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Tiszlelt Szerkesztőség!
A  Lungo  Drom  Bélapátfálvai  Tag-

szervezete, a Heves Megyei Független
Érdekvédelmi   Cigányszervezet   és   a
Bükkszentmártoni  Cigány  Kisebbségi
Őnkományzat   1997.   október   15-től
1998.  január   30-ig   Fonottáru-készítő
tanfolyamot   indított   15   fővel.   Hogy
példát mutassunk,  mi elnökök is részt
vettünk a tanfolyamon.

Ezúton  szeremém  köszönetemet  ki-
fejezni  Baranyí  Géza  megyei  elnök-
nek,  hogy  a közhasznú  társaság  mun-
kájában részt vehetek, mint a felügyelő
bizottság  tagja.  Bízom  abban,  hogy  a
közös  működésünk  gyümölcsöző  lesz
és elérj ük kitűzött célunkat.

Köszönetemet  szeretném  még  kife-
jezni  Burai  Artúrnak,  a  Bükkszent-
mártoni    Cigány    Kisebbségi   Önkor-
mányzat  elnökének,  munka közveti'tő-
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KÖzpontnak és  Kiss  András  tanár úr-
nak odaadó munkájáért, türelméért.

Címlapon:  Csabai lstán felvétele
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A nein kért kéz.iratokat nem őrizz.iík
meg és nem küldjük visszia!
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Végül  szeremém  leími,  hogy  nagy
öröm számomra,  Iiogy  a Lungo Drom
Országos    Érdekvédelmi    és    Polgári
Szövetséget  képviselhetem.  Szeretnék
ezért köszönetet mondani Farkas Fló-
rián elnök úmak és Paksi Évának. A
lapon  keresztül  üzenem  mindenkinek,
hogy   legyen   összetartás,   szeretet   és
megbecsülés,  mert így minden  munka
könnyebb lesz és csak így érdemes dol-
gozni és élni.

Tisztelettel:
Lakatos Zoltánné

Lungo Drom elnök, Bélapátfalva

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném  tájékoztatiii  önöket  és  a  la-

kosságot  amól,  hogy  a kerecsendi  ,Lungo
Drom"  és   a  Kerecsendi  SE  apályázatot
nyújtott  be  a  Magyai.országi  Cigányokért
Közalapítványhoz.  A pályázaton   110  csa-
lád részére  nyertünk  vetőmagot  és  burgo-
nyát.

Ezú ton szeretnénk köszönetet mondani
Gémes  László  polgármester  úrnak,  Ós-
vár Endrének, a tsz. elnökének és a tsz.
dolgozóinak, valamint Pusonia .Jeiiőnek,
a kisebbségi  önkormányzat  elnökének  a
nekünk nyúj.tott segítségért.

Tisztelettel:

Suha József, a Lungo Drom és
Nagy Ferenc, a Kerecsendi SE elnöke

Ugyancsak  a Magyarországi  Cigányo-
kért  Közalapítvány  támogatta  a  „Lungo
Drom" jánoshidai  tagszervezetét is,  akik
ennek   köszönhetően,   Saját  kert   címen
mintegy  80  családnak  osztottak  vetőma-
got.  Pozák Jeiiő elnök lapunkon keresz-
tül  szeretne  köszönetet  mondani  a  Köz-
alapítványnak a nyújtott támogatásért.

Fehér Poldi
Fehér Poldi, szegedi zsidó száma-

zású pn'más, cigány kamester és ze-
netanár,  1846-ban született Hevesen.
Apja  okleveles  zenetanár,   1848-49-
es   honvédőmagy,   korán   észrevette
fia .rendkívüli  zenei  tehetségét,  úgy-
hogy 6 éves korában mint csodagye-
reket elvitte Amerikába, és hangver-
senyeken  léptette  fel  New  Yorkban,
Philadelpliiában, Cliicagóbm és több
nagyobb városban.

Temérdek kitüntetést és  szép  ösz-
szeg  pénzt  szerezve,  a  kis  Poldi  9
éves korában hazajött és atyja az ara-
di  zeneiskolába íratta be,  ahol  Hen-
del  igazgató  már  akkor  nagy jövőt
jósolt neki.

Itt  sajátította  el  a  pompás  szÓIók
eljátszását annyira, hogy Huber Ká-
roly  külön  magyar  átiratú  csárdáso-
kat írt számára.

1872-ben   édesapját   mint   '48-as
lionvédet Kossuth Lajos fogadta Tu-
rinban, és itt nagy hazánkfia előtt né-
hány   magyar   darabot   Ő   eljátszott,
közte  a „Megvirrad már  valaha"  cí-
mű kesergőt.

Innen   Párizsba   ment   a   művész,
ahol  a legkiiűnőbb  zenetanárok  tisz-
telték  meg   barátságukkal,   és   ezek
ajánlata  folytán  Don  Carlos,  az  is-

mert  spanyol  trónkövetelő  gyeme-
keit   oktatta.   Londonban   Pablo   de
Sarasate    hegedűkirály    személyes
barátságával  tisztelte  meg  hazánkfi-
át.  Fehér Poldi  1873-ban  a bécsi vi-
lágkiállításon mutatta be művészetét
és a zsűri magas kitüntetésben része-
sítette pompás játékáért.

1878-ban a párizsi világkiállításon,
ahol  mindenf`éle  nemzetiségbeli  he-
gedűművész  gyűlt össze  a  szélrózsa
minden irányábóI, nagy versenyt ren-
deztetett a kiáuítási zsűri.

Fellépett  35  művész,  s  ezek  közt
Fehér Poldi  leLt ü első úgy,  hogy  a
párizsi   zeneművészi   körök   zsűrije
egyhangúlag   neki   ítélte   a  kiállítás
nagy    aranyémét,    inelyhez    tiszta
aranyból készült koszorút kapott.

A nemzetközi versenydíj  kiosztása
után Fehér Poldit,  a párizsi  zenemű-
vészeti kör saját kamesterének akar-
ta megválasztani 300 frt havi rizetés-
sel.   Fehér   visszautasította   a   szép
ajánlatot és hazajött.

Nőül vet,te Grünfe]d tanár leányát.
Rózát,  tőle  9  gyemeke  számcuott,
akik valamennyien jeles  zenei tehet-
séggel bírtak.

(Csemer Géza: Habisz,ti)

„IJ"GO DROM„ 1998.  április



Farkas Oszkár

Néhány  od,alökött  szer.sz;ám,
egy  kopott  táska,-
nagy  a  világ!   Szólt  az  apja,
útjára  enged.ve  legidősebb  ftát.

Nyakába  vette  a  világot.
Kita.kari  ,szemű  asszonyához,
csak  l)ajszülte  vágya  kergette.
Sárgára  máz;olt  fts{ös  fülkék
z,akatoltak  mélybarna  szemében.

Ma  már  memybéli  pulmc[non  suhan
é,s  nem  költi  fel  a  kalauz
cLpámat  (i.z  örök  utast.
Vonc[ia  remízbe  fttott.

Mózes IV. könyve 8. vers

Hold  hajlik  ágyra,  ágasfára,
örömbe  veted  magadat  velem
énekiüzeket  gyújtva  körém..
tűzkígyóit  a  sz,erelemnek.
Nyugtatsz  sz,elíd  sz,avakkal:
nem  rám,  agyaggalambra  lőnek.

Egybevetve  most  is  ágyunk,
küszöbömön  nem  hűlt  kl  löbad  nyoma:
beaz;onosíthcti  ez  a  száziad!
Szemem  holtágmosolyában..
kivirágzik  még  a  mand,ulafa.

Pusoma Jenő

Tanítsd Apádat
(Menyhért ftam kétéves születésnapjára)

Fogadj  tanítváriyoddá  gyermekem
Tanítsd  Apádat
Gyermekké  váliú
lgazat  sz;ólni
Hűségesen  szeretni

Fel.szabadultan  nevetiii
Tipegve  járni
Mindenkinek  lriimi
Mincl,eiiki,t   á[ölel.ni.

Csend
ZÁrójell)e   ékel.őd,we
bántalmazflak
ütlegelnek  filléres   gondjaim
sejtjeim  bokr(iiból  él,ek
duzz(idó  ereímben  lüktetek
erőtlenül  e ről,ködöm.

Gyávaság  bajnoka!
Ha  megpróbálsz  belém  osorini
beléd  marok!

Horváth Gyula

Aki  anyátlan,
az  anyára  vágyik,
aki  hazátlcin,
az  hazára  vágyik,
akinek  senkije  nincs,
az  a  földbe  vágyik.

Sz!áraz  fákként  recsegő  csontom  köz,i
fűtjdcilomláng  lobog,
mert  nemsokára  hóviharral  kiált  rátok
a  tél,  megbúyó  vadnyúl-sorsotok
fáz,ni  fog,  égre  nyíló  házatok
gyakori  vendége  lesz  a  kegyetlen  hideg,
csecsemőtök  meüagy,  vagy  anycisírással
rohcmó  mentő  visz,i  el.
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VÁLASZTÁSOK ELŐTT

S

Választások előtti körképünkben a parlamenti
pártok programjaiból ,,csipegettem",

A KDNP kivételével valamennyi párt foglalkozik
- hosszabb-rövidebb terjedelemben -

a magyarországi cigánysággal.
A legrészletesebben a Fidesz,  az FKGP,  az MSZP

és az SZDSZ.  Míg  az MDF és az MDNP
a kisebbségekről szÓIÓ fejezetben szól

a cigányságról, addig a Fidesz, az FKGP,
az MSZP és az SZDSZ küIőn fejezetet szentel

e témakőrnek.

Az  MDNP megállapítja,  hogy:  „A
cigányság   felemelkedése,   egyenran-
gú   állampolgáiTá   válása   elsősorban
jól  átgondolt  oktatáspolitika  és  fog-
lalkoztatáspolitika   kérdése,    s    csak
annyiban      szociálpolitikai      kérdés,
amennyiben  minden  szegény  állam-
polgár ügye az.  Valóságos, jól műkö-
dő,   zi  cigányság  jövőjét  is   biztosító
foglalkoztatás Önmagában, hosszú tá-
vú   térségfejlesztési  program  nélkül
nem létezik."

Az  MDF  visszatekintve  az  1990-
1994.   közötti   időszakra,   úgy   véli,
hogy a koalíciós kormány megkezdte
a nemzeti és etnikai kisebbségek hát-
rányos jogi  helyzetének körültekintő
fclszámolását,   melyiiek   következté-
bell:

-  1990-ben  létrejött  a  Nemzeti  és
Eüiikai  Kisebbségi  Hivatal  (NEKH),
majd alapítvány.

-  1993-ban  az  Országgyűlés  elfo-

gadta  a nemzeti  és  etiiikai  kisebbsé-
gek jogairól szÓIÓ törvényt..."

Az hDF szerint „1994-től a jelen-
1egi hatalom minden bűvészmutatvá-
iiya ellenére is  megtorpant a nemzeti
és    etnikai    kisebbségek   kisebbségi
jogegyenlőségének kiépítése.  Miköz-
ben adományosztó magatartással tart-
ja kézben Őket,  viszályt támaszt köz-
tük." A párt - tapasztalatai birtokában
- amemyiben ismét kormányzati po-
zícióba jut,  kiemelt és  fontos  felada-
tának  tekinti,  hogy  az  érintettekkel
ténylegesen közösen oldják meg pél-
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dául  „a nemzeti  és  etnikai  kísebbsé-

gek    parlamenti    képviseleti    jogát,
amely  nem  csupán  jeleiúétüket,  ha-
nem a jogalkotásban való részvételü-
ket is lehetővé teszi".

A    Fidesz    programjábm    valódi
esélyegyenlőséget khál  a cigányság-
nak.   A  párt  képzéssel,   átképzéssel,
közhasznú  foglalkoztatá`ssal,  a vállal-
kozóvá válás  elősegítésével és  lákás-
építési     programok     iámogatásával
akarja   elérri,   hogy   a   legnehezebb
helyzetben lévő családok saját Órtók-
teremtő munkájukkal váljamk képes-
sé  önmaguk  eltartására.   A  legf()nt()-

„Moiidd, Te kit választanál`."
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sabbnak az  oktatást és  a foglalkozta-
táspolitikát tartja.

A Fidesz nagyobb mozgásteret ad-
na  a kisebbségi  Öikormányzatoknak;
a f`inmszi'rozási hatásköröket és a kö-
telező   állami  feladatokat  egyaránt  a
kisebbségi Önkományzatokra bízná.

Az SZDSZ A cigányság társadalini
integrációja címmel egy egész fejeze-
tet szentel a témakörnek. A szabadde-
mokraták  szerint:  „A  magyarországi
cigányság helyzetében három problé-
makör ötvöződik:

- A cigánysággal szembeni többsé-

gi     előítéletesség,     a     cigányokkal
szembeni  hátrányos  megkülönbözte-
tés.

-  A cigányság  kiszorulása  a  mun-
kaerőpiacról,  a cigányok alacsony is-
kolázottsága,  katasztrofális  szociális,
egészségügyi  és  lakáshelyzete.  A ci-
gány lakosságon belül a munkanélkü-
liség  az országos  átlag  több mint há-
romszorosa,  az  iskolarendszerbe  be-
lépő cigány tanulóknak Ötvenszer ki-
sebb az esélyük az érettségi megszer-
zésére, mint nem cigány társaiknak, a
cigányok várható életkora körülbelül
ti'z  évvel  kevesebb,  mint  a  nem  ci-
gány lakosságé.

- A cigányság mint kisebbségi kö-
zÖsség  jogai  biztosításának,  demok-
ratikus   Önszerveződése   feltételeinek
és  kultúrális  intézményeinek hiánya,
a  cigánysággal   szemben   támasztott
asszimilációs elvárások".

Az SZDSZ elismeri a többség fele-
1Ősségét a cigánysággal kapcsolatban,
ezért  ezt   a  problémát  úgy   tekinti,
mint amelyben az állam kötelezettsé-
gei  más  területekhez  képest nagyob-
bak.

A   szabaddemokraták    szerint    az
1998   és   2002   közötti   kormányzati
ciklusban elsősorban a következő te-
rületeken szükséges hatékony lépése-
ket temi:  a hátrányos  megkülönböz-
tetés   csökkentése,   átfogó   kistérségi
és települési programok, munkahely-
teremtés, oktatás, kultúra, a demokra-
úkus  cigány  Önszerveződés  támoga-
tása, a többségi társadalom nyitottsá-
gának,  befogadókészségének erősíté-
se,  és   a  kormányzaú  munka  haté-
konyságánakjavítása.

A  szocialisták   változatlanul  meg-
fontolandónak   tartják,   hogy   a   mai
magyarországi   viszonyokra   történő
alkalmazás ával di s zkriminációellenes
törvény  kerüljön  kidolgozásra.  Sűr-
gős  intézkedésre  van  szükség  továb-

bá  -  a  párt  szakértői  szerint  -    egy
erre alkalmas inl`ormáciős, képzési és
pályáztatási központ  létrehozása  cél-
jából,   amely  koordinálja   és   egybe-
fogja  a  programok  kimunkálását  és
megvalósi'tását.

Az MSZP elsődleges partnernek az
OCKŐ-t  tartja,  de partnemek tekinti
a  tenni  vágyó  civil  szervezeteket  is.
Az  OCKÖ-vel  való  együttműködést
példaértékűnek ítéli.

A szocialisták  szerint  a romák ok-
tatására  és   a  szakképzésre  kell  ki-
emelt figyelmet fordítani.  „A cigány,
ság  oktatása  terén  strukturális  válto-
zást csak egy jól működő,  az esélye-
gyenlőséget    elősegítő,    hátrányokat
kompenzáló hatékony közoktatás ke-
retei  között  érhető  el.  E  rendszerbe
beépíüetők a cigányság sajátosságai-
hoz alkalmazkodó, hatékonyságnöve-
1Ő,  a kisebbségi jogból  eredő speci.á-
lis programok és intézmények. Az ál-
talános  oktatási rendszert kell kiegé-
szítenie  az  olyan  speciális  tehetség-
gondozó    intézményeknek,    mint    a
Gmdhi   Gimnázium,   a   Kalyi   Jag

Szakiskola   vagy   a   szolnoki   Roma
Esély  Alapítványi  lskola,  a  Collegi-
um Martineum,  az  Edelényi  Munka-
iskola.  EIŐ kell  segíteni,  hogy  ezek a
létesítmények  fokozatosan  a  cigány-
ság   kulturális-oktatási   autonómiájá-
nak intézményeivé váljanak.

Segíteni  kell   a  cigány  kultúra  és
művészet ápolását és fejlesztését. Tá-
mogatjuk az Országos Cigány Műve-
lődési és  Kulturális  Központ létreho-
zását.

