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TISZTELT
OLVASÓINK!

A lapunkban található
boríték egy kérdőívet

tarta]maz.

Kérjük, tö]tse ki  a
kérdőívet, és a borítékba
visszatéve  adja postára!

A felmérés  céljáról
a borítékl)an talál

tájékoztatást.

A kitöltött kérdőív
visszaküldői között

ajándékot sorsolunk ki.
Fáradozását köszönjük !

A szerkesztőség

Cíhilapon: Csabai lstán felvétele

A nem kért kéziratokat nem őrizzük
meg és ne;m küujük visszia!
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Tisz'elt
Főszerkesztőnő!

Boldog  új  évet  kívánok  a  szer-
kesztőségnek  és  sikeres  esztendőt.
Engedje meg,  hogy röviden beszá-
moljak a Faluegyesület áltál rende-
zett  újévi  vetélkedőrő1.  A vetélke-

dőn,   melyet  Kiss  Sándor  jegyző
nyitott meg,  4  csapat  vett  részt.  A
Lungo   Drom"-ot  Varga   Csaba,
Lakatos Zsanett, Báder Nikoletta
és  én  képviseltük.  Az. egész  napos
programot a fálutévé is közveti'tette.

Az  érdekes  programokért  ezúton
szeretnék  köszönetet  mondani  Ro-
mán Lászlónak, Kiss Sándornak,
Dr. Lukács Bélának; Román Évá-
nak, Román Lászlónénak, Gémás
Lász]ónak,    Ercsenyi    Károlyné-
nak,   Fecz   lldikónak   és    Nagy
Györgynek.

Tisztelettel üdvözlöm önöket:
Suha JÓzsef

a kerecsendi Lungo Drom elnöke

Fehér Poldi
Fehér Poldi, szegedi zsidó szár-

mazású  prímás,  cigánykarmester
és  zenetanár,   1846-ban  született
Hevesen.  Apja  okleveles  zeneta-
nár,    184849-es   honvédőmagy,
korán   észrevette   fia   rendkívüli
zenei tehetségét,  úgyhogy  6  éves
korában mint csodagyereket elvit-
te Amerikába és hangversenyeken
léptette fel, New Yorkban, Phila-
delphiában,  Chicagóban  és  több
nagyobb városban.

Temérdek   kitüntetést   és   szép
összeg pénzt szerezve, a kis Poldi
9  éves  korában hazajött  és  atyja
az  aradi  zeneiskolába  íratta  be,
ahol  Hendel  igazgatő  már  akkor
nagy jövőt jósolt neki.

Itt  sajáti`totta  el  a pompás  szÓ-
lók eljátszását annyira, hogy Hu-
ber Károly külön magyar átíratú
csárdásokat Írt számára.

1872-ben  édesapját  mint  48-as
honvédet Kossuth Lajos fogadta
rmrinban,  és  itt  nagy  hazánkfia

előtt néhány magyar darabot ő el-
játszott,  közte  a  „Megvirrad  már
valaha" c. kesergőt.

Innét Párizsba ment  a művész,
ahol   a  legkitűnőbb   zenatanárok
tisztelték  meg  barátságukkal,  és
ezek ajánlata folytán Don Carlos,
az   ismert   spanyol   trónkövetelő

gyemekeit   oktatta.   Londonban
Pablo  de  Sarasate  hegedűkirály
személyes   barátságával   tisztelte
meg    hazánkfiát.    Fehér    Poldi
1873-ban  a bécsi  világkiállításon
mutatta be művészetét és  a zsűri
magas   kitüntetésben  részesítette
pompás játékáért.

1878-ban a párizsi világkiállítá-
son, ahol mindenféle nemzetiség-
beli hegedűművész  gytflt össze  a
szélrózsa minden irányábó1,  nagy
versenyt  rendeztetett  a  kiállítási
zsűri.

Fellépett   35   művész,   s   ezek
közt Fehér Poldi lett az első, úgy,
hogy a párizsi zeneművészi körök
zsűrije  egyhangúlag  neki  Ítélte  a
kiállítás  nagy  aranyérmét,  mely-
hez,  tiszta  aranyból  készült  ko-
szorút kapott.

A nemzetközi versenydíj kiosz-
tásá  után  Fehér  Poldit,  a  párizsi
zeneművészeti  kör  saját  karmes-
terének akarta megválasztani 300
frt  havi  fizetéssel.  Fehér  vissza-
utasította a szép ajánlatot és haza-
jött.

Nőül  vette  Grünfeld  tanár  le-
ányát,  Rózát,  kitől  9  gyermeke
származott, kik válamennyien je-
1es zenei tehetséggel bírtak.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Vécg::rroem%ec%f%d;aít:%tkyáansá;e#:eFsfe%:eákr:eF%ófő#f;g
a gyerekeknek olyan pszichikcii traumát, ie:ti, fizika:-Szf l-
le;rii megpról>áltatással járó  károsodúist  okozott  (okozlui-
tott!)  ez  ci  meghurcotic[tási  hiidjár(it,  amelynek még  nerri
látluiió  káros  következményei  lesznek  (lehetnek!)  A  szé-
kesfehérvári  eset,  esemény, folycimat  teljes vertikt!m4ib!in
ta"sítja, lwgyan ri,em szabad kezelni (iz ugymond cjgúmy
ügyeí!  Merthogy  akarva  akaratlcinul ciz,zá fajult,  s  ki  így,
ki  úgy:  megégettee  magát.

Székesfehérvár   ebboffl   az  aspektusből  sz.emléwe   a  Fi-

gűinysúg klinikcii lova. Mínden mozzanata, ele.me tanusítj(.i-a  ;omáiellenesség  valamilyen  eleméi.  Remélem,  nem  ki-

al)álom  el  előre,  s  nem  korcii  ci  megnyugvcísom:  láthatá-
ron vcin a  polgárjogi  megoldása (iz országos  üggyé  mes-
terségesen dagasz.iott gond. A székesfehérvári Rádió utc.ai
romc;   családokkal  kapcsolatban  tanusított   szinte   vala-
memyi ejárciis bizor[yítoiia:  új fogalommal kell ismerked-
nünk,  s  ez  nem  más,  mint  szociális-rasszizmus.  Vagyis  a
szociális  gondok köpenyébe  bejutott  cigányellenesség.

Sikerszindrőma?  című publicisziikámban (Lungo Drom
novemberi  száma,  Cigány  Hírlap ok[Őber-noveml)eri szCí-
ma) a befejező sorok a következőíképpen h{ingzanak:  „_Fe-
Iuérvcíiron  a  humanizmus  kerekedett felül. Véglegesen?"  -
ietiem `fel, a kérdést akkor. Minden kedvező jel arra mutat.,
hogy  igen.  Csaklwgy  nem ám a pártok különböz;ő scintű-
rcingú  l)eavatkozása  miatt,  hanem elsősorban azért,  p.ert
kezdtek hatni-érvényesülni a jogegyenlőség  elwei. Tudcito-
scin  nem  citciilom  ci,z események  sorái,  rnert  biz,iosan kifie-
lejtenék   valamilyen   fontos    momentumot_  _megjegy_e3_pi.
Kiss  Jáno.s filozófusnak,  ám még  inkább  Magyar  Bálint
kultuszminiszternek  azért  a figyelmükbe  szeretném  aján-
lcini a pontosság kedvéért;  (imikor Kuncze Gábor belygy_-
minisz.ter  gyors  intézkedését  és   „l)ecivcitkozásdi''   említik:
a belügyminiscter úr  ,,csak"  reagált.l

Nev_oe[.ts#kntknéaMZ#;Z:Za9zaánfjíczzőgrgszágng°yvűe[g:űr2g7;eésns,z°u;s:.
i;erriében  az  országos  rormi,konfierencÉCíin,  az  láthatia-Imll-
hiitta, amint Fark{is Flórián, az Országos Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányz;at elnöke a rikrofonhoz lépett_, _s :lsq :z_C[yc!Í,-kérése a I)elügyminisz,terlwz szóliak a székesf iehérvári Rúidió

utcai   ronui   családok   rendőri  kilakotictiása   e[len.   Kérte,
azonnal ál,l;Íisa le!  Nem etikus, ha ezj elíwllgatjuk.

Miért?  Mert ott,  a:ldcor  Farkas  Flórián által a ryuigyaror-
szági  roma  közvélemény  luilhtta  álláspontjái,  véleme±"y.ét,
kériését!  Hogy ez memyit nyomoa a li[fban, s Kuncz;e ,Gábo.r
;[riiározásuábarb  az.t  iniériedésében lehet lemérri.  Én még
vcilamit  szeretnék mindenf iéle  poltiikus f igyelmébe  ajánhni.
Ott, akkor Kuncze Gűbor nem az SZDSZ elnökeként, hanem
l)elügyrririszíerkéní voh j elen, s infézJcedett.

Fájdalmasan,  eléggé  ellentmoidásosc[n ítélhető meg  c!
gettóellenesek   és   a   polgárjogiak  fellépései_.   An?f!.r:yit
Í%Sgzr€á#ttav:áakzfueFyamfiká;eefi#`e#bbúagnyn!2[keeS_:8e:;:itsőítJebt.;zn:

niítottcík  mekkora felkészültsé ggel  rendelkezjk  a_C}g.4Ty:
;ág,  rilyen erők állnak mel,lette vagy mögötte. Páyilágí-
toit  gyengeségeinkre  és fof teg  arra,  milyen_t_öríkefly  ez .ct

poliári demokrácia,  s  tanúsította éppen el)bőn az aspek-

iusból  szemlélve  a jelenlegi  magyar  társadalom  toleran-
cia lúányát.  Ezek eklatáns példája volt  a rom csalcidok
ellen alkotott élőílánc, amely megfélemlítő és visszaretten-
iő volt.  És  nem cs(ik  a cigánysdg felfogására,  gondolko-
dására vonatkozóan,  hanem azokat az önkormúinyzatokcii
tekintve  is,  akik  ci  cígány  családok  részére  vásárolt  /vúi-
sárl(indó  lakások ügyén, odaköltözésükkel voltak érintve.

A: tömegpolitíka - me[ynek jelentős eleme a várospolitikfi :
alf iűija és omegája az, hogy (i gondoknt, próbkémákfit o.tt k:!!
k;ez:elni, ahol (iz;ok keletkeziek é s termész;eiesen ciz;oknak, akik
erre jogosutiak:  az önkori'nányzatoknak!  Ebbe  f!kartak -. és.
l)e  is  avatkoz.tak  különböz;ő vélt  jogi  és  más  illetékességek
alapjűin  bizor[yos  páriok  vezetői,   s   potitik{ii   sLqrci  ier:.lni
olic;n sz;ociális  gordokat,  amelyek a rasszizrr}us .köniösében,
nyilyánultak nwg.  A iiltakozó polgármestf reknek. e?y=sz.!m-
iontból igazuk volt:  ne exportálja szDciális gopdjait S`zéke:--fehérvár a kömyező településekre. Tiiltakozásuk az;onban át-

csapott cigányellenességbe.

R:e%';z:,;e,'""ezy";;ce'vr,'l:,'ze;'kerro"?,ű,,;;:z`:`fokí,„vqe:,gs'zeű;:Í?
iiás-után kiinduló állomására:  Székesfehérvcírra.  Es a vCí-
rosi  önkormányzat,  a  polgármester józan,  megfontolt  és
jogi  normók  szerint   dönt   ciz  érintett  csalddok  sorsúi{ql..
N-em a politikák erővonala mentén, hf tnem a tömegpo!iti-
k(ii  elvek  alapján,   amelynek  tanulása  ráfér   az  önkor-
mányzaiokra ls, a politikai pártokrci is.  Illenék iudomcísul
venni;  lehetnek és érvényesülhetnek is egy önk()rmányzati
testületben  ilyen-olyan  páriérdekek,  csakhogy  ezeken fe-
lül kell emelkedni.  Ez nem érvényesült/nem érvényesülhe-
tett, jogtcilctn beavatkozások következ,Íében, hiszen egy sú-
lyos   szociális   gordot   emeltek  a   politika   szintjére   úgy,
hogy teljesen összezavarta a szálakat.

Csak példaként említem:  ha egy ielepülés kenyé: nélkü!
marad,-azért nem a másik,  netán nem a megye  és  annak
vezetőt  a felelősgk,  hanem  az Íll€téke.s  Pnko.rm4ipy,Zf tt,nak
kell intézkedni.  És nem a testületben helyet foglaló képvi-
selők  párthovatartozása,  hanem  a  városért,  g _laFo.ss9_g
ellátiásáért  érzett felelősségük  szertnt  kell  cselekedni.  F_a
viszoni  már  a megye jeleniős  részét, településeinek iö.bb-
ségét  ériníi  a  kenyérellátási  gond,  akkor  a  megy.ei  P.?-
gűlés konpetenci-ája, hogy róndecze. És nem a pártoké!

Nem a bölcsek kövét  őrz.ő  emberkérLt  ernlítem  ismétel-
ten az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-
ségének Horn  Gyula kormányfővel törtér!t  találkoz4S4i  .
Bónyolult  és  elsősorban  társadalmi  gond-ügy.,  a.€igáp.y:
§ág-helyzetérnk kezelése. Nem lehet s nepi s.zapa.d le.szűk.í-.
terii   szociális,   egészségügyi,   mwnkané[küliségi,   oktat9is_i
•stb.  problémára,  hiszen át  meg  áiszövi az egés.z tqirsfiqal-

ma;. Ezi a szemléletet erősítettük a miniszterelnök úrban.
Véleményem szerini tévednek az.ok a gondolko_dó.k., f i!ozq-

ftsok,  potitikusok,  akik  megpróbálják  a  székesfehérvári
ügyet a kormány nyakába varrni.

ok tanulsdggal szolgál a székesfehérvár_i klinikaí eset..
Tlermészetés,  hogy  mindenki  másként  látja,  más-más

űpekiusból  közelíti  meg.  Egy  dolog_ azonban  is.yételten
bébizonyosodott:  bújtathatják bármilyen,  esetünkben L:z.o:
ciális  iöntösbe  a  rasszizmust,  a  romaellenes.séget,  előbb
wfo'Z7b ki.d€rjt./ c{z J.gcjzscz'g.                                  Farkas Kálmán

S

1998.  január „I,UNGO  DROM"



„LUNGO DROM" KONGRESSZUS
i:::.:.. .

A „Lungo  Drom" Országos  Erdekvédelmi  Cigányszövetség  1998. január

16-án a szővetség_székhelyén,  Szolnokon tartofta tisztúji'tó

konóresszusát.  A rendezvényre tőbb mint kétezer küldőft

érkezett az ország  19 megyéjéből.
A kongresszust megtisztelte jelenlétével Horn Gyula m.in.iszterelnök,

Tabajdi  Csaba kisebbségekén felelős politikai államtitkár,  Gellért Kiss

Gábor az Országgyűlés  Emberi Jogi,  Kisebbségi és Vallásügyi

Bizottságának elnöke, dr.  Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman,

Heinek Ottó a Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségi  Hivatal  elnőkhelyettese,

Halmos Csaba a KŐzmunka Tanács elnöke, az OCKŐ elnöksége és

több hazai és külfőldi cigányszervezet vezetője.

Farkas Flórián a Lungo Drom és ü
OCKÖ elnöke köszöntöfte a kongresszus
résztvevőit: ,Jsten hozou, a Lungo Drom
Országos   Érdekvédelmi   Cigányszövet-
ség soros kongresszusára, amely vitatha-
tatlanul minden idők legnagyobb cigány-
tanácskozása. Szükség volt rá, elkerülhe-
tet]enné vált, hiszen az esély történelmi,
a  kihívás   történelmi.   Azt  akartuk,  azt
akarom, hogy tudjatok róla. A cigányság
vagy képes lesz egységeLi politikai tömb-
be megjelenni, egységes erőként fellépni,
megszervezni  Önmagát,  vagy  emalasztja
ezt a történelmi lehetőséget. Enől szól ez
a mai nap.

Ennek a napnak első számú feladatá-
nak kell,  hogy  legyen,  hogy  elfogadja
azt  a  programtézist,   amelyet  célkitű-
zésként megfogalmaztunk,  felhatalma-
zást  kapjunk  a  tárgyalásokra  és  hogy
megtehessünk  ininden  olyan  politikai
lépést  annak  érdekében,  hogy  a  ma-
gyarországi  cigányság  megoldja,  meg-
oldhassa, megjeleníü]esse a saját parla-
menti képviseletét.

