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Vadrózsák
Az  együttes  megalakl'tása  már  több

éve   foglalkoztatott,   Iassan   érlelődött
bennem.   A  különlegessége,  egyben  a
nehézsége is abban rejlik, hogy megyei
cigányegyütteLsről  van  szÓ,  ainely  eb-
ben  a  fomában  jelenleg  egyedülálló
vállalkozás az országban.  A megalapí-
tást  követően  az  együtteLsre  felfigyelt
Lakatos   Oszkár   képviselő   úr,    aki
megállapodást  ígért,  amely   1998.  iio-
vember  18-án  létre  is  jött.  Korábban
ebben a műfajban már művészeti veze-
tőként ténykedtem a békési „RŐzsetűz"
Együttes alapítójakénL akikkel kazettá-
kat  is  adtunk  ki.   Később  meghívtak
művészeú  vezetőnek  cigányanyanyel-
vű együtteshez is.

A „Vadrózsák" művészeti vezetője és
szólóénekese:  Szal]ó  Mária,  aki  egy-
ben  alapító  is.  Szabó  Mária  a  beások
nagy családjához tartozik, Békéscsabán
él.  Kitűnően énekel románul,  cigányul
és magyanil. Az együttes kulturális cél-

Címlapon: Bangó Margit

A nem kért kéz.iratokat nem őrizz.ük
meg és nem küujük vissza!
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`,,,.'.,'..'...,,,,,,:,.,.:...:,.,,..,,,j, perget, ritmus érzéke kiváló. Mező Ró-
l)ert kannás, szájbőgős Dobozról, kivá-
ló ritmusérzékkel, jól  énekel,  többször
nyert Gyulán a műfajban aranyémet.

Ebben  az  évben  kazettát  készülünk
kiadni.  Tumézunk  a  megyében  és  az
országban.  Külföldi fellépésekre  is ké-
szülüiik,  valamint külföldi  CD   kiadá-
sára.   Rendszeresen   felléi)ő   együttes.

1988-ban   az   együttes   tagjai

ja,  Békés megye folklór hagyományai-
nak a gyűjtése,  feldolgozása és művé-
szi szintű előadása. Az együttes alapító
tagjai: Szoboszlai A]fonz zenekarvcze-
tő   Mezőberénybol,   aki   valamikor   a
„Rőzsetűz" rajkók együttesében kezdte
pályafttását,  már  14  évesen  kazettája
volt. Kitűnő gitáros, könnyedén és mű-
vészi szinten kezeli a hangszerét. Kivá-
lóan  énekel.  Flóra  Elemér  (Békésről)
tambuás,  11  évesen volt a „RŐzsetűz"
rajkók  együttesében,  mint  kanalas  és
szÓIóénekes.  FIóra  Elemér  a  gitárt  is
kitűnően  kezeli.  Kiválóan  énekel,  jól

ineg fogják szerezni az OSZK
kiskönyvet,    aminek    alap.ján
az  lnterkoncert ki  tud közve-
ti'teni  bennünket külföldre  is.
Az  együttes   teljesen  univer-
zális,  mert a cigány  műfajon
kívül     játszanak     spanyolos
temperamentumos   számokat,
de  ha  kell,  otmon  vannak  a
magyar  hallgatókban,  perge-
tőkben  is,  de  a  tánczenében
is.    TemészeteLsen    az    igazi
"szerelmük" a cigányfolklór.

Fő    feladatomaz    együttes
menedzselése    és    művészeti
irányítása.  Szeretnénk  vállal-
ni   az   országban   mindenhol
szükség   szerint  fellépéseket.

Rendezvényeken, poliükai fórumokon,
keresztelőn,  lákodalmon,  cigánybálon,
pótszilveszteren,   nyugdíjas   rendezvé-
nyeken,   igény    szerinL    Az    együttes
megkeresése  levélben  történhet.  Cím:
Szilveszter   Ődön,   a   Békés   megyei
„Vadrózsák"   ügyvezető   elnöke   5600
Békéscsaba, Irányi u. 2.1/2. Pf.: 413.

A  levél  alapján  az  együttes  szerző-
dést küld és a szerződés  aláírása után,
illetve a fellépést megrendelő amikor a
szerződést  visszaküldi,  utána  utazunk
el a fellépés szflihelyére.

Szilveszter Ödön

Platánfán a cigány
A magyar  ember  mulatott  -  leg-

többször cigánnyal. Az arisztokrácia,
a tisztikar, a nagy-, a közép- és a kis-
polgárság is - mind a maga rangjá-
nak megfelelő helyen és közegben. A
rezesbandák, a tainburazenekarok in-
kább a lakodalmak, majálisok alkal-
mi  zeneellátását  biztosították.  A  ci-
gány meg ott settenkedett, ahol szük-
ség volt rá.  A 1`Őúri medve-  és róka-
vadászatok, Ökörsütések, korteskedé-
sek  és  választások,  bankettek,  cskü-
vők,   városi  név-   és   születési  esté-
lyek, köszöntok és szerenádok, teme-
tések,  farsangi bálok, jubileumok és

szüreü  mulatságok  elképzelheteüem,
hogy  cigányzenekar  nélkül  zztjlottak
volna  le.  Ezek jónémelyike  vad  ti-
vomyává  fajult  és  olyaikor  telt  ki
igazából a cigány becsülete. Ha igazi
rajok mulattak - elegánsan és gálán-
san  fizették ki  a zenekart,  ha duha-
jok-,  nagyzoltak,  megfircongatták  a
cigányt.   Muzsikáltatták   oket   féllá-
bon, felzavarták az eperfára, leeresz-
tették a kútba. Nem ritkán tépték szét
az urak a bankót s köptek rá a prhás
homlokára  egyenként,   vagy  húzták
bele a vonóba.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Manula Kőműves balladája

Manula zidari -
majstori b(iro,
l)ish ihaj  shtarto pes
menestirja vazdel.
Shonaspe butyi te keren,
so dyese vazdena,
era[i xiiscirena.
De ek bersh butyi kerena,
menestirja chi vazdena,
so dyese vcizdena,
erat x(isarenci.
Manula zidari -
majstori baro,
muj  pe 1' bu;tycira kaj  dela:
-Asliumen pe m(trde,
so me  l(iv tephenav..
De ek bersh butyi ame
keras,
so dyese keras,
e rcti xasaras.
Mukhentume bre butyatar
thaj  shon iumen bre te
Soven,
dore o Del amenge tradel
ka ekh suno lashD,
sar menestirja te vazda.
Leste (ishunena,
butyi anda 1 vast mukhenii.riJeie kaj  perena

von sate  soven.
Tlehf tra de diminyaci
savore  ushtyenci.
Manula zidLiri
lendar kLij  pushela:
- Phenen bre chaches,
te na xoxaven,
ke te xoxaweri,a,
tumenge phararena,
chaches te phenena,
tumenge usorina,
phÁznen,  so dikíúine
tume ando  suno`.l
Po jek kaj phenena
bish thiij  shtar butyara
sawore jek su,no,
sar menestirja te vazden.
te zlms ando gcw o
kaj l)aba e limbuío,
voj  amenge kaj plienel,
sar menestirja te vazdas.
Manula zidftri -
vo kade phenela:
- Chftces bre phenden,
tumaro suno,
ke vime suno dikhlem
te zhas ando gav,
k{ij baba e timbuto,
voj  amenge kaj phenel,
sar nerrnstirja te vazdas.
Manula zidari -
majstori l)aro,
do zhenen kaj pesa lela

Mo;nul.a kőműwes  -
kőműves mesier
huszonnégy társáv(il
vár(it  éi)ített.
Elkezdték a nehéz munkát,
amit rakiak ncippal,
éj szakti leomlott.
Már egy  éve építették,
de  a vcir nem errielkedett,
amit r(tkiak nappal,
éj szakn leomlott.
Mcinula kőműves -
kőműves mester,
társai}iÁ)z ekkép  szóla:
halljátok a szavam.
ha[ljátok mit mondok:
Dolgozunk egy éve hiába,
amit építünk mppal,
éj szaka leomlik.
Hagyj uk társaim

a munkát,

%#%teakzbúér:é,nátav`audk##únk,
küld. olyctn szerencsés

álmot'
hogy a váTai feléptijük.
Szcwát lesve lesték,
S zers zámaíkat letették.
Mind l.edőíltek nyomban,
merülvén álomba.
Másnap korúin,

Íuijmltájban
él)rednek miml, sorban.
Manula kőműves
kérdi mirden társát:
Szóljon száiok
hazugtalan szót ,
mert ha haz.ug szó lesz,
rátok szúll az átok,
de az igaz szónak
kömyebbség az ára.
Mondja hát rrtind.enki,
milyen volt az álma?
Huszomégy kőműyes
mind egyszerre mondta,
ugyanaz az álma,
hogy építsenek várat,
Menjünk a faluba,
ajavascisszonylwz,
ő az, ki megmondja
falakat hogyan emeljünk.
Manula kőműyes -
e  szctycikat mondia:
igazcit szólíctíok,
ez volt az álom,
és ez volt az enyém is.
hogy menjünk a f tiluba,
ajcwascisszonyhoz,
ő az ki megmondja, Íwgy
ho gyan éptiheűnk várat.
Manula kőműves -
kőműves r"2 ster,

Pej roinanyi shib boldas leso: CIwli-DaiócTi JóZ:±f _

anáal butyara
ando gav ktij zhala
kaj  baba e limbuio
Kan(i late  ctvela,
arda moste phenela:
- Maj dombrojtu,

phurorije!
E phurori  ph!3nela:
- Najis tuke, butycirinci.
Mange clmcíws te phenen,
pala sos mande cwiljen`.l
Mcinula zidari -
majstori baro,
phurorake knj phenes.
- Phurorije, d anda Del
amenge chaches te phenes,
sar manestirja te vazdas,
ke ek bersh butyi keras,
so dyese vaz;das,
e rat xasaras.
I.ela e phuri thnj  phenela:
- Ashunen {ume

pre marde:
me tumen kaj sittyamy,
te kandena muro muj.
Khere tume zhn
haj  shon tumen kaj  butyi,
thaj keren butyi.
Che zÍ"vlyi

tumende avela,
xaben tumenge cinel[i,
kodola te len
ando zido la te shon,
la te zidujin
Khere, Devla, avena,
scworenge phenena,
so phendas e baba e
limbuto,
sar menestirja te vazden.
Tehara de diminyaci
savore kaj butyi averm,
zido zidujina.
Manula zidari -
maj stori baro,
mishto vo zhanel
ke  leski romnyi
maj cLnglal avel
sar le kaver zhwlya
Vol' Devlas mangel,
- Devla, svuniona,
trcide ande lako drom,
de ekh baro dum ru;v,
voj o te daral,
xaben mujal te del,
palpale te zhal.
0 Del, sar si svunto,
kade vi kerdyas,
ruv ardel lako drom

tradas.
Voj  o dum dartijlas,
xciben mujal kaj das,
palpale gelas.

társai közül két ember[
magúival lűva,
a falul)a mentek,
it javascisszonyiwz.
Amini odaérkeziek,
így.. szólt(ik q mesterek:
-Udvözölí  légy öreganyó!
- Viszont  te  is,

jó kőműves.  -
fogadla a j([vasassz,ofly
- Igazat szóljon a szád,
Miért jöttetek hozz,ám?
Manula kőműves -
kőműves mes{er,
a nénének emígy szóla:
- Öreganyám az lstenben,
(iz igazíit rrwJrdd meg

rnkem,
vúirat Íu)gyan épíihe{ek,
mert egy éve dolgozunk,
s amit rakunk nappal,
éj szaka leomlik.
Mondá neki a jósasszony.
- Hallgassátok meg

a szavam.
Megtanít(ilakttieket,
]ui a szavamra figyeltek.
Wissz;a hogylui mentek
újra kezdjétek el,
tegyétek rrit eddig.
Amely asszony

hozzátokjön,
ételt (imelyik nekiek hoz,
fogjátok meg cizi,
be az új falba rakjátok -
körbe falaz,zdiok.
Amint - Dévlám,

visszc[iértek.
hírül adták társaiknak,
hogy mit tanácsolt

az asszony,
váro,i hogyan építhetnek.
Másnap korán

hajnaltájban
mindegyik munkálwz lcítva,
új falakat rakiak.
Manula kőműve s
kőműves mester
tudva tudta,  ]wgy (iz
ő felesége
érkez,ik elsőnek,
nem valamely másik.
Az Úr lstent kérte:
- Szentséges Atyám
cdd, küldj az úfta, az útjába
egy luitalmas f ;arkcist,
riadalmast -
étel kiboruljon,
vk:s#r!oandsuz'g3#:éges,

így cselekedett:
farkast küldött elejbe.

(KövetkezőlapszÁinunkbanfolytatjuk.)
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Beszélgetés Choli-Daróczi Józseffel a pedagógusok továbbképzéséről
- Második szemeszterénél tart Kő-

l)ányán az a kezdeményezés, amely a
gyakorló pedagógusok romológiai is-
mereteinek  metfteremtését,  szélesíté-
sét tű7,te  célu]  maga  e]é.  Milyen  f'or-
mál)an  és  háttérrel  működik  a  kép-
7,és?

-   A   Kí)bányai   Cigány   Kisebbségi
Önkományzat hívta éleire,  a helyi  Pe-
dagógus  Kabinet adja  a helyet,  illetve
részt    vesz    a    szervezési   munkáb€m.
Ilyen Kabinetek egyébként minden me-
gyében  működnek,  hogy  lehetővé  te-
gyék  a  szakmai  továbbképzést,  illetve
diákrendezvényeket  szervezzcnck.  Lé-
nyeg,  hogy  összefogja  a  kerület  vagy
inegyc pedagógusait.

- Minden szinten?  Vagyis  a7,  álta-
lánostól   egészen   a   fe]sőoktatásl)an
tanítókig?

-  Igen.  Éppen  ezért választottuk ezt
a  f`órumot,  mert  fo]yamatosan  tapasz-
tíútuk, hogy egyre döcögősebben men-
nek  a  cigány  gyerekekkel  való  iskolai
foglalkozások.  Itt  főleg  az  (')rakereten
kívüli,     szabadidős     ievékeny``égekre
gondolok.  Ez  nemcsak  azért  van  így,
mert  a  pedagógusnak  nincs  ideje,  ha-
nem  azérL  is,  mert nem  ismeri  a cigá-
nyokai.    Mindennek    következménye-
ként  egyre  több  cigány  gyerek  válik
cscllengővé.  A Cigímy  Kisebbségi Ön-
kományzat két  dolgot  tehet,  ha  a  fo-
lyamimak  gátat  akzir  vetni.  EIŐször  is
elkezd foglalkozni a pedagógusokkal -
sok esetben a szemlélet megváltoztatá-
sára  van  szükség;  de  párhuzamosan  a
csa]ádokkal,   a  gyerekekkel   is   foglal-
kozni kell.

- Ha jól értem, a ti kezdeményezéi
setek  a  pedagógusok  szemléletválto-
zását célozza.

-  Részben,  de  nem  kizárólag.  Pró-
báljuk  a kerületbol megszerezni,  „ma-
gunkhoz  édesgetni"  a  pedagógusokat,
minden  iskolából  legalább a gyemek-
védelmis  szakembert és egy  osztályf`ő-
nököt.

- Hogyan zajlik a  képzés?  Milyen

gyakorisággal és kik az előadók?
- Kéüietent,e találkozunk, és hála ls-

tennek   a   téma,   vagyis   a   romológia
szakértőit    sikerült    inegnyemünk    az
ügynek.  Így  például  Pankucsi Mártát
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a  Művelődési  Minisztérium  Klsebbségi
Főosztályáról, Csepeli György szocioló-
gust, akinek az előítélet- kutatás a szak-
[erüléte; Hága Antóniát; és Újvári Zol-
tánt is. SzÓ esik a cigány gyerekek neve-
Iésén, oktatásán kl'vül a népművéLszetrífl,
vagy a cigányok történetéről  és a bűnö-
zés alakulásáról - a témában Mezey Bar-
na, az ELIE kriminalisztika tanszékének
vezetője tartott előadást.

-Vajon mennyire hatékonyak ezek
a  -  tulajdonképpen  -  csak  mozaik-
szerű  ismeretátadások  a  pedagógu-
sok  számára?  Hogyan  tudják  a  sok
apró in('ormációt alkalmazható isme-
retté szélesíteni?

