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Tisztelt Főszerkesztő
Asszony.I

Szeretném   Önöket   tájékoztatni   az
Akadémiai    Kisebbségkutató   Műhely
megalakulásáról  és  első  szakmai  ren-
dezvényéről.   Kérem   -   lehetőségünk
szerint - adjanak hírt róla lapjukban.

1998. április 27-én Glatz Ferenc ün-
nepélyesen  megnyitotta a Magyar Tu-
dományos  Akadémia  Kisebbségkutató
Műhelyét. A szerveződés t`ő célja, hogy
összefogja  a  hazai  és  a  szomszéd  or-
szágokban   muködő   magyar   társada-
lomtudományi    kutatóhelyeken    folyó
vizsgálódásokat  egy  interdiszciplináris
program  keretében.  Fiatal  kutatók be-
vonásával,  előadások,  tudományos  vi-
ták  szervezésével,  füzetsorozat megje-
lentetésével  új  kutatási programok be-
indftását is tervezi.

A Műhely a kisebbségi kérdés három
fő vonulatát tekinü a kutatások tárgyá-
nak:  a határon  túli  inagyarság jelené-
nek és jövőjének problémáját,  a hazai
nemzeú kisebbségek szerteágazó és az
előbbinél kevesebbet vizsgált gondjait,

A nem kért kéúratokat nem őrizz.ük
meg és nem küujük vissza!
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valamint a mind súlyosabb  társadalmi
gondként j elentkező cigánykérdést.

Az  Akadémiai  Kisebbségkutató  Mű-

#j]áytJ#jpiuígu-ínatgkúásyőris;S##:
gyarországi kisebbségi iskolákban? cím-
mel. Mellékelten elküldöm a tanácskozás
programját a résztvevők és előadók név-
sorát,  válainint a vitáról  és annak terve-
zett folytatásáról készült feljegyzést.

További  infomációval  szívesen  ál-
Iok rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Molnár Helga

irodavezető

Miskolci  Balog  János  (Miskoic,  ig3i.)
Zenekarvezető. MuzsikuscsáládbóI

számazik.  Négy  éves  korától  tanul
hegedülni,  14 éves volt,  amikor első
zenekarát  megalakította.  Együttesé-
vel a miskolci Pannónia kávéházban
muzsikált.

Korábban      megszakított      tanul-
mányait 1946-tól folytatta, és egy te-
hetségkutató  versenyen  elért  kiváló
eredménye  alapján,  felvették  a  Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakiskolá-
ra,  ahol  Országh  Tivadar,  Gabrel
Ferenc és Garay György tanítványa
volt.

Három évi tanulás után Miskolcra
tért vissza, és 14 tagú zenekarával az
Avas Szálló fehér temében játszott.

1950-ben  Tabányi  Mihály  zene-
karában  hegedült,  miközben  behív-

Lakatos
A mindenkori legkíválóbb prinások

egyike.  @udapest,  1925).  Liszt-díjas,
a népművészet mestere. Nyolcéves ko-
rától édesai)ja, id. Lakatos FIóris tziní-
totta  hegedülni,  majd  Országh  Tiva-
dmál  és  Zaüueczky  Edénél  tanult
tovább. Pályafutása 1942-ben a Britan-
nia (ma Béke)  Szálló  Szondy söröző-
jében,   apja   zenekarában   kezdődött.
Később a főváros rangos szórakozóhe-
lyeh muzsikált. A Margitszigeti Nagy-
szálló,  az lnterconúental,  Royal, As-
toria   és   Gellért   Szálló,   valamint   a
Gundel étterem és a Mátyás Phce volt
sikerehek színhelye.  1950-55 között a
Magyar Rádió népi zenekarának a ve-
zető  prímása  vol[.  KÖzben  1952-ben
Párizsban elnyerte a hanglemez világ-
verseny nagydíjáL Az elmúlt évtizedek
alatt   sokfelé  játszot[   zenekarával,   a
nagyvilág   hangversenytemeiben.   A
moszkvai   Csajkovjszkij-teremben,   a
sydneyi  Operaházban,  a  New  York-i

ták katonának. Szolgálati ideje alatt a
Kossum Akadémia zenekarának első
liegedűse volt.  1953  óta népzenekart
vezet. Itüion a Kulacs, az Erzsébet és
a Béke étteremben,  a Gellért Szálló-
ban,  a Mátyás  Pincében  és  1971-től
kezdve ti'z évig a Fortuna étteremben
muzsikált.

1965  óta rendszeresen szerepel kül-
földön is. Hollandiában, Svájcban, és a
Német     Szövetségi     KÖztársaságban
rendszeresen visszahívják,   háromszor
Münchenben     és     egy     alkalommal
Auszüáliában j átszo tt zenekarával.

Rádiófelvételei   1953   Óta   készül-
nek,  több alkalommal  szerepelt a te-
levízióban,  és  több  hanglemezfelvé-
tele jelent meg.

Sándor
Camegie  Hallban  és  a londoni  Royal
Albert  Hallban  egyfomán  kivívü  a
szakemberek  és  a  közönség  ensme-
rését.  A brüsszeli  magyar  étteremben
a belga királyi  pár  sokáig  elidőzött a
muzsikája  mellett.

Külföldön  többnyire  magyar  vagy
magyaros   jellegű   műveket  játszik.
Liszt Ferenc rapszódiái,  Brahms ma-
gyar  táncai,  Hubay  Jenő  csárdajele-
netei  és  népszerű  magyar  nóták  al-
kották műsorának a zömét.

Feldolgozásai  és  szerzeményei  is
szép  számmal  szerepelnek  műsorai-
ban.  Csak  zenekari  számokat  ír,  de
egyiknek sem szorgalmazza a nyom-
tatásban való megjelenését.  Itüion és
külföldön    készült    hanglemezeinek
száma meghaladja a ti'zet. A legvirtu-
ózabb magyar cigányprímás - hatása
pályatársaira    nézve    felmérhetetlen
értékű. Fia és unokája is prhás.

(Csemer Géza: Habiszti)
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MIELŐTT  MÉG[..

(Bátyámnak: Farkas Tíbornak)
Kenyér  és  liszljegy  az  aszlalon.
Üres  virágváza.
Félsz;ázada felgyülemlett  por.
Felvöltott  sorbanállás  sorsz!ámra
várva.
Napi  fejadag.
Lúdtalp.
Sz,tárparádé  a  betonágyban.
Kihordott  viszértágulás.
Gyermeklány  nővéreim  vízjelei.
Elsötétített  bal)aház,ak.

Képtelen,  e[képesz.tő  dolgokat
rakosgc[tok  össze-vissza.
Valaklwel  mégiscsak meg  ke[lene
beszélni,
mielőtt  még ,...

mielőtt...
mielőtt...

Horváth Gyula                      ,

Haza szeretnék jönni
Remegésbe  öltözye

járok  az  utcán,
vályog-testem falát
patkár[ykínok fúrjők  át.

Haza  szeretnék jönri,
oda,  ahol  az  anyők

szívének  házát
boldogságok  is  lakjők,

Oda,  ahol  nem  sírnak
az  árvák,

oda,  ahol  nem  mar  meg
senkit  a  kígyómostohaság.

(Csak szája mozgását
láttam)

Felol;yasott  az  imakönyvből,
(csak  szája  moz,gását  láttam)
megcsókolta  a  kir[yitott  könyvet:
beszélgetett  anyám  és  az  lsten.

Úgy  változom,  hogy  nem  fájok.

Felolwasok  az  imakönyvbőíl,
megcsókolom  a  kinyitott  könyvet:
beszélgetni  híyom  az  lstent.

*

Törvénytelen
fogantatás

Két  átdorbézolt  nap,  vagy  hét
között
egy  mezítelen,  (vagy
lemezlelenített)
női  test  ragyog.  (A  kijózanodás
pillanata)
Törvénytelen  fogantatás.
Elkaparhatatlan,  elf öldelhetetlen...
amit  csak  te  tudnál  krisz.tusi
alázattal
elviselni  apám.

ALI,ex D'  Saide

v /z ' Ó
Darvak  éneklik  a  tűz táncát,
Őrzjk  testemben  a fény  fáját.
FÁet[ö#ízi°:zít§júksz%Uaknáss%:°8ása>

Széttárja  lsten f ér[yszámyát,
Vigyázza  lelkem  szent  álmát.
Kerubok  sóhaja  száll,
Megérintve  a  hajnal  templomát.
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Tisz.telt Hölgyeim és Uraim!

nTe%:#:g#:#.eóí%ttscz%`%,Zőr
ző, Művelő és Féltő Köz;önség!

Dankó  Pista  a  cigányzene  hallhatat-
lan  zenei  géniuszának  szobra  előtt  ál-
lunk, és születésének 140. évfordulóján•hajtjuk   meg   fejünket,   tisztelgünk,   a

megjelent ünneplő közönséggel.
Dankó  Pista  1858. június  13-án  szü-

letett és június  14-én  anyakönyvezték,
ezért van ma, június  14-én a megeinlé-
kezés.  Muzsikus  családból  számazik.
Atyja a híres Tollas Zsiga zenekarának
a segédpn'mása volt.  Sokat ugym nem
keresett, de amíg élt, családja nein nél-
külözött.     Viszonylagos     „gondtalan"
életük nem sokáig  tartott.  Az apa halá-
los  ágyím  a  híres  cigányprímásra,  Er-
délyi Nácira bízta 9 éves gyennekének
zenei nevelését. A fiú nem volt szorgal-
mas,  a  prímás  sem  volt  türelmes,  így
úijaik igcn hamar elváltak.

A színház  iránti  érdeklődés  már  ko-
rán  ébredezett  az  apró  l`ekete  gyerek-
bcn.  Az  egyik  színésznek  inég  a  csiz-
máját is kipucolta,  hogy  ingyen  feljut-
hasson  a karzatra.  A megélhe[és mind
nyomasztóbb    gondjai    azonban    aiTa
kényszeríteiték,    hogy    vályogvetéssel
keresse meg a kenyerét.  Közben pajtá-
saiból  zcnekart  verbuvált,  és  a  nehéz
fizikai  muika  után  a  kömyékbeli  ta-
nyákon  inuz`sikáltak.  A szegedi  tanya-,
világban nem múlt el szüret vagy disz-
nótoros vacsora részvételük nélkül.

Egy ilyen esemény kapcsán ismerke-
dett meg a 17 éves prhás JoÓ Ferenc
arcképfestő  14  éves  leímyával,  Ilonká-
val.  1878.  augusztus  20-án  a  Kisteleki
templomban tartották meg az esküvőt.

Dmkó  Pista  szerzői  tehetsége  ébre-
dezni  kezdett.   1881-ben  megismerke-
dett  a  S7.egedi  Napló  szerkesztőségé-
ben   egy   fiatal   pesti   tehetséges   szer-
kesztővel  Pósa  Lajossal.  Pósa  Lajos-
nak    megjelent    versei    megtetszettek
Dankó Pistának,  aki addig  nem hallott
melódiákat  pengetett  ki  a  hegedűjén.
Például  1883-ban  a  Nem jó  mindig  a
fonóba eljárni chű nótát. Ettől kezdve
közös munkásságuk.

A  szegedi   értelmiség   nagy   barátja
lett  Dmkó  Pista.   1888-ban   Szegedre
került Gárdonyi  Géza,  akhez  szintén
barátság fűzte.1889-ben Pósa Lajos el~
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hagyta    Szegedet,    és    utána    Dankó
hosszú  ideig  sehol  sem  talá]ta  helyét.
Gárdonyi Géza egy alkalommal meg is
jegyezte:  „Pista, ne lesd mindig a Pósa
asztalát, talán más is tud még jó szöve-
ge, ími."

Úgy  látszik,  hogy  az  író  szavainak
hatása  volt,  mert  nem  sokkal  később:
Békefy   Antal:   Eltörött   a   hegedűm,
Papp Zo]tán:  Nem fúj  a szél,  nem fo-
rog   a   dorozsmai   szélmalom  kezdetű
szövegére   megszületett   Dankó   Pista
két legújabb nótája.  De hiába születtek
új  nóták,  azok nem  pótolták Pósa hiá-
nyát.  Dankó  meg  is  írta neki  gondjait,
és bajait, amit tetézett az is, hogy a ke-
resete is alaposan inegcsappmt.

Pósa  tanácsára  1890-ben  daltársula-
tot  szervezett,  és  azzal járta  az  orszá-
got. Ezek a nótaes[ék amennyit segítet-
tek anyagi helyzetén, annyit ártottak az
egészségének.  Apjától  örökölt  tüdőba-
jának gyógykezeltetése végett,  barátai-
nak anyagi  segítségével,  néhány hóna-
pot  San  Remóban  töltött,  de  ot,t  sem
tudott  megnyugodni.  Hazatérése  után,
újabb  országos  körútra  vállalkozott.  A
következő  szavakkal kérLe a közönség
támogatását:

„Búcsúkörutat  járok   az   országban.
Az én kedves közönségemet, amely en-
gem  16  esztendő alatt szívből  szeretett
és   le]kesült  értem,   utoljára  látogatom

meg.   A  végzet,   mely   egyik   kezévcl
megtemékenyítette  lelkemet  és  majd-
nem  500 nóta alakjában  pazan]l  szórta
szét a bús  és  víg  da]ok egész  tömegét.
A másik  kezével:  elvet,te  tőlem  a régi
jó egészség egy részét.  Azt gondoltam,
hogy talán elég a muzsikából. Már San
Remóban   égette   a   vágy   a  lelkemet,
hogy  a  magyar  közönséget  még  egy-
szer   lássam,   tőle   elbúcsúzz€im.   Akár
jobbm leszek, akár rosszabbul, búcsúz-
zunk.„

Ekkor míu. maga is  érezte a közelgő
véget.  Nótabeli  törött liegedűjét „meg-
reperálta"  ugym,  de  beteg  tüdejé[ már
nem  sikerült meggyógyítani.  1902. jú-
niusától  már nem  tudott beteg  ágyából
felkelni,  és  a  következő  év  tavaszán,
március 29-én délelőtt fél 10-kor, sógo-
rának Pauler utcai lakásán elhunyt.

A gyászhír l`utótűzként járta be az or-
szágot. A főváros lakossága két nappal
később   búcsúzott   a  nagy   géniusztól.
Már kora délután megindult a hatalmas
tömeg Buclára, és az Alagúttól a gyász-
házig  elárasztotta  az  útvonalat.  A  bú-
csúztatáson  a pesti  művészvilág  színe-
java  és   Szeged   város   küldöttsége   is
me8jelent.

A szertartás után kocsira helyeziék a
bama érckoporsót és nyomában megin-
dult a gyászolók tömege a Nyugati pá-
lyaudvzu.   felé.   Banda   Marci,   KÓczé

Raduly Józsel., a 100 Tagú Cigáiiyzeiiekar elnöke megkoszor`'irza I)ankó l'ista .szol)rát
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Antal, Radics Béla vezetésével a l`Ővá-
rosi zenekarok tagjai haladtak az élen,
és 500 cigány hegedűjén sfft fel a Most
van  a nap  ]emenőben  és  az  Eltörött  a
hegedűm című nóta.

Szegeden másnap délután 20.000 fő-
nyi tömeg  várta a koi)orsót szállító vo-
nat,ot.  A temetoben  megt€Lrtott  szertar-
tás utÁn Tömörkény lstván és Pósa La-
jos tartott búcsúbeszédet, amelynek vé-
gén   Pósa   kérte   a   szegedi   ifjúságot,
hogy  a  város  nagy  szülöttének  állít{u+
son  szobrot.  Főként  neki  köszönhető,
hogy   Dankó   Pista   márványszobra  -
Margó Ede alkotása -1912-ben felál-
lításia került.

Mit  jelent  nekünk  cigányoknak,  ci-
gánymuzsikusoknak Dankó Pista élete,
életútja, munkássága, művészete?

Mindenekelőtt azt, hogy Dankó Pista
tudatosan   vállalta  cigányságát,   amely
sosem volt nagyobb magyarságánál, de
magyarságában legalább annyira büsz-
kén vállalta cigányságát is. Ez a kettős
kötődés  jellemezte  életét.   Cigánymu-
zsikusként szolgálta a művészetet és  a
magyarságot.

Kedvet,    életerőt,    vidámságot,    de
mély  fájdalmat is  tudott „shi"  hege-
dűje,  mely  „liíd"  volt a cigányság  és  a
magyarság között.

Akkor  még   nem   volt  szégyen   ci-
gánynak  lenni!   Akkor  még  a  cigány
muzsika az emberi lelkekben élt, lelke-
ket melengettek.  Akkor a „cigány" szÓ
valóban a számazást jelentette,  s nem
lekicsinylő,   pejoratív   megbélyegzést.
Akkor a cigánymuzsikus  a magyamak
jóban és rosszban mindig hű társa, ba-
rátja volt.