Ennek a napnak meg kell jelölnie a ci-
8ánypolitika
telezhető, re
vetséges   p
szelle`fiiben,

egyénelmű, olvasható, kivi-

alapszik.   Abban   a

maja-ai;ná§Ziástköálíciö-ŐTC`KÖ
magaeléff±=9±;tÉs-ezTfi€mTk-evesebbés
nem` más, mint a cigányság P_o_|gárQsgdá-
sánák az Ugyanis amennyi-
béTnm`agy-öri röúid` időn belül a cigányság
helyzetében,  életében, jövőjében,  sorsá-
ban nem lesz komoly, érezhető változás,
az esetben bekövetkezik a társadalomróI
való  teljes  leszakadás,  melynek  temé-
szetes következménye lehet a társadalmi

4

békétle_nÉé_g_. _Ez_t._pep. _akaÉ`a__a  inagyar-
országi   cig€4y§ég,_ _e_zérLv_agy±±E!±q!{._p_a
itt.  De  ezt  nem  akarhatja  egy  magára

ijá]-ámit  is  adó  konnány,  és  nem  akar-
hatja  a  társadalomban  egyet]en  felelő-
sen  gondolkodó  közéleti  vagy  egyszerű
polgár  sem!

JÓ úton van a kományzat ci,gánypo-
liúkája és nem a cigány úton. Es mégis
velünk. Ez nagyfokú szemléletbeli vál-

e.  Írie-a- ciij-áii5Jság  ön-

tekinti.  Ugyanakkor köszönhető  annak
is,  hogy  a  Magyar  KÖztársaság   Kor-
mánya,aMagyarK`öztárs-áisTáÉminisz-
terelnöke  megtalálta  a  cigányvezetés-
ben  azt  a  szellemi,  politikai,  szakmai
pffAme:Sá;:ygz`-á-:-:-É:í:mí;ság   közös

sorstudati.a  ébredt,  ez  itt  ma  a  civil  ön-
szerveződés  ké

e. Ezt üzenj ük a hatalomnak,
a inindenkori kománynak és cigány ba-
rátainknák. Azoknak is, akik még nincse-
nek itt. És mindenkire számímnk."

Gellért  Kiss  Gábor  hozzászólásában
hangsúlyozta:  a cij=áp)cBág-önszerv€zŐ-
déseg±y_an_mértélmÉn±lTrinLEuró-

•:-_::i--`T=`=-j-
Tabajdi Csaba politikai ál-

Öszöntéjében    kitéri    ana,
hogy már látszik, hogy hová vezet az a
hosszú,  rögös  út,  melyre  a  cigányság
három  éve  lépett:  visszavezet  a .társa-

ggaohm,::,ő~:=e[bnb#bs:3é#úegn;
Jffi kisebbségi politika a demokrá-
cia alapkérdése.  Halmos  Csaba a Köz-
munka Tanács  elnöke elmondta: je]en-

g:ct[#oahr#eyáta:6áéág:;z#;3s#ú±:±±±±±±;±e_kéí:o:{,_:±,[_:
E:,ry:tior=fiáE-á:-t--T#:oüÍ#;gyh,:|gyée`tyt

_~.-

Eoíly vafla::,goy,fte::ui:tgy k:p#ág   FEupnz#ékn-#-:á líá'zyóevgáy:nág::g= tm:
legiüm választottwzÉÉkgLpaítüéd±-érii     nak  érdekében,  hogy  tartós  munkahe-

:no##z%#őn.annAÍ:

•1 ..,...,.,,...., 1^       .h`,1.      t'l

T^^é:;..,^,"`'t,.-,.i.Lr'á`.`t`ó`t.``'i`:`:`..`h.c"c?r:i:.`f:`E`s.:zusi
H      '1..1     _      "„        ,,-"      ',''`,M

„      rlll.   .1       '..,A    '.''   .111    ^1
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lyeket  teremtsenek  a  munkanélküliek
számára.

Az OCKŐ részéről Farkas  Kálmán
alelnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
részéről  pedig  lváncsik  lmre,  a  Me-
gyei  KÖzgyűlés  elnöke  köszöntötte  a
megjelenteket.

A szervezet a kongresszus végén he-
vet   változtatott,   Így   a   továbbiakban
Lungo  Drom  Országos  Cigány  Erdek-
védelmi  és  Polgári  Szövetségként mű-
ködik. A szövetség elnökévé isriét Far-
kas  FIóriánt  választották.  A  küldöttek
poliúkai    nyilatkozatot    fogadtak    el,
mely a cigányság helyzetének javításá-
ra,  a  romák  politikai  szerepvállalásá-
nak kitelj eLsítésére irányul.

A   továbbiakban   részleteket   közlünk
Hom Gyula miniszterelnök beszédéből.

Nekem, az ország miriszierelnökének
az   a   dolgom,   kötelességem,   hDgy   az
egész rruxgyar társadalonb az ország egé-
szémk  érdeketi  nézz,em  és  képviseljem.
Mindamyian partnerei vagyuric riünden
jóakaratú  embemek  és  készek  vagyunk
megvitatni    minden    olyan    szándékot,
arnely jobbítani akarja a helyzetet.  Nem
tudom és  nem is tehetem rrieg,  hogy  szó
nélkül hiigyjam a rosszat  sugalló  dolgo-
kat,    r"3gnyilatkozcísolca:t,    jelenségeket.
Magyarország  fejlődík,  méghoz.z.á  gyors
ütemben,  és  Íu)zz,átenném  ez  az  ország
fejlődésre ítéli. Nos ehhez visz;ont békére,
nyugalomra,    bizionságra    és    értelmes
cselekvésre  van  sz.ükség.  A romák ügyé-
ben  is   erre  van  sz.i}kség.   A  cigánysdg
helyz.ete  súlyos kihíwás nemcsak a romák
hanem  a  töl)bségi  társadalom  sz,ámára
is. Ha nem kezeljük okosan, progra.msz.e-
rűen,  akkor  az egész társadalmii v?szé-
lyezieii ez a súlyos problériui. Az ytókez;e-
lés   pedig   sokk{il  több   ákloz.atba   kerül
mi]idc[myibmkmk.  Meg  kell  erősííeri  a
rerdez;ő elveinket  és  azoka:t  a gyakorlai-
ban kell érvényesíteni!

*
A tanítás és a képzés, okíatás, a türe-

lem és a támogatás.  Ez kell,  hogy kife-
jezésre  jusson  a  cigánypolitikában.  A
tisztességes  megélhetés  feltételeinek  a
biztosítása.    Hangsúlyozni    szeretném,
hnö;[og%:céssaukran;;#oír:cEsk:ffínancí.gé##k

ebben az országban még nyomorban.
*

Vc[n-e   kűt   a   mostari   helyzetbőíl?
Van-e  kormánynak,  a végrehajtó  hata-
lomnak  programja,  v.4la_sza  a  kipí`v.á-^
sQkra?  És  van-e  egyáltalán megoklás?
Állítom,  hogy  az  általam vez.etett  kor-
mánynak van cigánypolitikája. Mi poli-
tikai  felelősséget  vállaltunk  a  cigány-
ság   helyzetének  a  megváltoz.iatására.
Ez a kormány  1995-l)en rövidtdvú vál-
ságkezelő programot fogadott  el.  Ez a
kormámy    1996   tavaszán   az   ország-

gyűlésnek   konkrét   cselekvési   progra-

#kísisug,yezt:aEkksorvé#íFoe#á:iiaov#la=y
1997-ben  tava[y  középtávú  cselekvési
programot fogadott  el  és  valósti  meg.
Ezeknek a lényegét már korábban meg-
ismertettük   a   széles   közyélemémyel.
Összefoglalva pedig azi említett tancícs-
kozáson  1997.  novemberében  nyugod-
tan  mondhatom,  mert  nemzetközl  par-
nereinlc  ezt  megerősítik,  hogy  az Euró-
pai   Unióban   péklanélküli,   hogy   egy
kormány   konkrét,   sz,ámonkérhető  for-
mában vállal kötelezettséget  a cigány-
ság  helyzetének javítására. Ez egyedül-
álló   a   közép-kelet-európai   térségben,
itt,  Magyarországon.  Az is  példanélkü-
li, hogy  szoros együttműkö-dés jött létre
ave},Caaazíóícgűöy.Sváegi,[c:#:íi#képbv%::s`aű`-a

Lungo  Drom.  Az is példaértékű,  ahog!
a  cigány  önkormányzatok  országosctn
és   helyi   szinten  a  többi  kisebbséggel
egyenrangúan műíködnek.  Ez így törté-
nik most  is, péklául a kisebbségek par-
lamer}ti  képviseletének..Pizios`ít.ása   kö.-
rül.  És az az elvi megállapodás,  amely
kedden  születeit  a  kisebbségekkel foly-
tatott tárgyalások eredményeként, lehe-
tőséget  teremt  meggyőződésem  szerint
cirra,  Íwgy  rövid időn belül bekerülhÁ!s-
senek  a  kisebbségek  képviselői  az  Or-
szággyűlésbe.  Ezi  a  lehetőséget  feltét-
lenül mindamyiunknak közösen ki kell
hisználnunk.  Szoros  és  érdemi  együtt-
működés alakult ki a Cigányügyi Koor-
dináiciós  Tanácsban  és  a  Roma  Prog-
rambizottságl)an.   Az  OCKÖ  vezetőjé-
vel pedig jómagam is beható vélemén_y-
cserét  folytatiam  és  meg  kell  monda-
ru)m,  számomra  az  ott  elhangzott  ja-
vaslatok rendkívül foniosak, tanulságo-
sak voltak. Minden dicsekvés né[kül ál-
líthatom,  hogy  ezeket fc/lyamatosan át-
ültetjük  a   gyakorlatba.   Megvalósítjuk
azi, ami az ország helyzetével, teherbí-
ró  képességével,  lehetőségeinkkel össz:
hangban vari,.  Az  sem egy  elhanyagol-
ható  mellékes  körülmény,  hogy  pont  a
tanácskozás  eredményeként  megterem-
tettük,  hogy  az  egyes  minisziériumok-
nál,    tárcákrúl    kijelölték    a    cigány
ü#gaypéc:o[af::ft#%%entákaaííkocfiEg:y#oESz

ririndenképpen egy komoly előrelépés.
*

Ki   kell   mordani   néhány   alapvető
rendező elvet,  azokat a gyakorlatban is
érvényesíteni  kell.  Először,  az,  ősz,iníe-
ség jegyében.  Nem fogadható  el és  re-
ményeink  szerint  a cigányság  számára
sem fogadható  el  az  az  állapot,  hogy
egyre   több   rormi   család   számái_a   az
egyetlen bizios,  de. állandó megélhetési
forrás   legyen  a   gyermekeft  ut_qn  jár_ó
családipótlék.  Az  etrikai  kisepbségek-
nek, a cígányságnak i.s káros, ha a csa-
ládok tömegei munkanélküli életmódra,
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egz.isztenciára   rendelkeznek   be,   vagy
kényszerülnek  berendez]cedni.  Ez.i  nem
eanf::§§se:ígkí#áer8samdaa§oU#%ksseez#nőka'hsee[#

zeten munkahelyteremtéssel, de munka-
helykereséssel  és  munkavdllalással  le-
het és  kell változiatni!

*
Egyértelművé  kívánom  tenni,  hDgy  a

pozitíy megkülönbözietés riem egyenlő a
kiNételez;éssel.     Elfogadhű:Íatlan     lerme
ugyanis hogy a h{isonló szociális helyze-
tű  rétegek  ne  kapjamk  ugyarw)lyan  tá-
mogatást,  mint  a  cigány  rászorulók.  A
másság, a sz.ármazás nem lehet jogcím a
szociális  ktvételezésre.  A  sz.ociálpolitikii
terén nincs lehetőség nerrizetiségi etnikiii
hovatartozás  szerinti  pozitív  rnegkülön-
l)özietésre.  A  lakáshelyz;et  terén  e[ha:ng-
z;ott,   hogy   1994.   novemberét   követően
mintegy  10 ezer cigány család jutott h-
káshoz. Ennek a f iolyanui:tnak nincs vége,
sőt!  T;ovábbi lakás, kedyez]ményes  lakás-
hoz való juiás  és  építési programok ké-
sz,ülnek.  Hangsúlyozni  szeretném  azi  is:
az oktctiásban az esélyegyenlőség bizíosí-
tása   nem   csupám   nemzetiségi,   etnikai
kérdés.   Emek  rriegteremíése  össziársa-
dalri,  máském fogalmazya  nemz;eti fe-
ladat.  Sajm)s  az elmúlt  évek  során nem
történt  énderri  előrelépés  az esélyegyen-
lőség megteremtése terérL EzÍ be kell lát-
ri,  azért,  hogy  valóban változtatni  tud-
junk.  Erimek nem mond ellent az, hogy a
cigányság  számára  ugyanakkor  sajátos
fetiételeket kell biziostiari az okfaiá! te-
rén is. Erre már vannak jó példák. Igy (i
Gandhi Ginmáz.ium, a` Kűlyi Jag Szakis-
koki  vagy a sz;olnoki Rornn Esély Alapíi-
ványi lskola. Ez;ek körét bővííeni, erőstie-
ri kell.. A lényeg:  ezek a progm:rriok nem
lehetnek  ellentétesek  a társadalom  egé-
sz;ének  érdekdvel.  Ebben rriegkülönbözr
tetett  fielelőssége  van  a  cigány  érteimi-
ségmk. A romÁ:k felemelkedésének egyik
legfőbb  biziosítéka,   hogy  folyc[:rmi;iosan
bővüljön és erősödjön a cigány értelmi-
ség. Meggyőződésem ugyanis, hogy a ro-
i'ria   pedagógusok,   népművelőík,   művé-
sz,ek, közíiszíviselőft, közalkalmc[ziottak és
más   értelmiségiek  azok,   akik  igaz.ából
f ie[karo[hatjök a társc[ikat.*

Ijehet, hogy nem a jelenlévők, hanem
a kívülállók számdra nem eléggé közis-
mert, hDgy mit jelent a Lungo Drom, de
szárriomra  ez  nagyon  kifiejező:   hosszú
űi. Hosszú űt van még előttünk hölgye-
im  és  uraim,  mindamyiunk  előtt.  De
ezen az úton végig kell menni és együtt
végig  is fiogunlc  meri,ni,.  Ehhez  kívánok
önökru2k erőt, egészséget, báíorságot és
türelmet   saját   maguk,   mások   és   az
egész orsz,ág közös érdeke iránt.  Csele-
kedjünkegyüít!KöSzönömszSpöe#;ÉNa
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„Elviselhetetlenül szeretem
azt a népet, amelyből származom"

Beszélgetés Szentand-rássy lstván festőművésszel
- A7,t mondják, csupán azért csi-

nálnak „ügyet"  a cigánykérdésbíl,
mert `néhány  embernek  ez  anyagi
és erkölcsi hasznot hajt, amúgy pe-
dig  úgyis  megoLdt')dna  magától  is.
Mi a véleménye erríl az állításról?

- Amyira sztereotíp kérdéssé deg-
radálták   ezt   az   emberileg   kevéssé
megközelíthető   állapotot,   hogy   én
csak  a  Péli  Tamás  mondását  tudom
erre felhozni válaszként.  Mikor meg-
kérdezték  ől,  hogy  miért  ilyen  nép-
szeiú'   és   sikeres   festő,   azt   felelte;
mert minden országnak szüksége van
egzotikus   vadállatokra.   Produkciók-
ra,  httgy  bemutathassa,  irilyen  tole-
ráns  és  hogy  milyen  emberi  módon
tud bánri ezekkel  a furcsa állatfajok-
kal.  Valahogy  így  kezdődött  el  a kí-
váncsiság,  a  "beleérzés",  a  romanti-
kaker.esés,   amit   a  cigánylét  mögött
sejtettek, és az önigazolás, hogy igen,
mi jól gondolkozunk a cigányainkról.
De hát tudjuk, hogy 4oo éve Magyar-
országon   a   cigánykép   eleve   hamis
volt,   mert   csak   az   "én   cigányom"
szintjétől indulhatott és jutott el a bü-
dös cigányig.

- Az „én cigányom" vo]t a kivétel?
-  Igen,  a  kiugrási  lehetőség.  Egy

muzsikus    olyan    produkciót    tudott
nyújtani, amit az urak megfelelőképp
h()noráltak,  bármikor  rendelkezésük-
re állt a zenei rabszolga.

-  Azt  mondod,  hogy   amit   ]át-
tunk, az csupán kirakatpolitika?

-  Nemcsak  a  cigányokkal,  ahogy
az  Öregekkel,  a  gyerekekkel  bám.dk,
az  is   csupán  kirakatpolitika.   Itt  ma
hátrányos  helyzetben  lenni  nem  ki-
váltság.

-  Mégis  nagyon  sokan  azt  áll]'t-

ják, hogy kiváltság.
- Cigánynak ]emi?
-   Cigánynak,   vagy   bármilyen

„másnak" lenni. Kisebbségnek.
- Nem hiszem.  Én eleve visszauta-

sítanék mindenfajta olyan megközelí-
tést  a  huszadik  században,  hogy  ki-
sebbség.  Maga a szÓ degradáló. A le-
hetőség,  amit  rejt.  Mindig  a  kisebb-
ség fázott rá,  mindig  őket használták

ó

fel   fegyverként,   és   mindig   ezeket
akarták a létjogosultság jog`án az crő-
sebbek megszüntetni.