Hatékony segítséget kell nyújtani a
tisztességes  megélhetés  feltételeinek
biztosításához.   Látni   kell   ugymak-
kor,  hogy  nincs  külön  „cigány-nyo-
mor",  csak  nyomor  és  sokan  élnek
még -sajnos!  -ebben az országban
nyomorúságos körülmények között."

Az FKGP támogatná a munkáhely-
teremtő beruházásokat:  adómentessé-
get  biztosítana  azon  vfllalkozóknak,
akik  cigány  embereket  alkalmaznak,
a  falvakban  pedig  a  cigányok  föld-
hözjuttatásával kívánj ák elősegíteni a
munkanélküliség csökkentését.

- paksi -

A kereszténydemokraták  kivételé-
vel  valamennyi jelenlegi  parlamenti
párt  indít  roma jelöltet  is  a  májusi
országgyulési  választásokon.  Mint a
Roma   Sajtóközpont   szerdai  közle-
ményéből   kiderült,   a  kisgazdáknál
Náday  Gyula,  a Magyarországi Ci-
gányok   Demokratikus   Szövetségé-
nek elnöke kerül az országos lista 17.
vagy  19. helyére.  A MCDSZ alelnö-
két,  Csányi  Gézát  a párt Veszprém
megyei listáján az ötödik, míg Puso-
ma  Jenőt  az  országos  lista  58.  he-
lyén   indítják.   A   két   kománypárt
egy-egy  jelöltet  állított.   Az  MSZP
Rácz   Gyöngyit   az   országos   lista
105.,  Budapesten pedig a 77. helyére

jelölte. Az SZDSZ a 41. helyen indít-
ja Daróczi Ágnest, a Magyar Televí-
zió  roma  magazinjának  szerkesztő-
jét.  Ugyancsak  egy jelöltet állított  a
Fidesz-Magyar   Polgári   Párt  Varga
József váualkozó, a párt ferencvárosi
elnöke személyében, aki a budapesú
lista 26.  helyét foglalja el.  Az MDF
három országos listás helyet tart fenn
roma jelölteknek.  KÖzülük  egyelőre
Kállai Kis Ernő Liszt-díjas klariné-
tos  31.  helye  biztos,  meHette  Dácsi
Farkas  JÓzsef  Békés  megyei  költő
és  vállalkozó,  valamint  Mezei  lst-
ván,  a magyar cigány labdarúgó-vá-

logatott menedzser  igazgatója  indul.
A  parlamenti  pártok  közül  egyedül
az MDNP cigány jelöltjei próbálnak
szerencsét  egyéni  körzetekben.  La-
katos lstván nagyvállalkozó Kisvár-
dán,   Csonka  Sándor  agrámémök
pedig  Komlón  száll  ringbe.  A parla-
menten kívüli pártok közül az Együtt
Magyarországért Dombóváron indít-

ja Horváth  Sándort,  a Phralipe  ci-
gány   szervezet  és   a  városi   Önkor-
mányzat tagját. Az Új Szövetség Ma-

gyarországért  és  a  MIÉP  nem  indít
roma jelölteket, a Munkáspárt Danyi
Antal egyéni vállalkozót a JÓzsefvá-
rosban  és  a fővárosi  lista ötödik he-
lyén,  Csóka  Emilt,  a  miskolci  ki-
sebbségi   önkományzat   elnökét   és
Hász Mihályt, egy kaposvári műve-
lődési ház  igazgatóját indítja,  utóbbi
a Somogy megyei lista élén.

Két roma párt egyébként továbbra is
gyűjü  az  ajánlócédulákat.  Lapzírián-
kig  még  nem  tudni,  hogy  a  Magyar
Cigányok Béke Pártjának (1078 Buda-

pest  Hemád  u.  14.  fszt.  3.),  illctve  a
Magyar Cigányok Demokratikus Párt-

jának  (5008  Szolnok,  Vörösmező  út.
235.) sikerül-e jelöltet hdlítania.

(Népszava)
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KAPASZKODO SZABOLCSI ROMAK
Sokan  közülük  földet  művelnek,  álla-

tokat   tartanak,   tanulnak.   Egyszóval  ka-
paszkodnak  ebben  a  nehéz,  meredek  vi-
lágban.  lgy  lehet jellemezni  a  Szabolcs-
S7.atmár-Bereg   inegyében   élő  romákat.
Az utóbbi idomen megpezsdült itt  az élet,
egymást érik a különböző roma l`órumok,
rendczvényck.     A    kormányprogram    is
hozzá.i.ái.ul  a  változásokhoz.  Igaz,  ezck  a
változások  még  nem  látványosak.  Látvá-
nyos  eredményről,  igazi megoldásról  ak-
kor heszélhetünk majd,  ha  tartós munka-
helyeket  tei.emtenek  a  térségben  és  eny-
hülnek  a lakásgondok.

A   mezőgazdasági   jellegű   megyében
különös .i.elentősége  van  a kormányprog-
ramnak,  amelynek  egyik  határozata  így
szól:  „A Magyar Agrárkamarával  együtt-
muködve ki kell alakítani azt a rendszert,
amely   elősegíti,   hogy   a   szociális   föld-
programok  a  gazdajegyzok  szakmai  ta-
nácsadása   mellett   hatékonyabban   való-
suljanak   meg.   A  kormányhatározat  kö-
vetkező  részénck  is  különös jelentősége
van a megyében:" Kiemelt figyelmet kell
fordítani  a  cigányságot jelentős  mérték-
ben  sújtó  egészségkárosodások  megelő-
zésére."  Az  oktatással  kapcsolatos  hatá-
rozatot is komolyan kezelik a megyében:
„Tovább  kell  fejleszteni  a  cigány  felzár-
kóztató,   tehetséggondozzó   oktatást."   A
témáról  beszélgettünk  Farkas Til}or .qg-
rármérnökkel,  a  Cigány  Kisebbségi  On-
kormányzat megyei  elnökével,  a Megyei
Munkaügyi Tanács tagjával.

-  Az   idei   földprogram   érdekében
már  a  tél  végén  iiitézkedtek.  Hogyan
veszik  eiinck  hasziiát  a  iiiegyében  élő
l.()mák?

-  Hasznát  veszik  ennek  nem  csak  a
megyében   élok.   A  burgonyakciónk  or-
szágra szóló.  De kezdem az elején.  A té-
len  a  megyében  muködő  52  cigány  ki-
sebbségi önkormányzat képviselőinek tá-
jékoztató fórumot rendeztünk Nyíregyhá-
zán.  Ezen  részt vett  Bi'ró  Miklós,  a Ma-
gyar Agrárkamara megyei szövetségének
titkára  is.  E fórumon  ismertettük  az  idei
pályázati  lehetőségeket.  A mezőgazdasá-
gi  i)ályázatokról  kiemelten  szóltunk.  El-
hangzott:   a  Magyarországi  Cigányokért
Közalapítvány   kuratóriumában   már   ta-
valy  elmondták,  hogy  a  ház  körijl  lévő
kis  területeket,  a  helyi  önkormányzatok
tulajdonában  lévő,  részben  parlagfölde+
ket jobban  kell  hasznosi'tani.  A kuratóri-
um   mezőgazdasági   bizottságának   tagja
vagyok, így érthető, hogy még inkább tá-
mogatom az  ügyet.  A múlt  évben  a  me-
gyében  760  család jutott  burgonyához  a
hasznosítási akció keretében.  Az idei pá-
lyázati lehetőségek ismertetésénél az em-
lí.tett   nyíregyházi   fórumon   elmondtuk,
hogy  a  pályázatok  elkészítését  segíti   a
megyei önkormányzat és az Agrárkamara
is.  Köztudomásra  hoztuk,  hogy idén  már
nem  ingyen  adjuk  a  vetohurgonyát,  ha-

ó

nem  kilónként  6  forintért.  A  kilónkénti
teljes ár egyébként 50 forint. Zöldségcso-
magot  is  kaphatnak  a romák.  Sárgarépa,
borsó,  bab,  összesen  11  féle  zöldségmag
van  a  csomagban.  Egy  500  forintot  érő
csomagért  100 forintot fizetnek a pályázó
romák.  A különbözetet  a burgonyánál  és
a zöldségcsomagnál  is a kuralórium Í`ize-
ti. Március végéig szép  számmal jöttek is
a pályázatok.

-  Konkrétan  liáiiyaii,  niire  i)ályáz-
tak?

-   A   burgonya   akcióra   a   megyében
1918, országosan 6731  család nyújtott be

pályázatot. A kertimagra, a zöldségakció-
ra   a   mcgyében   1747,   or`szágosan   6636
család jelentkezett.  A kisvárdai mezőgaz-
dasági  kísérleti  gazdaság  közhasznú  tár-
saságának  szakemt)erei  állították  össze  a
vetőburgonyát. Ők bárkinek szaktanácso-
kat is  adnak  az ültetéshez,  a műveléshez,
a  betakari'táshoz  és  a  tárolá`shoz.   Csalá-
donként   50   kg   vetoburgonya    adható.

Nyírmadán   hét   megyére   szóló   területi
burgonyaraktárt  hoztunk  létre.  A  Dunán
inneni megyék innen vihetik haza a vető-
burgonyát.  A Veszprém melletti Őcsény-
ben  is  kialakítottunk  egy  területi  burgo-
nyaraktárt,    a    dunántúli    romacsaládok
megsegítésére. Köztudott, hogy a szabol-
csi  földben jól  megterem a burgonya.  Jó
is  az aktivitás.  A mátészalkai romák pél-
dául  19,  a  kemecsiek  20,  a  nyímadiak
13,   a  pirincseiek   12   hektáron   akarnak
idén  burgonyát  termelni.  A  burgonya  a
családok    étkezését    segi`theii.    Szólnom
kell  a kukoricaakcióról,  amely  a megyé-
ben idén majdnem 12o hektáiTa terjed ki.
A gávavencsellői romák például  2o  hek-
táron,   a   mátészalkaiak   19   hektáron,   a
nyírcsaholyiak   17   hektáron,   a  szatmár-
csekeiek  s  hektáron  kívánnak  kukoricát
temelni. A kukorica eladható, pénzzé te+

hető, de sertéshízlalásra, saját fogyasztás-
ra,  hústermelésre is j.ó.

- A tél végén a7,on a n»'rcgyházi fó-
iunion    niílyen    pályázat(ikra    hi'vták
még fel a rigyclmet?

-  A  Földművelésügyi  Minisztérium  kü-
lön  támogatja  a  hátrányos  hely'/.etű cigány
családokat, a temelői közösségeket. En.e a
célra országo.san 50 millió t`orim áll rendel-
kezésre. Támogauiató például az a sertéste-
nyésztő,  aki pénzéii  veszi  a tápot.  A száin-
lával igazolt vásárlás esctén a tápnak akár a
felét is kit-izethetik.  Az ilyen irányú  pályá-
zatokat a Magyarországi Cigányokért Köz-
alapítványhoz  kell  benyúj.tani.  Roma  vál-
lakozók  kedvezményes  hitelrc  pályázhat-
nak,  ha  mezőgazdasági  vállalkozást  f`oly-
tatnak,  vagy  hagyományos  cigány  foglal-
kozást űznek, például kosarat fonnak, vagy
kovácsként muködnek. Ezt a lehetőséget is
ismertettük.

- A DOTE Nyi'regyházi Egészségiigyi
Főisko]ai    Karán    nem    rég    sza])adi
cgyetenii   előadássorozat  indult,   ami-
nck    késobb    szocíális,    egészségügyi
haszna lchet. Dc liogyan?

- A Néi)jóléti Minisztérium támogatá-
sával márciusban indult a sorozat és  má-
jus  közei)éig  tart.  Az  előadásokon  azok
az oktatók, előadók és demonstrátor hall-
gatók vesznek részt,  akik az ősszcl indu-
ló  felvételi elokész,ítő évfolyamon  speci-
ális előadásokat tartanak majd. Roma ve-
zetok,  romákat  támogatók  is  rész,t  vesz-
nek az akcióban.  Az ősszel induló eloké-
szítő évfolyamon várhatóan számos roma
származású  fiatal  vesz  részt.  Cél,  hogy
j-övőre felvételt nyei.jenek erre a főiskolá-
ra.  Az előadássorozaton több neves előa-
dó  mellett én  is  előadó  leszek.  Jó  volna,
ha  4-5  év  múlva  több  roma  származású
diplomás fiatal menne ki dolgozni az ön-
kormányzatokhoz,  a  szociális  és  egész-
ségügyi intézményekbe.

- A niegyél)en elindult a felnőttokta-
tás.  Vaiinak-e    már  koiiki.ét  eredmé-
11yek?

- Eredmény,  hogy nem rég Hodászon,
Paszabon   és   Tisz,avasváriban   befejező-
dött  a  s  osztályt  nem  végzettek  felzár-
kóztató  tanfolyama.  A végzettek  gépjár-
művezetői    jogosítványt     szerezhetnek,
szakmát     tanulhatnak.     A    nyíregyházi
Nyi'rdinamika Kft.  a megyében több száz
felnőttet átképzett, az átképzettek egy ré-
sze  álláshoz jutoit.  Egy  szabolcsi  telepü-
lésen, Kék községben ősz óta muködik a
Népfőiskola.   Nemrég   a   főiskolán   húsz

::ti:í:akőkgazmde±őégp:ződ±aángf[P[Ys:e°rteti#
géptant, könyvelést,  adóügyeket is  tanul-
nak és a tenfolyam elvégzése után vállal-
kozóvá válhatnak.  Az oktatás is hozzájá-
rulhat  a  szabolcsi  romák  felemelkedésé-
hez.

Nábrádi Lajos
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Ha esélyt kapnak a cigányok, készek felzárkózni
A   közelmúltban   végzett   kutatások

``zerint a cigány  ``zámazású€ik munka-
vállalási  hajlmdósága  nem  rosszabb  a
társadalmi átlagnál - hmgsúlyozta Kiss
Péter munkaügyi  minis7.ter a mini``zté-
riumban  tmott  ``ajtótájékoztatón,  ahol
Farkas   Flóriánna],  az  Országo``  Ci-
gány  Kisebbségi  Önkományzat  elnö-
kével  a  roma  kkosság  t.oglalkoztatási
helyzetéről  számol{ak be.

A tárca módszertani t{'ij éko7.t{itó füze-
tet állított összc annak érdckében, hogy
az  állami  és  civil  szervezetek  eredmé-
nyesebben segíthessék a cigányság fel-
zárkóztiitf`sát. A füzet bemutatja a kép-
zéLsi,   foglalkozt€itási  lehetőségeket,  az
elnyerhető támogatások fom:üt. a gya-
korlatban  bevált programokat.  Közli  a
cigányokkal   foglalkozó   alapítványok,
``zervezetek chlistáját.

Farkas FIórián `szólt anól, hogy Bor-
sod megyében nő az  oly"i települések
száma,  ahol 90-100  százalékos a mun-
kanélküliség.  Ezek a területek azonnali
kományzati  beavatkozást  igényelnek.
Eredményként   könyvelik   el,   mondta

F{Lrkas FIórián, hogy a cigányság végre
szavazati   jogot   kapott   az    Országos
KözmuiikaünácLsnál.  Ez  azért  különö-
sen   fontos,   mcrt  a  közmunkaprogra-
inokb€m  részt  vevők  40  százaléka  ro-
ma. Ez a magas arány iL` arra utal, hogy
a  cigányság  munkav±'Ulalási  hajlmdó-
sága  nem  rosszabb,  inint  másoké.  Ha
csélyt kapnak a cig{'myok,  képe``ek  fel-
zárkózni.

Kiss  Péter  chhez  kapcsolódóan  el-
monclta:   a   szakmai   képzettséghez,   a
munkakultúra javításához elsősorban  a
közmunkaprogramokkal  összekapcsolt
oktatás  ad  lehetőséget.  Ez  a gyakorlat
már az idén elkezdődött. A cél az, hogy
ne  csak átmeneti jelleggel,  a  közmun-
ké'Lk  révén  ju`ssanak  állíu;hoz  a  cigány
számazásúak,  hanem  új  munkahelyek
létesítésével  tartós  foglalkoztatásuk  is
megoldódjék.