Ezt  a  Dankó   Örökséget  szeretnénk
megőrizni, és tovább éltetni, fejleszteni
egy   toleráns   magyar   tÁrsadalomban,
ahol a „más" kultúra nem szégyen, ha-
nem „érték",  ahol a cigány művészetet
és   kultúrát   ugymolyan   mércével   és
mértékegységgel mérik, mint a többsé-
gi   társadalom   kultúráját,   művészetét,
mert egyetemes.

Pósa  Lajos  szoboravatói  beszédével
élve: „Olym voltál, mint a madár, Isten
sugallatára  daloltfl.   Gyönyörű  nótáid
ide  zarándokolnak  az  ország  minden
tájékáról.  Igaz  magyar költő  voltál.  A
régi hagyományoktól megihletett, nem-
zeti lélekt,ől  leplezett magyar dalkölté-
szetének  aramyfonalát  tovább  szőtted,
varázsoltál belőle egy egész dalbirodal-
mat,  amelynek  te  lettél  aranypalástos
fejedelme,   te  szegény,  kopott  cigány
fiú, Dankó Pista."

Raduly József
a 100 Tagú Cigány Zenekar elnöke

Részlet Csomorkányi Pál írásából
A beteglátogatók csendesen bevonul-

tak.  KÖzöttük lépett befelé egy szép és
komoly  éltesebb  úriember:  Pósa Lajos
szerkesztő úr, a költő, akit az egész or-
szág    szeretett.    Sietve   igyekezett   az
Ódon  épületbe,  és  abba a szobába nyi-
tott be, amelyből a beteg férfiú nézte a
fehér telet.

-  Hát  t`Ölkeltél,  Pistám?  -  kérdezte
meglepődve és Örvendve.

-Föl. Nézem ezt a nagy fehérséget...
Örülök neki. Jó lesz ez nekem, szemfe-
dőnek.

-Ne mondd ezt, Pistám!
-  De  mondom.  Mert  ahogy  láttam,

hull a hó:  tudtam, hogy ez nekem szól.
Nekem üzen a fehérség, hogy mehetek,
hogy elfogadja testem, lelkem.

A  költő  gyengéden  átfogta  a  beteg
rogyadozó   derekát,   és   visszasegítette
az á8yra.

-  Hohó,   pajtás,   nem   úgy   van   az!
Nein engedünk téged!.„ Ma délután el-
jön  hozzád  Jókai,  hogy  itt  az  ágyad
mellett kívánjon  neked boldog  új  esz-
tendőt... Megládd, Pistám,  tavaszra ha-
zamegyünk Szögedébe.

- Haza ám, Lajoskám, ha hazaviszi-
tek az én koporsómat.

Kívülről kinyitotta valaki a betegszo-
ba ajtaját, és betessékelt egy megillető-
dött arcú,  öreg  úriembert,  aki  botot és
kalapot tartva nyújtotta előre két karját,
így szólván nagy szelídséggel:

-Boldog új esztendőt, Dankó Pista!
Dankó  Pista  fölemelkedett  az  ágy-

szélen  ültébőI,  és gyönge lábával előre
lépett,

-Köszönöm, Jókai úr!...

Néhány  perc  múlva  bekocogott  Bé-
kefi Antal is. Odakint ereszkedtek lefe-
lé   a   hópelyhek.    A   három   látogató
örömteljes  tavaszt jósolgatott  a  beteg
nótat.ának, de az már érezte az Örök te-
let, és csak azzal felelt:

-Majd betakar a hó!...
A  koradélutáni   alkonyat  még   egy

vendéget  hozott:  szépszál,  szomorúar-
cú  fekete  embert,  aki  hegedűt  hozott
magával,  de majdnem  térdre  esett fáj-
dalmas  ijjedelmében,  amikor meglátta
a  nagy  beteg  nótafa  sárga arcát.  Pósa
Lajos  fogadta,  és  vezette az új  vendé-
get az ágy mellé.

-Nézd csak, Pistám, ki van itt!
Dankó Pista szemén az öröm gyenge

lángocskái lobbantak meg, ahogy fölis-
merte   Czutor  Bélát,   a  vásárhelyi   ci-
gányprhást.

1998.  júnjus „IJ"GO DR;OM"

-Béla!...  Hát eljöttél?...  Dejó,  hogy

e]hoztad  a  hegedűd!   Már  €izt  hittem,
sohasem hallok többé hegedűszót.

-  Mind  benne  vm  a  sok  világszép
nótíL  amit te csináltál.

- Tudom, vérem.
Pósa  kinyitotta  a  tokot,  és  Béla  ci-

gány kezébe adta a finom, bama zene-
szerszámot,   a  cigány   lehajtotta  híres
szomorú fejét, és a vonót végigsimítot-
ta a fölsóhajtó húrokon:
„Vásárhelyi  sétatéren
Béla cigány muzsikál,
Hajlik ide,  hajlik od.a
Lil.iomszál,  rózs(tszál..."

A   szemek   csöndesen   pergették   a
gyöngyüket.   Jókai   Mór   megérintette
tenyerével   a  beteg   iiótafa   hoinlokát,
mint  anya  a  gyemeket.  Pósa  szivart
vett   elő,    de   a   betegszobában   nem
gyújthatott  rá,  tehát  csak  nézte  volna,
de  a  könnyektől  nem  látott.  Kint  már
nem esett a hó, és a szobábm fölgyúj-
tották a gázlángot.  A hegedű  mint egy
árva]ány, fölzokogott:

„Most van a nc[p lemenőfl)e
kimegyek d temetől)e..."

*
Móra  Ferenc  a  cigányszobor  chű

cikkében írta az avatáskor:
„S   ahogy   dicsősége   volt   őt   sz.ülni

Szegeden,   amely   derék   ember   sokai
szült,  nagyot  keveset,  I)ti.s'zkesége   lesz
ez a szobor minden szol)rcii köz;ött.

Eppen ez a cigtinyszobor.  Ezt megné-
z.i nrinden vendége, mint nevezetessége[
és ez.ért sok minden egyébl)el kibéki.il i.t[
nálunk, h(i kultúreml)er. Tlessék elhínni,
hogy  ma már  ez a cigúinyszobor  (i  leg-
nyugat-európaibb  dolog  Magycirorszá-
80?.

Eppen ez a cigányszobor."
*

„Magyaf Dcmkó  Pisia, áldjon meg
az lsten,
Akinek a lelke elvágyódik i,rmen
Aki,t kerget, hajszol sóvár, beteg
vágya,
Akinek a lelke magycLr földön árva,
Megmenti, megtartja,  a ie magyar
lelked,
A te nagy bánatod, a te nagy
sz.erelmed,
A te duhajságod,  a te kacagásod...
Viissz,aadtál nekem egy vesz,tett
világot!..."

(Ady Endre: Dankó Pista)
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l'  AZ  .ORBAN -CSAPAT ,|
Véglegesnek  látszik  az  új  kormány

tagjainak   listája.   Mire   olvasóink  ke-
zükbe kapják az  LD-t mindez  már bi-
zonyos  lesz.  A miniszterelnök  Orl)án
Viktor (FIDESZ MPP)  leLsz, a Minisz-
terelnöki  Hivatalt  Stumpf lstván  0]1-
DESZ MPP) vezeü miniszteri rangban.
A    Belügyminisztérium    élén    Pintér
Sándor O]IDESZ MPP) áll,  a Külügy-
minisztérium élén pedig Martonyi Já-
nos  (FIDESZ MPP).  A Gazdasági Mi-
nisztérium  várományosa Chikán Atti-
la (FIDESZ MPP), a Pénzügymi.niszté-
riumé    Járai     Zsigmond     (FIDESZ

yez:,)ájeAáEgg.éÁzfí§ág,yÉI#Si2z#pT
az   Oktatási   Minisztériumé   Pokorni
Zoltán O=IDESZ MPP) lesz.

Az  lgazságügyi  Minisztérium  élére
Dávid   lboLya   (MDF)   kerül,   míg   a
Földművelésügyi    és    Vidékfejlesztési
Minisztériumot        Torgyán        József
(FKGP)   kapta.   A   Kömyezetvédelmi
Minisztériumot  Pepó   Pál   (FKGP),   a
Honvédelmi Minisztériumot Szal)Ó Já-
nos  (FKGP)  vezeti  majd.  A  Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma Há-
mori József @IDESZ MPP), a Család-
védelmi  és  Munkaügyi  Minisztérium
Harrach Péter (FIDESZ MPP) irányí-
tása   alatt   működik.   Az   lfjúsági   és
Sporminisztérium élére   -  1999 janu-
árjától   -   Deutsch   Tamás   O]IDESZ
MPP)   kerül.   A  Phare   program   kor-
mányzaú koordinációjáért Boros  lmre
a]KGP),    a   Polgári   titkosszolgálatok
irányításáért  Kövér  László   G=IDESZ
MPP) felel majd.

Az államtitkárok listája:
Miniszterelnöki   Hivatal  -  politikai

államütkár:  Bogár  László  (MDNP,  a
FIDESZ MPP jelöltjeként),  közigazga-
tási államtitkár: Bártfai Béla

Belügyminisztérium   -   politikai   ál-
lamútkár:   Perlaki  Jenő  vagy  Balsai
lstván  O]IDESZ  MPP),  közigazgatási
államútkár: Felkai László

Külügyminisztérium  -  politikai  ál-
lamtitkár:    Németh    Zsolt    (FIDESZ
MPP),  közigazgatási  államtitkár:  Her-
man János

Gazdasági  Minisztérium  -  politikai
állainütkár:   Fónagy  János   (FIDESZ
MPP)

Pénzügyminisztérium - közigazgatá-
si államütkár: LászLó Csal)a

Egészségügyi Minisztérium - poliú-
kai    államútkár:     Pusztai    Erzsél)et
av[DNP,  a FIDESZ MPP jelöltjeként),
közigazgatási  államtitkár:  `Jávor  And-
rás

ó

amtitkár:  Kávássy  Sándor

Oktatási Minisztérium - politikai ál-
lamütkár:  Pálinkás  JÓzsef  (független,
a FIDESZ MPP jelöltjeként),  közigaz~
gatási államútkár: Szemkeő Judit

lgazságügyi Minisztérium - poliükai
államtitkár:    Hende    Csal)a    (MDF),
közigazgatási államtitkár: Fluckné Pa-
pácsy  Edit  Űelenleg  hivatalban  lévőü
á]Iamütkár)

Földművelésügyi  és  Vidékfej lesztési
Minisztérium   -   politikai   államtitkár:
Szal)adi  Béla  qKGP),  közigazgatási
államútkár:  Tamás  Károly  O]KGP,  ha
kinevezik,  le kell mondania képviselői
mandátumáról)

Honvédelmi Minisztérium -politikai
államütkár:   Homoki   János   (FKGP),
közigazgatási    államtitkár:    Waschler
Tamás

Kömyezetvédehi   Minisztérium   -
politikai
OKGP),fölzigazgatási államütkár: Ke-
mény Attila

Nemzeú  Kultuális Örökség Minisz-
tériuma -politikai államütkár: Várhe-
gyi  Attila  O=IDESZ MPP),  közigazga-
tási államútkár Pröhle Gergely

Közlekedési,   Hírközlési  és  Vízügyi
Minisztérium   -  politikai   államütkár:
Manninger  Jenő   av[DF,   a  FIDESZ
MPp j elöltjeként), közigazgatási állam-
ütkár:   Gyurkovics   Sándor   Oelenleg
hivatalban lévő államútkár)

_pcos]Tüákdáéá]#nuü#afiü:gsíry±n;ázbtír]g
DESZ   MPP),   közigazgatási   állaintit-
kár:  Pulay  Gyula  Oelenleg  hivatalban
lévő államtitkár).

A minisztériumok számában is válto-
zás  történt:  1990-ben  13  minisztérium
fogta össze az ország ügyeit,  1994-ben
12, mert megszűnt a Nemzetközi Gaz-
dasági Kapcsolatok Minisztériuma.  Az
új komány  14 minisztériumot állít fel,
ezen kívül két tárca nélküli miniszter is
lesz.  Ú.j  inini.sztérium  lesz  a  Nemzeü
Kulturális      Orökség     Minisztériuma,
amely   kiválik  a  jelenlegi  MKM-ből,
valamint a Családvédelmi és Munkaü-
gyi   Minisztérium,   amely   a  népjóléti
tárca egy részéből és a megszűnő mun-
kaügyiből  áll  össze.  Teljesen  új  tárca
lesz az lfjúsági és Sportminisztérium.

1998.június   25-én   szavaz   a   parla-
ment az országgyűlési bizottságok  fel-
állításáról és személyi összetételéről. A
képviselőcsoportok  már  döntöttek  ja-
vaslataikról,  amely  lista  azonban  még
változhat.

A bizottsági elnökök
névsora

a parlamenti frakciók
javaslata szerint

1.  Alkotmány-és  igazságügyi  bizott-

{É8kG(p3)°    f°?    elnöke:    P()koi    Béia
2.  Gazdasági bizottság  (30 fo? elnöke:
Varga Miliály (FIDESZ MPP)

:áoKf8júeíg:Ítef;z€k8Í%ZÍ#r`t`báá°st2SÉ;
4.   Őnkormányzati   és   rendészeti   bi-

z:"Éáiá(z3so(Éo2Gei;öke,  Bcrllátll Val.-

:áre:ZFfa8r#8SÍ8;g,ít,;°(#gE(s2Z#'pSL)-

:áFzáóFo;í:[i;eögkr;á:Císó:á:gr:,i,,2=Ft(tÉ
DESZ MPP)

3.zefl:-lfvgáyiy?ifsottjáílg,;2z6D5ő2)elnóke:
8.  Egészségügyi  és  szociális  bizottság
(21    fo|    elnöke:    Kökény    Mihály
(MSZP)

:éy:TPzeor:#t,2fíí§;t;Ígíe:sKvjas]áí:é
Kovács Magda (MSZP)

íg;tsFá%gtL2íkfo3taet]ánsákée:smá:,ndkoarüLyáísg,íÓ
avlszp)
11.  Honvédelmi  bizottság  (21   fo?  el-
nöke:  Lányi Zsolt (FKGP)

:i2riö±de?8É[áf;%:gaa]Bi,abí(Z#2ápg)(2ifoi

:[3riökf!íspáá;aészs,Páríb&°át2ás  (2 i  fo?

:i4riöE8:rnifié;Ze#Íagimd;zEátizá%2pi)fo?

:]5riöfeTu8|t:svíisajéofiíz:áüá8@(É]É§ő2
MPP)
16.   Oktatási  és  tudományos   bizottság
(21 fo| elnöke: Lezs`ák Sándoi. OVIDF)

:]7riör::üÉát,fse#Skz#Sáínb#BÉsgzt#pf}D

Ío;.eFn?E#:i:otiniá;ár:;zod[ssázp)`15

:19riöíg.íE:S:őizai5;íÉÍBtÉsé2#fp;o,

:10ÁfT,ffslandö+k*BSo?1Tá:zitá:dgi#f,a

3áiaüLsoynrneEáis2iáo,tÉgE`Slífri,p:l)nöke:
22.  Mentelmi,  összeférhetetlenségi  és

#:3Í§:u[Tévj;SE#,€`ásbsíí#3Égszt]#;°?
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A GYERTYA GyÚJ T
1998  május  5-én  író-olv<TsÓ  málko-

zóra került sor Szolnokon.  Az Oktatási
Alapítvány   székházában   került   meg-
rcndezésre  Farkas  Kálmán  író-újsíig-
író,  publicista  újonnm   megjelent  két
esszé  könyvének a Korona nélkül  és  a
Sorstudat  ismertetője.   A  meghívottak
között.jelen  voltak:  Farkas FIórián az
Országos   Cigány   Kisebbségi   Őnkor-
mányzat  elnöke,   Raduly  József  zLlel-
nök,  Lakatos  Menyhért  író,  Farkas
Os7,kár költő,  Rostás-Farkas György
köitgkéssíE;gá°Lkui:g:3S:okriújságfeie-

lős szerkcsztője  üdvözölte a meghívott
vendégeket és felkérte Farkas FIóriánt,
hogy nyissa meg az író-olvasó taJálko-
zót és köL`zönLse a vendégeket.

ina is meghatározó erővel és méltóság-
gal  van jelen  a  roma  politikában.  Te-
kintettel   aiTa,   hogy   Farkas   Kálmán
több  mint  négy  évtizede  van  a pályán
és  elmondhatjuk,  hogy  roma  újságíró
körökben  ő  a  rangidős.   Hosszú  ideig

L°jik:táKrKse::töMva8]rL2:Szkáfe:áFz{Íir]:rpt
roma publicisztikát és el kell mondani,
hogy  a mai  napig  az  egyik  legavatot-
tabb művelője e műfajnak. E két könyv
is  a romákról,  a roma politikáról  szól.
Az   esélyeken   túl   a  lehetőségekről   is
szólnák  az  írások,  :melyeknek  gondo-
latébreszLő szerepén túlmenően  tanít és
oktat egyben.  A mi  drága Kálmán  bá-
tyánk ma  is  elpuszü'üatatlmul  ír,  nap
mintn:'friv,:ssz:virii,:Gb,:t:;:ég;úf;á,Ü:#

Farkas Ká]iiián

F{ukas  FIórián  nagy  l.elelősséggel  és
szeretettel   beszélt  a  Magyarországon
élő roina számazású írókról, költőkről,
akik európai színvonalon ímak és gon-
dolkodnak.  ElmondtíL hogy nincs a vi-
lágon annyi tehetséges  író ember, mini
hazánkban.