- Miért kell egy kisebbséget beol-
vasztani,   e[törölni,  miért  jó   ez  a
többségnek?

- Ennek magyarázata egy  evolúci-
Ós  hiba  az  emberben.  Túl  sokan  va-
gyunk  itt,  ebben  a  „barlangban",  és
kétségtelen,   hogy   a   gyengébbeket,
vagy   a  gyengébbnek  minősített   lé-
nyeket   fogjuk   kirakni,   hogy   elfér-
jünk.

- Ezek szerint pusztán gazdasági
okai lennének az intoleranciának?

- Gyerekkoromban azt láttam Nóg-
rádban,  hogy  az  emberek,  ami'g  volt
biztonsági  alapjuk, megengedték ma-
guknak a toleranciái.  Még büszkék is
voltak  magukra,  hogy  milyen rende-
sek  is  vagyunk,  hogy  elviseljük  eze-
ket  a  cigányokat!  A  lelki  tényező  a
többség  esetében  rettenetesen  mani-
pulálődik a vallás  által.  A vallástörté-
netben a gonosz megjelenítése a cigá-
nyokra  asszociál.  Az  Ördög  kinézete
is olyan, mint a cigányé.

- A cigányt már e]eve fenntartás-
sal t.ogadják a rasszjegyei miatt?

-  Személyében  nem biztos,  de  tö-
megében  igen.  A többség  számára  a
cigány  egy  titokzatos  másságot kép-
visel,   amitől   fél   és   nem   hajlandó
megismemi. Európában - bármemyi-
re szocializálódik is  az ember - min-
denféleképp az első benyomás a dön-
tő.

- És a fekete nem szép?
-  Félelmet  okoz.  A  gyülekezetek-

ben a papok azt magyarázták, hogy a
gonosz a pokolból jött, fekete, büdös
és kénszagot áraszt.

- Téged, aki  le sem  tagadhatnád
a  származásodat,  sokszor  megsér-
tettek?

-Hogyne! Az első benyomás alap-

ján  nem  nagyon  tudnak  velem  mit
kezdeni,   nem   tudnak   hova   tenni.
Mert  azt  a fajta cigányképet én  már
nem erősítem, ami a magyarokban él:
az  a  cigány,  aki  melósruhában  jár,
kistermetű  és   agyon   van  tetoválva.

Én nem  ez  a  figura  vagyok,  és  ezért
furcsa, kíváncsi  tartózkodássál, de el-
viselnek    bizonyos    szinten.    Ez    az
egyik  forma.  A  másik  az  agresszív,
amikor úgy állnak hozzám, hogy:  na,
mit keres itt a büdös cigány?

- Gyakran átélté] i]yeneket?
-Nagyon sokszor!
-  A  te  heLyzeted  már  más.  De

ameddig  nem   művészként  tartot-
tak  számon,  amíg  nem  volt  nyi]-
vánvaló,    ki   vagy,   addig   milyen
volt?

-  Én  ret,tenetesen  szabadon  éltem
meg, annyira túl tudtam lenni ezeken
a   dolgokon.   Úgy   gondolom,   h()gy
kétféle típusú ember van:  aki megbo-
csát  és  aki  nem.  Aki  megbocsát,  az
oda tud másra is  í`igyelni.

- Megbocsátó vagy?
-  Miért,  mit  tudok  csinálni?  Na-

ponta nem mehet ki  az ember  az ut-
cára,   hogy   agyonverjen   három   gá-
dzsót, mert előtte másik három elvct-
te a buszjegyét a hatoson.

- És mennyire tesznek kirakatba,
mióta ismert festőművész vagy?

-  Tennének,  de  ez  az  ország  a  t,e-
hetségeivel  olyan  mostohán  és  sze-
mélytelen  módon  bánik,  hogy  elké-
pesztő.  Nem véletlen, hogy  amyi  ie-
hetséges    művész    élete    kolosszális
zsákutca.  A művész is  valami „más".
Produkciót  csinálnak   abból,   amivel
szemben lelkiismeret-furdalásuk van.

-A faji előítélet akkor nem volna
más, mint a másság rosszul tűrése?

-  Az  embereknek  rossz  beidegző-
déseik   vamak   ezzel   kapcsolatban.
Nagyon  sok  városlakó  valamikor fa-
luról  jött,   ahol   elevenek   voltak  az
előítéletek a cigányokkal szemben.

- A cigányok adtak okot erre az
e]őítéletre?

- Hát nézd!  Egy nép, aki hazát ke-
res és rájön, hogy ez nem fog menni,
mert  bárhová  lép,  ott  már  kialakult
kultúrák  működnek,  ahol  maximum
valami  szolgai  helyzetbe  keveredhet,
tehát  mindenképpen  hátrányban  lesz
a többivel szemben.  Magyarországon
ezer éve, István Óta számolják a kul-
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túrának  azt  a  fokát,  amikor  lemond-
tunk  azokról  a  szokásokról,  ami  ad-
dig   a   tűz-,   nap-   és   természetimá-
dáshoz  kötődött,  és  elfogadtunk  egy
lstenséget.  A kereszténység lett aztán
itt is a kultúra alapja. A cigányok be-
jöttek egy olyanfajta szemlélettel, hit-
béli mássággal, airi nem rosszabb, de
nem  ismert,  mert nem  is  volt  leírva.
Szóval a cigányság megérkezik Euró-
pába,  és  a  maga  lehetőségei  szerint
megprőbálja felfedezni  azt, hogy  eb-
ben  a  kultúrában  ő  milyen  részt  tud
vállalni úgy, hogy a létfenntartásához
megfelelő eszközöket,  formákat állni
tudja.   Amit   lndiából  hoztak,   amak
nagy   része   itt   használhatatlan   volt.
Nem  volt  meg  hozzá  a  ritmus,  nem
volt  meg  hozzá  a  befogadási  igény,
mert már kialakult formában megvolt
minden:  ip.dr,  mezőgazdaság.  A cigá-
nyok  talán  azzal  boldogultak,  hogy
olcsóbbm és esetleg mi'vesebben dol-
8Oztak.

-  Mitol  maradt  meg  akkor  a  ci-
gányság?

-   A   háborúk  nagyrésze,   azon   [úl,
hogy  pusztít,  egy  bizonyos  szinten  to-
lerál.  Tolerz'Uja  azt,  amit  már  nem  tud
elpuszti'tani.   És   a   cigányságnak   vm
egy fantasztikus alkalmazkodóképessé-
ge. Jártak a hadsereg utÁn, fegyvert k()-
vácsoltak,   zenéltek,   szórakoztatták   a
katonákat,  tisztasági  feladatokat  láttak
el, tehát szükség volt a munkájukra. El-
végezték azt a munkát, amit a katonák
nem  tartottak magukhoz  méltónak,  de
érdekes módon soha nem voltak harcra
kapha[óak. Pedig bátrak voltzk és értet-
tek  is  a  fegyverviseléshez,  de  talán  az
akkori,  a  budhizmuson  alapuló  vallási
gondolkodás volt az - ami azt mondja,
hogy ne pusztíts el seinmit és senkit -,
ami miatt végül is nem mentek el har-
colni.  Különben  miért  ne  mentek  vol-
na, hiszen  akkor úgy  volt,  hogy  gyere,
te  is  kapsz  három  armyat,  neked  is
megéri.

- Azt mondják a magyarok, a cigá-
nyoknak    úgy   jó,    ahogy    vannak.
Olyan körülmények között szeretnek
élni, ahogyan élnek és örülnek, ha se-
gélyezikoftet.

- Ezt inár a húszas, hamiincas évek-
ben  is  így  gondolták,  akkor  is  gettósí-
tották a cigányságot,  és  földhöz kötöt-
ték.   Ugyanúgy,   mint   a   parasztságot.
Akkoribm a büdös paraszt és a büdös
cigány egyként volt kezelve.

-    A  cigányok  nem  szólhattak  és
nem   szólhatnak   l)ele   saját   sorsuk
alakulásába?

-Nem. Nem is t,udnak beleszólni, hi-
szen nem tudják, mit jelent bizálmi ala-
pon  jogot  szerezni  ana,  hogy  mások
nevében beszéljenek.-Ez a Magyar Par-
lament   alapvető   hibája.   Az   igények
megfogalmazódnak,  de  nein  a problé-
mát  érintik,   hanem   bizonyos  kísérté-
sek,   gyengeségek   folytán   személyes
hatalomszerzéssé   degradálódik  a   do-
log. Az ország is ezért mtíködik mosta-
nában így.

- Azt mondod, vétkesek a cigányok
is?

- Minden ember vétkes, aki a sorsán
nem  akar  változtatni!  A  liiba  ott  van,
amikor  nem  tud.  A  cigányság  inkább
akar, mint tud, de ebben az esetben ke-
vés az akarat. Mondjuk, ha bezámak a
gyárak,  üzemek,  akkor  hiába  akar  az
ember  tovább  dolgozni.   Rettenetesen
rosszul mértek itt fel bennünket, azt hi-
szem, ez az alapvető hiba. De ennek az
országnák joga  vffli  erre,  mert  a törté-
nelme  során  hihetetlen  sérüléseket ka-

pott:  tatár,  Habsburg,  orosz...!  És ezek-
től  a sérülésektől  ez  az ország rettene-
tesen gyanakvó lett.

-  Van  l)enned  hazafiasnak  nevez-
hető   érzés,   hogy   azért   magyar   is
va8y?

- Nincs  semmi magyarérzetem,  saj-
nos.  Ez nem  baj, mert egy magyamak
sincs cigányérzete, tehát ez megbocsát-
ható dolog. Az más kérdés, hogy isme-
rem  az  ország  történelmét.  Anyám  ci-
gány  volt,  Isten  nyugosztalja,  de  aki-
nek a nevén  vagyok,  az  egy olasz csa-
lád,  aki  magycu  területen  kapott mun-
kát.

-  Mennyire   kötődsz  a   cigányok-
hoz?

-  Az Őseim jogán rettenetesen,  elvi-
semetetlenül.    Elviselhetetlenül   szere-
tem azt a népet, amelyből számazom.

- De a cigányok többsége magyar-
nak is tartja magát.

- Mert beszéli a nyelvet.
- Csak ezért?
- Nem, mert a történelmi asszimilá-

ció f`eladata, hogy ez az érzés kialákul-
jon az emberben.  Ez azért helyhez kö-
tött, mert városban az ember jobban le-
het  világpo]gár,  mint  vidéken.  Város-
ban  könnyebben  elfogadod  a  többségi
létfomát. Nincs is nagyon más válasz-
tásod.   Aztán   elvállalhatod  a  mássági
helyzetet,  amelyben úgy élsz, ahogy te
gondolod, úgy beszélsz, olym nyelven,
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olyan kultúré'ibm alkotsz, ami szerinted
hozzád  méltó.  Ebben  az  esetben  sok
példám van arra, hogy lehet magyamak
lenni.

- Minek tartják a  magyarok a cii
gányokat? Magyaroknak?

-  Persze,  hogy  nem  mnak.  Fekete,
bama bőrű, más lelki rezdülésű ember-
nek.  Minden  nép  meghatározó  léü.or-
máját  az  Ősök  adják.   Az  Ősök  iránti
tisztelete még mindig  elég  erős  ahhoz,
hogy ebben a dologban ők diktálják ezt
a fajta szellemisége[.

- Ha nem tartják ezt a népcsopor-
tot idevalónak, vajon miért kellene a
cigányokkal  külön  foglalkozni,  segí-
teni íket?

-  A gond,  hogy  a  cigány  nem  akzirt
magyar  lenni,  ő  csak élni akzu-t iit úgy,
akár egy magyar. A fejlődés annyi volt,
ha  a  gettóból  beköltözhetett  a  fá]uba,
és  a  magyar  szomszédok  nem  gyma-
kodtak,  hogy  holnapután  a  paradicso-
mot  vagy  a  tyúkokat  el   fogja  lopni,
megbíztak   benne,   mert   a   cigánynak
ugyanolyan     paradicsomja     volt     és
ugymolyan  tyúkja,  sőt ha kellett,  még
szorgosabb,   szigorúbb  is  volt,  mint  a
szomszéd.  Azt mondták:  milyen ügyes
ez a cigány!  Ez már nem is cigány.

- Aki fe]vette a nem cigány é]etmó-
dot, azt már nem is cigánynak tartot-
ták, hanem magyarnak?

- Persze.
- Téged magyarnak tartanak?
-Dehogy tartmak! De én nem is tet-

tem meg  ekkora utat ehhez.  Más a vá-
ros  és  más  a  falu.   A  t.áluban  ``okkal
egyértelműbb  minden.  A  teljesímény,
van-e   becsülete,   alkalmazkodó-e,   és
megsérti-e  azokat a  szabályokat,  ame-
lyek ezekben a közösségekben rettene-
tesen  szigorúak,  és  felrúgásukat kemé-
nyen büntetik.

- Mi történhet szerinted a cigány-
sággal?  Elképzelhető va]ami  kilába-
lás el)bol a nagyon rossz helyzetbőn?

-  Igy,  hogy  cigány-magyar  kérdés,
nem  fog  megoldódni.  Ugy  gondolom,
hogy  egy  létforma  adottan,  zE  egyen-
súly  és  a  hamiónia  törvényei   szerin[
muködik, ha tetszik, ha nem. Ez mind-
addig így fog inuködni, amíg az évsza-
kok,  az  Óceánok  ár-apály  egyensúlya
működik.   De   mégis   ismerünk   olyan
kultúrákat,   amelyek   eltűntek.   Én   €űt
mondom,    ha    tényleg    megtanulunk
megbocsátani, akkor van esély.

Kalla Éva - Soproni Agnes
(Az interjút  az ,,Írják le  a sóhaj-

iásomat"  c.  köteibtn veiiük úii.)
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kisebbségek napja volt Szolnokon, I 997L
december 27ién.

Az Országos Cigány Kisebbségi Oh

Dr. Pálri Miklós, Farkas Flórián és dr. Kerékgyártó T. István

Az  egész  napos  rendezvény  dé-
lelőtti  programja  kisebbségi  politi-
kai   fórum   és   a   Szolnok   Megyei
Jogú     Város     Cigány     Kisebbségi
Önkormányzata  által  alapított  „Ki-
sebbségi-dl`jak"  ünnepélyes  átadása
volt.

Farkas   Flórián,   az   OCKÖ   el-
nöke  előadásában  a kisebbségi  ön-
kormányzatok  szerepéről  beszélt.

-  Ahhoz,  hogy  a  magyarországi
cigányságnak    demokratikus    úton
választott  testülete  legyen  politikai
szinten,  ahhoz  ezt  a  képződményt,
ezt  a  testületi   formát  meg  kellett
alkotnia.  Ez  önmagában  egy  más
helyzetet,  egy  más  politikai  pályát,
de  ha  úgy  tetszik,  politikai  kény-
szerpályát  jelentett  mind  helyileg,
mind  pedig  országosan.  Ez  azt je-
1entette  abban  a  pillanatban,  ami-
kor  létrejött  a helyi  cigány  kisebt}~
ségi   önkormányzat  és   az   OCKO,
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hogy  nem  lehetett  már  a  további-
akban  a  cigányok  beleszólása,  vé-

Nemcsak  nekünk  volt  kihívás,  ha-
nem   kihívás   a   társadalomnak   és
kihl'vás  a  kormányzatnak  is.  És  ha
azt  mondom,  hogy  ez  a  kisebbsé-
gi,   új   politikai   képződmény   min-
den   idők   legnehezebb   társadalri
viszonyai   között  jött   létre,   akkor
sem  túlzok.

Dr.  Pálfi  Miklós  a  Szolnoki  Ci-
gány   Kisebbségi   Önkormányzat  el-  `'`
nöke   súlytalannak_  és   k()molytalan-
nak  nevezte  azt  a kormány  által  el- ;'
őterjesztett  törvényjavaslatot,  amely
a   nemzeti   és   etnikai   kisebbségek
parlamenti  képviseletét  szabályozná.
E  törvényjavaslat  szerint  ugyanis  a
cigányság  nem   számíüat  a  létszá-
mának  megfelelő  memyiségű  par-
1`menti  mandátumra.