Az idén megyénként  16 úgynevezett
közösségfejlesztő  asszisz[ens  képzésé-
hez járul hozzá a Munkaerő-piaci Alap
45  millió  forinttal.  0lyan  cigz'my  szár-
mazású  személyeket vála``ztanak ki er-
re  a  muiikára,  akik  élvezik  társaik  bi-
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zalmát é`` készek a szcrvező  tevékeny-
ségre.  E  képzett  ``zzikemberek  t;'ijék()z-
tatják  majd  a  helyi  cigányság  problé-
máiról  a  települési  önkormányzatokat,
a   munkaügyi   közp()ntokaL   közrcmű-
ködnek  a helyi  körülményhez  igazodó
programok kimunkálásában. -P-

KÖZLEMÉNY
Az  Ors7.ágoL`  Cig€'my  Ki``cbb.`égi

Önkom{'inyzatnak   az   utóbbi   na-
pokban    tudomásáríi   jutott,    hogy
egy csehorL`zági roma cszuád eseté-
re hivatkozva  bizonyos  személyek
és  csoportok  felelőtlen  s7.crvczke-
désbe kezdtek a magyarországi ci-
gányság  körében  !m  ígérve,  hogy
közbenj<Áimk  érdekükben  kamicl€ii ,
illetve az Egyesült Államokba szÓ-
ló  kivándorló  vízum  megszer7.ésé-
ért.  Az  OCKÖ  elítéli ezeket a s7,e-
mélycket é``  poliLikzii  valainint ein-
beri  felclőtlenségüket  ahh()z  méri,
hogy  meggondolat]anságukkal  mi-
lycn inélycn árthamak a m{igymor-
szági  romáknak  és  Magyarország
EURO-    AHANTl    csatku{ozási
esélyeinek.   Az   OCKÖ   í`elsz,Ólítja
ezeket  a  személyeket,  hogy  azon-
nal hagyjanak fel ezzel a nemtelen,
l`elforgató tevékenységgel és ne ál-
cázzák      személyes       érdekeiket,
myagi   vagy    cgyéb   ambícióikat
mások sorsának kérés nélküli inté-
zésével.

Az  OCKÖ  világosan  le  kl'vánja
szögezni,  hogy  aki  t.elül  a  k€ilan-
doroknak,   mindenét  veszélyeztet-
heti.   A   csehországi   péld{i   is   az[
mutatja,  hogy  akik  nekivágtak,  de
kiutasították Őket esetleg  már nem
volt  hová  hazatémiük.  Az  OCKÖ
azonban     azon     dolgozik,     hogy
olym  programok  gyorsuljanak  fel
idehaza  a  foglakoztatásbm  és  a
lakásteremtésben,    hogy   egyeüen
magy€ir cigánynak  se kelljen  a ki-
vándorlás  gondolatával  foglalkoz-
nia,   különösen,   hogy   nincs   hová
menekülnie, mert a nyugat-európai
országoknak  is  meg  van  a  maguk
baja.

Budapest,  1998.  április 20.

Farkas FIórián
az OCKÖ elnöke
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OKTATÁSÜGYI  KONFERENCIA SZOLNOKON

E``élyencgycnlőség     éz     oktatásban
címmel  tano[tzk konl.ercnciát a „Roina
Esély"  Altemati'v  Alapítványi  Szakis-
kola rcndezését)en  Sz()lnokon`  a Tudo-
m'my és Tcchnika Házában.

Az   iskola   igazgaiója,   Csillei   Béla
előadásában  szólt arról,  liogy  olyan  i``-
kok'LkTa   \7zm   szükség,   aliová   szívesen

járnak a gycrckek, ahol olyan iL`incrcic-
ket  .`zcrezlietnck,  amelyekci  hasznosi'-
tani i`` tudnak a későbbickben a munka-
crőpiacon.  A  tímulni  ``zándékozó,  dc  zi
kö7.épiskoláb(']I krinaradL cigány és iicm
cigány  fiaLíilok   iskolájának  igazgatója
szerint a kom€'mynak pénzt kcll áldoz-
nia a  tmulni  szándékozó  cigány  fiat;i-
lok  kér>zésének  támogatására,  mert  a7j
oktatás íz, zmi hosszabb távon a legna-
gyobb hasznoL hozza.

Az  oktatásügyi  konl`ercncia  inásnap
a `.Roma Esély"  Alapítv<Ámyi Szakisko-
]ában  l.ol ytaiódott.

A cigány  riatalok  szakképzéssel  tör-
ténő   inunkaerő-i)iaci    esélynövelésére
az előad(')k,  a inár sikereket is  l`elmuta-

A „Lungo Drom"  Országos Cigímy
Érdekvédelmi   és   Polgári   Szövetség
1998.   áprili``   2-án   tartotta  elnökségi
ülését Szolnokon.

A január  16-i  kongresszus  Óta  iöbb
mint   100  alapszcrvezet  jött  létre  a7.
ország  különböző  tclepülésein.  Ezzel
közcl  800  ielcpülésen  van  már jelen.
Mindez  önmagában  is  nagy  felelős-
séget jclcnt a legnagyobb cigányszcr-
ve7.et szíimára mind a poliükai irány-
vonal meghatározása,  mind a helyha-
iósági  választásokra  való  felkészülés
szemi)ontjából.

Az    elnökség    egyetértett    abban,
hogy  a  kö7.éptávú  cigány  cselekvési

program sikeres kivitelezése elenged-
hctcuen, ezért a képviselők résztvesz-
nek  abban,  hogy  az  adoLt  megyében
és  az  egyes  településekcn  minél job-
bm megismerjék azt,.

A vezetőség döntött abban  is, hogy
nyitott  minden   tisztességesen  politi-
záló,  a cigányügyet Őszintén  szolgáló
szervezet felé, és vállalja a cigány Ön-

tó  szakiskolák  vezetői  számos javasla-
tot   előterjesztettek.   Egyetértcttek   ab-
ban, liogy inegcngcdhetellen a modell-
programokat   kidolgozó,   a   cigz'my   é``
nem  cigány  riatalokkal  kieinclt módon
l`oglalkozó   iskolák   myagi   ellchetctle-
nülése. Miközbcn a szaktí'ucák komoly
összeget különítettck el a hasonló isko-
lák inűködtctésére, cz a pénz ncm jui el
a  valós  inunkát  végzőkhöz.  Az  intéz-
mények     ve-
zctői ezért ér-
dekvédelini
szcrvczctct,
hoztak    léü.e,
mely  azokat
a      modcllin-
tézményekct
i.ogja      öLssze,
€melyck    va-
lós       progra-
inokkal    vég-
zik   a   cigány
f'iatalok   bei]-
leszkedésé-

nck,   s7.akmaszer7.é``énck   feladatÁi.    A

szervezet  beadváimyal  l`ordul  a  művc-
1ődési  ininiszterhez  és  a7.  Országos Ci-

gány  Kisebbségi  Önkományzat  elnö-
kéhcz  a folyzmato`` és rendszere`` költ-
ségvetési    támogatás   biztosításáért.   a
mintaértékű programmal rendelkező i``-
kolák zuiyagi cllehetetlcnülésénck mcg-
€ikadályozás€i érdekét)cn.

kományzat  létrehozását  helyileg   é``
országosan egyaránt.

Ugyanakkor a szervezet a helyható-
sági választásra és az országos elekto-

közös jelölteket) az ország különböző
településein és a megyei közgyűlések
tagjai sorába delegál. EIŐzetes számí-
tások   szerint  mintegy   200-250   he-
lyen.

A7. elnökség  ell.()gadta iK  1998.  évi
költségvctést  és  tckintettel    a  szűkös
támogatásra,   a  vezetőség  társadalmi
funkcióbm,   tiszteledíj   nélkül   végzi

ri gyűlésre úgy készül, hogy képvise-     feladatái.
ioket   állít   (közös   polgámestereket.         Végüi  döntéLs  született arról  is,  hogy

4 hónapos kéi)zé``t indítanak a jelöliek
felkészítésére, máj ustól szeptemberig.

Szolnok,1998. április 2.

Farkas Flórián, elnök
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Ez is egy e9Oldá
's

MUNKAHELYTEREMTES

Ma már nevezhetjük közhelynek, nagy igazságnak,
óriási problémának a hazánkban uralkodó

munkanélküliségef. Az elbocsájtott embert.ömegnek
az anyagi gondokon túl §úlyos lelki nyomást jelent a

ri'urgzanméfiküRínscesgséziu#ksseé#'.'ggy°óngdy3r[.a]fgaáz3mmee]á#daásf
fehát a munkahelyferemtés jelentene. Ezen .dolgozik

Rcritael Jár\osné Abonyban, aki első lépésként
szőnyegszövő taníolyamot szervezetl.

-   1997.   májusában   megkeresett   a
munkaügyi  központ  ceglédi  kirendclt-
ségének  vezetője és a kecskemét,i kép-
zőközpont   programszervczője   és   el-
mondták,  hogy  tartós  munkanélküliek
részére különbö7.Ő képzési lehetőségeik
vannak.   Körülbelül   20   szakma  közül
lehetett választani.

-   Miért   pont   a   szőnyegszövésre
esett a választás?

-  Pi€ickutatást  végeztem  azt tud{ko-
zódván,   hogy   a   l`elsorolt   lehetőségek
közül  ini  az,  ami jobbm  érdekelné  a
cigányokat.     Előzetes     tapasztalataim
voltak arról, hogy a férfiak a hulladék-
hasznosításban  érdekeltek.  0lyan  tan-
folyamot  szerettem  volna,  amely  vál-
lalkozói  képesítést  ad.   Erre  a  tanfo-
lyamra rövid időn  belül  volt  18 jelent-
kező.  A  nők  körében  is  érdeklődtem,

` hogy milycn  szakma megszerzését lát-
nák hasznosnak. Táláltam egy vállalko-
zót,  €úci azt mondta,  hogy hajlandó  tő-
lünk   az   elkészített  rongyszőnyegeket
felvásárolni,  így  e  mellett  döntöttünk.
A t"il`olyamok 1997. október végén in-
dultak be. A szervezés egyébként 5 hó-
napot vett igénybe.

-   Csak   cigány   emberek   vettek
részt a képzésen?

-  A nőknél  tizenhat,  a  férfiaknál  14
cigány  jelentkező  volt.  Sajnos  menet-
közben a nők közül a cigímyok fokoza-
t,os€m    lemorzsolódtak.    Folyamatosm
pótolni kellett a résztvevok számát, vé-
gül  -  velem  együtt  -  ketten  maradtunk
cigányok  a  tanl`olyamon.   Ezt  nagyon
sajnáltam, hiszen nem ez volt az elkép-
zelésem.

A  vállalkozó  azt  mondta,  hogy  to-
vábbra is felvásárolja ezeket a szőnye-
geket,   tehát   folyamatos   pénzkereseú

lehetőséget biztosít az itt végzett íusszo-
nyokmk.  Nemrégen  itt járt  a  Magyar
Televízió és oti is elmondtam,  hogy az
itt  végzettek  olyan  anyagi  helyzetbcn
élnek, hogy nem tudják mcgvásárolni a
szőnyegszövéshez  szükséges  eszközö-
ket,   így  azt  kértem,   hogy  közhasznú
munkások  lehessenek  egy  évig.  Jclen-
leg itt mtunk.

-  Mi   les7,  a   továbl)iakl)an?   Lesz
('olytatás?

- Ujabb jelentkezők vmnak,  tehát a
rongyszőnyeg-szövŐ   tanfolyamot  újra
indítjuk,  és más tanfolyamokat is szer-
vezünk,  mint például  a kosárfonó  tan-
folyam.  Ez  azért  is  lenne
jó,  mert  egymásra  épülne.
Megtemelnénk   az   alap-
anyagot,   a  vesszőt,   majd
feldolgoznánk  azt.  A pol-
g€'imester  úr   és  a kisebb-
ségi  Önkományzat  a  leg-
messzebbmenőkig     támo-
gamak.  A helyiséget is  ők
biztosíják.    Célom,    hogy
Abonyban   is   létre  jöjjön
egy képzőközpont. A kecs-
keméti  képzőközpont  ve-
zetője biztosítja az oktató-
kat,  a  ceglédi  és  a  buda-

pesti   munkaügyi  központ
pedig van olyan rugalmas,
hogy  ha  van  mondjuk  20
átképzési lehetőség, én eb-
ből     kiválaszthatom    azt,
aminek     egyrészt     piaca
van,  másrészt  alkalmasak
rá  a  cigányok.   Ezért  na-
gyon jó  az,  hogy  ha nincs
például  vályogtéglakészítő
tanfolyam,   de  én  szerve-
zek 20 cigányt erre, akkor
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ezt   megcsinálhatjuk.   0lyan   t"il`olya-
mokat   indímatunk,   amire   szükségük
van  a  cigányoknak.   Az  előző  képzés
utím már 6  emberről  tudok akik ö.`sze-
fogtak és közös vállalkozásba kezdtek.
Ha  a  többi  csak  tisztességesen  gyűjtö-

get, már akkor is megérte.
Másik célom  egy  kisléLszámú  v:mo-

da  létrehozása,  melyre  a  léLszám  i"'u.
inegvan,  csak hely kell hozzá. Jelenleg
tízen  v"m€k,  de  ha  beindul  és  lesz  rá
igény akkor növekedni  fog.

-  Ilyen  egyszerű  a  munkahelyte-
remtés?

-  Próbálok  inindent  elkövemi.   Azt

gondolom, ha valaki zikar segíteni akár
Önmagán,   akár   a   inunkanélkülieken,
akkor  az  mcgoldható.   V{uinak   szijnos
olyzin einberek akik íizt moiidják,  hogy
elégedcttek és nem is akamak cbből ki-
1épni,  és  it[  nem  c`sak  a  cigány  embe-
rekről   beszélek.   Kap.ják   a  rendszere``

jövedelmet   és   nincs   kedvük   tanulni.
Véleményem   szerint  a  munkmélküli-
ség   inelleit   ez   a   másik   legnagyobb
probléma.

8.  Kóté  IJill:l

Fotó: Járdány Gyula
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Én még  kukában élelem után kutató gyerekeket nem láttam.
Kenyeret kunyeráló apróságokkal is csak Aradon találkoztam.
Ezért aztán hiszem,  hogy Magyarországon az iskolás korúak

legalább naponta egyszer meleg ételhez jutnak. Mivel már régen
érdekelt a kérdés,  Így körbejártam néhány .iskolát,

hogy megtudakoljam, hol és mit esznek a gyerekek.

Nagykanizsán  a  RÓzsa  úii  Általá-
nos   lskolában   3/4  9-k()r  értelmi  l.o-

gyaték()s    gyerekek    ``orakoznak    az
ebédlőben.  Iti  a gyógyítva nevelés,  a
1`elzárkóztatás  ininden  l..dja  élő  inód-
szer, hiszen cz DÓ1-Zala egyik ún. ki-
segítő  iskolája.  A  2.  ()s7.tályos  Bog-
dán  Dávid  l`alja  a  zsír()s  kenyereL és
a  tcát.  A vacsoráról  nem beszél, kér-
déscmre,   h()gy   mit  evetl  este,   c``ak
szégyenlősen somolyog.  S  hogy mi  a
kedvence?  A  zsír()s  kenyér!  Az  idő-
scbb  k()nyhás   nénik  szerint  ezek   a
gyerekek otüion nem eheüiek se este,
se  reggel,  mert  a  ü'zóraizás  náluk  a
sokszor()s   repeta   kéréséből   áll.   Ré-

gebben  10  (')rakor  adtak  először  enni

a gyerekeknek, de iudoinásuk szcrint
- ezt irinden iskolában egy Órával el-
Őbbre  h()zták.  Ők  addig  kenik  a  ke-
nyeret,  amcddig  csak  kérik.  Szeren-
csére !

Horváth   lstvánné   iskolaigazgató
áil`ogó képet ad, tud mjndent, az osz-
tályfőnökök    tájékoztatása    nyomán
szinte névre  szÓIóan be  tud  számolni
ak`ár az iskolán kívüli étkezésekről is:

-Iskolánkbm 150 általános iskolás
korú  és  44  pályaorientációs  16  éven
1`elüli fiatal tanul. A tmulóknak mint-
egy    30%-a   vidékről,    Garaboncról,
Galambokról,   Miháldról,   Pötrötéről
és    Eszteregnyéről   jár   be.    Anyagi
helyzetük   nagyon   rossz,   lecsúszott

családból   érkezik   .d   többség.    Igaz,
hogy külön nein tartjuk  nyílván, de  a
39  cigáiiy  tanulí>ra  külön  oda  rigye-
lünk.  A vidékiek temés7jctcsen  mind
az    iskt)lában    étkeznek,    a    hclyick
többsége  is,  hiszen   a  szülő  bclátta,
hogy  e7.  a  legcgyszerűbb, legcélrave-
zetőbb,  s  számukra  is  a  legolcsóbb.
Az  étkezési   térítés  bcl`izetésével   vi-
szont   állmdóan   gondjaink   vaimak,
kérjük,  várjuk,  újra  kérjük,  az  clma-
radások    sokszor    tctemes    összegct
tesznek ki. Ennek ellenére, ``oha nem
állítottunk ki egyetlen gyerckct sein a
sorból  azzal,  hogy  te  erre  a  hí)napra
nem  fizettél  be.  A  nagykanizs`di  ön-
kormányzat     maximálisan     inegérti
gondjainkat,   dc   a   vidékiektől   nem
mindig   érkezik   időben   még   a   l`ej-
kvóta sem.