-Azt feltételezem, hogy mindez hosz-

szútávon  lesz kifizetődő.  Egy  idő  után
Össze kell, hogy álljanak ezek az előa-
dások  egy  egésszé,  a romológiává.  De
nem  is  elsősorban  a  tudatokra  szeret-
nék  apellálni,   i]Ietvc  abban  változást
előidézni,  sokkal  inkább  az  érzelmek
terén.   Tudniillik   nagyon   fontos   már
kisiskolás korban az érzclmi viszony.

-   Gyakorlati   tanácsokat   tudtok
adni  éppen  az  érzelmi  kapcsolatok
terén?  Hiszen kapnak egy csomó in-
formációt  de  hogy  testközelbíl  ho-
gyan  kell  I)ánni  a  cigány  gyerekek-
kel, azt fogják-e tudni?

-  Fontos,  hogy  az  említett  előadók
mellett  azért  számos  cigány   „szakér-
tőnk"  is  van a  témában,  mint Lakatos
Menyhért, Daróczi Ági, Varga llona,
vagyis  kvzúifikált,  képzet[  cigány  ein-
bereket is meghívunk, és az Ő szerepük
elsősorban az érzelmi ráhatás.  SzÓ esik
cigány hagyoinányokról, csa]ádi szoká-
sokról,   aiTól   például,   hogy   a  cigány
ember egészen másképpen  szeret, mint
a nem  cigány.  Ezck a találkozók pedig
inkább bcszélgetések l`omájában zajla-
nak.

- Általál)an  tehát dialógus-jellegű-
ek a foglalkozások?

-   Sajnos   nem   -  és   erre   nagyobb
hmgsúlyt  is  kell  fcktetnein  a jövőben
-,   szóval   tulajdonképpen   pedagógu``-
betegség, hogy amikor egy  „nagy név"
jön előadni, akkor ncm nagyon szólnak
bele, merü]ogy  illik meghallgatni.  Ami
az  előadók  kiválasztását  illeti,  nagyon
szerencsés,  ha  cigány  és. nem  cigány
ember nézeteit,  érvelését is  hallják,  és
ezek sokszor egybecsengenek. Ilyenkor
a hallgatóság  úgy  érzi,  hogy van kont-
roll,  amit hallott,  az  mindkét fél  állás-
pontját  tükrözi,   vagyis  objektív,  nem
elfogult vélemény.

-  Hogyan  látod  a  képzés jövójét?
Lesz,-e   l'o]ytatás,   és   milyen   (.ormá-
')an?

- Rövid tÁvon a tervünk az, hogy há-
rom szemeszteressé  (vagyis háromszor
ü'z hónapossá) bővítjük a programot, és
valamit`éle - a Minisztérium által is el-
ismert - tanúsítványt adjunk a képzést
elvégzőknek.  Igy jövőre lenne tizenhét
képzett „romológusom", akiket a kerü-
letben  bárhová  bármikor el  tudok kül-
deni   bizonyos   feladatokkal.    Például
szakszerű és jó tantervek összeállításá-
ban  tudnának  segítséget  nyújtani,  elő-
adásokat  tartani.  Segítség  kell  a  téma
beépítéséhez akár az interkulturális ok-
tatáson  belül,  akár  a cigány  l`elzárkóz-

#et:.Pírg°y8rgp:So#g:]Í:Ztghaáttesfzíu#:tbéj
értelemben is a NAT-hoz és a helyi tan-
tervekhez.  De  nem  tud  ininden  ilyen
feladatot az Önkományzat magára vál-
lalni.

-  Tehát  a  képzés  után  sok  lesz  a

gyakorlati tennivaló?
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- Így vm.  Én elsősorban azt várom,
hogy a pedagógusok oszt{'Uyfőnöki Órá-
kat  tartLsanak,   de   nagyon  játékos,   a
gyerekekhez közel álló formábm.  Pél-
dául be+izélgetés a cigány néprajzról, és
„véletlenül" éppen ott van egy gitáros-
éneke+s,   aki   előad   a  zenei  hagyomá-
nyokból.  Vagy  gyerekversek  is  előke-
rümemek, például Weöres Sándortól -
magyarul  és  cigány  nyelven  egyaránt.
Így Óriási élményekben lehet részük, és
a helyzet kedvez a baríitságok kialaku-
lásának is.  A két nép közötti fzúak rög-
tön inogni kezdenek.

- Véleményed szerint ezt a progra-
mot, i]letve a témát csak o]yan osztá-
lyokba  érdemes  l)evinni,  ahol  van-
nak  cigány   gyerekek,  vagy  oda   is,
ahol nincsenek?

- Sőt,  teljesen  „cigánymentes"  isko-
lákba is be kell vinni.

- Vajon milyen a téma fogadtatása
ezeken a helyeken?

-  Személyes   tapasztalatom   szerint,
ha  iskolán   kívül   közös   tevékenység,
szórakozás közben találkoznak, amikor
mindenki jól  érzi magát,  ezek nagyon
jó   kapcsolatok,   konfliktusmentes   vi-
szonyok  alai)ját  képezhetik.  Igy  lehet
gátat szabni iu ellenségességnek.  Ezek
mellct ha a tanár bensőségesen, átfogó-
zm  tud  beszélni  a  téináróI,  az  érdeklő-
dést kelt a diákokban.

-   De   feLvérteződnek   a   képzésl)en
részt vevő pedagógusok azzal szemben,
hogyha   mégis   el]enséges   reakciókkal
keu szembenézniük az osztá]y])an?

- Mindenre persze  nem  tudok meg-
oldást nyújtani,  egyenlőre  azokat a le-
hetőségeinket tudj uk kihasználni,  ame-
lyek a kezünkben vannak. Hiszen vala-
mit  kell   csinálni.  De  a  cigánysággal
kapcsolatos problémáknak még számos
olyan aspektusa van, amelyre nem tud-
juk a hatékony kezelési módot. Minde-
nesetre bízunk  a pedagógusok  szakér-
telmében és gyakorlaü tapasztalatíriban

is,  amelyeket igyekszünk haLsznosítmi.
Ami engem illet,  gyakorlati úünutatás-
ként   minden   hónapbtm   konzultációs
Órát  tartok,   ahol  inegpróbáluiik  bizo-
nyos    témákat   egymáshoz    illeszteni,
összedolgozni.     A    kriminalisztikánál
például   az  érték,   erkölcs,   inagatartás
dimenziói  merülhetnek  fel.  Én  például
még  tanultam  erkölcstant,  aini  ina  is
nagyon kellene...

- Ha jól tudom, az országban még
egy hason]ó képzés működik.

- Igen,  ez a Zsámbéki Kat()likus Ta-
nítóképző   Főiskola   Romológiai   Tan-
székének kihclyezett  tagozata.  Szintén
diplomásolmak       szól,       úgynevezett
posztgraduális  képzésként,   a  főiskola
tantervi  anyagához  szorosan  igazodva,
vagyis  nyelv,  történelein,  irodaloin  és
néprajz  a  t`Őbb  tanegységek.  Sok  liall-

gatónk  van,   és  úgy   tűnik,  egyre  na-
gyobb  az  érdeklődés  a hasonló  képzé-
sek iránt szerte az országban.

Mészáros Anita

A szolnoki „Roma Esély" Altemati'v
Szakiskola  az  elmúlt  esztendőben  tör-
tént  alapítása  Óta folyamatosan  készíti
fel   a   hátrányos   helyzetű   fiatalokkal
foglalkozó pedagógusokat. A Budapes-
ti    KÖzgazdaság-tudományi    Egyetem

(BKE)  és a Nemzet,i Szakképzési lnté-
zet   közös   szervczésben   lebonyolított

továbbképzés tanúsítványát tegnap ve-
hették át a sikeres vizsgázók.

A továbbképzésben - amely a szpon-
zoroknak köszönhetően  ingyenes  -15

pedagógus  vett  részt,  közülük  9  tanár
más  iskolából  érkezett.  A  szakiskolá-
ban  rendezett átadó  ünnepségen  a pe-
dagógusoknak dr. Hegedűs T. András
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professzor, a BKE  tanszékvezető taná-
ra adta át a  tanú`sítványt,  mely  hivata-
los  továbbképzést és  iskolai  végzettsé-

get igazol. Mint Csi]lei Béla, az iskola
igazgatója  lapuiiknák  elm()ndtii,  a  tör-
vény  kötelezővé  teszi  a  pedagógusok
továbbképzését.  Annak idején  a Nem-
zeú  Szakképzési lntézettel  vették  fel  a
kapcsolatot,   s   örömmel  fedezték  fel,
hogy  az  intézetnek  és  a  BKE  pedagó-

giai    tanszékének    közösen    van    egy
olyan kurzusa, amely egyfajta pszicho-
lógiai képzettséget ad a résztvevőknek,
különös  tekintettel  a hátrányos helyze-
tű, lemaradó fiatalokra. Az iskola peclig
ilyen    fiatalokkal    foglalkozik,    ezért
szervezték  a  három  részből  álló  kur-
zust, mely az elmúlt évben  indult.  Aki
egy  blokkot befejez,  az  a  t{mú`sítvány-
nyal nem csak azt tudja igazolni, hogy
egy  kicsit magaLsabb  szintű  képzésben
vett  részt,  mint  az  átlagos  főiskolai-
egyetemi  tanulmányok,  hanem  azt  is,
hogy   önmaga   „fej]ődőképe`s"   és   to-
vábbtanulásra  kész  -  hangsúlyozta  az
igazgató.

B. Gy.

(Néplap  1998. I.el)ruár 6.)
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Valkón,1998. január 5-én meghalt egy ember.
Vö\gN-i lsNánnak hívfák. A közfiszfeletben álló
61  éves férfi hosszas befegség után hunyt el.

Utolsó útjára sokan elkísériék, így föbben
voltak fanui annak a képtelenségnek is, ami

az úf végén várt rá.

Völgyi  lstván  Özvegye  már  nagyon
várt  bennünket.  Válamil`éle  megnyug-
vást vár tőlünk, pcdig azt - bámennyi-
re  is  közhely,  de  igaz - csak az  iclőtől
kaphatja meg.  Otthonába  többen  is  el-
jöttek,  hogy  alátámasszák  az  általa  el-
m(,nd()ltaJ{at.

-  A férjem halálái követően  elinen-
tünk  a valkói plébániára hogy  megbe-
széljük  Dúl  Géza  atyával  a  temetést.
Megemlítettem  neki,  hogy  a  nagyszü-
lők  Ősi  sírjábm  szeret.ném  a  féijemet
örök nyugalomra helyezni. Az atya erre
nem  vá]as7.olt  scmmit.  Én  inég  azt  is

„A szív{.ájda]om,  anii  l)eiinem  és :i  családom])an van, soha  nem  fog e]mL']lni."

ó

megemlítettem, hogy ha eljön az időin,
én  is   a  f`érjem mellé  szeretnék  temet-
kezni. Ezután kifizetiem a sír Összegét,
a  harangcsendítést  és  10  évre  vissza-
menőleg ki kellett fizemem az egyliázi
adót  is.  Sajnos kettő  miséért  már nem
tudtam  f-izetni,  de  az  atya  azt mondta,
majd ha lesz pénzein, bcvi``zem.

A polgámcsteri hivataltól kapott se-
gélyt mind a plébánián liagytam. A ko-
porsót,  a koszorúkat és a sírásókat már
nem bímm kifizetni,  Ők azonban hoz-
zájárultak, hogy l-izcüietek 2 részletben
is.  A számla végösszege 68  ezer forint
lett. Nagyon jólesett nekem  és a csalá-
domnak a polgámesteri hivatal és a t,e-
metkezési   vállalkozó  segítsége.   Ami-
kor  a  férjem  ineglialt,  egy  fillér  nem
volt a háznál.

A  temetésre  nagyon  sokan  eljöttek.
Az   atya   gyors   búcsúztatót  mondott,
majd  szokás  szerint  elinduliunk  a  sír-
hoz.  Már olyan  5-6  méteiTe lehettünk,
mnikor az  atya  megállította a menetet
és  ingerülten,  idege,sen  el  kezdett ma-
gyarázni   valamit,.   En   és   a  családom
csakiiehezenlu(ltuk1`elfoim;mi,hogyini-
ről  is  vm  szÓ,  ugyanis mindmiiyióik-
bm  erős  injekció  vol[, hogy kibírjuk a
l`érjem utolsó búcsúztatását,. A bánattól,
a  megrázkódtatástól  alig  bírLunk  helyt
állni!

Az atya azt mondta, hogy visszaadja
a pénzt,  vagy  áss:mak másik  Lsírt,  mert
idc   nem   lehet   elteinetni   a   1`érjemet,
mert ez  cgy  tiltott zóna.  Szóváltás  lett
közöttünk  és  a rokonok  is  lázadoztak.
Próbáltuk mégis nyugtatgatni egymást,
hogy  ne  legyen  nagyobb  b4j   és  szé-
gyen.  A sírásók nem  törődtek az  atyá-
val,  elhelyez[ék  a t`érjemet a sír felett.
Miután mindenki l.el volt háborodva az
atya eljárása miatt,  végül  is  kénytelen
volt  a  sír  felett  elénekelni  egy  rövid
éneket,  majd  mise  helyett  kijelentette
az  ot,t  lévő  gyászolóknak,  hogy  ide,  a
régi   temetőbe   nein   szabad   temetni,
mert ez cgy  tiltott terület.  Aztán gyors
léptekkel   otthagyta   a   szertartást!    A
gyászolók   fel   voltak   háborodva,   azt
mondták   ilyet  még   nem  láttak,   nem
llallottak.

Az  elhunyt férjemnek oxigén palac-
kot  kellett  az  utolsó  időkben  használ-
nia!  Lchetőségeinkhez képest mindent
megadtunk neki, hogy könnyíLsünk ne-
héz    sorsán.    Egész    életünket   becsü-
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Tíz évrc visszameníleg ki kel]ett fizetneiii az egyházi adót is,
mcrt  cgyél)kéiit ]iem  harangoztak vo]na a  fiérjem le]ki üdvéért.

letesen éltük le a községben, soha senkivel nein volt
konfliktusunk.  Ez  a  szívfájdalom  ami  bennem  és  a
családombm  van,  soha  nem  l`og  elmúlni.  Az  a[ya
ilyet nem tehetett volna meg.

Dúl Géza atya azt mondja, a szabá]yokat minden-
kinek  be  kell  tartmia.  Az  a  terület,  ahová  Völgyi
lstvánt  temették,  ültott.  oda  nem  lehet  temetkezni.
Neinrég  egy  másik  család  is  oda  akarta  temetni  a
hozzátartozóját, de ő még időben értesült róla és be-
temettet[e  a kiásott  sír„t.  Egyébként  a  csiiládnak  ezt
tudnia kelleLt  volna.  0  ugyan  nem  említette  nekik,
mert ez nem az Ő dolga, de a [emetkezési vállalkozó
tudott róla.  M.  Szal]Ó  László  (a  temetkezési  vállal-
kozó) aiTól va]Óban tudott, hogy tiltott területté akar-
ják  nyilvánítani  a  szóban  forgó  temetőrészt,  anól
azonban nem, hogy ez az akmat valóra is vál[ volna,
és ha igen, mikortól.

Dúl Géza visszautasítja, hogy bárki is fel lett volna
háborodva a gyászolók közül.  Végül  is méltányosan
járt el - mondja - hogy mégis megengedte a teme-
tést. A szertartás végén azonbm elmondta a gyászo-
lóknak, hogy erre a részre többé nem lehet temetni.

Én magam nem értem,  hogy miért nem,  hiszen a
régi  temető az én  szememnek  t{'ivolabbra volt,  mint
ahová Völgyi lstvánt temették. Persze ennek megíté-
Iése  nem  rám  tartozik.  A  szabály  az  szabály.  Még
akkor  is,  ha  annak  betartásával  valaki  ot,t  Válkón,
1998.  január  7-én   embcrségből   nem   túl   sikeresre
vizsgázott.

- paksi -
Fotó: Pálfi Elvira

A iiagysziilok ősi sírjába teinettük a l'érjemet
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a fejlődés követelményeihez igazodni, immár
fágabbra tárt kapuja, neve is.bizonyftja:

Lunéo Drom orszdgds Cigány Érdek\i:édeimi
és Polgári Szövetség néven jegyzik január ló-tól.