Dr.  Kerékgyártó  T.  István  tár-
sadalomkutató,  a  többségi  társada-
lom  kisebbségképéről  tartott  előa-
dást.    Többek   között   szólt   arról,
hogy   az   a   társadalom,   amelyben
etnikai   vagy   egyéb    konfliktusok
felmerülnek,  az  a  társadalom  nem
tekinthető  civilizált  társadalomnak.
Előadása   végén   az   is   elhangzott,
ha   a   cigányság   politikailag   nem
képes  artikulálni,  nem  képes  aka-
ratát   keresztül   vinni,   nem   képes
`az   érdekeit   megjeleri'teni,    akkor
mindig~.. útszélre    dobott    etnikum

lemény`dlkotása     nélkül      dönteri.     marad.
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Farkas I<`lórián gratLilál Csil]ei Béla és dr. Kerékgyártó T.  István kitüntetetteknek

Gál   József   lelkész,   az   OCKÖ
képviselóje  hozzászólását  egy  pél-
dázattal   kezdte:

-  Izracl  népe  420  éven  keresztül
nyomorgott,   mert  lsten  nem  szólt
hozzá.   Ez   a  legnagyobb   fájdalma
volt.  A  cigányság  már  lassan  ezer
éve   nyomorog,   mert   a   jelenlévő
hatalmak  nem  kívántak  vele  szóba
állni.  Megtűrték,  eltűrték,  elüldöz-
ték,    valami    in(')don    itt    tartották
őket.  És   akkor,   karácsony  estéjén
egy   csillag   feltűnt  az  égen  és   az
a  csillag  két  különböző  társadalmi
réteget  vezetett.   Vezette   a  bölcse-
ket,  vezette  a  királyokat,  ugyanak-
kor  jelzést  adott  az  egyszerű  sze-
gény  pásztoroknak,  akik  a  nyájuk
mellett  vigyáz,tak  éjszaka.   Mit  je-
lent  ez  ma?  En  azt  hiszem,  hogy
a   cigányok   politikai   csillaga   fel-

tűnt  az  égen.   Ezt  észre  kell  venni
Magyarországon  a  bölcseknek  is,  a
hatalmasoknák is,  és  észre kell ven-
ni  nektek  is  egyszerű  romatestvére-
im,    akik    sokszor    szegénységben,
nyomorúságban     éltek.     Mit     kell
inindanyiunknak tenni?  Mind  a bö1-
c{ieknek,   mind   az   egyszerű   embe-
reknek?   KÖvetni  kell  a  csi.11agot.

Ezt   követően   került   sor   a   ki-
sebbségi    díjak    átadására.    A   ci-
gányság   érdekében   kifejtett   tevé-
kenységéért    hárman    kaptak    ki-
sebbségi  díjat:   Oláh  Angyalka,  a
Szolnoki  Humán  Szolgáltató  Köz-
pont   munkatársa,   CsÍIlei   Béla,   a
Roma Esély Alternati'v  Alapítványi
Szakiskola   igazgatója,   és   Kerék-
gyártó  T.   István  szociológus.

- paksi -
Fotó:  Csal)ai 1.
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A hevesi Ka]o Roma  Folklórcgyiittes
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o :Zg  í:1ganüdmóaki,sár:l:`y::li,Íte:
kultúránk    szerves    részei.    Azt    is
mondhatnám,     egymást     feltételező
l`ogalmak,    nem   kizárják    egymást,
hanem  együtt  létezők,  s  ebből  ere-
dően    következik,    hogy    a    kérdés
csak    így    tehető    fel:    idenütás    és
kompromisszum.      Nem     kizárásos
vagy-vagy   módon,   tagadással,   mert
abban    a   pillanatban    értelmetlemé
válik.

Az identitás  és  a kompromisszum
tehát  koegzisztensek,  együtt  élnek,
együtt léteznek.  Az identitás egyen-
lő    azonoLsság.    A   kompromisszum

pedig    kölcsönös    engedményekkel
járő   megegyezés.    Napjaink   roma
politikájában   sokszor   felbukkan   a
kérdés:   köthető-e   kompromisszum
azokkal,  akiknek más-más  a hitval-
lásuk,  politikai   l`elfogásuk,   ideoló-
giájuk,  vallásuk,  nézetük stb.  Ezek-
re  a kérdésekre  a válasz:  igen.  Csak
nem  minden  áron!   Csak  az  olyan
szövetségi politika hasznos,  szüksé-
ges,     képzelhető     el     részünkről,
amely nem csorbítja identitásunkat.

0lyan  engedményeket  nem  tehet
a   roma   politika   s   nem   folytatliat
eredményes    kiállási,    amelynék   a
végeredménye  az  önaz()nosság  fel-
adása,  az  ident,itás  elvének  tagadá-
sa.  Minden  más  vagy  másfajta  en-
gedmény  elfogadható,  vállalható  és
politikailag   is   indokolható,   amely
segíti  a  megegyezést,  olykor  válsá-
gos  esetekben a megbékélést,  az el-
lentmondások  feloldását  romák  és
nem  romák,  cigány  és  nem  cigány
Önkormányzatok,   .  polgármesterek,
testületek    közöit,    csak    egyetlen
nem:  az  identitás  feladása.  Ezt nem
lehet és nem is szabad elvárni,  mert
aki nem ismeri el  a másságot, az al-
kalmatlan   a   politikai   együttélésre,
együtt gondolkodásra, s ebből egye-
nesen    következik:     a    cigányügy,
mint  társadalmi  gond  kezelésére  és
megoldására sem.

S§éli:ekmne,:=so:dhoomriokár:aí:?:
vallása,   ideológiai   felfogása,   politi-
kai  nézete  stb.  A  cigányság  túlnyo-
mó   többsége   viseli   rasszjegyeit,   s
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így     első     látásra    „1elepleződnek",
meg  sem  kell  szólalniuk.  Az  olyan
-  hivatalt  viselő  -  hatalom,  amely-
nek  enyhén  szólva  fenntartásai  van-
nak   a   cigányokkal   szemben,   vagy
látensen   cigányellenes,   nem   a   hu-
mmizmus   alapján   közelíti   meg   a
társadalom   eme   gondjait,   neuralgi-
kus  pontjait,   amelyek   a  cigányság-
gal   kapcsolatosak.   Bár   lehet,   hogy
az  illető  hivatalnok  vagy  választott
tisztségviselő  mélységes   humanistá-
nak   és   istenhívőnek   vallja   magát.
Nézzük   Thomas   Mann    világhírű
német   író   szerint   ri   a   humaniz-
mus?  „Emberszeretet,  semmi  egyéb
és  ezzel  már  poliúkum,  már  lázadás
minden  ellen,  ami  az  ember  eszmé-
jét  bemocskolja,  megbecsteleníti."

H:eezaah::sraldááoéieáJ#iotákeá:
szaktudósok    és     politikusok    nem
gondolkodnának  egy  Önállő  diszkri-
minációellenes    törvény    megalkotá-
sának   szükségességén.   Nem  tudom
sor  kerül-e  rá  vagy  nem,  s  ha  igen,
akkor  milyen  lesz,  s  mire  fog  kiter-
jedni,   abban   viszont   bizonyos   va-
gyok:  szülemet  ilyen  törvény,  a har-
cot  a  másság  elfogadásáért  és  érvé-
nyesítéséért  a  mindennapokban  kell
megvívni.   Identitásunkat   vállalva   s
minden  kérdésben  kompromisszum-
ra  törekedve.

A politika nem csak az egziszten-
ciák  tudománya,  nem  csak  az  elve-
ink   megvalósításának   tudománya,
hanem  a  kompromisszumok  világa
is.  Életünk  csupa  kompromisszum.
Emek az elvnek az abszolút tagadá-
sa   a  cigányság   pusztulása,   halála,
megsemmisürése.    Kiélezett    társa-
dalmi,   gazdasági,   szociális   válsá-
gokkal    terhes     világunkban    még
szükségszerűbb,   hogy   keressük   a
kompromisszumokat a többségi  tár-
sadalom szerveivel,  vezetőivel,  tag~
jaival.    Tudomásul    kell    vemünk:
csak     a     többségi     társadalommal
együtt,   másságunkat   elfogadtatva,
de    identitásunkat    megőrizve    le-
szünk  csak  képesek  annak  a  nagy
horderejű,  a cigányság  élethelyzetét
kardinálisan  befolyásoló  kormány-
határozatnak    a   végrehajtására   is,

amelyet a kormány az Országos  Ci-
gány   Kisebbségi   ŐnkormÁmyzattal
együtt  dolgozott  ki.  Mi  ez,  ha  nem
kompromisszum?

Rgalmasság,   nyitottság,   követ-ezetesség.     0lyan     fogalmak,
amelyeket   érvényesíteni   kell   a   ci-
gány  politikában.  És,  ha  már  ennek
eklatáns       példájául       szolgált      az
OCKÖ   és   a  kormány   együttmííkö-
dése  nyomán  született  átfogó,   több
évet  felölelő  romaprogram,  akkor  e
politika   érvényesíthető   a   megyék-
ben,    városokban,    a    falvakban    is.
Okos  diplomáciával,  kerülve  az  ag-
re s s ziv itás t ,         kompromi s s zumokat
kötve   oldhatjuk   meg   a   cigányság
gondjait  hosszú  távon.

Tamási Áronnal  vall()m, hogy  az
ember  azért született e  földre,  hogy
valahol  otmon  legyen  beme.  Ez  a
homloknyi  haza  a  cigányság  otmo-
na is. Immár több, mint félévezrede.
De  állandóan  vívódnunk kell,  hogy
otthon  érezhessük  magunkat.  Elfo-
gadásunkért   mindemap   meg   kell
küzdenünk.   Ezt  eredményeink,   si-
kereink segíthetik, deviáns magatar-
tások  hátráltatják,   agresszív  politi-
kai       fellépéseink      kiűzetésünket,
megaláztatásainkat    növelik.     Még
akk()r  is,  ha  úgy  tűnik,  mert  a  lát-
szat   azt   mutatja:    győztünk.   Nem
megtűrésünkért  emelünk   szót,   ha-
nem   elfogadtatásunkért.    Napjaink
tragikus   eseményei   s   a   Nyugatrí]l
érkező  hírek  el  kell,  hogy  gondol~
koztassanak bennünket is. Nem vár-

ják tárt karokkal  a  romákat  a  sokat
emlegetett  s  példaként  szolgáló  de-
mokráciákban sem.

M:gféát:z#e,T;Tffiásíah: :::
gányság?  Ott,  ahol  született,  ahol  él
és   hal.    Ez   a   hon   az   otüionunk,
együtt   kell   élnünk,   s   azt   keresni,
ami  összeköt  bennünket,  s  nem  azt,
ami  szétválaszt.  S  ez  momas  Man-
nal  vallva:  a  humanizmus.  E  funda-
mentumra  épülhet  az  identitás  és  a
kompromisszum.

Farkas Kálmán
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Kezdeményezte a Felső-Szabolcsi lskolaszövetség

Konferencia ezeregyszáz roma Tanuló
pedagógusainak Pátrohán

A szimpatikus Berencsi Ferencné, a
Pátrohai  Móricz  Zsigmond  Általános
lskola igazgató helyettese felszólalásá-
ban a cigány tanulók motiváciős ténye-
zőiről  beszélt.  Első  és  alapvető  elem-
nek, meghatározó tényezőnek említette
a családi liáttért, a biztonságot. Beszélt
arről,   hogy   ennek   párosulnia  kell   a
gyemekek  szorgalmával,  kitartásával,
olykor  még  azzal  a  tolerancia  képes-
séggel is,  amely képessé és alkalmassá
teszi,  teheú  őket  a  megkülönböztetés
elviseléLsére.

Egyik  legdöntőbb,  a roma gyerekek
iskolába járását akadályozó  és megha-
tároző tényező a családf`ő munkanélkü-
lisége, melynek romboló hatásai szinte
felmérheteuenek,  rombolóak  szellemi-
ekben  is,  különösen a gyerekekre.  Ka-
tika tanámő  fejtegetéseit feszült figye-
lemmel  követte  az  egész  konferencia,
amelynek m,agam is meghívott előadó-
ja voltam.  Es  mindaddig  „simán"  zaj-
lottak az események, amíg engem is be
nem vontak, mint személyes szemlélte-
tő „eszközt" ebbe az élő-eleven iskolai
játékba.  Ama kértek,  hogy  életutamról
beszéljek, anól, hogy egyáltalán minek
köszönhetem    értelmiséggé    válásom.
Igyekeztem  a  kérésnek  megfelelni  és
Farkas Tibor nevében is válaszolni.

Hogy  hol  történt mindez?  Pátrohán,
december 15-én az á]talános iskolában.
Gyakorlgtt előadóban is van drukk, iz-
galom. Ereztem itt is, azt meg különö-
sen,  hogy az  enyéimmel  vagyok,  inint
tanár. Őrültem Göőz lstván iskolaigaz-
gató   meghívá`sának,   mert  a  program

szerint  lehetőségem  nyilt  átfo-
gó  tájékoztatást  adni  a  Roma
Programról,  arról  a  középtávú
csomagtervről,  amelyet  az  Or-
szágos  Cigány  Kisebbségi  Őn-
kományzat     a     kománnyal
együtt dolgozott ki.

Félszáz pedagógus, foképpen

:gndká'LéátLei:Í::t:#::,,mmogé
annak részleteiről Farkas Tibor
előadásában  is.  A  KÖzoktatási
és Művelődési Minisztérium ál-
tal jóváhagyott pátrohai  felzár-
kóztató modell megismertetésé-
ért   rendezet,t   tanfolyamon   -
melyet  a  Soros  Alapítvány  tá-
mogatott -a Felső Szabolcsi ls-
kolaszövetséghez   tartozó   tan-
testületeknek a cigány  tanulók-
kal foglalkozó tanítói és tanárai
vettek részt.

Ötven  szempár figyelte mondandón-
kat. Tizenkét településéről és még több
iskolájából   érkezett  pedagógus.  Több
mint  1100  roma  gyerek  tanítója-neve-
lője. 0lyan iskolákból jöttek a pedagó-
gusok,  ahol  a cigány  tanulók létszáma
a 8-50 százalék fölött van. Szeptember
és  december  között  négy  foglalkozás
keretében    ismerkedtek    a    modellel.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a peda-
gógusok  szerepét  és  fontosságát  a  ci-
gány tanulók képzésében, nevelésében.
Alapvető  követelmény  szaktudásuk  és
elkötelezettségük mellett az empátia,  a
másság elismerése és elfogadtatása.

Gyarmati Ottóné, a Rétközberencs-
ről  érkezett pedagó-
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gus   nemcsak   arról
beszélt,  milyen  hát-
rány,okat    jelent     a
munkanéHcüliség,
hanem  mól  is,  ho-
gyan  sújtja  a  külö-
nösen  tehetséges,  az
iskolából    vagy    az
Órákról    elmaradozó
gyerekeket.   Fényes-
litkéről Papp Erzsé-
l)et érkezett, Tuzsér-
róI  Barabás  Tibor-
né vett részt a kísér-
letben,       Kékcséről
Gerzsenyi    Bé]áné,
Tiszamogyorósról

ketten    is    fontosnak    tartották,    hogy
újabb  ismereteket  szerezzenek:  Koncz
Gáborné  és  Gál  Andrásné,  Mezőla-
dánybóI  Barta  Sándorné,  MándokróI
Sajtos    Andrásné,    Dombrádról    dr.
Papp  Lászlóné,  a  pátrohai  tantestület
teljes létszámával és még sokan mások.

Még   elsorolni  is  hosszú   lenne,  mi
mindenről  volt szÓ  előadások,  konzul-
tációk,  bemutatók  stb  keretében.  Csu-
pán  egyetlen  dolgot  emelnék ki.  Vála-
mennyi  tanító-tanár előadást tartot,t ar-
ról, hogy ő miképpen, milyen módsze-
rekkel végzi a felzárkóztatást, a cigá}y
gyerekek  tanítását,  lelki  nevelését.  Es
ami  egyáltalán  nem  mellékes:  ezekre
az  előadásokra meghívták  a roma  ön-
kományzatok vezetőit,  szÓszÓIókat is.
Rengeteg hasznos, a roma gyerekek is-
kolai    oktatásában-nevelésében    érvé-
nyesíthető    módszerek,    elképzelések,
már    bizonyított    gyakorlati     tapasz-
talatok cseréltek gazdát.

Bizonyára  nem   egyedüli   a  pátrohai
modell,  amelyből  tanulni  lehet,  haszno-
sítható  és  adaptálással  máshol  is  alkal-
mazható. Fontos lenne, ha mindazt a sok
tapasztalatot, amely Pátrohán elhangzott,
az  iuetékes  tárca feldolgoztamá és  mí6
iskolák rendelkezésére bocsájtaná. Ezzel
hatványozottan segíüiemé a roma gyere-
kek  iskolai  beilleszkedését,  képzését  és
nem mellékesen:  a tehetségek felkutatá-
sát és gondozását is.

Farkas Kálmán
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A 100 Tagú Budapest CigányzenekzLr

1997.   december   15-én   képkiállítással
egybekötött  nyílt  zenekari  próbát  tzu.-
tott  az  Almássy   téri  Szabadidő  KÖz-
pontban.  A  program  szerint  a  meghí-
vott vendégek - akik között jelen volt
Tabajdi  Csaba  kisebbségekért felelős
poliükai  államtitkár  és  Petróczy  Sán-
dor a Határontúli Magyarok  Hivatalá-
nak elnökhelyettese is -, félórás műsort
liallhaitak a zenekar októberben megje-
lent A 100 Tagú Cigányzenekar varázsa
című  CD-jéről.  Ezt  követően  Raduly
.|Ó7sef elnök tájékoztatta a j elenlévőket
a zenekar életéről,  működésük kilátás-
talmságáról.  A 100 Tagú Budapest Ci-
gányzenekar   ugyanis   sehonnan   nem
kap  támogatást  működésük  feltételei-
nek biztosításához.