A gyerekck sajnos éhesen érkeznek
az  iskolába.  Itt v`m pőldául  a hcti  ét-
rend:   tejet,   teát   mindenmp   adunk,
zöldségfélét  és  gyümölcsöt  úgyszin-
tén.  Inkább megeszik a főtt kolbászt,

Nikolettnek almii  i.` j`it

10 ILJNGO  DROM" 1998.  április



mint a natúr szeletet, s  a kifőtt tészta
áll a kívánságlista élén. Nincs ételdo-
bálás,  lehet újra kérni,  s  igen jól  be-
vált  az életkorhoz  mért adagmennyi-
ség.  Gyakran  előfordul,  hogy  hétfőn
rosszul  vannak  a  gyerekek.  Ez  azért
van, mert hétvégén alig esznek, s hét-
főn az iskolában megpróbálják mind-
czt pótolni.

Nagykanizsa  legnagyobb  iskolájá-
ban,  a  Hevesi  útiba  600  gyerek jár.
Egyharmaduk  étkezési  tén'tésben  ré-
szesül.  Az igazgatónő, Sósné Kutasi
Margit így összegez:

- Iskolánk egy kimondottan lakóte-
lepi   iskola,   s()k  hátrányos  körülmé-
nyek között élő gyerekkel. Az alsó ta-
gozatosok 100%-ban itt étkeznek, ve-
lük  kevesebb   a  g()ndunk,   inkább   a
menzások   viselkedését   nem   értjük.
Válogatnak,   húst,   főzelékeket   nem
igénylik,   pedig   éhesek,   hiszen   már
nem igen van pénz a pizz`ázásra. Tíz-
Í)raira  esetleg  kakaót  és  kiflit  tudnak
venni. A 17 cigánygyerek belesimul a
többi  közé.  A  piciktől  tudjuk,  hogy
gyakran  az iskolai uzsonna  az utolsó
étkezés,  el  is  fogy,  sőt  több  kellene
belőle.

Ezután  vidékre  vettem  az  utamat.
Zalakomár országosan is  ismert tele-
i)ülés.  Itt a tanulók 40%-a cigány.

-  Ez  a  speciá]is  helyzet,  hogyan
tükröződik    a    gyermekéLeLmezés-
l)en? - kérdeztem Lakner Lajos di-
rektort.

-  A  mi  alapelvünk  az  lenne,  hogy
mponta  legalább  egyszer  kapjon  a
gyerek  az  iskolában  ételt.   Ezt  nem
tudtuk    megvalósítani,    mert   senkit
nem    lehet    erőszakkal    arra    kény-
szeríteni, hogy hol  és  mikor etesse a
gyermekét.   A   128  cigány  tanulóból
fele   étkezik  az  iskolában.   Közülük
összesen  50  térítésmentes.   Ebben  a
falubm eléggé differenciálódott a ci-
gány  lakosság,  a  zenész-,  köszörűs,
búcsús  családok  megfelelő  ételfelté-
teleket  teremtettek  maguknák,  de  ott
a  másik  véglet,  a putribm  élés  ször-
nyű  körülményei.  Az  önkormányzat
nagyon helyesen itt úgy döntött, hogy
a különböző támogatásokat megadja,
de  a megfelelően gazdálkodni képte-
len  családoknak,   ennek  ellenértékét
természetben    juttatja.    A    szociális
gondozó bevásáról: konzerveket, szá-
raz  tésztát,  krumplit,  s  ez  által bizto-

sítva van a család  alapvető étkezése.
Régebben előfordult, hogy hétfő reg-
gel  összeestek  a  gyerekek  az  éhség-
től, ezért a konyhán a tea és a kenyér
már fél  8-tól várta a kis  éheseket.  Az
előbb váz()lt módszeriiek az lett a ha-
tása,  hogy  a  családokban  esetleg  va-
csora is jut.

A 6  éves  Orsós  Nikolett anyukája
elmondása sze'rint ő rendszeresen főz
mind az öt gyerekének.  Naponta leg-
alább  egyszer  van  meleg  étel,  igaz,
hogy  ez  leginkább  paprikás  krumpli
és   kifőtt   tészta.   Az   almát  eszegető

gyönyörű szép kis leánykájával bizo-
nyította,  hogy  náluk gyümölcs  is jut
az asztalra.

Kömtam végén  azzal  a bizakodás-
sal  ragadtam  tollat,  hogy  .az  ország
összes Önkormányzata szívén viseli  a

g yermekétkez te tés t ,          g ondj aikb an
nem   hagyja    magára   az   iskolákat.
Mert  az iskolákban 'dz  odafigyelés,  a
f`Őzési  kapacitás  mindenütt  megfele-
lő, csak a támogatás mértéke nem fe-
dezi egészen a gyarapodó igényeket.

Büki Erzsébet

Ma már nem lehet félrevezetni a cigányságot
::+_:.--...--..-.;;*.;.-.::--:--- -:.-.:.*:::::::
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Alig   egy   hónapos   Nógrád   megyei
szervező munkát követően Pásztón bo-
nyolította  le   cigányfórurpát  a  Lungo
Drom  Országos  Cigány  Erdekvédelmi
és  Polgári  Szövetség.  A    művelődési
ház  zsúfolásig  megtelt  klubhelyiségé-
ben  a közelmúltban  alakult helyi  szer-
vezet elnöke Jusztin lstvánné köszön-
tötte  a  inegjelenteket.  A fórumon  Lu-
kács  Mihály,   Lólé   László,  Bencsik
Url)án és Rácz Ernő, az országos szö-
vetség  elnökségének  tagjai,  Pásztó  vá-
ros  két  alpolgámestere,  he]yi  szerve-
zetek,  intézmények,  valamint  Bátony-
terenye   és   Mátraverebély   kisebbségi
csoportj ának képviselői vettek részt.

Lólé László megnyitó beszédét azzal
kezdte:   hoszú   út   előtt   áll   a   Lungo
Drom.       Érdekvédelmi       szervezetük
1990-ben Tatabányán 7  csoport kezde-
ményezésére jött  létre.  Ma mind  a  19
megyében jelen vmnak, tagszervezete-
ik   száma   meghaladja   a   nyolcszázat
(Nógrád megyében igen rövid idő alatt
húszra   nőtt   a    csoportok    száma.    a
szerk.), ezzel az ország legnagyobb ki-

sebbségi     érdekvédelmi     szevezetévé
nőite  ki  magát.  Egyébként  az  1994-es
választások idején ez a szervezet alakí-
totta  meg  a  cigányság  körében  a  leg-
több kisebbségi Önkományzatot.

Civil  szervezetként  működünk,  igen
hátrányos   helyzetű   emberek   érdekét
képviseljük,    miközben    nyitottunk    a
polgárosodás  felé -  folytatta mondm-
dóját az elnökség tagja.

Bencsik  Urbán  Az  élet  él,   és  élni
akar...  cflnű  Ady-idézettel  kezdte  hoz-
zászólását, miközben ehondta, hogy a
jövohen már az Óvodában elkezdik azt
a nevelést, melynek során a cigánygye-
rekek ismeretet szereznek arról, milyen
lehetőségeik  vannak  a  többségi  társa-
dalomban.  Rácz Emő az alapítványok,
pályázatok kisebbséget érintő lehetősé-
geit sorolta fel, miközben megjegyezte,
hogy  a  szomszédos  Heves  megyében
egy  alapítvány jóvoltából  a cigány  la-
kosság az elmúlt évben közel 40 millió
forintos   támogatÁshoz  jutott.   Lukács
Mihály   útszélére   dobott   etnikumnak
nevezte  a  cigányságot,  miközben  fel-
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hívta a hallgatóság figyelmét zm.a hogy
a hat parlamenti párt közül csak egyet-
len egy párt tűzte zászlójára a cigány-
ság helyze[ét.

- Akarva, vagy akaratlanul egyiknek
sincs   cigánysággal   kapcsolatos   kon-
cepciója.   -  mondta   Lukács   a  népes
hallgatóság  előt,t.  -  A  cigányság  nem
kell ma egyetlen pármak sem.  Ezen el
kell  gondolkodnunk!  Erre  oda  kell  fi-
gyelnünk!  Egyébként ma már  nem  le-
het f`élrevezetni a cigányságot. Tudjuk,
mit kell  tennünk,  fel  tudjuk  fogni,  kik
képviselik valós érdekeinket.

Befejezésül megjegyezte, Nógrád me-
gyében is hainarosan megalakul a Lungo
Drom  megyei  érdekvédelmi  szervezete,
ahonnan  három  t`Ő  bekerül  az  országos
szervezetbe.  A pásztói  cigányr`Ónm  ezt
követően majd' három Órás élénk eszme-
cserével  folytatódoft,  melynek  során  a
helyi cigányságot érintő kérdéskörök ke-
rültek megvitatásra.

Zentai József
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Bíróság előtt húsz kisebbségi szervezet

Döntöttek a laptámogatásokróI
Több  tízmillió  forintt,al nem tudott

elszámolni    a    támogatott   pályázók
mintegy  s  százaléka, összesen 82 ki-
sebbségi  szervezet  a  Magyarországi
Nemzeti   és   Etnikai   Kisebbségekért
Közalapítványnak.   Ezért  húsz   eset-
ben  fordultak  bírósághoz  -  tudtuk
meg Molnár Mártontól, a közalapít-
vány igazgatój átó1.

A  közalapítvány   idén  474   inillió
forintból  gazdálkodik,  aminek jelen-
tős  hányadát  az  országos  terjesztésű
kisebbségi  lapok támogatása teszi ki.
A  177,5  millió  forintos  keretet a ku-
r`dtórium  legutóbbi   ülésén  osztották
fel,  15  újság  között,.  A  támogatottak
névsora megegyezik az egy évvel ko-
rábbi   listával,   a   tavalyihoz   képest
rendelkezésre  álló 7,5 millió forintos
többletet  arányosan  osztották  szét  a
lapok között.  Az egyes kiadványokat
4-tő1  26  millió  forintig  terjedő  ösz-
szeggel támogatták.

Céltámogatásokra     szintén     177,5
millió forintot fordít a közalapítvány,
a tavalyi  174,6 millió forinttal szem-
ben. Ezek között oktatási programok-
tól kezdve, életmódtáborokon át hité-
1eti., közösségi programokra lehet pá-
lyázni.

A közép-  és  felsőfokú  iskolák  ki-
sebbségi   származású   hallgatói   szá-
mára az  1997/98-as tanévben 71  mil-
lió   forintot   szán   a   közalapítvány.
Ősszesen   1200   tanulót   támogattak
havi  5,  illetve 7  ezer  forinttal.  A kö-
vetkező   tanévben   75   millió   forint
használható   fel,   az   erre   vonatkozó
pályázatot április  végén írja ki a ku-
ratórium. Az idén először kiírt pályá-
zatukra  258-an  jelentkeztek.   Ennek
keretében   kisebbségi   alkotó   művé-
szeket,  kutatókat  fognak  támogatni
egyéni  ösztöndíj  formájáb.m,  Össze-
sen  14,2  inillió  forinttal.  A jelentke-
zők közül április 30-án választanak a
kurátorok.   A  keretösszegekkel  kap-
csolatban   Molnár   Márton   hangsú-
lyozta, hogy  azok a kuratórium dön-
tésétől függően változhatnak.

Az  igazgatő  elmondta:  Öszesen  82
szervezet tartozik a szerződésben vál-
1alt  elszárnolással,  köztük  van,  ame-
lyik öt pályázattal is adós. Húsz szer-
vezettől   bírósági   úton   igyekeznek
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visszaszerezni a nem a célnak megfe-
1elően elköltött pénzeket.

A másik,  100  rilliós  támogatások
felett   rendelkező   közalapítvány,    a
Magyarországi  Cigányokért  KÖzala-
pítvány  április  végén  fogadja  el  be-
számolóját,   ami   csak   ezt  követően
válik publikussá.

N.I.E. -Magyar Hírlap

A Magyarországi
Nemzeti és Etni,kcti

Kisebbségekért
Közalapítvány által
támogatott országos

terj esz;Íésű, trott,
kisebbségi sajtó

Ludové Noviny (szlovák)
22.727.000,-Ft

Hrvatski Glasnik (horvát)
22.727.000.-Ft

Foaia (NOI) (román)
16.208.000,-Ft

Sprske Narodne Novine (szerb)
22.968.000,-Ft

Neue Zeitung (német)
25.828.000,-Ft

Ararát (Örmény)               7.443.000,-Ft

Porabje (szlovén)             6.773.000,-Ft

Ruzsinszkyj Zsyvot (ruszin)
4.489.000,-Ft

Polonia Wegierska (lengyel)
9.563.000,-Ft

Amaro Drom (cigány)
9.646.000,-Ft

Lungo Drom (cigány)
10.836.000,-Ft

Phralipe (cigány)

Ihomada (ukrán)

Kafeneio (görög)

Haemus (bolgár)

5.533.000,-Ft

3.925.000,-Ft

4.176.000,-Ft

4.698.000,-Ft

Ősszesen:                        177. 500.000,-Ft

(Forrás:  Mcigyarországi  Nemzeti  és
Etnikai Kisel)bségeké rt Közalapítvány)

Ördög bújt
az ágyamba
Támogatókat keres

színházi bemutatójához
a Vadrózsák Együttes
Megállapodás   született    1998.

március   31-én  a  Békés   Megyei
Jókai  Színház,  .dz  Országos  Ci-
gány   Kisebbségi  Őnkormányzat
és  a Lungo  Drom Békés  Megyei
Vadrózsák   Együttese  között   ar-
ről, hogy Őrdög bújt az ágyamba
címmel közös produkciót hoznak
létre még az idei évad befejezése
előtt.   Az   előadást   Hollai   Kál-
mán     színművész     (az    elmúlt
években  megismerhette   a  Jókai
Szíhház  közönsége)  rendezi,  aki
ma   a   Fővárosi   Operettszíhház
tagja.  Hollai játssza  a  főszerei)et
is, és fellépnek további ismert l.Ő-
városi   művészek   is.   A   Vadró-
zs`ákhoz  újkígyósi  és  kétegyházi
gyermek-  és  ifjúsági  cigány  tán-
cosok  társuln`dk.  Konter  László

;gámzíg:ó-áőá::deuzgőyv ezées,ő  e?nz;`Í
abban is megegyezett, hogy a be-
mutató       létrehozásához       Szil-
veszter úr,  a Vadrózsák Együttes
művészeti  vezetője  támogatókat
keres.   A   felajánlott   Összegeket
Szilveszter   Ődön   várja  címére:
5601  Békéscsaba, Pf.: 413.

A békéscsabai premier után or-
szágos tuméra viszik az előadást,
majd  közép-európai  fellépéseket
terveznek, valamint szeretnék el-
adni  a  darat)ot  a  televíziónak,  a
kisebbségi  műsoroknak.  Mindez
azonban  terv  marad,  ami'g  a  tá-
mogatókat nem sikerül megnyer-
ni. A Jókai Szíhház a megállapo-
dásban vállalta, hogy a produkci-
Ót segítő szponzorok neve  és  cí-
me szerepel majd a plakátokon és
műsorlapokon,  illetve egyéb rek-
lámfelületeken elsősorban belföl-
dön,   esetleg  külföldi  előadások
esetén is.

N.K.
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- Hát milyen világ ez? Patkány vm
a kútban,  már mosakodni  sem  t,udunk
belőle - kesereg Buzás llona. - Cipel-
hetjük  a  vizet a  fölső  sori  közkifolyó-
ról,   mert   itt   Kóváron   ivóvíz   másutt
nincs.  De  nemcsak  a kútban  van  pat-
kány,  hanem  a lakásban  is,  rettegünk,
nehogy megtámadják a gyerkeinket.

-  A patkánny€il  még  elbánunk,  de  a
szél átfúj  a házon, nem tudjuk fűteni -
szakítja meg a fiatalasszony panaszára-
datát  Bogdán  Sándor.  -  Itt  KÓváron
htamiincheten  élünk mi  cigányok,  már
ha  ezt  élemek  lehet  nevezni.  Vannak,
akik a fáskamrákban vészelték át a te-
let a gyerekekkel  együtt.

