


Í,,',,,,:.,,,,,-,\'...\----,.-l

Ci_gány-
telep

A  hajnali   csendben,
BR)orral  festve,
Csillognak  a  törtüvegű
Roskadozó  házak  ablakai.

S   e  tündéri  fényben,
Pirkadó  éjben,
Nem  láthatók
A  házban   lakók  nyomorai.

Ó   rózsaujjú   hajnal,
Ne  siess,
Lassan  járj,   e  nyomorra

Gyémánt  ruhát  teregess,
Alompori  ne  sajnáld,
Az  alvóknak  szép  álmot
festegess.

A nem kért kéz.Íratokat nem őri;zzük
meg és nem küldjük vissza!
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Hajnali   csendben,
Pirkad  a   reggel,
Szer[efoszlik  a
tündéri  fény  leple,
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Látható  már  a
házban  lakók  szegénysége.

Az  álmothozó  éjjelt
Reggel  tépd  széjjel,
Már  nem   csillog
az  omladozó  vakolat.
S   a   reggeli  fényben
T,ündér  varázsnak  vége,
Ejí   álmot,
reményeket  fosztogat.

Kalányos Jánosné, Nyirád

Szimpliczius Barcza József
(1847il912)

Szimpliczius   Barcza   JÓzsef,   ka-
posvár  első  zenekarvezetője,   1847-
ben született, Kéthelyen, ahol apja is
zenész volt.  12 éves korában a hol]á-
di gatyás cigányok közé került és ve-
lük járt a kurtakocsmákba, csárdákba
és  búcsúkra  hegedülni.  Mikor  meg-
unta   Őket,   elment  Marcaliba,   ahol
egy évig a Tigris nevű „malacbandá-
ban",  működött  mint  másodprhás.
Az  év  eltelte  után  Szillba  ment.  Itt
már mint első prhás szerepelt, de itt
`sem volt maradása és visszaköltözött
Marcaliba,   ahol   egy   s   tagból   álló
bandát alakított.  Innét tette első kör-
útját    Horvát-     és     Stájerországba.
Visszatérte  után  még  2  évig  marad
Marcaliban  és  innen   1868-bm  egy
10  tagból  álló  bandával  Kaposvárra
ment.

1869-ben   körútra   indult.   Be.járta
Belgiumoi,    Bajor-Szász-,    Német-,
0lasz-,    Frzancia-,    Spanyolországot,
Angliát  és  Svájcot.  Ez  alkalommal

játszott a belga király, szász király és
az  akkor  még  porosz  király,  1.  Vil-
mos  előtt,  továbbá  a  walesi  herceg
előtt.  Hollandiában az orenheimi ud-
vari bálon játszott, itt egy érdemjellel
és     babérkoszorúval     tünt.et,ték     ki.
1883-tól  1891 -ig minden évbcn Ang-

liában volt szerződtetve, egy Mr. Ja-
mes nevű úriember révén.

Az   1895-i   fusmg   után  Párizsba
ment ki,  ahonnan  1896  márciusában
tért vissza. Nagy baráti körébe tarto-
zott Szinyei Merse Pá] világhírű fes-
tőművész is.

Oláh Albert
Oláh  A]bert szegedi  gordonkás  Üj-

vidéken   született   1857-ben,   ahol   s
éves korában kezdett több jeles zeneta-
nártól  magánórákat  venni.  Hajlama a

gordonkáshoz vonzotta, s már 14 éves
korábm Bács- Bodrog megyében cso-
da-cigánygyereknek nevezték.

Csakhamar  Konstantinovics  Ste-
vo  nagybecskereki   cigány  szerződ-
tette,    akivel    Thum-Taxis    herceg

pécskai kastélyában játszott,  fejede]-
mi  vendégek  előtt.  Szólóban  is  kel-
lett gordonkáznia.

1882-ben   Stevo   iriás   meghívást
kapotL a belgrádi udvarhoz. Az ümeps-
lyeken Rudolf trónörökös is részt veLt,
és négy magyar nótái húzatott el vele.

1884-ben Erdélyi Náci szerződtet-
te, kinek jeles zenekarában első kot-
tista  lett.  Erdélyi  kivitte  Őt  magával
Amerikába,  New  Yorkba.  Az  Éden
Múzeumban,   nem   egyszer   hallotta
szÓIójátékát  Vanderbilt  multimillio-
mos.   Visszatérve   Erdélyi   Kálmán
újonnan szervezett szegedi zenekmá-
hoz szerződött.

(Csemer Géza: Habiszti)
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nyította, hogy nemcsák létezik, hanem
jelen  is   van   a  társadalomban.   Noha
szétszórtan, és ezért az információk el-
juttatása is számos nehézségekbe ütkö-
zik,  ennek  ellenére  több jelöltet  sike-
rült  állítania,  mint  a  Magyarországon
már évek  Óta míködő és infrastruktú-
rával  rendelkező  némely  pártnak.  Ez
mindenképpen     bizonyítéka     annak,
hogy  a  magyarországi  cigányság  elin-
dult a politikai sorstudatra való ébredés
útján.    Történelmi    jelentőségű    tény,
hogy először Magyarországon - de ta-
1án Európában is - egy kisebbségi tár-
sadalmi  szervezet,  a „Lungo Drom",  a

politikai   pártok versenyében sem ma-
radt alul. A „Lungo Drom" a jelöltállí-
tással  végrehajtotta  annak  a  politikai
struktúrának a létrehozását, amelyet az
1998.    január    16-i    Kongresszus    12

pontban fogadott el. Stratégiai alapelv-
ként  fogalmazódott  meg,  hogy  a  ci-
gánypolitikát     társadalmasítani     kell.
0ly módon is, hogy minél több telepü-
1ésen hozzuk létre saját Önkormányza-
tunkat, jelöljünk  települési  képviselőt,

polgármestert  és  valamennyi  közgyű-
1ésbe képviselő testületi tagokat. Ez az
egyetlen  modell,  amelyben  a  cigány-

ság   már   minden   szinten   képviselni
tudja magát.  A kérdés  az,  hogy  ennek
a társadalmi kihívásnak most érzik-e a
cigányok  és  a nem cigányok egyaránt
a  felelősségét.  A  választás  tétje  első-
sorban az,  hogy  ez  a politikai  struktú-
ra  meg  lesz-e  valósítva,  hiszen  vala-
mennyi  program végrehajtásának  ez  a
feltétele.   Nem   szabad   dönteni   a   ci-

gányság   sorsáról   a  cigányok   nélkül.
Mindenekelőtt   a   „Lungo   Drom"   és
koalíciós   társai   felelősek   a   program
végrehajtásáért.   Azonban   felelőségre
vonni  csak  abban  az  esetben  lehet,  ha
a  választás  sikeres  lesz.  A  magyaror-
szági  cigánypolitika  visszavonhatatla-
nul  elindult  a  társadalmi  integrálódás,
a  felnőtté  válás  útján.  A  polgári  Ma-

gyarország  képe  megvalósíthatatlan  a
cigányság  helyzetjavítása nélkül,  ezért
az október  18-i  önkormányzati válasz-
tásnak  a  sikere  valamennyi  cigány  és
nem    cigány    -   hovatartozásától    és
nemzetiségétíl  függetlenül  -  felelős-
sége.  A siker össztársadalmi, belpoliti-
kai   és   külpolitikai   érdek   egyaránt.
Ezért bízom abban,  hogy  a cigány je-
1Öltekre  minden  felelősen  gondolkodó

polgár  szavazni  fog,  hiszen  a  polgári
Magyarország  inindenkié.