Raduly József hangsúlyozta:  „az elő-
ítéletet,   a  cigányságról   alkotott  sötét
képet csak értékeirik pemanens bemu-
tatásával  tudjuk megvilágosítani.  A ci-
gány zenész a magyamak jóban-rossz-
ban mindig hű társa volt. Ebből követ-
kezik, hogy a mi zenénk egy olyan kul-
túra,  mely  a magyar  és  az  egyetemes
kultúra  elválaszmatatlan  része.  Művé-
szetünkkel  az  előítéletek  falát  tudjuk
bontani, indulatokat tudunk szeh'díteni,
a  Magy±u.  Komány  image-t  alakí`tjuk
külföldön,  példát,  jövőképet  mutatunk
magyarországi   testvéreinknek.   Mind-
ehhez azonban szükséges a zenekar fo-
lyzmatos,   állandó,   biztos   működése,

mnihez  viszont  költségvetési  támoga-
tásra van szükségünk."

Tabajdi   Csaba  politikai  államtitkár
méltatlannak  tartotta  a  100  Tagú  Ci-
gányzenekar  helyzetét  és  ígéretet  tett
arra, hogy megpróbál segíteni.

A  rendezvény  -  a  karácsonyi  ünne-
pekre    készülődve    -    ajándékozással
folytatódott.  A zenekari tagok és gyer-
mekeik szaloncukrot és mikuláscsoma-
got  kaptak,  míg  a  meghívott  77  nóta-
énekes   egy-egy   műsoros   kazettát.   A
délelőtt zárásakénL a vendégek megte-
kintették   a   100  Tagú   Cigányzenekar
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fennállásának   13   éve  alatt  Összegyűlt
fotóiból  készült kiállítását.  Raduly  JÓ-
zsef  szavaival  élve:  megmutattuk  ma-
gukat a nagy közönségnek.

Este  Karácsonyi zenés  ajándékkosár
cíiimel 60 perces műsort adott a zene-
kar   a   Parlament   Kupolatemében   a
képviselőknek.   Raduly   JÓzsef   átadta
legújabb  CD-jüket  Gál  Zoltánnak,  a
Parlament elnökének.  Az  elnök úr pe-
dig  egy  plakettel  ajándékozta  meg  a
100 Tagú vezetőjét.

-P-
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a Mindenki Karácsonya megrendezése.
Az ezt megelőző hetekben aki csák te-
heti  sürög-forog,  szervezkedik az  Ön-
kományzat háza táján,  gyűjú az ado-
mányokat  és  szeretetcsomagokaL  Így
volt ez  1997-ben  is,  azzal kiegészítve,
hogy  az  önkományzat  sorra  bejárta
még  Mikulás  táján  a város Óvodáit és
bölcsődéit és  így  54 kisgyenneket ör-
vendeztetett meg ajándékaival.

Azután  elérkezett a várva várt Min-
denki Karácsonya.  Az ünnep,  amely a
maga utánozhatatlan hangulatával egy-
befonja  a  kisváros  cigányait.  A helyi
Cigány   KÖzösségi   Házban   -   amely
egyben  az  Előre  Szabadidő-  és  Sport-
klub székhelye is - a meghitt liangulatú
ünnepség   után   ültünk  le  beszélgetni
Pusztai  JÓzsef  önkományzaú  elnök-
kel és helyettesével, Kasuba JÓzseffel.

- Milyen érzésekkel és gondolatok-
kal  zárja az évet az önkormányzat?
- kérdeztük az elnököt.

- Óriási dolognak  tartom mind ma-

gam,   mind  kouégáim   és   az   önkor-
mányzat körüli  segítők részéről,  hogy
hallatlan korrekt együttmuködés folyt a
települési   Önkomány.zat   vezetése,   a
Szlovák  Kisebbségi  OnkoimányzaL  a
Családsegítő Szolgálat,  a pártok és ci-
vil  szervezetek és  a két  országgyűlési
képviselő, Szőllősi lstvánné és Földeéi
Zoltán  részéről  irányunkban.  Ők  ket-
ten most is megtisztelték ünnepségün-
ket. De a jelentősebb politikai erők kö-

zül szinte egész évben támogatott min-
ket az MSZP, a KDNP, a FIDESZ és az
MDF.  Szerencsés módon nem voltunk
liíján a Magyar Vöröskereszt és a Laza-
renus NEC Alapítvány segítőkészségé-
nek sem. Azt szokás mondani Szarvas-
ról, Iiogy  ez a nemzetiségi béke szige-
te, nos 1997 maximálisan igazolta ezt a
kijelentést.

- Bzek szerint 1998-ban is lesz bő-
ven tennivaló.

-  Így  van - vette át a szót  Kasuba
JÓzsef elnökhelyettes.  - Ebben  az  év-

ben  hagyományosan  készülünk  a  me-
gyei  spromapra,  a  kulturális  napra  és
szeretnénk   folytatni   kirándulásainkat ,
is. Ami a munkánk családsegítő részét
illeti,   folytatólagosan   egy-egy   város-
részre  kihelyezett  ülések  fomájában
jövünk Össze hónapról hónapra. Ponto-
san  azért,  hogy méginkább megismer-
jük a szarvasi romák gondjait.  Szeret-
nénk  tavasszal megrendezni  a megyei
cigánybált,   egy   országos   romológiai
konferenciát.   Folytatjuk   a   tankönyv-
támogatási   akciókat,   a   ruhagyűjtést.

Nyáron pedig szeretnénk fel-
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újítani  a  Közösségi   Házun-
kat, hogy ott megfelelő prog-
rainokat kínálhassunk  gyere-
keinknek.

- Mindenekelőtt szem előtt
tarüuk,   hogy   önkományzaú
ciklusunk    utolsó    évében    is
nagy   feladataink   lesznek   a
munkahelyteremtések    terüle-
tén  -  tette  hozzá  Pusztai  JÓ-
zsef. - Ennek érdekében köz-
munkapályázatokat dolgozunk

:;Ezáseé:aap#ffig@vn:g::
gazdálkodási Kft.-vel. Végeze-
tül   ezúton   szeretnék   önkor-
mányzatunk  nevében  minden
szarvasi  románák  és  nem  ro-
mának boldog új esztendőt kí-
vánni.

Kép és szöveg:  Szenes
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Fotók: Csabai lstváin
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Ez.t a könyvet úgy vedd a kezedbe, hogy  én írtam két hét alatt. Rólam
szól, 0. Mara cigány nai:v festőrőfl. Az iskoláz;atlanságom miatt csak úgy-
nevezett konyhanyelven írtam. Önéletrajzom azoknak sz;ánom, akík vala-
ri  módon  kapcsolatban vannak,  kényszerülnek,  vagy  aka:rnak  lenni  a
cigányokkal.

Ebben a könyvben igyeksz;em mi;nden témáról véleményt mondani, az.t a
valóságot leírni, amti az 52 évem alatt átéuem a cigány é.s az úgynevezett

parasz,temb er közö tt.
Ez a könyv szól a sz.eretetrőft, a gyűílöletrőfl, a megaJáz.tatásról, a bűnrőfl,

a tisz.tességrőíl, a c sodáról, a kisz;olgáltatottságról, a veszélyrőa, a betegség-
rőfl,  az  ábmról,  az  aka:ratról,  a butaságról,  az  előítéletrőfl,  a hitrőft,  az
irígységrőfl, a gyengeségrőíl, a bcf f átságról, a művészetrőíl.

És szól arrób hogy a cigányban ugyanúgy megvan az emberi érték, mint
a nem cigányban, csak a kel;l,ő emberi odaf igyeléssel lehet kíhozni belőflük.

És szól arrób hogy szeretnék mi.ndenkit attól a tévhittőfl megóvni, lwgy
a cigánnyal mindent büntetlenül el lehet követni.

És szól arról, lm nem kíhasználásból forduh5z felé, hanem ősz.intén, a
leghűségesebb barátra lelsz.

És sz.ól arról, Iw a politika embersz;ámba veszí őíket, az ország hasz.nára
lesz.nek és nem a szégyenére!

És  tanulságképpen,  szeretném ha a cigány  embert segíthetném!  Hogy
meg is  értse:  mit akai.ok e kitárulkozásomml ebérri?  Az.f, lwgy  elsősor-
bari érted írta:in, és nem bánom, ha megvetsz érte !

Születtem Monoron,  1945.  szeptem-
ber 3-án, a fáluvégén, egy kis putriban,
a  cigánytabán  által  kinevezett  cigány-
szülésznő keze által, akit csak Lina né-
ninek  neveztek.  Anyám  beás  cigány,
edényfoltozó családból számazott. Ti-
zenháman voltak testvérek, Mogyoró-
don laktak. Apám részéről zenész csa-
ládból   számazom,   Ők   hatan   voltak
testvérek.    Monoron   éltek.   Mivel   a
nagypapám prhás volt, Öt fiú gyerekét
zenére  tanította,  és később  családi  ze-
nészként  keresték  kenyerüket.   Apám
nagybőgős  volt  a bandában.  Nagyma-
máin  otthon  látta  el  a  nagy  családot,
ahol a férfiakra mindennap kellettek a
tiszta ingek. Vendéglátóknál és parasz-
tokhoz jártak,  lakodalmakra és pincék
közé  zenélni.   Az  ötvenes   évek  után
már dolgozni is el kellett járni. Segéd-
munkásként  kőművesek  mellé  jártak,
egy héten egyszer jöttek haza.

Mivel  a nagypapám korán  elhalálo-

:eokttaFflyugzífé:f%ekdEáü,ágefzkfédn:,éá
a kömyékbeli fálvakat; edényfoldozás-

ló

sal,  üstházkészítéssel,  valamint  rongy
és  vasgyűjtéssel  foglalkoztak.  Szama-
ras  és  lovas  kocsival  járták  a  fálut  a
kenyérkeresésért.  Mivel  apám  a kato-
naság alatt Mogyoródon is megfordult,
ott ismerte meg anyámat.

Anyám és apám nagyon szépek vol-
tak.  Fehér  bőrűek,  arányos  testalkatú-
ak.  Apám szép magas,  sovány,  anyám
gyönyörű  arcú,  vöröses,  hosszú  hajú.
Mindkettőjüknek   bama   szeme   volt,
anyám  nagyon  arányos,  nagy  mellű,

:zípágkyöíéápbüaTÉestűiE:ftgpnáelhSÍ:::::
te anyámat,  apám famflliája nem Örült
neki,  mivel  oláh  cigánynak  számított
az  edényfoltozása miatt.  Ezért elejétől
kezdve  konfliktusokkal  telt  a  szüleim
liázassága.  Mert  apám  kellett  csáládi
zenésznek,  anyám meg  hol  takaritani,
liol edényt foltozni járt a parasztokhoz.
Ezt szégyellte a zenész család, és végül
elkergették  anyámat.  Ezért  gyerekko-
roinra úgy emlékszem, hogy ingajárat-
ban laktuik hol itt, hol ott. Mert apám
anyám után ment,  és  akkor volt, hogy

Iiomokbányában  kiváj t  földgunyhóban
is laktunk, mert az anyai nagyszüleim-
nél nem volt hely a nagy család miatt.
Ők   két   szoba-konyhában   laktak,   de
volt mikor az istállóban is aludt valaki.
Nem  volt  különb  házuk  apai  részrőI
sem,  ott is  szűkösen  volt a család.  Tc-
hát arra emlékszem,  hogy  ebben a kis
földbe   vájt   kunyhóban   úgy   éltünk,
hogy  semmi bútor nem volt,  csák egy
pléhből  készült  kerek,  maguik  készí-
tette kályha és a bunkerszerű plafonon
kivájtak  egy  lukat  a  kályhacsőnek.  A
földön,    szalmán    feküdtünk,    akácfát
használtunk   ágydeszkának,   hogy   ne
menjen ki alólunk a szalma.  Arra em-
lékszem, hogy nagyon fáztam reggelre,
mert kihűlt a kunylió.  A fálakba abla-
kokat vájtak az edényeknek, az élelmi-
szemek  és  a  ruhának.  A  kabátokat  a
fálra akasztották szögekre.

Később mégis apám lakóhelye lett a
végleges otthonunk. Ezt úgy nevezték,
hogy  cigánytabán.  A  fálu  szélén  volt,
ezen   túl  már  a  parasztok  földjei  és
nagyméretű kivájt gödrök voltak,  ami-
be  az  eső  által  Összegyűlt  víz  nekünk
azt jelentette,  amit másnak a  Balaton.
Tele  volt  kis  békákkal  és  mindenféle
szennyel,  de mi  ebben  fürödtünk.  Ké-
sőbb  ezt  feltöltötték  szeméttel,  és  itt
turkáltunk.   A  kotontól  a  gyömölcsig
mindent. A kotont - mivel nem tudtuk,
hogy mi az - léggömbként használtuk,
azzal  játszottunk.   Csak  lsten  szeren-
csés Óvása védett meg a betegségektől.

A lényeg,  hogy  itt nőttem  fel  a   ci-
gánytabán légkörében, de végtelen sza-
badságban, mert jófomán egész nap az
utcán  játszva  tölthettem  el   az   időm
nagy részét.  Amikor már olyan meleg
volt+ hogy jobb volt kint, mint bent, itt
iiiindenki  kint  volt,  ez  a kis  közösség
egy nagy családnak számi'tott. A kis vá-
lyogházak nagyon  közel  egymás  mel-
lett  épültek.  Itt mindenki  mindent  tu-
dott  egymásról.  Itt nem  volt  fösvény-
ség,  itt ha három  szem  szőlő  volt,  és
háman voltunk rá - de még ha négyen,
akkor is - úgy osztottuk el, hogy min-
denkinek  jusson.  A  paraszt  ember  el
sem   tudja   képzelni,   hogy   ebben   a
nincstelen   közösségben,   mekkora   az
összetaftás  ereje,  és  azért nem  szeret-
tük a parasztokat, mert mi őket fösvé-
nyeknek  tartottuk.   Miért?   Mert  volt,
hogy a paraszt a cigánytabánon keresz-
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tülment a lovaskocsijával, mikor leszü-
retelte  a  szőlőjét,  gyümölcsét  és  vitte
haza. Az örömtől azt sem tudtuk, hová
legyünk,  mert azt hittük, hogy ha szé-
pen,  összetett  kézzel,  mint  ahogym  a
templomban  imádkoznak,  úgy  kértük,
hogy:  „Néni, bácsi!  Tessék nekünk ad-
ni   egy   kis   szőlőt   vagy   bámi   gyü-
mölcsöt!",  akkor  adnak.  De  adás  he-
lyett  ostorcsapást  kaptunk.  Főleg  ak-
kor, ha még fel is mertünk kapaszkodni
a  kocsi  hátuljára.  Mert  élveztük  azt,
hogy  haladunk,  hogy  visz  a  kocsi,  és
nem  a  lábunkon  szaladunk.  Na  ekkor
gondolhatod,  hogy  utáltuk  a  parasztot
és az anyáink vagy apáink hogy fenye-
gették azt a parasztot, aki a cigánytabá-
non  keresztül  mert jönni.  Mert  ez  di-
reki  azt  jelentette,  hogy  ez  a  paras,zt
így  jött   kiprovokálni   bennünket.   Es
gyűlöltünk  az   utcájukon  végigmenni,
inert ha megálltál a kapujánál, hogy ki`-
váncsiságból  benézel  az  udvarába,  és
észrevette,  mert  a  kutya rögtön  észre-
vett és  ugatott,  akkor kiengedte  a ku-
tyát és rád uszította. Engem is Így hara-
pott meg egyszer egy fekete kutya. Az-
tán  volt,  mikor  az  utcán,  a  háza  előtt
]évő fa körül forogtál, hogy a bő ruhád
repüljön   utánad,   rögtön   elzavart   és
másnap már tüskés vesszővel vette kö-
rül  a fát.

Gyűlöltem  a  sarkon  túl  menni,  mert
a sarok volt az, ahol kezdődöt,t a mi kis
közösségünk. Lejtős vo]t az út és jó ho-
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eső,  akkor jót dagasztottunk  a sárban.
A cigánytabán nekem egy szentélyt je-
lentett,. Jelentette a szeretetet, a rossza-
ságot, a bűnt, vagy a veszekedéseket, a
verést,  a szégyent,  az  éhséget,  áz  örö-
möt,  a  piszkot,  a  rendőröket,  a  félel-
met, de leginkább azt a csodát, amit se-
hol  másutt  nem  találtam  soha,  azt  az
Összetartást,  ahogy  azonnali  segítséget
kapsz.  Ez  az  isteni  butaságunk közös-
sége  volt.  És  azt  a  végtelen  szabad-
ságot,   ahol   bámit  csináltál,   seinmin
nem  csodálkoztak.  Ott  minden  termé-
szetes volt. Csak a kurvát és a hazugsá-
got nem tűrték meg. A kurvát kikerget-
ték maguk közül,  a hazugot agyonver-
ték.

