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Európai akcióhét
a rasszizmus ellen

(1998.  március  14-21)

Az  Egyesült  Nemzetek  (UN)  március
21-ét a Faji Megkülönböztetés Megszün-
tetésének  Nemzetközi  Napjává  nyilvání-
totta  a  dél-afrikai  Sharpeville+ben,  1960-
ban  meggyilkolt  70  tilt`kozó  emlékére.
1998-ban  szei.vezetek  százai  ismét meg-
rendezik   a   Rasszizmus   Elleni   Európai
Akcióhetet.  Az  akcióhét  során  emberek
ezi.ei  csclekedhetnek  együtt  a  tolei.anciá-
ért és az egyenlő jogokért, amely új ener-
giát adhat  a mindennapi rasszizmus elle-
ni küzdelemhez.

Abból   kell   kiindulnunk,   miszerint   a
politikai  közösségben  -  a  kultui.ális  asz-
szimiláció és konformitás t.okától függet-
lenül - mindenkinek racionalitást tudunk
be.  Nem  kell  azt  állítani,  hogy  minden
ember  egyforma.  A  szabadelvű  politiká~
nak  a  honpolgárban  azt kell  néznie,  ami
politikai:   és   ez   a  ráció.   A  közhazának
ininden  jogalanynak  száinító  személy  a
tagja;  aki  ezt  a  nemzet  bármely  tagjától
megtagadni Óhajtja, az a demokráciában:
hazafiatlan. Csak a közös szabadság lehet
kielégítő morális  és  egzisztenciális  indo-
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A nem kért kéz.Íratokat nem őrizz.ük
ineg és nem küldjük vi+ssza!
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ka  a  hazaszeretetnek.   Hazaszeretet  sza-
bad  társadalomban  csak  úgy  lehetséges,
ha  minden  honpolgái.[  racionális  alany-
nak  tekintüiik.  Máskülönben  nemcsak  a
szabadság  és jogegyenlőség  vész  el,  ha-
nem maga a köztársaság is szétmálik.

A magyar kérdés  - a  nemzet politikai
identitásának  kérdése - ma  így  hangzik:
képes-e   a   törvénytisztelő,   i.endszerető,
biztonságra vágyó  többség belefoglalni a
kisebbségeket  a  nemzet  fogalmába?  Ha
ez  nem sikerül,  a  szabadság  egészen  bi-
zonyosan  elvész.  A  haza  -  amennyiben
erkölcsi   fogalom   -   szintén.   A   szabad
honpolgár    büszke.    A    kisebbségeknek
nemcsak  a jogaikhoz  van joguk  (ez ma-
gától  értetődik:  aki  ezt  nem  veszi  tudo-
másul,  törvényt sért,)  hanem a demokra-
tikus gőghöz is. Annak a hangos és félre-
érthetetlen   kimondáshoz,   hogy   minden
honpolgár  egyenlő  erkölcsi  alaiiy  -  s  aki
ebben esetleges  szociális tényezok okoz-
ta  jelenségek   iniatt  kételkedni  mer,   a7,
rossz ember és a nép ellensége.

Nevelés  révén  an.a  kell  törekednünk,
hogy  megváltoztassuk  a  i.asszista  maga-
tartást,  töi.vényeken keresztül  pedig  arra,
hogy szabályozzuk a viselkedést. A neve-
lés  a belső érzéseket  (előítélet,  gyulölet)
változtatja meg,  a törvények pedig  ezek-
nek  az érzéseknek a külső megnyilvánu-
lásait  ellenőrzi.   Arra  kell   törekednünk,
hogy  lebontsuk  az  integráció  szellemi  és
fizikai  akadályait.

Minden    egyén   fel    van   ruházva    az
egyenlő  lehetőség jogával,  vagyis  azzal,
hogy  egyenlő  módon  .i.áruljon  hozzá  és
résszesül.i.ön  a  nemzet  életéből.  Semmi-
lyen   egyén   vagy   egyén   csoportja   nem

rendelkezik azzal az előjoggal,  hogy  bár-
mi inódon korlátozza ezt.

A cigány-magyar kapcsolat az egész tár-
sadalomi.a  kihat,  hiszen  a  cigáiiyság  még
mélyebbre  nyomása  tái.sadalmi  káoszhoz,
rosszabb esett)en .dkár etnikai lázadáshoz is
vezethet.  Egy  nem  hivatalos  fclmérés  sze-
rint  az  iskoláskorú  diákok  709rí;-a rasszista
valamilyen   fomában.   Ez  az  ő   hibájuk?
Nem,  ez  annak  a  társadalomnak  a  hibája,
amely  úgy  hazudik saját fiatalj{iinak,  hogy
elhallgatja  az  igazságot.  Mivel  seiiki  sem
születik  rasszistáiiak,   ezéi.t  az  iskoláknak
ugyanúgy szerepük van a rasszizmus kiala-
kulásában,  mint  a `szüloftnek.  A tantervl)en
nem  szerepel   a  magyarországi   népek  és
kultúrák megismertetése, a történelemokta-
tásból  hiányoznak  a romák múlti.ával, jele-
nével és a cigány-magyar kapcsolattal fog-
lalkozó i-észek, valamint nem tanítják a ro-
ma  ffókat  és  költoket  sem.   A  kölcsönös
megismerés   hiánya,   az   „elhallgatás"   to-
vább  növeli  a  társadalmi  feszültségeket  és
az előítéleteket.  Az emberek gyakran azért
gyulölik  egymást,  mert  félnek  egymástól;
azéit félnek  egymástól,  meit  nem ismerik
egymást; azéii nem ismerik egymást, mert
nem  tudn'dk  vagy  nem akamak  érintkezni
egymással. Itt az idő, hogy felemelkedjüik
a   megkülönböztetés   sötétségébol    a   faji
igazság fényébe.  Itt az idő,  hogy kinyissuk
a testvériség kapuit minden ember számárd
szíme,  neim.e,  koiTa,  vallásra  való  tekintet
nélkül.  A  legfontosabb  és  elkerülhetetlen,
hogy   bolygónkat   a   lehető   leghamarabb

=2.íástzó::aÉsíLs.:kkg][ravs:nfl;:T[:Sg#d::sí`::`,
és mmipulál bennünket a raszizmus, és i.á
kell jönni  arra,  hogy  az előítéletektol  való
megszabadulás    gazdagítani    és    erősíteni
fogia multikulturális életüiiket.

További  információkat a következő cí-
men kaphatsz:

Anti-Rasszista Mentalitás (ARM),
5006 Szolnok, Pf. 10.
armamail.externet.hu

http://meml)ers.tripod.com/arm97
DrávaiL Tamás

Karvaly Gyula
Prímás,  1893-ban  született Várpa-

lotán. Zenét  13 éves korában kezdett
tanulni  Budapesten  Antoni  Árpád-
tól, s a kamesterségre is előkészült.
1907-ben   bmdát  alakított  Várpalo-
tán,  ahol  csakhamar kedvence  lett a
kömyéken     lakó     előkelőségeknek,
akik között ott voltak gróf Szőgyéni-
Marich  László  és  családja  Csóron,
gróf Nádasdy  Tamás,  gróf Széche-

nyi  Viktor,  gróf Zichy János,  Ala-
dár és Rafael grófok. A háború kitö-
résekor   a   69-esekhez   i.ukkolt   be,
csakhamar sebesülten  eset,t fogságba
és  a  szaratovi  kórházba  kerülL  ahol
az orosz tiszteknek állandó muzsiku-
sa lett. Az orosz forradalom kitörése-
kor hazaszökött Várpzúotára.  Halálá-
ig ott jáiszott bmdájával.

(Csemer Géza: Habiszti)
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X(il)en  scisl(i  g(iia,
v(isui.i  i)her(la.i

l,c,le  ,ej(,rd(,.l
ie  ingrel.x(il)en
sa i)eske  giizheske.
ManLtlti  zidari  -
m`,j.s,Ori  I)(,r,,

k(i  De[  kaj  rudyilpe:
-  Deví.ci  Svunf ()n(i,

ir(ide  (tndel  lciko  ilrom
de  ekJi  s(ii)  o  l)(iro,
v,,j  ,,  ,e  dl,r,,I,
x(il)en  Íiuij(il,  le  del,

l}(,ll)ale  le  zl,.al.
S(ti)  ande  liik()  di-()m

(tnklel,
l(i  k(ij  d(ircivel(i,
voj  dur(il  (ink()Iyil,ii
liaj  kcij  l)uíyi  (ivel(i

kcij  pekt)  g(izho.
Manul(i  zidciri  -
mcijsl()ri  l)cir()

(ind(i mo.Íiie  i)heneí(i:
-Nciji.i  {uke,  muri  gcizhi,

ke  xcil)en m(inge  andyan!
Sliuv  o  .xcil)en iele,  shej,
litij  Íitijtli  Íci  dikh,
i(ir  buívi  kerci.sci.
X(iben-vt)j  iele  kaj  shola,
lesci voj  k(ij  z.hcilii
kci  zido  la  mene.iiirjciko.
V()  l,ake  i)Iienela:
-Be.shici,  sliej  kciika

s(i tyire  punrenca.
V()j  lelci,  beshel.ci.

Miinul,a zidciri  -
mtijstori  biiro
muj  vo  k(ide  del(i:
- V(ir  .ii  kercimida,

tlictjvi  l)(irr,  xurdo!
Le.ske  i)cish(ii-en(t,
vo  la  z,idujilii.
Kana sas zhi andel'

chang(,'
voj  leske  phenel(i:
-So  kere.s,  rnuro  gazh,o`./

(Voj  gindyil ke  píierasa.)
Voj  cind(i  moste  phenel..
-  V(tr  si  keramidci?

Íhtij  vi  barr-,  ,xurdo!
Kana sas voj  z.hi  kcil pulpi,
ciiunchi voj  h{t[y(ird(is,
ke  bcincij  o  i)herasci.
Léeske  voj  kcij  i)hend(is:
-H(ij,  h(ij,  hcij,  muro

g(,zl,o,
so  tu  rizgijiscL.s,
kodyti zidujis!
Voj  muj  i)cile  delci..
-Var  .si kercimida,

th,aj  vi  barr, .xurdo!
La v(]j  zidu.jilci.

Étel voli`  kés-. éiel,
edénvi  ielemer[,
i(ilá[i  mégegyszer,
Iiogy  vigyen éieli
(iz ő jó  uráiuik.
M(inula  kőműves  -
kőműve`s  mesier
újr(i  imádk()zik:
-Szeni.séges Atyám

küldj  az ú[rci,  (iz úijár(i
egy  liai(ilmci.s  kígyói
ri(ld(llm(ls(l(  -

éiel  kil)oruljon,
visszafordul.jcin.
Kígyó  a.. útjába úill,oii,
ő meg  i.s  ri(,llot,,
de  elkerülie  messz.e,
ci vúirl`i()z megérkezeii,
(iz ő urálwz.
Mcinul(i kőműves  -
kőműves rnester
(i  s..úijúivcil  szólvct monda..
-  K(j.sz.önöm

én feleségem,
Iit)gy  ételt  lu)zjál nékem!
Tedd  le  (iz ételt,  Kedves!

jer, nézd  ti mester,
VXízr%eí;r%%;e#eeít;e,

(iz urálwz lépve,
a vái.`fal(it  nézve  nézie.
Szóli  (i-. ura néki:
-  Jer,  üíj  [e  ide,

ké{  lábaddal  állj  be.
1gy  c.f elekedeii.
Mcinula kőműves  -
kőműves mesíer
e  szavakat mondt(i:
-Vcin mész és vtin légla,

ierméskő,  apró !
Fallioz közel ál.lva
ím őt I)efalazja.
Mikor iérdig befalazt(i,
kérdifelesége:
-  Mondsza uram,  mit
csinálsz`.l

(Gondolvcín,
jűi[ékcsupúin.)

Szólt  ciz ura,  monda néki:
-V(in mész és van tégl(i,

{erméskő,  apró!
térdig úillot{ már (i ftilban,
r4döbbeni, hogy nem tréfti.
Igy szóloit az urához..
-Hcij, jajj, jajj, uram,

e jó,
akit dédelgetiél,
mostan bef alazod !
Ujra ezt  mondict:
-V(tn mész és van iéglci,

terméskő,  tipró !
És tovább falazia.

Manula Kőműves balladája
K(inci  sas  zJii  ka  k()Iyin,

i)ale  vt)j  leske  i)Iienel(i:
-  So  `+tis  tuke  drtig(),

so  iu  rizgijiscis,

kodo  z,idujisa!  -
Pcile  voj  muj  del(i:
-V(tr  si  ker(imida,

thcij  vi  l)(iri.,  .xurdo!

Voj  lci  zidujila.

K(ina  sas  'zJii  kaj  kor,
v()j  las  kaj  mcingel(i:
-Haj,  hcij,  htij,  mur()

gc,zi,o,
cikaiuik me haüaraw,
soste tu man zidujis,  -
menesiirja íe  vcizdes.
Numa Íut  m(ingav,
butyi  ie  mukhes  o,
mcin o  te  shunes.
Butyi voj  mukhelci,
La[e d(ishune l(i,
so voj  phenela
-  D' {isliunes pre mande,

so me  kaj  i)hen(iv.
0  Del iuke ie  cizhutil
menestirj(i te v(izdes,
iy(i  love  ie  l.es

liaj  but  te  [rajis.
Hcij  e  menesíirj(i
Pusto  te  (ivel!  El l)(ile  le

güveske
ie  xarundenpe  late,
mctnush. ande  late
te na dum phiren!
R(inJui  k(in(i  tivenci,

sluz}iba ie keren,
von o  te  mucon!
Voj  vorba  k{ij  getilci,

Manula zid(iri

pale  muj  kcij  deki..
-V(ir  si  kermaid(i,

iJuij  vi barr,  xurdo!
Von l(i zidujin(i.
Butyi k(ij  keren(t,
menestirja kcij  v(izden(i.
Dushuduj  rci.xha
ihaj  bislühiijslüar dijaka
lena sluzhba te keren
cindej  menes{irja
savore  muconci,
kliere von k{ij  zhitn(t,
menestirjLi pusto  ashelci,
khonyik cinde  l(iie chi

l)Iürela,
el b(ile  giiveske

pes von  late  .xiirundenci.
Pej roinanyi shib boldns leso: Choli-Daróczi József

Melléig  éri  múir  a fcil,

mik(jrújrame.gs-.t']l(ili..
-Az,  akii  ke(Iveliél,

(ikit  déclelgeiiél,

mosi tin  l)efcil (izod .'

Uji.a  .szólt,  íly  .szóval:
-V{in mé.iz és  v(in tégla,

Íerméskő,  (ii)rúJ!

És  iovúil)b fcilazici.

Ny(ikáig  érí  (i f(il,
kérve  kérie  urái:
Haj, jcijj, jajj,  kedve.s
ur(lm,
rnÁ).i;i  már mindeiu  ér[ek,

miér{ kell l)efal(iznod,
Iwgy  a várat fel.éi)ítsd.
De cirra kérlek,
liiigyd  (i munkát  cil)ba,
Iwlllga:ss  a  `szavcl,mrcl.

A nuinkát oti hagyja,
hiiílgii[  ciz a.sszonyra,
liallgai  a  .sz(ivúir(i.
-  Hallgciss  ide,  énrám,

hiillgas.i mit  mondok.
Az Úr  l.sten megsegítsen,
a várat feléi)ítsed,
megk{ipod a l)éred,
sokúiig  él.hess.
De  ciz új  várctd,

i)Liszla  nuiradjon!
Disz.nók,  ct falu-kt]irici
dörgölődjék a .falb(i.
Emberek a várban
l)e  ne jöjjenek!
Hogyhii p(ipok eljönnek
szolgálaiot  [enni,
szúijuknémuljon.
Amint  áíka elh(tngzo{i,
Manula kőműves
megint  szói  mondott:
-Van mész és vcin tégla,

ierméskő  Lipró !
Ők, őt beftil,aziák.
A munkúit f io lytat[ák
ciz új  várat fel`f alaziűik.
"iz.enkét pai) meg
hu`sz,onnégy if jú diák
szolgál,atot j(jttek ienni,
az új  viíirba élni,
.i megnémul[ mindegyik.
El is rnenekültek,
ciz új  várai pusztán
hagyták,
senki be  nem [etfe  lábái,
cscik  (i fcilu-kondct
dörgölte  ctz  új  vár fialá{.

1998.  március „I,ÜNGO  DHOM" 3



A HELYZET VALTOZATLAN
A       POLITIKAI       AKAF]AT HIANYZOTT

A törvényhozást évek óta mulasztásos
alkofmánysériés terheli a kisebbségek

parlamenti képviseletének megoldatlansága
miatl.1998. március 16. óta ez a feladat már a

következő Országgyűlésre vár.

Az  Országgyűlés  négy  éve  letelt.  A
Tisztelt  Ház  az  utolsó  mipra  hagyta  a
ki``ebbségek   p€u.lamenti  képviscletérőI
Vaió   L`Zav€izi'Lst.    AZ   utoisó   napra,   az
uiolsó  pilkinatra.  Aztán -  liosszas  sza-
vazási   procedúra,   ügyrendi   viták   és
szünetek után - nem  fogadták cl  a ki-
sebbségek   parlamenü    képviseletéhez
szük``éges törvénymódosítást.  Csak né-
hány  szavazaton  múlott.  Csak  néhány
szavazaton múlott?

A kisebbségi vezetők többségét nein
érte  váratlanul  az  Országgyűlés  dönté-
se.  A Magyarországi  Horvátok  Orszá-
gos  Önkományzatának  clnöke  szerint
a  ki``ebbségi  képviselet  megteremtése
mögöit nem állt szilárd politikai akarat.

Az  Országos  Cigány  Kisebbségi  Ön-
kományzat   elnöksége   közleményében
leszögezi:  a kományjavaslat  elutasítz'Lsa
semmi inást nein bizonyít, mint a poliü-
kai akarat hiányát, ainely kil`ejezi  a dön-
téshozó elit szégyenteljes kudarcát is.