F arkas Flórián
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- Ezer éves volt a magyar oktatás, de ilyen szörnyűség
még nem volt, és reméljük, hogy nem is lesz - mondja
Filep Miklós, a hajdúhadházi Fóldi János Általános és

Művészeti  lskola igazgatója.  Mint ismeretes,1998
szeptember 3-án R. Annamária tanítónő a

hajdúhadházi Szabó Gábor Úti tagiskola ebédlőjében
s kis.iskolást és három kollégáját sebesítet+e meg egy

kenyérvágókéssel, akik kőzül öt gyermek és egy
tanárnő sérülése igényelt kórházi ellótást.

Hogy a tanítónő magyarázatra váró tettét mi okozta,
elmeorvosok vizsgálják,  így kihallgatását a rendőrség

nem kezdhefte meg.

Filep Miklós igazgató így emlékszik
a történtekre:  .,Hamadik napja folyt a
tanítás, az első két napon is ou voltam
a  tagiskolában  és  azon  a napon  is.  Az
udvaron voltam,  amikor kit,ört a pánik.
A tanítónők  védték a gyerekeket,  min-
denki  kifelé szaladt volna,  de  a gyere-
kek egy része be volt szorítva a sarok-
ba.  Nem  volt  aki  megfékezze  ezt  az
ŐrülL   elmét,   ezt   a  kolléganőnket.   Ha
nem vetem magam rá, akkor súlyosabb
tragédia történt volna."

Pokorni   Zoltán   oktatási   miniszter
még   &nap   a  helyszínre   érkezeit,   és
meglátogatta  a  sérült  és  rémült  gyer-

mekeket,   akik   sérülésüket  felsőtestü-
kön,   arcukon,   nyakukon,   hátukon   és
mellükön szenvedték el. A minisztcr el-
mondta,   a  tragédia  egy   Összeroppant
személyiség  tragédiája.   Hangsúlyozta,
hogy  nem   lát  összefüggést  a  cselek-
mény  és  a  között,  hogy  cu  iskolában
zömmel   cigány   gyemekek  tanulnak.
Mindcnt meg  kell  tenni  annak érdeké-
ben -mondta -, hogy a szülők ne félje-
nek  ebbe  az  iskolába hozni  gyemek-
eiket.  Ígérctet  tett €ma,  hogy  a ininisz-
térium   rizeti   egy   pszichológus   bérét,
aki  segít a gyerekeknek a tragédia fel-
dolgozásában.

4

A Szal)ó  Gál)or `'iti  tagiskola

R. Annamária 1998. márciusától dol-
gozik a Földi János Általános és Művé-
szeti  lskolában.  Napközis   nevelőként
felsős  gyerekekkel   foglalkozott,  majd
szeptembertől   -  mivel   gyógypedagó-
giai szakkollégiumot végzett -a Szabó
Gábor  úti  tagiskolába  lett  áüielyezve.
Ebbc  a  tagiskolába  alsótagozatos  gye-
rekek jámak, I-IV. osztályig. A tmuló-
létszám  alig  több,  mint  90  l`Ő.   Az  itt
tanuló  gyerekek  mind  cigány  száma-
zásúak.

Gulyás lrén tagozatvezeiő elmondá-
sa  szerint  többségükben   olyan  gyere-
kekjámak ide,  akik alig,  vagy egyálta-
lán nem jártak Óvodába, nagy a lemma-
dásuk,  ezért a nevelési tanácsadó aján-
latára kiscsoportos  felzárkóztató osztá-
lyokban  foglalkoznak  velük.  A  cél  ziz,
hogy minél hammabb eljussanak arra a
szintre,  amikor már  vegyes  osztályok-
ba  helyezhetőek.  Arra  a  kérdéseinre,
hogy jónak  tíLlálja-e,  hogy  ebbe  az  is-
kolába csak cigány  gyerekek jí:mak,  a
tagozatve7.ető  így  válaszolt:   „En  nem
mondom,  hogy  jó,  dc  úgy  gondoloin,
hogy  szükséges."

A  tagiskola  épülete  új,  a  t{interinek
szépek,   jól   felszereltek.    Hat   osztály
működik  az  iskolában:   két  első,   egy
második, két hamiadik és egy negyedik
évfolyam.  Hat  tanító  és  kéi  napközis
nevelő  foglalkozik  a gyerekekkel.  Gu-
lyás lrén  ügozaivezető tíivaly elvégez-
te  a romológiát,  és  szorgalmazza hogy
a többi  tagiskolai  ncvclő  is  iratkozzon
be erre a szakra.

A cigány iskolák
megszüntetését szorgalmazzák
A  hajdúhadházi  polgámesteri  hiva-

tal egyik irodájában beszélgetünk a ci-
gány kisebbségi önkományzat elnöké-
vel  és  két  tagjával.  Bemát lstván  a ci-
gány   iskolák  mcgszüntetésé[   szorgal-
mazza.  Lakatos  Gál)or  a  kisebbségi
önkományzat  elnöke  elmonclja,  hogy
1998. június  24-én  -iöbbek  között ez
ügyben  is - megfoga]maztzk egy leve-
let  az  országgyűlési  biztoshoz.  „A  ki-
sebbségi  önkományzat  kérte,  hogy  a
két  városszéli  iskola  szűnjön  meg,  és
he]yette  az  alsós   cigánygyerekeket  a
város központjába tegyék - mondja az
elnök. - Pokomi miniszter úr zLzt kérte
az  iskolaigazgatótól  és  a  v{Áú-os  vezeté-
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Lakatos Sanyika mellett Lakatos Gál)or,
a kisebbségi önkormányzat elnöke

sétől,  hogy  írják  össze,  mi  az,  amire
szükségük  vm.  Egyér[elmű,  hogy  tan-
terineket kell építeni, és egy olyan ok-
tatási  bázis  legyen  a város  központjá-
ban, ahová valóban minden egyes gye-
rek nyugodtan  tud iskolába menni,  ta-
nulni, felkészülni az oktatásra.