És  bizony  olykor  lehajtott  fejjel  és
szégyenkezve  el  kell  mondani,   hogy
ezek  a  tehetséges  emberek  nincsenek
kelloképpen   elismerve,   megbecsülve,
pedig  ezek  az  alkotó  emberek  írtak,
szóltak  először  a  másságróI.   Ezek  a
tiszta hangú emberek mutatták be azt a
sajátos  „fűszereLs"  világot,  amelybe  mi
romák élünk.

Kárpáthy  Gyula  JÓzsef Attila-díjas
író   méltatta  Farkas   Kálmán   bátyánk
munkásságát,  meii  bizony  bátyánk  Ő,
akire  felnézünk,   akinek  a  gondolatai

tónk"   évtiz-edek   Óta,   gondolat
gyertyákat gyújL és  nemcsak az
ablakokbm, hmem az agyakban
is,  hogy  meglássuk  és  felismer-
jük a teendőket.

Farkas    KáJmán    mindig    az
Összefogást   sürgette,   az   egyén
szellemét és az abban lévő erőnek
a hatalmát kell  inunkára fogni,  s
az eredmény nem marad el.

Farkas Kálmán írásainak nyo-
mán   újabb   és   újabb   gyertyák
lobbannak. S  lám oszlik a sötét-
ség,  s vele együtt a tudatlanság.
A tiszta éreuen fénye már képes
lesz megrajzolni azt a roma po-
litikai  karaktert,  amely  már  eu-
rói)ai arcvonással rendelkezik.

L€katos Menyhért író vázolta,
hogy a magyiuországi roma ügy

egyben európai ügy is, mert az Európá-
ba vezető úton akarva-akaratlmul csak
velük   együtt   romákkal   lehetséges   a
„meneielés".  Rongyos,  éhes  népet  se-
hol sem lámak szívesen.  EIőbb jól kell
laknunk fel kell öltözködnünk. Es nem
utolsósorban  ki  kell  „mosdatnunk"  ezt
a  népet  a  tudatlanságból,  csak  így  és
nem  másként  indulhatunk  el  azon  az
európai  úton,  amely  egyben  a  polgári
jó]ét útja is.

Mi nem nyúlhatunk vissza, bár tehet-
nénk - mondta Lakatos  Menyhért,  mi
csak előre tekinthetünk. Fé]elem,  szen-
vedés  van a szívünkbe,  de a remény  is
ott dobog és az a hit, amely  idáig élet-
ben tartott bennünket. Továbbra is mcg
fog  tartani  bennünket,  mert  mi  romák
egyet  nagyon  megtanullunk:  az  pedig
az,   hogy  miként  kell  életben  mmad-
nunk, bámilyen mostoha körülmények
közöt[.

Dr.  Kerékgyártó  T.  István  társada-
lomkutató  anól  beszélt,  hogy  érdeme-
sebb gyertyát gyújtani,  inint a  sötétsé-
get átkozni.  A roma politizálás egyben
helyzetbe hozást is jelent és nem mind-
egy, hogy inilyen mennyiségben és mi-
nőségben jelenik ineg a roma politika a
Nagy Politika palettáján.

Dr.   Kerékgyártó  T.   István   beszélt  zi
koplexitásról,  arról  az  Összetartó  erőről,
amely kohéziós erőként összetartja, vagy
széüiulhsztja a társaclalmaL  A cigányok
nélküli politizálás az utóbbit eredménye-
zi. Csak együtt, csak veletek lehet és kell
gondolatokat, célokat inegfogalmazni.

Ez a találkozó tükröt t€u.tott elénk, és
elmondhatom   hogy  jó   volt,   érdemes
volt   belenézni,   mcrt   torzulás   nélkül,
tisztán láttuk a JÖVŐNKET!

Rác7, Lajos

l<`iirkas  Kálniáii,  Kári)áthy  GyLila,  I'aksi  l<Jva,
Farkas Flórián és Kcrékgyártó T. István
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feladatokat adni,  mert  egyszerűen  fél-
tékenyek  egymásra.  Azt  szeretnék,  lia
csak  velük  foglalkozna  az  ember.  Ki-
dolgozott  prograin  alapján  haladnánk,
ha tudnánk. Amit eltervezek egy napra,
egyáltalán  nem biztos,  hogy  véghez  is
tudom vinni.  Amit mindenképp el sze-
retnék velük émi az az, hogy az eszkö-
zöket - például a ceruzát - megfelelő-
en  tudják használni,  egyáltalán,  tudják
fogni. Nagyon sokáig nem tudtunk ha-
ladni, mert nem tudták fogni a ceruzát.
Ez   még   mindig   nagy   gondot   okoz.
Amikor elkezdtük a programot, ember-
rajzokat csináltattunk a gyerekekkel. A

Ahogy kiszáilunK az auf_.ópfl, .gyer.e.#e.k Csgpppj_F
rohan-hieg bennünket. Prülnek n_ekünF, már npm is

figyeiriek a fanftó néni.re- F_9gják q kpz.€T9.f -
eáiszerre tö.bben is - é_s p_iii.anqtok aiaft bábeii
Zúrzavar támad: mindenkinek egyszerre van

mondan.ivalója. A dolog „érdekessége'' - bár .ez
enyhe kifejezés és nem.is idevaló -, h?g_y ezpk.a

gyérekekqiig-aiig.beszéipek_magyc!ryi...Tize_n_Pg!qn_-Vannak, ti'ztől 14 -éves korig. _Egy zárt k§rnypzelben

éinek, ahoi csak cigányui beszéinek.
iskoiába sosem járiak.

- Nincs egy oktatási intézmény, ami
fogadná Őket, mert nem vettek részt is-
kolaelőkészítőn    -    mohdja    Szilágyi
Gabriella  tanítónő,  aki  segíti  Sztojka
Katalinnak,   a   Kalocsai   Cigány   Ki-
sebbségi   Őnkományzat   és   a   Roma
Köz  össégi     Központ     igazgatójának
kezdeményezését,   az   iskolaelőkészítő
foglalkozásokat.

- A legnagyobb probléma, hogy nem
beszélnek magyan]l  - mondja Sztojka
Katalin,  aki  nemrég  még  a  Patrin  Ci-
gány Magazin riportere volt -, és hogy
soha nem  voltak  még  más  kömyezet-
ben, mint ahol élnek.

- Hogyan alakulhatott ez ki?
-  Abban  a  zárt  kömyezetben,  ahol

élnek,   csak   cigányul   beszélnek,   így
nincs  szükségük  a  magyar  nyelvre.  A

Sztojka  Katalin és Szilágyi Gabriclla
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Győzni fogunk..'

szülők is csak annyit beszélnek magya-
rul, amennyi mindenképp szükséges.

- Hogy  talá]tatok  ezekre  a  gyere-
kekre?

-  Készítettünk egy  városi  fehérést
az   oktatási  helyzetről,   és  a  szociális
munkásaink    találtak    rájuk.    Tudtuk,
hogy vannák,  de nem gondoltuk, hogy
ilyen  nagy  létszámban  és  hogy  ilyen
korúak.  Jeleztük  a város  felé,  de nem
történt    seinmi.    Március    végén    azt
mondtam,  hogy  összeszedjük  Őket,  és

Aej:í#;j=]ksejpénfi::zd#Ftóaz%#ég::t%Tjoút=
lius  végéig  tart.  A Gabi önként jelent-
kezett, hogy segítsen.

-  Ezek  a  gyerekek  egyáltalán  nem
tudnak közösségben létezni -mondja a
tanítónő.  -  Nem  lehet  differenciáltan

végeredmény:  3  éves  kor  alatú  szint-
nek  felelnek  meg  a  rajzok.  Amit  na-
gyon   szeremek  és   ami   sikerélményt
nyújt nekik az a színezés.

- Hány  órakor kezdődik a  foglal-
kozás?

- 8 Órakor. Azt szerettük volna, ha 9

Órakor  kezdhetünk,  de  van  olyan  gye-
rek,  áki már fél  7  -kor itt van.  0lyan,
hogy  szombat-  vasámap,  nincs.  Az  is
célunk volt, hogy szeressenek itt lenni.
A foglalkozások 14 Óráig tartanak.

- Milyen egy nap forgatókönyve?
-  Miután  megérkeznek  a  gyerekek

megreggelizünk, általában mesélek ne-
kik,   verselünk,   hangoztatunk,   nyelvi,
matematikai     foglalkozások    vaimak,
tomázunk.  Nagyon  rövid  ideig  tudnak
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figyelni, á]talában tíz percig,
utána   megunják,   felállnak,
elmennek.

Szilágyi Gal)riel]a  tanító-
nő - bár nem panaszkodik -
látszik,  mennyire  fáradt.  A
programhoz  2  pedagógusra
és  2  szociális  munkásra lett
volna szükség és több támo-
gatásra.  Erkölcsi  támogatÁs-

#a:in%biád2#,g;:f.g3
híján az OSI Roma Program
által   támogatott   KözÖsségi
Központ éves költségvetésé-
ből   rordítanak   a   gyerekek
felzárkóztatására.

Sztojka Kati azt mondja:
-   Szerencsés   helyzetben

vagyunk,  mert  nagyon  sok
jó ember van, aki hasonlóm
gondolkodik,  mint  mi,  ma-
gyarok  és  romák  közösen.
Itt van például  a  szomszéd-
asszonyom, a Tündi, aki nevelőotmon-
ban nőtt fel. Teljesen ingyen segít, reg-
geltől  estig  itt  van,  mert  nem  akaüa,
hogy   ezek  a  gyerekek   ugyanabba  a
helyzetbe kerüljenek, mint Ő.

Sándor lámatóan a kis közösség szÓ-
vivője. Nehéz dolga van, mert a közös-
ség szinte minden tagja szeret beszélni.
Sándor  azonban  vezéregyéniség.  Túl-
kiabálja   a   többieket.   Egy   kupacban
ülünk, ismerkedünk. Ismerkedem ezek-
kel a csák látszólag gyerekekkel. Váló-
jában kicsi felnőttek Ők.

-   Engem   Kolompár   Sándornak
hívnak.

- Hány éves vagy?
-12.

- És hogy érzed itt magad?

A legjobban színezni szer.itnek

-En jól. Rajzolunk, játszunk.
- Tanultok is?

:Lgsenri3:;ufá:tt.okide?
- Mert mi  soha nem jártunk iskolá-

ba, csak néztük az iskolát. A tanító néni
tanít minket,  és ha megtanít,  akkor át-
megyünk a másik iskolába.

- Miért nem jártatok iskolába?
- Azért, legyen szíves, mert nem vet-

tek fel bennünket.
- Én azt ha]Lottam, hogy ti inkább

cigányul beszéltek.
- De én tudok magyaml.
-Én is tudok...
- Én  is  tudok.l  Mit mondjak?  Nyil-

nak a virágok, táncolnak a leányok...
Anettnek ma vm a 8.  születésnai)ja.

Nagy   meglepetés   készül;   tortát   kap,

Születésnap tortával

1998.  június „I`"GO DKOM"

gyertyákkal. Hatahas a boldogság. Az
ünnepelt mindenkit megkínál  egy  sze-
let  süteménnyel,  de  arra  vigyáz,  hogy
otthonra is maradjon, a testvéreinek.

- Mit gondoltok,  mennyil)e  került
ez a torta? -röppen fel a kérdés.

- 400 ezer forint - kiabálja valaki.
- No nézzük csak!  Szerintetek mit

lehet venni 400 ezer forintért? - kér-
dezi Sztojka Kati.

- Házat!
-Lovat!
- Autót!

Az iskolaelőkészítő lapunk megjele-
nésekor már befejeződött. Nem vagyok
optimista, így nem hiszem, hogy ez a 3
hónap elegendő volt a hiányok pótlásá-
ra. Ezt egyébként senki nem is gondol-
ja. Ezek a gyerekek sokszorosan hátrá-
nyos lielyzetből indulnak el azon az oly
sokat  emlegetett  hosszú  úton.  Sztojka
Katalinéktól esélyt kaptak, de vajon ha
Katalin  és  Gabriella  elengedi  a  kezü-
ket, nem vesznek-e el?

Kollégám hazafelé jövet azt mondta:
„Ha nem láttam volna ezeket a gyere-
keket,  nem liiszem  el, hogy ilyen  léte-

ZÍ.mÉ:TeaÉyc:EszKááoo:.:;S.aJ#g:,d#
nyiunk  felelőssége,  hogy  ilyen  esetek
ne  történjenek  meg  a  közel  .jövőben.
De vajon odafigyelünk-e eléggé?

Paksi Éva
Fotók: Pá]fi Elvira

(Lcipzártakor érkez.ett a jó hír, hogy ci
főti   Károlyi   lstvdn   Gyermekközpom
igazgatója,  Csáki  l.ászló   meghívta  a
gyerekeket,  ameddig  kedvük tartja,  le-
gyenek a vendégeik.)
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Karolin  számítógépe

Oroszlánköröm-díj
egy tanyai kislánynak

Rákt'iczi  Karolin   12  éves  nyírteleki
kislány kapta meg  az  idén  az Oroszlán-
köröm  Díjat,  az  elismeréssel  járó  hor-
doz,ható  számítógéi)et  internet-hozzáfé-
rési    lehetőséggel    és    tanulást    segítő
programokkal.   A  díj   alai)ítója  minden
évben  olyan  gyermeket  vagy  fiatalt  tá-
mogat crkölcsileg  és  anyagilag,  aki be-
bizonyította  tehetségét  és   rátermettsé-
gét.  Karolinra  azéi.t  esett a  választásuk,
mert tanyán ólő, halmozottan hátrányos
helyzetű    cigány    gyermekként    három
éve  még  írni  és  olvasni  is  alig  tudott,
mostanra   pedig   általános   iskolai   osz-
lályáiiak  egyik  legi.obb  tanulója  lett.

Rákóczi    Karolin    egy    nyi'rtelekhez

kaör:;:ónt`,!:néysána'bBoi]oergría?`?:Í:.zö4tífat]áu_
volság   16   kilóméter.   Amikor   Karolin
1994-ben   a  nyírteleki   1.   számú  általá,
nos  iskolába  kezdett .i.árni,  szüleivel  és
négy  testvérével  egy  perlit  gyár mellet-
ti   roinos,   cgykor   kaszámyának   felhú-
zott  épülctben  lakott.  Több  cigány  csa-
lád  élt  összezsúfolva  a  házban,  a  nagy
clmaradottságban.  A környéken `dlkalmi
munkalehetőség  sem  volt  számukra,  a
feliiőttek  gyermekeik  után járó  támog'd-
iásokból    tar[ották    el    családjukat.    A
nyírteleki   1.  számú  általáiios  iskolában
inuködő roma  gyermckek  felzárkoztató
i)rogramjának   s   a  Kedvesház   Kollégi-
umak  kös7,önhetően  azonban  Rákóczi
Kai.olinnak    sikerült    mindez.    De    ho-
gyan?

Ki.aji`yák  .Tóz``cfné,   a   nyírteleki   1.
számú   iskola  igazgatója  és   helyettese,
Farkas    Ernő   elmondják:    az    intéz-
ményben   tanuló    330   gyermek   közül
150-en   a   település   körül   található   ta-
nyabokrokból  -  például  Varjúlaposról,
Görögszállásról,   Paszabcsúcsról  -  jár-
nak  be  az  órákra.   Számukra  a  haj.nali
kclés,  a  késő  esti  hazaérkezés  komoly
megterhelés.    A   pedagógusok   tapasz-
talatai  szerint  a  halmozottan  hátrányos
helyzeiű  cigány  gyermekek  évről  évre
elmaradoztak   az   órákról,   majd   abba-
hagyták  a  tanulmányaikai.  Ezért  Lázár
Pétcr, az iskola egyik roma származású
pedagógusa  1994-ben kísérleti jelleggel
14  túlkoros,   első  osztályt  kezdő  roma
gyerek  számára  felzárkóztaiási  csopor-
tot  hozoti  létrc.