A  lényeg,  hogy  mikor  elkerültünk,
mert  anyu  tanácsi  lákást  intézett,  én
teljesen    belebetegedtem,    és    sokáig
visszajártam   a  cigánytabánba.   A  ka-
maszkorom már a parasztok között él-
tem  meg  úgy,  hogy  sok  anyát,  felesé-
get, nagymamát idegesítettem fel a nö-
vekvő  nőiességemmel.  Többek  között
azért nem kellett kijámom a nyolc osz-
fflyt, mert először a kisgyerekekre let,-

tem volna veszélyes, másodszor a fiatal
tanárt  féltették  tőlem,  mert  azt  hitték,
hogy  előbb vagy utóbb gyerek lenne a
tanár  és  az  én  találkozásomból,  nem
pedig bizonyítvány.  Hála a jó lstennek,
hogy mindig, mindenki ezt nézte ki be-
lőlem, és ez Így van a mai napig is.

Pedig   azóta  alaposan   átrendezte   a
testemet, a lelkemet a sors. De hát hiá-
ba, az emberi hülyeség az határtalan. A
lényeg,   hogy   az   életem   úgy   indult,
hogy még a cigánytabánban kezdtem el
az iskolát, ahol a tanítók azonnal verés-
sel  és  körmösökkel  élték  ki  magukat
rajtam. Nyilván ezért gyfflöltem iskolá-
ba  jámi.  Mert  vajon  ki  szeret  olyan
helyre  menni,  ahol  tudja,  hogy  verést
kap.  Aki  ilyen,  az  szerintem nem  nor-
mális.  Az ötödik  osztályig jutottam el,
amikor hála a jó lstennek, anyám trom-
bózist kapott egy szülésnél, és mivel én
voltam  a  legidősebb,  így  én  voltam  a
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testvéreim  ellátója,  aminek  végtelenül
örültem, mert megszabadultam a „bör-
töntől",  az  iskolába járástól.  A sok hi-
ányzás  miatt  jóval  később,   tizennégy
éves koromban akarták velem esti tan-
folyamon   kijárami   a   nyolc   osztályt.
Egy fiatal, jó fej  tanárral ákartak tanít-
tami. Hát ez sem jött be, mert hála a jó
lstennek, hogy hazafelé kísérve a tanár
megcsókolt,   amit  meglátott  egy   idő-
sebb  tanámő,  és  biztos,  hogy  közölte
az  igazgatóval,  hogy  nem jól  döntött,
mikor  a  fiatal  tanítóra  bízott  engem.
Így  lemondtak  arról,  hogy  kijárassák
velem  a  s  osztályt.  Úgyhogy  asszony-
koromban tettem le az iskolát ajogo`sít-
vány megszerzéséhez.

(Részlet az 0. Mara festőművész c.
könyvboől,melymegrendelhető:

6033 Városföld,111. ker. 48.
Tel.: 76/474-909)
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„Az út nehéz, de már járják\„"
Magyarázkodnom    kellett    Deve-

cserben   a   készséges   polgámester,
majd   az   Óvodavezető   és   az   iskola
igazgatóhelyettese előtt,  akiknél tájé-
kozódtam a cigány nemzetiségű Óvo-
dások és  iskolások felől.  Emek oka,
hogy nem is  olyan régen különböző
lapokban  cikkek jelentek  meg  róluk
ebben  a  témában és  bizony,  ha ked-
vüket nem is szegték, de néiiiileg el-
kedvetlenítették Őket a leírták - mivel
részben nem azt adták vissza, amit ők
mondtak, másrészt tapasztalatok ürü-
gyén -nem éppen a valóságnák meg-
felelő  volt  a néhány  cikk.  Fals  hely-
zetet tükröztek - mondták.

El kellett mondmom, hogy nem tu-
dom, miről van szÓ, ezeket a cikkeket
nem  olvastam.  Amikor  a  Veszprém
megyei  Napló  egyik  számának hírei
között feltűnt, hogy a városi rangnak
Örvendő  Devecserben  cigány  Óvoda
működik, s emek javára gyűjtés kez-
dődött,   játékokat   és    ruhaneműket
gyűjtöttek, akkor határoztam el, hogy
közelebbről  is  megnézem  az  intéz-
ményt,  ilyen  nem  sok  lehet  az  or-
szágban. S rnivel többektől hallottam,
hogy ráadásul még „cigány iskola" is
található  itt,  mi  sem  természetesebb,
hogy idelátpgatok és a Lungo Drom-
ban beszámolok tapasztalataimról.

A  városka  polgármestere,  Jokesz
lstván úr szívesen fogadott és kész-
ségesen teremt.ett kapcsolatot az Óvo-
da  és  az  iskola,  valamint köztem.  A
polgármester úr bírálta a korábbi cik-
kek  íróit,  majd  a Naplót  azért,  hogy
nem  a  valóságot  közölte.  Devecser-
ben nincs sem cigány Óvoda, sem ci-
gány iskola. Viszont 16 éve önálló ci-
gány nemzetiségi csoport található az
Óvodában, az iskolában pedig korrek-
ciós,  felzárkóztató  osztályok.  Ha  ér-
dekel,   hát  ezekkel  megismerkedhe-
tek.

Természetesen éltem a lehetőséggel
és  kíváncsisággal  siettem  a  városve-
zető   oldalán   az   óvodába.   Itt   teljes
részletességgel tájékoztatott Marton-
né Májer Mária Óvodavezető,  vala-
irint  Farkas  Róbertné  Óvónő,  aki
sok évet töltött a cigány gyerekek ne-
Velésével.

Megtudtam tőlük, hogy még annak
idején a szülők kérésére és  az akkori
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vezetőség   intézkedésére   létesítették
itt  a  külön  csoportot,  aminek  több
oka volt s  van.  Ide elsősorban a leg-
rosszabb helyzetben élő,  főként  sok-
gyermekes   családok  3-6  éves  korú
gyermekei    jámak.     Beíratkozáskor
alig tudnak magyarúl. Beások és olá-
hok.  Mindenképpen  számos  a  gond,
amely enyhül, majd elsiini'tódik, rnire
kilép  a  kicsi  az  Óvodábó1.  Maguk  a
szülők kérik, hogy tani'tsák meg ma-
gyarul gyemekeiket, s itteni nyelvük
a magyar legyen.  Otmon megtanulja
„anyanyelvét"  is,  amit  inkább  érte-
nek, irint beszélnek 34  éves  koruk-
ban.  Jelenleg negyven  Óvodásból  áll
a csoport.  Naponta háromszor étkez-
nek -páran 100, többen 50 illetve 75
százalékos    kedvezmémyel   vehetik
igénybe az étkezést.  A cipő kivételé-
vel  Óvodai  ruházatban  töltik  napjai-
kat.1-2 szülő késlekedik csak a díjl`i-
zetéssel.  A  vezetőnő  Örömmel  újsá-
golja,   hogy   elismerő   véleménnyel
van  róluk  az  iskola.  Akik  ebből  az
Óvodából kerülnek „feljebb", azokkal
nincs  nagy  gond.  Ő  tájékoztat  arról
is, hogy nrit kellett érteni az újságban
megjelent  hffen.   Válóban  Balázsné
Látó Julianna, a megyei cigány kul-
turális  szervezet  elnöke  támogatásá-
val  hírdették  a  gyüjtést,   ami  ered-
mémyel járt. J.átékot, használható ru-
haneműt  szép  mennyiségben kaptak.
Ezeket az Óvodában hasznosítják. Ar-
ra is kért a vezetőnő, hogy lapunkbm
is  közölhessék  köszönetüket  az  ado-
mányozóknak.  A fejkvótaként kapott
Összeget  alsó   és   felsőruházat,   vala-
mint cipő vásÁdrlására fordították.  Ba-
lázsné Julika sokszor látogat ide, sze-
retettel,  elismeréssel  szólnak róla.  Ő
egyébként  nem  csupán  a  kulturális
szervezet  vezetője,  hanem  a  megye-
központ illetékes  szervénél olyan be-
osztásbm   dolgozik,    amely   három
megye  ellenőrzését jelenti  számára a
tanintézetek viszonyát illetően - a ci-
gány   nemzetiségű   tanulóikkal   kap-
csolatban.

Egyedüli  csoport  ez,  amellyel  két
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segíti. Mivel az Óvónők egyike kisba-
bát vár, a másik Óvónő és a két dajka

ismertet meg a lurkókkal és körülmé-
nyeikkel.

A   csopoftteremben   éppen   filmet
néztek a gyerekek. A hirtelen kigyúlt
villanyfényben még hunyorognak, de
hamar  érdeklődésre   vált   tekintetük.
Tudják-e, mi az, hogy újságíró, min-
denesetre  bemutatásomat  nem  eluta-
sítás  fogadja.   Valamivel  több,  mint
hamúnc  leány,  fiú üldögél  szép  sor-
ban  a  székekben  -  mintha  filmszín-
házban  lemének.  Várják,  mi  lesz  a
következő jelenet. Nem is állom meg
szÓ nélkül, azt hiszem úgy szalad ki a
számon:  tündérkék.  Azok  is.  Szebb-
nél  szebbek, jől  öltözöttek.  Isten  bi-
zony  sajnálom,  hogy  már  mennem
kell. Az azért feltűnik, hogy gyönyö-
rű a termük, amelyben a főszereplők
Ők, de gondolom, Örülnek a sok szép
falidísznek,  a rengeteg  és  sokféle já-
tékszemek.   Fürdőszobájuk,   mellék-
helyiségeik  is  arra  szolgálnak,  hogy
ainikor  már  rajtuk  múlik  higiénikus
kömyezetük  megteremtése,  az  iu  ta-
pasztaltak hassanak amak alakítására
is.

Meg kell jegyeznem, hogy a másik
nyolc Óvodai csoportban is találni ci-
gány  gyerekeket,  akik  jól  kijömek
pajtásaikkal.

Dícsérhető  az  is,  hogy  az  Óvodai
nevelésiprocq,qambanspeciálisfelada-
tok szerepelnek már a jövő évre néz-
ve.   KÖztük:   a  cigány  kulturális  ha-
gyományok  megismertetése   a  gyer-
mekekkel. -  persze  korosztályoknak
megfelelő  módon  és   színvonalon  -
valainint beás és  oláh  (1ovári) nyelvű
alapfokú  tanfolyam  Óvónők,  dajkák
számára,  hogy  némiképp  kömyebbé
váljék  a  kommunikáció  köztük  s   a
gyermekek közöt,t  legirikább  az óvo-
dássá válás kezdeti időszakában.

JÓ érzésekkel távoztam a devecseri
Óvodából,   hogy   megismerkedjem   a
végül is „nem cigány iskolával".

A Gárdonyi Géza Általános lskolá-
ban Bóka lstvánné igazgatóhelyettes
fogadott    és     vállalkozott     tájékoz-
tatásomra.  Ő  is  a  róluk  szÓIÓ  újság-
cikkek bírálatával kezdte az ismerke-
dést.  Arra  ugyan  nem  vállalkoztam,
hogy  cikkemmel  elhessegetem a  fel-
hőket  borús  homlokuk  elő1,  arra  vi-
szont igen, hogy csak a tapasztaltakat
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írom meg.  Így indult illetve folytató-
doti beszélgetésünk.

Ebben az iskolában az alsó és a fel-
sŐ  tagozaton  2-2  korrekciós  osztály-
ban  tanítják  azokat  a  nem  csak  ci-
gány  gyerekeket,  akik  arra  illetékes
szerv   döntése   alapján  kerültek   ide.
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hangsúlyosan a tanárnő - eimek a ké-
i)essétm,meknemamyiraegyéni,szer-
vezeti,  mint  inkább  otthoni,  a körül-
ményeket  nem  dícsérő  okai  vamák.
Ezek  a  tanulók  más  tanterv  alapján
tanulnak,   csoportjaik  kisebb  létszá-
múak, Így intenzívebben foglalkozhat
velük  egyénileg  is  a  pedagógus.  Ez
felzárkóztatásuk   egyik   sikerének   is
egyik feltétele.

Ebbe az iskolába jelenleg 613 tanu-
ló jár, közülük 153 vallja magát (vall-
ják  szüleik)  cigány  neriizetiségűnek.
75-en  az  alsó,  78-an  a felső tagozati
osztályok látogatói.  Érdekes, tanulsá-
gos kimutatást is megismerek az osz-
tályok  összetételéről,  talán  nem  árt,
ha megismerjük.

Első osztályos  29  cigány gyermek.
Közülük  13  a  korrekciós  osztály  ta-
nulója.  A másodikba  14 cigány gyer-
mek jár. A harmadikba 16, korrekciós

osztályba  12.  A  16  negyedikes  kor-
rekciós osztályban tanul. 28 gyermek
Ötödikes, közülük 18 korrekciós. 25 a
hatodikosak száma, közülük tizenhár-
man  korrekciósak.   A  hetedikbe   16
korrekciós   osztálybeli  jár.   8   tanuló
végzős,    valamennyiük    bejelentette
továbbtanulási szándékát.

(Tavaly  142 cigány gyemek járt az
iskolába. A 3 végzős azóta gimnázium,
illetve szakmunkásképző tanulója.)

A  vegyes  osztályokba  járó  cigány
gyermekek némiképpen eltérnek má-
soktól.   Ez   részben  korábbi  érettsé-
güknek,  részben  annak  köszönhető,
hogy otüion  általában nem támaszta-
nak irántuk komolyabb tanulási vagy
mag atar tásb el i          köve tel mény eket.
0lykor  sok gondot  okoznak  a peda-
gógusoknak.   Bár  mindegyikük  ren-
delkezésére áll a napköziottiioni étke-
zés és tanulás lehetősége, ezzel keve-
sen élnek.  Maguk  a gyerekek mond-
ják erre:  „Nekünk otthon is  főznek."
Sajnos, mégis előfordul, hogy éhesen
jömek iskolába.

A  megtudottakból  kétségtelen:   az
iskolában  próbálnak  élni  a  lehetősé-
gekkel,  amelyek rendelkezésükre  áll-
nak a „vegyes" oktatás lebonyolításá-
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ra,  ehhez jó  alapot  ad  az  Óvodai  fel-
készítés is.

A  folyosók   teli   időszerű  kiállítá-
sokkal,  amely  szépen  és  jól  tükrözi
évezredek  történetét.  Ebben  a  törté-
netben cigány nemzetiségű tanulók is
szerepet játszottak.  És  azok  a  peda-
gógusok,  akik  megértve  a  gyerekek
helyzetét,  szívvel-lélekkel  vállalkt)z-
nak  a  felzárkóztatásukhoz  szükséges
feladatok teljesítésére. Nyilván ennek
is .köszönhető,  hogy  ha  lassan  is,  de
ebben  a  városban  is  kezdik  jobban
megismerni  és  mindinkább  tolerálni
egymást  a  mindemapokban.   Az  út
nehéz, de már járják...

E  folyamatban  az  is  biztatő,  hogy
bár   egyébként   mind   az. Óvodával,
mind  az  iskolával  szemben  számos
kívánnivalót említ Székely Arnold, a
devecseri   cigány   kisebbségi   Önkor-
mányzat elnöke,  arra is  ígéretet tesz,
hogy a jövő évben -feltehetően az év
elején - az Önkományzat napirendjé-
re tűzi az Óvodával, majd az iskolával
történő foglalkozást, ezzel a nagyobb
fokú  ismeretséget  segíti  elő  és.  eny-
híthetik a problémákat is.

Kép és szöveg:
Hazai Sándor
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Miközben arról olvashatHnk többé-
kevésbé meggyőzőnek látszó elemzé-
seket,  hogy  az  infláció  fokró1-fokra
mérséklődik  és  az  életviszonyokban
is  javulás  következett  be,  a  valóság-
ban mindennek éppen az ellenkezőjé-
ről  győződhetünk  meg.   Akár  azt  a
tényt  alapul  véve  is,  hogy  szemmel
lAíitha.+ó'Ön  növekszik   a   hajléktalanok
száma.    S    ezzel   egyidejűleg   azoké,
akik  má.sok  segítsége  nélkül  képiele-
nek `femiartani  magukat,  llletve  azo-
ké,  akiknek alig vagy egyáltalán nin-
csenek   meg   a   túléléshez   szükséges
anyagi jwai.  De  azok  Lszáma  i,s  sza-

porodi,k,  akiknek  a jövedelme  a  min-
denkori  `szociális  segély  Összegéi  sem
éri  el.  Akik  pedig  hajléktalanná vál-
;7Ítk  (akár  törvényes,  akár  annak  lát-
szÓ  jogi  megfontolások  miatt),  s€#7-
mil)en  sem  reménykedhetnek. V.Lssz.tL-
vonhatatlanul   bele   kell   nyugodniuk
kiszolgáltatottságukba,  hiszen  lénye-
ges  változás  -  a  kormányzati  siker-
propaganda  ellenére  is  -  aligha  vár-
liató.   Már  csak  azért  sem,   mert  az
úgynevezett köztartozások miatt egy-
re többen kerülnek az utcára.