A szükség nagy úr
Ezt   jclzik    az    ideiglenesnek    sem

mondható szálláshelyekből kikandikáló
ká]yhacsövek   füstfelhői.    Ezekben   a
magasba    szálló     füstgomolyagokban
beime v{in az egyre fogyó kömyékbeli
erdők jztjkiáltása, a derékba vágott fák
szomorú    magányossága.    A   szükség
nagy  úr. - Végre a magam ura lehetek
én is, épül a házam -mondja bizakod-
va Kutka Ernő. - Álmodni sem mertük,
hogy  valíiha   saját házunk lesz,  de már
a tetőt húzzák a mesterek. Pedig micsoda
felzúdulás  volt  KÓváron,  mikor  az  itt
élők megtudták,  hogy  az  önkormányzat
ide jelölt ki huszonhat családnák házhe-
lyet de liát nekünk is lákni kell valahol.
- Azt ígérik, hogy még a vizet is bekötik
az új házunkba, végre fürdőszobát láüiat

a  három  gyerekünk  -  mondja  Buzás
Gyöngyi. A víz.mű megszánt bennünket
és  idetett egy  vizeslajtot,  hogy  ne  cipe-
kedjünk,   de   ez   lassm   kifogy   és   azt
mondják  költséges   a  töltése.   Most  ez
van, de végre épül a házunk, kiköltözhe-
tijnk   a   Í`áskamrából   hamzirosan,   mert
húzzák  ám  a fdakat az  építők - mutat
az épülő ház felé csillogó szemmel a fia-
talasszony.  -  Száz lakás  építésére a bu-
dapesti Liget Bau Kft. kai)ta meg a meg-
bízást. Ez itt Kóváron referenciamunka,
mert  az  önkormányzat  tudni  szeremé,
hogy egy szociális lakás megépítése mi-
be is kerül. Igy szól a testiilet határozata
- magyarázza a helyzetet Jónás Gábor,
a   Bálassagyamaú   Cigány   Füsebbségi
Őnkományzat  vezetője,  aki  egyben  a
megyei szervezet elnöke is.

Szakemberek kellenének
Diósjenőn,  Őrhalomban,  Alsópetény-

ben  is  kezdünk  és  Borsosberényben  is
építünk. A kedvező négyzetméterenkénti
árbm még a víz,  villany, járda és az út
is  benne van.  Sok ilyen hely kellene.  -
Itt KÓváron sajnos csak a telek vm meg
és a közművesítés pályázatiban nagyon
lemaradtunk a helyiek últakozó  akciója
miatt.  Az  is  igaz, hogy a pályázatok el-
készítéséhez szakemberek kellenének és
pénz,  ebben többet segíthemének az ön-
kományzatok - mondja Jónás Gábor. -
Balassagyamaton  egyelőre  nyolcvan  la-
kásigény vm, a megyében pedig ennek a
sokszorosa.  Változtami  keuene  a  törvé-

nyen  és  a  va]Ósághoz  alakítani.  Minden
településen   jó   pár   megvásárolható   la-
kás,  porta van  és  a  támogatásból  ezeket
is  meg  leheme  venni.  Meg  kellene  ta-
lálni  a módját az  ellenőrzésnek,  a  meg-
maradt  pénz   komfortosításra   való   fel-
használásának  és  nem  kellene  alig  kész
házakat  építeni   minden   esetben.

Van cigánykérdés
- Az még nem is baj, ha nincs bepu-

colva,  csak  ott a gond,  ha  ez  évekig  a
1`álu  közepén  díszeleg,  mert  sok helyen
a testület nem godnol a település arcula-
tára - vetem közbe. - Az, hogy hol  le-
gyen szociális lakás, a helyi vezetéLs dol-
ga - mondja Jónás Gábor. - Miiidenhol
ugyanaz a probléma, a megélhetés, a la-
kás, az oktatás és a diszkrimináció.  Az,
hogy a megyében és züz országbzui nincs
cigányprobléma, az c.sak meLse. A kisebb-
ségi szervezeteknek nincsenek biztosítva
a muködési feltételeik, nincsenek arány-
ban  az  elvárásokkal.  A poüúkai  pártok
zászlóikra tűzték a cjgánykérdést. de md-
niuk kell,  hogy  eiTől  nemcsak  beszélni
keu,  hamem  haüiatós,  sürgős  intézkedé-
seket is kell hozni. Az utóbbi kilenc év-
ben láüatóvá váltak gondjaink. Negyven
év  alatt  a  cigánykérdés  le  volt  fojtva,
most  robbant.  -  Az,  hogy  KÓváron  és
másut,t is végre lakások épülnek a több-
gyemekes családok számára és ebben a
mi  szervezetünk  is  segíüet.  mnak  na-
gyon örülök - mosolyodik el Jónás Gá-
bor. A Balassagyamaton most épülő két
lakást már májusban  birtokba vehetik a
tulajdonosaik, akiknek ez a tavasz, egy új
élet lehetőségét hozza ajándékba.
Szabó Bndre - Nógrád Megyei Hfflap

IJ- J-/ . népszeni"`síteuék   Magyarország    turiszü-Í-'ü[J`m,..,'',L^ L'Lc] \- kai  értékeit.   Szintén  az  NKA  pályáza-
tain  nyert  i    n  tamogatási     ari     aroy

Várhatóan  még  idén  megkezdi  inű-
ködését egy új  Országos Cigány lnfor-
mációs  és Művelődési  Központ Buda-
pesten -jelentette  be Magyar Bálint.
A művelődési  é+s közoktatási minisztcr
a cigány kultúra napja alkalmából  tar-
tott   tájékoztatóján   azt   is   elmondta:
őssz,el a maga nemében egyedülállónak
i'gérkező   nemzetközi   cigány   kiállítás
nyilik a Néprajzi Múzeumban.

Az új  ü`tézményt - amely mintegy öt-
száz négyzeméter alapterületen a hetedik
utcában kp helyet - váriiatóm az Chszá-
gos   Cjgány   Kisebbségi   Őnkományzat
(OCKO)  költségvetési  keretéből  működ-
tetik.  Elsfflleges  feladaü egy romológiai
szakkönyvtár  fenntar(ászb  valamint infor-
mációs szolgálat és progmmok szervezése
lesz. Ugyanakkor a miniszter  lapunk kér-
désére elmondta: nem leme célszerű a ci-
gány kulüírát egy csúcsintézinénybe zámi,
vagyis   gettósítani.   A  roma  művelő(lési

progimoknak  tehát  ezután  is  meg  ken
maradiiiuk   az   ország   többi   közösségi
szhterein   és   művelődési   htézményei-
ben.   Mint  megtudtuk,   1998.  prioritásai
között  a  cigány,  illetve  a  többségi  kul-
nira  kölcsönös   úszteletének   elősegítése
áll.  Ennek jegyében  az  idei  évtől  min-
den   magyarorszáíi   általános   iskolában
megkezdfflik  a  cigány  népismeret  ok-
tatása.  Emellett  cigány  irodalini  művek
megjelentetésém  írt ki  pályázatot  a mű-
velődési  tárca,  és  megkezdődik  a  roma
közösségi   házak   kulturzális   menedzser-
képzése  is.  Szintén  idén  először  volt le-
hetőség   cigány  népzenei  és  foHdórpro-
dukciók  külföldi   fellépéseinek   támoga-
tására     a     Nemzeti     Kultuiális     Alap
O`ÍKA)   Kultúra  és   turizmus  pályázatá-
nak keretében.  Mások mellett a  lm  ta-
gú  cigányzenekar,  a  Rajkó  Zenekar  ka-
pott     segítséget     külföldi     uméikhoz,
amiért   cserébe   Európa   mgyvárosaiban

1998.  április „I,ÜNGO  DROM"

cigány  népköltemények gyűjtéLsére és ki-
adására,  va]amint  a Magyar Művelődési
lntézet és a BaiacLskai Büntetés-végrehaj-
tási  lntézet cigány  népl`Ó+skola működte-
tésére.  De  támogatást  kaptik  ősi  cigány
meLsterségeket  feleleveni'tő programok  is,
hiszcn  ezeknck  az  idenütásőrzésen  kívül

jelentős mrisztikai vonzerejük lehet. A ci-
gány kulüira nap.ját (április 16.) egyébként
1971  Óta, a Cigány VHágszövetség londo-
ni  alakuló  ülésének  határozata  nyomán
ünneplik  világszerte.  A  Néprajzi  Múze-
umbm  ősszel  metmyiló  nemzetközi  ci-
gány   emogriif-ri   kiállítás   teljes   képet
igyekszik majd adiii a roina népcsoportok
történetéről,  kihalt és még  élő népszokÁ-
sairól.  A  tárlatot  számos  feszúváljeuegű
roma kulturális mndezvény kíséri inajd.

Bóday Pál Péter - Magyar Hírlap
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Danyi  JÓzsef jókedélyű  mosoly-
gós ember -  azt a benyomást kelti
bennem, hogy ilyen az igazi zenész
ember: nyilt tekintetű, udvarias, va-
salt megj elenésű.

Danyi  JÓzsef  gyöngyösi  otthona
is ilyen „vasalt".  A bútorok a legú-
jabb divat szerint valók.

- Ezeket  a bútorokat még  akkor
vettiik, amikor jól kerestem. A mát-
raffiredi  Avar  szállóban  muzsikál-
tam  nagybőgősként.  Szép  időszak
volt - 1einondóan legyint a kezével.

- Mi a he]yzet ma?
-    Munkanélküliség.     A    rend-

szerváltás  után  az  egyik  napról  a
másikra  közölték  velünk,   hogy   a
szállodában    megszünik    a    zenei
szolgáltatás, és a továbbiákban nem
tartanak igényt a munkánkra. 01yan
volt ez mint derült égből  a villám-
csapás.  Ott  álltam  50  évesen hüle-
dezve,  a  z,enén  ki'Vül  máshoz  nem
értek.  Leszázalékoltak 50 százalék-
ra. Tizenötezer forint rokkant nyug-
díjat kapok, jó ha a rezsire elég.  A
feleségem  is  le  van  százalékolva,
már csak í]yen a romasors. É]etünk,
reményeink, lehetőségeink egyaránt
lc vannak százalékolva.

-  Van   va]ami   esély,  lehetőség
arra,  hogy  a  dolgok jobbra for-
duljanak?

-  Nyáron  adódik  egy  kis  hakni,
ami  némiképp  feloldja  az  anyagi
gondokat.  Ez  az  idénymunka  egy
kis  reménysugár,  de  azért  kapasz-
kodót,  fogódzót  nyújt  és  enyhl'ti  a
szegénység szorítását.

- ön sem gondolta volna, hogy
valaha ilyen sorsra jut?

- Dicsekvés nélkül elmondhatom,
hogy   a   zenésztársadalom   promi-
nens személyiségeivel muzsikáltam
együtt,  mint például:  Boros  Lajos,
Lakatos Sándor stb .... Azt gondol-
tam, hogy  amíg  egészségem és ko-
rom  engedi,  addig  muzsikálok.  Ez
az   álom   ketté   tört ....   elpattant   a
húr...  Az  én lelkemben  is  elpattant
valami, talán az önbecsülés húrja.

-És ha újra kapna lehetőséget?
- Lezáródott egy korszak, válami

új  kezdődik,  s  ebben  már  nem  mi
húzzuk  a  talp  alá  valót,  hanem  a
szintetizátor.  Ennek  a  gépzenének
nincs  lelke.  Felborult  a  harmónia.
Kiüresedtek az emberi tekintetek és
a pénztárcák.

Rácz Lajos

(A fotó csak i[k.sztráció)

ló

Cím
nélkül]

Ez  a  nap  is  ugyanolyan  volt
mint a többi, egy szokásos nap-
ra  ébredtem.   A  buszon  reggel
ugyanannyi  ember,  azok  az  ar-
cok,   akiket   már   megszoktam.
Az  út  most  is  csak  negyvenöt

perc  volt,  amíg  a fálubóI  Szol-
nokra  értem.   A  busz  megállt,
oda,  ahová szokott,  a hideg en-
gem  is  csípett  és  boldog  vol-
tam.

Válamiben   mégis   csak   más
volt mint a többi nap.

A   buszpályaudvarra    értem,
kinyitottam  az  ajtót  és  egy  vé-
res fejű cigányembert pillantot-
tam meg. Mellette egy másikat,
aki  zsebkendójével  próbálta le-
törölni  társáról,   az  arcán  lévő
vért. A sarokban egy másik em-
ber állt, aki az italt már jócskán
megkóstolta,   s   onnm   kiabált
trágár  szavakat  a  két  cigányra.
Ők  nem  szóltak.   Talán  f`éltek,
vagy tudták, hogyha visszaszól-
nak,     ennyivel     nem     ússzák
meg?!  Lehet.

A nem cigány származású ezt
mondja a társainak:

- Nem lett volna kár, ha meg-
ölöm,  ő úgyis  csak egy  cigány.
A cigányt nem sajnálja senki.

Ekkor már én is  féltem, érez-
tem,  hogy  gonosz  tekintetével
lekicsinylően nézett rám.

A suliba gyalog mentem, volt
időm    gondolkodni.    Mondatai
ismét leperegtek előttem.

„Ő is csak egy cigány!"
Most  éreztem  először,  hogy

1`élek azért, mert cigánynak szü-
1ettem.

Rácz Zsuzsanna
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Aki fát ültet, gondol ajövőre. Aki fát
ülteL  ell`elejtheteüen  és  kitörölhetetlen
nyomot   szeretne   hagyni   maga   után.
Aki fát ültet, tiszteli és szereti a temé-
szetet.   Emlékszem   szomszédunkra   a
vén Mándokira, aki,  bár kevés  szakér-
telemmel bírt, de annál nagyobb gond-
dal, körültekintéssel  ültette el  a fia tel-
kén, annak csaknem középtengelyében
az aprócska diófacsemetét, amelyet az-
tán  ápolt,  gondozott,  locsolt,  a  fácska
pedig megnövekedett.

Amikor  már  látni  is  lehetett,  hogy
felserken, és megjelentek az első levél-
kezdemények majd levelek, át-átszólt a
ken'tésen nézzem már, megeredt a dió-
fa   csemete.    Repdeset   örömében   az
öregember,  aki  túllépte  már  a  nyolc-
vanat, s úgy érezte, ő megtette a magá-
ét,   diót`át  ültetett  a  jövőnek.   Szokás
volt egykor, szokás ma is, hogy a fálusi
öregeinberek    diófát    ültetnek,    hogy
ma,jdan emlékezzenek rá az utódok.

Evtizedek   Óta   valójában   a   temé-
szetben,  erdő  mellett  élek  feleségem-
mel, fenyők, örökzöldek, díszfák, cser-
jék  családjában,  mint  mondják,  amo-
lyan kisebbfaj ta arborétumban,  amely-
re    büszkék    vagyunk    feleségemmel
együtt. Annál is inkább, mert főleg az ő
áldásos keze munkája nyomán született
meg  itt  Sóstón  a  házunk  körül  az  a
díszkert,   amelynek   csaknem   minden
fáját mi, pontosabban ő  ültetett.  Kivé-
tel  csupán  egy  fekete  fenyő,  no  és  a
vénséges  diófa.  Isten  tudja hány  éves,
de  számunkra  olyan  minüa  a  testvé-
rünk  lenne,  hozzá  öregedtünk  és  vi-
szont. Még terem is.  Igaz nem egyfor-
mán,  s  nem  mindig  egészséges  a  ter-
més. De a mi diófánkon temett!

Faültetők. Vajon gondolunk-e arra, mi
történnék glóbuszunkkal 1`ák,  erdők nél-
kül? Megszünnénk létezni.  Tüdő nékül
nem émet az ember. Nem létezhet a ter-
mészet sem. Becsüld a faültetőket, az er-
dőtelepítőket s mindazokat,  akik faülte-
tésre  buzdítanak.  Nem  megvetni,  kigú-
nyolni, kinevemi kell az ánam és a kor-
mányfőket, a tudósokat, az egyszerű pa-
raszt embereket, akik faültetésre hívnak,
buzdl'tanak.  Nincs  olyan  ü]rista,  aki  ha
Balatonfüreden jár, meg ne nézné a Ta-
gore  sétányon  ültetett  fákat,  amelyeket
űrhajósok,  tudósok, költők, itt járt hffes-
ségek ültettek,  s vannak közöttük olya-
nok,  akik  vissza-visszajámak megnézni
hogyan fejlődik az ő fája.

Tudom,  hogy  Magyarországon  soktí-
zezer hektár erdő telepítésére van szük-
ség  ahhoz,  hogy  a biológiai  stb  egyen-
súlyt helyreá]h'tsuk. Nem véleuen, hogy
a faültetés, az erdőtelepítés az elsok kö-
zött szerepel a komány cigányság hely-

zetének  javítását   célzó   prograinjában,
melyet együtt dolgozott ki  az  Országos
Cigány    Kisebbségi    Önkományzattal,
és   sok  románák  ad  munkát.   S   ha  a
Közmunka  Tanácsnál,   megyei   szerve-
zetnél,   a  munkaügyi  központokban,   a
települési   és   roma   kisebbségi   Önkor-
mányzatokban,    az    erdőgazdaságoknál
stb,   arra  buzdítják  a  cigányságot:   ve-
gyen részt az  erdőtelepítésben,  a faülte-
tésben,  akkor  a  fizetés  mellett  a  jövő
építésére  is  kérik  őket,  erre buzdl`tanak.