-  Ez  a  program elfogadta  azt,  hogy  a

gyermekek  inás  szubkultúrából  érkeztek,
ezért  1  hónapig  az  oithoni  élményeikrol
és  tapasztalataikról  beszélgettek, játszot-
tak,  majd  az  iskolai  tananyagot  a  meg-
szokottná]  szabadabb  felfogásban  sajáti'-
tották el  -mondja Ki.ajnyák Józsefné  ar-
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ról  az első csopor[ról,  amelynek Rákóczi
Karolin is tagja volt.

A   kisérleti   jelleggel   indított   oktatás
eredménycsnek   bizonyult,   az   első   cso-

port  felzárkóztatá.sa  sikeres  voli.  A gyer-
mekek beilleszkedtek  az általános iskolai
„nagy"   osztályokba   is.   Többüket   elhe-
lyezték   a   Kedvesház   Kollégiumába,   s
nem  kell  már  ingázniuk  a  iávoli  tanyák
és   az  iskola  között.   Rákóczi   Karolin  a
most    befejeződött    taiiévben    ncgycdik
osztályos vol[.  Az osztályfőnök,  Ktimári
GC`záné szerint az Oroszlánkörömmel dí-
jazott  diákja  „bunájos  ieremiés".  Tanul-
mányi  eredményét  nézve  a jobbak  közé
tartozik,   kiemelkedően  jól   olvas,   nagy
versmondó  és  szépen i.ajzol.

-  Mivel   Karolin   szerény,   halk   szavú

gyei.ek  aki keveset beszél  a körülményei-
rol,  az  osztálytársak  nem  is  sejtik,  hogy
milycn  mélyrol  indult.  Ahová  eljuiott  az
szerintem  valóságos  csoda  -  állítja  Ko-
mári Gézáné.

Rákóczi   Karolintól   megtudoin,   hogy
négy  testvére  van.  A báty`ia  15,  a nővére
14,  a  két  kisöccse  pedig  öt  illctve  nyolc
éves.  Azt  mondja,  a7,  édes`dnyja  büszke
rá,  és  érzi,  hogy  a  nehéz  sorsú  gyerekek
számára  egyl`a.i.ta  példakép  leti  'dz  ő  útja
Belegrádon.

Két    pedagógus    Lázárné    S7,ilvá.``sy
K]ára és Kanalas Ottília vezeti a l.elzár-
kóztatási  programot  a nyíi.teleki  1.  számú
általános  iskola  melléképületében.  Mind-
kettőjük   vélcménye  mcgegyezik  abb`dn:
ha  egy  cigány  gyermek  a  felzárkóztaló-
ból  az  iskolai  osztályba kerül,  addig  kell
fogni  a  kezét  ameddig  el   nem  végzi  a
nyolcadik osztályt.  A cél  a sikeres i)álya-
választás,    egy    középiskola    elvégzése.
Kanalas  Ottilia  azt  hangsúlyozza:  csak  a
továbbtanulás jelent valós  esélyt  az isko-
lában tanulók számára.

Az  idei   „oroszlánkörömmel"   díjazott
kislány  ajándék  szám'tógépét  -  ainelyet
láttak már a tanyáról  nyírtelekre buszozó
családtagok is -jelenleg beüzemelik. Mi-
vel   az   iskolában   van   már   szám`tógép,
hozzáértő  pedagógusok  készítenek  liasz-
nálati utasíiást a kollégisták számára.

Merihogy Rákóczi Karolin azt mondta:
a   gép   oii  lesz   a   legjobb   helyen,   hogy
mindenki  láthassa és l`őleg:  használhassa.

Varga Attila

(Néí)szal)tid.súig,1998.  Júrrius 23.)

Ötvenmillió még
felhasználatlan

Regionális
konferencia volt

Kisvárdán
A   százmillió   l.orintos   keretből   öt-

venmillió  forintra  még  lehet  pályázni
a  romák  foglalkoztaLásának,  átképzé-
sének  segítésére.  Budapesten  hamaro-
san   művelődési   és   információs   köz-

pontot   .dvatnak   a  roinák.   Év   végéig
várhatóan  250  szoeiális  lakás  épül  `dz
országban.  Szolnokon  speciális  iskola
inuködik  cigány  származású  riatalok-
nak,  ilyen  intézinéiiyt  Szat)olcsban  is
lehet nyitni.  E térségben  a romák  fog-
lalkoztatására  jó  volna  lótrehozni  lá-
daüzcmct,        vagy        kesztyűüzemct.
Mindezt Fai.kaL`` Fl(')rián, az ()i.szágos
Cigány  Kisebbségi  Önkorinányzat  cl-
nöke  mondta  el   Ki`wárdán,  a  romák
regionális fórumán.

A  1`órum  házigazdája,  Lakat(}s  I!st-
váii,  a  helyi kisebbségi  önkormányzat
elnöke hangsúlyozta:  az őszi helyi  vá-
lasztásokon nem a díszcigányokat, ha-
nem a közösségért ienni akaró és iudó
cigányokat kell  elólé].bc helyezni.  Be-

.i.elentctte,  hogy  Kisvárd.án  ham.drosan
hz'irom  átképző  tanfolyamot  indítanak
munkanélüli  romáknak.  A  hái.om  taii-
folyamon  felszolgáló  pincérnek,  sza-
kácsnak,   illctve   s7,obafestőnek   tanul-
nak majcl a résztvevok. Fai.kas Tíl){)i.,
a   Kiscbbségi   Önkormányzatok   Me-

gyei Szövetségének elnöke an.ól szólt,
hogy a  inegye lakosságámk  13  száza-
1éka i.oma  származású,  de  ez  nein  lát-
szik  meg  a  támog'dtásoknál,  a  sajátos
munkahelytei.emiéseknél.   A  nagykál-
lói  Horváth  .Jáiios  kifogásolta,  hogy
a roma vezeiés nem egységes. A raka-
mazi  Bal()gh  AII)ert  felvetette,  hogy
az országos  és  a megyei romavezetok
haiékonyabban  is  támogathatnák  a ki-
sebbségi   önkormányzatokat.   A   nyí-
regyházi   Balogh   Artúr   kifogásolta,
hogy ajoghézagok vannak a kisebbsé-
gi  törvényben.  A dögei  R(')zsa  Gyula
javasolta,  hogy  romákat  is  be kell ju-
tattni  a  megyei  közgyulésbe.   Csillci
Béla,  a  s7.olnoki  Roma  Esély  iskola
ig.dzg'd[ója  hangsúlyozta:  a  roma  gye-
rekekkcl  meg  kell  kedveltetni  a  tanu-
lást.  Felhívta  a  figyeleinet  an.a,  hogy
az   általános   iskolák,   a  pedagógusok
anyagi     támoga[ást     kaphatnak,     ha

pluszban  foglalkoznak  a  roma  gyerc>
kekkel.

Nál)rádi Lajos
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A magyar oktatás  több  rim ezer éves
történetében 25 év vajmi kevés. De 25 év

Laégnyy:.du€,íL[áT:#Ztga]ycagapsípeÁC,ítáa[í:n;nsté]:=
kola és Diákotthon. A május 29-én rende-
zett    évfordulós    ünnepség    lehetőséget
adott  a  visszaemlékezésre,  a  megtett  út
értékelésére,  következtetések  levonására
és a biztató jövő megrajzolására is.

Dr. Tóth Lás`zló, Csapi község polgár-
mestere   ünnepi   köszöntőjét   rendhagyó
módon   kezdte:   anól   a   folyamatról  be-
szélt,  amelynek során  az iskola és  a falu
kapcsolatában  minőségi  változás  követ-
kezett be, hiszen az itt élő emberek eluta-
sító  magatartása  a  lassú  elfogadás  után
elismeréssé  alakult  át.  Ebben  két  ténye+
zőnek  volt  igazán  nagy  szerepe:  a  peda-
gógusok munkája tiszteletet vi'vott ki és a
kollégium  maradt  az  apró  község  egyet-
len .i.elentősebb  munkahelye.

Ezen   a  jubileumi   ünnepségen   is  volt
természetesen   műsor,   az  Óvodásoktól   a
legnagyobbakig verseltek, énekeltek, tán-
colták  a  gyerekek,   irodalmi   színpadjuk
kedves kis  tükrét adta a  tanulók délután-
jainak,  annak a lüktető életnek, amit úgy
neveznek,  cigánykollégium.  A  gyerekek
mellett  színre  léptek  a  pedagógusok  is,
kórusukkal  azokat  a  kollégákat köszönt-
ve,  akik  már  nem  lehettek  közöttük.  A
műsomak  azonban  a  legmeghatóbb  per-
cei  a  személyes  visszaemlékezések  vol-
tak.  Farkas Attiláné tanítónő ott volt az
induláskor is. Remegő hangon beszélt ar-
ról a szeptember elsejéről -1973-at írtak
akkor -, az indulás napjáról, amikor még
mint  gyermekfelügyelő  fogadta  az  első
tanévre a gyerekeket. 49 kisebb, nagyobb
cigánygyerek, hiányos öltözékben és ma-
gyar  nyelvtudással,  akiknek  csak  a  kör-
nyezet,  az  óriás  lombú  fák  ámyékában
megbúvó kastély volt a bizalomgeriesztő.
S  az első karácsonyi szünet!  Aggodalom,
hogy visszajönnek-e  a gyerekek.  Farkas-
né utalt a szülok megnyerésének, az isko-
la elfogadásának ezernyi  apró  módszeré-
re,  arra a küzdelemre,  amit más iskolák-
tól  eltérően  sok  fronton  kellett  ennek  a
nevelőtestületnek    megvívnia.     Akikkel
együtt kezdett el itt dolgozni, azok közül
már   csak    a    szakács    nénivel,    T\ilézi
Györgynével  ünnepelhet.  A másik meg-
ható  pillanat  az  azóta  szülővé  váló  két
hajdani  diák  verselése  volt,  akik  a  régi
kertrol,   az   abban  megbúvó   örömökrol
úgy   szavaltak,   mintha   tegnap   hagyták
volna el az iskolapadot.

Persze   Kiefer   Károly,   az   igazgató
nem  kerülhette  meg  a  hivatalos  vissza-
emlékezést, foleg az indulás időszakának
igen   nehéz   eesztendeit,   amikor   sokan
szkeptikusan  fogadták  ennek  a  speciális
intézménynek  a  létét,  nem  bíztak  a  tal-
ponmaradásban,  a  módszert  halálra  ítél-

ték.   Kovács  Lajos,  néhai  Zala  megyei
művelődési osztályvezető ma is aktuális-
nak  tűnő gondolatai  25  éven  át  vezérel-
ték  az itt dolgozókat:  „A cigányság  apró
emberkéivel nekünk kell átlépni, pár esz-
tendohe  sűri'tve,   a  putrikból   a  munkás
emberközösségbe     vezető    sokszázados
utat,  hogy kivirágozzék bennük egy ma-
gasabb életforma igénye, kötelessége, fe-
gyelme.„

A jelenlegi igazgató  tisztelettel  beszélt
elődeirol,  először Bán Józsefrí)1,  aki dr.
Kotiiyek  lstván járási  művelődési  osz-
tályvezetővel  együtt beindította  az  intéz-
mény muködését, Cseresznyés Péterríl,
aki  1983-tól  '89-ig -mivel ezen idő alatt
Nagyrécséhez csatolták a cigánykollégiu-
mot  -  töretlen  akaraterővel  nem  felszá-
molni, hanem erősíteni igyekezett azt.

A  szép  számmal  érkezett  vendégek  -
közöttük   a   gyakori   támogatást   nyújtó
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a
Művelődési   és   Közoktatási   Minisztéri-
um,  a  parlament  Külügyi  Bizottsága,  az
osztrák  nagykövetség,  a  Friedrich  Neu-
mann   Alapítvány   és   a  Magyar  Máltai
Szeretetszolgálat képviselői - az igazga-
tó   beszédébol   megtudhatták,   hogy   az
1989-ben  ismét  önállóvá  váló  iskola  és
kollégium lassan a térség legnagyobb ok-
tatási  intézménye  lett,  itt  ma  34  telepü-
lésről  származó  210 cigánytanulót oktat-
nak  és  nevelnek.  Közben  persze  a  neve-
lőtestületnek  is   állandóan   tanulnia  kel-
lett:  cigány  nyelvet,  népismeretet,  dalo-
kat,  hogy  őrízhessék  a  gyerekek  identi-
tástudatát.  Aki  itt  vállal  munkát,  annak
többet  kell  önmagából  adnia,  mint  más
oktatási   intézményekben,   annak   olyan
terveket,   i)rogramokat   kell   felvállalnia,
amelyek  az  előírtnál  több  munkával jár-
nak - szólt dícséroleg a nevelőtestület ál-
dozatvállalásáról  az igazgató.

1998.  június „I,ÜNGO  DF{OM"

Aj.ubileum alkalmat adoLt m-a is, hogy
Kiefer  Károly  a jővőről is  ejtsen néhány
szót.   Elmondta,   hogy  munkájukat   a   8.
osztály elvégzésével nem tarthatják befe-
jezettnek.  Elsősorban  azért nem,  mert az
általános  iskola  elvégzése  ugyan  fontos
dolog,  de  a  boldoguláshoz  napjainkban
kevés. Mivel az a tapasztalat, hogy a csa-
ládok nehéz  anyagi  körülményei  miatt  a
cigánygyerekek kimaradnak, vagy el sem
mennek  a  középfokú  intézményekbe,  s
úgy válnak munkanélküliekké, hogy még
munkájuk  sem volt,  tehát  még  a regiszt-
rált  munkanélküli   státuszt  sem  érik   el,
ezért itt helyben lépni szeretnének. Az is-
kola  bővítésével,  a  9-10.  osztály  beindí-
tásával  szakmákat  szeretnének  oktatni,  s
kb  200  ha  földterületen  egy  suligazda-
ságban a mezőgazdasági munkára készít-
hetnének  fel.   A  cél,   amirol   álmodnak,
egy  olyan  országosan  is  egyedülálló  in-
tézmény,   ahová   a   rászoruló   gyerekek
óvodás korban  érkeznek,  és  a családjuk-
tól  nem  elszakítva,  szakmával  a  kézben
távoznak.  Terveikhez eddig a Kisebbségi
Hivatal és az illetékes minisztérium köz-
benjárására   10  millió   forint  támogatást
kaptak,  valamint  egy  ci'mzett  állami  tá-
mogatás   elnyerésével   két   héten   belül
megindul  az a  80 millió  forintos beruhá-
zás,   amelynek   eredményeként  4   tante-
remmel és 70 férőhellyel bővül az iskola
és  a diákotthon - fejezte be ünnepi tájé-
koztatóját az igazgató.

Csapiban   ma   már   mindenki   termé-
szetesnek   tartja   a   cigánykollégiummal
való   együttélést.  Zala  megyében  sokan
elismerik és értékelik azt a töretlen kitar-
tást, ami 25 éven át nemcsak megtartotta,
de  fejlesztette  is   ezt   az   intézményt.   S
hogy  az ország  hasonló  intézményei  kö-
zött  milyen  helyet  foglal  el?  Biztos  va-
gyok abban, hogy követendő példa.

Büki Erzsébet
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Évzáró a „Roma
SzakiskolábanAlapítványi

Csillei Béla  igazgató l)`'icsúztatta a végzős diákokat

A magyar és  a „zöld az erdő,  zöld a
mező"   kezdetű   cigány  himnusz   után
Csillei  Béla  az  iskola  igazgatója  bú-
csúztaita az idén végzős diákokat, majd
Farkas   FIórián   az    OCKÖ   elnöke
mondta el ünnepi beszédét. Véleménye
szerint az iskola túl van az első próbán,
mely azt bizonyítja, hogy ez a fajta ok-
tatás  fontos,  mi  több  nélkülözhetetlen,
hiszen  ebben  a jónak  nem  nevezhető
világban a cigányoknak a legrosszabb.
Többek között ezén is buzdítani kell a
cigány    fiatalokat   a   továbbtanulásra.
Ennek  érdekében  az  OCKŐ  tervezi  a
cigány  főiskola bevezeiését illet.ve azt,
liogy  a „Roma Esély"  iskolában  éreit-
ségihez is juthassanak az itt végzett ta-
iiulók.  Az  iskola sikerét mutatja az  is,
hogy  szeptembertől  ilyen jellegű  okta-
tás  indul  Komároin,  Borsod és Eszter-
gom megyékben is.

A  Miniszterelnöki   Hivatal   részérőI
Petróczi Sándor üdvözölte a diákokat.
Elmondta,  hogy  Összefogással  tovább
lehet  vinni  az  iskolát  csak  megfelelő
pedagógusokra, szülőkre, diákokra van
szükség, illetve arra, hogy az itt végzett
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fiatalok kilépve a világba, a maguk kis
kömyezetében   mutassák   meg,   hogy
van  esély,  amelyhez kereteket nyújt cz
tTu.  iskola.