Dr.  Kaltenl)ach .Jenő,  a nemzeii  és
cmikai  kisebbségi jogok  országgyűlési
bi7.tosa   clképesztőnek   minősítette   az
Országgyűlésben   történteket.   Szeriiite
a  kisebbségek  parlainenti  képviseleté-
nek  leszav{izásáwu  a pzu.lament a legu-
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tolsó   €ilkalma[   is   elmulasztot.tzi   zim,
hogy rcndez7.e e7.t a problémát.

-Továbbra is fcimál  így ziz alk()tmá-
iiyos mula``zt;'is ebbcn a kérdésben,  va-
gyis  a  képviselők  „negligálták"  zu  Al-
kotmánybíróság döntését. Ugyanaz tör-
tént, aini zu előző ciklusban:  a döntés a
követkc7_Ő parkmentre inaradl.

Lásztity  IJéró, a Szcrb Ors7.ágoL` Ki-
sebbségi   Önkomáiiy7.at   clnöke   kije-
lcntette:  a  `szavazás  eredményétől  l.ügl

getlcnül   elfogadhatat]aii,   hogy   {i   ki-
scbbségek  a  törvéiiyalkotz'iii  l.olyamat-
bzin  1998  és  2002  köz,ött  ne  vegycnek
részt érdcmben.  Ezéri zu új  parlament-
nek  -  első  teendői  között  -  ineg  kell
oldzmia ezt a kérdést.

A  inájusi  országgyűlési  választáso-
kon   az,   elut€isított   kisebbségek   ezck
után  kéil`éle  módon  jutahainak  bc  :i
parlainentbe.   Vzigy  jelöltjciket  relvc-
szik országos  listáikra a politikzii  pár-
tok,  vagy  pedig  önálló  pártbaii,  pár-
tokban  gondolkodnak.  Az  idő  rövid-
``ége iniatt azonban c7. utóbbinak nem
sok  siker jósolhíitó.

-P-

KÖZLEMÉNY
Az  Országos  Cigány  Kisebbségi  Őnkományzat elnöksége  megdöbbenés-

sel vette tudomásul, hogy az Országgyűlés utolsó muiikanapján nem született
döntés  a  kisebbségek  pzu.1amenti  képviselctét biztosító  törvénymódosítások-
ról.  A kományjavaLslat elutasítí+sa semmi mást nem bizonyíL mint egyfelől a
politikai akar+t hiányát, amely kifejezi a döiitéshozó elit szégyenteljes kud€ir-
cát is. Másfelől az is nyilvánvaló tény, hogy a kisebbségi politikát a többsé-
gitől el kívánja szigetelni. Ebből az is következik, hogy a mulas?.tásos alkoi-
mánysértés továbbra is fennáll. Az Országos Cigány Kiscbbségi Onkomány-
zat továbbra sem tartja időszerűnek önálló párt alapítását, illetőleg nem kíván
csatlzú{ozni  egyetlen  politikai  tömörüléshez  sem.  Mindezekkel  a  körülmé~
nyekkcl számolva a cigányság száinfira egyetlen garanciát jelent a középtávú
cselekvési progrffln következetes végrehaj tása, e népcsoport társada]mi integ-
rációjának előmozdítása érdekében.  Miután az Országos  Cigány  Kisehbségi
Őnkormányzat a politikai érdekképviseletről semmilyen körühnények között
nem mondhat le, a következőkben a helyhatósági választásokon való eredmé-
nyes  szereplést  tartja  szem  előtt.  Ugyamkkor  nélkülözhetetlen  a  cigáiiyság
társadalmi integrációja szempontjából a cigányügyek államtitkári szintre való
emelése, valamint a komány középtávú cselekvési programjámk megvalósí-
tása érdekében konnánybiztos kinevezése  és  egy  cigányügyi pzu.lunenü  bi-
zottság léü.ehozása.

Budai)est,  1998.  március  17.
Farkas Flórián elnök,

az OCKÖ elnöksége nevél)en
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Amikor az emberben végigszalad a villámgyorsan suhanó történet

Kicsit .zavarban vagyunk.  Ő  is,  én  is.  Vizsgázom egykori tanítványom
előft.  Újságcikk késiül  egy nem  is oly rég még  újsági'róiskolás hölgyről.

Egyszerűségében  elegáns kiskosztümben  ül velem szemben, az aszialon
tégla. A téglácska tetején fényes réztábla,  rajta a bevésett i'rás:

„A legnemesebb munka az életben az emberek szolgálata."
Kortársaink kőzül minden  esztendőben tíz kiemelkedő teljesi'tményt nyújtó

fiatal kapja, olvashatja építőkővén ezt a feliratot.

Varga nona, a Magyar Rádió munki-
tz'u.L`a a be€'L+imgy€u. L`zótárért kipta a ki-
tüntcté``t.   Any€myelvének  iízezer  ``zavát
gyúj töiie ö`ssze, szerkc`sztette szótárba.

Vzin"ik  per`zc  sz{ivak,  amelyek  ki-
méLradtak,  ilycn  pél(láuJ  a sac.

-  H()gy  mit jelent pontosém? -  tűnő-
dik Varga llona. - Amikor elveszít vala-
ki véikikit, és a mély t)ánat okozta meg-
rcndülé`` miatti fizikai r()sszulléi az áju-
1±'is  fclé  sod()rja.  Na,  eztjelenti a s:ic.

B()lyongunk  ziz  időben,  iniközben  {iz
llona   incllett   clsiető   rádiós   k(tllégz'k
mosolya jelzi,  hogy  a  Dráva  partjától
pár kilóinéterre, a háromfai cigánytele-
pen  szüleiett  lány  otLhon   vzm  a  jelen-
bell.

- Azt mondjzi a iiővércm lányzL  olyzm
kénygsen beszélsz - mondja llona.

- FLs amikor a rádiól]an hallgatják?
-  Egys7.cr  rájöttem,  hogy  az,  akit  a

rádi(')ban hzillgatiiak zi Cigáiiyfélórában,
vagy a M:Liságban, ncm én vagyok ne-
kik.  De  én  tudom,  hogy  milyen  ez  a
szelíd    tudaihasadás.   Nem   beszélünk
otuion a rádióról:

Hároinfa, Zehi-i)uszta, Zaláta. A gye-
rekkor  vándorlásos  állomásai.  Cigány-
telep, azután cselédlakás.

-  Apz'm   szüleire  az  myám   főzött
Öregkorukban,   átjártak  hozzánk,   csak
éppen  apám  nem  vehet[e  cl  anyámat -
mondja Vuga llona.  Legtöbbet a báty-
járól halHiatok, aki először elvégezte az
álta]ímos  iskoki  öt  osztt'Uyát,  a posüLs-
ságig vittc, és gyűjtötte a borrawuókénL
kapott  iíz-  meg  húszfillérescket,  mert
tudta,  hogy  zi  húga,  Ilonka jó  tfliuló.
Sejtette,    hogy    lloiika    gimnáziumba
megy  ugyzinis, kell majd neki a i)énz.

- Ha Zalatáról valziki beutzizott Sellyé-
rc  vagy  Pécsre  -  így  llonka  -,  {iz  mí'u.
napokkíil    előtte   különös    eseménynek
szz'mított. Amikor Pécsre kerültem, az is
mesébe illő volt a c`saládom szíunára.

A  J{mu``  Pzmnonius  Tudom'myegye-
temen   ``zeizett  diploma  végképp   fel-

foghatatlan  volL a  falubm.  A cigányok
cL`2ik  annyit tudtak,  helycs,  rendes  lány
ez az llonka.

-  Ördögh  CL`il]a  és  Sóskúti  Mártii
hívott  a  rádióba,   1988-ban.  Tőlük  t{i-
nultm a sz:Lkmát.

Az    újságír(')-iskolában    találkoztunk
először,  én  tanítottím,  ő  meg  szorgal-
inéL`iin  t{mult.  Emlék``zein  rá,  Órák  után

gyakran megvárt a hajdani 25.  S7,ínház
oktatótennében.  Amikor  a  tóbbiek  el-
mentek,   Ő  mzmidt  és  kérdczctt.   Arra
volt   kl'vz'mcsi,   hogyzm   kell   különféle
élemelyzetekben  viselkedni.  Ültünk az
üres   padsorok   között,   tudtam,   hogy
fontos  választ  vár,  migyon  fontosat,  de
csak  annyit  tudtam  neki  ajé'mlani:  ma-
radjon   olyzm,   {milycn,   nc   inásoljon
mintákat, és ha tcheti, legyen egy kicsii
büszke is magára.

Az embcmck ``züksége van arra, hogy
néha inagát is  tudj:L szeretni.  Különöscn
akkor,  ha  olym  történetek  vzumak  inö-
götte,  hogy  a  gyár,  ahol  először  dolgol
zoi[, nem jav€Liolü a továbbtmuk'LSL: egy
cigánymk,  mondtÁk  a  régi  szzikik,   le-
gyen  unúg  elég,  ha érettségije  van,  mi-
nek ziktima diplomát magámk. Am törc-
kedjék, hogy zmikor a bankban inegkér-
dezik,  ki  tudja-e  tölteni a hitekérelmet,
igeimel tudjon válaszolni.

Hin.  Furcsán  érzi  magát,  amikor  e
régi jeleneteket l.elidézi. Akadnak ilye-
nek  ma  is.  Amikor  t.elefonon  mindent
megbeszél   interjúalzmyával,  de  a  ``ze-
mélyes   találkozás   alkalmával   '.kide-
rül",  hogy  ő  cigány,  Víu.ga  llonábm  a
másodpercekben   sem  kifejezhető   idő
alatt   végigszalad   valzmiféle   villám-
gyorsan suhanó történei: a háromfái ci-
gányteleptőI  Budapestig  vezető  út.   A
rosszullét nem szokott sokáig tartmi.

Sac.
-Mit tapaszta] a fővárosl)an élő cii

gányok  körében,  l)eszélik-e  az  anya-
nyelvüket? - kérdem.
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-  Több  mini  hctvcii   s/.ázéilékuk  zizL

sem  [udja,  ini  ziz,  hogy  anyzinyclv.  Ha
beszélgetünk róla.  l`elrémlik nckik cgy-
egy  szó.  Tudni  kcll  persze,  hogy  be:'Li
anyanyelvűek az egész országban  igen
kcvesen   v€`nnak.   Ötvcn-szt'üzezren,   ha
beszélik ezt a nyelvei. A beásoknak so-
káig  írásbeliségük  sem  volt.   1982-bcn
Papp Gyula prób:'ilkoz()tt először a ``zó-
t;'mil,  Orsós  Anm,  a Gandhi  gimnázi-
um t{mára készítctte :iz első nyelvköny-
vet 1994-bcn. Szintén iieki köszöiiliciő,
hogy van inár beí'Ls inesekönyv  is.

- Miréíl szólnak a l)eás mesék?
-  A lényegük,  liogy  zi  közösség  Ösz-

``zetíu-tásában   milyen    fontos    szerepe
v€in az átoknak é`` a  törvényeknek.

-   Gazdatmak   tekinthető   a   heás
nyelv? Mekkora a szókincse?

-  A bez'Ls  iiyelv  ugyanúgy  a  nemzeti
kult.úr€i  része,  mint  a  hollókői  világö-
rökség.  Főként  az  idő``  embercktőI  lc-
het  gyűjteni  nyelvemlékekei,  de  hát  a
cigányemberck  átlagéletkora  elég  íua~
csony.  Hogy  hány  beás  szÓ  lehet?  Ta-
lán liúszezer szóm'11 is iiagyobb lehet az
akti'v  szókincs.  Az  idős  emberek  cltá-
v()znak,  a váro``lakók  meg  ell`elcjiik  az.
anyanyelvükct.  Pedig  két  évc  a  nyelv-
iskolán már beásból  is  leliet nyelwi7.``-
gát te!1ni.

-  Onnek  nagy  fia  van.  Beszéli  az
anyanyelvét?

- Nagy  bánatomrzi nem. Némeitago-
zatos iskolábajárt, most angolul  tanul.

Sac..  Magyarra  pontosan  ncm  l.ordít-
ható.  Bánat,  fájdalom,  amit akkor érez
valaki,  íunikor  végérvéiiyesen  elve``zít
valamit vagy valakii

S7,igethy András
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Közhasznú szervezetek, pályázati
Számo``     kisebbségi     önkomímyzati

képviselő,   vzikunint   a   kisebbségi   civil
szcrve7.etck vezetői  és munkatársai kap-
izú{ meghívást február  17-re a Magytu-or-
``zági Nemzeti és Etnikii Kisebbségekéft
Közíilapítvány konferenciatennébe. A tá-
jékoztatót,  aliol  két jclentős  téim szere-

Eevláná,E|r::dú3,:,zPs:.zoE;gyn;:g,éüq:séo:l:
Elsőkéni Dr. Nemoda lstván, a nemzcü
és Etnikíú  Kisebbségi  Hivzitzil jogi  szak-
értője  tmot.t  t4jékt)zütást  a  közhasznú
szervezetekről sz(')ló 1997. évi CLVI. tör-
vény   kai)csáii.   A  részletekbe  menő  és
igen áu`ogó i`smcrtctés a jogi szabályozz'Ls
mellett  külön  kicmelte  azokat  a  szem-
pontokat, zunclyek a kisebbségek szervc-
zctt tevékenységéhez szorosan hozzátar-
tozmik,   s   mclyek   végzése   közhasznú
szcrvczctté  válás  esetén  könnyebbséget
és a hatékonyság fokozódását jclentheük.

Az. érintett területek
(vagyis a szó]ba jijhető

ki.)z.hasz.núi  tevékenységek):
-  szociális  tevékenység,  csa]ádsegí-

tés,  időskorúzik gondozása;
- tudoinányos tevékenység, kutat{'Li;
-ncvelés és oktatás, képességl`ejlesz-

tés, isincrettcrjesztés;
-kulturz'úis  tcvékenység;
- kulturális örökség megóvása;
-gyermek-és it:júságivédelein, gyer-

inek~ és  il:júsági érdekképviselet;
-  hátrányo``  helyzetű  csoportok  t;'u.sa-

dalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-  embcri  ós  állampolgári  jogok  vé-

dellne;
- a magyarországi nemzeti és  etnikai

kisebbségekkel,  vakmint  a  határon  túli
magy{u.sággal     kapcsolatos     tevékeiiy-
Se8.

Érdemes  tehát a (nein túl hosszú)  tör-
vényt  áttanuhányozni,   hiszen  a  kö7.-
hasznú   szervezetté   válás   intézményes
kcretei   sok   szempontból   kedvezőbbck
(adómentesség,   illeiék-   és  váinkedvez-
mények),  mini  a  civil  szt.éra  eddig  is-
inert, más jellegű szervezeti fomiái.

Legalább     ilyen    jelentőségű     volt
azonbm  Molnár  Mártonnak,  a  Ma-
gyarországi   Nemzeti   és   Etnikai   Ki-
sebbségekért   Közzuapítvány   igazgató-
jának  tájékoztatója  az  ezévi  pályázati
kiírások fontos rés7.leteiről, valamint az
alapítvány működésének változásairól.

1997  Óta az alapítvány  „monitoring"
rendszert működtet €űzal a céllal, liogy
!Lz  általuk  támogatott progmnok meg-
valósulását   folymaLOLsan   köveüiessék,

ó

eredményességéről    megbizonyos()dja-
mik.  Ez  szorosan  kzipcsolódik  ahhoz  a
szintén    újonnan   bcvczetett   elbírz'úási
szemponthoz,   Iiogy   igyekeznek   első-
sorbzm  a  hoLsszabb  távú  k()ncepcióval,
illeive  a  1`olyzunat()sm   inegrcndezésre
kerülő,    hagy()m'myokkal    rendelkcző
prograinokat támogatni.

Fclmerült.   hogy   az  zLlapítványt  szá-
inos kriüka érte  és  éri  l.olyziinatosan  az
elbírálásokkal  kapcsolatosaii.  Az  igziz-

gató  kiemclte,  hogy  a  l)cérkező  p{'Uyá-
zatok számához és támogatási  igényci-
hez   képcst   elenyésző   a7.   az   öss7.eg,
zmcllyel   rendelkeznek.   A  kurat(')rium
tagjain€k vz'UaLsztziniuk kcllett két lehct-
séges  €dtemati'va  között.  Neve7.etcsen,
hogy minél több programot igyekeznek
tz'mogami  -  kiscbb  összegckkel,  illctve
mgyobb  anyagi  scgítséget nyújtmak  -
kevesebb   pályázó   száinára.   Végül   az
utóbbi  mcllett  döntöttek  abból  a  meg-
fontolásból,  hogy  iiagyobb  liatású,  mi-
nél  több  cmbert  és  ininél  jelentőscbb
eseményt  érintő  progr€mok  megviiló-
sulását  biztosíLsák.  Felmerült  egycbek
között, hogy a pályázatok elbírálásában
részt vevő kurátorok rés7.rehajlóak len-
nének.    Orsós    Éva    hozzászólásáb€m
mindezt   részben   felvállalta,   azonban
hozzátette,  hogy  igyekeznek  a  szcmé-
lye``   tényczőket  minél   iikább   figyel-
men  kívül  hagyni,  illetve  ezekben  €i7.
esetekben is inkább magára a program-
tervre   koncentrálni.   Hozzátette   még,
hogy  a kuratórium  tagjainak összeállí-
tása  szándékoltan   igyekszik   a   lehető
legkisebbre    csökkenteni    az    elfogult
döntések      valós7jínűségét.      vakmint

információk
hogy  a kuratórium  ö``szetétcle  a  p{u.la-
menti válzisztások ut{'ui,  vagyis czév jú-
niusában  válto7.ik.

Végül  fonios  infonnációként  szolgál-
hat a7.  zikipítványm'd  inég  pz'Uyázhzitó  té-
mz'k isinertciésc és {i pz'dyz'izati határidők.

Témakijrök
-   Gycrmek   és   iljúsági   progr€unok.

kiscbbségi  élctm('tdtáborok  (111.  27.)
-   Kiscbbségi~közéleti   szakeinbcrck

képzé``e  (111.  27.)
-  Kiadt')i-tcrjc`sztői  tevékcnység  (IV.