Megvallom:   Öröm  volt  látni  az  or-
szíig mintegy 600 tclepüléséről érkezett
színes  sereget,  fiatalokat,  idősebbeket,
nőket, küldöttek százait és a meghívot-
takat akik részvételükkel megtisztelték
a  kongresszust.  Tették  ezt  azért,  mert
tele   voltak   várakoz{ásokkal,   s   remé-
nyekkel. Ú`jra és újra felbukkant az em-
berekben  a  kérdés:  képes-e  megismé-
telni sikerét a Lungo Droin,  s az általa
vezetett   Választási   Szövetség,   amely
sikerre  vitte  a roma Önkományzatisá-
got 1994-ben?

Egyértelmű lehet a válasz. Megfelelt
a  romák  várakozásának,  a  cigány  és
nem  cigány  közvéleménynek  a  kong-
resszus.  Ez  az  aktus  bizonyos  szem-
pontból túllépte a Lungo Drom kerete-
it.  Túlmutatott  egy  roma  szervezct  si-
kerén.  Ez  már  egy  kicsit  előrejelzés
volt,  válasz  a kétkedőknek:  a sziikség-
szerű   összefogás   a   cigány   társada-
lomban is  lehetséges,  ha tudatos célki-
tűzés, kellő akarat,  egységtörekvés ve-
zérli  a  zz'is7,lóshz`jőt.  a  Lungo  Dromot.

Bizonyította e seregszemle:  van kihez,
s miér[ igazodni, kövemi.

E seregszemle bizonyította:  a romák
egységet szeretnének, akamak is, csak-
hogy  nem  miiiden  áron,  s  n,em  mind-
egy milyen politika mentén. Es a kong-
resszus  azért is mutatott túl keretein,  s
szellemiségében   a  magyarországi   ci-
gányság  a]apvető  célj<rit,  akaratát,  ki-
vánságát   fejezte   ki,   mert   hasonlóan
gondolkodik,  mint a Lungo Drom. El-
l`ogadja,  elismeri  és  köveú  azt  a  ki-
egyensúlyozásra törekvő, higgadt, nem
handabandázó  roma  politikát,  melyet
maga dolgozott ki,  honosít és fogadtat
el az egész társadaloinmal.

Ez a kongresszus üzenet is volt,. Üze-
net mindazoknak, akik a higgadtságra,
a megfontolva  előrehaladásra,  a jogra
és   a  törvényességre   építve  haladnak
előre,  s  képviselik  a  cigányság  ügyét.
Üzenet   volt   a   roma   radikálisoknak,
akik veszélyeztetve jó  ügyét,  feláldoz-
va a roma ügyet, meggondolatlanul be-
viszik az erdőbe a romákat, s mikor ég

A ko]ifiirencián a  magyar Himniiszt a  100 TagL`i Cigányzciiekar játszotta

8

az erdő, ott hagyják magukra.  Ez a ra-
dikalizmus  megbukott,  s  a jövőben  is
bukásra vm ítélve.

A Lungo  Drom  úgy  emeucedik ki  a
cigányság  sok-sok  apró  ladikját  tépő
tenger  hullámaiból,   mint  olyan  hajó,
amelynek biztos iránytűje van, fedélze-
tére  képes   venni   a  hajótörötteket  és
olyan  egységbe  kovácsolni,  amely  kö-
vetendő példa lehe[ mindazoknak, akik
elkötelezetten akarják szolgálni a roma
és  inagyar  társadalom  ügyét.  Ez  most
még inkább törvényszerűen érvényes a
megújúlt szervezetre.  Igy  vált és  válik
mindinkább  a  magyarországi  cigány-
ság  zászlóshajójává.  Rá figyel  a roma

#os#s:óTBsáeaTs:g:gtyuádatg]g,zóáhz3fgy:íg,
Az  elért sikereket nem  lenne helyes

azonban  megosztani.  A  Lungo  Drom
sikere, a választási szövetség és .9z Or-
szágos    Cigány    Kisebbségi    Onkor-
mányzat sikere,  eredménye is. Ez nem
beámyékolja,  hanem  kiemeli  a  Lungo
Drom szerepét.

Egy  nagy  veLszély  azonban  ál]andó,
leselkedő   fel-felerősődő   vagy   halvá-
nyuló  kísérő  jelenség:   a  hatalmi  má-
mor,  a gőg,  a beképzeltség,  a megfel-
lebbezhetet]enség,      a      mindentudás.
Nem  szabad  megengedni,  hogy  ezek

Bii:atór*zaá:Sosbec#áyné#jr#ekaveLdue]E

ássép,?'8Íinsizí:l:Báégkihl:#,ájbáitíázae,:
és vállalni a vezérhajó szerepéből adó-
dó feladatokat és felelősséget. Ezt nem
csak tagsága, hanem a?. egész magyar-
országi cigányság várja tőle.

Farkas Kálmán
Fotó: Csabai lstván

Farkas Oszkár

Megokolt remény
Farkas Kál,mán:

Korona né[kül ctmű poli.tíkai
essz;é-kötetét köszöntve

Megvakítatott csíllagképletek,
világvégmesszj telepi gödrök,
kű:tmélyből fels z,iyárgó arcok,
neláfesz,i}lések és
megtorpanások..
térden is őllva..  -
a kegyelem és  áld.oz,at

oltárán.
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VITANAP A MAGYARORSZAGI
CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSÁRÓL

-HELYZETKÉP,  ÉRVEK, VÉLEMÉNYEK ÉS  ÚJ  KEZDEMÉNYEZÉSEK -

Másfél éve zajlik az a kisebbségi ku-
tatásokról     szÓ]Ó     rendezvénysorozat,
amelynek keretein belül február 4-én a
Kossuűi  Klubban  szakmai  vitaf`Órumra
kerül sor a cigány oktatási programok-
ról,  a cigány  tanulók helyzetéről  a kö-
zelmúlt    és    a   jelen    oktatási    rend-
szerében.

Jóideje  folynak kutatások,  felmérések
és értékelésck az említett témában, az -
ennek  ellenére  szűkös  -  credményeket
igyekezett összefogHni  éLs  rendszerezni
-egyfaj ta helyzetértékelést adni, egyben
kiszélesíteni  azokat Radó Péter szocio-
lógus. A Jelentés a magyarországi cigány
tanulók helyzetéről chű munka a Nem-
zeü és Etnikai Kisebbségi Hivatal felké-
résére készül el.

A műhelybeszélgetés  másik  nagy  té-
mája  azonban  lcgalább  ilyen  horderejű
volt, nevezetesen a kisebbségi oktatásban
tapaszta]ható  diszlriminációra  vonatko-
zÓ  ombudsmani  vizsgálat előzeteLs  ered-
ményeiről  szóló beszámoló - Aáry Ta-
más  Lajos  részéről,   aki  jogászként  a
nemzeti és emikai kisebbségi jogok biz-
tosának hivatalát képviselte.

A vitanapot Magyar Bálint művelő-
dési miniszter nyitotta meg,  aki felhív-
ta a figyelmet egy erős cigány értelmi-

ségi  bázis  létrehozásának szükségessé-
gére, a pozitív diszkriminációs gyakor-
lat megteremtésének,  a nemzeti identi-
tás erősítésének fontosságára. Kiemelte
a cigány tanulók kollégiumi elhelyezé-
sének jelentőségét - vagyis feladatként
jelölte  meg   (a  minisztérium   számára
is), hogy minél több kollégiumot ösztö-
nözzenek cigány tanulók befogadására.

Radó  Péter beszámolójában  utalt rá,
hogy  az  á]ta]a  készített  és  a  hasonló
munkák temészctesen mindig a teljes-
ség igénye nélkül, mégis a lehető legát-
fogóbb kép megraj zolására törekednek.
A  szociológus  kiindulópontja,  misze-
rint  „az  iskolán  kell  változtatni  ahhoz,
hogy a cigány gyerekek sikerhez jussa-
nak",   egyetértésre  talált  a  meghívott
pedagógusok  és  oktatási  szakemberek
körében. Felhívta azonban a figyehet,
hogy nem lehet általánosságbm beszél-
ni  a sikertelenség  okairól,  hiszen min-
den csoport más jellemzolckel bír, elté-
rő  problémáik  vannak.   Súlyos   gond-
ként   emelte   ki   a   cigány   tanulókkal
szemben      általánosan      tapasztaHiató
diszkriminációt,  valamint  hangsúlyoz-
ta,  hogy  nincs  egyetlen  módszer  vagy
eszköz, amellyel minden probléma ke-
zelhető lenne.

A fónim második részében a meghí-
vott   gyakorlati   szakemberek   szóltak
hozzá  elismerően,  illetve  kritikailag  a
jelentéshez.   A  felszólalók  osztoztíik  a
véleményben,  mely  szerinL hosszú  ide~

je fennálló hiányt és szükségletet pótol
az   elkészült   beszámoló.   Szempontjai
lényeglátóak,  a hangsúlyos  kérdésekre
világítanak rá. Mégis sokm tettek érté-
kes  kiegészítéseket  és  mutattak  rá  to-
vábbi fontos gyakorlati szempontokra.

Így  az  Eclelényi  Munkaiskola  igaz-
gatónője   az   esélyegyenlőség   megte-
remtéséhez az Óvodai nevelés fontossá-
gára és a szokásostól eltérő tantervű is-
kolák veszélyére hívta fel a figyelmet.

Az    Országos    Közoktatási    lntézet
nemzetiségi irodájának részéről szintén
elhangzott,  hogy  az  oktatási  kérdések
kapcsán  áltíuában  kevéssé  hangsúlyos
az  Óvoda jelentősége,  pedig  annak  ér-
zelemgazdag  és  gyerekcentrikus jelle-
ge   kedvezően   befolyásolja   a   cigány
gyerekek  személyiségét  és  későbbi  is-
kolai sikereit..

Kiemelt  fontossággal  esett  szÓ  egy
tehetséggondozó    kollégiumi    hálózat
inegteremtésének   szükségességéről   -
amely nagy mértékben csökkentiietné a
cigány tanulók lemorzsolódásának ará-
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nyát.  Fontos  azonban,  hogy  a
kollégium ne  szegregáljon,  ha-
nem   sokkal   inkább   integráló
funkciót  töltsön  be  a  társada-
lom egésze felé.

A Művelődési és Közoktatási
Minisztériun   képviselője   el-
mondta,    hogy    tapasztalataik
szerint   a  komplex   gyakor]aü
módszerek  tűnnek  legcélrave-
zetőbbnek;   vagyis  egésznapos
szociális  gondozásra,  megfele-
lő pedagógiai módszene és eh-
hez    illeszkedő    személyiségű
pedagógusra  van  szükség.  Ép-
pen   ezért  az   egyik   legfonto-
sabb - ha nem a legfontosabb -
felada[ a pedagógusképzés ha-
tékony fomájának megtalálása
a  cigány  tanulók  iskolai moü-
vációjának   és   sikerességének
megteremtéséhez.

Mészáros Anita
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BESZÉLGETÉS       KÉT      KITÜNTETETTEL

Székesfehérvártól  Sátoraljaújhelyig  zeng  az ország..
ismét  „cigányügy"  van.  Az etnikai  konfliktus  a társadalmat újra
és  újra megosztotta, de mivel ennek a  kórnak az anali'zisét nem•igen készi'tették eddig el, ezért csak beszélnek róla,

sőt  mi több vagdalkoznak,  i'télkeznek.  Mi  itt  néhányan  merjük
remélni,  hogy Nagykanizsa sziget a tengerben, jó példa

az államigazgatásnak, a  kisebbségi önkormányzóképességnek,
de az ország cigányságának is.

Simánné   Mille   Évát  Nagykanizsz'm
sokin  i``merik.  Elsősorbtm  a  htÁimyos
helyzetűek. Amikor az elmúl[ év decem-
berében  egyike volt azoknak,  akik első-
ként kai)ták ineg a megtisztelő Ki`.e/)Z)LTe'-
gekérf városi  kitüntetést - a bennfente-
sek  egyöntetűen  bólogattak:  ha  valaki,
akkor Siinánné ezt megérdemelte.

- Többször is elmondtad már nyilvá-
nos  fóruinokon,  hogy  /Í.fzf€L?Jég€.?  cJ/ci'-
zcÍ//cJ/ akarod a cigányság ügyét is szol-
gíJni. Mit értesz ez alatt? -kérdeztük az
ünneplés elmúltával.

- Nyolc éve dolgozom a szoci2'úpoliú-
kában.    EIŐ`ször    a    Váro``    Szcx=iális    és
Egészségügyi   osztflyán   vá]]altam  fel   a
háü.ányos  helyzetűek  segítését,  az  utóbbi
évekb3n mint osztályvezető helyetfts tet-
tem  a  dolgomat.  S  lm  az  érinteftek  úgy
gondok`k, hogy a hivatali kötelmeken túl
egy emberi több]etet is vittein a munkám-
ba,  akkor köszönöm,  hogy  ezt megérez-
ték. Amikor én a pályámat e]kezdtein, szi-
gorú,  de iiagyon emberséges I`Őnökasszo-
nyomtól, Takács Ferencnétől azt kaptam
indításként:  ,Ne azt nézd,  hogy mit nem
]ehet. keresd a megoldást." Ez ma is a ve-

7.érlő  elvein.  Uj  munkahelyemen,  a  vá-
ros  Gyámhivatalábm  -  ahol  a  jegyzői
lmtáskört  látom  el  -  kol]égáimat,  min-
den  jóérzésű   embert  aira  kérek,   hogy
ne   azért   segítsék   a   cigányságot,   meit
netán    divat,    mert   úgy    kömyebb   az
egyéni  kairier  építése,  hanem  azén,  lm
emberileg,   tisztességgel   fel   iuaják   vá]-

mlahkaz|:Zaáajnte#dh#3:n.amÉineT;:szzk:
vagyok   arra,   hogy   birom   bizalmukat,
hogy   őszinték  előttem,  hogy  a  hivatali
]abirinmsbm   a   velem   való   találkozás
mindig   l.ogódzó   lehet  sz{Ámukra.

-  Egyre  töl)l)et  hallunk  a  PART-
NERS HUNGARY-l)an végzett mun-
kádról is.

- Már második éve dolgozom ebben
a  nemzetközi  nonprofit  szervezetben.
Legutóbb,   a   decemberben   Kanizsán
tartott nemzetközi konferencián Grúzi-
ából,    Litvániából,    Lcngyelországból,
Szlovéniából,   Romániából,   az   USA-
ból és Angliából voltak vendégek. Iit is
elmondtuk,  hogy  mára  már  nemcsak
tisztázódott, hogy mit tudunk felvállal-
ni,  hanem  az  is,  hogy  módszertanilag

Kitü]itetési iinnei)ség
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mire   vagyunk   felkészül-
vc.      Szereménk      elémi
ininden    olym    területre,
ahol   a   konfliktushelyze-
tek   halmozottak,   ahol   a
problémák nem hagyomá-
nyos módon, s nem is biz-
tos, hogy jogi keretek kö-
zött  oldhatók  meg.   Bár-
milyen furcsának is tűnik,
újra  és  újra  az  a  tapasz-
talatom, hogy az emberek
egy része nem tud az álla-
migazgatási struktúrákhoz
kapcsolódni.  Az  elszegé-
nyedés,   a  muikanélküli-
ség   1`eszültséget,   bizony-
talmságot és bizalmauan-
ságot is hozott.  Nem  sza-
bad  hagynunk,   hogy   so-

kan a demokratikus vá]tozások áldoza-
taivá  is  váljanak,   s  nekünk,   akiknek
ezek a l`eladaiok netán még munkaköri
köteles``égcinck   is   -   érdekegyeztető
poTtEkv:t!i::|aToflnnbua|Lk.fe|eségésanya

is vagy. Megtudod teremteni a mun-
ka és a civilszl.éra egyensúlyát?

-  Ott  kezdem,  hogy  hatan  voltunk
testvérek.  Egy  boltvezető  anya  és  egy
rokkmtnyugdíjas sot.őr apa nem t.udott
fényes anyagi biztonságot nyújtani. De
az egymásért való felelősség felvállalá-
sát már gyerekfejjel megtanultam. Na-
gyon    nagy    szerencsémnek    tartom,
hogy  a f`érjem nemcsak elfogadta élet-
módomat,  hanem  ineg  is  érti  áldozat-
vz'ülalásomai,  támogat,  segíti  a  családi
munkaszerve7.ést.     Különösen     azóta,
amióta  fiammal  nyáron  elkisértck  Ba-
latongyörökre, cigánytáborba.