A tragikus eseménynél itt volt az Or-
szágos    Cigány    Kisebbségi    Önkor-
mányzat elnöke,  az MCDSZ elnöke,  a
Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke és
a  Phralipe  elnöke  is.  Sőt  azt  monda-

nám,   hogy   Hajdú-Bi-
har megye valamennyi
ki sebb ségi           önkor-
mányzatának   vezetője
itt  volt.  Sok  olyan  le-
vél  érkezett az ország-
ból,  hogy  együtt, érez-
nek     velünk.     En     a
„Lungo   Droinon"   ke-
resztül    üzenném:    na-
gyon  köszönöm,  hogy
együtt  éreztek  velünk
és   megerősítették   hi-
tünket;    van    értehe
akár  annak,   hogy  ki-
sebbségi    önkomány-
zaton  belül,  akár  szer-
vezeteken   belül   meg-
próbálunk  a  saját  sor-
sunk  érdekében  politi-
zálni.    Én    biztos    va-
gyok   benne,   hogy    a
magyarországi  cigány-
ság  egy  olyan  tragikus
esemény      szemtmúja
lehetett,    mely    ma
készteti   a   magyaror-
s zági          cigánys ág ot,
hogy fogjanák Össze.

Hajdúhadházán    né-
hányan     tudni     vélik,
hogy R. Annamária el-

őzőleg  is pszichiáterhez járt kezelésre.
Nem  értik  miért nem  volt  erről  tudo-
mása az igazgató úmak. A közalkalma-
zotü törvény szerint azonban aki okta-
tónak  jelentkezik,  csak  erkölcsi  bizo-
nyítvámyal  kell  bizonyítania  közjogi
megfelelését.    Pszichológiai    vizsgálat
nem előzi meg a munkábaállását.  1998.
augusztus  24-ével  lépett  hatályba  egy
olyan  rendelet,  mely  kétévenkénti  kö-
telező  vizsgálatot  ír  elő,  azonban  so-

Már tudnak önfeledten játszani
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ronkívüli    vizsgálatot    kell    kezclemé-
nyezni,   illetve  elvégeztetni  azoknál   a
dolgozóknál,  akiknél  alaposan  feltehe-
tő,  hogy  az egészségügyi  á]lapotukban
olyan változás történt, ami a munka el-
végzésére alkalmatlmná teszi Őket.

Lakatos Sanyika egyikc a megsebe-
sített  gyerekeknek.  Az  Ő  sérülései  vol-
tak  a  leginélyebbck.   Öt  napig   volt  a
debreceni   Kenézy   Gyula   kórházbm.
Anyukája   azt   inondja,   Sanyika   még
mindig  nagyon   I`él.   Beszédhibás   volt,
most, a iörténtek után még nehezebben
jönnek a szavak.

Koncz llona pszichológus €izt mond-
ja,  a testünkhöz hasonlóm a lclkünk is
képes  begyógyítani  a  sebeket.   Ha  Lúl
nagy  a megterhelés,  ezt tn  öngyógyí[ó
folyamatot külső segítséggel kell támo-
gatni.  A lelki  lábadozást azonban  nein
szabad siettemi - kinek több, kinek ke-
vesebb időre van szüksége -,  de szelíd
iürelemmel kell bábáskodiii körülötte.

A   megtörtént   dolgokat   nem   lehct
meg  nem  történtté  tenni,  de  az  már  a
mi  felelősségünk,  hogy  ettől jobb  em-
berek     leszünk-e,     vagy     r()Lsszabbak,
hogy belegabalyodunk-e a gyűlölet há-
lójába,  vagy  a  gyógyulás  szabaclságái
keressük.

Paksi Éva
Fotó:Pá]fi Elvira

Pokomi  Zoltán  oktatási  miniszter
1998.  szeptember  30-án  Debrecen-
ben  tartott  sajtótájékoztatóján  beje-
1entette:  a jövő  évtől  kiemelt  támo-

gatásban részesítik a cigány(iktatást.
Emelkedik a roma gyerekek után já-
ró kiegészítő nomaü'v támogatás. A
miniszter   euátogatott   Hajdúhadhá-
zára, a Földi János Általános és Mű-
vészeü lskola Szabó Gábor úti tagis-
kolájába. A miniszter tankönyvekeL
hangszereket    és    oktatási    segéd-
eszközöket nyújtott át az  iskola pe-
dagógusainak és tanulóinak. Néhány
napon belül megkapják a minisztéri-
um ajándékát:  fénymásolóL írásveti'-
tőt és más korszerű eszközöket.  Po-
komi  Zoltán  elismerését  fejezte  ki
az  iskola igazgatójának,  Filep Mik-
lósnak, amiért a tragédia idején bá-
tor fenépésével megmentette a gye-
rekek  tesü  épségét.  Az  eseményen
bejelentették:   a   hajdúhadházi   LÓ-
rántffy  Alapítvány  2002.  december
végéig  évenként  kéüiétre  ingyenes
üdülőhasználaú jogot biztosít az ala-
pítvány tiszadadai üdülőjében az is-
kola tanulóinák és pedagógusainak.
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A lambada professzor közössége jogaiért harcol

Cigány   vzigy?   A  43   éJes   Shyamala
Devi  ezzel a kérdéssel megl.epte íz ide-
geneket. A cig€'my társak beazonosítására
tet,t kl'sérletei  sok  b€urátot  szereztek  neki
Amszterdamb€m,  {hol  az  Ázsiai  Tudo-
mányok Közpoiitjának Ösztöndíjasa. Oil-
hon cgy mérröld távolságból is megérzi a
Lambadát a s€tjátos teLsttartásáról és aiTól,
zihogym a t.érfiak a bajúszukat pödrik. A
w€u.angal-i Kakaüya Egyetemen közgaz-
daságtant tmít,  de  a londoni Grcenwich
Egyetemen is előad.

Ő az első és egyetlen doktorált Lam-
bada (Andhra Pradesh-ben a Ghorok a
Lambadák).   Devinek  a  közö`sségében
i``   incg    kelle«   küzdcnie    az    előíté-
Ietekkcl.

- Még a lexikonok is rablóknak tar-
tanak minket -  mondta Devi.  -  Azt :i
benyomást  keltik,  hogy  az  olyan  kö-
zösségek,  mint a miénk,  kaszton kívü-
liek  és  nem  illenek  bele  a  kaszü.end-
szerbe.

A Lambadák ártatlmok, megőrülnek
€i  táncért.  A törzs  egyszerű  szokásokit
kövct. Tál€'m  ezért esnek könnycn a ki-
zsákmányolás áldozataivá.

A nok  a  sűrűn  hímzett ruháikról  is-
mertek,  ainelyeket  kagylók  és  tükrök
díszítenek, így l`ogják fel a napot. Anól
is   ismertek,   hogy   balszerencsében   is
dalra f`ákad ajkuk.