A világhírű muzsikus  dinasztiák,  ro-
ma mesterségek már régen kipusztultak
volna, ha a kitűnő hallású,  ügyes kezű
prímások,  cimbalmosok,  klarinétosok,
csellisták, mesteremberek nem gondos-
kodnák   az   utánpóüás   neveléséről,   a

csemeték  „ültetéséről".  Faültetők  a ki-
váló  mesteremberek,  énekesek,  tánco-
sok,  s  mindenki  a szÓ  metaí`Órikus  ér-
telmét)en, aki gondol a jövőre, aki utó-
dokat nevel.  Tiszteletet érdemel,  tanít-
son bár teknővájásra,  lópatkolásra, ko-
sárfonásra,  bámire,  ami  emberi  alko-
tás. Fát ültet az.

Amíg  az  öregember  élt,  volt  gondos
gazdája  az  általa  ültetett,  cseperedő  kis
diót`ának.  Amikor aztán itthagyta ezt az
ámyékvilágot,  a picinyke  diófa gondos-
kodás hiányában sorvadásnak indult. Al-
kalmasint a kertben járva átpillanto(tam a
szomszéd  udvana,  ahol  a diófa állt.  El-
tűnt,  valaki elpuszü'totta.  Vele együtt sa-
ját jövőjének egy szeletét is.

Farkas Kálmán

Napok tükrében
Nem   vagyok   lokálpatrióta,   csak

amolym „bevándorló",  aki immáron
több  mint huszonöt  éve  él  itt:  Pest-
szenterzsébeten. E kerület egy talpa-
lamyi hazát adott nékem,  ahol meg-
vethette lábát a remény és a hit. Igaz,
hogy nem  várt tárt karokkal,  femőt-
len sorsot sem Ígért. Parányi albérleü
szoba azért csak jutott, ahol legalább
álmodozni lehetett a jövőről.

Igaz, hogy  álmaink fálán  átütött a
salétrom  -  a  vékony  fálak  nyögve
birkóztak a zimankóval...

Csak határtalan  optimizmussal  le-
hetett fölmelegíteni a vacogó kétség-
beesést.   Mindezek  ellenére  hittünk
abban,  hogy  tehetségünk  és  kitartá-
sunk -  előbb  vagy  utóbb  -  elhozza
nékünk az Összkomfortos vágyak be-
teljesülését.

Már   régóta   ismerősen   simulnak
talpam alá az utak. Az eső is barátsá-
gosan paskolja meg az arcomat. Rad-
nóti sorai jutnak eszembe:  „S  ha né-
ha lábamhoz  térdepel  /  egy-egy  bo-
kor,  nevét is,  virágát is  tudom,  /  tu-
dom, hogy meire mennek,  kik men-
nek az úton..." Válahogy így érzek én
is, amikor az utcákon végig ballagok.

Közös    udvarunkba    minden    ta-
vasszál megérkeznek a fecskék, mert
ösztönük  azt sugallja,  hogy  itt érde-
mes utódot nevelni.  A kapu bejárata
alatti fészek számukra a béke háborí-
tauan  szigete.  Külön  udvar a miénk.
Nem  a  szín,  a  vallási  liovatartozás,
politikai  elkötelezettség,  pénz,  szel-
lemiség határozza meg az ember ér-
tékét,  hanem a  tolerancia,  a nyitott-
ság,  a problémák iránti  fogékonyság

dönti el egy-egy  lakó emberi mércé-
jét.

Szándékosan   említettem   a   színt,
mert  számomra fontos  genetikai  té-
nyező, amely már születésemtől fog-
va  meghatározta   hovatartozásomat.
Cigánynak   születni  nem  erény,   de
nem   is   bűn.   E   megmásíthatauan
ténnyel  együtt  kell  élnem.  Idővel  a
kömyezetem  megszokja,  netán  meg
is barátkozik másságommal. De csak
abban  az  esetben,  ha kiállom azokat
a kötelező emberi próbákat,  amelyet
megmérettetésnek nevezünk.  Ha va-
laki könnyűnek találtatik, akkor a ci-
gány szÓ, már jelzőként írja be magát
a  tudatba.   Ha  viszont  a  tisztesség,
méltóság,  törvény és rend fegyelmé-
vel   van   átitatva,   akkor   f`őnévként
szerepel  a  cigány   szÓ.   Mindezeket
azért Írtam le, mert mindennapi küz-
delmeimhez  tartoznák.  Tükröt  tarta-
nak elém.  A mának a gondolaú sza-
badsága határozza meg a holnap tet-
teit,    amely    az    érdemi    cselekvés
iránytűje lehet.

Büszkén elmondhatom, hogy Pest-
szenterzsébeten  it.thon  vagyok.  Régi
ismerősként üdvözölnek:  a piaci  ko-
fák,  a  bolti  eladók,  az  újságárusok.
Egésszégemért aggódik a körzeü or-
vos.   Egyszóval   itthon   vagyok.   Ha
megyek a Kossutii Lajos  utcán,  s  te
szembejössz   velem   -   rád   ismerek,
mert az arcodon másként pihen meg
a  fény,  mint  az  idegenén.   Tudom,
hogy Te  is  idevalósi  vagy:  pestszen-
terzsébeti, akár csak én...

Rácz Lajos
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"JOS„
Miért hiszik, hogy ha valaki újságíó, hát

j.ól ért a versmondáshoz is, ezt bírálni is ké-
pes,  nem tudorrL  csak  azt,  hogy  az iskolá-
ban, ahol éppen látogatóban voltam cikkriás
végett, a cigány lui.kók versmondó versenye
zsűri.i.ébe   invitáltak.   Hiába   szabacucoztam
nem volt mese,  no  meg kissé a hiúságom
nak  is kedvezett  a dolog,  így  asztalhoz  ül-
tem.  Szerencsémre  nálam értobbek  is  vol-
ták, így amit ík mondták, aiTa bólinthattam
és kész.

Ekkor  ismertem meg  az  akkor  inég  ne-
gyedikes  Jost.  Kiderült  késobb,  hogy  ez  a
József név becézett alákja és ezt a nevet ő
nagyon   kedveli   is.   Magyarul   is,   romani
nyelven  is,  ezt  aztán  nemigen  értette  sem
lovári,  sem  beás,  romungro  meg  nem volt
köztük, de azért folyt minden, mint medré-
ben a szabályozott patak.

Ez  a  Jos  gyerek  úgy  szavalt,  de  úg!y,  és
azt  hiszenL  leginkább  az  én  szemeinci  ke-
reste, üán nekem szavalt elsősorban mind-
két nyelven, hogy tetszett, nem tetszett vol-
na, mindeiképpen reá kellett figyelnem De
tetszett,  j.ól,   szépen   szavalt   és   ebben   az
egész   zsűri   egyetértett,   a   hallgatóság   is,
mert  szinte  önkéntelenül,  egy  idoben  fel-

csattanó     tapssal    jutalmaztuk     őt     vala-
mennyien.   A  zsűrielnök  pedig  nem  sok-
kal   a  verseny  vége  után,   az  első  helye-
zettnek  járó   szép   oklevelest  és  könyvju-
talmat  adott  át  az  igyekvő  fiúcskának.

Néha   eszembe  jutott   annál   inkább   is,
mert olykor feltűnt,  amikor reggel iskolába
iparkodott. Néha emlekeztetett rá, hol is ta-
lálkoztunk, milyen alkalomból.

Minap  lelkesen  szaladt  hozzám  az  ut-
cán,  és  újságolta,  hogy  megint  versmon-
dó  verseny  lesz náluk az iskolában, mert
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gyelmessége jól esett, ám máshol volt ér-
kezésenL nem mehettem. Bevallom meg
is feledkeztem erről,  de Jos,  vagy  [íz nap
múlva örömmel  rohant  hozzám, kezében
fehér lapot lobogtatott.

-  Megnyertem  a  versenyt!  Nézze!  Itt  a

papri, igazat mondok !
Rögtön eszembe j.utott, hová és minek hí-

vott minap, megörültem a lelkes gyerekek-
nek és persze, megvizsgáltam a dokumentu-
mot. Nem akámilyen ez!  Az iskola vezetői
és a zsűri igazolja és minden érdeklődő tud-
tára  adja,  hogy  Jos  az  újabb  szavalóverse-
nyen,  mint  már  ötödikes,  osztálytársai,  ill.
az  ötödikesek  versmondó  versenyében  az
első helyezést érte el.

Félszemmel láttam ám hogy figyeli, ini[
olvasok ki az értékes okinányból, vaj.on, ve-
le  örülök-e?  Anélkül  is   i'gy  voltam  vele,
hogy  erre kötelezettnek éreztem volna ma-
8amat.

-Nemsokára megint versenyzünk ám!

Hű de szorgalmas az irodalomtanára en-
nek  a  gyereknek!  -gondoltam  és  biztosí-
tottam a fiút arról, hogy vele izgulok maj.d,
és  ha idejében értesülök róla s az iskolának
sem lesz kifogása,  akkor  meghallgatom őt.
És ekkor a bennem rejtező egyik kisördög,
a lrii talán megszólaltatott.

-Nem gondoltam még i.á. De újak most
magának verset?

Csak azt tudtam rávágni, hogy itt, a zebra
elején, átkelésre  vúva, nehogy nekikezd`i.en
verset hi,  de azért örülnék neki,  ha meg-
próbálná otthon, amikor nincs más dolg'd.

-  Írok  bizony!  Írok  én  magámk  oly`dn
verset, hogy azt a versenyen is el lehet ma`i.d
mondani!  -válaszolta  és  úgy elinalt,  hogy
azt hiszem nagyon gyors'm hazaért.

Ám reméltem,  hogy  ebéd  elő{t  nem állt
neki költeni. Bár, az igazi költőt nem zavar-
j.a,  mikor  veti  papíiTa  gondolatait.  Amikor
rájön az ihlet.  Várom Jos mikor örvendez-
tet meg  immár  a  saját  versével,  és  hogy  a
kettő közül melyik anyanyelvén rij.a maj.d.

Hazai Sándor

•.\ \ `.\.,,:;.`.....

Tisztelt Olvasó .1
HoSszas   gondolkodás   után   ragadtam

tollat,  hisz el sem tudtam képzelni, hogy
van olyan cigányember ebben az ország-
ban, aki a más portáján akar seperni anél-
kül,  hogy  elobb  a  sajátját  teniié tisztába.
Máipedig a média és a sajtó közbeiktatá-
sával  ez  történt.  Ugyanis  azok  a cigány-
politikai erok, akik az önkormányzati vá-
lasztásokon   háttérbe   szorultak,   elfeled-
keztek  arról,  hogy  a  lemaradásukat  mi-
nek köszönhetik.  Mint  olyan  ember,  aki
közvetlen rokoni kapcsolatán keresztül  a
nevezett,  de  névvel  és  címmel  nem ille-
tett   cigánypolitikai   erok   tevékenységét
figyelemmel kísértem, tudom, hogy azon
kívül,    hogy    pártpolitikai    befolyás    és
irányelveket követve, csak a saját egzisz-
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gon  nem  tettek.   Bizonyítékaim  vannak
arra   vonatkozóan,   hogy   Borsod-Abaúj-
Zemplén   megyében   és   Szabolcs-Szat-
már-Bereg   megyében   cigánytömegeket
kábítottak  el  olyan  ígéretekkel,  melynek
a megvalósítását az a Farkas Flórián és
koalíciós társai érték el,  akit vagy akiket
most ezek az emberek olyasmivel vádol-
nak,  amely  náluk  hosszú  éveken keresz-
tül  gyákorlat  volt.  Úgy  dolgoztak,  mint
az  elmúlt  rendszerben   a  szovjetpolitika
apparátusa   (minden   a   miénk),   a   többi
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bennünket    nem    érdekel.    Felhábori'tó,
hogy  nem,  tudnak  nem  képesek  önkriti-
kát   gyakorolni   sem   önmagukkal,   sem
cselekedeteikkel szemben. Ugyanis lemne
miért.  Elsok  között  említeném  talán  azt,
hogy  közel   8  év  távlatában  képtelenek
voltak egy olyan  tömegbázis kialakításá-
ra,  amellyel  bizonyítható  lett volna a ci-
gányság helye és szerepe a társadalomba.
Továbbá,   politikai   felkészületlenségük-
ből  adódóan  nem  tudtak  kommunikálni
sem az ország politikai  vezetésével,  sem
a cigánysággal, sem pedig a többségi tár-
sadalommal.   Mert  Farkas  Flórián  és  a
„Lungo  Drom",  valamint  a koalíció  erre
képes volt, ezért ellenségképet próbálnak
festeni  arról  az  emberről  és  arról  a szer-
vezetről,   amely   politikai   felkészültsége
folytán, képes volt sorsunkat úgy rendez-
ni, ahogyan azt a többségi és a kisebbségi
társadalom is igényli.

Elkeseredésükben  odáig   merészkedtek,
hogy a szekértolás mellétt azon az udvaron
is sepemi akarnak, ahová ok már rég nem
fémek be. Csak emlékeztetőül úgy a Roma
pariament,  mint  a  phraiipeTtagszervezeteit
hosszú éveken keresztül magára hagyta.  A
két megyében úgy a cigányság, mint a tele-
pülések politikai vezetői rájöttek arra, hogy
a két megnevezett szerveződés nem egyéb
egy önhatalmi szerveződésnél, illetve karri-
erizmust  építő  tevékeny§.égnél.  Ezért  már
az Országos Kisebbségi Onkományzat vá-

lasztásánál  közrejátszott    az  a  negaü'v  te-
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aki  több  éven  keresztül  voltam  tagj.a  rá-
jöttem  hogy  eszköz  vagyok  csupán  a  két
szervezetvezető    kezében.     Hiszen    soha
olyan  konkrét  irányelvet,  segítséget,  me-
lyet    hasznosítani    tudtam    volna,    tílük
nem   kaptam.    Gyuléseik,    összej.övetelük
esetén  a  hatalmi  harcon  kívül  semmi  más
nem  történt.  Ezért  én  az  általuk  hirdetett
vádakat nem fogadom el,  sőt azt  az elohb
felsorolt  tények  miatt  vissza  is  utasítom.
A  magyarországi   cigányság   akkor  jáma
j.Ól,  ha  az említett szervezet vezetok  kivo-
nulnának  a  politikából  és  hagynák,  hogy
olyan   emberek   politizáljanak    helyetiük,
akik  ismerik  a  cigányság  helyzetét,  akik
felkészültek  és  akiknek  nincs  királyi  am-
bíciója.

Tiszíeu Olvasó !
A leírtak tényeken és valóságon alapsza~

nak.  Csak  annak  az  embemek  van .i.oga  a
másik udvarán sepemi, akinek megvan erre
az erkölcsi jogalai)ja, a politikai fekészült-
sége. Sajnos az én tapasztalatom az, hogy a
karrierizmus  építésén  kívül  ok  a  söprésre
nem váltak jogalannyá, és ezt tudomásul is
kell nekik venni. Temészetesen ehhez kell
egy kis önkritika is,  meuyel  nekik  m`ár i-é-
gen élni kellett volna.

Balogh Agnes, Cigánd
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Vendé9ün k: a 09 eáta
Amikor először megpillmtottam Ba-

logh Beátá[ azt hittein, hogy „magyar",
de aztán inegvillant a tekintetében az a
huncuL,  furcsa  l`ény,  amelyet  csak  mi,
roinák tudunk beazonosítani.  Igen  Ő  is
olyan,  inint én:  „egy  népből  wuók  va-
8yunk".

Ba]ogh   Beáta   szabolcsi,   Gávavcn-

;\i;:.tríg'át:i`!tEe;t:i:iíg|ci:őd3:|;;;se`i:É:
motorja.  Bcátát is  továbbtanulásra biz-
'atta.

Beáta    nagy    szeretettel    emlékezik
vissza   általános   iskolai    tmámőjére,
Lelovics   Erzsébetre,   aki   felkíirolta,
i)allérozta a kislány elméjét. Ez a tanár-
nő volt, aki szendviccsel és 1`orró teával
víirta  az  iskolába  érkező,   éhes,  átfa-
gyoit roma gyerekeket.