Azok  a  csa]ádok  is,  akik  az  általá-
nos   clszegényedés   következtében   a
legkisebb  lakást  is  képtelenek  fenn-
tartani.  Utánpótlásként  pedig  újra  és
újra  megjelennek  az  évenként  több
ezer  nagykorúvá  váló  állami  gondo-
zottak,  akiknek ugyancsak nincs más
választásuk, mint az utca. Mindebben
persze   az  is   szerepet  játszik,  hogy
cscilcnem Ííz éve  alig  épültek  ,szociális
bérlakások.  Ugyanakkor  a  hajlékia-
lan sz,állók még tüneti megoldást sem

jelen,ienek.  Így az a társadalmi réieg,
arnelyi,k    képtelerL   a   lakásferLntartás
költségeii fizetni és  emiaii válik egyik
n(tpról   a   másikra   fedél   nélkülivé,
szembetűnően nagy hányadát teszi ki
a  szabadban  élőknek.  Ez;z;el  egyióe-
jűleg   az  időskori   elnyomorodás,   az
elmagányosodás  és   az  önf`enntartási
gondok  miatt  megint  csak  több  szá-
zezren  várnak  szociális  otthoni  elhe~
lyezésre. Csakhogy  a férőhelyek szá-
ma korlátozott,  így  az  ápolásra,  gon-

dozásra   és   gondoskodásra. szorulók
csakhamar  az  utcára  kerülnek.   Ko-
rántsem      annyira     véletlenszerűen,
mint   ahogyan   első   látásra   gondol-
nánk.  Többek között azért is,  mert a
települési  önkományzatok  igen  ke-
veset tudnak tenni abban, hogy segít-
senek a lakás megtartásában,  a közü-
zemi  díjak  fizetésében,  egyáltalán  a
családok közvetlen létfenntartásában.

Holott - ahogyan a statisztikai ada-
tokból   kiderül  -   egy  hajléktalamá
vált   négytagú   család   eltartása   évi
másf`él  millió  forintjába  kerül  az  ál-
lamnak. De egy gyermek állami gon-
dozása is  több  mint ötvenezemyi  fo-
rintnyi  költséggel  jár  havonta.  Nyil-
ván ez az Összeg is sokszorosa amák,
mint  ha  abban  segítenének  intézmé-
nyesen, hogy  a szülők és  a gyerekek
a saját életterükben maradhassanák, a
felnőttek  pedig  munkához  jussanák.
Ha  viszont  egyre  több  gyerek  szüle-
tik  a  hajléktalan  létbe,  ennek  veszé-
lyei  és  következményei  szinte  belát-
hatatlanok.  Akár  a  sokat  emlegetett
fiatalkorú bűnözés jelenlegi  statiszti-
kai adatait figyelembe véve is, hiszen
az  agresszió  terjedése  nem  életkori
határok  alapján  értelmezhető.  A haj-
léktalanok   -   bármelyik   társadalmi
csoportból kerülnek is ki - mindenek
előtt Önbecsülésüket veszítik el.  Egy-
szer  s  mindenkona megadják magu-
kat sorsuknak, holott ha legalább mi-
rimális     jövedelemhez,      emberhez
méltó elfoglaltsághoz jutnánák, akkor
a  társadalom  legaljára  szorultak  kö-
zül  sokaknák  nyilna  esélye  a  felka-
paszkodásra.

Nem kellene végképp megalkudni-
uk    az    elviselheteuenül    kényszerű
helyzettel.    Az    eldöntendő    kérdés
mindig az, hogy tudomásul vesszük-e
a  továbbélő kiszolgáltatottságot vagy
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sem.   Mert   azok   az   állampolgárok,
akik  fedél  nélkül  maradnak,  előbb-
utóbb pária létre kényszerülnek.  Füg-
getlenül attól, hogy cigányokról vagy
a  többségi társadalomhoz tartozókróI
van sz.Ó. Meit jóváteheteilenül torzul-
ncik az emberi visz,onyok,  s  a  regene-
rálódás  képessége  is  kiveszik. Éppen
ezért nem föIÖsleges annak a további
kérdésnek  a  felvetése   sem,   hogy   a
földönfutóvá tett álla.mpolgárok száz-
ezrei  miatt  megítélhető-e  még  meg-
bízhatóan  a  társadalom erkölcsi  álla-
potial  Nem válik-e  a  látszat valóság-
gá,  a valóság viszont látszattá?  Nem
hamis kép  rajz.olódik-e  a sikerpropa-
ganda által  a kisebb-nagyobb  közös-
ségekről,    az    állampolgári    életér-
zésről, magáról a mindenmpok való-
scz'gc'z'ro'/?   Bármiként   válaszolhatunk
az iménti kérdésre, arról  sohasem fe-
ledkezhetünk el, hogy Öcz'mG/yí.k fcz'r-
sadalom  akkor  tekinthető  humánus-
nak, ha állampolgárai is humánus vi-
fzonyok  kö.zÖ.ÍÍ  é/nGk.  Némi  túlzással
azt  is  monhatnánk:  nem  kell  félniük
attól, hogy éhen halnak.

Ám  manapság  éppen  ennek  a  ve-
szélye  áll  fenn,  méghozzá  nemcsak
azok számára,  akik önhibájukból ke-
rültek  a  legteljesebb  nyomorba,  ha-
nem azok is szembesülnek vele, akik
fokozatosan a társadalom perifériájá-
ra sodródnak.  Még ugyan fenntartják
magukat,   de   bármikor  reménytelen
helyzetbe kerülnek. Így viszont ít r€/-
tegés    mindenen   eluralkodik,   végső
soron csak a túlélés  parancsa a fon-
jos.  Elegendő csupán néhány hajlék-
talannal    beszélri,    s    túlzás    nélkül
megfogalmazhatjuk, hogy  a jelenlegi
társadalmi  valőság  -  amely  pers7.e  a
jogállamiság  és  a  politikai  demokrá-
cia  számos  jegyét  hordozza  -  igen
messze  áll  attól,  hogy  valamennyire
is    humánusnak    volna    nevezhető.
Ijegfeljebb  az  ígéretét  hordozza  an-
nak, hogy ez az állapot idővel elérhe-
tő lesz.

Dr. Kerékgyártó T. István
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PA  L  yA  ZA  ro  K.
A Gyermek és lfjúsági Alapprogram Tenácsa,.a3 lp?.r,i, Ke.rE,S.keqelq]i és

idegeriforgaimi Miriis.ztérivm; á NÉm.zeti Gyprmek és lfi!úsá.gi, K,öza!apiflyány, a-MagytirNemzetiüdülésiAlapi'tvá_ny_,_.a.M.agy_arország.i,I.fj.úsé.gi..Szá!I.ás,ok.

Szöjéeisége és a Zánkai Gyerri\ek és lfjúsági C_ent_rum Kpf._ Tö3öS Pályáz9tot
hirdet a-gyermekek és fiatalok köz_össég_ei részére, az 1_9.99. évi 9S.gportos

kiráritiulások és nyári táborozások támogatására „A" kategóriában
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon

a gyemekek és fiatalok 1998. évi tábo-
rozása, illetve kirándulása költségeinek
csökkentéséhez.

Az  ell)írálás  során  elóhyt  élveznek
azon    nyári   táborozási    pályázatok
6,A''/1.alkategória), ame]yek:

- hagyományokkal rendelkező, éven-
te megrendezésre kerülő táborozást ter-
veznek;

- minimum egyhetes időtartalmúak;
-  speciális  szakmai  programot  (pl,:

művészeü,  kultuális,  kömyezetvédel-
mi, szaktábort, építőtábort, stb.) valósí-
tmak me8;

- egészségi, szociális okokból, illetve
munkanélküliség     folytán     hátrányos
helyzetűek gyemekeinek, illetve nagy-
családok gyemgkeinek nyári táborozá-
sát tervezik;

-  a  pályázók  az   1998.  május  31-vel
kezdődő és  1998. szeptember 15-ig befe-

jeződő táborokhoz kémek támogatást.
Szervezett kirándulás  esetén  C,A"/2.
alkategória) előnyt élveznek azon pá-
lyázati programok amelyek:

-  minimum  3  nap  O[ét éjszaka)  idő-
tammúak;

- speciális  szakmai programot (tamul-
mányi,   temészetvédelmi,   kömyezetvé-
delmi) kirándulást, túrát szerveznek;

-   hagyományokkal   rendelkező,   is-
métlődő programot szerveznek;

-   a   kirándulás   1998.   április   1.-no-

vember 15. közötti időszakra esik.
Mindkét kategóriában előny, ha:
- a szervezéshez minél nagyobb saját

forrásból számazó Önrészt vállalnak;
- az igényelt támogatási Összegre ve-

títve  minél  alacsonyabb  egy  főre jutó
költséggel  megvalósuló  programokhoz
kémek hozzájárulást;

-  a  pályázauioz  mellékelik  a  tábor-
hellyel,  szálláshellycl kötött előszerző-
dést, mely tartalmazza a táborozás, ki-
rándulás  időpontját,  a  résztvevík  lét-
számát,   a   tábor,   kirándulás   várható
költségeit    és    a    teljesítés    pénzügyi
ütemtervét;
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-   a  Nemzeti   Gyemek   és   lfjúsági
KÖzalapítvány  és  a  Magyarországi  lf-
júsági  Szállások Szövetsége együttmű-
ködő  partnerei,  a  Hunguest  Gyemek-
üdültetési    Kft.,    valamint    a    Zánkai
Gyerinek   és   lfjúsági   Centnm   Kht.
szállás-  és  táborhelyeit veszik igénybe
(ahol a nyertesek a Gyemek és lf:júsá-
gi  Alapprogram Tanácsával  megkötött
szerződés  bemutatásával  további  10%-
os kedvezményben részesülnek a szál-
lás árából).

Nem pályázhatnak:
-  magánszemélyek  és  gazdasági  tár-

`saságokról  szÓIÓ  1998.  évi  VI.  törvény
hatálya alá tartozó szervezetek;

-  azok,  akik  a  Gyemek  és  lfjúsági
Alapprotnammal korábban kötött szer-
ződésben foglalt valamely kötelezettsé-
güknek - a pályázat beadásáig  - nem
tettek eleget.

A  pályázattal  nem   támogatunk  be-
szerzést,   felújítást  és   tágyi   eszközök
beszerzését!

A  pályázat  anyagát  két  példányban
kérjük benyúj üni !

A  l)eérkezett  páLyázatokat  az  alál)bi
fe]tételek esetén nem tudjuk elfogadni:

- késedelmes postára adás;
- az adatlap hiánya;
- az adatlap hiányos kitöltése;
- csak egy példányos pályázati anyag

beküldése;
-  a  nevezési  díj   befizetését  igazoló

feladóvevény-másolat  csatolásának hi-
ánya;

-  a lejárt határidejű  GYIA pályázaú

pénzek elszámolásának hiánya;
- a valóságnak nem megfelelő adatok

közlése.
A   pályázaton    való   részvétel   díja

1200 forint pályázatonként.

A  pályázathoz  szükséges  egységcso-
magot a megyei önkormányzati hiva-
talok művelődési osztályán lehet be-
szerezni  munkaidíben  az  alábbi  cí-
meken:

Baranya     Megyei     Önkományzat
7601  Pécs, Rákóczi utca 34.

Bács-Kiskun  Megyei  Őnkományzat
6001  Kecskemét, Deák F. tér 3.

Békés  Megyei  Őnkományzat  5600
Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Borsod-Abaúj -Zemplén Őnkomány-
zat 3501  Miskolc, Városház tér 1.

Csongrád    Megyei    Önkományzat
6701  Szeged,  Rákóczi tér 1.

Fejér  Megyei   Őnkományzat   8001
Székesfehérvár, Szent 1.  tér 9.

máGn?gra-tMgoósolnásyoőpr:o#áág::i3gnkor-
Hajdú-Bihar  Megyei  Önkományzat

4001  Debrecen, Piac utca 54.
Heves  Megyei  Önkományzat  3301

Eger, Kossuüi L.  utca 9.
Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Őn-

kormányzat 5000 Szolnok,  Kossuüi tér
9.

Komárom-Esztergom  Megyyei   Ön-
kományzat 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Nógrád Megyei Önkományzat 3101
Salgótarján, Rákóczi út 192.

Pest   Megyei   Őnkományzat    1054
Budapest,  Városház utca 7.

Somogy      Megyei      Őnkományzat
7401  Kaposvár, Csokonai út 3.

Szabolcs-Szamár-Bereg         Megyei
Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Hő-
sök tere 5.

Tolna  Megyei  Önkományzat  7100
Szekszárd, Mártírok tere  11-13.

Vas   Megyei   Önkományzat   9700
Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Veszprém    Megyei    Önkományzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

Zala   Megyei   Önkományzat   8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u.  10.

A  fővárosi  igénylők  a  Pest  megyei
címen,  illetve  a  Gyermek  és  lf:júsági
Központ  (1145  Budapest,  Amerikai  út
96.)  infonnációs pultjánál juthamak a7.
egységcsomaghoz.

Az   egységcsomag   átvételének   első
napja:  1998. január  12.

Átvétel  utolsó  időpontja:  1998.  feb-
ruár  10.
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A pályázat postára adásának határideje:  1998. február 10.      Titkársága szerződést köt.  A bejegyzésre  kötelezett szerve~
Ch:  Gyemek és  lfjúsági  Alapprogram Titkársága  1357     zetek  esetében  a  szeivezet  bejegyzését  igazoló  okiratot  a

Budapest, Postafiók:  2.                                                                           nyertes  pályázóknak  a  szerződéskötéskor  kell  a  Titkárság
A pályázaü dokumentáció  elérhető és lehívható:  (E-mail)     címére eljuttami. Jogi személyiséggel nem rendeHcező szer-

http://www.mgx.hu/hi/gyia A pályázatról  a 251-6487-es  te-     vezetek  esetén  a  kezességet  vállalő  (befogadó)  szervezet
lefonszámon lehet érdeklődni.

A pályázatok  támogatásáról  a  szakértői  testület javaslata  =
alapján  a Gyemek  és  lfjúsági  Alapprogram  Tanácsa  1998.

nyilatkozata szükséges a pályázat beadásához. Ha a nyertes

pá]yázókka]  a támogatási szerződés megkötésére - a Gyer-

rizáiTus-3i-_íg--d-Ö=á-t-.  -`   --'-~~° ---- ~Jr`r-~°-~ ----- ~-~~  -' ' ~.      mek  és  lfjúsági  Aiapprogramnak  i`ei  nem  róiiatő  okbói  _
A Pályázat eredményéi legkésőbb a döntést követő nyoic     haminc napon belül nem kerül sor, a támogatásra vonatko_

napon belül az országos sajtóban a Titkárság nyiivánosságra     Zó döntés automatikusan érvényét veszü.
hozza,  s az eredményről valamennyi pályázót levélben érte-                                                                                   Dr. Koncz lstván
síü. Azon pályázókkal, akik a Tanács döntése alapján támo-                                                                        a Gyermek és lfjúsági
gatásban  részesülnek,  a  Gyemek  és  lfjúsági  Alapprogram                                                 Alapprogram Tanácsának elnöke

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapi'tvány
pályázati felhi'vása a nemzeti és étnikai kisebbségek kultúrájának,

önazonosságának megőrzéséért, fejlesztéséért végzett
tevékenység támogatására

A pályázható témák:

Gyermek és if:júsági
programok,

kísebbségí é]etmódtáb()rok
A  pályázatok  beküldésének  határ-

ideje:    1998.   111.   27.,   1998.   VIII.28.
Döntés  a  támogatásokről:   1998.  IV.
30.,1998.  X.  01.

Értesítés  küldése  a  döntéstől   szá-
mí[ott egy héten belül.

Hagyományőrző, kulturálís és
tudományos pr()gramok

A  pályázatok  beküldésének  határ-
ideje:   1998.11.13.,1998.  V.15.  Dön-

:égsg3.#°i8#::eTíí:.;±:igdsé.s:[i.d]o2n.:
téstől számított egy héten belül.

Kisebbségi  - közéletí
szakemberek képzése

A  pályázatok  beküldésének  határ-
ideje:  1998.111.  27.  Döntés a támoga-
tásokről:   1998.  IV.  30.  Értesítés  kül-
dése  a döntéstől  számított  egy  héten
belül .

Kisebbségi anyanyelvű
regi()ná]js és helyi  média

A pályázatok  beküldésének határi-
deje:   1998.11.  13.  Döntés  a  támoga-
tásokról:   1998.111.  12.  Értesítés  kül-
dése  a döntéstől  számított  egy  héten
belül.

Kiad(')i - terjesztői tevékenység
A pályázatok beküldésének határi-

deje:  1998.  IV.  17.  Döntés a támoga-
tásokról:   1998.  VI.11.  Értcsítés  kül-
dése  a döntéstől  számított  egy  héten
belül.