Devinek szembe kellett néznie a tár-
sad€Uommal, hogy a világ felé tudjanak
nyitni.   Utálja  a   Lambada  nevet,   azt
szereti, ha Ghomak hívják, ami azt je-
lenti,  hogy  őszinte  és  szívélyes.  Vona-
kodva beszél  küzdelmeiről.  „Hadd be-
széljen helyettem a munkám" - mond-
ja.

Devi   számos   cikket   írt   a   világon
szétszóródott cigányok helyzetéről és a
globális  fejlődésben  a  perifériára  való
kerülésükről. Andhra Paradesh-ben fel-
mérték helyzetükeL  de számos más in-
diai államban még mindig külön kaszt-
ként  kezelik  Őket.  „Alapvetően  nincs
sok  különbség  az  indiai  és  a  világban
szétszóródott     cigányok     megítélésé-
ben", -mondja Devi. Különböző neve-
ken illeük Őket, mint roma, román, ma-
nush  és  kalo.  Az  enyhe  különbségek

ó

csak földrajzi€ik. A gazdasági helyzetük
mindcnütt ugyanolytui maradt.

Devi,  Lambada  családban  született,
Andra   Pradesh   K€u.iinnagar   kerüle[é-
ben,  Thiinmapuramban.  Hagyományos
cigány módon ncvelkedett,  később ke-
resztény  inisszionáriusok,  például  So-
lomon püspök hatására inent iskolába,
akik  igen  akLívan működtek a vidéken
abbcm  az idomen. Nem ő volt a család-
ban az első, aki iskolába járt, hmem az
apja. A lányajól tanult a domakali Dio-
cesm   KÖzépiskolában,   ahol   jelentős
aránybm  vannák  Lambadák.   16  éves
kora  utíin  a  szü]ci  nem  tz'mogcitták  ta-

nulmányait,  mivel  €ittól  l.éltek,  liogy  a
modemizálódás révén elvesztik Ői.

De   az   elszánt  Devi   K{irimnagarba
ment és ott talált munkát egy szövetke-
zeü  társaságnál.  Annyit  keresett,  "ni
elegendő  volt  arra,  hogy  két  húgát  és
saját    magát    is    f`Őiskolán    taníitas``a.
1976-ban egy francia kutatócsoporüioz
csaüakozott. Vinakondaba látogaitak, a
Lambadákat  tanulmányozták.  Lelkcse-
désük {Áitragadt rá és eldöntötte,  hogy a
közösségért fog munkálkodni.

Egy kis időbe tellett, mi'g Devi szülei
l`elismerték,  hogy  lányuk  más,  minL  a
többi  és  az  életben  nagyobb  dolgokra
``7.ületett.   Annák  ellenére.  hogy  bí7,i{ik

Vissza  a  gyökerekhez:  Dcvi lanil)ada  népviseletl)cii, rokonaival
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Salamaya  L)cvi  iiicglátogatta  a szoliioki Oktatási  és 'l`ovál)l)képzéLsi  Közi)ont Al:ipít-
ví``nyt is. Mint c]mondta, il`he7,  hason]ó központtal még nem talá]ko7,ott. Kollégája
fi]met készített az Oktatási Központról, hogy otthoii, Iiidiál)an  is l)eniLité`thassák, és

l)cszélhessenck az itt folyó m`inkáról.

képességeiben,  arra  Ösztönözték,  hogy
menjen t`érjhez és  telepedjen le. Ezidő-
tájt találkozott Devi késobbi t`éüével az
Osmmia Egyetemen,  ahol  posztgradu-
z'Uis  tanulmányokat  f.olytatott.  A szere-
lem a szorgiümas Devit nem változtatta
me8.

1977-ben    találkozott    újra   Madan
Mohannal,   Diviseemaban   a   ciklon-
súlytotta embereknek segített.  BcuáLsá-

gukból a következő évben a szülők el-
lenzése ellenére házasság lett. A szülők
azzal érveltek, hogy nem közülük való.
A Lambadák nem járulnak hozzá, hogy
közösségen  ki'vülivel  kössenek  házas-
ságot, ámbár Ők ncm követnek szigori
rituális    szokásokat.    Mohannak   nem
volt nehéz beleszokni a Lambada élet-
vitelbe   és   Dcvi   szülei   is   elfogadták.
Egy   li.uk   és   egy   lányuk   vm.   Devi
hagyta, hogy Ők dönisenek a sorsukról.

Gyerekeinek  spcciális  probléinákkal
kcllett  szembenézniük  a  Lambada mi-
voltuk   miatt.   A   tanulás   még   inindig
megalázó  tap€Lsztalai ezeknek  a gyerc-
keknek,  ezért az iskolá[ sokan nem  fe-
jezik be, kimaradnak. Mindenf.éle disz-
krimináció és elnevezés súly[ja íket.

Devi   írása  A  „De  Lambada  s  een
volk in  Andhra Pradesh",  melyet a Ki-
rályi  Holland  lntézet Trópusi Részlege
adott    ki    Amszterdamban,    melynek
alapján  kapta az  lndiai  Kománytól  az
ösztöndíjat.    Az   Ázsiai   Tudományok
KÖzpontjámk Ösztöndíjasa lett. A cigá-
nyok    szociális-gazdasági    szerkezetét
tanulmányozza Európában és az Andh-
ra  Pradeshben   található  Ghor  közös-
sé8ben.

Az amszterdami kutatása a Kakaüya
Egyetemen   folytatott  munkájának  ré-
sze,  ahol  a  közgazdaságtan  professzo-
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rzi. Devi  szerint a Gliorok az iiidiai 457
törzs egyike.  Az ország 25  inillió Ghor
lakosából  3  millió  Andhra  Pradcshbcn
él.  A földön  számuk kb. 40 inillió.

-  Még  €u7.  eredcü  lakóhelyükön  i.`  a

hzinnadik   világ   közösségeként   t€uiják
`szz'unon a cigányokat -mondja Devi. -
Nincscnek tu(latz'iban jogzük"k, és scn-
ki scm törődik velük.  H()Ikmdiábm tcr-
inészetescn   szociális   biztomágban  él-
nek.  De a cigányoknak zi váro`son  kívül
kcll  élniük,  és  t'dt{ilában  nem  törődnck
velük, és nein  ismcrik el őket.

A diszkriinináció rosszabb  olym  or-
szágokban,  mint  Belgiuin,  aliol  a cigá-
nyok   ideiglencs   telepeit   wi``kcrítéssel
veszik    körül.    Engedély    nélkül    nein
hzigyliatják  cl   a  táboroka[.   Néha  €irra
kényszeríiik  őket,  hogy  cgyik  táborb('il
a   másikba   költözzenek,   :ikÁr   20-``7.or
egy hónapbm.