Dr. Bede János a JNSZ Megyei Ál-
lami  Közútkezelő  Kht.   igazgatója  ál-
landó  munkahelyet  ajánlott  fel  az  öt
legjobban végzett tanuló számára.

Káplár József, az Eötvös Józscf Ál-
talános  lskola  igazgatója  szerint  min-
den, zmi az iskola nevébcn van a bizo-
nyítvány  átvevői  között  megvalósulni
látszik.  A kétéves  műköclés  bebizonyí-
toita,  hogy  az  intézmény  beletartozik
Szolnok      város      oktatáspolitikájába,
ezért azt szeretnék clémi, hogy az isko-
la  épülete  teljes  mértékben  rendelke-
zésre  álljon.  Rendszeresen  támogatják
a  kirándulásokat  és  a  különböző  ren-
dezvényeket, hiszen a tanulás, a munka
a boldogulás forrása.

Minden  ember  csecsem()ként  jön  a
világra - kezdte Farkas  Kálmán  író,
újságíró  ünnepi  beszédében,  majd  így
folytatta: - és mindenkinek volt valaki-
je,  aki segítette felnőni.  Ezt teszi ez az
iskola  azon  pedagógusok  segítségével,
akik    bebizonyították,    hogy    nincsen
rossz gyerek, csak rossz pedagógus.

A köszöntők,  búcsúztatók  után  nép-
dalokaL néptáncokat adtak elő az isko-
la diákjai, Bujdosó `Jánosné  vezényle-
tével.  Végül  jutalomban  részesültek  a
kiemelkedő munkát végzett diákok.

Botosné Kóté Lilla
Fotó:  Csabai lstván

Farkas Flórián, az OCKÖ clnöke adta át a szakm`inkásl)izoiiyítváiiyokat
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1998.  június   19.,  péntek.   Sokak
életében  éppen  olyan  szürke  hét-
köznap,  mint  a  többi.  Azoknak  a
fiataloknak   életútján   viszont   egy
ünnepi,   piros   betűs   dátum,   akik
ezen a napon vették át Farkas FIÓ-
riántól,   az   Országos   Cigány   Fü-
sebbségi   Önkományzat   elnökétől
szakmunkás    végbizonyítványukat,
a szolnoki „Roma Esély" szakmun-
kásképző intézet záróünnepségén.

Külön krónikát kellene írni  arró1,
hogy milyen tortúrák, megpróbálta-
tások,  újra  és  újra  kezdések,  türe-
lem  és  kitartás  érlelte  meg  azt  a
gyümölcsöt, amely a „Roma Esély"
megszületése elől  elhárított minden
akadályt  és  a cigányság  magyaror-
szági  történetében  első  Ízben roma
iskola  bocsájtott  útjára  olyan  vég-
zős  szakmunkásokat,  akiket jósze-
rével  már-már  kivetett,  eldobott  a
társadalom.  És  ami  egyáltalán nem
mellékes:  nem csupán és nem kizá-
rólag roma fiatalokról van szÓ, nem
olyan hajőtöröttekrő1, akiknek men-
tőövet dobott a „Roma Esély" - de
a nem cigány fiatalokról is.

Ezért trián helyesebb azt monda-
ni:  „Roma Esély" nem csak cigány
fiataloknak.    Mindenféle    rangsort
mellőzendő:    köszönet   mindazok-
nak,  akik hittek egy ilyen iskolate-
remtésben,  s  készek  voltak  szelle-
mieket és anyagiakat is áldozni. Bi-
zonyítani a már- már lehetetlent or-
szág világ előtt.

Örülök,  hogy  részese  lehettem  e
történelmi  pillanatoknak,  amikor  a
fényes,   csillogó   szemű  cigány  és
nem  cigány  hallgatók,  a  végzősök
az  életbe  vezető   ösvényre  tér[ek.
Minden  ember  síró  csecsemőként
jött a világra.  Válamennyiünk mel-
lett  állt  valaki,  aki  lehajolt  értünk,
megfogta a kezünket és vezetett az
úton,   nyomon   kísérte   lépteinket,
bukatatóinkat,  osztozott  sikereink-
ben  s  velünk együtt szomorkodott,
ha baj, bánat ért.

A most első ízben útjukra bocsáj-
tott  fiatalok  is  elmondhatták:  volt
valaki,     egy   cigány   szakmunkás-

képző  s  annak  hivatástudatot  érző
oktató-nevelő tanári kara, amely ott
állt  mellettük,  hogy  ők  a  már-már
bukásra ítéltekből embereket farag-
janak.  Ez  az  intézmény  gyakorlat-
ban bizonyította mit is jelent a tole-
rancia, a másság elismerése és elfo-
gadása.  És  még  valami nagyon-na-
gyon fontosat: a pedagógusi hivatás
fontosságát.  Igazolta:  rossz  gyerek
nincs,    csak   rossz   pedagógus.   A
„Roma  Esély"  tanári  kara,  oktatói
gárdája is  vizsgázott ezen a napon.
Kitűnőre  védték meg  a diplomáju-
kat.   Ki  tudná  még  fel  is  sorolni,
mennyi  munka,  fáradozás,  áldozat,
lemondás van a siker mögött?

Albert   Schweitzer   a   világhírű
sváj ci orvos példamutatását említet-
tem meg  ezen a történelmi jelentő-
ségű iskolai ümepségen,  aki az af-
rikai  őserdőben,  Lamberében  kór-
házat   alapított,   hogy   a  ,betegeket
ápolhassa`  gyógyi`tiiassa.  Es  amikor

elfogyott a pénz, akkor Ő Európába
sietett,   s   mint  világlu'rű  orgonista
koncerteket  adott,  és  Így  gyűjtötte
össze az affikai Őserdei kórház mű-
ködéséhez szükséges összeget.

Példa az áldozatvállalásra, a hiva-
tástudatra  Kalkuttai  Teréz,  világ-
szerte ismert nevén Teréz anya, aki
egész életét az elesettek felemelésé-
re szentelte. Ezek a 1`ényes tekintetű
fiatalok   is   bukásra   voltak   Ítélve.
Ám    utánuk    nyúltak,    felemelték
Őket.  S  mindazokban,  akik  e  nagy
álmokat szőtték, volt elég kitartás a
bizonyításra.

Csak  azt  nem  tudom,  elég  meg-
győző-e a szakmabéli  szkeptikusok
számára,  hogy   mit  akanmk?   Re-
ménykedem,  hogy  igen.  És  ha Így
lesz  akkor  bizonyára  szÍvvel-lélek-
kel,    anyagiakkal    is    teljes    mell-
szélességben   odaállnak   a   „Roma
Esély" mellé.

Farkas Kálmán

Mennyi muiika, fáradozás van a siker mögött!!!
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A gyermekvárosi fiúk munkái

LUNGO DROM"              ioo8..ríjriws



Faáru-készítők

Cigányfúrók - Raffael János munkái
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Fotók.. Raf :fael J ánosné
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Az  ország  gazdaságilag  elmaradot-
tabb  régióiban  szinte  minden  fáluban
van még hagyományos cigány mester-
ségeket folytatók közül valaki, aki szűk
kömyezete   számára   egyedi,   művészi
értékű  tárgyakat készít,  az élő népmű-
vészet  művelőjeként.  A  kezeik  közül
kikerült   tárgyak   nem   sorozatgyártás
temékei. Temészetes anyagokból (fa,
vessző, gyékény, csuhé), az anyag adta
lehetőségeket  felhasználva,  a  mai  kor
igényének megfelelő tárgyakat készíte-
nek,  amelyek  magukon  hordozzák  az
alkotó teremtő fantáziájának j egyeit.

1996-ban  alakult  több  mint  félszáz
tagból   ánó   egyesületüiik   feladatának
tekinti,  hogy  segítséget nyújtson a ha-
gyományos cigány mesterségeket foly-
tatók  országos  és  nemzetközi  szinten
történő   bemutatkozásához   vásárokon,
kiállításokon való részvételükhöz. Tag-
jaink  közül  Orsós  Jakal)  a népművé-
szet  mestere,  Balogh  Zsigmond  népi
ipaművész,   a   bátonyterenyei   állami
gondozott  intézet  szÖvő   szakkörének
tagjai  és  több  kismesterséget  folytató
munkái 1996-ban a XII. Országos Nép-
művészeü   Kiállításon   voltak   megte-
kinthetők a Néprajzi Múzeumbm.

Az  országban  működő  népművészeü
egyesületekhez képest jelentős hátránnyal
kezdttik meg muködésünkeL Felváualjuk
a helyi kismesterek váualkozóvá nevelé-
sének, iuetve a már vállalkozóként dolgo-
zók sggi'tésének feladatát, valamint az is-
kolai munka segítését a hagyományápolás
terén (a nyári táborok mesterség-bemuta-
tóira és tanórán kívüh foglalkozások tartá-
sára való feu[észi'tését).

Az  országban  tevékenykedők fencu-
tatása  és  munkáik  szakmai  értékelése
alapvető  feladatunk.  Ezért múlt évben
a    Cigány    Népművészek    Országos
Egyesülete  és  a  Magyar  Művelődési
lntézet országos pályázatot hírdetett ci-
gány népművészek számára.

A  beérkezett  díjnyertes  pályamun-
kákból  június   9-én,   14   Órakor   nyflt
meg  Magyarországi  Cigány Mestersé-
gek  címmel  a  Cigány  Mesterségek  1.

gzrestzáE°áiáEfl#áa.tőateNá%íb:EaSgzá=
pest, I.ker. Szilágyi Dezső tér 6.)

Több megye jelezte igényét a kiálh'-
tás  helyi  bemutatására,  így  egy  több
éves  rendezvénysorozat  nyitó  rendez-
vényének  szánjuk.  JÖvŐ  hónaptóI  Pé-
csett, az Erdős Kamill Múzeumban te-
kinthető meg az Ősszeállítás.

A kiállítás tematikája:
- Mesterségenként a korábbi évszá-

zadok cigány mesterségábrázolásainak
bemútatása, nagyított metszetekkel, fo-
tókkal.

1ó

- A meghirdetett pályázat díjnyertes
alkotásainak bemu tatása.

Tervezzük az iskolák szervezett kiál-
lítás látogatását, ez lehetőséget teremt a
pedagógusok számára egy olyan tema-
tikus anyag bemutatására,  ainely a ha-
zai cigány mesterségek három évszáza-
dos fejlődéséről ad áttekintést.

A kiállítási katalógus a hazai cigány
mesterségek  több  évszázados  fejlődé-
sének   bemutatására   szolgál,   oktatási
segédanyagként is  használható  és  ösz-
tönözheti az iskolákat a még hagyomá-
nyos cigány mesterségeket folytatók is-
kolai  illetve   iskolán  kívüli  oktatásba
való  bevonására,  életük,  munkásságuk
megismertetésére.

Egyesületünk tagjai közül Orsós Ja-
kab  és  Kiss Mihály már folytat ilyen
tevékenységet.  Munkásságuk  kedvező
fogadtatása a módszer országos teij esz-
tését igényli.  Egyesületünk egyik célja
a  kiállítással  ennek  a  módszemek  a
népszerűsítése.

A kiálh'tás és a katalógus nemzetközi
érdeklődésre is számot tarthat tekintet-
tel arra, hogy a cigány mesterségek tör-
téneú   áttekintésére   eddig   még   sehol
sem került sor.

Az országos, megyei és fővárosi cigány
kisebbségi önkományzatok, cigány mód-
szertani  központok,  az  infomiációs  köz-
pntokként  is  fi]hkcionáló  költségvetési
szervek   (megvei   pedagógiai   intézetek,
művelődési házak, könyvtárak),  főiskokú
tanszékek,  általános  iskolák,  valamint  a
sza]mai szervezetek, a kisebbségi ügyek-
kel foglalkozó országos liatáskörű szervek
és a média igényü a tematikus infonnációt
a  cigányságról.  Ezt  bizonyíúa,  hogy  13
megyei   iuetve   fővárosi   Öikományzat,
több alapítvány és cigány szervezet aján-
lott  fel  pályadljat  az  országos  verseny
győztesehek.   Ez   az   országos   méretű
összefogás mutatja, Iiogy azok a módsze-
iek, amelyekkel a cigányság értékteremtő
voltát lehet ieprezentálni,  sokkal  szüksé-
gesebbek a cigánysággal foglalkozók napi
munkája során, mint a problémák -meg-
oldási lehetőséget nem kínáló - folyama-
tos ismételgetése. Köszönet ezért a támo-
gatáséft,  ami  segítségünkre  lesz  céljaink
megvalósításában;

-  Fokozott  figyelemben  részesül  a
hazánkban élő csaknem kétezer hagyo-
mányos   mesterséget   folytató   cigány
ember, valamint a cigány rézműves ha-
gyományok továbbfejleztésén munkál-
kodó  iskolai  csoportok értékalkotó  te-
vékenysége.

- Ráirányíüatjuk a figyelmet a helyi
kismesterek iskolai oktatásba való  be-
vonásának lehetőségére,  ami reménye-
ink  szerint  az  előítéletek  csökkenésé-
hez fog vezetni, csakúgy, mint kiálh'tá-

sunk, amely a megyében is bemutatva -
a helyi anyaggal bővülve - méltó kere-
tet ad a helyi cigány kismesterek,  vál-
lalkozók,  szövetkezetek és iskolai cso-
portok munkáinak bemutatásához.

- A hazai  cigány  mesterségeket be-
mutató katalógus oktatási segédmyag-
ként szolgálhat a cigány és nem cigány
gyemekek tanítása során.

-  Bízunk  benne,  hogy  tagjaink  ter-
mékeinek népszerűsítése a megélhetési
gondokon is enyhíteni fog.

Úgy gondolom, hogy egy cigány köz-
gyűjteménynek  ina  elsősorban  ismeret-
teüesztő,   értékfelmutató   szerepet   kell
felvállalnia.   Ezért  készült  kiállításunk,
amely a hátterét képező  ikonogiffiai és
bibliográfiai adatbázisokkal, valamint az
oktatási   segédanyagként   hasznosíüiató
katalógussal   azokat  a  helyi   igényeket
elégíü ki, amelyek támogatták létrejöttét.
Ugyanezeket a célokat szolgálja az Or-
szágos ldegennyelvű Könyvtárban ősszel
megnyiló    "Cigány    szemmel"    chű
könyvkiállítás,   amely  a  magyarországi
cigány folklór és irodalom alkotásait mu-
tatja be a hozzákapcsolódó bibliográfiá-
val, ami teljes képet ad a cigány ffók és
kőltők tevékenységéről és €mnak értéke-
lésérol a inagyar irodalmi életben. Ez az
önálló  és  gyűi~jteményes  kötetekben,  itt-
hon és külföldön megjelent műveket tar-
talmazó bibliográfia 10 Ívnyi terjedelmű.
Ugyancsak  készül  a  szerzőnként  vakL-
mennyi megjelenést tartalmazó számító-
gépes adatbázis is.

Az  említett gyűjtemények és  a hoz-
zájuk kapcsolódó adatbázisok ma már
több milliós értéket képviselnek. Létre-
jöttüket  a  Magyar  Néprajzi  Társaság
Kiadványaiért   kapott   cserepéldányok
magángyűjteményem és a Cigány Nép-
művészek Országos  Egyesületének  te-
vékenysége alapozta meg.

A Magyar Művelődési lntézetben al-
kalmam  van  koordinálni a két gyűjte-

rmóéEyuí#i3.t%égvyelénbá=,ufogyávadnáf;
munka   segítését   váró   helyi   igények
alapján   sürgető   szükségszerűség   egy
„szolgáló"  cigány  közgyűjtemény  lét-
rehozása.    Ennek   alai)ját   képezhetik
ezek a jelenleg civil  szervezetek kezé-
ben lévő gyűjtemények, amelyekhez az
adatbázisokat   a   Magyar   Művelődési
lntézetben készítettem el.