17.)
-  A kiscbbségck  hiiclélicz  kapcst)ló-

dó  zuiymyclvi  és  közélcti  tcvékcnysé-
gek  (111.  27.)

-      Kö/.gyújtemény      állományának

gyarapítászi  (V.15.)
Még meg nem  szülctct,t  vzigy kezdeü

stádiumban  lévő  képzőművészeti,  iro-
dzilmi,   r/.cnci   alkot{'Ls()k,   illctvc   kulat(')i
inunkák  tám()gatz'isárzi  zi  közalapítvz'uiy
1998.  fcbruár  végén  jelenteü  ineg  r)á-
lyázati  relhívását.  A r)ályázókat a kura-
i('triuin   ösztöndíj    fomájáb{m   kívé'uija
támoga[ni.    A   pályz'iz,atok    bcadásávzil
kapcsolatosan  a kö7.alapítványi  iroda a
kiírás  megjelcnése  után   relbélyeg7.cit,
inegcímzett  válas7jboríték  ellenében  ad
tájékoztatást.

A közalapítvány címc:
V. ker. Budapest, Akadémia Li. 3.
Levélcím:  1357 Budapest, PI..:  2.
Az  adatlap  és  az  útmutató  lehívliaió

zuz alábbi  lntemet-címeken is:

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

Mészár(is Anita
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J09vede ml  SZO 9a at Veszpremben

A Veszprém Megyei Cigányok Független Erdekvédelmi

Szövetsége tavaly jogvédelmi szolgálatot szervezett, mivel
annyi a problémás kisember -cigány nemzetiségű, vagy
éppen másféle -akik ügyeikben ift, vidéken is segi'tséget

várnak. Erről beszélgettünkMár\on Ed++ ügyintéz§i[s±

-  Mi  késztette  a  szövetséget  a
szolgálat létrehozására?

-  Korábban  is   segítetiünk,   ahol
udtunk,  ám  a  pr(`blémás  emberek

()lyan   sokan   lettek,   hogy   „szak()-
sodni"  is  kellett.  Az  ügyekkel  fog-
alk()zÓ  szakember nem csak f`ogad-

a,  ha  kell,  ineg  is  látogatja  az  ér-
deklődőkct,       támaszra       várókat.
Egyik  legl`ontosabb  tanulságunk  a
közel  öt  hónapos  munkában,  hogy
sokan  ncm  is  ismerik  a jogzúkat,  s
hogy  ahol  megértést  várva  megje-
te:n#í.tkt`:::í::ke]őtna:ítJ;ákőket.

- Szövetségünk lényegéből fakad
a  jogvédelein,   illetve   az   emberek
l`elvilágosítása  a  reájuk  vonatkozó
j()gszabályokról,  de  a tanácsadás,  a
beadványkészítés, az esetleges eljá-
rás is,  az Ő megbízásukbó1.  Mindez
ingyen.

- Tudnak-e  erríl, sokan  keres-
ték-e már önöket?

-Több lap, helyi TV is hi'rt adott
sz()lgáltatásunkról.    Akik    kliensek
voltak, vagy azok, másokat is felvi-
1ágosítanak.   Tdvaly  október   13-án
kezdtünk. Azóta kereken 20 ügyünk
volt-van  most  is  attól  ffiggően,  mi-
lyen  stádiumban.  Mivel  elsősorban
család-  és  ifjúságvédelem  a  „profi-
lunk",  természetesen  azokkal  fog-
lalkozunk,   akik  ;1yen  téren  keres-
nek bennünket.  Am  ez  nem jelenti
azt,  hogy  inásokat  elutasítunk.  Ha
mást  nein,  hát  tanácsot  adunk  ne-
kik.

- Megtudhatjuk, milyen ügyek-
ben keresték a szolgálatot?

-  Természetescn,   anélkül,   hogy
neveket,     vagy     településhelyeket
említenék.   Nemcsak  pápaiak  és   a
környékbeliek,    de    a   szomszédos

megyéb()1  is  megl`ordultak  már  itt.
Hatan szociális segély ügyében igé-
nyclték  eljárásunkat.  Ugyük  folya-
matban   az   illetékes   lrivatalokban.
Az  egyik  családból  ketten  is jöttek
lakásügyben.  A családfő és  a tőlük
külön élő leányuk. Az apa lehetősé-
get  kapott  rá,  ha  rendezi  lakbérét,
amj.t részletl-izetés formájában meg-
tehet,  maradhat a település  tulajdo-
nát   képező   lakásban   feleségestül.
Leányuk,  aki  a közelmúltban vesz-
tette  el  élettársát,  az  emek  az  em-
bernek a nevén szereplő lakását I`él-
tette  három  kisgyermekével.  Az  il-
letékes  hatóság  megígérte,  hogyha
rendezi   lakbérhátralékukat,   akkor
nem  kell  a  kilakoltatástól  félrie,  a
szociális  lakásbm maradhatnak,  az
anya nevére is írják a haszn.flati jo-
8Ot.

Három    általános    iskolás    korú
gyermekét  egyedül  nevelő  apa  ta-
nácstalan volt;  akkora Összeget kel-
lett  volna  befizetnie  márciusban  a
gyerekek     következő      évi      tan-
könyveiért,  amire  képtelen  volt.  A
probléma  számukra  kedvezően  ol-
dódott    meg,    eljárásunk    folytán.
Gyermekvédelmi támogatás kérésé-
re három család bízott meg bennün-
ket.  Igényüket  kielégítette  az  ille-
tékes szerv.

Az  egyik  áramszolgáltató  válla-
1atnál arról tájékoztattak bemüiiket,
miután megkapták levelünket, hogy
az  érintett  három  cs`dlád  lakásába
visszavezetik  az  ár`amot,  ha  a ked-
vezően  alakított  részletfizetéssel  1e
tudják  áramdíjtartozásukat.  Már  az
első    befizetést   követően       ismét
áram  lesz  a  lakásban.   Még  azt  is
megjegyezték,   hogy   a   cég   törté-
netében    ez    az    első    engedmény.
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Mindhárom család megörült a lche-
tőségnek.  És  még  sorolhatnám...

-Az eddigiek, mondhatnám, ál-
talán()s gondok. Netán valami ku-
riózumt.é]e is akadt?

-  Ha  anmk  ncvczhctjük  ezt,  ak-
kor  igen.   Egyik  sz()inszéd  megye-
beli  településről  keresett  meg  bcn-
nünket  egy  fiatal,  cigány  liázaspár.
Zokogva  panaszolták.  h()gy  az ille-
tékes hatí)ság a helyi önkormányzat
javaslatára  elvette  tínük  hat  gyer-
meküket,   akiket   olyzm   intézetben
helyeztek  el,   ahol   elmefogyatékos
gyerekeket       g()nd()znak-nevelnek.
Az apa kenyérkercső,  az anya jövc-
delempótlósban    részesül.     H()sszú
idő  után  saját  lakásukba  költözhet-
tek a f`élig romos  építményből.

Hogy    az   elhelyezésnek    anyagi
okát nem találták,  `azzal  indokolták,
hogy    a    szülők    nem    alkalmasak
gyermeknevelésre.     Persze,     hogy
élénken   tiltak()ztak   mindez   ellen,
mindhiába.  Arra  gondolnak,  az  az
oka  a  dolognak,  hogy  a  hclyi  ön-
kormányzat egyik tagját felftiggesz-
tett börtönbüntetésre ítélte a bíróság
azért, mert a család két gyermekét a

]:gá#zt::.]  ]Éar%ye%t:s kuáyéája eöbs3:;:
hogy  a helyi  cigány  kisebbségi  ön-
kormányzat elnöke nem ért egyet a
gyemekek  elvételében,  de  ugyan-
ezt a véleményt már nem mondhat-
ja el  a települési önkormányzatban,
holott erre nemcsak joga lenne, ha-
nem  kötelessége  is.  Megpróbáljuk
elérni  airit  csak  lehet  a  törvényút-
ján.  Problémát jelent még,  hogy  az
illetékes megye közigazgatási hiva-
tala úgy  ért  egyet  a  települési  ön-
kormányzaftal,  liogy  nem  vizsgálja
intézkedése   törvényességét,   holott
tudomásuk szerint,  ezt meg kellene
tennie.  Reméljük  azért,  h()gy  ez  az
ügy is a helyére rázódik...

Azt  hiszem  eleget  tudtunk  meg
enől   a  jogi   sz()1gálatról.   Anól   is,
hogy  bizony,  ha  így  megy,  akkor
sok,   kisembereket   érintő   misszi(')
vár még rá.

Hazai Sándor
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ClganynaPOt rendeztek Paszton
„Másság révén mi másabbak vagyunk..."

Hzmnadik      alkaloinmal      rcndezték
ineg  Pászt(')n  ii  Tcleki  Lászl(')  Művelít-
dési  Házban a Nógrád inegyei roinana-
poi.  A  nzip  délelőijén  a  1-iataJok  Ki  mi(
iud   vciélkedőjére   kcrült   sor,   aliol   öt
inűfajb:ui  bizonyíüiatták  képességükct
a7.  indulók.   Ver.`  és  prózamondás  há-
roin   korosztz'ilyra   bontott  kaicgóriájá-
ban  zils('t  tagozatos  isk()1ásoknál,  0láh
Dávid  (Nógrádszjakál),  fclső  tz`gozato-
soknál    Rác7,    Mariann    Ovógrádmc-
gyer),  kö7.épi``kolás()knál  Csikós  And-
rea  (Báionytercnye),  a  20  éven  fcletü-
cknél Oláh Lajos (Salgótzu-ján) végzett
{u clső helycn.  A klasszikus zene kate-
góriájábm  zL  7.``űri  Balázs  lstván,  Ba-
lá7^s Barnal7án és Oláh Vilmos (mind-
hámm   Síügótarján)  produkcióját  lái-
ták  z`  1egjobbnak.  Folklór  műsorban  zi
C``irihe   együttes,    ének   kategóriában
Ga7,si  Beatrix,  a  modem  táncot előzi-
dók  közül   pedig   a  nógrádszakáli   ci-
gányegyüttcs  végzeit zE első helyeii.

Délután a művelődési ház klubhelyi-
``égében  a  haz€ú  cigányság  helyzetéről
tartoti{k  kerek€Lsztal  beszélgcté``t,  !hol
a   Nógrád   megyei   cigány   kisebbségi
képvi``elők  és  a SzÓszÓIók  szövetségé-
nek  tagjíii,  a mcghívott pártok  -foként
az  SZDSZ jelenlegi vezetői  é``  or``zág-
gyűlési  képviselő.jelöltjci  -a  cigány  ki-
sebbségi önkományzatok a inegyében
inuködő  cigányszervc7.ctek  a helyi  ön-
konnányzat,   és   a   városi   rendőrkapi-
tányság képviselői  vettck rész,t.

A roma"ip vitafórumát a  kisL.l]l)ség  kc.pvisclőin  kívi.i]  i`c\'cs  Nógrád  mi`gyi`i  po]iti-
k.ii személyiségck i`q megtiszte]ték

Berki Judit a megyei cigányok szó-
s7.ÓIója  bevezetőjében  clmondta:  alai)-
vető bajokból,  gyökerekből ki kell  lép-
ni   a  cigányságnak.   Smitnya   Sándor
Nógrád  mcgye  kö7.gyűlésének  elnökc,
aki  egyben  az  országos  cigánykoordi-
nációs bizottság  tagja is,  anól  tájékoz-
tatta a kcrekasztal  beszélgeté`sbem réLsz-
vevoket,  hogy  pártja  a  cigányság  kér-
déskörének,  problémáinak  megoldásá-
ra  vzin  eLey  komoly  progr"nja.  Jónás

Az !ilkalmi zenekar tagjai (l)alról-jol)l)ra):  MakLi]a  l,ívia, Maku]a Fcrciic,
Mak`ila  lzal}ella  (pásztóiak), Balogh Csal)a  O}iidapest), Csikós .József (Szirák)

fel]épésiikkel na{pr sikert arattak.
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r,áhor,   az   Országos   Cigáiiy   Önkor-
mányzat Nógrád megyci irodavc7.ctí)jc.
a  l)zikLssagyzmnati  romák  ve7,etője  saj-
nálat<`ii f.ejezte ki  az  iránt,  hogy a mcg-
híw'Li ellenére .`sak két párt képvi``eltet-
te  magát.  Úgy  érezte,  más  pártoknak
nem   fontos   a   magyarországi   r()mák
helyzete.

A továbbiakban  a  ``zerepköröktől  el-
térően már köieilen l`omában l`olytató-
doit a beszélgetés.  Sinitnya  Sándor €`7.t
lnondta:

-  A  közösségépítő  clemeket  szerve-
zetten  kell elindítaiii a cigányság köré-
ben.  Náluk mások  az  ado[tságok, nein
szabad úgy  kezelni  Őket,  hogy  egy``ze-
rűen  ez  egy  ``zegény  réteg.  A  cigány-
ságnak  igenis   van   idenütása.   Hagyo-

pányaik vannak, melyeket ápolni kell.
En  fontos  szerepe[  tulajdonítok  a  kö-
zösségi  házak  kialakításának.   Egyéb-
ként már az Óvodában  törekedni kell a
cigány gyerekek felzárkóztatására. Ma-
gyarországon  cgy  út  van,  együtt  kell
mennünk a romákkal Euópába.

Berki Judit szerint,:
- Ebben az országbm az elmúlt évú-

zedek alatt a cigányság nagy része be-
lesodródott     egy      olyan      helyzetbe,
amelyről  senki nem szólt, jelesül anól,
hogy ,itt majd fel kell zárkózni valami-
hez.  Igy  lettünk  mi  a  segédmunkások
országa,  ahol  korábban  azt  hú.dették,
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mindenkinek joga  van  a  munkálioz  és
ziz  cgyenlő  inuiikáért,  cgycnlő  bért ad-
nak.     Na    mo``t`     ebben     a    munka-
mcgosztz'Lsbm   a   cigánycmbcrck   nagy
része,  igcn  keményen  dolgozott  és  ki-
vcLtc   rés7.ét  íi  kubik()k'isból   az   ország
építé``éből.   Az.t  hiszcm  cgészen  a  het-
vcncs  Óvek  kö7.epéig  nem  t-igyeltek  l.cl
igzizí'ui crre a rétcgrc.  Ezért is  irritz'U  cn-

gem  n,agy()n  a  felzárkóztatás hangozt{i-
(ása.  En  :ibbm  hiszck,  hogy  a  r()mák-
mik a7,  cL!yc(lüli  i'itjzi,  zihho7„  h()gy  igzizi
ámunpolgáríii   legycnek   a7.   orsz,ágnak
:ir/. zi kép7,ésbcn és az oklzitásbzin nyilvá-
nulhzitmi meg.  A roma társzi(lalom nagy
rés7,c inég im scin ér7j  inagát teljes jo-
gú áLl:mp(tlgá"k.

Jónás Gábor:
-  A cigányság  ttkt{itás:i  kkáLshelyze-

tének inegol(1ása,  a inunkahelyteremiés
együit  kell,   hogy   történjen.   Kaptunk
egy dcmokráciát.  Minck ez  nckünk,  hzi
a cigz'uiyt cbbcn scm úgy kezelik ahogy
kellene.

Pethőné Szal.ó Piroska ( a báionyte-
rcnyci  Fáy András szzkiskola oktatója):

-  Véleményem  ``zcrinL éppen  a NAT
``zcpteinhcri   bcve.7.etése   lesz  a  gátja  zi
cigányság   felz€'ukóziíitásának.   Tudjuk
jól,  mmapság  is  nehezen  végzik  el  a
cigz`inytzmulók  a  nyolc  osztz'ilyt.  Ez  bi-

zony  esetünkben  zkár  hús7,  éves  korig
is kitolódhai.  Hiába ajánlanak `számuk-
ra 47 szakma elsajáti'tására lelieiőséget-,
e/.ekben úgy``em tudna elhelyezkedni a
gyemek. Egysz(')val a NAT bevezetése
alapo``an megnchezíii zi dolgunkat.

0láh  Sándor (Salgótmján):
-  A  kisebbségi  önkományzatok ma

egy  .`úlytaJan  állzLp()tbm  v€innak.  Sem

jogkörük,   sem  gazdasági   lchetőségük
nincs  €uTa,  hogy  igazáb(')l  lépni  tudja-
mik. Másság révén másabbik vagyunk,
(le  én  úgy  gondolom  Magy:irors.zágon
zi  törvényekben  el  kellen  émi,  hogy  a
települési   önkományzatokmik   legyen
tagjzi  a  inindenk{)ri  kisebbségi  önkor-
inányzat  elnökc.  Necsak  a  szólás-sza-
biidság jogán legyen oti li€uiein alapve-
tően szavazati joggal is rendekezzen.

Uhlár  László  (FKGP-gazdasági  ta-
nácsadó):

- Akárhogy alakul a politika az etni-
kum  boldogulása  kettőn  áll.  Egyrészt
Önmagán, másrészt a t2'irsadalmon.  Kü-
lön  inegoldás  nincs.  Én  itt  Pásztón  a
cigányok között gycrekeskedtem, ezért
tudom bizonyítmi, hogy nem könnyű a
helyzetük.  Sokat kell tűmiük.

Mátis  András,  Szirák  polgámeste-
re, az SZDSZ képviselőjelöltje:

-   Az   bi7.to```   h()gy   minden   önkor-

mányzatnak zi sztját ierületén élő cinbe-
rek   számára   elviselhető,   a   nomális
együttélést   lehetővé   tevő   kömyczetet
kcll biztosítmi. Mi ebben odáig tudunk
clmenni, zmeddig ezt a törvények és a7j
embcri   jóérzé``ck   incgengcdik.   Szirá-
kon  elfogadható  állapot()kat  tercm[ct-
[ünk a cigány  líLkosság  ``zámára.

Az   etnikuinnál   lcgyen   az   bámely
kérdéskör is` ``zí'moinra inegüsztclő a7„
ha én munkaü'u.sává vagy tár``ává ví'Llok
cgy  ki``ebb közösségnek.  Lcgyen ez je-
len  esctben cigány közös``ég.