Nagyon   sok   fizital   cigány   l€'my   lcsz
szexui'Uis   zaklatások  áldozata  és  `sohzi
nem jíimid{  i``kol:`it)a.  Még  mindig  van-
nak  bzulzmgokbzm  lakó  cigz'myok  Gra-
midábm.  Ezek  a  cigány  otthonok  80()
évesek,  a helyi közösségek útjclző  táb-
1ákon    figyelmeztetik    az    idcgencket,
hogy  óvatosak legycnek.  A  látogzitókat
csoportosan vi``zik a díszített bíu-lzmgok
lálogatására.

Már régen  felt`edczték iiz  imprcsszá-
riók a cigányok zene-szerctetét éL` ki  is
áiknázták  ezt.   A  zene  minden  cigány
közösség  lelke,  legyenek  akí'u-  Európá-
ban,  akz'u.  Indiában.  A spziny()I  flainen-
co  zene  Devit  a  „jhurior  naaclr'  ncvű
Lambada ritmusra emlékeztette.

A  közveü'iők  rengetegcL  kercsnek  a
Lambad{'k    áltíil    l.elnevelt    birkákk€Ll.
Ezeket  az  állatokat  ritka  növényfqjok-
kal  táplálják,  amcly  a  liúgyhólyagjuk-
ban   féldrágaköveket  képez.   Ez,ckei  :i
t-éldrágaköveket  a  közvctítfflc  exp()rtál-

j<ÁJ{,    miután    rettenetescn    olcsó    z'iron
megveszik   zK   áJlatokat.   Az   ártzitJm
törzslakóknak   csak   a   teteinct   adják
vissza.

A Lambada  nőknck  még  a közössé-
gen   belül   el   kelleLt   szcnvedniük   egy
belső kizsákmányolást is a patriuchális
rendszerben.  A  nőt  a  rendszer  aláveti
apjának,  f`érjének,  de még  a  ri<rimik is.
Egyszerű  társadalmi  programokhoz  is
előzetes hozz4járulást kell kémiük.

De   a   cigány   professzor   eltökélte,
hogy  megváltoztatja  a  régi  gondolko-
dásmódot,  és a világ  f-igyelmét a Lzm-
badákra fordítj a.

Lalita lyer
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... az  lsten  nem  tesz  a  szeme-
lyek közt különbséget..."

/S7,entírás/
Tura nagyközséget sokan úgy emlege-

tik,  mint  a  Galga-völgy  fővíu.osát.  Bár
egykor csak a káposztatemcléséről  volt
elsősorban hírcs ez a 9 czer lakosú köz-
ség,  de  zi7,  utóbbi  években  nem  csupán
erről emlegetik a szomszédos települése-
ken,  annál  is  inkább,  mivel  a káposzta-
temeléséről az itt lzkók a belteües, t`óli-
ag€izdálkodásra  tértck  ái  De  emlegeük
turát a leánytomászokról is, akik mindig
ott talámatóak az ors7.ágos verscnyek do-
bogóközelében,  irint  megyci  bajnokok,
és büszkc ez a község népművészeire i

A   felsorolásból   semmiképpen   sem
szabacl  kifelejtcni  az  úgynevezett  „ci-
gányielepet", zmol 2 ezer cmber él, cin-
beri körülinények közöit. Hogy a 11. vi-
lágháború  után  jóindulat  vezette-e  az
íkkori   vezetíket,    vagy   éppen   meg
€ikarták  szabadít{mi  a  község  közepén
lévő  cig€'uiysort az  itt lakóktól,  ma már
senki  sem  tudná  megítélni.  Egy  bizo-
nyos, hogy jól jártak vele a romák.  In-
gyenes házhelyckhcz jutoitík és zu ak-
kori kedvczinéiiyes hiielleheiőségek lc-
hctővé  teiiék,  hogy  egyinás  után  épül-
jcnek fel  a csalz'idi  házak,  sőt a Fráter
Lóránt, Dankó Pista és a Radics Béla
uic`ák  után  közel  egy  tucat új  ut,ca ke-
letkezcti. E7. az építkczés lehetővé teiLe
azt  is,  hogy  a  telcp  egybeolvadjon  a
községgel  és  így  megszűiijön  korábbi
gettó-jelle8e.

Egyszóviil  :i  turaiak  bü``zkék  lehet-
nek   cigz'mytelepükre   is,   mcrt   oi,t   ma
már  nem  putrikat  talál  a  láiogató,  ha-
nem gázzal, vízzcl és villmnyal ellátott
korszerű  lakóházakat.  De  zirra  is  érde-
mes  odal.igyelni,  hogy  a  cigánytelepet
a községtől  nem  választják  el  lelki  fa-
lak,   ugyanis   az   iit   élők   java   része
ugyanúgy  mcgfeszített munkával  kere-
si a boldogulást, inint a többség.

A  napokbzin   újabb   olyzui   eseméiiy
történt itt, ami - úgy gondoloin - egye-
dülálló az országban. A cigá}.y lzkosok
Baranyi  Miklós  és  Vidák  Odön  csa-
ládjainak    kezdeményezésére,    házról
házra járva gyűjtötték össze azt a pénz-
összeget,  amelyet egy kereszt felállítá-
sához liasználtzk fel  a cigánytelep szé-
lén.  Akik pénzzel nem tudtak segíteni,
munkafelajánlással  igyekeztek  ezt  pÓ-
lolni.

Így  aztán  az  cgyik augusztusi  vasár-
nap délután  ncm csak a ielcp  lakói,  de
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a  turaiak  szz'Kzú  is
elindultak  arra  az
ünnepségre,     ahol
testvérként     akar-
tak  részt  venni  az
új  kereszt felszen-
telésén.

Az   ünnepségen
Tóth   lstván  pol-
gámcster mondott
köszönetet  a  kcz-
deményezőknek
és     mindazoknak,
akik  lehetővé  tet-
ték a kereszt elké-
szítését.  Elmondta
azt is, hogy az ön-
kományzat    nem
csak        iud()inás u l
vette  ezt  a  nagy-
szcrű   elképzelést,
de    a    inűszakizk
felbecsülhetetlen
értékű     segítséget
nyújtottak a t.crve-
zési és kivitelezési
munkákhoz.

Lukács  András
plébános  mól  be-
szélt,  hogy  rinmá-
ron         kialak_T,1_t?}                               „Áiiították  io08-i>an a turai cigányok
azok     az     cmberi                             " ------
kötelékek, amclyek testvéri közösséggé
fogják összc a turai cigányokat és nem
cigányokzit.    Am   a   kérdésre   i)edig,
liogy az cgyház hogym  segítlieti a t{'ir-
saclalinat   abbéli    törekvésében,    hogy
megnyugtatóan oldja ineg a cigánykér-
dést,  azt  válaszolhatjuk:   erre  kötelez-
nek  bennünket  zK  cgyhá7.i  tmítások,  a
Szentírás követelményci  és az is, hogy
a cigányok is az egyliázhoz t{utoznak.