Sokan  mondják,   hogy  hosszú  távon
nem lehet ezt az állmdó konfliktus-meg-
oldó szerepkört l`elvállalni, mert kiég az
ember. Remélem, ez engem nem ér uiól.
A kitüntetés nekem nem végállomás, ha-
nem ösztönző erő. Mégcsak 33 éves va-
gyok,  tanulni akarok, a JAIE gyámügyi
szakára ki'vánok beiratkozni, meg a beás
nyelvben  is  szeremék  elmélyedni.  Egy-
szenl'en csák azért, hogy cigány ügyfele-
het jobban  megértsem,  nyelvükben  is
tudjck gondolkodni.

*
Az öt kiiüntetett közül Anta] István-

nét is  mindenki  ismeri Nagykanizsán,
hiszen nyolcadik  éve a Magyar Vörös-
kereszt   Vflosi   szervezetének   titkára.
Vele   más   oldalról   iiidultunk   el,   de
ugyanoda jutottunk,  mint Simánnéval:
az  ügy  szolgi'ütában  az  embemek  Ön-
magából is adnia kell.

- A helyi cigány kisebbségi önkor-
mányzat és a Vöröskerszet között ho-
gyan   alakult  ki   ez   a   példamutató
kapcsolat?

- EIŐször is  tiszteletben  tartjuk egy-
más   munkáját,   másodszor   ismeijük,
hamadszor pedig elismerjük. E nélkül
nem   is   végezhetnénk  karitatív   tevé-
kenységünket.  Különösen  napjainkban
válik ez egyre fontosabbá, hiszen tüne-
deznek a munkahelyek, a szociális háló
szétfoszlott. A nálunk megj elenő rászo-
rulók   40-50%-a   sajnálatosan   cigány,
ezért is napi kapcsolatban állunk. Az is
előnyös,  hogy  két  főállású  kollégám
közül  az egyik  cigány,  tagja az önkor-
mányzatnak.    Egyébként   különbséget
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Siiiiáiinét köszönti a város ország-
gyűlési kéi)viselője

nem  teszünk,  nflunk  csak a rászorult-
ság  foka a mérce,  és  ugye ezt nem le-
het bőrszín  szerint megjelölni.  Szerin-
tünk a hajléktalannak először fedél, az-
tán  egy  ágy  és  meleg  kel].  Ötven  fős
t`érfi át.meneti szállónkon szomorú lámi
az alig negyvenes,  félig rokkanttá vált,
bémázdált arcú férfiakat, s a gyerekkor-
ból   éppen   kikerült  reménytelen  jövő
előtt álló fiúkat.  A két szerv együttmű-
ködése    persze    nem    csak    szociális
ügyek  intézéséből  áll.  Szerveztünk  mi
már közösen tanfolyamokat - legutóbb
kosárfonót.  Az  egyik legjobb közössé-
günk  pedig  éppen  egy  külterületi  ci-
gány €ilapszervezet.

-   Számtalanszor   volt   alka]mam
megfigyelni, hogy mennyire differen-
ciáltan,   ezért   eredményesen   tudsz
l)ánni az emberekkel.

- Én egy hatgyerekes erdélyi család-
ból   számazom,   ahol   a  rokonságban
szép  számmal  voltak  papok,  apácák,

ahol a mások segítségét a mindennapi
imával  együtt  tanították.   S  az  egész-
ségügyben,  ahol  életpályámat  elkezd-
tem sem tehettem mást. Mint volt kör-
zeti  ápolónővér is  elmondliatom,  hogy
a cigányok nagyon hálásak a jó szóért.
Szomorúan  tapasztalom,  hogy  a  váro-
sok,  mint  gazdasági  erőközpontok  be-
szippantották    ezeket    az    embereket,
akik   erre   az   életfomára   mentálism
nem mindig voltak felkészülve.  A leg-
drámaibb  változás közöttük is  a csalá-
dokbm ment végbe, széüiullottak, s ha
ilyet mondhatok,  nem  egyszer  láttam,
hogy  egy  cigány  f`érfi  családja  nélkül
még elveszettebb, mint egy magyar.

Egyébként a cigányemberekkel  nem
másként kell bánni, hanem Gmz)erszci'm-
ba kell őíket venni, -[ej]e;z.tf3 be zL vöiös-
kereszt titkár a beszélgetést.

Büki Erzsél)et
Fotó: Váradi lstván
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mutogató, a kákán  is görcsöt kereső,  a1egitimmódonmegválasztottÖnkor-mányzatokellenreplikázópolitizálás-bóI,sazokbólis,akikeztvallják,sazOCKÖellenuszítanak.

0    0`  0`

Azon az  emlékezetes február 7-ei,  a
Lungo Drom sikeres kongresszusát kö-
vető  fővárosi  Összeverbuvált  roma  ta-
nácskozáson  a  pulpitus  mikrol`onjában
-ha pontosm emlékszem! -a követke-
ző mondat  is  elhangzott:  Az  Országos
Cigány   Kisebbségi   Őnkományzat   a
komány tisztiszolgája. Nem voltam je-
len,   pontosm   nem   tudhatom   tehát,
hogy  valójában  mif`éle  szövegkömye-
zetben,   illetve   szövegkömyezetből(!)
emelte  ki  a  tv-híradó  ügyeletes    szer-
kesztője  e  nem  akámilyen  minősítő,
jelzős szerkezetű mondatot.

Nem   tudom   tudják-e  mit  takar  a
tisztiszolga   kifejezés,   minősítés?   A
fiatal nemzedék bizonyára nem tudja,
esetleg az idősebbektől hallott róla. A
sima, egyszerű szolga kifejezést bizo-
nyára  értik,  olykor  érzik  is,  bőrükön
tapasztalha[ták  vagy  tapasztalják ma-
napság  is.

Tisztiszolga  kifejezést  a  régi  Horty-
féle hadseregben használták.  A szónok
katonai  nyelven   is  mondhatta  volna:
csicskások. Ez volt a tfúpnyalásra, min-
den szolgíúatot teljesítő kiválasztott ka-
tonáknak, bakáknak a titulusa, akik kö-
telesek  voltak  engedelmeskedni  üszt-
j üknek,  .,főnöküknek".

A  csicskás  tartotta  tisztán  a  [isztje
fegyverét, pisztolyát, kardját, gondos-
kodott  ingéről-gatyájáról,   tiszta  hol-

mijáról,egyenruhájáróI.Ővikszoltafé-
nyesre csizmáját, mosatta kapcáját és
hordta számára a tiszti étkezdéből reg-
gel, délben, este a menázsit (az ételét.)
Ezzel  a  csicskás  is jól járt,  mert  ő  is
kapott a tiszti étkezdei kajákból. Min-
denbőlbizonyáravilágosadehonesztá-
IÓ  minősítés,  amivel  az  Országos  Ci-

gány  Kisebbségi  Önkományzatot,  s
annak taüait illették, illetve minő`sítet-
ték.

Vajon mi munkálhatott a szónokban,
amikor ezeket a minősíthe[eüen gondo-
latokat megfogalmazta?  Ki  sejtheti?  A
Ióhalálban    összetrombitált   roma   ta-
nácskozásra  a  magyarországi  cigány-
ság  eddigi  legjelentősebb  kongresszu-
sát követősen került sor.  Ki tudja meg-
mondani, mi végből? Volt-e a roma tár-
sadalom számára elfogadható program-
ja  az  OCKÖ  dehonesztáló  (sértő)  mi-
nősítésén és azon túl, hogy megpróbál-
ta  ismét,   s  ki   tudja  hányadszor  már
szembeállítani  a  roma  kisebbségi  ön-
kományzatokon  belül  a képviselíket?
Be  kellene  végre  látniuk:  stratégiai  és
taktikai hibát követtek el már 1993-94-
ben,  s azóta próbálnák lövészárok h<u-
cot    folytatni,    vagy    legalábbis    zuTa
kényszeríteni  az  Országos  Cigány  Ki-
sebbségi Önkományzatot.

Végre tudomásul kellene venni:  a ro-
ma  társadalom  túlnyomó  többsége  ki-
ábrándult az  állandóan  csak a másikra
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Az    Országos    Cigány    Kisebbségi
Önkományzatnak  nincs  altematívája!
Csak egy van és oszthatatlan. Még ak-
kor is,  s annak ellenére  is,  hogy  akad-
nak károgók, akik mindent elkövetnek
azért,  hogy  megosszák.  Minden  ilyen
kisérlet eleve kudarca van  ítélve.  Csak
nem  gondolják,  hogy  saját  magukkal
szemben, a maguk érdeke ellen lépnek
fel a roma kisebbségi Őnkományzatok.

Én nem érzem és nem éreztem soha
magam   a  komány   tiszüszolgájának,
sőt  seminflyen  szolgájának  sem.  Min-
den   bizonnyal   hasonlóan   gondolkod-
nak  képviselőtÁrsaim  is.  Ott,  akkor  a
Lungo    Drom    történelmi   jelcntőségi
kongresszusán  az OCKÖ  és  elnöksége
nevében   elmondott   köszöntőmbcn   is
hangsúlyoztam:    a   romák   nem   kor-
mánypártiak és  nem  ellenzéki  párüák,
hanem cigánypárúak. Ezt vallja az Or-
szágos    Cig4y    Kisebbségi    Őnkor-
mányzat is.  Es  ez  azt is jelenti:  mind-
azokat  támogatjuk,  aki  ügyünket  fel-
vállalja,  segíü.  Ha  -  csetünkben  -  a
kományról   van   szÓ,   azt  is.   Hogyan
szülemetett   volna  meg   másképi)en   a

5:?í#vúúg,í,oéT:Er:gergTó'ügFea,gsyijoi
gálunk.  S  ha erről  van  szÓ,  akkor még
az ördöggel is cimborálnunk kell.

És  nem  vagyunk  csicskása,  kapca-
mosója, tisztiszolgája senkinek!

Farkas Ká]mán
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A cigány kisebbségi önkományzati-

ságnak a szociális  autonómia irányába
kell  elmozdulnia,  de  a  már  deklarált
kulturális   önrendelkezés   is   csak   egy
egymilliárd forintos oktatási alap létre-
hozása esetén lenne biztosított - hang-
súlyozta az Országos Cigány Kisebbsé-
gi  Önkományzat  (OCKŐ)  elnöksége
tegnapi  sajtótájékoztatóján.  Bej elentet-
ték:  az  Országos  Területfejlesztési  Ta-
nácstól kapott 100 millió forinton felül
a  Népjóléü  Minisztérium  is  ennyivel
kívánja  támogatni  a  tavaly  elfogadott
középtávú romaprogram végrehaj tását.

A budapesü VII.  kerületi Damjanich
utca  27.  alatt  az  OCKŐ  tervei  szerint
márciusban  Országos  Cigány  Művelő-
dési  Központ kezdi meg  muködését -
crre  további  1,1  milliárd  forintot  kér-
nek a kománytól, illetve a művelődési
minisztériumtól.  Ezzel  kapcsolatban  a
Művelődési  és  Közoktatási Minisztéri-
um j<muárban kinevezett kisebbségi fő-

lLLIÁRDOS

osztályvezetője,    Kardos    László    la-
punknak  úgy  nyilatkozott,  hogy  még
vannak  nyitott kérdések,  és  szükséges
egy  kományhatározat is,  mely rögzíü
a   pontos   funkciókat   és   költségeket.
Amennyiben    ez    megszületik,    nincs
akadálya a márciusi indulásnak.

A  cigány  oktatási  alapra  vonatkozó
javaslat még nem jutott el a minisztéri-
umhoz,  de nyitottak minden  tervre, ha
amögött megfelelő szakmai háttér áll -

jegyezte meg.
A  tájékoztatón  elhangzott,  hogy  az

OCKÖ a többi országos kisebbségi Ön-
kományzattal közösen önálló terveze-
tet készített  a kisebbségi  törvény  mó-
dosítására  vonatkozóm,   melyben  na-
gyobb hatáskört javasolnak a helyi ki-
sebbségi  önkományzatoknak.   (A  mi-
niszterelnök  ígérete  szerint februárban
kormány  elé kerül  a  törvénymódosítás
tervezete,   uganakkor  a  ciklus  végéig

Belga lap Íria

Csehszlovák  cigánysterilizálás
A    mesterségesen    teméketlenné

tett cigányoknak fizetendő  kártén'tés
kéi.dését vetette fel egy cseh szakértő
egy  belga  lapnak  nyilatkozva.  Ru-
l)en  Pellar  szerint egy  új,  magasab-
ban képzett nemzedék feladata, hogy
az  államtól  káriérítést követeljen  az
évt,ized  fordulój án  Csehszlovákiában
végzett   cigánysterilizálásokért.   Ma
ez  senkiben  nem  vetődik  fel  -  tette
hozzá a La Libre Belgique.

A  katolikus  belga  lap  középeuró-
p€ú tudósítója,  Christine Dupré em-
lékeztetett arra, hogy Csehszlovákiá-
ban  1988-tól  1992-ig  érvényben volt
egy    társadalombiztosítási    utasítás,
amely   a  népesség   általános   egész-
ségének javítása jegyében  pénzjuta-
lommal   ösztönözte a szegény nőket
a temékeuenné tétel vállalására.  Ci-
gánykutatók  szerint  a  rendelet  első-
sorban  a romákra vonatkozott,  akik-
ről korabeli statisztikák azt állították,

hogy 2000-re létszámuk Csehszlová-
kia  területén  eléri  az  egymilliót.  Az
utasítás  tízezer  korona  pénzjutalmat
helyezett kilátásba a műveletért, de a
lap int.omációt.onásai szerint Prágá-
ban például 25 ezer koronát is kínál-
tak  érte,   ami  akkoriban   felért  egy
éves fizetéssel.

A  pénzjutalom   rendszerét   ugym
1990-ben   liivatalosan   beszüntették,
de a sierilizálás gyakorlata még  leg-
alább két évig fenninaradt.  A lap cé-
loz  arra,  hogy  „senki  nem  tudhatja,
mi  iörténik ma Kelet-Szlovákia nyo-
morult fálvaiban".

Dupré  úgy   tudja,   hogy   egyelőre
sem  Csehországban,  sem  Szlovákiá-
tyan  nem  folyamodtak kártén'tésért a
temékeuenné tett asszonyok. Ruben
Pellax  szerint  azonban  ez  csak  idő
kérdése,  és  valószínűleg egy képzet-
tebb, új nemzedék feladata lesz.

(J ászkun-Krói.ika,  1998. február 12.)
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szÓIÓ jogalkotási programban nem sze-
repel a módosítás.)

tértlt2:Pvbaséáeásftamv:::,o5iéLyfiésj:;::
ték:  nem támogatják a jelenlegi terve-
zetben  szereplő  7500  fős  küszöbszám
csökkentését, sőt a tízezres határt tarta-
nák megfelelőnek.

N. 1. E.

(Magyar Hírlap  1998. február 7.)

Kezdődik a tisza-
burai szoc.iális
földprogram

A  KÖzép-Tisza  menú   települé-
sek  pályázati  lehetőségci  kapcsán
a  Népjóléti  Minisztérium  szakem-
berei  arról  tájékoztatták az  önkor-
mányzatok  képviselőit Abádszaló-
kon  -  mint  enőI  liírt  adtunk  -,
liogy idén várhatóan előnyt fognak
élvezni    a   földdel   kapcsolatosan
munkát adó pá]yázatok. Nos Tisza-
burán,  ahol  évek  Óta jól  működik
ez   a   szociális   földprogram,   igen
hamar  reagáltak  erre  a  felhívásra,
már elkezdték a szervezést.

