
nod. Így aztán, ha pihenni akarsz, ell
kezdesz járni...  és  a nappal  addig fog
tartani, ameddig kívánod.

- Ezzel nem sokra megyek - felelte
a lámpagyüjtogató. - Világéletemben
egyet szerettem:  aludni.

- Őreg hiba - mondta a kis herceg.

- Öreg hiba -mondta a lámpagyúj-
togató. -JÓ napot! És eioltotta a iám-
páját.

„Ezt -gondolta a kis herceg, ahogy
továbbment  -,  ezt  a  többiek  mind
megvemék:  a  király  is,  a  hiú  is,  az
iszákos  is,  az  üzletember  is.   Pedig
szerintem Ő az egyetlen, aki nem ne-
vetséges.  Talán  mert  mással  törődik,
nem saját magával."

És  sajnálkozva  sóhajtott egyet.  „Ő
az  egyetlen  -  folytatta  gondolatait  -,
akivel meg  tudnék barátkozni.  Csak-
hogy   igazán   túl   kicsi   a   bolygója.
Nem fémek el rajta ketten..."

Magának  se merte  bevallani,  hogy
legkivált  a  napi   ezemégyszáznegy-
ven napnyugtájáért sajnálja ezt az ál-
dott bolygót.

- A parancs nem vál-
tozott - mondta  a lám-
pagyújtogató.   -  Eppen
ez`a` baj ! A bolygó évről
évre  `'g`yorsabban    for-
gott,  a  parancs  viszont
maradt a régi.

-És? -kérdezte a kis
he=Ci:s.most,hogyPer-

cenként  fordul  egyet  a
tengelye    körül,    nincs
egy  másodpercnyi  nyu-
galmam! Percenként ol-
tok meg gyújtok.

-      Mulatságos!      -
mondta  a kis  herceg.  -
Egy nap egy percig tart
nálad.

-     Egyáltalán     nem
mulatságos  -  mondta  a
lámpagyüjtogató.  - Tu-
dod,    mióta    beszélge-
tünk    egymással?    Egy
hónapja!

- Egy hónapja?
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Kedves Gyerekek!
Reméljük,  hogy  a tél,i sz.Íj,nidőt sok pihenéssel,  szórako-

zással töltöttétek és az iskolakezdést már nagyon vártátok.
Ugye sok kedves élménnyelfeltöltődve kezdtétek meg a ko-
moly  iskolai munkát?  A fejtörőíkót,  !ejtvényeket pihenés-
ként, felüdülésként állítottuk össze. Szórakozzatok jól, tör-
jétek a fejeteket!
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Fel, fel, fel -Ügyeskedj!
Az  alábbi  ábra  szerint  a  tizen-

négy   gyufaszál   alatt  pontosan   a
közepén fekszik egy gyufaszál. Fel
tudjátok  ezeket  emelni  egy  újabb
gyufaszál   segítségével?   Segítség:
az  alsó  és  az  újabb  gyufaszálnak
nagy szerepe van!

Mi van a dobozban?
(csoportjáték)

Játék   iskolai   szabadidőben,   ott-
hon, emlékezetfejlesztés céljára.

Választunk   egy   játékvezetőt   és
egy kikiáltót. A kikiáltó megkérdezi
a játékvezetőt:  Mi  van  a dobozban?
A játékvezető  írliató  tempóban,  de
gyorsan megnevezi a dobozban lévő
tárgyakat.  A játékosok  leírják a  tár-
gyak nevét.  Az  győz,  aki  a  legtöbb
tárgy nevét le tudta ími.  Az ellenőr-
zést  a  tárgyak
felmutatásával
végezzük.     Az
újabb   játékve-
zető  a  győztes
lesz!
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Alpítványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndíj-támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni ma-
gukat, de szociális helyzetük iniatt-ez egyre nehezebb.

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

Bármilyen  összegű  befizetést  köszönettel  veszünk.
Mi  100 forintnak is örüliii 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
nevében:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

1-Ei

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

1

1    Megrendelő neve:
1

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

Előfizetésidíj
egy évre: 1176 Ft,
` fél évre: 588 Ft

A megrendelfflapot és az elóTizetés díját
a szerkesztőség címé-

2ó

re kell eljuttatni
5000 Szolnok,          [
Aranka utca 3.        ]

Telefon:
06-60/387-293          i

Előfiz.ethető r ózsastinű          i
postai utalványon. J

INFORMÁclós
SZUPERSZTRÁDA

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

Címünk: http ://www.romapage.c3.hu
lnformációk  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), iiiétve e-maii-en keresztüi: iigeügy @a.c.3.hu.
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Január 2.

(péntek)
Gyula
Hódmezővásárhely
Miskolc

Pécs

Január 3.

(szombat)
Abony
Kecskemét
Komló
Komló

oák.
oá.
ok.

r.

Magyamándor                 o
Miskolc

Pécs
Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

Január 4.
(vasárnap)

Bonyhád
Jászapáti
Kecskemét
Lajosmizse
Miskolc

Pápa
Pécs
Pécs
Pécs
Szolnok
Tiszakécske

Január 5.

(hétfol
Csongrád

Január 6.
(kedd)

Cegléd

Január 7.

(szerda)
Jánosháza
Miskolc

Január 8.

(csütörtök)
Onod
Vésztő

Január 9.

(péntek)
Miskolc

Sásd

r.

oák.
av.
av.
av.

oá.

Oa.

Január 10.

(szombat)
Apc
Dévaványa
Hajdúszoboszló
Jászberény ``
Kecskemét
Miskolc

Ózd
Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

Január 11.

(vasárnap)
Dunaújváros
Hajdúszoboszló
Jászdózsa
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
MÍskolc

Nagykőrös
Pécs
Pécs
Szolnok

oák.
ok.

oák.
kjv.

oák.
av.
av.

oák.
av.
av.

Tö rö kszen tmi klós               av.

Január 12.

(hétfő)
Patvarc

Január 13.

(kedd)
Pétervására

Január 14.

(szerda)
Mezőcsát
Miskolc

Mórahalom

Január 16.

(péntek)
Miskolc

Január 17.

(szombat)
Kecskemét
Miskolc

Mohács
Siófok-K1.liti

Tura

Január 18.

(vasárnap)
Böhönye
Cegléd

oák.

oák.

ok.
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Dunaújváros
Heves
Heves
Kecskemét
Kőtelek
Miskolc

Pécs
Pécs
Pilis

Szászvár
Szászvár
Szolnok
Tiszakécske
Vác

Január 19.

(hétfol
Szendrő

Január 21.

(szerda)
Miskolc

Január 23.

(péntek)
Miskolc

Január 24.
(szombat)

Kecskemét
Misko'c

Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

Január 25.
(vasárnap)

Kecskemét
Kunmadaras
Miskolc

Nagykáta
Okény
Pécs

av.
oák.

av+mgv.
kjv.

oák.
av.

oák.
av.

oák.
ok.

av+mgv.
av.

oák.
oák.

oák.

osk.

ok.

kjv.

ok.

oák.
av.
av.
av.

Pécs
Szolnok

Január 26.
(hétfol

Kapuvár
Pécs
Szécsény
Verpelét

Január 27.
(kedd)

Pécs

Január 28.

(szerda)
Miskolc

Pécs

Január 29.
(csütöhök)

Pécs

Január 30.
(péntek)

Dévaványa
Miskolc

Pécs

Január 31.

(szombat)
Csanytelek
Jászárokszállás
Kapuvár
Kecskemét
Misko'c

Pécs
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura
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