A plébz'mos úr  15  éve  szolgálja turán
híveit. E7. alatt az  idő alatt 300 cigány-
csecsemőt keresztelt meg,107  esküvőt
t€mott és  110  felnőttct jutt{itott el  az el-
sŐ szentáldozás ünncpi kegyclméhcz.

-  Hitem  és  meggyőződésem  -   hir-
dette az ünneplőknek Lukács András -,
liogy a vetés gazdag és virágzó tcmési
hozotL,  incrt eljuttatta a  telepen  élőket
mnak  a  vállaláLs€'úioz,  hogy  cigánynak
cigánnyá  és  kereszténnyé  lenni  egyet
jelent a szeretet és iestvériség kiteljesel
désével.

Tóth   Péter   Domokos,   Ócsai   i)ré-
postplébános  -  a  Lelep  lakói  által  az

3gzh-TNÖ:;;gierkpáaáágfúégi;.Zéovt:zipgs`';Sé:
resplébános,    v<tiamint   Bíró    Mihály

plébános  közreműködésévcl  mcg`szcm
telte  a keresztct.  Reinéljük,  hogy  igziz-
nak bizonyul majd ziz a préposü inegál-
lapítás   is,  mcly  `szerint  ezt  iiz  úts7.éli
kcresztény  cinlékművet nem  kell  kerí-
téssel  védeni  a roinbolástól,  inert incg-
védi azt a hitből fákadó t'úiítai.

- A kcresztfához mcgyek -énekelték
inélységes  átélésscl   sok  `százan   azok,
€Ú{ik  annak  z'Ulítottak  kcresztet  a  tclcp
szélén, s abba veúk reinénysógüket, €ki
istállóbzm  született,  s életét felz'údozta a
Lszegényekért,  €n elescttekért,  €uz  embc-
riségért...

A virág()k sokaságával díszítet[ fehér
Krisztus-kcreszt l.clri€itíii évszázadokon
át hirdetik majd  -  tal!'m  clsőként az  or-
szágban:  „Istcn  jóságát  inegköszönvc,
életünkre  áldáLst kérvc,  állították  1998-
b€ui a iurai cigáiiy lakosok".

Ugymcsak felvésették az  új  kereszi-
re  a  Szcnü'rás  alábbi  idézetéi:   „Péter
így kezdte beszédét:  Valóbzm el kell  i`+
memem, hogy az lsten nem tcsz a sze-
mélyek   közt   különbséget,   mindenki
kedves előtte, aki féli, és az igazsághoz
igazodik, bámely iiép fia is".

Takács Pi'il
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A  kazincbarcikai  Don  Bosco szakiskola életéről
A  80-{i.s  évek  közepére  sürgetó'  társadal-

ini  i)i.t]blémaként jelentkezett a  fizitalok egy
sajái()s     rétegének    élethelyzete.     tanulása,
iniinkz'`ja.  A működő nevelési-oktutási ren(l-
szer nem  talált hatékt)ny mcgoldást és  szer-
ke7.eti  formát  a  cscllcngt`)k  helyzetére.   Ők
azok   a   14-26   év   közölti   fiatal()k,   akik  az
{`1ap  és  középt`okú  iskoláikat  ncm  fejezték
l)e   é``   miiiclc7.ek   kövcikeztél)en   inunkahe-
1yük sincs.  A családi közösség  nein képes  a
iovábbi    nevelésüki.e`    a   scgítésükrc`   mei.t
m{`g`d  a  csalá(l   is  funkciózavarokkal  küsz-
kö(lik.

Minclezeknek  tcrmészetes  kí``érő jclcn-
sége.   hogy    6-7    ()sztály   elvégzésc   után
nein  l`olytatja  tanulmáiiy€iit.  vagy  ha  eljut
a  kü?,épiskolába,  onmn  rövicl  i(lő  {ilatt  le-
inoi.zsolótlik.

Úgynevezeit migat{irtási és beillcszkeclé+
si zavai.okkal küszköd(`)k.  akik súlyos  lanulL
inányi  kuclzu.cokat  éln.`k  át,   a  bűnözés   és
káros élvczcti cikkek fogyasztászi felé halad
éleiük.  Az egyre neheze(lő gazclasági körül-
mények,    inunkahclyek   raci()mlizálása   é.`
inegszüntetése    ii   80-as    évek    végérc   azt
ereclményczi`   hogy  50-70  czer  ilyen  fiatz`l
van  az utcán.  Közülük nagyon  sok a cigány
l`iatal.

Kazincb`drcikán   és   környékén  `dz  össze-
()mló  ipai. kövctkeztében élesen jelenik meg
a  probléma.  Képzésükre.  iovábbkéi)zésükrc
iöbb  akaclály  iniatt  sem  kcrt.il  sor.  Az  újsze-
rű kcz(leményezésre  a fiiitalok  élcthelyzeté-
nck alapos  ismerete és  Don  Bosco  ncvl`lési
elvei.  inó(lszere  a(lott  hatékony  választ.  El
kell  iérni  a  hagyt)mányos  iskt)larendszertől`
t)lyan  hclyct kellett  tei.emitmi.  ahol  még  fk
is   cmbemck   száinítanzk.    ahová   szívesen
iönnek.   Kt)moly  ``egítséget  tal'c'iltunk  a  nia-
gyar  nevelési  inúltb`dn.  valamint  az  eur('ipai
ke7.cleményc7,ésekben.  tapa*ztalzitokb an.

Miből  nőtte ki magát az
intézmény?

Alakul`.'iskt)r  az  a  cél  vezetett  bennünket`
hogy  legyen  a  fiataloknak  cgy  t)lyan  talál-
kozóhely.  `dhol jól  érzik  magukai,  ahol  v`dn
s()k jáiék,  .szabaclidő,  egy  kis  fizikai  tei.ine-
lőmunka és  cgy daral) kenycret is lehet kap-
ni.  Termé.szetesen  egy  i(lő  után  felvetődött,
hogy  ki  milycn  i.tkolát  hagyott  ()tt  és  nem
fejczett 1)e.