Az    önkományzat    felhívására
eddig  103 cigány és 3 magyar csa-
lád jelentkezett. Az előzetes tervek
szerint idén körülbelül 20 hektáron
tököt  -  héj  nélküli  maggal  -  és
konyhakerú növényeket temelhet,-
nek az arra érdemcsek. Ere február
15-ig  még  lehet je]entke7.ni.  Ezek
után a népjóléü és szociális bizott-
ság a kisebbségi Önkományzat be-
vonásával  február  28-ig  dönú  el,
hogy melyek lesznek azok a csalá-
dok,  amelyek  ha  szerényen  is,  de
ily  módon  kaphatnak  segítséget  a
megélhetéshez.  Részükre húszórás
tanfolyamot  is  szerveznek,  amit  a

gazdajegyző vezet majd.
(Új Néplap,  1998. február  12.)
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iiiiiiiiiiiiiiii: 1111111111111111111111-Romaka kotmanyos panasza
Cigány választási szövetség alakult -Horn széke üresen maradt

A  kisebbségi  választások  ügyében
alkotmánybírósághoz  fordul,  egy-
úttal választási szövetséget hoz lét-
re   közel   kétszáz  helyí   cigány  ki-
sebbségi önkormányzat, illetve civil
szervezet.  A  Roma  Parlament,  a
Phralipe és a Roma Polgárjogi A]a-
pítvány vezetésével szombaton tar-
tott  országos  gyfflésükön  egy  üres
szék jelezte, hogy a miniszterelnök
nem  tisztelte  meg  a jelenlétével  az
eseményt.

A három  szervezet elnöke,  Zsigó Je-
nő, Osztojkán Béla és Horváth Aladár
többéves szünet után szombaton ismét
közös összefogásra szólította a cigány

8lé2:rK::ebTséé8gpie%:kommá:;Szzaátg:§
az MSZP „anüdemokratikus 1.eudalizá-
ciós  programja"  ellenében.  A gyűlést
követő  sajtótájékoztatój ukon  kiderült:
két kérdésben fordulnák az alkotmány-
bírósághoz.  Az  egyik  beadvány  a  ki-
sebbségi  önkományzatok  megválasz-
tásának felülvizsgálatára kéri a taláros
testületet. A kérelmezők aira kíváncsi-
ak,  összhangban  áll-e  az  alaptörvény-
nyel,  hogy  a  cigányság  nem  választ-
hatja  meg  saját  képviselőit,  hanem  a
többség szavaz helyettük. A másik be-
advány a készülő választójogi törvény-
módosítás   alkotmányosságát   futatja.
Álláspontjuk  szerint  ugyanis  a jelölés
általános joga  sérül  azzal,  hogy  a ki-
sebbségi parlamenti képviselői helyek

#s:Tbgéyg?sg:koai2;szzaátgjoeíö|fi:fy
Az   ideiglenesen   He]yi   Roma  Ki-

sebbségi  Őnkormányzatok  és  Roma
Társadalmi     Szervezetek     Országos
Szövetsége (továbbiakban Roma Szö-
vetség)  néven  szereplő,  egy  hónapon
belül  hivatalosan  is  megalaku]Ó  cso-
portosulás   el   kívánja   érni,   hogy   a
szervezett   cigány   közélet   tehessen
ajánlást a jelöltek személyére.

A szombaü tanácskozáson megjelent
195  küldött -akik  83  helyi  cigány ki-
sebbségi Önkományzat,  valamint civil
szervezetek felliata]mazásával érkeztek
-  emellett  szorgalmazzák,  hogy  a  ki-
sebbségi  vflasztások  májusban  legye-
nek,  s  hogy kopogtatócédulák segítsé-
gével egy  10-15  f`Ős listát állíthassanak
össze a szervezetek.  Elképzelésük sze-
rint  Magyarország  egész  területe  szá-

mítana egy választási körzetnek, s ked-
vezményre sem  tartanak igényt.  KÖve-
telik, hogy mnyi cigány képviselő jus-
son  be a parlamentbe,  ahányszor a ci-
gány kisebbségi  lista megszerzi a pár-
tok  számára  is  előírt  30-35  ezres  fős
minimum-szavazatszámot.   Zsigó   sze-
rint  ilyen  módon   akár   10  képviselő
mandátumot szerezheme.

A Roma Szövetség a társadalmi szer-
vezetek  új,  nem  manipulálható  finan-
szírozási  rendszerének  bevezetését  is
szorgalmazza. Elképzelésük szerint va-
lamennyi  bejegyzett cigány  társada]mi
szervezetnek  költségvetési  támogatás-
ban keu részesülnie.

N. 1. E.

(Magyar Hírlap  1998. február 9.)

Támogatott romaprogramok
Fontos,  hogy  a romák  egyenrangú  polgárai  legyenek  a társadalomnak,

megőrízhessék   és   büszkén   vállalhassák   identitásukat,   kultúrájukat   -
mondta Bakonyi Éva,  a Soros  Alapítvány igazgatója,  február 2-án meg-
tartott tájékoztatóján. A Soros Alapítvány az idén 260 millió forintot szím
romaprogramok támogatására. A legfontosabb terület a  közoktatás segíté-
se.  Erre  135 milliót juttatnak. Ezen belül a felsőoktatásban részt vevőket
40 millió forinttal támogatják.  Az  1997/98-as  tanévben 360 roma szárma-
zású  főiskolás  és  egyetemista jut havi  12 ezer forintos  Ösztöndíjhoz.  Ro-
ma jogvédő programra 25 milliót fordítanak, az Autonómia Alapi'tvánnyal
a munkanélküliség gondjain enyhítő közös programra 15 millió forint áll
rendelkezésre és 30 milliót szánnak médiapályázatokra.

Az  elmondottak  szerint az  alapítvány  az  elmúlt öt  évben  több  mint  600
millió forint,tal támogatta a cigány programokat.

Számon kérhetik a kisebbségek
parlamenti képviseletének

rendezetlenségét
A kisebbségek parlamenti képvise-

letének  rendezetlenségét  az  integrá-
ciós tárgyalásokon bámikor számon
kérhetik  -  figyelmeztetett  Tabajdi
Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal po-
litikai  államútkára  az  európai  integ-
rációs   ügyekkel   foglalkozó   parla-
menti bizottság ülésén.

Az   európai   integrációs   ügyekkel
foglalkozó  bizottság  zárt  ajtók  mö-
gött tárgyalta az európai uniós csaüa-
kozással  összefüggő  időszerű  témá-
kat. A testület ezután nyílt ülésen vi-
tatta meg a magyarországi kisebbsé-
gek  helyzetéről  készült  európai  bi-
zottsági j elentést. Tabajdi Csaba kij e-
lente[te:  reális  és  hiteles  az  a  kép,
amelyet  a magy<uországi  kisebbségi

politikáról  és  az  érintettek helyzeté-
ről vázolt fel az Euópai Unió a ma-
gyar  csatlakozássa]  kapcsolatos   or-
szágjelentésben.  A jellemzés  alapve-
tően  poziti'vnak  ítéli    a  kiscbbségek
helyzetét   Magyarországon.   Tabajdi
az  EU  két  észrevételével  kapcsolat-
ban - amelyek a kisebbségek i)arla-
menti hiányára és  a cigányok súlyos
gondjaira figyelmeztetnek - í.elhívta
a figyelmet a probléma átfogó rende-
zésének  fontosságára.  Mint  mondta,
a  kisebbségek  parlamenti  képvisele-
tének rendezetlenségét az integrációs
tárgyalásokon bármikor számon kér-
hetik.   A  cigányság  problémáját  vi-
szont csak hosszabb távon látja meg-
oldhatónak.

i998. februdi                   ,,LUNGO  DROM" 13
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Tony Curtis társaságában Boros Lajos prímáskirály és Raduly József

Berki László özvegye a  100 Tagú Cigányzenekar
fennál]ásának 13 éve alatt összegyű]t

fotóiból kiállítást rendezett
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Az RTL Klub Egy a  loo-bó] című műsorában
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Karácsonyi zenés ajándékkosár címmel 60 perces műsort adott a zenekar a Parlament Kupolatermében a képviselőknek

Gál Zoltán köszönti a Bécsben tanuló
Hosszú Miklós prímást

(A háttérben Raduly József, a  100 tagú elnöke)

`998. februdi                „LUNGO DROM"

A parlamenti képviselők lelkes közönségnek bizonyultak
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A cigány kisebbségről napi félórában
- Száfte Gyó.rgy főszerkesztő miért

gondolta úgy, hogy a Magyar Rádió
Szolnoki Stúdiójának napi félórában
foglalkoznia kell a cigánysággal?

- Több oka van ennek és előzménye
is. JÓ mást.él éve, hogy megpróbáltunk
Önállóan  valamit  elkezdeni  ebben  az
ügyben. Először hetente negyed-, majd
félórás, illetve Órás kisebbségi műsoro-
kat készítettünk,  többek között azt fel-
ismerve,  hogy  a cigány kisebbség  eb-
ben a térségben milyen mértékben van
jelen mint fogyasztó és mint olyan kö-
zösség, amely igényli a nyilvánosságot,
ugyanakkor nincsenek meg  a kiépített
csatomái. Kedvezőek voltak a szakmai
tapasztalatok a fogadtatásról. Nem aka-
rok  nagy  szavakat használni,  hogy  ez
egy   misszió,   de   én   úgy   gondolom,
hogy egy közrádiónak fel kell vállalnia
azt a szerepet,  Iiogy  közveti'tsen  a tár-
sadalmi  csoportok,   a  kisebbség  és  a
többség között.

Ilyen  előzmények  után  került  Szol-
nokra a szerkesztés a Hffstúdiók közül,
mert itt voltak meg  a szakmai feltéte-
lek.  Most  napi  Íélórás  műsoridőt  tu-
dunk készíteni, megtölteni szándékunk
szerint    tartalommal    és    tartalmasan.
Mindenképpen azt szeretnénk, ha élne
a cigányság ezzel a lehetőséggel. Ez a
műsor róluk  szól  és nekik készül.  Azt
szereménk, ha minél többen nyilatkoz-
nának meg és egy ámyalt, Összetett ké-
pet lehetne bemutatni  ezáltal  a cigány
kisebbségről.

- Kik készítik a műsort?
- Mindaddig, amíg Önálló arculata ki

nem alakul, addig én magam szeretném
irányítani olyan kollégákkal, akiknek a
mentalitása,  affinitása nagyon hasonló
az  enyémhez  és  úgy  gondolom,  hogy
megértik és  érzik azt,  hogy miért fon-
tos ez a kérdéskör. Válamennyi stúdió-
ból van olyan kolléga,  aki már koráb-
ban  is  foglalkozott  ezzel  a  probléma-
körrel, kommunikálni tud a kisebbség-
gel, érzékeny a problémáira. Rajtuk kí-
vül,  hogy  az  országos  lefedettséget  is
biztosítani tudjuk,  a rádió több tudósí-
tóját is megnyertem. Mindannyian pro-
fi  szakemberek.   Ezen  kívül  a  Roma
Sajtóközponttal alakítottunk ki kapcso-
latot.   Intemeten  megkápjuk  tőlük  az
összes  naprakész  infomációt.  Vmnak
tudósítóink  Pesten  is,  a Moj-ban  (Ma-
gyarországró] jövök)  dolgozó kollégák

ló

valamint   egykori   kollégánk,   Varga
Sándor, aki januártól a Kossuth Króni-
kánál folytatja pályafutását.

- Cigány származású munkatársa,
tanácsadója, szakértője van-e a mű-
sornak?

- A Roma Sajtóközponttól ajánlatot
kaptunk arra, hogy rádiós anyagokat is
készítenek számunkra.  Azért azt t.udni
kell, hogy ez nem egészen olyan, mint
az  újsági'rás,  ahol  egyfajta  ffáskészség
és   gondolaüság   elégséges,   ennek   a
szakmának  van  manuális,  ha  úgy  tet-
szik  teclmikai jártasságot  és  ismeretet
követelő   része,   nem   beszélve   airól,
hogy  a Magyar Rádióban  csak mikro-

fonengedéllyel   lehet  megszólalni.  Dc
nyitottak vagyunk,  fogadókészek, ha a
házioátMana3;gimÉgdü;g-bazáae|sJzánhvaot3Tal

- A műsor kezdési időpontját  -21
óra 30 perc - túl későinek tartom.

- Voltak belső viták, de az a helyzet,
hogy egy kialakult adásrendhez kelle[t
a   bővítést   igazítani.   De   gondolom,
hogy  ez  nem  egy  zárt  rendszer,  nem
egy  végérvényes  struktúra,  valószínű,
hogy  az  élet ki  fogja követelni,  hogy
olyan  helyre kerüljön  a műsor,  ahol  a
hallgatósága jobban biztosított.

- Köszönöm a tájékoztatást!
- paksi -

„LI]NGO  DROM"                   1998. februán



Gyokergk é§ gallyacskák
JÓ  hatvan  éve  tűnt  fel  először,  hogy

inég  a gyerek sem köteles ám minden
bácsinak  és  néninek  szépen  köszönni.
Hat   évcs   lehettem,   a   Kőrös   partján
bóklásztunk,  magával  vitt a szomszéd.
Ő délután ráérL agglegény volL de sze-
rette a gyerekeket. Meg aztán „művelt"
cmber is volt,  valamiféle kishivatalnok
a Városházán.  Apám meg anyám nyu-
godtan bízott rá engem, sokszor mond-
ták:  „Tőle nem tanulsz rosszat".

A  „Túláton",   a  csordajáráson  egy-
szercsak   megjelent   Öt-hat   cigány,   az
egyik  osztálytársam  az  myjával,  meg
idősebb  nénik  is:  inarhaganajt  szedtek
zsákba.  Nem  volt ebben semmi csodá-
latos, nagygazdák is fűtöttek akkoriban
taposoit  ganajjal.  Nem  is  ettől  lepőd-
t,em én meg, hanem ahogy a nagyra be-
csült  szomszéd  viselkedett:   hangosan
károgni  kezdett,  noszogatott rá  engem
is, és nagyokat röhögött.

Haminc évvel később, az akkor még
gimnazista Bari Károly gyönyörű ver-
seit olvasva, már tanárként döbbentem
rá,  milyen  iiagy  szerepet játszik  a  ro-
mák gondolatvilágábai a madár,  külö-
nösen  a  varjú,  kánya.  Nem  állhatom
ineg,  hogy  néhány  olyan  költői  képét
ne  idézzem,  amelyet  a  világirodalom
bámely-költője vállalliama:  nagyanyja
„ősz  kontyát  vaijak  tépik",   testvéreit
ilyen  szavakkal  félti:  „piros  csőrű  ká-
nyák el  ne  rabolják didergő  1`ényetek".
A  cigányok   sorsát   így  jeleníü   meg:
„kopasz  varjak  gubbasztanák    kémé-
nyen, károgásuktól megfagynak pipád-
ban a csillagok", vagy ahogy a háború-
ra  emlékeztet:  „Óriás  keselyű-csontvá-
zak  vonultak  mezőrol  mezőre.',   és  a
„madár" alkalmas a modem városi élei
ábrázolására is.  „Betonf`ák ágain neon-
madarak  ]obogtatják  üvegszámyukat".
A cigányság jövőjébe vetett hitét a „fü-
lemülék   imíijával   kihímzett  reggelei-
nek" fejezi ki.

Ez   a   tehetség   vitathataumul   isteni
adomány, zsenialitás, az én megfogalma-
zásombm azonban a mélylélektan tárgya
is:  egy  több ezer éves  kultúra nyomai a
szinte gyemek-költő verseiben.

Nincs ez másképp más cigányköltok
esetében  sem.  Rácz Lajos  Pesszimista
hangulat  című  versének  szomorúságá-
ban  „a kolbászkerítést csipegeú  a var-
jú".  Ez a szintén  cigány  vágyálombeli,
de   egy   hajszállal   könnyedebb   hang
oldja   a   kétségbeesést,   elviselhetőbbé
teLszi az életet, mcrt egy parányit elmo-

solyodunk. Máskor azonban az ő látás-
módjában is  „A cigány-fekete égen fe-
kete varjúk köröznek...".

Amikor     Rostás-Farkas     György
aiiyjára   emlékezik,    ilyen   hasonlatot
használ:  „tyo  dyi  kasavoj  sar  o  pamo
gulumbo" (a lelked olyan, mint egy fe-
hér galamb). Ez már párhuzamot mutat

:E|agay=|:::fea,t,9,:fa?Ífedh.érÉgTe#
hogy  ritkán  látott Gyuri  barátom  tilta-
kozna ellene,  de bizony  mégis árulko-
dik ez a két nemzetiség között vergődő,
asszimilálódni  akaró,  de  be nem  foga-
dott ember álmáról. És szabad szeretne
lenni,  „mint a kismadár úgy  repdesni"
(„Slobodo  fajasma te avav / sar e chi-
riklyi  te  urav").  Lányának,  Tímeának
a  verseiben  a  madarák  még  akkor  is
erősítik a gondolatokat, ha le sem íüa a
madár szót:  „az  emlékek számycsatto-
gása / veri föl a csöndet".