A kisebbségek hitéletéhez
kapcsolódó anyanyelví és
közösségi tevékenységek

A pályázatok  beküldésének  határi-
deje:  1998.111.  27.  Döntés  a támoga-
tásokról:   1998.  IV.  30.  Értesítés  kül-
dése  a döntéstől  számított egy  héten
belül.

HÍvatásos és amatőr kisebbségí
anyanyelvű színházi

tevékenység
A pá]yázatok  beküldésének határi-

deje:   1998.11.  13.  Döntés  a  támoga-
tásokró1:   1998.111.  12.  Értesítés  kül-
dése  a  döntéstől  számított  egy  héten
belül .

Közgyűjtemény állományának
gyarapítása

A pályázatok beküldésének I]atáride-
je:  1998. V.15. Döntés a támogatások-
ról:   1998.  VI.   11.  Értesítés  küldése  a
döntéstől számított cgy héten belül.

A   Kuratórium   a   döntéshoziatal
időponűainak      változ.tatási     jogát
fenntartja!

Figyelem!
Még  meg  nem  született  vagy kez-

deti  stádiumbm  lévő képzőművésze-
ti,  irodalmi,  zenei  alkotások,  illetve
kutatói  munkák támogatására a köz-
alapítvány 1998. febn]ár közepe táján
jelenteti  meg  pályázati  felhívását.  A
pályázókat   a   kuatórium   Ösztöndíj
fomájában kl'vánja támogami. A pá-
lyázat   beadásával   kapcsolatosan   a
közalapítványi iroda a kiírás megj ele-
nése  után  felbélyegzett,  megcímzett
válaszboríték   ellenében   ad   tájékoz-
tatást.

A kuatórium  a  pályázatokra  egy-
ségesen érvényes elvként és elbflálási
szempontként alkalmazza az alábbia-
kat:

- előnyben részesíú azokat a prog-
ramokat, amelyek szerves egységként
beépülnek  a pályázó  egész  évi  tevé-
kenységének munkatervébe;

- Ösztönzi a több éve folyamatosan
me`grendezésre       kerülő       elismert,
hosszabb  távú,  koncepcionálisan  át-
gondolt programokat;

- megkülönböztetett figyelmet for-
dít az országos, regionális, kistérségi
közösségi  programok  megvalósításá-
nak támogatására.

A pályázatok adauapon nyújthatók

Pée;z|?,zesae#u#iaazpóályuázáuLá#t
együtt a közalapítvány irodáján  (Bu-
dapest,  V.  ker.,  Akadémia  u.  3.)  sze-
mélyesen szerezhetők be. Ha a pályá-
zÓ  postai  ú[on  igényli  az  adatlapot,
C5-Ös   Ocözepes   méretű),   a  pályázó
nevére megcímzett,  felbélyegzett vá-
laszbon'tékot   kérünk.   Levélcímünk:
1357  Budapest, Pf.  2.

Az adatlap és az útmutató lehívha-
tó az alábbi lntemet-címeken is:

http://www.romapage.c3.hu
http://w3.datanet.hu/-mnekk

Fontos!
Az   adatlap  kitöltéséhez   útmutató

szükséges,   amely  részletesen  tartal-
mazza    a    pályázat    benyújtásálioz
szükséges tudnivalókat is.l

Kérjük, a pályázathoz csatoüon
ldb  50 Ft-os postai bélyeget!
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1997. december 15. Elérkezett a várva
várt nap. A Budapesti Kongresszusi Köz-

pontban együtt voltak a cimborák. Azok
a  sérült,  beteg  és  nehézsorsú  gyerekek,
akiknek   1997-ben   műsorát   lámatta   a
Mrrv-ban sok ezer ember. Tizenöten vol-
tunk mi, akik örömmel, bánattal és izga-
lonunal  ugyan,  de  vállalkoztunk  arra  a
nem   mindennapi   eseményre,   hogy   a
nagy nyilvánosság előü elmeséljük azt a
dolgot, amit más gyerek még csak álmá-
ban sem élhetett meg. De velünk megtör-
tént, ezért vagyunk mások mint az ádag.
Amiben  ugyan  hasonlítunk az  az,  hogy
mi is arra vágyunk amire más, nekünk is
vannak  álmaiik,  melyek  a műsor  után
talán  valóra  is  válhatnak  és  már  talán
váltak  is.  A találkozóra sok  száz  ember
csak  azért jött  el,  hogy  nekünk  segítse-

nek.  A  sok  színész,  énekes  és  művész
azért,    hogy    Örömet   szerezzenek   ne-

..künk,   még   a   honoráriumaikat   is   fel-
ajánlouák     számunkra.     Megemlítenék
néhány  művészt  akik  kérésünkre  eljöt-
tek  és  egy-egy  kedves  produkciót  lát-
hattunk  tőlük,  ami  csak  nekünk  szólt:
Kovács Kriszta énekes, a Rajkózenekar,
MANHA:ITAN  együttes,  Szikora  RÓ-
bert, aki az est sztárvendége volt, ugyan-
is a műsor végén vele énekeltünk el egy
karácsonyi dalL És végül, de nem utoljá-
ra említeném meg azt a csodálatos em-
bert,  aki  az  én  szi'vemhez  legközelebb,
állt.  Ő  csak azért jött el,  hogy  kedvenc
költőmtől, JÓzsef Attilától mondja el ne-
kem  kedvenc  versemet.  És  a  végén  az
egyik saját szerzeményemeL amit Anyák
napjára   írtam.   Csodálatos   éizés   volL

Egyszer  volL   hol  nem  volt,  volt
egyszer egy óriás  szikla,  ahol  ember
még nem járt. A szikla tetejére feljut-
ni teljes lehetetlenség volt, mert csak
az egyik oldala volt járható, de senki
nem  tudta, hogy melyik,  ezért sokan
meghaltak.  Ezt a sziklát még hajda-
nán építette egy király, aki igaz, már
a kétszázadik születésnapjához köze-
ledik, de még mindig él, mégpedig a
szikla  tetején.  Távol  az  emberektől,
gyönyörű  lányávál  és  szolgálóikkal.
A lánya alig múlt húsz éves, de apja
elhatározta,  hogy  férjhez  kell  men-
nie. De nem adja ám akámilyen fiú-
hoz, ezért kihírdette, hogy aki a szik-
lafálat megmássza és sikerül a tetejé-
re élve felémie, annak adja leányát és
vagyonát.  Jöttek  is  ezrével,  vitézek,
hercegek,   bárók,   királyfik,   de  egy
sem bírta megmászni a sziklafálat.

Történt egyszer,  hogy  az  utcán  sé-
tálgatott  egy  legény,  aki  szerencsét

próbálni indult el otthonról. Mindegy
lett volna neki, hogy milyen munkát
talál, csak találjon. Amintjár-kel, hir-
telen sok-sok ember szalad el mellet-
te. Megszólította az egyiket:
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-  Hová  ilyen  sebesen?  Üldöznek
talán?

- Hát nem hallottad, hogy a király
kihírdette,  hogy  aki  ezt a  sziklafálat
megmássza,   annak   adja   lányát   és
Összes vagyonát.

-  Hát  ha  így  van,  megnézem  én
magainnak azt a sziklafálat - szólt és
tovább indult. De amikor odaért, látta
ám,   hogy   sokan   fekszenek   holtan.
Meghátrált erre  a fiú  és elgondolko-
zott:

- Az addig rendben van, hogy dol-

gozni  akarok  és  enni,  de  hogy  még
meg  is  öljem  magam  mindezért,  az
már egy picit túlzás.

Alighogy  ezt  végiggondolta,  meg-
jelent  előtte  egy  ismeretlen  öregem-
ber, aki így szólt:

- Csak nem a sziklát akarod meg-
mászni,    édes    fiam?!    Tudod    már
mennyien meghaltak itt?

-  Hogy  akamám  Öregapám,  nem
ment  el  az  eszem!  Elindultain  mun-
kát keresni,  és  ide keveredtem, nem
akarok én  meghalni!  Elég  volna ne-
kem annyi, hogy ne haljak éhen, mi-
nek az a sok kincs? Jöjjön  ide Öreg-
apó, van még egy kis kenyerem, gon-

hogy   emyi   ember  és   csakis   nekünk,
cimboráknak  azt  is  mondhamám,  hogy
„sorstársaknak"  készítettek  műsort,.  Ezt
leími  szinte  leheteuen.  Az  a  sok  ked-
vesség,  a  megértés,  amit  a  stáb  tanúsí-
toti,   az  nagyon  jó  érzés  volt.  JÓ  volt
látni,  ahogy  felszabadultunk,  és  érezni
a szünetekben,  ahogy  a  sírásunkból  ne-
vetés   lett,   mert   egy-egy   műsor   után
mindannyiunk  szeme  sarkában  ott  volt
a bánat és az Öröm, a boldogság könny-
cseppje.   Először   éreztem   azt   életem-
ben,  hogy  én  is  ugyanolyan  ember  va-

gyok  mint  bárki  más,  ekkor jöttem  rá
arra,  hogy  mennyire fontosak a szavak,
és  mennyivel  őszintébb  az,  aki  vállalni
meri  ömagát.

Rácz Zsuzsanna

dolom  maga  is  megéhezett.   Együk
meg  és  aztán  én  is  tovább  indulok,
háüia szerencsém lesz,  mert már két
hete úton vagyok.

Az Öregember leült, megették a ke-
nyeret,   beszélgettek,   majd   később
így szólt a legényhez:

-Hauod-e, te gyerek! Te nagyon be-
csületes  emberke  vagy,  ezérL elárulok
neked egy titkot. Ene a sziklára fel le-
het jumi, hiszen az egyik oldala járha-
tó. Csák ezt az emberek nem tudják.

A  fiú  megköszönni  sem  tudta  az
apó jóságát,  az olyan gyorsan eltűnt.
Összeszedte  magát,  aztán  elindult  a
sziklán   fölfelé.   Mikor  szerencsésen
fölért kifiíjta magát, mert nagyon el-
fáradt, aztán a király elé ment.  A ki-
rály így szólt hozzá:

-Látom okos és bátor fiú vagy!  A
lányom a tied, mert érzem, melletted
biztonságban lesz.

Már  másnap  lakodalmat  csaptak,
bár nem sokan voltak, mert a fiún kí-
vül más oda nem tudott fölmenni. Et-
tek-ittak, mulattak, boldogok voltak.

Így  lett a paraszt fiúból  a  sziklák
királya!

Rácz Zsuzsanna
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"e-k"sÍe?geye!,!ó,8z%?"r"9sf„9#űÍ!„-
lebontottátok?  A cukorkők  elfogytak,  az üveggömbök is-
mét egy évig a dobozokban alszanak.

A néphagyomány szerint január mely napjáig tartjők az
emberek a karácsonyfát a lakásban?  Ha helyesen fejtitek
me_g az alábbi rejtvényt, a középső függőíleges `sorban meg-
találjátok a keresett napot.

Az első  nő

Kerek szám

Mutató névmás

Régi  szántó eszköz

Szedi  a levest

Trombita hang

Fehér folyadék

Üveges tárgy

Szőnyeget készít

Ezen  a helyen

FEJTSDMEGAVÉGÉT.I
Távbeszélő nemzetközi szóval a:
Csizma alakú ország: ...........
Egyik legnagyobb költőnk, aki Nagyszalontán született
Mo]nár Ferenc: A Pá] utcai fiúk című ifjúsági regényél)en a diákcsapat „köz-
legénye„:...............................................

Ahonnan a folyóvizek erednek:

1998.  január „ILJNGO  DROM"

CÍMFEJTŐ
A meseplakáton  két  ismert mese

ch  volt  láüiató!  Sajnos  az  eső  le~
mosta,  és  csak  néhány  betű  illetve
szótöredék  látható!  Melyik mesérőI
vm szÓ? A cheket küldjétek be.l

•``..        `,-`.         `--.

Szemfényvesztés
A belső körök közül  melyik a na-

gyobb, a ba]- vagy a jobboldali?

:,€„j®.
„Kalap"   hajtogatott   papírból.   A

kalapok    alsó    szélei    egyenlőek-e,
vagy  nem? Jól  figyeljétek meg,  mé-
réssel ellenőn`zétek! A helyes választ
küldjétek be!

Eiz

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

gukat, de szociális helyzetük miatt 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 örülni fogunk. A befizetett összeg-
rín 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

i-Ei
MEGRENDELO

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

1      Megrendelőneve:    ......................     I

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

.....................................

ElóTizetésidíj
egy évre: 1176 Ft,

fél évre: 588 Ft
A megrendelfflapot és az előfizetés díját

a szerkesztőség címé-

2ó

re kell eljuttatni:
5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-60/387-293

Előfiz.ethetőrózsaszínű
postai utalványon.----------

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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INFORMÁclós
SZUPERSZTRÁDA

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

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

minden  csütörtökön  10.00-12.00-ig  a Budapest 11.,  Fil-
lér  u.  21.111/6.  szám  alatt  vagy  levélben  (ugyanezen
címen),  illetve e-mail-en kere+iztül:  ligeúgy @a.c.3.hu.

„I.ríNGo  DROM" 1998.  január



Február  1.
vasárnap

Alber[irsa
Albertirsa                                av.
Bonyhád
Dunaújváros
Jászapáti
Kecskemét
Kecskemét
Lajosmizse
Miskolc

Pápa
Pécs
Pécs
Pécs
Szeged-
Cserepes sor            av-mgv.
Szolnok                                  av.
Tisza kécs ke                        av.

Február 2.
hétfő

Csongrád                            oá.
Csoma ll.  2-6ig                 av.

Február 3.
kedd

Bátonyterenye
Cegléd
Pápa

Február 4.
szerda

Miskolc

Február 5.
csütörtök

Celldömölk
Ónod
Szeged-Cserepes sor
Vésztő

Február 6.
péntek

Gyula
Hódmezővásárhely
Miskolc

oák.

To myi szentmi klós              av
Február 7.
szombat

Abony
Békéscsaba
Hajdúszoboszló
Kecskemét
Kecskemét
Komló
Komló
Magyamándor
Miskolc

Pécs
Pécs
Poroszló                             oák.

Siófok-Kjliti

Tura
Február 8.
vasárnap

Dunaújváros
Famos
Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló
Jászalsószentgyörgy
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Miskolc
Pécs
Pécs
Szeged-
Cserepes sor           av-mgv.
Szolnok

Február 9.
hétfő

Csoma  ll.9-13ig  av.
Patvarc

Február 11.
szerda

av.

oák.

Csoma                                oá.
Mezőcsát                          oák.
Miskolc                                   osk.

Február 12.
csütörtök

Szeged-Cserepes sor     ok.
Február 13.
péntek

Mskolc
Sásd

Február 14.
szombat

Csoma
Dunapataj
Jászberény
Kecskemét
Kecskemét
Mskolc
Ózd
Pécs
Pécs

ok.

oák.
oák.

ok.

kjv.
ok.

oák.
ok.

av.
Siófok-Kjliti                                 av.

Szeged.
Kiskundorozsma
Tura

Február 15.
vasárnap

Döhönye
Dunaújváros
Heves
Heves
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

oák.
av.

oák.
av-mgv.

ok.
kjv.

av.
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Mórahalom                        oák.
Pécs                                 oák.
Pécs                                    av.
Szeged-
Cserepes sor           av-mgv.
Szászvá L                  av-mgv.
Szászvá r                            ok.
Szo l no k                                 av.
Tisza kécske                     oák.
Vác                                      oák.

Február 16.
hétfő

Csoma  ll.16-20-ig             av.

Február 18.
szerda

Miskolc                                   osk.

Február 19.  `
csütörtök

Ragál y                                 Oák.
Szeged-Cserepes sor     ok.

Február 20.
péntek

Miskolc

Február 21.
szombat

Aszód
Kecskemét
Kecskemét
Mezőberény
Miskolc

Mohács
Pécs
Pécs
Sárbogárd
Siófok-Kiliti

Tura
Február 22.
vasárnap

Békésszentandrás
Csongrád
Jászkísér
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

ok.

Nagykáta
Pécs
Pécs
Romhány
Szeged-
Cserepes sor           av-mgv.
Szol nok                                 av.
Tápi ógyö rgye                   oá k.

Február 23.
hétfő

Csoma  ll.  23-27-ig            av.

Pécs  ll. 23-28-ig                   R.

Február 24.
kedd

Pincehely                            oák.
Február 25.
szerda

Miskolc                                   osk.

Február 26.
csütörtök

Szeged-Cserepes sor     ok.
Február 27.
péntek

Dévaványa
Miskolc

Február 28.
szombat

Jászárokszállás
Kapuvár
Kecskemét
Kecskemét
Mezőberény
Miskolc

Pécs
Pécs

oák.
oá.
ok.

kjv.

av.mgv.
ok.

oák.
av.

S iófok-Ki l i ti                                 av.

Tu ra                                       av.
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