Csift  Benedek  clőadóművés7,,  lclki-
pásztor:

-  Együtt  kell.  élnünk  inás()kkal.   Lc

kell   dörzsölni   inaguiikról   a   korább:m
ránk  rzigaLs7,tott bélyeget,  incg  kell  vég-
re  valósítíini  amii  elkezdtünk.   A  szép
szavéik   korszaka   lcjárt.   Vegyük   már
észrc,  niiics  olym  p€'m,  aki  inegoldja  a
mi helyzetünket. Nekünk kell  lépnüiik.

A  111.  N(')grád  megyei  romanap  zár(')
rende7.vénye  a  inagyzu-országi  cigány-
ság   helyzetéről   tartott   fórum   a   késő
délutáni Órákb!m ért végetL

S7,öveg és l.otó:
Zentai.TÓ7^`ef.

1998.  március „I,UNGO  DROM"
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CIGÁNY GYEREKEK A KIFUTÓN
ZÖLD UTAT KELL  BIZTOsiTANI A TEHETSEGEKNEK

Nagy    l`orradaJinár   költőnk,    Petőfi
Sánd(>r szülctésének  175.  évfordulí)já-
rzi emlékeztek a Turai Ált{ilános lskolá-
ban.  Ebből  ziz alkalomból  a7. isk()ki ha-
vontzi   incgjclcnő   gycnneklzipja  Pciőfi
szavalóver``enyt  írt  ki,  valzunennyi  fcl~
sőtago7jatos   tanuló  részére.   A  selcjte-
7,ők    osztályversenyeken    zajlottzik   le`
majd  a  döntőre  35  vcrsenyzőt javaLsol-
t;k zi z.sűri s7.crepét vállaló magyzir sza-
kos  tanárok.

Ennck  {i  vcrsenynek  migyon  érdekcs
eredinényc  v()1t  a7.  is,  hogy  az  osztály-
vcrsenycken  több  cigánytmuló  is  részt
veit és közülük többen  szerepeltek cred-
inényeLscn,   sőt,   néhz'uiyan   bcju[ottak   a
döntíbe.  Kiemelkedő  a kiscgítő  tagozat
hatodik osz{z'Uyos tmiulóinak eredinényes
szereplése,  közülük  ugyanis  háman ju-
iott€k be az iskolai döntome.

Dicsérete,t     kaptzik      szereplésükért`
míg  Oláh  Eva az előkelő második he-
yeÉtjsáecreá:CyéE:?nf2l;sk#ogi:tő|nk,k`

onnm jz'u.  be  naponta a  turai  iskolába,
ahol nagyon jól érzi inagát.  Különösen
szeret az iskolai könyvtárba búvárkod-
ni, ahol mindig  l`elfedez valami szépet,
valami érdekeset.

- Néha elszoktam hozni unokmővére-
inet is, aki szintén nagyon sokat olvas -
inondja Évike.  Még játszm`i is szoktunk

Oláh É\.a, a  negy verscny dol)ogósa

itt,  hogy  egy-egy  köny-
vet      melyikünk      talá]
meg  gyorsabban.

Lakatos  Maria]`ii  I'etra  mz'ir máasodévcs
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Ugyuicszk  a   közclinúltbm   rcnde7,-
ték meg az iskolában az Aszódi Zcncis-
kola Kihelyezett Tago7.atának hangver-
``cnyét.  Nagy  öröinünkre  szolgál,  hogy
itt  is  találkoziunk  szép  sz€'mban  roma
gyerekekkel.  Raksányi  lldikó  zong()-
r:i-  és  Lázár  Erika  hcgedűtanámő  el-
inondták,    hogy   a   zcneiskolábaii   26
gyennek tanul, közülük  13  zongorázik,
11  hegedül,  ketten  vis7.ont  Turán  cs!ik
`szolmizálmk,  kkuinétozni,  illetve  7.on-
gorázni bejámk Aszódra. Közülük he-
ten cigánygycrekek. A Baranyi család-
ból  például  négycn  tanulmk  zenét,  a
ljakatos  családból  pedig  kettcn.  A  ta-
námok   véleinényc   szerint   tíinulások
nagyon  eredményes  é``  inindez  azt  is
jelenü,  hogy  a jövő  évi jelentkczések-
nél  még  több  cigánygyemck  kcrülhet
bc a zenciskolába.

- A legl.Őbb célkitűzésünk az :i zene-
iskolábaii   is,   liogy   biztosítsuk   zi   leg~
ideálisabb   leheiőségeket  a   teheLségek
kibontzikozásához  -  inondja  Raksányi
Ildikó   tmámő.   Különös   figyclemmel
ki``ériük  zL  cigánygyemekek  munkáját
ezen a terü]eten  is.

Takács Pá]

Mostniár kiiiyith:itod  a s7,en`i`d, te g}Ít')'/.té]!

„LUNGO  DROM"                   1998. mdrc;{us



SAJTONAPRA
A  rendszcrváltozás  Óta  ünnepeljük

isinét   márciuL`   15-Ón   a   Szabad   ma-

gyiu.  ``ajtt')  napját.   Köszöntjük  mind-
az()kat,   zikiknek  köze   van  a   médiá-
h(tz,   ziz   ír()ti   és   elekdonikus   sajió
megieleiiéséhez.  Az   184849-cs  for-
radalom  és  szabad``ághzirc  hős  tábor-
nokai  kö7,ött  a  magyiu(tk mellett mu-
c()1tak   lcngyelek,    horvát()k,    osztrá-
k()k, szerbek stb., s  inégis magyarnak
w`ll()tták  magukat,  mert  a  szabadság
és    1`üggetlemég    zászlaját    tartották
maga`m  s  vódték  -  míg  tudták  -  a
z``zmiokság  ellcn.

riijrténelmi tényck bi7j()nyi'tják: nem

hi{'my()ztzk  a  honvéd  hadból  a  cigá-
ny(]k  scm,  akik  közül  többen  a  had-
nagyi   vagy   kapiiányi  rmgig   vitiék,
vagy  fegyverkovács()kként  segítették
sikercinket,  s  {i  harcba  indulóknak  a
roma  muz``ikusok  nyújt()ttak  vigaszl
talást.

Mi'ircius  15-én ünnepeljük  a cigúny
\`ajt(')  é``   média  munkásait  is.  Petőt.Í,
Vasvári, Táncsícs s valameimyi egy-
kt)ri  márciusi  l`()rradalmi  lelkületű  if-

jú    Örököseinek    valljuk    magunkat,
akik  kinyomtatták  a   12  pontot  és  a
Nemzeti   dzilt.    A   Pilvax   fiataljaival
cgyütt a sajt(')szabadság hívei é`` elkö-
tclezettjei   vagyuiik.   A   ini   ünncplé-
sünk  azonban  nem  felhőtlen.  Azért,
inert  a  dem()kr:'icia  megszületése  Óta
nem    iudtuk   elérri,    ht>gy    legalább
egyetlen napilapja,  újságia legyen  az
5-600 ezres legnagyobb hazai kjL`ebb-
ségnek,  a cigányságnak.

Eimek   ellenére   ünncpelünk.    Kö~
szöntjük  a  r()im  folyóímtok  kiadí)it,
szerkesztőit,  muiikatársait,   a  szöveg
szerkesztí)ket,   korrektorokat,   ny(tm-
dász()kat,    gópmestereket,    inindaz()-
kat,    zikik    ``(tkat    l.árad()zmk    .dzért,
h()gy  hitelesen  tájék()ztassák  a  r()ma
közvéleményt  érdcklő  kórdésekről  a
hazai  és  külh(tni  cigányL`ágot.

Illcnék  végre  odafigyelni  a  cigány
Őrtclmiségre,     közöttük     {tz     írí)kra,
újsági`rókra,   lapszerkesztőkre.   Bizo-
nyos hatalini tényez(')k ncm felejtik el
felhívni   a   cigányság   1`jgyelmét:   bc-
cL`üljék   meg   a   cigány   értelmiL`éget.

Hogyaii,  minképpen?  Hiszen  azt  lát-

ják  és  tzipasztalják,  hogy  elsősorban
azok  nein  bccsülik,  akiktől  ez  elvár-
1lat(,)  leme.

Vmnak  roim  írók,  költ(`fl(,  i'ijsíigí-
r(ik,  médias7jakemberek.  Kö7jülük jc-
1entős  számbm  munka és  inegjelené-
si     lehetőség    nélkül.     Pcdig     rend-
szeresen  mcg  kcllene  hzillg{imi  t')ket,
lehetőségct  adni  véleinényük  kifejté-
sére,  különösen  a  inagyzu  romatár`sa-
dalmat érdeklő, égető kérdésekben.

Nélkülük sok a hitcltelcmóg,  a tör-
ténelmi   hamisi'tás,   a   t()rz   kép   ii  ci-

gányságról.   És   j(')részt   ezek   láuiak
mpvilágot,  e7.ck  kcrülnek  zL7.  t)lvast'tk
elé.  Ezek akipján  ítélnek s m()ndanák
véleinényekct.    C`sodálk()zuiik    azon,
hogy Így a rttmákról hanris képci kz\p
a    társadalom`.)    RÍ)lunk,    a    tz'irsada-
l()innak, nekünk kellene írnunk,  ``z(il-
nuiik elsősorbm, ha tclje`icbb lcime a
sajtóLszabadság,  mclyct  a  '48-as  iljzik
tűztek zászlajukra.

Farkas Kálmán
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Az   Országos   Cigíuiy   Kisebbsógi
Őnkorinányz{it fontosnak tartja, hogy
minél  szélesebb  körben  iL`mertté  vál-

jék az etrikum felcmelkedését előse-
gítő   1093/1997.   (VII.   29.)   sz.   Kor-
mányhat:'iro7.at,  az ún. középtávú csc-
lekvési  r)rt]gram.  Nem  c``upán propzi-

ganda célokat szolgálhatnak a tanács-
kozások c témában.  Azt is clő\`egi'the-
tik,   hogy   mjnd   többcn   felisinerjék,
kiknek   és   mit   kcll   teniük,   liogy   a
Pr()grain  minél  előbb,  minél  több  te-
rületen,    nrind    mgyobb    tömegeket
érintően, mcg is valómljon.  Egy szt't-
val:    ne    csupán    etnikumi,    hmem
egész társadaliri átfogó cselekvést je-
lentsen.

Ez volt zi célja a  Veszprém Megyei
Öiik()rmányzatnak é`` a Megyei  Mun-
kaügyi  Központnak is,  amikor febru-
ár  19-én k()nferenciát rendezett a me-
gye  cigány  lakossága  civil  és  Önkor-

mányzati  szervczeti,  s  irinden  tilyan
intézmény  kér)viselői  számára,  aine-
lyek  fcladata  többek  között  etniku-
munk    érdekcinek    képviselete,    de
szolgálata is. Az OCKŐ-t Kozák .Já-
n()s  alelnök képviselte.

Az illctékes  megyei szervck vezető
szcmélyiségei   tartottak   Összel`()glaló
tájék()ztatót a követkcző témákbmi:

-  A  tcrülctfejles7.tés  szcrepe  a  hát-
rzúiyos  licylzctű  rétegek  l`elzárkí)zia-
tásában.

-  Az  oktatás  és  a  kultúm  speciális
kérdései.

-  A  közbiztonság  helyzetc;  a  sz()-
ciális földprogram és megélhetési ag-
rártermelés.

- A foglalkoztatás és átképzés lehe-
tősé8ei.

Kozák  János  az  emikum jelenéről
és jövékíképér('fl  szólt.  A  tíz  l`elszólaló
üdvözölte a tmácskozást, mint a pár-
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peszéd   lchc[őségét,   ám   kritikájával
sem mziradt adóLt3.  E7. elsősorbm  a tc-
rületcnkéiit  nem  egyforma  megval(')-
sulási   ütem   kif.()gz`isolási'it  je]entciic.
Nein egy javaslat  is  elhaiigz()tt,  pl.:  {i
városok  környéki  települések  ('>v()dai
és   i``k()lai   hálózatámk  szükség   sze-
rinti fcjlesztése, de megyci  l`elzárkóz-
tatási  középiskolai  k()llégium  léte`ú
tésc is.  A l`oglalkoztatással  kapcsokit-
ban   igényelték   a   bcrhiclai   áucépzé``
másutt történő mcgszcrvczését is.

Kozák  Ján()s   alelnök  iöbbek  kö-
zött  javasolta  olyan  mcgyci  bi7jott-
ság   létrehozásái.   amcly   a  r)rogram

goiidozását  vállaliiá  és  konkrét  se-
gítsóget    nyújtana    szervezeteknek,
egyéneknek  is.

A   veszprémi    konfercncia   biztoL`,
hogy  a k()rmánypr()gram  megvalósu-
1ását scgíii  elő.

Ha7,ai Sándor
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Ügyyészségi vizsgálat egy rendőri intézkedés miatt
Ré`szlct   egy   rcndőrségi  jelentésből:

„...(iz    iniézkedő    rendőr,     (imik()r     (iz
egyik  fiú  erő.izcikosan  k(jzl)elépe[i,   el-
k(ipta  a csukl(')jái,  .i  iiutgci felé  rúiiüoti(i.
Erre  (i-.  Iee.sei[  (i  I()vas  kocsiról,  oly(tn
`xz.erenc.séileiűl,.  h()gy  eliöröit  a  lál)(i..."

A Fejér incgyei Kálózon hánnan vár-
iak  rám:  Lakatos  lstvánné  és  17  éves
li€L,   I,ás'/,ló,  illetve  Lakatos  Tibor,  a
helyi  cigány  kisebbségi  önkományzat
vezetője.  Együtt  inegyünk  a  káló7.i  ci-

gánysorra,  zih()l  Lakatos Tibor megmu-
tatjzi azt a házat,  €melybe három évvel
czclőtt ötven-hatvm  1`zilubeli  akart erő-
s7.€kkal bemenni.

-   De   inost   nem   erről   vzm   `szÓ   -
inondja L€katos  lsLw'miié,  akinek a ko-
rát   nein    iudom    megbecsüliii.    Lehct
negyven, dc akár haivan éves is. Ti`szta
házba vc7.et bc.  Velünk tzirt a kisebbsé-

gi  önkományzat  elnökc,  inég  ő  sem
hallotta az as`szony és két fia történetét.

Lás7.ló   hallgaL   amíg   anyja   inesél.
Néha bcle``zól  ugyan,  de csak korrigál,
kiegészít,  kíno``zm  ügyel a pontosságra.
Azt  mondja,   zi  lényeg  a  részletekben
Van.

- Miből is élnénk? - kérclezi Lakatos
lstvánné. - A férjem munkanélküli. Ti-
zeiiöt évig  dolgozott  a helyi  téeszben,
aztán  a  leépítések  során  elbocsátották.
Azóta  úgy  csináluiik  pénzt,  hogy  ve-
szünk  egy-egy  csikót,  1.ölneveljük,  az-
után  eladjuk.  Néha  levágjuk,  megesz-
szük.  De  inkább  elzidjuk,  és  vagyunk
valahogyém, c"níg  föl nem éljük a lóért
kapott pénzt. Van egy lovas kocsink is.
Azzal járunk hulladékot gyűjteni. Tud-
ja ezt rólunk mindenki.  Azon  a vasár-
napon is hulladékot mentünk gyűjteni a
szomszédos fáluba, Sopolyára.

A riú közbeszól:
- Az eset előtt két héttel, amikor bá-

dogot gyűjtöttüiik, odajött hozzánk egy
ismereuen  f`érfi,  aki  a  sopolyai  téesz-
ben dolgozott. é`` azt mondta, hogy jöj-
jünk vissza később, mert a téesz fölszá-
molás   alatt  vím,   sok   olym   hulladék
lesz,  amilyen  nekünk kell.  Azon  a va-
sz'mapon, kora délután mentünk oda.

- De nem mehettünk be a téesz terü-
letére -  veszi  vissza a  szót  az  anya.  -
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Kerülővel, egy földúton próbáltuk elér-
ni  a szemétlerakó helyet.  Addigra már
volt a kocsin pár hordó, kidobott mosó-

gép,   centrifugatető  meg   persze   faze-
kak.  Ezeket mind  a kukoricás  melletti
árokszélen ``zedtük föl.

Az asszony €üzt inondja, a bakon hár-
mm ültek: ő és két fizi, László, illetve a
16  esztendős Tamás,  aki ősszel inenne
cgy  székesfehérvári  szákmunkáskéi)ző
iskolába. Már fölvették.

-  Ezek  után  nem  biztos,  hogy  lesz
ebből  valami  -  sóhajt Lakatos  lstvím-
né, aztán folytatja.

A  ``zeinéttelep  közelében  cgy  kocsi

jöLt  velünk  szeinbe  -  nyugati  aut('),  de
nem tudják megmondani a u'pusát, nem
szoktak  ők  ilyet  láini.  A  kocsiból  ki-
szált  egy  ismereüen  l`érfi,  és  megkér-
dezte tőlük, init kereLmek ezen a terüle-
ten.   Azt  is   megkérdezte,   hogy   hová
mennek.  Az  asszony  inegmondta.  Ek-
kor  -  z'Ulítja  Lakatos  lstvánné  -  a  t`érri
azt mondta nekik,  hogy  néhány  Óráv{ti
ezelőtt  a  téesz  területéről  valaki  ello-

pott  egy  négyliteres,  teli  benzinesktm-
nát ineg egy ugyancsak négyliteres ola-
josat.  Az  asszony  mondta  az  isineret-
lennek:  nézzen körül a kocsijukon, ná-
1uk  nincsen  semmiféle  benzin  és  olaj.
Ők soha nem lopnak. A férfi megnézte
a lovas kocsit. Nem találta a kannákat.

- Ezután - meséli Lakatos lstvánné -
azt mondta nekünk az  az ember,  Iiogy
el  ne mozduljunk addig kocsival, amíg
rendőrt  nem   hív,   mert  it[  intézkedni
kell mindenképpen.

Ekkor már két másik t`érfi is szemta-
núja volt az esetnek.  A téesz  egyik ta-
nyájáról jöttek Wartburggal,  Ők hívtak
rendőrt, aki hamarosan meg is érkezett.