A  különböző  cigány  nyelvjárást  be-
szélőktől   gyűjtött   népmesékben   is   a
legkülönbözőbb  szerepük  van  a mada-
raknak.  Nagyon  érdekeLs  pl.  Bari  Ká-
roly  khelderás   gyűjtése,   amelyben   a
madár  az  öregember minden  kívánsá-
gát teljesíti -még királynak is megteszi
- amíg az végül már lsten akar lenni.

Hogy a cigányok hiedelemvilágában
a  madár  már  nagyon  régóta  a  sorsot,
születést,  életet és halált meghatározó,
csodálatos  ]ény,  az  is  igazolja,  hogy  a
beás   cigányoknak   is   vm   „A  három
sorsmadár" című meséjük, már pedig a

beások legalábbis néhány száz (ha nem
ezer)  évvel  ezelőtt elszakadtak a  többi
cigány testvért,ől.

Érdekességként megjegyzem, hogy a
magyar nyelvben a madár szÓ eredetét
eddig   a   nyelvtudósok   nem   találták
meg, pedig kifogástalanul magyarázha-
t,Ó  a cigánynyelvi  muro-mo  enyém je-
lentésű  birtokos  névmás  és  a  daj-dej
anya  (dalokban:   dale)   szÓ  Összetétele
alai)ján,  ami  persze  még  nem  jelenti
feltétlenül azt, hogy  a magyarok ezt a
szót  a romáktól  tanulták.  Az  azonban
bizonyos,  hogy  a cigányok ma is  sok-
szor   beszélnek   így,   hogy   „dik   mán
anyám...", és hogy rááll a nyelvük, an-
nak több ezer éves múltja van.

Sok  Őskori  nép   valamilyen   állattóI
számaztatta  magát:   a  cigányok,  ma-
gyarok  és  egyes  török  népek  valaihi-
lyen madártól, más csoportok a farkas-
tól, az oroszlántól, ezért vm pl. a Kun-
ság  címerében  oroszlán.  A  magycuok
elődeinek  egy   csoportjában   ez   a  hit
még a 8-9.  században is élL hiszen Ál-
mos  vezér földi anyja,  Emese,  a fenn-
költ   zengésű   tuul   madárral   szcrel-
meskedett. Felteszem azonban, hogy it[
kell   keresnünk   an"k   a  nyomait  is,
hogy  a  kerszténység  Szűz  Máriáját  a
„Szentlélek galamb képében ámyékol-
[a"  meg  (és  azért  is,  mert  az  olcsóbb
ga]ambáldozatra  a  szegényebb  zsidók
is  képesek  voltak).  Ez  így  na]'v  népi

(F(!ly[a{ás  a  18.  oídalon.)
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(Folytatás  a  17.  oídalról.)
magyarázat, az egyház hivatalos tanítá-
sában enől nincs szÓ.

Kire  kárognak  tehát  tulajdonképpen
a félművelt károgók:  cigányra, zsidóra,
magyarra,  általában  az  emberre  vagy
talán magára az lstenre??!

Úgy gondolom, hogy a károgás gyö-
kereit a Dakhma szÓ elemzésével talál-
hatjuk  meg.  Ez  a  szÓ  több  mint  2500
éves,   és  három,  körben  épített,  felül
nyitott  toronyépíményt  jelent,  ahova
az  indiai  párszik - a Zaraüiustra tűzi-
mádó  vallását  követőek  -  kitették ha-
lottaikat a dögmadaraknak. Ez a vallás
az    egykori    Baktriában    keletkezett,
amely az Ókori Perzsia északi tartomá-
nya volt,  és  nagyjából megfelel a mai
Üzbégisztán,   Tadzsikisztán,   Türkmé-
nisztán és Afganisztán területének. Ezt
az Ősi  tartományt,  folyójáról  a Baxdri-
ról  nevezték  e],  és  jelentését  minden
roma érmeti:  baxt del - szerencsét ad,
hoz.  A dögmadarak hallatán  nem  kell
azonnal  fintorogni,  mert  a  dög  szÓ jó
ezer évvel ezelőtt még ajándékot élel-
met jelentett a magyar nyelvben is.

A párszik nem azért teszik ki a halot-
tat,  mert lusták eltemetni,  hanem mert

a madár-anyától  számaznak,  s a halot,t
testét anyjának adják vissza. A Dakhma
is  érthető  a  cigány  nyelv  segítségével.
Az  „anya"  részes  és  birtokos  esete  ci-
gányul dake, dako; a ma rész pedig jö-
het  a  szanszkrit  malayaü  -  cigányul
malavel  - egykori  alakjának rövidülé-
séből, s akkor a Dakhma eredeti jelen-
tése   az   lehetett,   hogy   „az   €myjának
visszaadott (személy)".

A fenti elnevezéshez hasonló a szinga-
léz  dagoba  vagy másként dagaba,  mert
szintén a cigány daj szóból számazó da-
ko van benne.  A dagoba olyan erek!ye-
tartó, amelyben a szingalézek azt a szent
törvénykönyvet  őrzik,  amelyet  az  lsten
anyjától kaptak. Mmapság a szingalézek
Ceylon  szigetén  élnek,  körülbelül  2500
évvel   ezelőtt   szakadtak  el   Euópában
maradt cigány testvéreiktő1, és 5 millióan
lehemek. A nevük is érdekes, mert bizo-
nyosra veszem, hogy a szingaléz szÓ első
tagja,  a  szh  azonos  az  Euópában  ina-
radt, s ma foként Ausztriában élő, német-
cigányok vagyis a szintok nevének első
szótagjával.

A romák is fontos részei tehát ennek
a több ezer éves indoeurópai-iráni kul-
túránák, amelyről a nyelvészeü kutatá-
sok alapján azt mondhatom, hogy böl-

csőjét a mai Dagesztánban vagy annak
kömyékén  ringathatták.  Dagesztán  ne-
vének eredetét és jelentését ugymis ép-
pen  a  cigány  nyelv  segítségével  ma-
gyarázhatjuk.   A   Dagesztán   földrajzi
név első szótagja megint csak a cigány
dako lehet,  utótagjában pedig  a cigány
than  van,  amely  „ország"-ot jelent,  és
három-négyezer   évvel   ezelőtt   süiána
alakban  írták  le.  A Dagesztán  ország-
név jelentése tehát:  „mya(i-)ország".

A  nyelvészek  a  Dagesztán  szÓ  első

3g;átgo:g#gmTaás%Z;pyn:Sfvy:egí#:
gével most sikerült helyesen  inegfejte-
ni,  és  ennek a megfejtésnek a további
kutatásokban is nagy jelentősége lehet.
Ennyire  fontos  a  népek  nagy  fáján  a
legkisebb gallyacska és levél is. A ma-
gyarországi cigányság is talán csak egy
gallyacska   vagy   levél,   l`ája   azonban
többezer éves múltban gyökerezik.  Be-
teg  az  a  fa,  amelynek  levelei  már  a
nyár   elején   fonnyadnak,   lehullanak.
Reméljük, hogy Európa „rezgő nyíu-l`á-
járól elrepülnek a szomorúságot károgó
varjak, és egyeuen gallyacskáját,  leve-
lét sem sodorja el idő előtt a türténelem
kemény szele.

Kakuk Mátyás

Népismereti Vetélkedő Nagykanizsán
Januárbm hamadik fordulójához ér-

- kezett  a  helyi  Cigány  Kisebbségi  Ön-

kományzat által  szervezett vetélkedő-
sorozat. Az Őszi feladatlapos versenyek
után négy általános iskola csapata mér-
te  össze  tudását,   adott  számot  arról,
hogy  mennyire  ismerte meg  a cigány-

ság  történetét,  szokásait,  múltját és je-
lenlegi életét. A versengés megkezdése
előtt Kozák János, az Országos Cigány
Kisebbségi    Önkományzat    alelnöke
köszöntőjében  elmondta,  hogy  Nagy-
kanizsán újabb és újabb kellemes meg-
lepetésekkel  szolgálnak,  olyan  dolgo-
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Villámkérdések húzása közl)en

kat találnak ki, amelyekre nem nagyon
van példa.

A vetélkedőben  a villámkérdések  és
az  esszékérdések után  a négy  t.ős  csa-
patok  riportot  készítettek  egy  általuk
meghívott  közéleti  személlyel,   aki   a
város  cigányságáért  áldozatos  munkát
végez. Ezután olyan látványos és érde-
kes feladatokra került sor, mint tárgyak
felismerése, használat közbeni bemuta-
tása és szituációs játékok. A zsűri mél-
tán értékelte a sok derűs percet szerző
életképek  megelevenedését,   így  a  ci-
gány  népi  mesterek  piaci  árusítását,  a
cigány leánykérést vagy az ügyvédi vé-
delmet   élvező   ártaüan   cigánylegény
esetét. A vetélkedő során nemcsak a já-
tékosok,  de  az  érdeklődő  iskolatársak,
tanárok is kellemesen érezték maguk!it,
s  a távolságtartás  cigányok  és  magya-
rok között telje§en eltűnt. A jelenlévok
mint  más  kultúrájú,   de  egy  hazában
együtt  élő  magyamak  érezhették  ma-
8ukat.

A  győztes  Zn'nyi  Miklós  Általános
lskola  csapata  sítáborba  utazliat,  de  a
gazdag  szponzorálás  eredménycként  a
lI-IV. helyezettek is értékes jutalombm
részesültek.

Szöveg és fotó: Büki Erzsébet

„I;UNGO  DROM"                   1998. februdi



HOVA. SZILVESZTER
Szilveszter  azért  lett  Szilveszter,

mert  nővérét  Szilviára  keresztelték
- talán az esetleges szójáték kedvé-

ért,   vagy,  mert  ha  mindkettőjüket
Szilvinek   becézik,   és   az   egyiket
emlegetik, értsen belőle a másik is.

Nemcsak   kissé   szokatlan   neve
miatt becézgették aztán sokfélekép-
pen  a gyereket  a telepen.  Hozzájá-
rult ehhez egészen szokatlan és fiir-
csa  haja  színe  is.  Vjrösbe  játszó,
annak idején a piros  fejű gyufa le-
hetett ilyen, ezért is kapta telepi be-
cenevét:  Gyufafejű.  És  ez  a hajzat
nem  göndörödött,  hanem  ráadásul
rá is  simult  a  fejére  egészen kicsi,
pólyás korától kezdve.

A fiúcska nehezen tűrte nevelőany-
ját,   legszívesebben   apja  nyomában
lődörgött, és vele tartott volna, ha an-
nak másfelé vitt az útja. És a legtöbb-
ször így alakult, mert az apja vándor-
kereskedő volt. Amikor nem volt ott-
hon, fia legtöbbször csak estefelé ke-
rült haza.  Aztán kora reggel el is il-
lant  otihonról.  Ezt  amál  inkább  is
megtehette,   mert   az   apja   felesége
egymás után szülte  a testvéreket,  és
velük   volt   inkább   elfoglalt.    Bár-
memyire  iparkodtak  jobb  belátásra
bírni, Szilveszter nem engedett. Csak
akkor juhászkodott meg, amikor apja
megjött.  Akkor  meg  otthonról  nem
lehetett   volna  elcsábítani!   Ilyenkor
mindig megígérte,  hogy segíteni fog
anyjának,    nővérének.    Mondanom
sem kell,  az ígéret szép szÓ maradt...
Apu el, ő meg huss, inint szokta ten-
ni.

Gyufafejűnek összetűzései voltak
aprajával,   nagyjával.   Talán   ez   is
okozta, hogy volt is iskolában, meg
nem  is,  de  inkább  nem.  Mi  lesz  a
gyerekből?   -   kérdezték  ottiion  és
másutt. Ő pedig még büszke is volt
rá, hogy ekkora nagy gondot okoz.

Pedig az övéit annál inkább is ér-
dekelte  a  sorsa,  mivel  a  fészekalja
gyarapodott,  kevés  volt  az  apja ke-

resete   meg   az   állami   támogatás,
napró1-napra nagyobb  falat kenyér-
re volt szükség otthon. Hogy hozzá-

járuljon,   ezt  már  tőle  is   elvárták
volna,  tőle,  aki  éppen,  hogy  csak
kimaradt az iskolából  - persze nem
nagy dicsőséggel.  Minek tanulni? -
kérdezte   többször   is,   amikor   azt
mondták   neki,   hogy   az   emberek
meg is  vehették valahol  azt a bizo-
nyítványt, ami kellett, hogy jogosít-
ványhoz jussanak, mert itt az volt a
szokás, hogy akármilyennel, de au-
tóvál  járták  a  kenyérkereset  mind
kacskaringósabbá    váló    útjait.    Ő
sem   akart   mást,   vagy   legalábbis
nem beszélt másról.

Egészen  apró  korában  ismertem
meg ezt a legényt. A véletlen hozta,
hogy figyelemmel  kísérhettem sor-
sának alakulását. Leírom ide őszin-
tén: olykor irígyeltem is, visszagon-
dolva a magam gyerekkorára.

Azért tanult is  ám sokat, ha nem
is az iskolában! Például perfekt volt
oláhbó1,  beásból  és  egészen jól be-
szélt  magyarul.  És  ahogy  mondani
szokták,  el  nem  adhatták  volna  őt
csak   úgy   a   piacon   Ukrajnában,
Szlovákiáb`m,  Csehországban,  Ro-
mániában,    Szerbiában,    Horvátor-
szágban,   de   Ausztriában,   esetleg
egész Európában sem.

Nem történt így,  csak azért írtam
a lehetőségről, mivel ábrázolni sze-
retném,  hogy  ha  a jég  hátán  meg
nem is élhetett volna, de olyan kör-
nyezetben igen,  ahol hamar elnézik
a haja színét.

Szilveszter évekig kikerült a látó-
szögembíl    Apjától    érdeklődtem
néha és örültem, amikor megtudtam
tőle,  hogy  fia ha  messze  is,  de  itt-
hon,   kenyérkeresettel   foglálkozik.
Kjs    barátom    tehát   révbe   jutott.
Hogy barátom, mondhatom, mszen,
mint   említettem,   régóta  ismerem.
0lykor megtisztelt a mondókájával,
oláhra,  beásra is tam'tani  akart,  sőt,
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a   helyi   kultúrteremben   rendezett
műsorokon is  megjelent,  táncolt is,
meg ugratta a többieket.

Minap,    hogy    összetalálkoztam
vele,   meglepődtem.   Alakja   meg-
nyúlt,  az  arca  is  feltűnően  sápadt
volt.  Isten  bizony,  ha  nem  köszön
rám, talán meg sem ismerem, olyan
gyorsan lépett el mellettem.

- Te vagy, Szilveszter?
- Igen, én. A Gyufáfejű. Hát meg-

ismer?
- Hol dolgozol? Hogy élsz?
- Nem tudna valami munkát sze-

reziii?  Haza  kerültem,  itthon  kéne
valari...

Még  húsz  sincs,  ami  életkorát  il-
1eti.   Máig   sajnálom,   hogy   mind-
össze  a  munkaügyi  központot  em-
lítiiettem  meg  neki.  Ugyan,  mit te-
hetettem  volna  egyebet?  Mérgesen
legyintett és otthagyott.

Ismét hosszabb idő telt el, megint
ő  köszönt rám  az utcán.  Magasabb
és vékonyabb lett.

- Hol dolgozol, Szílveszter?
-  A  Gyufafejű  börtönben   volt,

mert lopott -  volt  a  válasza és  kí-
váncsian  nézte,  mit  szólok  ehhez.
Megszólalni  sem tudtam.  Nagy  ne-
hezen nyögtem ki a kérdést:

- Hát nem talá]tál va]ami mun-
kahelyet?

- Nem!  - pattantott rá és  nekiin-
dult.

-  Hová,  Szilveszter?  -  kérdez-
tem.

-  Lehet,  hogy  újra  oda ...-  volt
válasza,   és   már   nem   is   köszönt,
amikor otthagyott.

Azóta    is    szégyellem    magam,
hogy  nem  tudtam  neki  akkor,  de
utána sem tanácsot adni, hová men-
jen  dolgozni,  ahol  kenyeret  keres-
het mifelénk  az  iskolázatlan,  szak-
ma  nélküli  fiatal  cigány  f`érfi,  akit
Szilvesztemek  hi'vnak  és  Gyufafe-
jűnek becéznek.