Dr. Bódi Zsuzsanna
a Magyar Művelődési lntézet tudoi

mányos főmunkatársa, a Cigány
Népművészek Országos Egyesületé-

nek ügyvezető titkára, a Magyar
Néprajzi Társaság Nemzetiségi

Szakosztályának titkára
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Roma méd ia szakember képzés  BudaPesten
Május   26-án   roma   média   tanfo-

lyam iiidult Budapesten a Soros Ala-
pítvány  támogatásával.  A  tanfolyam
célja, hogy a különböző szervezetek-
ben  illetve  médiaberkekben  tehetsé-
gesnek talált cigány értelmiségi fiata-
lokat támogatva,  lehetőséget adjanak
arra,  hogy  betekintést nyerve  a rádió
és televízió szakgárdájámk munkájá-
ba,  megkedveljék  ezen  munkakörö-
ket és  a kiemelten magas  színvonalú
oktatás  sorozatokon  keresztül  rádiós
és  televíziós  specialistákká  váljanak.
A  tmfolyam  lebonyolítását  a  Romé-
dia  Alapítvány,  a  Feketedoboz  Ala-
pítvány és  a Fiksz  Rádió  vállalta föl.
Az  ország  különböző  pontjairól  ér-
keztek a képzésre a fiatalok:  Sátoral-
jaújhelyről,  Gyöngyösről,  Debrecen-
ből,  Karcagról,  Szolnokról,  Kecske-
métről  és  Pécs  környékéről,  Faddról
és  Bogyiszlóról.  A  14  napos  képzés
során a hallgatők a gyakorlati képzés
mellett  romatörténelmet,  szerzői-  és
személyiségi  jogot,   alkotmányjogot,
médiajogot,  emberi polgári kisebbsé-
gi jogot, politikát,  szociálpolitikát ta-
nultak.   A   gyakorlati   foglalkozások
sokszínűsége  és  változatossága bizo-
nyította  a professzionális  felkészítést
és   a   sz.dktanárok   tudásának   védje-
gyét.  A  televíziós  képzés  gyakorlati
l`oglalkozásain elsajátíuiatták a kame-
ra használatát, interjúkészítési  alapis-
mereteket, forg atí)könyvírást, hírLszer-

kesztést,  hírgyártást,  műsorszerkesz-
tést,  filmesztétikát,  vágást.  A  rádió-
sok  pedig  a  rádiós  műfajtant,  zenei
szerkesztést,        magazinszerkesztést,
vágáselméletet,   vágást,   műsorkészí-
tést,  terv-  és  arculat  készítést,  terve-
zést  és  kivitelezést.  A  képzést  a  ci-

gány értelmiségi szakemberek és kü-
lönböző   tárgyak   egyetemi      tanárai
tartották.   Közöttük  volt  a  televíziós
személyiségként   és   politikusként   is
ismert  Daróczi  Ágnes  a  Patrin  Ma-
gazin  főszerkesztője,  .Joka  Dart'iczi

1998.  június „I.ÜNGO  DROM"

János  riporter,  Ktivács  Ján()s  a  Ro-
média Alapítvány titkára, Upor Péter
a Fekete doboz  munkatársa,  Cs.  Ká-
dár Péter  a  Fiksz  Rádiő  legközked-
veltebb  műsorvezető-szerkesztóje,  és
persze  cigány  politikusaink:  Osztt)j-
kán  Béla,  Horváth  Aladár,  Zsigó
Jenő.  A két kis  csapatnak  a kemény
próbatételek  mellett  azért  volt  ideje
Összeszokni,  így  a  tanfolyam  végére
cgységes  gárdát  alkottak.  Megmutat-
ták   a   világnak,   hogyha   mai.akodás
helyett inkább megl`ogják egymás ke~
zét, egységet alkotnak,  akkt)r  a roma
Összetartozás    jelképévé     válhamak.
Különöscn   nagy   hangsúly   kerül   a
inédiában  dolgozó  roma  értclmiségi-
ekre,   mert   Ők   fogják   a   cigáiiyság
gondját, baját, keservét, az ország elé
támi.   Minden   bizodalinunk,   remé-
nyünk  bennük  vm.  Hiszem,  hogy  a
cigány   médiaszakembereink   és    az
ezen  képzésen  részt  vett roma  fiata-
lok  -  teret  adva  a  cigányságnak  -
méltőkép fogjnak képviselni bemün-
ket.   Itt  ragadom  meg   az   alkalmat,
hogy   köszönetemet   fejezzein   ki   a
szervezőgárdának,   a   Soros   Alapít-
ványnak és  Paksi  Éva  főszerkesztő-
nőnek, hogy erre a képzésre nekem is
helyet biztosítottak.

Alex D'Saide
Fotók:  Kovács János

17



;:,;,:.'  :;;;i%;;;;:i;i:i:i:             ::::;:,::.::::';;:;::.::..:.-.- -,`-

.:::::.::::::,1::::'::..-..:..`

T:  `  `;;:;:;:I::'.-.::::JI,i:;:i:::;:::
Í#.`.::;:::%*::`.` :-..:...::::;:.#:::::::::::::                                                                    ::..  :.;::::#.:::,::-.:.-::::1_

Kitüntetési  ünnepséget  tartott  a  na-

géogkibg:nk%Íz#o,só?ágKánoy,.KÁs3:::
sőséges  hangulatú  rendezvényre  azok
kaptak  meghívást,  akik  munkájukkal,
magatartásukkal   elősegítették   (illetve
folyamatosan  elősegítik)  a  cigány  ki-
sebbség  felemelkedését.  A megjelente-
ket  Kovács  Géza,  Ózd  Város  Önkor-
mányzatának    kisebbségi    tanácsnoka
köszöntötte. Mint azt - többek mellett
kifejtette - a mai gazdasági viszonyok
között a cigány  etnikum  felemelkedé-
séért küzdeni  nem könnyű,  nem hálás
feladat.  Annál  is  inkább  megérdemlik
az elismerést mindazok, akik felvállal-
ják ezt a missziót.

Ezt követően - méltó szavak kísére-
tében - Kótai Aladár, az ÓVCKŐ el-
nöke nyújtotta át az elismerő oklevele-
ket az arra érdemcseknek. Az emlékla-
pon  -  amelyet   az   ÓVCKŐ   elnöke,
Strohmayer  László  polgámester,  va-
lamint  Farkas  Flórián,  az  Országos

íágc%)eTni3ekbebsiétgLág*:=gk:yezzaőt
szöveg  szerepel:  „Az  Ózd  Városi  Ci-
gány Kisebbségi Őnkományzat Testü-
lete  elismerését  fejezi  ki  az  ÖVCKO,
valamint a térségi kisebbség felemeke-
dése  érdekében  kifejtett  munkásságá-
ért."

Az  ünnepségen  a következők  lettek
az elismerés birtokosai: Zám Mária, a
Hálózat  a  Demokráciáért  Alapítvány
igazgatója; Bányiczki Lászlóné, a Me-
gyei   Pedagógia   lntézet   munkatársa;
Borbás  Tiborné,  az   ÁNTSZ  vezető
védőnője.  Papp Béláné, a Míútai Sze-

retetszolgálat  Ózdi  vezetője.  Mint hal-
lottuk; mindketten sokkal többet tettek,
s teszn-ek az ózdi cigányságért, mint ar-
ra beosztásuk kötelezi őket. 0láh Kál-
mánné,  az OVCKÖ  technikai munka-
társa;  Nizák  Péter,  a  Hálózat  a  De-
mokráciáén    Alapítvány    igazgatólie-
lyettese          problémaérz ékeny ségéért,
mindenkori segítőkészségéért érdemel-
te ki az emléklapot.

Raduly JÓzsef, az Országos Cigány
Kisebbségi  Önkományzat  alelnöke,  a
100  Tagú  Cigány  Zenekar  vezetője,  a
méltató  szavak  szerint Ő már második
hazájának tekinti  ÓzdoL  ajtaja mindig
nyitva áll az OVCKÖ képviselői előti
segítségében   bámikor  bízhatnak,   tá-
mogatására  mindig  számíüiamák.  Ra-
duly  JÓzsef egyébként néhány  szívből
jövő  szóval  köszönte  meg  az  elisme-
rést, melynek anyagi „vonzatát" a leg-
népesebb   Ózdi   cigánycsaládnak  aján-
lotta fel. Ózd a szívem csücske -mon-
dot,ta   el   egyebek   mellett.   Már   csak
azért  is,  mert  a  rendszerváltásnak  az

gzpd;:igegéyr:ág-an|eeánas2yábí:v:Sc:,=g;
ranLna,  kitüntetésre, mint eddig,  úgy a
jövőben  is  mindent  el  fogok  követni
azért,  hogy  népem végre  ebben  az  or-
szágban  hazára  leljen  és  végre  az  or-
szág egyenrangú polgárává válj on.

A következő kitüntetet,t Balogh  De-
zső, a 100 Tagú Cigány Zenekar zené-

i::;s#énaekMabgiTtgk:s::táősmí§]öFnzbü;Snt
megerősítette  Ózdi   „cipósi"  voltát  és
•;gár,eáe;i:átgtbg#ámdheoi-:fózd?:nszá;:

követeként"   fog

Kótai Aladár és Zám Mária
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fellépni.
Kótai Károly,

az   Ózdi   cigány-
ság   első   és  re-
mélhetőleg   nem
utolsó        önkor-
mányzat   képvi-
selője,        eddigi
munkájáért    ve-
hette  át  az  em-
léklapot.

Nyerges     Ti-
bor,  a Családse-
gítő       Szolgálat
vezetője a speci-
ális    programok
megvalósításáért
és a napi problé-

mák  eredményes  megoldásáért  kapta
az elismerést.

Harkály János, a megyei  cigányse-
gítő szolgálat farkaslyuki megbízottja a
hatékony    érdekképviselet    ellátásáért
érdemelte ki az oklevelet.

Bokor Sándor sem véletlenül szere-

R#L2aEigt;:t#:tpeokn:igíJ;inkfenMd3f:S:
gének  vezetője  ugyanis  -  mutatott  rá
Kótai  Aladár - már  ezidáig  is  sokkal
többet  tett  az  Ózdi  cigányság  gondjai-
nak megoldásáért, mint arra a beosztá-
sára  vonatkozó  jogszabályok  kötelez-
ték. Ajövőben -hangoztatta az elnök -
újabb  távlatok  és  lehetőségek  nyilnak
előttünk, hiszen a közelmúltban együtt-
működési  szerződést  kötött  egymá`ssal
a kirendeltség és az ÓVCKÖ.

Adorján  Lajos  koreográfus  -  akit
élő legendaként aposztrofált Kótai Ala-
dár  -  a  cigányság  műveltségi  szintjé-
nek  emeléséért,  sajátos  zene-  és  tánc-
kul[úrájának  megőrzéséért  és  tovább-
fej lesztéséért érdemelte ki a megtisztel-
tetést.

Burai  Aladár,  az  OVCKÖ  megyei

g#ÜáfánvízétÉj:áá:dsoztí,náésnzo:g[:;
lakásépítési program gesztorságáért ju-
tott az emléklaphoz, míg Kónya Béla, a
Munkaügyi   Kirendeltség   főtanácsosa
az emberséggel párosult szakmai tudá-
sáért lett az elismerés birtokosa.

Berki Dénes, az Ózd Régió Függet-
len  Cigány  Szövetség  elnöke  a foglal-
koztatás  terén  kifejtett  munkásságáért

áazpdoittR:ksEerE:;,esE#shze:tevzéT:eí
nökének kitüntetésével  pedig  a külön-
böző roma szervezetek együtmüködé-
sére irányuló erőfeszítését ismerték el.

Az ünnepség  zárásaként Strohmayer
László  városunk  polgámestere  mon-
dott   pohárköszöntőt.   Mint   kifejtette:
külön  öröm  számára,  hogy  az  ezemyi
gond közepette is van mit ünnepelni. A
helyi, megyei és országos roma szerve-
zetek ugyanis bizonyságát adták és ad-
ják annak, hogy összefogással, a társa-
dalom széles körének szimpáüájával és
konkrét támogatásával az évtizedek Óta
megoldhatauan problémákat is képesek
eredményesen megoldani.

B.Tóth Gyula

Fotó: Kerékgyártó Mihály
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-  Mit jelent  ma  Magyarországon

roma értelmiséginek lenni?
- Elkezdődött egy Öntudatra ébredési

folyamat,  amely  arra sarkallja a romá-
kat,  hogy  a  tudás  olyan  kincs,  amely
bámikor,  bárhol  bevá]üiató  és  a  bőr
színétől  l.üggeuenül  megszerezhető  és
olyan  értékké  válhat,  amely  az  ember
személyiségét meghatározza.

•-  A  tudás  mike'nt  l)el.olyásolja  az

em])er személyiségét?
- Az illető könnyebben szocializáló-

clik,  eleget tud  tenni  a mindenkori  tár-
sadalmi  elvárásoknak:  kommu-
nikációs   kézség,   erkölcsi   nor-
inák  betzirtása,  olyan,  mint tisz-
tesség,    becsületesség,    felelős-
ségvállalás,     kreativitÁs,     czek
mind-mind elsajátíthatóak.

-  A  szülői  háttér  mennyire
l)efolyáso]ja   a   végeredményt,
hogy kiből mi lesz?

-  Nálain  a  szülői  „beavatko-
zás" meghatározta, sőt eldöntöt-
te  a  t{inulmányi  eredményemet.
Apám,  még  a gimnáziumbm  is
rendszeresen felmondatta velem
a leckét. Apám számára nagyon
fontos  volt,  hogy  vigyem  vala-
mire,  hogy  kiléi)jek  a  „cigány
milliőből",     azaz     ugymolyan
eredményeket érhessek  el, mint
a inagyzu.ok, s ez csak úgy való-
sulhatott  meg  ha  eltanultam  a
magyar   viselkedési   nomákat,
mind  beszéd,  mind  öltözködés
s  egyéb  vonatkozásokban.  Fel-
vettem  azt az  életrimust,  ame-
lyet a nagy társadalom élt, és ez
meghozta az eredményét.

-  Nem  volt  terhes  az  atyai
szigor?

- Kénytelen vagyok, mert az Óvonő-
képző  elvégzése  után,  alig  akadt mun-
kalehetőség,  s  ha  lett  volna  is  nagyon
alacsony bérért

- Milyen l.e]sőfokú intézmény hall-

gatója?
-  Két éve a Janus  Pannonius Tudo-

mány Egyetem humánszervezői szaká-
ra járok.

- Mit takar a humánszervezés?
-  Az  emberi  erőforrások  felmérése,

egy   munkaügyi   vezetői   munkakörbe
jól beilleszüiető, mivel az a cél, hogy a

- Hová  helyezkedett el  ezzel  a  ké-

pesítéssel?
-  A  Philips  cégnél  kaptam  munkát,

ahol megtapaszütam a nyugaú szerve-
zés csínját-bínját. Ennél a cégnél a ma-
ximumot   khozzák   az   emberből,    a
nyolc  Óra munka a valóban  nyolc  Órát
és nem hatot jelenL

-Nappal dolgozik, Ievelezőn tanu].
Hogy l),'rja?

-  A f`éijem  sok  terhet  levesz  a  vál-
lamról azzal, hogy besegít a közös ház-
tartási   munkába.   A   főiskolai   tanul-

mányaimat is Ő finmszírozta.
- Jelenleg hol dolgozik?
-   A  Locsmándi   Friss   Juice

Hungary  KFT-nél  titkámői  mi-
nőségben.

-   Mivel   fog]alkozik   ez   a
hosszú nevű cég?

-  Helyben  présel[,  friss  gyü-
inölcsleveket  áruLsít.   Magyaror-
szágon  ez  még  újkeleLű  dolog,
de van rá igény.

-Milyen a jó titkárnő?
-  Azt  gondolom,  hogy  akkor

eredményes   egy   titkámő  mun-
kája,  ha  szinte  észrevéüen   tud
maradni, nem válik görcsössé ha
meg  kell  o]dania  egy-egy  prob-
lémásabb   ügyci.   A  szerénység,
az   alázat,   a   üsztíi  erkölc`siség:
mind-mind jó ajánló levél leliet.

-  Rá  szoktak-e  kérdezni  az
ön s7,ármazására?

-  Inkább  rácsodálkoznak  ha
szóba  kerül,  inert  az  intcllektu-
som, az erkölcsi hozzáállásom a
dologhoz,  öltözköclésem,  kreati-
vitásom, mind-mind olyan pozi-
t.ív   tényczők,   amclyek   curópai
l`eladatok  megoldásé'ira  is  alkal-

- Bizony, este nyolc után nem
vo]t t.évé nézés,  Iegfeljebb  a hét
végén  is  csak  akkor ha a  film megte-
kinuiető   volt  a   számomra.   A  diszkó
szóba  sem jöhetett.  Persze,  hogy  kez-
detben  lázongtam ellene,  de ha az em-
ber beleszokik  egy rendbe  s  ez  a rend
eredményekkel  kecsegtet,  mint  az  én
esctemben  a jó  bizonyítvány  kárpótolt
mindenéri,  s  feloldotta  apám  „drákói"
szigorát, men a végeredmény örömteli
lett.

- Annyira  beleszeretett a  tanulás-
l)a, hogy huszonhat évesen még min-
dig tanul?

Lakatosné Kállai Juliaima

munkába jelentkező a tudásának és eb-
ből fákadó képességének a „l`elhaszná-

Lfte:,,,b:éigáiveinate::ívdeebnbkeonritöÉ'ánjéért
de5s6íá;áü;#nTk:,mheohgTígzm:sá:aéurópaí

minta?
Az  Óvonőképző  elvégzése  után  azL

tapasztaltam,  hogy  a  nyelvtudás,  szá-
mítógépi  és  gyorsírói  ismeretek  meg-
könnyítik az elhelyezkedést, sőt jól ke-
reső munkahelyeket kínálnak. Ezért el-
végeztem egy nyolc hónapos  tanfolya-
mot,  aho]  gyorsírói  és  számítógépi  is-
meretekből képesítést szereztem.