László  azt mondja,  sztkállas,  nagy-
díurab, nagyon  erős  férfi  volt.  Az  anya
visszaveszi a szót:

-  A  renclőr  kiszállt  a  kocsiból,   és
csak mnyit mondott:  „Az  anyátok,  ci-
gányok!"  Odaszólt  a  körülöttünk  lévő
embereknek,  hogy  emeljék  meg  a ko-
csit. Azok inegemelték, inajdnem lees-
tünk a bakról. Ekkor a rendőr elkai)ta a
hajam,   elkezdett  lerángatni  a  bakról.
Egy   csomó   a   kezében   is   maradt  -

mondja az asszony, majd táskájából kis
taszikot vesz elő,  és meginutíitja a kité-

pett  haját.  -  A  kisebbik  fizm,  Tzmás
kérlelni  kezdte a rendőri  Azt kiabálta:
„Ne   bánLsa   az   zmyukáimt!"   Erre   zi
rendőr  elkapta  a  gyereket,  lerántotta ii
kocsiról,  fölemeltc,  szinte ö`sszegyűrtc.

László közbeszól:
-  Olyan   volt  a  kezében   a  Tíunás,

inint  cgy  tárgy.  Í\Jbe  hajlította  a  testét,
még a tévébcn  sem  látüun  ilyei.

Lakatos lstvánné:
-  Kiíibz'útam,  Iiogy  hagyja  békén  a

gyereket,    ne    bántsa.    Ekkor    v€ilzmi
rcccsenést halloitunk.  A l.öldre  dobta a
fiút, elke7.dte n]gdosni. Amikor {i7. nem
mozdult,  cszú{ iiyöszörgött,  azt kiab€'dta
neki:  „Szimulálsz,  a  cigány  anyádat!"
És  inég  dühöscbbcn  mgdosta.  Azután
engem  rángatott  lc  a  bakról,  és  beléin
rúgott párszor.  Könyörögtem  neki.  Lc-
higgadt,  állt némán.

László   azt   mondja,   hogy   Őt   azért
ncin bántotta a rendőr, mert az egyik, a
Wartburgből  kiszálló   t`érl`i   szólt  neki,
hogy  liagyja  békén  a  iná``ik  gyereket,
talán  nem  is   tettek  ezek  a  cigányok
semmi rosszat.

A  fiú  és  az  asszony  azt állítja,  hogy
az   elkövetkezendő   másfél   Órábm   a
rendőr   csak   állt,   néha   káromkodott,
szidta a cigányokat. Majd segítséget hí-
vott. Hamarosan két újabb rendőr érke-
zett a helyszínre.

Az  asszony  úgy  emlékszik,  hogy  a
hároin   rendőr   fölmás7.ott   a   koc`sira,
megnézte a táskáját, amelyben az iratai
voltak, mztjd az egyikük így inorfondí-
rozott:  „Majd  azt  mondjuk,  hogy  iga-
zoltatni akartuk Őket, de nem adták oda
az  igazolványt,  ez  a  t.iú  meg  leesett  a
kocsiról."

-  Ezután  a  szakállas  rendőr betusz-
kolt  engem  és  a  nagyobbik  fiamat  az
autóba  -  folytatja  az  asszony.  -  Ujra
könyörögtem  neki,  hogy  rendben  van,
állítson  minket  elő,  de  előbb  vigyük a
fiút kórházba.  Nein  szólt  erre  seminit.
Belerúgott  Tamásba,  mert  a7.  nein  tu-
dott t.ölkelni a l.öldről.  Ráordított:  - Tá~

pászkodj   már   föl,   szimuláns!   Persze
nem  tudoit a  ``zerenc``étlen.  Ekkor  1`öl-
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vették a l`ölclről, .` így rakták be a kocsi-
ba.  Persze  nem a kórházba vittek inin-
kct,  h€inem először Széke`sfehérvárra,  a
kapitímyságrzi. Amikor odaértünk, ráki-
álltott  a  riúra,  hogy  ``7.áJljon  ki.  Kiug-
rotmn  a7.  íiu[(')ból,   be``ziiladtam  a  ka-

pun,  ``  ordibálni  kezdtcm,  hogy  segít-
.`en  vzLkLki rajiuik.  Odzijött hozzám egy

ti``zt7  kérdczie,  mi  baj()in,  és  iniutz'm  el-
moncltíun,   az()nnal   kórházba   vitték   a

8yereket.
TainásL ineg  kelleti inűteni.  Az  orvosi

jelentés s7.erim -kiscbb ``érülései mellett
- combny€iktörést szcnvedett.  Az  orvosi

jcleniésen  az  áll:  „a míirad{mdó  testi  fo-
gyatékosság  vagy  a  károsodás  mértéke
.jelenleg még nem megítéuietí)~t.

Az  in[ézkcdő  rcndőri lio````7.asan  pró-
bált"n  utolémi  -  sikertelenül.  Az  eset
szcmtanúi  sem mesélték el,  mit láttak,

cgyikük mnyit inondoit: már tett vallo-
mást a rendőrségen, úgysem tér el t()1e.

Németh Lajos, a Fejér Megyei Rend-
Őr-főkapitány``ág   szóvivője   kérdéLsemre
elmondja:  az ügyről  szóló  rendőri jelen-
tés szcrint soi)olyai lakosok színest`émlo-

páson tetten érték a három roma szánna-
zí'Liú embert Sopolya selyemmajori terü-
letén. Ekkor rendőri L`egíLséget hívtzik.  A
helyszínre  érkezett N.  L.  l.Őtörzszászlós,
zki   igazolásrzi  szóh'totta  föl  a  romákíit.
Ők  zizonbm  megtagadták  az  igazolvá-
nyuk  átadását  azzal,  hogy  nincs  náluk
semmilyen okmány.

Az intézkedő rendőr ezutí'in  föllépett
a  kocsi  bakjáréi,  mcgfogta  az  asszony
kezét,  hogy  lesegítse  onnm.  Ekkor  a
nő  mellett  ülő  16  éves  fiú  a rcndőrke-
zébe  kapaszkodott,  s  azt  mondta,  en-
gedje el az anyját. A rendőr elengette a
nőt,  és mcgl`ogta a fiú csuklóját. Maga

felé  rántotta,   erre  a  gyerek  leesett  a
bakról  a  lovas  kocsi  mellé,  olym  sze-
rencsédenül,  liogy eltöri a lába.

-  Két  szemtanút  is  ineghaugatLunk  -
mondja a rendőrségi ``zóvivő. -Min(1ket-
ten zilátámasztották a rendőri jelentést.

Amikor  azt  kérde7.tem  a  szóvivőtől,
nem    tíutják-c    furcsz'mak,    hogy    egy
eséstől coinbnyíLktörést szenvedjen cgy
[-iú,  azt  válaszolja:   l.elmerü]t  a  gyzmú,
hogy   eset]cg  rcndőri   túlkzipás  történt.
Ezért  €z  ügyet  átadtfk  €iz  ügyészségi
nyomozóhivatalnak.    A    t,ovábbi€ikb€m
m`u   az   ügyészség    dolga   cldönteni,
hogy  történt-e  törvénysértés  vagy  nem
-  fogalmaz  Németh  Lajos.  Hozzáte-
szi:   a   belső   pzumcsnoki   vizsgálat   a
rendőri  intézkedé``t és  a te`sti kényszert

jog`szerűnek minősítette.
Tóth Ákos

(NépszabadL`ág,  1998. március 2.)
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Löv,öidözés
Ozdon

A inúlt  szombaton  hz'u.om  terep-
ruhás   t`érfi   romákra   támadt   Ózd
bánszállási   városrészén.   Az   inci-
dens  során  az  egyik  támadó  egy
vagy  több  lövést  is  leadott,  ame-
lyek közül  az  cgyik  sajáL tÁrsát ta-
lálta  el,  aki  súlyosan  megsérült  -
tájékozta[tíi tegnap lapunkat Kótai
Aladár, az Ózdi Cigány Kisebbsé-
gi  Önkományzat  elnöke,  aki  el-
mondtíi:  az  események kivizsgálá-
síu.a  iényfeltáró  bizottságot hoztak
létre,  és  mert a  városi rendőrkapi-
tányságtól    nem   kaptak    tájékoz-
tatást az ügyről, a kisebbségi jogok
országgyűlési    biztosához    t.ordul-
tak.

(Népszfibadság, 1998. inárcius 3.)

Az  eset  1998.  február  28-z'ui  történt,
Ózd-Bánszállás   településen.   Itt   több-
nyirc  cigányok  laknak,  rettenetes  kö-
rülmények között. A fenti szombati na-

pon a telepre berobogott egy piros szí-
nű  Zsiguli.  Hz'u.om  cmber  lépett ki  be-
Iőle  és  fegyvenel  a kezükben,  kiabál-
tak. Egy éppen arra kézitaligával menő
17  év  körüli  gyereket  puskatussal  le-
ütötték  é``  lövöldöztek.  Levegőbe,  ház-

ra, csak úgy wiktában. Aki mert, kisza-
ladt a házból,  ziki nem, az az ablakából
leste az eseményeket. A lövöldözés ke-
reszttüzében   egy  fiat€il   cigányasszony
tolia  babáját.  Egy  cigányember  előlé-

peti   és   l`elszólította   a   jövevényeket,
hogy  hagyják abba veszedelmes  visel-
kedésüket. EiTe ő lett a célpttnt. És nem
a levegő mint „mások" nyilatkoznak.

A  bátor  cigányember  lélekjelenlété-
nek köszönheti életét, hiszen a levegő-
be  lőtt  lövedék  a  támadók  egyikének
térdét  t€Uálta  el.  A tettesek  elmenekül-
tek,  a  sérült  támadó  a  földre  rogyva
maradt.  Akit leakartzik lőni,  az maradt
ember és  a  sérült sebeit kötözte.  Köz-
ben nyugtatta a feldühödött embereket,
és jajveszékelve kérte, hívják a inentőt.
Tehát a cigány, a cél, ő lett ziz életinen-
tő. Felülmúlva mindent, mindenkit em-
berségben.

A rendőrség a két tettest letartóztattí`,
a sebesült társuk lábát az intenzív kór-
házi osztályon mentik, ha lehet. Az em-
berek  félnek.  És  félek  én  is  a  cigány
képviselő.   Félek  a  megiLméuődéstől,
attól,  hogy az  ilyen fajta ügyek le-,  el-
kezelése másokban  is vágyat ébreszt a
cigányellensség kinyilvánítására.

Halottffln, hogy az ügy bagatellizálása
máris  hmgot  kapott,   így:   „Dulakodás
közben  dördült el  véletlenül a fegyver."
Itt  márpedig  nem  lehet  szÓ  véleüenről!
Tunyoginatolcs* után Ózd is...?

i998. márc;{us                   „I,UNGO  DROM"

Na,  ettől  l`élek.  No  meg  attól,  hogy  a
nyomozás  sorz'm  íunire  nein  kérdcznck,
ana nem is lesz vákLsz. Félck attól, hogy
a mélyedő társa(lalmi ellemnondások, a
mondvacsinált, a cigányság helyzetét ja-
vítzmi    kl'vánó    programokit    megelőzi
mindaz, ami I.élelemre ad okot.

Az Ózd-bánszállási e``et nein v()1t vé-
letlen!   Igen  is  a  cigányságra  irányult,
hiszen  a  lövőldözík   tettük  előtt  egy
szomszéd  községben  öntöttek  a  garat-
ra. Igy kiabáltak: „Kiirtuiik benneteket,
cigányok!„

Egy pár adat megyénk
cigányságáról

85 ezren élünk  itt.  Ez  17 ezer cigány
család. Munkanélküliek és az ezzel pá-
rosuló  nyomor   16.400  családot  érint.
KÖzel 9 ezer gyemek közvetlen veszé-
lyeztetettségét     jelenti.      Kisvárosnyi

gyemekről van szÓ!
Emberekről,   akiket   a   nyomor  nap

mint nap legyőz, és még jön a fegyver,
a  inegfélemlítés,  a  társadalmi  nyugta-
lanság?

Közös  felelősségünk,  hogy  büntetle-
nül   ne   lőjön   senki!   Ebben,   ott,   1`eni,
kományszinten  is  van közös  dolgunk,
foleg, ami a belügyi tárcát illeti.

Aradi Pál
OCKÖ képviselő, Ó7,d

*    A-.    ügyre    ci    későft)l)iekben   még

visszatérünk -a szerk.
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Nem hittem az öregcknek,  amikor ar-
ról  beszéltek,  hogy  amint  múük  ziz

dő, s vénül, megörcgs-;.ik a 7.enébeii, úgy
ilágosodik  ineg  előtte  múlijzL  s  egyre
sztább€m cmlék.`zik vissza olyzm fontos,
e   korább€m   elhalvímyult   epizódokra,
örténésekre,  !melyek  döntőcn  bcfolyá-
olj{'k  sorsát,   kitöröHieteuen   nyoinokat
iagytzk életének térképén.

Miután  l.ölöitem  is jár  az  idő,  s  ina-

gam  is  abba  ii  korba  léptein,  ainikor
elsejlik  clőt[em  múltam,  s  a  korábbi
ehér foltok lasszin- fokozatosan eltüne-

ec]%:`?k['gamz#kt:ZÍ:SZ`av`:,:ek:8:#ike:réí:
képem     telcrajzolódik     folyamatoszm,
úgy,    ahogyan    emlékező    csatomáim
megnyílnzú{.

Az  éjs7.zikzi  nem  aludtzun.  Goiidolat-
foszlányok cikáztzk az agyamban, míg
végül  lassan,  fokozatosm  felsejlett  el-
Őttem  szökéLseiniiek  töriénete,  és  olyan
tis7.tí'm    cinlékeztein    gyerekcmber-ko-
romnak   hősiettére,   hogy   `szinte   bele-
borzongok, ha rágondolok. Elképesztő,
hogy mirc képes  zLz ember,  ha az életé-
ről  van  szÓ.   Ha  szökik,  ha  menekül,
nem  is  gondol  a hzüálra.  Talán  nekem
is ezért sikerült.

Tizenéves   kamasz   voltam,   amikor  a
német   szövetségetsek   Magy<uország

len  elhzijtották  a  férfi  népség   aprajái
öregjét az egész Csisznyikóból. A roma
aLsszonyok sírtak,  ordítottzk,  könyörög~
tek a néincteknek, a csendőröknek.

Fegyveresek Őri7.tek bennünket, hogy
meg  ne  `szökjünk  zi  teherautóró1.  A

volt a  hangzavm,  s  zikkora  a  relrordu-
lás,   sebesültek  scgélykiá'dtása,   megse-
besült  lovak  sírá`sa,  hogy  belcfz'ijdul  zu.
cmber ``zíve in()``i is.

J ulcsa  nagynéném  lányának,  Őrzsi-
nek a férjével  e7.t a zűrzavuos állzi-

l.öldjére léptek. Ügy árasztották el az or
szágoL mint a hangyák a várukat. Máról-
holnapra  éltünk  Törökszenmiklóson   a
Csisznyikóbm, a cigáiiyvárosbm. Sáros,
csúnya, nyálkás hideg ősz volt 1944-ben.
Fíizlódott,  éhezett zK  egész  telep.  Egyik
reggel  nagy  lámára,  csörtetésre,  némei
vezényszavzikra,    ordítozásra    ébredt    zi
Csisznyikó. Futótűzként teriedt el: körül-
fogták a telepet az SS-ek a csendőrökkel.
Alig kecmeregtiink ki ágyunkból, s öltöt-
tük  magunkra  gúnyáinkat,  néhány  perc
múlva már a Kossuü utca végén a RÓzsa
utca elQjén,  a sarkon álltak a teherautók.
Ek'últ   a   ]élegzetem,    amikor    csendőr
egyenruhábaii, kakastoll díszítette kalap-
pal  a  fején  megpillaiitottam  a  szép  öz-
vegy Lovasné szeretőjét a parancsot osz-
togatók között.

Ott állt a Csisznyikó sarkán a kis tra-
fik.   Ajtónyitáskor   csengő  jelezte,   ha
vásárló   érkczett..   Sokszor  megfordul-
tim   itt.   Lovasné   fiával  barátkoztam,
meg a felnőttek engem küldtek el a tra-
fikba néhány szál cigarettáért, Leventé-
ért, a méreg erős Hunniáért, amit szív-
tak.  Erre  futotta,  ezek  voltak  a  legol-
csóbbak.  Azon  az  emlékezetes  regge-

1ó

szép  Lovasné  szerchne  a cscndőriisz[-
helyeites  oldalkocsis  inotorkerékpáron
kl'sérte :i menetet.  Szajol határáig, ahol
már százával  voltak romák és nem ro-
mák, zsidó munkaszolgálatosok és má-
sok.  Tankcsapdát  áLsattzk  velünk  a Ti-
sza  €'uterében.  Ettől  remélték  az  oro-
szok    feltartóztatását.    Ám,    ahogyan
múlt az  idő,  s  mélyült a csapda,  egyre
fogyott a létszám. Gyorsan híre rutot.t a
romák között, hogy deportálják a cigá-
nyokat.   Légiriadó,   szirénázó   vijjogás
nékül alig múlt cl óra. Volt íiki a tank-
csapda   mélyén    keresett   mencdékec
volL  aki  a  közeli  erdőbe  1`utott.  Fejét
vesztve inenekült mindenki,  ainerre lá-
iott.  Sokzui  ott haltzik  mcg,  akik mcne-
külni próbáltak.