Először  az általános  iskolai o.`ztályokiiak
megfelelőcn kezdtünk tanulga[ni formabon-
tó inóclon.  Különöscbb jogosítváiiyunk ncm
volt ehhez.  Éwégén a már műköclő Dolgo-
zók Általános lskolájában kellett vinni vizs-

gázni  a  gyerekeket`   ahol  sikcresen  levizs-
gáztak.  A következő évben  m.ái.  hivatalosan
is  taníthatjuk  a  gyerekeket`  mplót vezethc-
tünk,  de  nem  írhatunk  alá  seinmit.  csak  az
említeit  iskola.  Az  z`zt  követő  évbeii  a  Mi~
nisztérium  egyedi  engedélyével,  már  a  cél
csopoi.tra vonatkozó  engedéllyel rencteucez-
tünk.   Nevclő   munkánk   hatékonyságaként
és  'd7,  oktatás  ere(lményeképpen  a  8.-os  fia-
talokl)an   felvetődött   a   kéi.dés.   lehetne-   e

még  valamit  tzinulni.  Jogosítvány,  szakma`
stb.  Speciális  szakiskolai  engedélyt  szercz-
tüiik.   Két  év   után   rájöttünk.   hogy  ezck  a
gyei.ckek  inegfelclő  vczetés  melleit  a  nt)r-
mál  hároéves  szakmát is képesck  elsajátíta-
ni`   igaz`   közben   meg   is   szűnt  a  speciális
szákisk()1ai képzés  a imgatartás,  beilleszke-
dési   zavai.nál.   Az  elmúlt  években   végzett
40-50  fő szzikinunká.`tanulól)ől  10-15  szere-
tctt   volna   továbbtanulni   szakközépiskolá-
ban  és  két  évvel  ezclt`)'tt  megszerveztük  ezt
a képzést is.

A mai  nevelési-  és  oktatási  szerkezet  te-
hát   erre   a   l`cla(latra   ()i.icntáltan   jött   lé(i.e.
Nyilvz'invaló`  hogy  a  nevelési~oktatási rencl-
szcrünknek a7, clőbbi kihívásokra kellett vá-
laszt  aclni:
- a másság elfogadása,  a7, előítéletek lcküz-
dése
-   beilleszke(1ési.   szocializáci(')s   i)r()blémák

lcküz(lése
-s./,ociális  segítségaclás
-tz`nulmányi  szintrehozás.  hiánypótlás
-  a  rcnclszci.es  inunka  és  tanulás  elfogadta-
tása
-az önbizalom erősítésc és sikeréhnényhez

juttatás
- sz,akmatanulási.a való  clőkészítés
-gyakoi.latoi.icntált szakképzés.

És  mindazok  száinára,   akik  a   fentickct
ereclméiiyesen    végezték.    szakközépisk()lai
képzé.s.  A nevelés és  az oktatás  egy`iégében
a  főhangsúly  a  neve]ésen  van.

K(.;zel   10  éves   1`c.ilesztés  cre(1ményekép-

pen  a jelenlegi  oktatási  -képzési  tevékeny-
Seg:
- általános  iskolai  fclzárkóztatásl)ól
-általános  iskolai  nevelés-tanításból
- pályat)rientáló  előké.szítésl)ől
- OSZJ szerinti szakképzésbt`)1
-szakkö7,épiskolai kép7,ésből
-a végzett tanulók száinára inkubátor i.encl-
szerbó'1`   valainint  kt)11égiumi  ellátás  és  ne-
velésből.  önáll(')  életre  felkészítésból  áll.

A nevelési folyamai és az isk()laszei.kezet
kialakítása   kapcsán   okta[ási    fcladatainkat
bővíte[tük  egészségtan   t)ktatással   (mentál-
higiénés   nevelés).   valainint  szociális  mun-
káskö7Teműködésével.

E kettó're  azéi.t  vt.lt szükség,  mei.t az em-
1ített  kor()sztály  és  a  periférikus  élethclyze-
tükből   világosan   követkczett`   hogy   c.`ak
ilyen   inegerősítéssel   nevclhctünk   erecliné-
nyesen.

Az  i.qkolában  (lolgozó   nevelők  sz'ámára
az  oktatási  felaclatuk  mellett,  kiemelke(1ő  a
szocializációs  és  szociális  segítésük.  Miiicl-
emellett .i('jl  bevált  a  főállású  szociális  inun-
kás  alkalmazása  i`s.

Felzárkóztatás és pályaorientáció
Azt  senki   sem  his7,i  komolyan.   hogyha

egy   gyei.mek   az   cgyik   i.`kolában   tanul-
mányi  vagy  inás  okok mi`dit ereclménytelen
volt.  akkor  az  ilycm  típusú  iskolában  egy-
szeiTc minden megví'iltozik.
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Szükséges   tehát   olyan   életren(l   és   más

::;:Tnét:[ae!i;ácr[aísé?[;ta:#zr7,:,.Zká::;:":.`C]cy`:;kkaó
a  fontos`  iicin  veszik  el  egy  30  l`ő.`  os7jtály-
ban.

Oktató-nevelőinunkánk   során    5-15    ft'.`s
osztály-.  c.sopt>rtlétszámokai  zilakítoiiunk  ki
fejlcsztő peclagógus  közrenúkö(lésévcl`  \Ía-
lainiiit  a  nevelői  tcain  szoi.os  cgyüttműkö-
désével  személyrcszóló  felzárkózta[ó  prog-
i.amot végzünk.

Ez   leinchet   egészen    az   alapkész.`égck

gyzikoi.1ásáig.    illetve    zi    taniiliii    tunításáig.
Nzipircnclünkbe   (8   -   10   úi.a/mp)   ún.   házi
fcla(lat  megt)1(1ó-gyakorló   (')rákai   is   szei.e-

peltctünk.

Házi feladaí megoldó
tevékenység

A renclszerüikbcn  tzinuló  gycrekc`k 7.30  -
17.30-ig  tai.tózkodnak  üz  iskol'c'il)an.  Ebben
az,  iclőszakban  a  nevelés-oktatás`  fizikai  icr-
mclőmunka.  házi  felaclat  incgt)ldz'is  és játék
valósul   meg.   A  napircndl)cn   tehát   önálló
élct jut  a  házi  felaclat  megoldá.sái.a  az  isko-
lál)an  szilenciumokon.  kiegé.szító`  f()glalkt)-
zás()kon.  Ez  a tevékeiiység  tzmái.i  vezetéssel
történik  és  mó(1  v'wi  kon.epetálásr.d  is.  /Ott-
ht)n  eiTe  scm  mód`  sem  lehctőség  ninc.`/.

Mindcz  6-8  év  alatt  clvezetctt  t)(1a`  hogy  a
tanulóban  lévt')' jó  képességck  kibontzkozt.dtá-
sával  ei.e{1ményes  vi7.sg'át  tehet.  A  fenti  prog-
rdinmd  is  s7xjr()san  összefügg  pályaorientáló

pi.ogi-amunk. ainely zm.a épíl ht)gy azok a fia-
talok  akik  15  -16  évcs  konikrii inég  az  alap-
iskolát scm fejezték  be`  a  tiiniilással  egybckö-
tött  szíhnainez(`)'s   elt')képzt`)'  pályzioi.illiLációt
szcrvezünk mpi  1  -2 ói.ában.