Hazai Sándor
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Már   meg   sem   kell   lepődnünk
ajz,()n, hogy  a  közélet  olyan jellem-
z;ői,  miiu  a tisz,ie.sség,  a korrektség,
és   a   türelem,   végképp   elvesz,iek,
vagy   legalábbis   elvétve  fordulnak
elő  a  mind  kimél,etlenebb  politikai
cs'c!ícz'rozcz'ó'okz)Ű#.  Akár  szükségsze-
rűnek is tekinthető a jelenlengi álla-
pot,  amelynek  nem csupán  a múlt-
ból  táplálkozó  okai  vannak.  Mind-
ebben szerepet játszik az is, hogy a
hazai  politikai  élet  inindmáig  nem
tisz,+n]t meg az erőbőfl, való politizá-
l,ás  nyomasztó  terhétőn,  ami  egyél)-
ként mi,iid.ig i,s mél,tatlan volt az eu-
rópai  értékek alapján  gondolkodék
b!.zczJmcz'rű.  Es  ez  a  körülmény  ak-
kor válik veszélyessé, ha mind töb-
ben   kénytelenek   rádöbbeni,   hogy
önmagukat  felelősnek nevező poli-
tikusok  a  meglu'rdetett  célok  meg-
való`sítása   érdekében   minden   esz-
közt  |`elhasználnak.   Közben  pedig
az állpolgárok nagyrésze mindunta-
lan azzal szembesül, hogy habár fi-
noman,  de  félrevezették  őket,  és  a
korábban jól hangzó igéretek közül
valami kevés valósult meg.

Mint  aliogyan  az  is  tény,  hogy  a
választások közeledtével a jelenlegi
politikusok    szinte    mindegyike    a
megszerzett   vagy   kapott   hatalmi
poziciók  megtartásával  van  elfog-
lalva.   Lépten-nyomon   azt  bizony-
gatva,   liogy   választási   ígéreteinek
nagyobbrészt elegett tett. Csakhogy
e7,  a  módszer  akkor  is   ámi'tásnak
minősül,   ha   utólag    nehezen   re-
konstruálható  az  elhangzott  Ígére-
tek érvényes listája.  Ugyanakkor fé?
.sz,eri,  se sz.áma a magabiz.ios nyilat-
koz,atoknak,   amelyekben  indokolni
akarják  a meghoz;ott  politíkai  dön-
té.sek   jogo,sultságát,    egyszersmind
igazolwa azí is,  hogy  újabb  négy  év

szükséges   a   teljes   sikerhez.   Még
szerencse,  hogy  az  állampolgárok-
ban rejlik  amyi  érzékenység,  hogy
a szavak és a tettek között érezzék a
különbséget,  és  ne  hagyják  magu-
kat   teljességgel    Íélrevezetni.    Az
amúgy feddhetetlemek látszó poli-
tikusok   által   sem,   akik   között  -
ahogyan nap mint nap meggyőződ-
hetünk róla - a hatalomittas önérvé-
nyesítők  ugyanúgy   megtalálhatók,
mint például az elesettekkel sorskö-
zösséget    vállaló    személyek.    Az
utóbbiak  persze  jóval   kevesebben
vamak  annál,  hogy  a  hatalom  je-
lenlegi  fősz,ereplőiről  ne  alakulhas-
son ki kedvezőtlen kép.

Mert a szándékokat mindig el kell
választani  a  következményektől.  A
politikai    valóság    ugyanis    rend,-
sz,eriiu  újraírja a mégoly nemes  el-
v€k€Í z.s.  Kivált akkor, ha a hatalom
résztvevői  közül egyre többen saját
helyzetük  előnyeit  igyekeznek  ki-
használni.  01ykor  nem  is  titkolva,
hogy   az   önérdek   került   előtérbe,
miközben    abban    reménykednek,
hogy támogatóik  köre - azaz  a vá-
lasztó   polgároké   nem   szűkül   le.
Legalábbis     amyira    nem,     hogy
egyik napról  a másikra elveszíthes-
sék politikusi  pozíciójukat.  Ám  en-
nek veszélye azért is fennáll, mert cz
társadalom  többsége  szemmel  lát-
hatóan megcsömörlött  a poliiikától
és  a  közügyek  iránt  már  alig-alíg
/ogéko;3y ítz orszcíg.  Azt pedig alig-
ha szükséges bizonygatni, hogy mi-
féle  következményeket hordoz  ma-
gában  az,  ha  újra  azok  osztják  ki
egymás között a szerepeket a politi-
ka színpadán, akik már eddig is be-
hozhatatlan    előnyre    tettek    szert.
Felrúgva akár a tisztesség és a kor-
rektség eleini szabályait is.
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A  többség   viszont  -   bármennyi
erőfeszi`téssel is - a túlélés különféle
lehetőségeivel    kísérletezhet.     Akik
rendelkeznek az új körülmények kö-
zött  is  pénzre  váltható  ismeretekkel
és képességekkel, abban reményked-
nek,  hogy  bekerülhetnek  a  társada-
lom  felső  ötödébe.   Akik  viszont  a
társadalom eltartottj ai, egyszerűen te-
heteflenségre  vannak Ítélve.  Szomo-
rú,  de  érthető,  hogy  legtöbbjük  re-
ménytelemek tartja a változtatás ér-
dekében végzett bámif`éle tevékeny-
séget.   Fülátástalamak  ítélnek  min-
dent. Az igazán elesettek pedig már a
tiltakozáshoz  sem  éreznek  erőt  ma-
guk!ban.  Számukra  a  ma  éhsége,  a
hajlékialci"ság  az  egyetlen  valóság,
amelyet úl akarnak élri.

De   ha  ennyire   könyörtelenek   a
társadálmi     tények,     mjbG;!     /é'Aé?f
egyáltalán még reménykedni?  Alig-
hanem sokcLn vcLmak,  akik mindeir
nek tudatát)an is  a változásban l)ízr
ncík.  Nem  abban,  hogy  egycsapásra
jobbra  fordul  minden,  hanem  sok-
kal  inkább  abban,  hogy  c!  .s`zc!poro-
dó   egyenlőtlenségekii,ek  is  riannak
Aczjcírczi..  Mert  ha  csak  arra  gondo-
1unk,  mekkora távolság  választja el
egymástól az alul- és felüllévőket, a
nyomorba taszítottakat és az anyagi
javak birtoklóit,  az írástudatlanokat
és  a  képzetteket,  joggal  állítiiatjuk
•az;t ís, hogy  ez.  a  szakadék  továbl)

már  nem  mélyülhet.  Ny.ilv.&n  a;zéft
sem, mert miközben az állampolgá-
rok nagyrésze  fásult közönnyel  ve-
szi tudomásul a körülötte zajló ese-
ményeket,   aligha   feledkezik   meg
anó1, hogy másként is élhetne.

Dr. Kerékgyártó T. István
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PALYAZATI   FELHIVASOK
A Magyarország'i Cigányokért Közalapi'tvány

pályázatot hirdet kedvezményes hibridkukorica
vetőmag beszerzésére.

Pályázhafnak
a  vetőmag  beszerzésére  azok  a  cigány  szervezetek,

cigány  kisebbségi  önkormányzatok  és  cigány  mező-
gazdasági  egyéni  gazdálkodók,  akik  megfelelően  elő-
készített,   mezőgazdasági   művelésre   alkalmas   saját
vagy bérelt földterülettel rendelkeznek.

Előnyben részesítjük azokat a termelőket, akik a ku-
korica termést álattenyésztésen keresztül hasznosítj ák.

A fémzárolt kukorica vetőmagokat a közalapítvány a
beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig tudja felaján-
1ani az arra igényt tartók számára kedvezményes vételi
formában vagy térítésmentesen, adományként.

A pályázatot írásban,  levél  útján kell jelezni  a  KÖz-
alapítvány felé a vetésterület hektárban való megadásá-
val  (1  hektárnál kisebb igényeket nem tudunk kielégí-
teni).

A pályázatnak tarialmaznia kell:
-  az  igénylő  személy  vagy  szervezet  nevét,  címét,

elérhetőségét,
-  CKÖ  és  szervezet pályázata esetén az érintett csa-

ládok nevét, címét, aláírva.
A Magyarországi  Cigányokért  KÖzálapítvány támo-

gatása természetbeni.  A szállításról  a pályázónak ma-
gának kell gondoskodnia.  Művelési  költségre támoga-
tás ebben a pályázati formában nem igényelhető, arra a
„megélhetési"  programon  belül  van  lehetőség  külön
pályázatban.

A hiányosan érkezett pályázatokkal a Közalapítvány
nem foglalkozik,  arról értesítést nem küld.  A pályáza-
tokat 3 hónapig őrízzük meg.

A  pályázatok  benyújthatók  a  Magyarországi  Cigá-
nyokért  Közalapítványhoz  levélben.  Beérkezés  határ-
ideje:  1998.  március  1.  Cím:  1021  Budapest,  Budake-
szi út 55/d, P/5  épület, V/2 emelet. Telefon:  176-1852,
176-2647.

A  kukorica  vetőmag  étkezésre  és  takarmányozásra
nem  alkalmas.  Emberi  és  állati  fogyasztás  esetén  sú-
lyos mérgezést okoz ! A pályázó köteles együttműködni
a  Közalapítvány  által  felajánlott képzésben és  szakta-
nácsadásban.

A Magyarország'i Cigányokért Közalapi'tvány
pályázatot hirdet a hazai cigányság számára:
megélhetést biztosi'tó termelő.i tevékenységre

irányuló programok támogatása céljából.

Pályázók köre:
- 1ielyi cigány kisebbségi önkormányzatok,
- települési Önkormányzatok,
- cigány és  cigányokért tenni  akaró társadalmi  szer-

vezetek és alapítványok,
-  települési  és  cigány  kisebbségi  önkormányzatok,

amelyek mezőgazdasági tevékenységgel szándékoznak
foglalkozni,  a Termelői  Közösségek Támogatása cím-
mel megjelent felhi'vásra nyújthatják be pályázatukat.

Támogatási  forma:  támogatás  1  millió  Ft értékhatá-
rig,  amelynek  egy  része  visszatéritendő  és  egy  része
vissza nem térítendő  összeg  (arányát a pályázó  kérel-
mezi).

A pályázatnak tarialmaznia kell:
- programot bemutató részletes ismertetőt,
-a pályázó távlati céljait,
-  a pályázott tevékenység pontos  leírását,  mezőgaz-

dasági programok esetén vetésforgó és állományválto-
zási terv is,

- tevékenység időbeni ütemezését,
- a program által érintett személyek számát, szándék-

nyilatkozattal,  (résztvevők neve,  címe,  személyigazol-
vány száma, aláírása)

- részletes  költségvetést,  amely  meghatározza,  hogy
a kapott támogatást milyen  beszerzésre fordítják,

- más forrásból származó esetleges támogatás feltün-
tetését,

-  ajánlatot  a kölcsön visszafizetésére,  annak üteme-
zésére (a Közalapítvány csak adományt nem nyújt),

települési önkormányzat pályázata esetén a helyi  ci-
gány közösség képviselójének támogató javaslatát,

- a pályázó bankszámlaszerződésének fénymásolatát,
adószámát,

- társadalmi szervezeteknek és alapftványoknak a bí-
rósági   nyilvántartásbavételt   igazoló   végzést,   alapító
okiratot,   kisebbségi   önkormányzatoknak   az   alakuló
ülés jegyzőkönyvét.

A pályázafok adatlap nélkül, két példányban, folya:i'natosan nyújthatók be az alábbi címen.. Magyarországi Cigányokért
Közahpítvány,1021  Budapest, Budakesz.i út 55/d, P/5, V/2. T;elefon/Fax:  176-2647,176-1852

A pályázatokhoz a Köz;alapítvány kíegész.ítéseket kérhet. Azon pályázatokat, amelyekre  ft kírt _Pegész.ifés  3  hónapon
belül nem érkezik meg, azt az A`1apítvány elévültnek tekínti,. A növénytermesz.tési pályázatokról a Kwratóriiim az augusz-
tusi  és februári ülésén  dönt.  Az állattenyész.tési pályázatok  esetén  előnyben részesíti a testület abokat a pályázatokat,
amelyek minél nagyobb  önrész bevonásával oldják meg a takarmányoziást. A kisállat-tenyész.tési programo_ft es_etében a
Közalapítvány meghntározhatia a tenyész;állatok besz;erzésének helyét. A pályázó köteles együttműíködni a Köz;alapítvány
által fetijánlott képzésben és sziaktanácsadásban.
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1998. február 4-i kuratóriumi ülés döntési listája

•.  T/.r{.it{=]L'J:}{€)                        : ',,`. `,flF`-F``^`t5.`-':EEEEEEHIzdllr.l,,l-Megilélt tám. ' ® ®JJ-
Kis.Köz.Lláz,  Hajdúhadház 826.000 Ft HPV CKH

lgaz Szó,  Kál  MRFÉSZ ' .092.000 Ft HPV CKH

Kiskunmajsai  Érdeképviseleti Szervezet 1.400.000 F' HPV CKH

CKÖ, Tunyogmatolcs 700.000  Ft HPV CKH

Oktatási és Továbbképz.  Központ. Alapítvány, Szolnok 2.000.000 F' HPV CKH

CKÖ, Ozora 622.000 Ft HPV CKH

SZSZB Megyei  CÉSZ,  Mátészalka 718.500  Ft HPV CKH

AMRITA  OBK,  Pécs 950.000 Ft HPV CKH

Községi  Önkormányzat, Tiszaeszlár 870,000 F' 340.000F' CKH

CKÖ,  Nagykanizsa 2.000.000 Ft 1.000.000F' CKH

CKÖ,  Szécsény 500.000 Ft HPV CKH

CKÖ,  Komló 672.000 Ft 472.000  F' CKH

CKÖ, Sásd 577.200 Ft 400.000Ft CKH

MCDSZ,  Makó 500.000 Ft 300.000Ft CKH

CKÖ, Tamási 2.121.000  Ft 900.000Ft CKH

CKÖ,  Csurgó 500.000 F' HPV CKH

CKÖ,  Ózd 2.29 I .250  Ft HPV CKH

Községi Önkormányzat,  Hencida ' .290.000 F' HPV CKH

Községi Önkormányzat,  Fony 500.000 F' HPV CKH

Községi  Önkormányzat,  Vilmány 500.000 Ft HPV CKH

CKÖ, Szerencs 1.066.000  Ft HPV CKH

ENT,  Szolnok 1 .282.000  Ft HPV CKH

Közéletí Roma  Nők Egy.,  Budapest 1 .500.000  Ft HPV CKH

Magyarországi  Roma  Parlament,  Budapest 1,760.000  Ft HPV CKH

Péli Tamás KE,  Budapest 846.000 Ft HPV CKH

ag.  Kult.  Közműv.  Egyesület,  Pécs 2.350.000 Ft HPV CKH

Roma KÖ Sáp 440.000 F' HPV CKH

CKÖ, Tiszadob 500.000 Ft 400.000Ft CKH

Görögkatolikus Cigány Egyház,  Kántorjánosi 300.000 Ft HPV CKH

CKÖ,  Barcs 970.000 F' 560.000Ft CKH

CKÖ, Tarany 70,000 Ft HPV CKH

Dem.  Roma Szerv,,  Szolnok 670.000 F' HPV CKH

CKÖ,  Mohács 631.000 Ft HPV CKH

Cig.  Kult.  és Sport  Egy.,  Kiskunhalas 1.400.000  Ft HPV CKH

Józsefvárosi Tanoda Alapítvány,  Budapest 1 .000.000F' TGB

Galileí Alapítvány,  Pécs 1.000.000F' TGB

Collegium Martineum Alapítvány, Alsószentmárton ' .000.000Ft TGB

Vásárhelyi  Pál  Ált.  lsk.  és Szakisk.,  Polgár 1.000.000Ft TGB

L.+++{=L{€] ,                   ,  7    ,.rita'\`` Ér tT-Tüi'.L`!.`a.        "nffiffii#ÉÍE#;iíEffiÉciiy7Ji:2;:?*ri " }4.414.950 FÍ ák,JtJ'l,l,l=ZI

Rövidítések:   CKŐ   =   Cigány   kisebbségi   önkormányzat;   HPV   =   Hiánypót]ásra   visszaadva;   CKH   =   Cigány   közösségi   ház;
TGB  = Tehetséggondozási bázis - intézmény
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Sok    évvel    ezelőtt   jártam    egy

olyan  városb`m,  ahová  teljesen  vé-
letlenül  kerültem.  A  neve:  Eldorá-
dó.  Eppen  egy  hőlégballonnal  tér-
tem   haza   a   világkörüli   utamról,
amikor   a  ballon  tetejét  egyszerre
csak madarak lepték meg.  A ballon
kilyukadt és ü'z perc múlva azt vet-
tem   észre,   hogy   zuhanok.   Egyre
gyorsabban közeledtem  a föld felé.
Szerencsére  a ballon megakadt egy
vén  narancsfa  ágán,  és  így  én  is
megmenekültem.  Nagy nehezen le-
másztam a fáról,  és  meglepetésem-

É    s           v    A     L
re  egy  egészen  más  világ  tárult  a
szemem elé.