Szajol  az  ország  egyik  legforgalma-
sabb   vasúti   csomópontja   volt.   Több
irányba l`utottzik  innen  a  szerelvények.
Ez  züz  állomás  volt a németek utánpót-
lási vonalának centruma. Kötelékekben
bombázták  a  szövetségesek  repülőgél
pei.  Közeledett a froiit. A ritka belövé-
seket   sűrűbbek   követték,   páncélozott
jánnűvek,  tankok jelentek meg  az uta-
kon,  szántóföldekcii.  0lyzui  iszonyatos

poiott  használtuk  ki  zi  szökésre.  Kúsz-
vzL aknavctők tűzében, puskák ropogá-
sa  között  sikerüli elémünk  az  crdőt,  s
()tt  meghúzodnunk.  Nem  vz'irtuk  ineg,
hogy   lccsendesüljön   zi   világ   körülöt~
tünk, incrt attól féltünk, hogy uti'm,nunk
jönnck  Ó.`  clfognak  bcniiünket.  Etlen,
szomjzm,  kúszvzi,   guggolvzi   h(>l  meg-
futva, hol lzLisítva rejtőzködve vonszol-
tuk  előbbre  magunkat  a  `sáu.os-ragyos
t.öldeken.   A  szétlőtt   villmypóznákról
lehullott  porcelán   foglalatok  éles   cla-
rabjaival pucoltunk marharépákat, s azi
ettük. Meg ha tdáltunk,  l.öldbc hagyott
krumplit,  tököt,  s  máLst l.ogyasztoiiunk.
Mindent, zmi ehető voli.

Tiszapüspöki   hatí'u.ában   ineré`szked-tünk    a    műúü.a.    Akkor,    :unikor
alábbhagyott ziz égi-földi háború, s már
csak   bizonyos   idíközönként   lchetett
hallani    cgy-egy    géppuskzi   sorozat.oi,

puskalövést.   milottak,   t.üstölgő   kilőtt
harckocsik,  rokkant  szekerek,  döglöit
lovak kísérték utunkat.

Sikerült  a  dcportáláLs  elől  meg`szök-
nünk Szztjolból.

Fellélegeztünk és síitunk.
Farkas Kálmán

Rác7, Aladár alkotá.`a
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Betegszabadság
A  betegszabadság  naptári  évenként jelenleg  tizenöt

inunkanap,  amit  a  munkaadó  köteles  fizetni.  (Ez  azt
jelenti,  h()gy  a  munkavállaló  a betegszabadság  időtar-
tainára   a   társadalombizt()si'tási   szervtől   nem   kaphat
táppénzt.)    Betegszabadságra    azok   jogosultak,    akik
inunkaviszonyban.  közalkalmaz()tti,  illetve  közszolgá-
lati  j()gvisz()nyban  állnak.  A  betegszabadság  idejére  a
inunkavállal(')  részére  a  távolléti  di'j   80%-a  jár.   Nem
kell  keresőképtelenséget igazolnj  évente  egy  alkalom-
mal,  legfeljebb  három  munkanapig  terjedő  betegsza-
badság  idejére.   A  bcteg`szabadság  nem  v()natkozik  a
gyermekáp()lási   és   a  balesetj   táppénzre,   ezekben  az
esetekben  a táppénz  változatlanul  a keresőképtelenség
clső napjától jár.

Táppénz
A táppénz j()gosultságot  a társadalombiztosítási  sza-

bályok  rögzítik.  A  munkavállaló  (vagy  kiskorú  gyer-
mcke)  betegsége  iniatti  keresőképtelenség  alai)ján jo-
gosult táppénzre.  Táppénz  a betegszabadságra való jo-
gosultság  lejártát  követően  a  keresőképtelenség  tarta-
mára jár,  legfeljebb  azonban egy évig, ha a betegsége
előtt legalább ennyi idcig folyamatosan biztosított volt.
(F()lyamatos  biztosítási  idő,  ha  abban  harminc  napnál
hosszabb  megtakarítás nincs.)  A táppénz ininden nap-
tári  napra jár.  A táppénz  összegét a keresőképtelenség
első  napját  megelőző  naptári  évben  elért  kereset  napi
átlaga  alapján  kell  megállapítani.  A  táppénz  összege
folymatosan,  legalább  két  évi  biztosítási  idő  megléte-
k()r a mpi átlagkereset 70 %-a, ennél rövidebb biztosí-
tási  idő  vagy  fekvíbeteg  gyógyintézeti  ellátás  esetén
60   %-a.   A  kórházi   ápolás   idejére   irinden   esetben
6o  C7/o-os  táppénz jár.

Anyasági segély
Az  édcsanya  megszületett  gyermeke  után  anyasági

segélyt kap. Ennek összege a mindenkori nyugdíjmini-
mum  150  %-a.  (1998-ban 20.550 Ft.) Ez az a támoga-
tási forma, amelyet minden édesanya megkap szociális
helyzetétől  és biztosítási időtől f`üggetlenül, ha igényét
a gyermek születésétín  számi'tott harminc napon belül
benyújtja.

Terhességi, Gyermekágyi segély
ldőtartama 24 hét,  a  segély  összege  az  átlagkereset

70%-a, ha a szülő nő a szülést megelőzően 270 napon
át  biztosítva  v()lt.  A  180  napos  társadalombiztosítási
jogvisz(]ny után  az átlagkereset 60  %-a jár.  Akik nem
rendelkeznek  a  megfelelő  biztosítási  idővel,   azok  a
szülést követően azomal kérhetik a gyermekgondozási
se8élyt.
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Gyermekgondozási segély (GYES)
A szülőt gyermekének három éves  koráig  gyermek-

gondozási segély illeti  meg, ha a családban a jog()sult-
sági  év  kezdő  napját  megelőző  naptári  évben  az  egy
f`őre jutó jövedelem nem haladja meg

-egyedülálló esetén a nettó 27.600 Ft-ot,
-egyéb esetben a nettó 23.00() Ft-ot.
Gyerinekgondozási  segély jár  továbbá jövedelemtől

l`üggetlenül a tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyaté-
kos  gyermek  tizedik  életévének  betöltéséig.   A  gyer-
mekgondozási  segély  folyósításának  időtartaina  szol-
gálati  időnek  minősül.  A segélyt  a  gyermekkel  közös
háztartásban  élő  bármely  szülő  igénybe  veheti,  de  a
segélyt csak az egyik szülő részére lehet megállapítari.
A gyermekgondoz`ási  segély  havi  összege  -  függetle-
nül  a gyermek számától  -  azonos  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori   legkisebb   összegével   (1998-ban    13.700
Ft).  A segélyben részesülő személy  az ellátás után  6%
nyugdíjjámlék    fizctésére    kötelezett.    Az    Országos
Egészségbiztosítási   Pénztár  I`őigazgatója  a  gyermek-
gondozási segély folyósítását méltányosságból is enge-
délyezheti.
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JogszabályismerTeTés
a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény kapcsán

Az országgyűlés abból a célból,  hogy meghetározz9 a
közhasz;ú szervezetek típusai, a közhaszú jogállás

megszerzésének feltételeit a müködé.si és gezd€IkodÉsárek
ren-djét,  a nyilvántartás és beszámolás szabál.yeit., yplan)ipt, a
müriödési és vagyonfelhasználás törvényességi felügyeletére

vonatkózó szabüjokat, megalkotta a közhasznú szervezetekről
szÓIÓ  1997.  évi  CLvl  törvényt.

A  törvény  taxatív  felsorolást  tartal-
maz a közhasznú szervezetek típusai
tekintetél)en:

a./   társad€ilmi   szervezet,   kivéve   a
biztosító  egyesületet és a politikai pár-
tot,  valamint  a munkáltatói  és  munka-
vállalói érdekképviseleti szervezetet.,

b./ alapítvány,
c./ közalapítvány,
d./ közhasznú társaság,
e./   köztestület,   ha   a   létreliozásról

szÓIÓ törvény azt lehetővé teszi.
(2.)  Közhasznú  szervezetté  minősít-

hető  a  fentiekben  meghatározott  szer-
vezet  abban  az  esetben  is,  ha  a  köz-
hasznú   szervezetté  minősítését  a   reá
irányadó  szabályok szerinti nyilvántar-
tÁsba  vétel   iránti   kérelmével   egyide-
jűlcg kéri.  (2.  !)

A közhasznú
tevékenység:

a társadalom és az egyén közös érde-
keinek kiclégítésére irányuló - szerve-
zct  léLesítő  okiratában  szereplő  -  cél
szerinti tevékenységek:

1. egészségmegőrzés, betegségmegel
lőzés,  gyógyító,  egészségügyi  rehabili-
tációs ievékenység,

2.  szociális  tevékenység,  családsegí-
tés,  időskorúzk gondozása,

3. tudományos tevékenység, kutatás,
4.   nevelés   és   oktatás,   képe`sségfej-

lesztés, ismeretterj esztés,
5. kultuális tevékenység,
6. kultuális Örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. kömyezetvédelem,
10.    gyermek-    és    ifjúságvédelem,

gyemek- és iljúsági érdekképviseleL
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11 . hátrányos helyzetű csoportok ü'u.-
sadalmi   esélyegyenlőségének  elősegí-
tése,

12. emberi és állampolgári jogok vé-
delme,

13.  a magyarországi ncmzeü és etni-
kai kisebbségekkel, valzmint zi határon
túli    magyzu-sággal    kapcsolatos    tevé-
kenység,

14.  sport,  a  inunkaviszonybm  és  a
polgári jogi jogviszoiiy kcretében meg-
bízás  alapján  folytatott  sporttevékeny-
ség kivételével,

15.  közrend  és  közlekedésbiztonság
védelme,   önkéntes   tűzoltái,   mentés,
katasztrófaelhárítás,

16.  fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18.  munkaerőpiacon  hátrányos  hely-

zetű rétegek képzésének, foglalkoztatá-
`sának elősegítése és a kapcsolódó szol-
gáltatások,

19. Eurozitlanú integráció elősegítése,
20.  közhasznú  szervezetek  számára

biztosított  -  csak  közhasznú  szerveze-
tek  által  igénybe  vehető  -  szolgáltatá-
sok.  (26.  §)

Fenti felsorolásból a nemzeti és etni-
kai ki``ebbségek szervezeteii a  13. pont
mindenképp  érinti,   a  2.,  4-5.,   11-13.,

pontok érinthetik  leginkább.  A létesítő
okira[ok  tevékenységi  körei  között  te-
hát e kategóriák feltüntetése tűnik álta-
lánosságban indokoltnak.

A közhasznú jogállás megszerzésé-
nek   feltétele   az   ún.   közhasznúsági
nyilvántartásba  vétel.  (A nyilvántartás
két  kategóriában  történhet  közhasznú,
illetve kiemelkedően közhasznú.)

A közhasznúsági nyilvántartásba vé-
temez a szervezet létesítő okiratának (a
létesítő  okirat:   a  társadalmi  szervezet

alapszabálya,  az  alapítvz'my  és  a  kö7.-
alapítvány züapító okirata, a közhasznú
társaság  társaLsági  szerződése,  illetőlcg
alapító  okirata)  tfftalmaznia kell,  hogy
a szervezet

zi./  inilyen,  e  törvényben  mcghzitáro+
zott  közhzisznú   tcvékenységct   rolytzit,
és   -   ha  tagsággal  rendelkezik  -   nein
zárja  ki,  hogy  tagjain  kívül  m€'Ls  is  ré-
szesülhessen  a  közhasznú  szolgáltiitá-
s:úból;

b./   vállalkozási   tcvékenységct  cszk
közhasznú  céljziinak  inegvalósítászi  ér-
dekében,   cuokat   nem   veszélyeztctvc
vé8ez;

c./  giüzdálkodása során  elért erediné-
nyét nem osztja 1.el, azt a létesítő okira-
tábzui    meghatározott    tevékenységére
fordítjzi;

d./ közvetlcn  p()litikíii  tevékcnységet
nem  folytat,  szervezct,e  i)ártoktól  füg-
getlen   és   azokiiak  aiiyagi   tz'm()gat{'Lst
nem  nyújt  (4.  §).

A közhasznú szervezet létesítő okira-
tának  a7,  elíl)17ieken  túlmenően  tar-
ta]maznia kell:

a./ a legftbb szerv és - ha zizzal nem
zizonos   -   az   ügyintéző   és   képviscleü
szerv   (a  továbbizikban   együtt:   vezciő
szerv)

1.        ülésezésének        gyakoriságz'ira,
zmely ziz évi  egy  zilkalomm'd  kevcscbb
nem lehet,

2.  ülései  összehívásának  rencljére  és
a napirend közlésének módjára,

3. üléseinek nyilvánosságára, határo-
zatképességére   és   :i   hatí'iro7.athozaial
módjára,

b./   a   közhasznú    szervezet   ve7.ető
tisztségviselőinek     ö`sszet.érhetetlensé-
gére,

c./  ha  a közhasznú  szervezet  inűkö-
dését és  gazdálkodását elleiiőrző  a  vc-
zető szervtől  elkülönült szerv  (a továb-
biakban   felügyelő   szerv)   1étrehoz€'Lsa
vagy  kijelölésc  kötelező,  ennek  létre-
hozására,  hatáskörérc  és  működésére,
valamint

d./  a  közhasznú   szervezet  éves  be-
számolój a jóváhagyáLsának módjára vo-
natkozó szabályzat.  (7.  §  (1))

A  kiemelkedően  közhasznú  szerve-
zet nyilvámLrtásba  vételéhez  a szerve-
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zet   létc``ítő   okirat:'Lnak   az   előbbieken
felül  tartzúmaznia kell,  hogy

a./   közhasznú    tevékenysége   L`orán
olyan  közfeladatot lát el,  ainelyről  tör-
vény     vagy     törvény     felliatzilmazása
alapján   mz'is  j()gszabály   rendelkezése
szcrint,  vaJzmcly állzmi  szervnek  vagy
a  hclyi  önkonnányzatmk  kell  gondos-
kodnizi,  továbbá

b./   a   létesítő   okirata   szerinti   tevé-
kenységének  és  gzizd!'dk()dásának  leg-
ronio`sabb adatait a helyi vagy orszz'igos
szijtó    útjz'ui    is   nyilváiiosságra   hozza.
(5.  §)

A közhasznú
szervezet vezető
tisztségviselői:

Vezető   tisztségviselő:   zLz  alapíivány
ós  a  közalapitvány  kezelője,  illetőleg
kezelő szervének, szervezctének és l.el-
ügyelő  szervének  elnöke  és  tagja,  to-
vábbá -ha az zdapítvány kezelő szerve,
szcrvezete elkülönült jogi személyiség-
gel  nem rendelkez.ő  szervezet vagy  ál-
lami  szerv  -  a  kezelő  szcrv,  szervezct
cgyszemélyi     felelős     vezetője     vagy
ilyen jogkörben eljáró testületének tag-
ja,  a  tár`sadalmi  szervezet ügyintéző és
képviseleti   vagy   felügyelő   szervének
elnöke  és  tagja,  továbbá   a közhasznú
társaság   ügyvezetője,   valmnint  afelü-
gyelő  bizottság  elnöke és  tagja,  továb-
bá a közhasznú  szervezetként nyilván-
tartásba    vet,t    szervezettel    munkavi-
szonybm  vagy  munkavégzésre ir€'myu-
ló  egyéb jogviszonyban  álló,  a  létesítő
okirat  s7.erint  egyszemélyi  felefő`s  ve-
zető  feladatot elláLÓ szeinély.

Amennyiben  a  közhas7.nú  szervezet
éves  bevótele  meghaladja az  öi inillió
rorintot,   a   vczető   szervtől   elkülönült
relügyelő szerv létrehozása kötelező. A
felügyclő  ``zerv  ellenőrzi  a  közhasznú
szervezet inűködését és gazdÁlkodását.
Az  ügyrendjét maga állapítja ineg.  Jo-
gosítváiiy€út a törvény  11.  §  tartalmaz-
za.  (26.  §  m)

A  közhasznúsági  nyivántartásl)a  vé-
telre, átsorolásra és a közhasznúsági
nyilvántartásl)ó]  való törlésre  vonat-
kozó eljárás s7i]bályai:

A közhasznúsági nyilvántartásba vé-
telre,   áLsorolásra  és   a  közhasznúsági
nyilvántartásból való törlés iránti kérel-
met a szervezet nyilvántartásba vételé-
re  illetékcs  bíróságnfl  kell  benyújtani.
A kérelemben meg kell jelölni,  hogy a
kérelmező melyik közhasznúsági foko-
zatbzm  történő  nyilvántartását  kéri.  A
kérelembe csak  egy közhasznúsági fo-
kozat jelölhető meg.

Határidéík:
1998 jmuz'u.  1 -jéig már nyilvz'uitzu.tás-

ba   vett  azon   szervezetek,   amelyek  a
t.enú   felsorolásban   említett   valamely
közhasznú     tevékenység     l.olytatására
jött létre,  és a közhzLjznú nyilvántmtás-
ba  vételére  kérelmét  1998.  június  1-je
előtt benyújtottíi  1998. január  1-jétől  a
közhasznúsági nyilvántartásb2i vételről,
áLsorolásról   szÓIÓ   határozat   jogerőre
cmelkedéséiiek    időpontjáig,    illetőleg
zmíg kérelmét   a bíróság cl  nein utasí-
totta,  kéreleinbcn  megjclölt    közh€Liz-
núsági    fokozat   szerinti   jog:'ülásúnak
minősül.

-   Az   1998.  január   1.   után  alakuló

szervczet    a  nyilvántartás  nai)jától  jo-
gosult a közhasznú jogálláshoz kapcso-
lódó  adóköiclezettséget érintő  kedvez-
inények és mentességek igénybevételé-
re, ha legkésőbb a nyilv€'mtartásba vétel
évének  uLolsó  napján  a  közhasznúsági
nyilvántíu.tásbzi vétele  is  inegtörLént.

-  A  közhasznú  szervezet  60  napon
belül  köteles  kémi  a közhasznú jogál-
lás  törlését,  illetőleg  alacsonyabb  köz-
hasznúsági  fokozatba  történő  átsorolá-
sát, ha működése nem felel ineg a köz-
hasznúság nyilvántam'usba vétel l`cltéte-
leinek.

A közhasznúsági nyilvántartásba  vé-
tellel  a  szervezet  nyilvántartási  adatai
kiegészülnek a közhasziiúsági fokozat-
ra,  a közhasznú jogállás  inegszerzésé-
nek,  módosításának  és  törlésének  idő-
pontjára  vonatkozó  adatokkal.  A bffó-
sági nyilvántartás ezen adatai nyilvímo-
sak.