1998.  június „I.UNGO  DROM"

inassá   tesznek,   .`   ez   a   mérce
kompenzá]ja  a  számzizz'Lsomból

l`ákadó  hátrányokat.   Ha  czt  hozni  tu-
dom,  akkor  a  munkaadómat  a  legke-
vésbé  sem  érdek]i,  hogy  milyen  náció-
hoz tmozom.

- Hogyan sikerült önnek megfelel-
nie az elvárásoknak?

-Mindenesetre nem görcsös igyekc-

zettel,  hanem  a  belső  tartdékok moz-
gó`sításával,   s   itt   a   szívre   gondolok,
ainely minden jó és rossz forrása. Én a
jőt engedem szabadjára, és ezt közveu'-
tem az emberek felé.

Rácz Lajos
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20 „I,ÜNGO  DR;OM" 1998. június



i:i:i:i:i:i::g;;;;::::.i,::

Egyáltalán    nem    csodálkozha-
tunk azon,  hogy  az utóbbi  időben
a  leggyakrabban  használt  kifeje-
zések   egyikévé   a   polgárosodás
vált.  Nyilván  azéft  is,  mert  az új
kormányzó   páft   mindent   átfogó
alapelvként   vallja   (szinte   nincs
ol.yan    megnyilatkozás,    melyben
ne   szerepelne),   hanem   azért   is,
mert  a  polgárosodás  -  az  ezred-
véghez közeledve  -  valóban  szo-
ciális, politikai és kulturális kény-
szerként   jelenik   meg.   Mármint
abban  az értelemben,  hogy  a pol-
gári  társadalom  valósága  semmi
mással nem helyettesíthető. De ha
társadalomről    beszélünk,    akkor
egyszersmind   egyénekre   gondo-
1unk,  azaz  polgárokra.  Csakhogy
a  legfontosabb   kérdés   az:   /éíGz-
nek-e  polgárok?  S  ha igen,  a pol-
gáricuultság    milyen    társadalmi
csoportokra  terjed  ki?   AL ta;pasz-
talati tények mindenképp  azt mu-
tatják, hogy a politikai és a gazda-
sági elit  tastai  már korábban is  a
polgárok közé taiioztak.

Kjvált azért is, meit olyan anya-
gi  és  szellemi  függetlenségre  tet-
tek szeft, amely a táisadalom töb-
bi   csoportjaira  és   i.étegeire   nem
jellemző.  Más  kérdés,  hogy  ez  a
függetlenség  milyen  áron  terem-
tődött meg.  Korántsem tekinthető
hamisnak ugyanis az a meggyőző-
dés,  hogy  az  említett  elit  a  sza-
badságelvű  rendszerben  is  a  leg-
sajátosabb  egyéni  érdekeinek  ér-
vényesítésével     volt     elfoglalva,
melynek   során   a   köz  javait   is
szinte  kénye-kedve  szerint  hasz-
nálta  f`el.  Miközben  a  lehető  leg-
nagyobb jólét elérésére törekedett,
éppen azokat az eredményeket ve-
szítette el, melyek a szolidaritás, a
közösségi  érzékenység,  a  megér-

tés  és  a  követhető,  morálisan  ki-
kezdhetetlen életminőség táplálói,
illetve  megerősítő  1`áktorai  lehet-
tek volna.  A politikai  és  a  gazda-
sági  elittel  áll  szemben  a  becsa-
pottak,  a  kihasználtak  nincstelen-
sége: azoké, akik odaadták hitüket
és munkaerejüket, cserébe viszont
nem  kaptak  mást  mint  -  európai
mércével    mérve    -    szégyentel-
jes  életkörülményeket.  Így  ciz  cÍ/-
landósuló   szegénység,  az  anyagi
és  a  kulturális  meüosztottság  a
polgárosodás  legmakacsabb féke-
z;ő ereje.

Ha  ebből  a  szempontból  nem
történik  változás,  s  az  egyenlőt-
1enségek   még   tovább   növeked-
rwek, a társadalom töbl) min,t két-
harmada     számára     legfeljebb
puszta vágyálom marad a polgá-
ro§odcís.   Hiába  jelenik  meg   az
utóbbi   akár  a  kormányzat  leg-
fontosabb  céljai  között  is,  ha  a
reálfolyamatok szintjén, vagyis a
mindennapi életben nem történik
elmozdulás.    A   szépen    hangző
ígéretek    retorikálja    ideig-Óráig
lehet    lenyűgöző,    a   t`elgyorsult
inflációs  világban viszont azokat
a  konkrét  segítség  módokat  kell
használni,  melyek  valóban  hoz-
zájárulnak  ahhoz,  hogy  a  társa-
dalom  aljára  szomltak  is  feltud-
janak     kapaszkodni.     Ebből     a
szempontbó1  !.gGn /oníos.  /€nn,é?  cz
sokat emlegetett, lassan légies fí-
nomságúvá   és    áttetszővé   váló
szociális  védőíháló  megerősítése.
Akár  az  úgynevezett  társadalmi
juttatások értékének növelése ré-
vén  is,  hiszen senki  sem  vonhat-
ja kétségbe, hogy az inflációt kö-
vető   emelésüknél   a  létminimu-
mot, illetve a társadalmilag indo-
kolt  minimumot  kell  szem  előtt
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tartani.  Ha  még  ez  sem  történik
meg,  az egyéni éles stratégiák si-
kerességében  a  legkevésbé  sem
lehetbízni.

Mert  lehet  ugyan  azt  mondani,
hogy  az  elmúlt  években  megin-
dult  a  gazdasági  növekedés,  s  a
társadalom   új    fejlődési   pályára
állt,  ugyanakkor  az  is  tény,  hogy

:ezszee:ekgeyftigseíu:eagd,?Éopr;ágovégg;::
dasági,  a szociális  é.s  a kulturáli,s
viszonyokban jelentek meg azok a
törésvonalak,   melyek   sz,in,te   fel-
s'zcímo/%c#czÍ/cmok.   S   ha   mindeh-
hez   még   azt   is    hozzávesszük,
hogy  sz;ociológiai értelem,l)en pol-

gárnak csak az tekinthető,  aki.nek
tartalékai   vánnak,    akkor    bele-
nyugvó  egykedvűséggel  n'iondliat-

juk  ki:  már  a  tartalékok fel.élésé-
n,ek időszaka is  lezajlott. T`lyen kö-
iülmények között valóban perdön-
tő kérdés:  van-e a kományzatnak
elképzelése   arró1,    „hogyan   kell
megteremteni    a   lelkek   békéjét,
vagyis  azt  a  köztársaság()t,  ame-
1yet  a  meglévő   anyagi,   szellem-
i   nézet-különbségekkel   együtt   is
valamiképpen mindenki  a sajátjá-
nak érez"? Cseppet sem könnyű a
kérdésre  meggyőző  választ  adni.
Még  akkor  sem,  ha  a  polgároso-
dás  hangosztatott  eszmerendszere
bizonyos    gai.anciát    sejtet.    Meii
egyetlen   tényre   utalva   a   közel
nyolcszázezres,    megfosztott   lét-
helyzetű cigányság  önmagában  is
olyan   teheftételt  jelent,   amelyet
egy pillanatra sem hagyhaturk fi-
gyelmen  ki'vül.  Ha élethelyzetük-
ben  nem  következik  be  radikális
változás,  akkor újra csak a polgá-
rosodás   látszatái.Ól   beszélhetünk.
Szőlamként és nem valóságként.

Dr. Kerékgyártó T. István
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betöltésére
Pályázati feltételek:

- felsőfokú  végzettség,
- igazgatási, közigazgatási gyakorlat,
-  vállalkozási-  és  számviteli  szabályok  legalább  alapszíntű

ismeretek,
- a közalapítványra vonatkozó jogszabályok ismerete,
- 1egalább egy nyugat-európai világnyelv középfokú ismere-

te,
-büntetlen előélet
- magyar állampolgárság,
A  pályázat  elbírálásánál  előnyt  élveznek  a  nonprofit-  köz-

hasznú   szervezeti  vezetési,  illetoleg  vállalkozási  gyakorlattal
rendelkező pályázó.

Az irodaigazgató feladatai:
-kuratóriumi döntések elokészítése, végrehajtásuk megszer-

VF:Éf:Sf3,
-a közalapi'tványi vagyonnal történő felelős gazdálkodás irá-

nyítása'
- a közalapítványi lroda irányítása,
- egyéb,  az  Alapító  Okiratban  és  a  Szervezeti  és  Muködési

Szabályzatban meghatározott feladatok elvégzése.

Bérezés:  megeggyezés szerinL a Kuratórium döntése alapján.

A pályázatokat 1998. augusztus 15-ig lehet 3 példányl)an
l)enyújtani a Közalapítványi lroda címére:

MCKA  1021  Budapest, Budakeszi út 55m, P/5, V.em.  2.

A pályázathoz mellékelni kell a felsőfokú végzettséget igazo-
ló  iratokat,  egy  hónapnál  nem régebbi  erkölcsi  bizonyítványt,
nyelwizsga bizonyítványt, kézzel írt önéletrajzot, valamint 3-5
oldalas,  a tisztség  ellátásával kapcsolatos  elképzeléseket  tartal-
mazó  terveket.

A tisztség betöltésérol a Kuratórium dönt, három hzivi megbí-
zást követő határozott idejű kinevezés formájában.

Értesítés

A  Magyarországi  Cigányokért  Közalapítvány   1998.  június
10-én  megtartott  Kuratóriumi ülésén  történt pályázati döntésck
után  a .Megvalósítható  fejlesztési elképzeléssel rendelkező eg-
zisztencia  teremtő cigány  kisvállalkozások  és családi  vállalko-
zások  számára"  kiírt  pályázatra  az   l998-i.a  elkülönített  keret
kimerült.

Mindezek alapján az  1998-as évre „vállalkozói" pályázatot nem
áll a Közalapítvány mód.i.ában fogadni.  Az újonnan érkező pályá-
zatokat érderi vizsgálat nélkül elutasítja,  a Közalapítványi lroda
nem őrzi meg, airól éitesítést nem küld.

A  Közalapítvány  csak  az  1999-re  vonatkozó  vállalkozói i)á-
lyázati  felhívásának   megjelenése  után  tud  ebben  a  iémában
egyéni pályázatokat fogadni.

További felvilágosítás az a]ábl)i címen kérhető:

Magyarországi  Cigányokért  Közalapítvány   1021   Budapest,
Budakeszi út 55fl).  P/5  ép.  V/2.

Pályázó Megítélt támogatás (Ft)400.000 VNTWTT (Ft)-/400.00057.000/228.000200.000/800.000150.000/600.000 A program

sertéstartássertéstanásföldmúvelés,  gépvásárlásnyúltartás
Orsós  Rudolf,  Kisszőlős

Nyerges Sándor,  Babócsa
285.0001.000.0007500.000

Orsós  lstván, Szedres

Baranyi Sándor Andor, ValkóLóléJeremiás,Kisköre

600.000 -/600.000120.000/480.000160.000/640.000100.000/400.000120.000/480.000100.000/400.00080.000/320.000'80.000/720.00060.000/240.00080.000/320.000160.000/640.000 szarvasmarha tanásnyúltanássertéstanássertéstanástojótyúklahássertéstarlás

Milnár  Lajos,  Heves
600.000800.000500.000600.000500.000400.000

Szilágyi  lstván , Aba-Bodakajtor

Zsolnai  László,  Bana

Bari Anfta,  Kömlő

Szabó Jenőné,  Erdőkövesd
sertéstartás`ehéntariássertéstartássenéstahás

Feka Elemér, Aranyosapáti

Koltai  Gyula,  Fonó
900.000

Laska János, Vasmegyer 300.000

Burai  Csaba,  Fegyvernek
400.000800.000

élelmiszerbolt
Balogh  Lászlóné, Alsózsolca
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Pályázó Megítélt támogatás (Ft) VNTMT (Ft) A program

Balogh Antal,  Nagyecsed 600.000 ' 20.000/480.000 senéstariás

Csonka Zoltán,  lstvándi 500.000 100.000/400.000 sertéstariás,  bikatenyésztés

Glonczi  Károly,  Encs 350.000 70.000/280.000 serléstartás

Aranyosi  László, Abaújdevecser 800.000 ' 60.000/640.000 állattenyésztés

Gulyás  Lajos, Alsózsolca ' .000.000 -/ ' .000.000 épftóipari  vállalkozás

Balogh János,  Bolhó 900.000 180.000/720.000 libatartás

Farkas  Endréné, Szamosangyalos 200.000 40.000/ ' 60.000 senéstariás

Horváth András,  Vilmány 800.000 160.000/640.000 földművelés

Jónás  Lajosné,  Mezőgyán 1.000.000 100.000/900.000 zöldségtermesztés

Kósa Mánon,  Kisköre 500.000 100.000/400.000 senéstartás

Nagy  Kálmán,  Kisköre 500.000 100.000/400.000 senéstartás

Penti Sándor,  Kisköre 600.000 ' 20.000/480.000 sertéstartás

Oláh  lmre,  Litke 500.000 100.000/400.000 senéstartás

Budai  Dezsóné,  Méra 1.000.000 200.000/800.000 tehéntanás

Bokor János,  Barcs 600.000 ' 20.000/480.000 seriéstartás

Lukács  Ernőné,  Kisköre 500.000 100.000/400.000 szarvasmarhatartás

Tóth  József,  Aranyosapáti 400.000 80.000/320.000 seriéstar{ás

Horváth Sándor, Aranyosapátí 300.000 60.000/240.000 senéstariás

Balogh János,  Barcs 600.000 120.000/480.000 senéstanás

Bancsók Jánosné,  Méra 1.000.000 -/ 1.000.000 tehéntartás

Orgován József, Aranyosapáti 400.000 80.000/320.000 sertéstariás

Balázs Lajos,  Nagyecsed 1.000.000 -/ ' .000.000
gépvásárlás

Farkas Jenó,  Mátészalka 600.000 '20.000/480.000 senéstartás

Farkas János,  Kaposvár 550.000 1 10.000/440.000 sertéstartás

Pápai  László,  Szalaszend 600.000 120.000/480.000 sertés-, szarvasmarhatartás

Horváth András,  Kékcse 600.000 -/600.000 élelmiszerüzlet

F`ostás  Károly,  Öcsöd 500.000 100.000/400.000 sertéstanás

Bordács János, Tjszanána 600.000 ' 20.000/480.000 bikaborjú-nevelés

Dobos László,  Pápa 800.000 -/800.000 árubeszerzés,  ériékes ftés

Kurucz Tibor, Jánoshalma 500.000 100.000/400.000 serléstartás

Batyi  Béla,  Vilmány 900.000 180.000/720.000 tojótyúklartás

Balogh Artúr,  Nyíregyháza-Sóstóhegy 1.000.000 -/ ] .000.000 épftőiparj  vállalkozás

Balogh András,  Murakeresztúr 800.000 ' 60.000/640.000 szarvasmarhatartás

Községi  Önkormányzat,  Ozora 1.000.000 500.000/500.000 közhasznú foglalkoztatás

Lungo  Drom,  Vásárosnamény 742.000 520.000/222.000 sertéstanás

CKÖ, Szatmárcseke 1.000.000 350.000/650.000 seriéstariás

CKÖ,  Gyüre 900.000 450.000/450.000 Vúktariás

TFFCSZ, Alsózsolca 812.000 612.000/200.000 senéstaítás

Cig.  Kult.  és  Sporl  Egyesület,  Kiskunhalas 1.000.000 700.000/300.000 senéstariás

CKÖ,  Püspökladány ' .000.000 650.000/350.000 sertéstanás

ÖSSZESEN: 36.789.000 8.469.000/38.320.000

Rövidítések: VNT -vissza nem térítendő támogatás, VTT -visszatén'tendő támogatás, CKŐ -cigány kisebbségi önkományzat.
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(Folyttltás)
Uccu! kisurran a róka a lyukon, bú-

jik utána  a farkas  is,  de  az  már nem
fért ki a lyukon.  Supp, supp! ütötték-
verték,   ahogy  csak  győzték.   Aztán
egyet gondol f`arkas koma, inégiscsak
visszahíkölt a  lyuktól,  s kiszaladt az
ajtón.

Ezalatt a róka már messzi járt a fa-
lutól,   s   amint   ment,   mendegélt   az
úton,   egyszer   visszapillant,   s   látja,
hogy jön egy szekér utána, s az színig
tele van hallal.  Fogja magát,  s  lefek-
szik  az  út  közepén,  behunyja  a  sze-
mét,    kinyújtózkodik,    nrintha   meg
volna dögölve.  Odaér a kocsi, látja a
gazdája a döglött rókát, szépen felve-
szi, s feldobja a kocsi tetejébe.