A fálu házai olyanok voltak, mint
Európában egy palota. Az utak szé-
1én gyümölcsf`ák,  teli  zamatos  gyü-
mölcsökkel.    Mindenhol    tisztaság
uralkodott.   Az   első   megpillantott
házhoz közeledve embereket is lát-
tam,    akiktizámomra   ismeretlen
nyelven  beszéltek.  Fogalmam  sem
volt arTól, hogy hol lehetek. Az em-
berek bőrszíne kreol  volt, nem volt
bemük semnri hozzám hasonló vo-
nás.   Barátságosan   közeledtek   fel-
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Ó    s    A'    G
ém,  segíteni  szerettek  volna.  Meg-
próbáltam  k()mmunikálni  velük,  de
semmi  jelét  nem  mutatták  annak,
hogy  értik,  amit  mondok.  Egyszer
`csak  odalépett  hozzám  egy  nagy-

méretű  fehér férfi,  kopott nadrágot
viselt.   Meglepő   módon   az   anya-
nyelvemen   szólt   hozzám,   és   el-
mondta, hogy Eldorádóban vagyok.

- Maga hogyan került ide? - kér-
deztem

-  Hegymászás   közben   akadtam
erre  a  helyre,  és  annyira  lenyűgö-
zött  a szépsége, hogy  itt maradtam
- felelte.

- Ismeri a nyelvüket?
- Tíz év után az ember akaratla-

nul is megtanulja - felelte. - Jöjjön,
van  itt  a  közelben  egy  fogadó,  ott
ehet valamit.

Elindultunk  a  fogadó  felé,  és  az
út szélén különös kövekre lettem fi-
gyelmes.  Mintiia  rubintok  és  gyé-
mántok  lettek  volna.   Közelebbről
megnézvén rá kellett jömöm, hogy
ezek tényleg  rubintok.  Megkérdez-
tem,  miért  hagyják  ezeket  az  érté-
keket itt a földön elszí)rva.

- Ezeknek számunkra nincs sem-
mi értékük - felelte a férfi.

Közben  az  ott élő  népek nekilát-
tak   befoltozni   a   ballonomat.   Pár
Órán  belül   készen  is   volt.   Ez  idő
alatt megtudtam, hogy Eldorádóban
nincsenek  bűnözők,  börtönök,  ren-
dőrök, és minden ember barátságos,
amit   a   saját   bőrömön   is   tapasz-
taltam.  Egyszóval,  maga volt Eldo-
rádó  a  tökély.  Szomorúsággal  tér-
tem vissza a hőlégballonhoz, hiszen
tovább  kellett  utaznom.  P9dig  ma-
radtam volna még ebben a földi pa-
radicsomban.

Pál Nikolett

Egésútsétek és  színezzétek ki az
ílluszffációt,  és  kj}Idjétek be  szer-
keszíőségünkbe!     A    legügyesebb
illusz.trátorok"  (rajzolók)  ajándé-

kot kc[pnak.
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szerint ilyenkor  sokan jelmezbe  öltöznek,  álarcot tesznek
fel. Afarsangi  bál,okon királykisasszonyokká, hercegekké
változunk, néhány órára talán el is hisszük, hogy azok va-
gyunk.'

Jó szórakozást kívánunk mindannyiótoknak a farsango-
láshoz!

"K,ő?"
Első    rejtvényünk     „tippet"    ad,

h(igy  inilyen  jelmezbe  Öltözzünk  a
fzLrsangi bálra.

A meghatározás alapján  tiúz'újátok
ki,   hogy   inelyik   mesehősről    van
s7_ó!

I ./ Az ocsút és a búz;át szét kellet(
válogatnia.

2./  A  róka  sok-sok  bölcsességre
tanította.

3./      Volt      egy      varázsrózsája,
ainellyel életet adott kedvesének.

4./  Sz;áz évig aludt.
5'./  Olyai. gazdag volt, hogy háza

inézeskalácsból, cukorból épült.

RÉGÉSZET
Válaliol ásatás s()rán kőbe vésett

szöveg   törcdékét  találták.   Annyit
kiderítettek,  hogy  ismert közmon-
dásról  van  szÓ.   A  rajzon  minden
betűnek  szerepel   valamilyen   ele-
me. Hogy hangzik a közmondás?

Könnyítésül néhány betűt kiegé-
szítve adunk meg !

8 C I  C I ] LI,

_vu Kp é L
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Találós kérdések

- Mi az, anri leghosszabb  a
világon,  de  mégis  a  legrövi-
debb?  A legvégesebb,  de  egy-
ben  a  legvégnélkülibb?   Ami
nélkül  semmti  sem  végezhe-
tünk, de elenyész.Íi a hasz;onta-
la,.ságot?

- Mi az, ami,t kapunk anél-
kül,  lwgy  kösz.önetet  kellene
mondanunk  érte,  aminek tu-
datodon kívül örvendezel, ami
másnak is megadatik, de el is
vesz.theted anélkül,  hogy  tud-
nál róla?
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Romaellenes rádiókabaré
A Magyar Rádió szilveszteri kabaréműsora a romák-

kal szembeni előítéletek keltésére volt alkalmas - állapí-
totta meg  az  Országos Rádió és Televízió Testület Pa-

Zf.zgbí3#üakágááo?,t:::;l,etAegyinsá.##?:tntahg#tK
'98 a magyzmországi etnikumok közül kizárólag a roma

kisebbséget  célozta  meg,  nemcsak  szokványos  humor
fomásaként használta az  etnikum  bizonyos  életsajátos-
ságait, hanem tág teret engedett olyan poénoknak, ame-
lyek sérthetik a romák érzelemvilágát. A panaszbizott-
ság szerint „sajnálatos módon egyértelműen felismerhe-
tő volt, hogy a műsor alkalmas a magyar társadalomban
egyébként is meglévő negatív előítéletek felerősítésére"
Az ORTT első ízben hozott olyan liatározatot, amelyben
megáuapította, hogy egy rádióműsor az előítéletes han-
gulatkeltésre volt alkalmas - hangsúlyozta az állásfog-
lalást nyilvánosságra hozó Roma Sajtóközpont.

A N.E.R.K.É.SZ. új cíu.e (ideiglenes jelleggel)
Nemzeü Etnikai Roma Kisebbségi Érdekvédelmi Szerve-

zet.  Jriodczci`/7'ee..   1067  Budapest  VI.,  Podmaniczky  út  27.
11/23.  Telefon:  06  13/027467  hívható  munkanapokon  10-
Órától  16 Óráig. ZÁ?vcbzés!. ci'm..  1064 Budapest VI., Vörös-
marty út 48. I/11.              Demeter János elnök-képvise]ő

JIE=
MEGRENDELŐ

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

1

I    Megrendelő neve:
1

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

BlóT]zetésidíj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A megrendelőlapot és az előf izetés díját
a szerkesz.tőség címére keu eljuttatni:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.        i

Telefon:               i
06-60/387-293          `

1

Előf tziethető rózsasz;ínű          i
postai utalványon. J

Alapítványunkhoz  sok  fiatal  fordul  ösztöndíj-támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni magu-
kat, de szociális helyzetük miatt ez egyre nehezebb.

Nekünk  is  egyre  nehezebb  azt  válaszolni,  liogy  sajnos
anyagi lehet€ségeink korlátozottsága miatt nem tudunk segí-
teni. De ha On segít nekünk, akkor a saját gyemekén segít.
Ha Ön segít, akkor nekünk nem kell nemet mondanunk.

Bármilyen összegű befizetést köszönettel veszünk. Mi 100
forinmak is  örülni  fogunk.  A befizetett összegről  igazolást
adunk, így Ön adóalapjából levonhatja.

Bankszám[aszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány,
1150110310006117

Köszönettel aLz Alapítvány
leendő támogatottjai nevében:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

Jobb megélhetési
lehetőség a romáknak!

A  Heves  Megyei  Független  Érdekvédelmi  qigány-
szervezet,  a  Bélapátfálvai  Cigány  Kisebbs.égi  Onkor-
mányzat,  a Bükkszentmártoni  Kisebbségi  Onkomány-
zat és a Lungo Drom helyi szervezetének kezdeménye-
zésével  létrejött egy  21  fős,  bükkszentmártoni  székhe-
lyű, romákat betanító üzem.  A képzés  1997. november
15-én indult és  1998. febmár 1-jén fejeződik be. A tan-
folyamot elvégzők száma  16 fő.  A tanfolyam azonban
nem fejeződik be, mert újabb lehetőség nyflik a koszorú
készítés elsajáti'tására is.

A szorgalmas munka meghozza,  illetve meghozliatja
gyümölcsét és  a tanfolyamot elvégzők képesítést kap-
nak, és mint betanított munkások jövedelemhez jutnak,
mellyel  a jobb megélhetési lehetőség megteremtődhet.
Nemcsak  a  munkanélküli  segély,   a  gyemeknevelési
póuék lesz a megélhetés forrása, hanem a saját munká-
val és képesítéssel megszerzett jövedelem is. Az össze-
fogás  eredménye  a  Korlátolt  Felelősségű  Közhasznú
Társaság létrejötte, mely bejegyzés alatt áll.

A Kisebbségi Önkományzatok és az Érdekvédelmi
Szervezet  nevében  megköszönöm  a  tanfolyamot  el-

;éás:Eégsz#ázéá:gíz;ő:±;s:zgíámRá±é]:os:#e:zS:#ne%t::r%É:]:]:e:=
KFI`  vezetőjének,  a  Heves  megyei Munkaügyi  Köz-
pontnak  és  munkatársainak hathatós  segítségét,  Kiss
András  oktató  fáradhatatlan  munkáját  és  a  bélapát-
falvai  Polgámesteri  Hivatal  dolgozójának,   Tamon
Károlynénak a segítségét.

Baranyi Géza, az FCSZ elnöke

„I;UNGO  DROM"                  1998. febiudi



Március 1. (vasárnap)
Békéscsaba
Bonyhád
Csongrád

S#aendrőd
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Lajosmizse.
Miskolc
Nagykőrös

;:,!3
Szarvas

av.
oák.
oák.

av+T8í:

oák.
ok+av.
Ok+kjv.

oák.
av.

oák.

+ok+k!Y:
oák.

Szeged-Cserepes sor av+mgv.
Szolnok
Tiszakécske
Törökszenmiklós

Március 2. (hétfo|

M%:=í;gyEízfkedd)

Ráj)éedcsed
Március 4. (szerda)

Jánosháza
Miskolc
Tura

av.
av.
av.

oák.

oá.
oák.

oák.
oák.
oák.

Március 5. (csütörtök)
Komádí                                        oák.
Szeged-Cserepes sor           ok.
Vésztő                                       oák.

Március 6. (péntek)

8#l a                           :ÍÍ:
Hódmezővásárhely                 oá.
M iskolc                                              ok.
Tornyiszenmklós                    ok.

Március 7. (szombat)
Abony                                          oá.
Csor n a                                         av.
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Komló

#oaTypaoj;ándor
Marcali
Miskolc
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura
Március 8. (vasárnap)

Békéscsaba
Békésszentandrás
Dunaújváros

i!,:d#ő;:::őd
Hajdúszoboszló
lzsák
Jászárokszállás
Kaposvár
Kecskemét

av.

av.
ok+av.
Ok+kjv.

Kiskunfélegyháza                  oák.
Miskolc                                             av.

N agykőrös                                  av.
Ocsöd                                      oák,
Pásztó                                      oák.
Pécs                                   oák+av.
Siójut                                                Oák.

Szeged-Cserepes sor av+mgv.
Sze kszárd                               oák.
Szolnok
Tápiószentmárton

M!irs:Zí!áss9.(hétfő)
Patvarc

Március  10. (kedd)
Pétervásá ra                           oá k.

Március  11.  (szerda)
Csorna                                       oá.
Mezőcsát                                 oák.
Miskolc                                          osk.

Március 12. (csütörtök)
Cece                                         oák.

nk                                          oák.G
S ed-Cserepes sor           ok.

Március 13. (péntek)
Miskolc                                              ok.

Pusztamérges                       oák.
Sásd                                         oák.

Március 14. (szombat)
Apc
Csorna
Hajdúszoboszló
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Ónod
Pécs
Siófok-K"ti

oák.
ok+av.

ok.

oák.
av.

Ok+kjv.

ok.
oák.

ok+av.
av.

Szeged-Kiskundorozsma      ok.
Tura                                              av.

Március 15. (vasárnap)
Békéscsaba                             av.
Böh önye                                   oák.
Hajd ú szob oszl ó                        ok.
Ka posvá r                             o k+av.
Kecs ke m ét                          ok+ kjv.
Kis ku nfélegyháza                     av.
Kunszentmárton                    oák.
M isko lc                                            av.
Mórahalom                               oák.
Pécs                                 oák+av.
S zászvá r                oák+ av+ mgv.
Szolnok
Terény
Vác

Március 16. (hétfő)
Bélapátfalva
Nagydorog

Március 17. (kedd)
Felsőnyárád

av.
oák.
oák.

oák.
oák.

oák.
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Március 18. (szerda)
Jánosháza                             oák.
Miskolc                                          osk.

Vajszló                                            ok.
Március 19. (csütörtök)

M2:%i:d;C28r.erpsésn°trek)   ok.
Hód m ezővásárhe ly              oák.
Miskolc                                              ok.

Március 21. (szombat)
Abony                                         oák.
B ercel                                          oá k.
Csorna                                        av.
Fadd-Tavaszi                          oák.
Hajdúszoboszló                        ok.
Kaposvár                                    av.
Kál                                                  oák.
Kecs kem ét                        ok+ kü.
Miskolc                                             ok.

Mohács                                     oák.
P écs                                     ok+ av.
S árbog árd                                oák.
Siófok-Mliti                                        av.

Tu ra                                             av.
Március 22. (vasárnap)

Abo ny                                           Oá k.
B ékéscsa ba                             av.
D u n aújváros                               av.
Hajdúszoboszló                        ok.
H eves                     oák+av+ m gv.
J ászjá kóh al ma                      oák.
Kap osvár                             ok+ av.
Kecs kem ét                         o k+ kri.
Miskolc                                             av.

M on or                                 oák+av.
P écs                                 oák+ av.
P écsvárad                              oák.
Szeged-Cserepes sor av+mgv.
Szolnok                                         av.
Tiszakécske                            oák.

Március23.(hétfo|
Kaposvár                                    ok.

M§:á#Sy25.tszerda,oák.
Miskolc                                          osk.

Veszprémvarsány                 oák.

Március 26. (csütörtök)
Mélykút

Pálháza
Szeged-Cserepes sor

Március 27. (péntek)
Békéscsaba
Dévaványa
Miskolc

Március 28. (szombat)
Csorna
Hajdúszoboszló
Jászárokszállás
Kaposvár
Kapuvár
Kecskemét
Mágocs
Mezőberény
Misko'c

Pécs
Siófok-Kiliti

Tura

av.
ok.

oák.
av.
oá.

Ok+kjv.

oák.
av+mgv.

ok.
ok+av.

av.
av.

Március 29. (vasárnap)
Bé késcsa ba                             av.
Cso ng rád                                    av.
Fegyve rne k                             oák.
Hajdúszoboszló                        ok.
Kaposvár                             o k+ av.
Mskolc                                          av.
N agykáta                                  oák.
Pécs                                  oák+ av.
Pilis                                                     oák.

Szeged-Cserepes sor av+mgv.
Szol no k                                         av.
Tarnamé ra                              oák.

Március30.(hétfo|
Kecel
Pécs

Március 31. (kedd)
Pápa
Pécs
Soltvadkert

oák.
r.

oá.
r.

oák.
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