A  közhasznú   szervezet  köte]essége
az    éves    beszáinoló    jóváhagyásával
egyidejüleg     közhasznúsági    jelentési
késziteni.  A legl.omb  szerv  kizárólagos
hatáskörébe   tíutozik  a  közhasznúsági
jelentés elfogadása.
A  közhas7,núsági  jelentés  tartalmaz-
7,a:

a./ a szímviteli beszámolót
b./  a  költségvetési   támogatás     1`el-

használását,
c/ a vagyon felhasználásával kapcso-

latos kimutatást:
d./ a cél szerinú juitatások kimutatá-

sát:
e./ a központi  költségvetési szervtől,

az elkülönített állami pénzalaptól, a he-
lyi önkormányzattól,  a kisebbségi tele-
pülési Önkormányzatok társulásától,  az
egészségbiztosítási önkományzattól és
mindezek  szerveitől  kapott  támogatás
mértékét:

f./   a   közhasznú   szervezet   vezető
úsztségviselőinek    nyújtott   juttatások
értékét, illetve összegét:

\998. mdic:ius                   „I:UNGO  DROM"

g./ a közhasznú tevékenységről szóló
rövid tarta]mi  be``zámolói.

-  A közhasznú    szervezet  éves  köz-
haLsznúsági   jclentésbe   bárki   bcickint-
hct, illetőleg abból `saját köILségérc iná-
solatot készíthet.

Ainemyiben  a  közhas7]nú  szervezeL
a  közhaLsznú  jogállása  megszűnik,  kö-
teles c``edéke.` köztíirtozásait rendezeni ,
il.1etőleg  közszolgáltíitás  ellátására  irá-
nyuló  szerződéséből  eredő kötelezetsé-
geit időzurányosan  tcljesíieni.

A közhasznú
szervezetté válás

előnyei:
A közhasznú  szervczetté  válás,  illct-

ve   közhasznú    szervezetként   történő
alapítás `számos -az adó és illeték jog~
szabályok szerinti mértékben és feltéte-
lek szerinü -kedvezménnyel jár:

a./ a közhéisznú szervezetet
1.   a  létcsíiő  okiratábzm  meghatáro-

zott cél  szerinti  tevékcnysége  után  tí'ir-
sasági adómentesség,

2.    vállalkozási    tevékenysége   után
tár`sasági aclókötelezettséget érintő ked-
vezmény,

3.    helyi    adókötclezettséget    érintő
kedvezmény,

4. illeiékkedvezmény,
5.  vámkedvezmény,
6. egyéb -jogszabályb€m meghzitáro-

zott - kedvezinény,
b./ a közhasznú  szervezet által - cél

szcrinti j uttatásként -nyútott szolgálta-
tíis igénybevevőjét a kapott szolgáltatás
után   személyi  jövedeleinadó   inentes-
sé8'

c./  a közhzüznú  szervezet  támogató-
ját a közhasznú szervezet - létesítő ok-
iratbm  rögzített céljaira - adott támo~
gatás  (a  továbbiakban  adomány)  után
társasági adókötelezettséget érintő ked-
vezmény,     illet.ve     személyi    jövede-
lemadó  kötelezettséget  érintő  kedvez-
mény'

d./ tartós adományozás esetén a „c./'
pont   szerinti   tÁmogatót   a   támogat{Áis
második évétől külön kedvezmény ille-
ti meg.

(2)  A közhasznú szervezet a cél sze-
rinti    tevékenysége   körében   jogosult
polgári   szolgálatot   [eljesítő    személy
foglalkoztatására.

(3) Az a közhasznú szervez,et, ünely-
nek az adózás   rendjéről szóló törvény
szerinü köztartozása áll fenn, a kedvez-
mények igénybevételérc nem jogosult.
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Miközben  az  államp()lgári  passzj-
vitás  és  közöny  megannyi  tünetévcl
találkttzhatunk nap irint nap. könnyű
magyaráza{mk     tűnhct     az,     h()gy
mindcz  a  politikáb(')1,  illetve  a  közé-
1etbín   valt'>   kiábrándulás   velejárt'>ja.
V.dg`y.is   (i   iár.sa{Ialmoii   -   kivéve   `a
s7,űk  gay,dasági  és  hatalmi  cljtet  - c/
véglete.i  kéi.ségl)ee.ús l.ett i'irrá, (imely
iiiár iiem  i,s f()g vt'iltovii.  A` míndcnbe
val('j bcletörődés olyan kényszerű kö-
vetke7.ménykónt  jelenik  meg,  amely
a7,7,al  is  indokolhat(`),  hogy  a társada-
lttin {öbb mint cgyhamiada tcheteuc-
nül  vcrgődik a látsz(')1agos piacgazda-
ság` még p(mt(tsabban a vadkapitaliz-
mus  köiiilményci között.  Túlságosan
is a köznapi túlélésrc rendezkedett be
az,   állampolgárok   többsége   ahh()z`
h()gy  szcmemyi  crcje  is  lcnne  a dol-
gt)k  menetébe  beleszólri.  Hanein  in-
kább  mindent  eltűr.  Csakhogy  í/  ké''`Í-
ségbee.sés  mögött  (jiiámi'tás  is  rejtő-c
he[,   különö.sen   (tkk()r,   ha  a  közjiai)i
v(i,ló\súig    téi'iye,i    núndig    megerő.sítő

/.c//egiíck.  Az  önáini`tás  l`orrása java-
részt az` h()gy a kom:'myzati hatalom
-  ha  nem  is  mindig  tudat()san  -  az
ál l ampt ) l g ár() k             megtéves ztésével
igyekszik elérni céljait.

Ujra   tcret   nyer   magának   az   a
szemléletm(')d,   hogy   a   társadal()m
fok(izat()san   lekerül   arról   a   kény-
szerpályáról, amely évtizedeken ke-
resztül    a    sz()ciális    és    kulturális
egyenlőtlcnségek  mélyüléséhez  ve-
zctett.   Politikai   szempontból   ez   a
vélekedés    érthető    is.    lriszen   jól
hangzó  ígéretekre  mindig  és  min-
dcn  esctben szükség  van.  Függetle-
nül  attól, hogy a rögzült előítéletek
-  melyek  nem  mindig  etnikai jelle-

gűek - az állampolgári bizakodás és
reménykedés  ellenébe  hatnak.  Ko-
rántsem  vé]etlenül.  Mert  azt  is  fi-
gyelembe kell vennünk, hogy cz /?cz-
ialommal   vagy   a   polittkai   rend-
Szerrei.   szem.i)en   Ugyalúgy   me8je-
lenhemek az előiítéletek, mi,iu akár a
cigánysággal  vagy   (i.z  idegenekkel
szembei.i.  13egfeljelib  a  lmtékonysá-

guk  múis  és  mÁi.s,  his-4en miköz.bei.  a
feimál.I,ó    lmt(ilom    képes    i)ol,iíikai
elői'iéletekkel     sz.eml)en.    védekez.iii,
add.ig   egy   iiépcsop()rt   aligh(t.   Ep-

pen  czért  nehéz  p()nt()san  incghatá-
r(tzni.  h()gy  a   manapság  újraéledő
élőítéleteknck  inilycn  kövctkcziné-
nyci   lcsznek,  illctvc  mennyire  t()r-
zi'tja  majd  az emberi  kapcsolatokat.
Kik   ]esznck   a   vcsztesck,   s   kik  a
győ7,tcsek? A másság ugyan inindig
is  nehezen  volt  elviselhető.  de  eb-
ből   mégscm  következhet  az,  h()gy
biz(inyos  hitek  és   meggyő7,ődések
kizárólag()ssági      igényei      alapján
szemléljük vagy  l`ogadjuk el  a  inin-
dcnnapok világát.  A4é'/-Í Íf  /.é:/.Í€/Í po-
litik(ii   m(i,nii)uláció   i.s   előítél.eteket

6Jcr/.c,}'zÍ.   lgy  -  többck  között  -  az
ellenzéki  gondolkodásinód  lejáratá-
sa révén.

Az   önámítás   és   a   inanipuláció
ezért is kapcsol(')dik könnycn össze.
A  politika   szf`éráján   túl   viszont  a
mindennapokban vehetjük észre azt
a tényt, hogy irinél inkább az a 1`el-
ismcrés erősödik az állampolgárok-
ban,  amely  szerint  rincs  érteline  a
szolidaritásnak  és   az  együttműkö-
désnek,     annál     1`eltartóztatiiatatl`d,-
nabbá  válik  a  társadalom  erkölcsi
szétesésének  folyamata.  Ö;w7tcfg!wík
külöiibözőségéhez  is  akkor  r(igaszr
kodhatunk   ig(Lzán,    ha   elfog(idjuk
má;sok   iiélkül.özhetetlen,ségét.   Nem
első,sorban  ellen,séget vagy  könyör-
telei`i  vetél.ytár`sat  látva be"ük,  ha-
iiem  ,szövetkez,iú  ké,sz pol.gárokat.  A

politika világában inindez úgy jele-
rik   meg,   hogy   egyik   másik  párt
bármilyen nagy erőfölénnyel  képes
is  a kormányzati  hatalmat  megsze-
rezni,   számottevő   ellenzék   nélkül
képtelen    demokratikusan    kormá-
nyozni.  S amint a történelmi példák
sokasága  mutatja,   e'rős   /cír,9czcZczJm!.
koniroll  nélkül  semmilyen  hatalom
nem  képe.s  Önkorlátozó  mód.on  ér-
c7c7kGc.Í 77i€g/.é7/G;7c'Íc77i!..  Hanem  inkább

diktatórikus  és  kényszeri`tő  módon,
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annak   cllenére   is.   ha   az   alk(>tmá-
nyosság      szabályait      látvány()san
nem   sérti   mcg.   Elegendő   ezúttal
csak  arra  utalri.  hogy  legitjm  k()r-
inány7.at   úgy   is      működhet,   h(tgy
mulasztá`sos  alkotinánysórtést  követ
el  (lásd  a kiscbbségi  iörvényt).

Ebből   pcrsze   az   is   következik,
hogy a politikai  rendszer lribái  nem
rüggctlem'tlietők  a  társadalmi  valt't-
ság ellentm()ndásait('tl. Annál kevés-
bé`   inivel    senki    sincs   birtt)kában
()lyan  absz()lút  érvényű  inércéknek,
inelyek  mindenk()r   igazolhatnák   a
"rögtöm'télkezé.s" val(')diságát és va-

lí)ság()sságát.   Egyszerűen   nem   lé-
teznek  sem   p()litikai.   sem   m()rális
eszmék,    melyek    1-elmcnthctnének
bennünket   a   s()k()ldalú   inérlegelés
1`elelőssóge  és  kényszere  alól.  Még
akkor sem, ha a politikai  és  a irin-
dennapi  életben egyaránt egyre sza-
porodnak a „mi" és az „ők" ketiősé-
gét  fennt`drt(')  s7,abályok.  Mert  íf/tí7-
gyaii  növek;sz.lk  a  túirscidalomban  ct
zárt  érdekközös.ségek  sz!ám(i,  (i.nnúl,
erőtelje`sebbé válhat a ki`felé iráibyir
ló ítélkez.és,  s aiiiiál. inkább háttérbe
sz.orul az a nieggyőz.ő(lés,  amelyiiek
éi)i)en    (J,z   autonómia   ii.sztel.eie,    a
sokfélét  értenl  tud,ás  adja  (i  lénye-
gé?'f.   Nem   mindenki   tart()zik   vala-
mely    zárt    érdekközösséghez`    de
mégis  egyre  kevesebb  példa  akad
arra a magatartásra, amely nemcsak
eltűri,  li()gy  mások  másképpen  vé-
lekednek,  s czt  nem tekinti oknak a
szembenállásra, hanem úgy 1`igyel a
másl-`élére,  h()gy  általa  ő  maga is  új
felismerésekre  juthat.   Nyilván  en-
nek  lriánya  elválaszthatatlan   attól,
LNogy  a  i)olitík(ii  demokrácia körül-
ményei  között  egyre  több  ki.s.szerű
akariwkkal és politikai űlélővel ta-
lálkoz;unk,  akik  vagy  a  mindeíiféle
másság  fölötti  iniézkedésben,  vagy
önmaguk foiüo,s s ágáLmk f elmgyiítá-
sában    lel.ik    örömüket.    F*á]üdásul
önám'tó módon.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi CigányokérT
KözalapíTvány 1998. február 25|i
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826.000  Ft 200.000  Ft CKHKis.KÖz.Ház  Hajdúhadház

300.000  Ft700.000FtElutasítva750.000Ft500.000Ft300.000Ft CKHCKHCKHCKHCKHCKHlgaz szó -Kál,  MRFÉSZ 1.092.000  Ft

Kiskunmajsai  Érdek.Szerv. 1.400.000  Ft

CKO Tunyogmatolcs 700.000  Ft

Okt.ésTovábbk.Közp." Alapítvány,  Szolnok 2.000.000  Ft

CKÖ,  Ozora 622.000  Ft

SZSZB Megyei  CÉSZ,  MátészalkaAMRITAOBK,Pécs 718.500  Ft

950.000  Ft Elutasítva CKHCKHCKHCKHCKHCKHCKHCKHCKHCKH

CKÖ,  Ózd 1.600.000  Ft 250.000 FtElutasítvaElutasítvaElutasítva500.000FtElutasítva500.00Ft100.000FtElutasítva

Községi Önk.,  Hencida 1.290.000  Ft

KÖzségi  Önk.,  Fony 500.000  Ft

ENT,  Szolnok 1.282.000  Ft

Roma Parlament,  Budapest 1.760.000  Ft

Péli Tamás  KE,  Budapest 846.000 Ft

Cig.Kult.Közműv.Egyesület,  Pécs 2.350.000  Ft

Roma KÖ,  Sáp 440.000 Ft

Görögkatolikus Cigány Egyház,  KántorjánosiCKÖ,Tarany 300.000  Ft

70.000  Ft Elutasítva CKHCKHCKHCKHfőldművelés

Dem.Roma.Szerv.,  Szolnok 670.000  Ft Elutasitva300.000Ft700.000Ft600.000Ft

CKÖ,  Mohács 631.000  Ft

ag.Kult.  és Sport Egy,,  Kiskunhalas 1.400.000  Ft

CKO, Tiszaszentmáhon 1.412.000  Ft

Roma  KÖ,  Szekszárd 1.500.000  Ft Elutasítva szociális lakas-építés

Magyarországi Cigányok Munkás Szöv.,  Korlát 1.354.000  Ft 1.354.000  Ft főldmuveles

Lungo Drom,  Csépa 658.000  Ft
vetomag esburgonya zöldségtermelés

Encs,Város Szoc.  Helyz.  Jav.  Közalapítvány 1.500.000  Ft Elutasítva noveny termesz-tésgépvásárlássertéstartás

Községi Önk.,  Perkupa 1.500.000  Ft Elnapolva1.000.000Ft

Nagy Gusztáv,  Öcsöd T.000.000  Ft

3§8 á     3bÁ      S@!
®.:      .s.€

Rövidítések:  CKŐ = cigány kisebbségi önkományzat; KÖ = kisebbségi önkományzat; CKH = cigány közösségi hfu
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A  Cigány  Hagy()mányokat  Kutató  Egyesület,
Erdős Kami]] díj a ]egjobb gyűjtő számára:

Díjtételek: felnőtt (18 év t`elett): 50.000Ft; il`ji'isá-az  Eui.Ópai  Folklói.  Központ,  a  JPTE  BTK  Ro-
gi  1.  0(özépiskola):  30.0()OFt;  ifjúsági  11.  (14  évesm()1í)giai  Tanszéke,  a  Honismereti  Szövetség,  a
k(,rig):  20.0()OFtMagyar   Néprajzi   Tái.saság   Nemzetiségi   Szak-

Az  első   helyezettek  közül   évente   mindhá-(]sztálya,  a Magyar Védőní)k Egyesülete,  a Mis-
rom  kategóriában  egy  Erdős  Kamill  díj  kerülkolci  Egyetem  BTK  Kulturális  és  Vizuális  Ant-

r()p()lí)gia Tanszéke, a Néprajzi Múzeum Etnoló- átadásra.                                  ~
KIEMELTTEMAKORgiai  Adattára,  a  Refoimátus Teológiai  Dokt()rok

K()llégiuma  Egyházi  Néprajzi  Szekcií)ja,  a  Ro- Tei.hesség,  szülés,  gyerekágy,  kei.esztelés,  cse-
molí)giai   Kutatí)intézet,   a  Zsámbéki   Katolikus csemőápolás  és  gyei.meknevelés   a  bolgái.,  ma-
Tanítí)képző    Főiskola    Rom()lógiai    Tanszéke, gyar,  szerb,  cigány,  német,  szlovák,  görög,  ör-
több   megyei,   települési   és   kisebbségi   önk()r- mény,  szl()vén,  h()ivát,  r()mán,  lengyel,  niszin  és
mányzat tám()gatásával  meghii-deti  az az uki.án  népesség köi.ében.