Balogh  Beáta  17  éves kora Óta piaci
kcreskedőként dolgozik, hogy nagy ál-
mát megvalósítsa. Ez az áloin a főisko-
láról  szól.  Az  ELIE  TFK  történelem
szakára jár,  jelenleg  első  éves  tanuló.
Beáta  közgazdasági   szakközépiskolá~
béin  tzmult,  könyvelői,  statisztikusi  ké-

pesítést  szerzett.  Ezzel  a  képesítéssel
jól  elboldogulL  volna  az  életben,  de  Ő
t,öbbre vágyott és ez az elszántság meg-
hozta  a  maga  gyümölcsét  és  támoga-
tásra  talált  Zsigó  Jenő  személyében,
aki   a   Cigány   Módszertani   KÖzpont
igazgatója.  Ettől  az  intézinénytő]  kap
rendszeres Ösztöndíjat.

Beáta szabadidejében roma gyereke-
ket    (ingyen)    konepetál.    Nagy-nagy
szeretettel teszi ezt, meri ezek a gyere-
kek a jövő hordozói, és ha nem bánunk
velük  kellő  alázattal  és  tisztességgel,
akkor   bizony   tékozlókká   válhatunk,
mert jövőnket a semmibe vetjük. A ro-
ma gyerekeknél nem az aggyal, a szür-
ke álománnyal vm baj, az igazi gondot
a  szociális  és  szellemi  háttér  okozza
(nem törődöinség, megalkuvás). A pro-
dukti'v motívumok hiánya,  mint Önser-
kentés  ana,  hogy  több  legyek  anyám-
nál,  apámnál.  Ezeknek  a  motivumok-
nak  a  hiánya,  pislákoló  volta  sokszor
eldönti, meghatározza egy-egy tehetsé-
ges roma gyemek sorsát, életútját.  Ha
engem annak idején nem karoltak vol-
na fel az általános iskolában, akkor ma

Balogh Beátának tíz évig kellett várnia arra, liogy főiskolára járhasson
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nem  járhatnék  l`Őiskolára.   KÖvetkeze-
tes,  tiszta  szívű  együttérző  pedagógu-
sokra van  szükség,  akikben  vm erő  éL`
kitartás ahhoz, hogy megássék azokat a
szellemi  kut{kat,  amelyből  a roinák  is
ihatnak.

Sajnálkozva  látom,  hogy  azok  zkik
vidéki középiskolából j öttek, egyszerű-
en   nem   tudják   1.elvenni   a   versenyt
azokkal, akik j ónevű, jóhírű középisko-
lába jártak.  A  gyengébb  iskolából  jö-
vők  többsége már az  első félévben  ki-
rostá]Ódik.  A  szelekció  szigorú  és  kö-
vetkezetcs,  vagyis  nincs pardon,  „hull-
jon a f`érgese".

Úgy gondolom,  hogy  egy megelő7.ő,
felzárkóztató    progn.am    beindításával
elejét leheme  venni  az  ilyen  nagymér-
tékű lemorzsolódásnak.  Ebben az eset-
ben 300-nál több roma fiam tanulhatna
a felsőoktatási  intézményekben. Mind-
ezt  tennék  z} jövő  roma  értelmiségiek
érdekében.  Ugy gondolo,m, Iiogy szü;k-
séges lenne egy Cigány Ertelmiségi Er-
dekvédelmi   szervezetet   létrehozni   a
fem    említett    problémák    kezelésére.
Szükséges  lenne  ez  az  myagi  és  szcl-
lemi   támogatás,   amely   előscgítené   a
roma  fiatalok  mcggyökerezését  é``   a
későbbiek folyamán fejlődésnek, növe-
kedésnek indulhama egy új  értelmiségi
mag, amely nem asszimilálódik, hanem
romának   vallja   magát   és   felvállalja,
dolgozik  népe  jobblétéért.  Ez  az  esz-
ineiség  válhat  féltett  közkincsé,  inin-
dennapi     kenyérré.     Ősszegzésül     el-
mondhatom, hogy Balogh Beátának ti'z
évig kellett vámia aiTa, hogy főiskolára
járhasson.  Mennyi  eltékozo]t  idő[,  ön-
puszü'tó  cnergiát  kellett  elégetnie  Be-
átának  ahhoz,  ,hogy  az  álom  fomát,
alakot  öltsön.  Es  ez  még  csak  a jég-
hegy  csúcsa,  és  ha  majd  találkozik  a
heggyel,  az  igazi  problémával,   v4jon
lesz-e   neki   elég   szclJemi   dinamiija,
hogy a torlaszokat megszüntesse?

Adjuk meg  neki  az  esélyt  és  mind-
azoknak a roma fiatalokn{ú, akik értel-
miségi  pályára  léptek.  Ők  a  mi  szcl-
lemi bankunk betétjei, segítsük Őket és
a kamat nem marad el, mert a szellemi
befektetés    egy    nép    feleme]kedését
szolgálja  és  nekünk  bizony  romáknak
ideje  végre,  hogy  feltápászkodjunk  a
l,Orból.

Rácz Lajos
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Az ors7.ággytflési választás()khoz kö-
zeledvc minduntálan í`clmerül a kérdés:
nrit ér az, ha lesz kományváltás, és mit
ér, ha nem?  Egyik és  a másik esetben
is  válto7.ik-c  valami,  hacsak  azon  túl
ncm,  hogy  a  hatalom  új  szereplői  ott
folytatják,  ahol  clődeik  abbahagyták?
Csak  ]átszólag  kömyű  mindkét  kér-
dé`m válaszolni, hiszen a köznapi gya-
korlat  bizonyíija   be,   hogy   az   újabb

::,9jyísFstzáá`:tőm8#íykentftsvaád]::|4Stc'r::
port   vagy   csoport()k   szánúra.   Mert
cgyfel(fl    az   is   tény,   hogy   a   rend-
szerváltozás  eddigi  időszakábm az el-
őnyök  és  a  veszteségek  nem  azonos
mértékbcn halmazódtak fel.  Miközben
a jogállamiság  intézményrendszere ki-
épült,  a demokratikus  állampolgári jo-
gok  gy`korlására elvileg  mindenkinek
lehetősége nyiloti, a közélettől való el-
fordulás, a passzivitás és közömbösség
mcgannyi    tüiietével    talákozhatunk.
Mintha  a  csalódoitság  és  reményve.sz-
tet[ség  lenne  érzékelhető  míndenüit,  s
ezzel egyidejűleg pedig az a tudat erő-
södne, hogy válasziani sem érdei'nes.

Mert  csetleg  -  ahogyan  ci  kö.znctpj
vélekedések  érzékelteiik  -  az  állam-
i)olgári  .sz,cNazatok cscik addig f onto-
sak,  ameddig  egy-egy  párt  vagy  an-
nak jelölije  megszerzi magának. Ut/fi
na  már  minden  megy  a maga kiszá-
mi`üiatatlan  út`rm.  JÓ,  ha  az  ígéretek
töredéke  ieljesül.  S  ebben  a  megkö-
7,elítésben  rejlik  is  némi  igazság.  A
kü]önböző  pártprogramok  kez,detben
mindig   kecsegieiőbbek   annál,,   min,t
amen.-nyi meg;alósul belofflük.  Á:m eb-
ből mégsem következik az, hogy ele-
ve  le kellene  mondanunk a választás
Ós  a döntés  személyes  felelősségéről.
Ht+bÁai  igaz az,  hogy a politi,kai ígére-
tek sokszor csupán a szemf ér[yveszié.s
szerepét töltik be,  de  azzal,  hogy  iár-
sadalmi    támogatást    kcipnak    vagy
sem,  az állampolgárok cilcaratán mú-
/jk.  Még  azok szempontjából is,  akik
úgy  érzik  magukat,  hogy porig  aláz-
ták  Őket,   s   mindenükből  kifosztva,
pus7.tán  a  voksukra  áhítoznak.  Csak-
hogy éppen ez a helyzet teremt hamis
látszatot.  Mert ha  demokráciáról  van

sz6, ükkoi -kissé elvontan f ogalm(iz-
va - a kritikai fegyverét  .sohasem he-
lyetiesíiheti  (i  fegyverek  kriiikáj(i.  A

pol.iti,kai   sokszíiűségei   az  egwszóla-
múság,  a  többi)ólusú  haialmi  mezőt
az.egyközponiúság.

Ebből  is  következik,  hogy  mi'g  /é-
ieznek egymással versengő pártok, ez.
a  demokrácia  garanciáját  i.s  jelenii.
Más kérdés, hogy a szándék és  a kö-
vetkezmény  között  milyen  `sz`dkadék
tátong.   Ha  ugyaris   akármelyik  párt
azzal áll elő, hogy egyik napról a má-
sikra  csodákra képes,  s  olyan jólétet
terem   az   országban,   amelynek   el-
Őnyeit a társadalom valamennyi tagja
egyformán   élvezi,   semmi   másként
nem érzékelhető, nrint puszta megté-
vesztésként.  Mert  cz  vi.szony/czgo.7 jo'-
léthez is vitathaiailan gazdasági, sz,o-
ciális   és   kulturális   teljesítményekre
van  sz,ükség.  Hasznosítható   és  hasz-
nosuló tudásra, ériékekre. Híi miridez.
hiányzik,  és  a  társadalom  több  mint
fele   a  puszta   túlélésre  rendezkedik
be,   vagy   éppenséggel    segélyekből
tengeti   életét,   ezen   az   állapoton   a
csodaszerek  sem  segítenek.  Nem  is
segíü`etnek, hisz.e;n az állampolgárok
képességén,     egyéni     teljesítményén
múlik,  hogy  növekedik-e  a  gazdaság
versenyképessége,  több lesz-e  a meg-
termeli  ériék  vagy   sem.  EOE,ysz.erir{Íb-
ben fogalmazva, azt is mondhatnánk;
ahogyan  a  bankokat  lehet  konszoli-
dálni, ugyanúgy fennáll ennek lehető-
sége   a  társadalom  sz`inte  bármelyik
területén.  S  minderre  annál  nagyobb
szükség  van,  mivel  cz /é7/fczrío'z!c!jhcz-
tatlanul    növekvő    egyenlőtlenségek
arLnyira    szétsz,abdaljűk   a   iársada-
l,mat,  hogy a demokrácia is veszélybe
k€rji-/h€f.  Mert, ha  az a törvényszerű-
ség    érvényesül    a    társadalomban,
hogy  a  gazdagok  még  gazdagabbak,
a szegények még szegényebbek lesz-
nek,  a  szociális  feszültség  elkerülhe-
tetlenül növekedni fog.
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S ldilönösen azok a társadalmi cso-
poriok   (beleértve   a   cigányságoi   i`s)
kerülhetnek     fe"yegeteti     helyz;eil)e,
akík   önerejükből  képielenek  l)ármin
t..T   vci'/JozÍc{Í;tí..    Legfeljebb   egy   ideig
eltűrik  inindazt,  ami  velük  történik.
De  éppen  az  országgyúílési  választás
nyújt   esélyt   arra,   hogy   a   minden
szempontból   hátrányos   helyzetű  ál-
lampolgárok      tehetetlen      szereplői
lcsznek-c  az újabb négy évnek,  vagy
maguk  is  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy
olyan   kormány   alakuljon,   amelyik
nem a szólamok és a jelszavak szint-
jén  foglalkozik  a hátrányok  enyhíté-
sével.    Hanem   amelyiknek    számon
kérhető és valóra váltható  cselekvési
progrc4m/.cz   vc!n.   Ez  jelent   fedezetet
arra,  hogy  valamilyen  változás  elin-
duljon  a  társadalom  konszolidálásá-
nak t;olyamatában. Ha ugyanis egyér-
telművé válik, liogy milyen stratégiai
lépésekre  van  szükség  a  foglalkozta-
tásban,    az    oktatásban,    a    sz()ciális
szférában,  s mindehhez milyen anya-
gi és egyéb feltételek szükségesek, az
állampolgárok  választása  is  könyebb
lesz.   I.egalábbis   abb`m   az   értelem-
ben,  hogy  az()k  jutnak  kormányzati
hatalomra,   akik  már  eddig  is  bizo-
nyították,  hogy  nem  a hangzatos jel-
szavak rabjai.

Ugyancsak  nyilvánvaló   tény,  hogy
az egyenlőilenségeket  c.scÚc ideig-óráig
lehei  elleplezni  a  szabadság  mindem
kjcn6Jcszjc/o~ ncvc'vc/.  Amál  is  inkább,
inivel  némelyek  valóban  jókora  sza-
badsággal rendelkeznek,  a többség  vi-
szonl  a  tehetetlenséget  éli  át.  Ahhoz,
hogy  a helyzet változzon,  mindeneke-
lőtt arra van szükség, hogy a demokrá-
cia valóban lehetőségei és esélyt nyújt-
son mindazok számára,  akik nem csu-
pán   kiszolgáltatott   szereplői,   hanem
szerzői  is  akamak  lenni  a  társadalmi
folyamatoknak. Méghozzá a jogállami-
ság,   illetve   a   demokratikus   közélet
semmi mással nem helyettesíthető ke-
retei között.

Dr. Kerékgyártó T. István
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P  A. L  Y  Á  Z  A  T
Roma származású fiatalok

pályaválasztásál és pályaorientációját
segilő szakmai programok lámogatása

(Kódszám:740/8)
A páLyázat célja:

A roma  származású  tanulók  pályaválasztását  és  pá-
lyaorientációját  elősegítő.  pedagógusokból,  pszicholó-
gus()kbí)1  és  sz()ciális  munkásokból  álló  szakértői  cso-
p()rtok támogatása.
A pályáz(')k köre:

Az érintet.t intézmények (iskolák,  nevelési-, pályavá-
lasztási-,  pszichológiai  tanácsadó  szervezetek)  együtt-
működésén alapuló  szakértői csoportok.

A pályázat követelményei :
A pályázat keretében a pályaválasztás előtt álló, álta-

lános,  illetve  középiskolában  tanuló  roma  származású
tanulók személyiségére és képességcire épftő, a diákok
pályaválasztási  esélyegyenlőségét  javító,  olyan  szak-
mai   program()k   kaphatnak  támogatást,   amelyeket   a
szakmai csoportok az iskolákban valósítanak meg.

Az űrlapho7. csatolni  kell  a szakmai  program részle-
tes    leírását    és    költségvetését,    a    megvalí)sításban

együttműködő partnerek szándéknyilatkozatait, a részt-
vevő   szakemberek   szakmai   önéletrajzát,   valamint   a
programban résztvevő iskolák és diákok névsorát.
A tervezett keret: 5.000.000 Ft

Beküldési határidő:  1998. május 18.
A pályázati döntésekríl szÓIÓ érteLsftés várhatí) határ-

ideje:  1998. július  31.
A pályázat feltételei: Pályázni kizárólag az erre a cél-

ra szolgáló űrlap kitöltésével lehct, amelyen a részletcs
pályázati követelmények megtalálhatóak.

További információ és űrlap beszerezhető: A pályázt')
nevére megcímzett és felbélyegzett közepes mérctű vá-
laszboríték   megküldésóvel   postai   úton:   S()r()s   Ala-

pítvány,    1525       Budapest,   Pf.34.       (Tel:    315-()315,
fax:  315-0201).  vagy  személyesen:   Budapcst,   11.  Bo-
lyai út  14.

A    Soros     Alapítvány     részletes     tájék()ztatója     a
www.soros.hu  címen  megtalálható  az  interneten.   Az
interneú.()1 az űrlapok letölthetők.