Egyéb sem kellett a rókának. Am'g
az ember szép csendesen ment, men-
degélt  az  Ökrök  mellett,  nekiesett  a
halaknak. JÓ lagzit csapott, s még egy
csomó halat Ölbe kapott.  Azzal leug-
rott a kocsiról,  s más irányban elkul-
108Ott.

Még egy jó hajításnyira sem ment,
hát jött  szembe  vele  a  farkas  letört
derékkal, szomorú i)ofával.

-  .No,  róka  koma,  te  beadtál  ne-
kem!

- Mit, még te beszélsz - pattogott a
róka -, nem mondtam, hogy ne ordíts
amyit?

-Igaz, igaz! -mondta a farkas.
Kibékültek, megint nagy barátságot

kötöttek, s mentek tovább. Az ám, de
a farkas  meglátja a sok halat a rőká-
nál, s kérdi tőle:

-  Hát  ezt  a  sok  halat  hol  fogtad,
róka koma?

- Hol+e? A vízben, farkas koma.
- Ugyan bizony, hogy fogtad?
- Hogy-e? Hát halásztam.
- Ejnye, róka koma, tani'ts meg en-

gem is a halászatra.
- No,  ez ugyan nem nagy mester-

ség. Elmégy a jégre. A farkadat bele-
dugod egy lékbe. S mikor jól rágyűl-
nek a halak, szépen kihúzod.

Elmemek a jégre.  Ott mindjárt ta-
lálnak is  egy léket.  A farkas bedugja
a farkát. Ott ül egy kicsit, aztán akar-
ja kihúzni, mert érezte már, hogy ne-
héz.  Az  ám!  Nehéz  volt,  mert  már
kezdett od`dfagyni.
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-  Farkas  koma,  még  ne  húzd  ki,
várd meg, amíg többen lesznek rajta.

Amikor aztán egészen odafagyott a
farka, biztatta a róka:

-No most, édes komám, húzzad!
- Húznám, koma, húznám, de nem

bírom.
-  Az jó -  mondta  a róka -, bizo-

nyosan  sok  hal  van  rajta.  No  csak,
komám, neki, húzzad, ahogy bírod.

Nagyokat  nyögött  a  szegény  far-
kas, csurgott róla a verejték.  De csak
nem tudta kihúzni a l`arkát.

- Tyű,  áki  áldója  van  -  mondja  a
róka  -,  baj  van,  koma.  Akármi  le-
gyek, ha oda nem f`agyott a farkad.

-Jaj, jaj -ordított a t`arkas. -Mit
csináljak, mit csináljak?

- Tudod mit, farkas koma, én majd
elrágom a farkadat.

-   De   már   azt  nem   engedem  -
mondja a farkas -, inkább pusztuljak
el.

-  Hát jól  van,  koma,  én  másképp
nem segímetek rajtad, isten áldjon.

Alighogy elment a róka, asszonyok
jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák
a  léken.  Meglátják  a  farkast  messzi-
ről, kiabálnak, hátha elszalad.  De bi-
zony a farkas nem szalad el.

KÖzelebb  memek,  s  akkor  látják,
hogy  oda  van  fagyva.  Bezzeg  most
nekibátorodtak   az   asszonyok.   Oda-
memek,  s  szék lábával  meg  sulyko-
1Óval üúk-verik a farkast.  De már ezt
a  farkas  sem  vette  tréfára.  Nekiru-
gaszkodott  egész   erejéből,   belesza-
kadt  a  farka  a jégbe,  s  azzal - uccu
neki!  -úgy elszaladt,  minüia szemét
vették volna.

Ezalatt  a  róka  túl járt  árkon-bok-
ron.  s  amint  ment,  mendegélt,  egy
gödörhöz  ért.   Ez  a  gödör  tele  volt
pozdorjával,  s  róka koma  fogta  ma-
gát,  belefeküdt, jól  meghengergőzött
beme, hogy a sok fehér pozdorjától a
szőre   sem   látszott.   Aztán   elnyúlt,
nrintha agyon voha verve.

Éppen arra kullog a farkas, meglát-
ja a rőkát, s kérdi:

- Hát téged mi lelt, róka koma?
- Ugyan, ne kérdezd, farkas koma,

nem látod-e,  minden  csontomat  úgy
Összetörték, hogy kilóg a szőrőm kö-
zül.

-No -mondja nagy búsan a farkas
-, én is a lékben liagytam a farkamat.

Róka koma pedig nyögött keserve-
Sen:

-Jaj,  csontom, csontom,  de össze-
törének!

A bolond farkasnak megesett a szí-
ve rajta.

-   No,   ne  jajgass,   róka  koma  -
inondta  neki  -,  menjünk,  v.dlahol  az
erdőben     meghúzódunk,     lehevere-
dünk, s majd meggyógyulunk.

De a róka csak tovább nyögött, jaj-
gatott:

-  Jaj,  lelkem,  komám,  fark`as  ko-
mám, mennék én, de nem tudok.

-Jól van, jól, majd vezetlek én.
-  De  mikor  a  lábamra  sem  tudok

állni.
-  No,  ha  nem  tudsz,  hát  ülj  fel  a

hátainra, én majd elviszlek.
Azzal  felvette  a  rókát  a  hátára,  s

cipelte nagy keservesen. Amint ment,,
mendegélt  a  farkas,  elkezdi  a  róka
mondani  magábm csendesen:  - Vert
viszen   veretlent,   vert   viszen   veret-
lent.

Visszafordítja   a   fejét   a   farkas,   s
kérdi:

-  Mit  pusmogsz  magadbm,  róka
koma?

- Azt mondtam, hogy veretlen visz
vertet, veretlen visz verte.

„No  -  gondolja  magában  a  farkas
-,   bizonyosan   csengett   a   fülem,   s
nem jól hallottam." De alig megy to-
vább, a róka csak megint mondja ma-
gában:  -  Vert  viszen  veretlent,  vert
viszen veretlent.

Megint visszafordul a farkas, s kérdi:
- Mit pusmogsz te magadban, róka

koma?
-  Csak úgy  mondogatom magam-

ban,  farkas  koma:  Veret.1en  visz  ver-
tet, veretlen visz vertet.

- De ilyenolyan teremtette - ordított
a farkas -, rnindent jól hallottam, ine-
gint bolonddá tettél!  -S  azzal úgy le-
hajította a hátáról a rókát, hogy az csak
úgy megnyekkent belé. - Eb legyen a
te koinád, hallod-e, én többetnem!

De bezzeg vége  volt a nagy barát-
ságnak   s    a   komaságnak.    Cudarul
összeverekedtek.    Aztán    az    egyik
ment jobbra, a másik balra. Azóta jár
ez   a  példabeszéd:   „Ejátszotta,  mint
rőka a komasá8°t."                   ÍvÉGE/

Benedek Elek
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Kedves Gyerekek!
Tombol a  nyár,  mindannyian a  sz.ünidő  örömeit  élvezjtek.  A sok

strandolás, nc[pozás után jól esik a hűvös szobába belúzódrú és elő-
venni a már eblvasott könyvek érdekes cselekményeit ismét feleleve-
níteni, vagy egy új könyv olvasásába belekezdeni.
•Első rejtvényünkl)en  regényhősök  nevét  kell  a  könyvcímekhez  helyesen

kapcsolni, és így beküldeni szerkesztőségünkbe!

Bornemissza Gergely
-Kíncskereső Kisködmön

Küsmödi Kelemen
-A Pál-utcai fiúk

Nemecsek Ernő
- Egri Csillagok

Nyilas Misi
- Tüskevár

Matula bácsi
-Légy jó mindhalálig

ATLOZZ!
E rejivény  helyes  megoldásával,  a  bal  felső  sarokból

indulva,  áuós  irz'myba,  a jobb  alsó  sarokig,  mindenhol Z
betűt kaptok.

Feladat: a négyzetrácsba került új szavak beküldése.

LARMAS
"

EROS

NEDVES

VALODI

SZIKKADT
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Epítsünkpiramist!
A piramis csúcsa 1000. Ha az egyik oldala négy lépcső-

ből áll és a másikat nyolc lépcsőből építették, mennyit ér
külön-külön egy-egy lépcső? Mindkét oldalt figyeljétek.l

A nagy és a kis lépcső egy-egy száma a megfe`jtés!

mm
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A Nagy Ferenc elnök által vezetett
Kerecsendi Sportegyesület,  1998.  au-
gusztus 9-én ünnepli 10. évfordulóját.
Az  egyesület  tagjai  kevés  kivétellel,
cigány   fiatalok.   Futballcsapatuk   az
Eger körzeti 11.  osztályban már több-
ször  elérték  a  második  helyezést  és
kaptak  sportszeiű  játékukért  dícsérő
oklevelet.

Tíz éve magukra hagyva teremtetiék
meg a közösségi életükhöz nélkülözhe-
tetlen  anyagiakat.  Vál]altak  kőműves-
munkát,    parkrendezési    és    kubikus
munkát,  napjainkban  pedig  a  Korona
Gombaipari   Egyesülés   biztosít   szá-
mukra folyamatosan alkalmi munkái

Az  1994-ben megal*ult Helyi Ci-
gány     Kisebbségi     Onkományzat,
évente   támogatta   a   maga   szerény
anyagi  lehetősége  mellett.   Az  éves
költségvetésük   Ötven   százálékát   az
egyesület  rendelkezésére  bocsáj totta.
A   települési   önkományzat   anyagi

helyzete már lehetővé tette, hogy eb-
ben  az  évben  hamiincezer  forinttal
támogassa a sportoló fiatalokat.

Miután   az   egyesület   tagjai   eddig
nem   voltak   egy   cigányszervezemek
sem  tagjai  a  legutóbbi  ülésükön  úgy
döntöttek, hogy tagfelvételüket kérik a
Lungo Drom helyi szervezetébe. A Su-
ha JÓzsef elnök által vezeue szervezet
vezetősége egyhangúlag elfogadta a 47
főt számoló egyesület tagjait.

Az   Ősszel   esedékes   helyhatósági
választásra  a  két  szervezet  közösen
ánít jelöltekeL de a Lungo Drom szí-
neiben  fogják indítani,  úgy  a telepü-
lési  önkormányzatba,  mint a kisebb-
ségi Önkormányzatba a jelöltjeiket.

Kerecsenden  a Lungo Drom közel
200  fős  tagsága  reménykedik,  hogy
az  országos  vezetőség  támogatja  és
megerősíti a helyi szervezetüket.

Pusoma Jenő

I-Ei
MEGRENDELO

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

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

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

B]óTizetésidíj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A megrendelőlapot és az előftzetés díj4

a szerkesz.Íőség címére keu eljutíatni:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-60/387-293

Előftzethetőrózsaszínű
posti utalványon.-1---------

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1J

ANemzeti-Etnikai-Roma-Kiset7bségi-
Érdekvédelmi-Szervezet(NERKÉSZ)
irodájának címe megválíozott. Az új
iiodánk címe: NERKÉSZ Budapest

VI. kerület, Eötvös utca 29.
I.evelez;ési cíinünk: NERKÉSZ,1064
Budapest VI. kerüht, Vörösinarty út
48.1. emelet 11. ajtó. Telefon:  06-20-
765-665. Ügyfélfogadás:  Minden hó-

nap első hétfőjén:  10-16 óráig.
Demeter János, elnök
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Júljus 7., kedd
Pápa                                                oá.
S iófo k-Kilfti                                                  ok.

Zalaegerszeg                               oák.

Július 8., szerda
Csorna
Mezőcsát
Miskolc

sió{ok-Kimi

Július 9., csütörtök
.  Gyönk

Konúdi
Siófok-Kmi

Szeged-Cserepes sor

Július  10.,  péntek
Miskolc

Sásd
sióíok-Kimí

Július 11., szombat
Apc
Csorna
Hajdúszoboszló
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Mskolc
Ózd
Pécs
Siófok-Kiliti

Oa.

oák.
osk.

ok.

oák.
oá.
ok.

ok.

ok.

oák.
ok.

oák.
ok.

ok.

oák.
av.

Ok+W.

ok.

oák.

r+ok+av.

av.
Szeged-Kisku ndo rozsma             ok.
Tura

Július 12.,  vasárnap
Békéscsaba
Csorna
Dombóvár
Dunaúwáros
Gödöllő

Gyomaendrőd
Hajdúszoboszló
Jászdózsa
Jászkarajenő
Kaposvár
Kecel
Kecskemét
Kiskuntélegyháza
Miskolc

Nyíregyháza
Pásztó
Pécs
Romhány
Szarvas

av.
av.
ok.

oák.
osk.
oák.

ok.

oák.

oák.
ok+av.

oák.
Ok+k„.

oák.

av.
av.

oák.
oák+av.

oák.
oák.

Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Sze kszárd                                    oák,
Szo lnok                                                av.

To mpa                                             oák.
Tö rie l                                                   oák.
Zalaege rszeg                                  av.

Július  13.,  hétfó
Patvarc

Július 14.,  kedd
Pétervására
Siófok-Kilftí

Július 15.,  szerda
Hajdúnánás
Miskolc

siófok-Kimi

oák.

oák.
ok.

oák.
osk.

ok.

Július 16„ csütörtök
Drávafok
Siófok-Kilfti

Szeged-Cserepes sor

Július 17„ péntek
Miskolc

Siófok-Kimi

Július 18., szombat
Bercel
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kál
Kecskemét
Mezőberény
Miskolc

Mohács
Pécs
Sárbogárd
Síófok-Kilftí

Tura

Július 19., vasárnap
Békéscsaba
Böhönye
Cegléd
Csoma
Dunaúwáros
Hajdúszoboszló
Heves
Kaposvár
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Miskolc

Mórahalom
Nyíregyháza
Pécs
Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szászvár
Szolnok

Tiszakécske
Vác

Július 20., hétfó
Nagydorog
Szendró

Július 21.,  kedd
Felsőnyárád
siófok-Kilm

Sowadkeri

Július 22., szerda
Miskolc
siófok-Kimi

Július 23., csütörtök
Győr
siófok-Kimi

Szeged-Cserepes sor

Július 24., péntek
Miskolc
siófok-Kimi

Július 25., szombat
Csanytelek
Hajdúszoboszló
Jászárokszállás
Kapuvár
Kaposvár
Kecskemét
Kondoros
Misko'c
Pécs

oák.
oák.

oák.
ok.

oák.

osk.
av.

oák.
ok.

ok.

ok.

ok.

oák.
ok.

oák.
oá.
av.

ok+W.
oák.

ok.

ok+av.
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Siófok-Kilfti

Tura

Július 26., vasárnap
Békéscsaba
Csoma
Hajdúszoboszló
Jászjákóhalma
Kaposvár
Kecskemét
Kunmadaras
Misko'c
Nagykáta
Nagykórős
Nyíregyháza
Pécs
Pi[is

Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szeghalom
Szekszárd
Szolnok

Július 27.,  hétfó
Kapuvár
Pécs  Vll.  27-31-ig
Verpelé'

Július 28., kedd
Siótok-Kimi

Július 29., szerda
Miskolc

Siófok-Kilfti

Július 30., csütörtök
siótok-Kimi
Szeged-Cserepes sor

Július 31.,  péntek
Dévaványa
MÍskolc

síófok-Kimi

Augusztus 1., szombat
Abony
Békéscsaba
Hajdúszoboszló

ok.

r.

oák.

ok.

osk.
ok.

ok.

ok.

oá.
ok.

ok.

oá.
oák.

ok.

Kaposvár                                          av.
Kecs kemét                                ok+ kw.
Kom ló                                          oák+ av.
M agyamándo r                              oák.
M arcali                                                oák.
M iskolc                                                    o k.
Pécs                                     oák+ r+av.
Poroszló                                            oák.
Siófo k-Ki l fti                                                  av.

Tu ra                                                     av.
Vác                                                          kjv.

Augusztus 2., vasárnap
B ékés csaba                                    av.
Bonyhád                                           oák.
Cso m a                                              av.
Dunaúwáros
Gyomaendrőd
Gyön9yös
Hajdúszoboszló
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nagykőrös
Nyíregyháza
Pápa
Pécs
Porcinkula

oák.
oák.

av.
ok.

oák.
ok+av.
Ok+kjv.

av.
av.
av.
k„.

ok+r+av.
bv.

Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szeghalom
Szolnok
llszakécske
Törökszentmíklós

Augusztus 4., l(edd
Bátonyterenye
Ceg'éd
Nagyecsed
Nagykanizsa
Siótok-Kmi Vlll. 47-ig

Augusztus 5., szerda
Jánosháza
Miskolc

Tura

Augusztus  6., csütörtök
Celldömölk

Ónod
Szeged-Cserepes sor
Vésztó

Augusztus 7., péntek
Gyöngyös
Gyula
Hódmezővásárhev
Mskolc
Tomyiszentmiklós

oák.
av.
av.
av.
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