1998. évi 11. Országos Cigány Díjtételek
Néprajzi és Nyelvjárási

I.  (Ft)                II.  (Ft)               III.  (Ft)              IV.  (Ft)

Gyújtőpályázatot.
felnőtt          30.000Ft          25.000Ft         15.000Ft          l o.000Ft

Pályázni  lehet  cigány  népi.ajzi  és  nyelvjárási
iljúságil.        20.000Ft         15.000Ft         lo.000Ii`t          5.000Fitémáji'i,  eredeti  helyszíni,  vagy  levéltári  gyűjtést
iljúsági  l].       15.000Ft         10.000Ft           7.000Ft           5.000Fttaiialmazó  inunkákkal,  melyek  még  ny(imtatás-

ban  nem jelentek ineg. Cigány  témájú  pályázatnál  még  az  Erdős  Ka-
AJANLOTTTEMAKOROK mill  díj  kerül  kiosztá`sra  a  legj()bb  gyűjt(')k  szá-

- családtörténetek, mára:  t`elnőtt  (18  év  felett):  50.000Ft;  ifjúsági  1.
- hagyományos foglalk()zások, (középiskola):  30.000Ft;  ifjúsági  11.  (14 éves ko-

l.ig)  20.000Ft.- lakáskulti'u.a,
- népviselet  (régi fényképek,  albuinok gyűjté- A pályadíjak a pályázatok színvonalától függően

meg()szthatók, illetve visszataiúatók. Nem pályáz-se,  adatolása)  1eíi.ása,
hatnak  múzeumban  vagy  népi-ajzi  intézményben-   embei.élet   t`ordulóhoz   fűződő   népszokások,
dolgozó szakembei.ek!(`születés, keresztelő, páiválasztás, 1akodalom, halál,

A  pályázatot  hái.(]m  azon()s  példányban  kéijüktemetés, gyász stb.)
beküldeni    a    Romológia    Kutatóintézet    H-7101- hiedelmek, szokások,

- a vallási népi.ajz, vagy annak bármelyik rész- Szekszárd Pf:  12. címéi.e.
Beküldési határidő:  1998.  szeptember  1.telülete'

- gyei.mekjátékok, A  pályázaton  fel  kell  tüntetni  a  szei.zŐ  nevét,
-   népzene   egy-egy   település   vagy   személy pontos  címét,  foglalkozását.  A határidőn  túl  be-

népdalkincsének összegyűjtése, érkező  pályamunkák  1998-ban  díjazásban  nem
- népi  növényismeret, részesülnek.    A   pályázat    ei.edményhírdetéséi.e

1998.   októberében   kerül   sor,   melyi.ől   minden- népi orvoslás,
pályázót éitesítünk.-  néprajzi  témájú  ai.chív  felvételek  és  adatolt

családi fo`tóalbumok gyűjtése, A pályázni ki'vánóknak minden szákmai segít-
- vagy  a népi kultúi.a báimely teriiletének fel- séget megadunk -így pl.  a gyűjtés és pályázatí~

rás  időtartamái.a  kölcsönözzük  Temesvái.y  Re-dolgozása.
zső:  Előítéletek,  népszokások és  babonák  a szü-Díjtéte]ek:
1észet  köi.ében  Magyarországon  (Bp.   1899.)  c.

I.  (Ft)              I[.  (Ft)            m.  (Ft)           Iv.  (Ft) könyvének fénymásolatát.BŐvebbfelvilágosítást,szakmai segítséget levél-

felnőtt          30.000Ft         25.000Ft         15.000Ft        lo.000Ft
ben   a   kutatóintézet   chén,   ill.   a   74/317-369,

ifjúságil.        20.000Ft         15.000Ft         10.000Ft          5.000Ft
20/549-851,  72/327-622/4373  telefonszámon  dr.

ifjúsági  H.       15.000Ft        10.000Ft          7.000Ft           5.000Ft Gémes Balázstól kaphatnak.
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Egyszer v()lt,  hol nem  volt, he-
tedhét   ()i.szág()n   is   túl,   még   az
Opei.enciás-tengeren  is  ti'il,  volt
egy  szegény ember s  a felesége.
Fiatalok   v()ltak   mind   a   ketten,
szerették  is  egymást,  de  a  nagy
szegénység  miatt  soksz()r  össze-
pei.lekedtek.

Egyszei.  egy   este   az   asszony
tüzet   rak.    Gondolja   magában,
inire  az  ura  hazajön,  főz  valami
vacsoi.át.  Még a víz jófoimán fel
sein  1`()ri.ott, jön  haza az einber,  s
m()ndja    az    asszonynak    nagy
örömmel:

-  Hej,  feleség,  ha  tudnád,  ini
töi.tént!   Vége   a   nagy   szegény-
ségnek,  lesz  ezután  mindenünk,
amit szemünk-szánk ki`ván.

-  Ugyan  ne  tréfáljon  kend  -
mondta  az  asszony  -,  talán  bi-
zony kincset talált?

-    Meghiszem    azt!    Halgass
csak  ide.  Amint jövök  ki  az  ei.-
dőből,  init  lát()k  az  út közepén?
Belerekedt  a  sárba  egy  kis  ai.a-
ny()s   kocsi,   a  kocsi   előtt  négy
szép fehér kutya  befogva.  A ko-
csiban   olyan   szép   assz()ny   ült,
ainilyet világéletemben  nem  lát-
tam.    Biztosan    tündér   lehetett.
Mondja  nekem:  „Te,  jó  ember,
segíts  ki  a  sárból,   biz()ny  nem
bán()d    meg."    Gondoltam    ma-
gamban,  hogy  bizony  jólesnék,
ha  segítene  a  szegénységünkön,
és  segi'tettem,  hogy  a kutyák ki-
húzzák  a  sárból.   Kérdi  az  asz-
szony,    hogy    házas    vagyok-e.
Mondom  neki,  hogy bizony sze-
gények  vagyunk,  mint  a  temp-
1om    egere.    Azt   mondja:    „No
ezen  segi`thetünk.   Mond  meg  a
feleségednek,  hogy kívánjon há-
rom  dolgot,  teljesülni  fog  a  ki`-
vánsága."  Azzal  elment,  mint  a
szél.

-Ugyan, rászedte kendet!

24

-  Majd  ineglát-

juk.   Próbálj   csák
valamit    kívánni,
édes feleségem !

EiTe  az  asszony
hamarjában       ki-
mondta:

- Bái.csak volna
egy     kolbászunk.
Ezen   a  jó   pará-
zson  hamai.  meg~
sülne.

Alig mondta ki,
már  le  is  szállt  a
kéményből      egy
lábas,   benne   ak-
kora           k()1bász,
hogy   akái.   keiiet
]ehetett  volna  ke-
n'teni vele.

-   Látod,   hogy
igazam     volt     -
mondta  a  szegény  ember  -,  ha-
nem most már valami ()kosabbat
ki'vánjunk.   Két  tinót,   két  l()vat,
egy  malacot...

KÖzben  a  szegény  ember  elő-
vette  a pipáját,  volt még  egy ki-
csi  dohánya,  megtömte.  Benyúl
a  tűzbe,  hogy  pai.azsat  tegyen  a
pipájái.a,  de  olyan  ügyetlenül  ta-
lált   benyúlni,   hogy   a   lábast   a
k()1básszal  feldöntötte.

-  Az  istenéii,  a  kolbász!  Mit
csinál  ken.d?  Bár  az  oiTára  nőtt
volna kendnek!  -kiáltott ijedten
a  felesége,  s  ki  akaiia  kapni  a
kolbászt  a  tűzből,  de  bizony  az
akk()r már az ember ori.án lógott
le egészen a lába ujjáig.

-  Látod,  bolond,  oda  a  máso-
dik ki'vánság.  Vegyük le!

Próbálja az asszony,  de bizony
a kolbász egészen odanőtt.

- Hát bizony ezt le kell vágni.
Egy  kicsit  az  oi.rából  is  lecsip-

pentünk, nem olyan nagy baj az!
-De azt nem engedem!

- Bizony  ha nem, élete végéig
így fog  sétálni  a kolbásszal.

-  Dehogy  fogok,  a  világ  min-
den  kincséért  sem!   Tudod   mit,
asszony,  van  még  háti.a  egy  kí-
vánság,  kívánd,  hogy  a  kolbász
menjen vissza a lábosba.

-  Hát a tiní),  meg  a lí),  meg  a
malac  akk()r h()I  marad?

-  Már hiába,  feleség,  én  ilyen
bajusszal  nem jái.ok.  Ki'vánd  ha-
mai., hogy a k()lbász menjen visz-
sza a lábosba.

Mit  volt  mit  tenni,  a  szegény
asszonynak  csak  azt  kellett  kí-
vánni,  hogy  a  k()lbász  essék  le
az ura oi.i.áról.  Megmosták, meg-
sütötték, s jóízűen az utolsó fala-
tig  megették.  Evés  közben  szé-
pen megbékültek, s elhatár()zták,
hogy  többet  nem  pörölnek.  ha-
nem  inkább  dolgoznak  szoi.gal-
masan. Jobban is ment a d()lguk,
idővel  tinót  is,  lovat  is,  malacot
is  szereztek,  mert  szorgalmasak
és takai-ékosak voltak.

népmese
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Kedves Gyerekek!
Lassan elbúcsúzunk a téltőíl és a meleget adó nap suga-

rcriban  gyönyörködhetünk.   Fák,  virágok,  bokrok  é|ef_tőq
duzzadó rügyei kipattaiu.ak, csodálatos, tavaszi iuetf elhő-
ben játszlmtunk,  sétálhatunk. Vegyétek  észre  a természet
szépségeit, az élet megújhodását!

Télűzés,tavaszvárás
Ha a megfelelő mássalhangzókat írjátok be a pontok helyére télűző

és tavaszváró népszokásokat olvashattok a rejtvényben. Ezeket kér-
jük beküldeni !

luló.á-ál

i.,e.aLa  é.e.é.

l olál le. Iél

l ol -o-l olá-

-ü l -öl -ö-él
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Játéktanulás
Győz az emlékezet

és a figyelem!

Ketten,  de  többen  is  játszhatjátok,
dobókockával.   Kell  egy  játékvezető,
áki a dobások számát el]enőizi, felflja.

A játék menete:

1.  A játékosok  kétszer  dobnak  -
dobá» kockával  kétLt`zer.

2. Az első és inásodik dobás ered-
ményét össze kell adni.

3. A hannadik dobást az előző ket,-
tőből le kell vonni.

4.  A  negyediket  az  eredményhez
hozzá kell adni.

5. Az ötödiket levonni.

6. A hatodikat megint hozzáadni.

7. A hetediket levonni.

Aki a legmagasabb pontszámot té-
vesztés nélkül eléri, az győz!
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ORSZÁGOS ROMA VÁLLALKOZÓI
KÖZPONT ALAKULT

1998.  február 25-én megalakult az Országos Roma VállalkoL
zói  Közpoiu  Alapi'tvány  Egerben,  a  Homok  út  2.  szám  alatt.
Célja  a  mgyaroi.szági  roma  vállalkozások  segítése,  vállalko-
zásfejlesztési  pi.ogramok  kidolgozása és  végrehajtása,  ezen be-
lül  az  alapítvány  vállalkozások,  illetve  megrendelések  szerve-
zése  útj.án  új  munkalehetőségeket  teremt,  fe.i.leszti  a  roma  vál-
lalkozók  szakmai  és  vállalkozói  ismereteit  és  közreinuködik  a

Lungo Drom Pásztón
Lukács Mihálynak a Lungo Drom Országos Érdekvédel-

mi és Polgári Szövetség képviselőjének, munkatársaival Pász-
tón  tett  mimpi  látogatását követően,  12  taggal  megalakult  a
Lungo  Drom  (Hosszú  út)  szövetségének  helyi  csoportja.  A
csoport  vezetője .Jus7,ti]mé Fai.kas Mclinda, helyettese Ko-
]oii`pár Katalin, iitkára Bamiiyi Lászlóné lett. Az új szerve-
zet a jövohen  síkra száll  a kisebbség  éi.dekeiért és elíkészíti
képviseletük  újbóli   megakkítását.   Létrej.öttüket  követő  két
hét során Baranyi Lászlóné eredményes szervező munkájámk
köszönhetően  iügjaik  szám  már  megmadta  a  száz  főt.  A
közeljöv{ften tájékoztató  1`órumot taitamk, ahol tagjaik isme-
retet kapnak  muködésükrol,  érdekvédelmi  tevékenységükrol.
Ijegfíbb céljuk, hogy jelöltjük őszre mandátumot szerezzen a
város új  képviselő-testületében.

(Zentai)

i-Ei
MEGRENDELO

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

I      Megi.endelőneve.:    ......................     1

'       címe:    ................................      1

ElóTizetésidíj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A megrendelőlapot és az előftzetés díját

a szerkesz.tőség címére kell eljuttatni..

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-60/387-293

Előfizethetőrózsasz.ínű
postai utalványon.----.------

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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roma vállakozók készségeinek gazdaságos kihasználása érdeké-
ben.  Kcdvező feltételeket teremt a roim vállalkozások  tokcere-
jének  növelése és  a roma vállakozók  egymás közötti  kapcsola-
tain`dk növelése érdekében.

Az  alapítvány  az e  célra rendelkezésre  álló  hazai  és  külföldi

pénzügyi  forrásokat feltárja és kezelésükhöz szabályozott kere-
tet biztosi't.  Az alapítvány továbbá gyakorlati segítségei nyújt  a
roma  vállalkozókiiak  a  gazdasági, jogi  és  technikai  környezet-
hez  való  nrinél  szorosabb  és sikeresebb  alkalmazkodáshoz.

Az  alapítvány  céljának  elérése  érdekében  együttműködik  a
hasonló célú  hazai és nemzetközi szervezctekkel, segíti  a rom
vállalkozók  irányában  berektetok  érdeklődésének  felketését,  a
befektetési    lehetőségek    feltárásával,    vállalkozásokat    segítő
szolgáltatásokat nyújt,  illetve vállalkozásokat szcrve7„  kialaki'L

ja a ``zükséges  tanácsadói tevékenységet és információs  hálóza-
tot.  Továbbképzési  és oktatási programokat szei.vez, elősegíti  a
vállalkozásbarát légkör  megtei.emtését  a  i.oma  vállalkozók  szá-
mára,  és  ennek  érdekében  a  médiákkal  folyamatos  kapcsolat(tt
tart fenn.

Danyi Sándor
a kuratórium elnöke
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Aprilis  1.,  szerda
Jánosháza
Miskolc
Pécs  lv.  5-ig
Tura

Április 2., csütör[ök
Celldömölk
Ónod
Szeged-Cserepes sor
Vésztő

Április 3.,  péntek
Gyula
Hódmezővásárhely
Miskolc
Tornyiszentmiklós

Április 4., szombat
Abony
Békéscsaba
Csorna
Fót
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Komló
Magyarnándor
Marcali
Miskolc
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura   .

Aprilis 5., vasárnap
Békéscsaba
Bonyhád
Dombóvár
Dunaújváros
Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Lajosmizse
Miskolc
Mórhalom
Pápa
Pécs
Siójut
Szekszárd
Szolnok
Tiszakécske
Törökszenmiklós

Április 6.,  hétfő
Csongrád
Győr
Pitvarc
Ráckeve

Április 7.,  kedd
Balkány
Bátorterenye
Cegléd
Nagykanizsa
Sümeg

oák
oák

r

oák

ok
oák

ok
oák

av
oák

ok
oák

av+mgv.
ok.

oák.
ok.

Ok+kjv.

oák.
av.

oák.
kjv.

ok+r+av.
oák.
oák.

av.
av'
av.

oák.
oák.
oá.

oák.
Húsvéti  Vásár.

Aprilis 8., szerda
Csorna
Mezőcsát
Mskolc

Április 9., csütörtök
Komádi
Szeged-Cserepes sor

Április 10.,  péntek
Miskolc
Sásd

Április  11.,  szombat
Csorna
Dévaványa
Dunapataj
Hajdúszoboszló
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Ózd
Pécs
Siófok-Kiliti

Oa,

oák.
osk.

oá.
ok.

ok.

oák.

av.
oák.
oák.
Üv.

oák.
av.

ok+kjv.
ok.

oák.
ok+av.

av.
Szeged-Kiskundorozsma      ok.
Tura

Április  12., vasárnap
Akasztó
Besenyszög
Békéscsaba
Gödöllő
Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló
Jászszentandrás
Kaposvár
Kecskemét
Pásztó
Pécs
Szolnok

av.

av.
osk.
oák.
Üvl

oák.
ok.

Ok+kiv.

oák.
oák+av.

av.
Zal aege rszeg                            av.

Aprilis  14.,  kedd
Zalaegerszeg

Április  15., szerda
Miskolc

Április 16., csütörtök
Drávafok
Ragály
Szeged-Cserepes sor

Április  17.,  péntek
Miskolc

Április 18., szombat
Aszód
Csorna
Fülöpszállás
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Mezőberény
Miskolc
Mohács
Pécs
Sárbogárd

oák.
oák.

ok.

ok.

oák.
av.

oák.
ok.

av.
ok+kjv.

oák.
ok.

oák.
ok+av.

oák.
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Siófok-Kiliti                                          av.

Tu ra                                             av.

Április 19„ vasárnap
B ékéscsaba                             av.
Böhönye                                   oák.
Cegléd                                       oák.
D u na újváros                               av.
H aj d úszoboszló                        ok.
H eves                      oá k+av+ m gv.
Jászdózsa                              oák.
Jászkaraj enő                          oák.
Kaposvár                                     o k.
Kecs kemét                          ok+ kjv.
Ken d eres                                 oák.
Ken gyel                                      oák.
Kis ku nfél egyh áza                     av.
MÍskolc                                             av.
P ákozd                                         bv.
P écs                                  oák+ av.
S zászvá r                                 oák.
S zol n ok                                         av.
Tiszakécske                            oá k.
Vác                                             oák.

Április 20.,  hétfő
Szendrő                                    oák.

Április 22., szerda
Miskolc                                           osk.

Április 23., csütörtök
Szeged-Cserepes sor           ok.

Aprilis 24.,  péntek
Dévaványa
Komádi
MÍskolc

Április 25., szombat
Csanytelek
Csorna
Hajdúszoboszló
Jászárokszállás
Kaposvár
Kapuvár
Kecskemét
Kondoros
Mágocs
Mindszent
Miskolc
Pécs

Oa.

oák.
ok.

oák.
av.
ok.

oák.
av.
oá.

ok+k„.
oák.
oák.
oák.

ok.
ok+av.

Poroszl ó                                    o ák.
Siófok-Mliti                                         av.

Tu ra                                                 av.

Április 26., vasárnap
Al be rti. rsa                             oá k+ av.

Békéscsaba
Békésszentandrás
Csongrád
Dunaújváros

Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunfélegyháza

MÍskolc

Nagykáta
Nagykőrös
Örkény
Pécs
Pécs
Pécsvárad
Romhány
Szekszárd
Szolnok

Tápiógyörgye
Veszprémvarsány

Aprilis 27.,  hétfő
Pécs  lv.30-ig                                   r.

Szécsény                                o ák.
Tiszacsege         Tavaszi vásár.
Verpelét                                      oák.

Április 28.,  kedd
Pincehely                                   oák.

Április 29., szerda
Mskolc                                       osk.

Április 3o., csütörtök
Szeged-Cserepes sor           ok.
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