A Soros  Alapítványnál  1997.  december  1-től  szerdai
napokon az ügyfélfogadás szünetel.  A hét többi mpján
a fenti  címen és  telefonszámon t()vábbra is  állunk pá-
ly`ázóink rendelkezésére.
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Pályázó szervezet Kért támogatás (Ft) Megítélt támogatás (Ft) VNT / VTT A program  lei'rása

Glonczi János,  Novajidrány 1.000.000 Elutasítva - nyúltarlás

Berkes Sándor, Jászapáti 1.000.000 600.000 - / 600.000 tehéntartás

László  F]óbert,  Kistapolca 1.000.000 500.000 - / 500.000 senéstanás

Bogdán  lstván,  Vajszló 1.000.000 400.000 - / 400.000 sertéstartás,  földm úvelés

Bódi Józsefné,  Kunszentmárion 1.000.000 Elutasítva - sertéstanás

Rézmúves  Ferenc,  Nyi'rbékek 1.000.000 500.000 - / 500.000 épftóipar

Kerpács  Gusztáv,  Lenti 1.000.000 Elutasítva - építkezési vállalkozás

Zsíros Tiborné,  Felsózsolca 1,000.000 500.000 -/ 500.000 kereskedés

Alkalom  Bt„  Verpelét 1.000.000 1.000.000 -/ 1.000.000 üvegezési vállalkozás

Herbály  lstván,  Szolnok 1.000.000 Elutasi'tva - kültéri  burkolók gyártása

Fehér Sándor,  Tiszabura 1.000.000 Elutasi`tva - senéstartás

Nagyné  Tóth  Mária,  Tiszaszentmár-ton 1.000.000 600.000 - / 600.000 sertéstariás

Kovács  Gyula,  Tiszaszentmárion 1.000.000 1.000.000 - / 1.000.000 takarftás,  szállftás

Balogh Alben,  Kisrozvágy 1.000.000 700.000 140.000 / 560.000 tehéntartás

Kárpáti  Róbert,  Kalocsa 1.000.000 1.000.000 200,000 / 800.000 sertéstartás

Beniczki  Lászlóné, Salgótarján 1.000.000 800.000 -/ 800.000 raklapgyártás
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Pályázó szervezet Kért támogatás (Ft) Megítélt támogatás (Ft) VNT / VTT A program leírása

Banya László, Jánoshida 1.000.000 800.000 160.000 / 640.000 senés- és nyúltanás

Csipkés Arzénné, Arló 500.000 500.000 100.000 / 400.000 sertéstartás

Tóth  lstván,  Csépa 1.000.000 1.000.000 - / 1.000.000 birkatenyésztés

Balázs Zoltán,  Valkó 1.000.000 1.000.000 - / 1.000.000 tojástermelés

Bangó Gáborné,  Nógrádmegyer 1.000.000 400.000 - / 400.000
gyógynövénwermesztés

Szerecz Józsefné,  Páprád 924.000 924.000 184.800 / 739.200 szarvasmarha- és juhtar-tás

Tapolcai  Pál,  Kiskunmajsa 1.000.000 750.000 150.000 / 600.000 sertéstarlás

Vörös  Gyula,  Nadap 800.000 800.000 - / 800.000 tojótyúkartás  és tojáster-melés

Lakatos  Endre, Aranyosapáti 499.000 499.000 100.000 / 399.000 sertéstanás

Orsós János,  Babócsa 1.000.000 600.000 120.000 / 480.000 sertéstanás

Rézmúves  Pál,  Tyukod 1.000.000 600.000 120.000 / 480.000 sertéstanás

Balogh Zoftán,  Barcs 1.000.000 300.000 60.00 0/ 240.000 sertéstarlás,  nyúltenyész-tés

CKÖ, Szerencs 1.400.732 Elutasítva - sertéstartás

Jánoshida Szocialista Cigány Szer-vezet
1.500.000 Elutasítva - senéstanás

CKÖ,  Kerecsend 1.500.000 430.000 310.000 / 120.000 földmúvelés

CKÖ,  Csurgó 969.750 Elutasítva - közhasznú foglalkoztatás

Lungo  Drom,  Békéscsaba 160.000 Elutasi'tva - istálórenoválás

Szendrólád  Községért Jóléti  Szolg.
1.500.000 Elutasítva - szociális  sertéstenyész-tés

Helyi Alapftvány

CKÖ,  Pocsaj 1.500.000 Elutasítva - marhahizlalás

CKÖ,  Gacsály 1.083.000 Elutasi'tva - kukoricatermesztés

Független  Cigány Szervezet, Sajó-szentpéter
1.500.000 Elutasítva - senéstanás

CKÖ, Szenyér 1,500.000 Elutasítva -
gépvásárlás

Községi  Önk.,  Perkupa 1.500.000
Következő kuratóriumiülésreáthelyezve -

gépvásárlás

CKÖ, Bátaszék 1.500.000 1.000.000 700.000 / 300.000 földm úvelés,  gépvásárlás

CKÖ,  Gulács 1.430.000 Elutasítva - földmúvelés,  senéste-nyésztés

CKÖ,  Kántorjánosi 1.000.000 800.000 500.000 / 300.000 földmúvelés

CKÖ, Aranyosapáti 389,000 392.000 292.000 / 100.000 földmúvelés

EC ÉSZ, Apátfalva 1.000,000 800.000 600.000 / 200.000 hagymatermesz`és

CKÖ,  Bagamér 1.000.000 1.000.000 700.000 / 300.000 tormatermesztés

Körny.  Véd.  Ter.  Fejl.  KHT,  Forró 871.000 Elutasítva - földmúvelés

CKÖ,  Körösszakál 1.063.994 500.000 500.000 / 100.000 olajtökmag-termesztés

MCDSZ,  Bagamér 1.000.000 1.000.000 700.000 / 300.000 tormatermesztés

MCISZ,  Gemzse 1.000.000 Elutasítva -
gépvásárlás

TFFCSZ miskolci tagszerv. 990.000 99.000 297.000 / 693.000 mikrobuszvásárlás  szállí-táshoz

Összesen 52.080.476 22.685.000 5.833.800 / 16.851.200

Rövidítések:  CKÖ = cigány kisebbségi Önkományzat; VNT = vissza nem térítendő támogatás; VTT = visszatéríten-
dő támogatás
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Cigányasszony kj,csi f ta
éles  baltát vett kezébe,
kiballagott az irtásra,
rengeteg  erdő szélére,
ágacskákat vagdos gatott.
Fagyos király arra sétőlt,
meglátta őt,  reá rontott,
hiitiója uián kötötte,
magas várába vonszolta,
várábcLn pincébe  z;árta,
kiéhez,ett kígyók köz;é.
Sírdogált a cigányasszony:
este van már;  s fta nem jön,
hová kószált, hol keresse?
Tűzhízlciló kovácshoz ment,
bocskort cstnál,tatott vasból,
nagy v aspálcát vándorbotnak,
nektvágott a világnak.
Bejárta az egész föld,et,
kicsi ftát nem találta,
vissz;afordult sírdogálva,
egyszer csak egy várlwz ért el.
Ablakából Fagyos király
meglátta őt, rákiáltott:
Hé, te vénség, felelj nékem,
mi.t keresel, mért kószőlsz i,tt?
Jaj, imgyuram, Fagyos kiröly,
járom a kerek vílágot:
hétesziend.ős kicsi ficm
elrabolták őt keresem.
Ha keresed., megtaM1.tad,,
menj a pince ablakőhoz,
kérdezd toff le hcingos  szóval..
él-e még vagy meghalt régen,
él-e  még, vagy meghalt régen?
Fut az öreg cigánya,ssz.ony
i)incebörtön ablaMhoz.
KÉ,,CsS:l-ft%,g%nmveég`,e|2;'tá!már,

élsz-e még vagy meghaltál már?
Se nem élek, se nem halok,
gondjaimmalviaskoqok,
lefoszlott rólam a gűnyq,
nagy hajcLmba burkolódz,om.
Sz;ombat szem napja ragyog ma,
szent vasárnap napja holnap,
holmp adnak a halőlnak
{ort is ülnek, ökröt vágnak,
kemencében cipót silmek.
Arra kérlek, kedves anyám,
látogcHd meg Fagyos  királyt,
ígérd neki táltos l.ovay}_,
szép táltos lovamat, Murgut,
szép táncos lovamat, Myrgut!
Jaj, mtt beszélsz,  kicsi ficim,
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a lovadnak csontja si;ncs már!
Ijovam sárga koponyáját
trágyadombon megtalálod,
e[hoz;od a várudvarba,
nevét háromsz,or kiáltod,

Murgu lovam fö!támad majd.
Igy is tett a cigányasszony.
A megsárgult koponyából
aranysz;őrű tál,tos termett,
kantárt dobott a fejére,
elvezette a királyhoz.
Tündökölt az ciranytáltos,
egész világ eljött lámi,
csillagokat prüszkölt,  rúgott,
arc[nyhdián nem tűrt senkit.
Szólt az öreg cigányassz.ony:
`Iaj, nagyuram, Fagyos kiröly,
engedd ki a ló gazdáját,
megfékez,ni ő tudja csak:
reá hallgai, senki másra,
megszelídíti majd néked!
Igazad van, cigányasszony,
s jó tanácsnak helye van most;
kis rabomat kiengedem,
szelídítse meg a táltost.
Mint sötét köd, rabság oszlik,
föld,re hull az ajtó zárja,
vasajtó előtt a táltos
kis  gazdáját térden várja.
htérdelt az aranytőltos,
arany nyergét felkínőlta,
rápattcmt a kis legényke,
s anyját szólította szája.
Maga elé vette anyját,
fölrepült az (tranytálto,s,

felhők csaholtak utámk,
hcunar feltűnt fehér házuk.
U dvarukra betoppcLntak,
lobogó tüzet gyújtottak,
tűz,nek paraz;sát kiszedték,
aranytálios elé tették:
izz,ó abrakkal etették.
Magukról sem feledkeztek,
meleg friss cipóból szeltek
Murgu lovam,  ittunk-ettünk,
de dolgunkkal nem végeziii]ik,
índuljmk hát vtssz{i máris,
Fagyos  királyt megkere.ssük,
elhúzz,uk majd a nótáját!
Gazdám,  gazd,ám,  kicsi gazdám,
milyen gyorsan sz;álljak véled?
Murgu lovam,  úgy szállj vélem,
se tenéked, se énnékem
serrmi bajunk ne eshessen!
Sz;élként suhctnt Murgu táltos,
hétesz,iendős kicsi f lút
király kertjébe letette.
Fagyos király sétálgatott,
virágokknl társalkodott,
ki,csi fiú elébe őllt,
éles kard.ját kirántotta,
lángot okádott a táltos.
Megölték a goíwsz királyt,
véres csontjctit sz;étsz,órtá,k,
vére.s  csontjait sz;étsz,órtdk.

Makula Péter,
69 éves, Püspökladány (1941)

Csenki Sándor és
Csenki lmre gyűjtése

Gyöngyösi Zs`Lzsanna illLisztrációja
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Figyeld
meg

a
rajzokat!
Kit  hogy  htvnak?

A  megfejtés  két  ftú
és egy lánynév.

c#á éJ
JÁTÉK:

„CSAKSORBAN!"
Rakjunk le körben  10-15 db pénzérmét az asztalra.

Minden  játékos  felvehet  1-1  érmét  a  sorból,  mindig
csak a következőt! Az a játékos veszít, akinek az utolsó
pénzdarabot kell felvennie! A vesztes mindig kiáll a já-
tékból és kezdhetitek újra!
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Alapítványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndl`j-támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulri, képezni ma-

gukat, de szociális helyzetük miatt ez egyre nehezebb.
Nekünk is egyre nehezebb azt válaszolni, hogy sajnos

anyagi lehetőségeink korlátozottsága miatt nem tudunk
segíteri. De ha Ön segít nekünk, akkor a saját gyerme-
kén segít.  Ha Ön segít,  akkor nekünk nem kell nemet
mondanunk.

Bármilyen  Összegű  befizetést  köszönettel   veszünk.
Mi  100 forintnak is örülri fogunk.  A befizetett összeg-
ről igazolást adunk, így Ön adóalapjából levonhatja.

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány,
1150110310006117

Köszönettel az Alapi'tvány leendő támogatottj ai nevé-
ben:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

r -  ::-r

MEGRENDELO
Megrendelem az LD című roma lapot
...... példányban, az alábbi cíinre:

1

1    Megrendelő neve:
1

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

E]óffizetésidíj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A megrendelőlapot és az előfizetés díját

a sz;erkesz.tőség címére kell eljuttatni:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.        i

Telefon :                 1
06-60/387-293          1

1

E lőf ii zethető rózsasz.ínű          i
postai utalványon. J

INFORMÁclós
SZUPERSZTRÁDA

1997.  szeptember  25-től működik a Roma Page ma-

gyar és angol nyelven.  A létrehozó Kurt Lewin Alapí[-
vány célja, hogy a magyarországi romákkal t`oglalkozó
intézmények,  szervezetek  minél  hatékonyabb  megjele-
nése legyen biztosítva az intemeten.

Ci'münk: http ://www.romapage.c3.hu
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Május 1., péntek
Bóly

Hajdúszoboszló
Hódmezóvásárhey
Pápa
Pécs
Szarvas
Tata

Május 2., szombat
Abony
Békéscsaba
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Komló
Magyarnándor
Marcali
Pécs
Somontomya
Siófok-Kiliti

Tura
Május 3., vasárnap

Békéscsaba
Csongrád
Csorna
Dunaú~áros
Farmos
Hajdúszoboszló
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Lajosmizse
Miskolc
Mórahalom
Nagykórös
Nyiregyháza
Pápa
Pécs
Szolnok
Szeged-Cserepes sor
Tiszakécske
Torökszentmiklós

Május 4.,  hétfő
Kecel

Május 5.,  kedd
Ceg'éd
Nagyecsed
Nagykanizsa

Májiifskéi;lit:ré5;&ig
Jánosháza
Miskolc

Tura
M%nuosd7-icsütöriök

Szeged-Cserepes sor
Vésztő

Május 8.,  péntek
Gyula
Miskolc
Pusztamérges
Sásd

M:í[nsy!SZ.:n::;Wísbat
Apc
Debrecen
Hajdúszoboszló
Jászberény
Kaposvár

Kecskemét
Mezőberény
Miskolc
Ózd
Pécs
siófok-Kimi

Ok+W.
avmgv.

ok.
oák.

ok.

Szeged-Kiskundorozsma
Tura

Május 10., vasárnap
Békéscsaba
Csoma
Debrecen
Dombóvár
Dunaúwáros
Gyomaendród
Hajdúszoboszló
lbrány
Jászalsószentgyörgy
Jászjákóhalma
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pápa
Pécs
Romhány
Siójut
Szeged-Cserepes sor
Szekszárd
Szolnok
Tönel
Zalaegerszeg

Május  11.,  hétfó
Bélapátfalva
Patvarc

Május  12.,  kedd
Pétervását.a
Siófok-Kil.ni  V. i 2-i 5-ig

Zdaegerszeg
Május  13.,  szerda

Csoma
Mezőcsát
Miskolc

Maájyuö:kl4.,csütöriök

Jánkma^is
Komádi
Pálháza
Szeged-Cserepes sor

Máji:Ío,:5., péntek

Május 16., szombat
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kál
Kecskemét
Kerekegyháza
Miskolc
Mohács
Pécs
siófok-Kimi
Tura

Május 17., vasárnap
Békéscsaba
Csanytelek
Csoma
Dunaúwáros

#|d*szoboszló

av.
ok.

oák+av+mgv.
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Kaposvár                               ok+av.
Kecskem ét                             o k+kjv.
Kisku nfé legyháza                        av.
Kótele k                                          oák.
Miskolc                                                av.
M on o r                                    oák+av.
M órah al om                                   oák.
Nyi'regyh áza                                  av.
P écs                                    oák+av.
Rakamaz                                   oák.
S zászvár                  oák+av+mgv.
Szegedcserepes sor             av.
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszakécske
Vác

MÉjeTssőnt#edd

Siófok-Kimi v.19-22-ig
Sümeg

Május 20., szerda
Hajdúnánás
Jánosháza
Miskolc

Vajszló

M#uS:P2éiTíacrsáüntyönök
Szegedcserepes sor

MÉj:eskv2a2.k'epéntek

Mskolc
Május 23., szombat

Aszód
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Mágocs
MÍskolc

Pécs
Sárbogárd
siófok-Kimi

Tura
Május 24., vasárnap

Abony
Békéscsaba
Csorna
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Kiskunfélegyháza

oák.
oák
osk.

ok.
oák.

ok.

ok
ok.

oák.
ok.

av.
ok+kjv.

oák
ok.

ok.
oák.

av.
av.

oák.
av.
av.
ok.

ok+av.
ok+kjv.

oák.

Miskolc
Nagykórös

8í:#yháza
Pécs
Pécsvárad
Szeged-Cserepes sor
Szekszárd
Szolnok

Május 25., hétfő
Kapuvár
Szécsény

Május 26., kedd
Siófok-Kiliti

Május 27., szerda
Miskolc

av.
oák.

av.
bv.

oák+av.
oák.

av.
oák.

av.

ok.
oák.

V.  26-29-ig

osk.
Május 28., csütörtök

Mélykút
Szeged-Cserepes sor

Május 29., péntek
Dévaványa
Mskolc

MájaTdsús3z:.b,oszi3mbat

Jászárokszállás
Kapuvár

K:g;oÉ:áré,
Miskolc
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura
MÉjéuksés3csía.óavasárnap

Csongrád
Csorna
Dunakeszi
Hajdúszoboszló
Hunyadfa]va
Kaposvár
Kunmadaras
Nagykáta
Pécs
Szarvas
Szolnok
Tompa

oák.
ok.

oá.
ok.

ok.
oák.
oá.

ok+av.
Ok+kjv.

ok.
ok.
av.
av.

ok+av.
oák.
oák.

oák+av.
oák.

av.
oák+bv.
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