Ez  állhat:
-egyszerű kézi fi7jkai  munkából
-alapszerszámok és gépek inegi.meréséből
-ill.  az i.`k()1ánk bázisán  műkö(lő tanműhe-
lyck  gyakorlóhelyek  megisinei.ésél)(')`I.

Ez  még  akkor  is  .`ikcres.  ha  a  fiatal  úgy
dönt`  hogy  a  8.  ().`ztály  hcfejezése  után  cgy
másik  iskolál)an.  nálunk  nein  oktatoit szak-
inál)an  folytatja  tanulinányait  (évente  zi  ia-
nulók   10  -15%-a  (1Önt  így).

Összegezve
lskol`c'mk elmúlt  10  éves  történetében  sok

kudarc()i  inegélvc.   sok  t`z`1at`  cllem'illást  le-

küzdve.   meg   nem   éi.téscn   és   clutz`síiáson
túljutva   próbáltuk   ell`()gadiatni   és   bebiz()-
nyítani.  hogy  ezt  a  töltl>  tízezer  riatalt.  aki-
ket   szakadtaknak,   kallócl(.kmk   és   st)(1ró-
clóknak    nevezünk`    mcgfelelő    petlagógiai
móclszei.ekkcl  lchet  creclményesen  nevelni.
Elősegíthetjük     a    inunka     világál)a     való
visszavezeté.`üket é.`  az életkoi.ukat  tckin[ve
különösen    fontos    clolgoziii    akai.ó    cszilá(l-
any:'ik.  csal.áclapák  lc.`znek.

Don   Bt)sco   sza\raival   élve:   ..Jó   kei.e.sz-
tényekké  és jt'>  állampolgái.t)kká  válnak".

LukácLs Barna[)ás iga7,g:`tó
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A cigányság tizenkét pontja
Roma    ünncpségen    látta    vasi'map

vcndégül   Békés  mcgyc  cigányságái  a
dobozi  cigány  kisebb``égi  önkomány-
zat.  Az  cgész  napos  szanazugi rcndez-
vényen  spoftvetélkedők,   tombola,   ze-
nés  talapa]ávaló  és  bográcsban  főtt  l.i-
nomságok  várták  a  vendégeket.  Zsig-
mond Károly, a helyi cigány kisebbsé-
gi    önkományzat    elnökc    a    tc``tület
négyévcs  tcvékenységéről  számolt  be,
S7,atmári  .Tános  polgánnester  pedig  a
d()bozi   cigányság   nagykö7jségben   be-
töltött .`zerepéről  és helyéről  szólt,  míg
Farkas  Flórián,  az  Országos  Cigány
Kisebbségi Önkományzat elnöke a ha-
zai  cigánysíig  hely7.etét elcinezte  a vá-
lasztások tükrében.

A polgári  Magyarország  és  társada]-
mi  jólét  elképzelheteüen  a  cigányság
nélkül,  ezért  Farkas  FIórián  üdvözölte
az új komáiiy cigányság felzárkóztatá-
sa érdekébcn  Lett lépéseii.  Az  országos
cigímy kisebbségi önkományzat üzen-
két pontban  fogalmazta  meg  a  legsür-
gősebb  tennivalókat,  melyek  közül  az
elnök szerim legalább hat még az idén
mcgvalósulhat. A komány és az orszá-

gos ki``ebbségi Önkományzat kéiold€ilú
s7.akértői  csoportot hoz  létre - még  az
clő7.Ő konnímyzaü ciklusban ell-ogadott
középt<Áivú  cselekvési prorgram mcgva-
lósításához.

Az  ötéves  progr"n  a  cigányság  l.el-
emelkedését, oktatását és ezáltal a g€iz-
daságban,  valamint  a  inunkaerőpiacon
bctö]tött  he]yét  hivatoit  megszilárdíta-
ni.  Az  clnök  bíz.ik  a  nemzcüségi  tör-
vény   inódosításábm   is.   Hiszen   nagy
kihívás  volt  a  kiscbb``égi  önkomány-
zatok alakíti'Lsának lehetősége, ám a fi-
nanszíro7.ás  csak a működésre korláto-
zódoit.  Vá]toz€'Li  csak  a  programl-inan-
szíroz!'Litó]  várható, inely valóban érde-
keltté  teszi  a kisebbségi Önkományza-
tokaL feladataik elvégzésében.

A  választásokkal  kai)csolatban  Féir-
kas FIórián érdeklődésünkre elmond"
hogy  a  Lungo  Drom  országos  szinten
egyik píirital  sem kötött választási  szÖ-
veLségei,  éppen  iizért,  hogy  a helyi  ér-
dckck érvényesülhe``senck. A Dunántú-
1on  a  Fidesszcl,  az  Alföldön  pedig  a
kisgazdákkal és szocizuistákkal működ-
nck  együtt.   Válamcimyi  megyei  köz-

gyűlésbe szcretnének cig{'my képvisclőt
bcjuttaüii.  A Békés megyci jelölt Zsig-
mond Káro]y, a Békés Mcgyei Cigány-
lakosok Egycsüleiének,  valzunini az or-
szágos   önkomány7.at   ellenőrzési   bi-
zotLságának   az  elnöke.   Az  ()rszágb€ui
928  kezdeményezés  történL  cigány  ki-
sebbségi     Önkomány7.aL     alakítÁ``ára.
(Jelenleg 373  testület működik). A több
mint kilencszázbóI Farkzis FIóriz'ui 800-
850    megalakít{'isra    lái   rc€'úi``    esélyt.
Nyolcvan  telcpülé``en  saját polgáimcs-
terjelöltje is v€m a Lungo Drom"ik.

A  hítjdúhadházi   sajná]atos   iriigédia
kapcsán  Farkas  FIórián  hangsúlyozta,
hogy  a  tmámő  cselekedete  nein  cigá-
nyellenes, hanem cgy beteg ember tette
volt.  Mások  próbáltak  belőle  politikai
tőkét kovácsolni, z`m hogy ilyesini a jö-
víben  többet nc forduljon  elő,  az kor-
mányzati l`eladat is.  A liajdúliadházihoz
hasonló   szegrcgáli   cigány   ()sztályhó]
120 működik a magymországi iskolák-
ban, melyek l`elszámolása L`zintén a kö-
zéptávú porgrain l`eladata.

V.A.

(Békés Megyei Nap 1998.  IX. 14.)

MUNKÁLKODNI
CÉLOKÉRT ÉRDEMES

A Lungo  Drom  ncvct viselő,  Or-
szágos    Cigány    Érdekvédelmi    és
Polgári  Szövetség  Baranya  megyei
Elnöksége  legutóbbi`  kétnapos  ülé-
sét   Komlón   tartot-ta.   Az   elnökség
megvitatta az érdekképviselet mun-
káját,  és  tárgyalt  a  közcljövő  rcl-
adatairól.

A inegyei  elnökség  ez év január-
jában  kezdte  el  működését  azzal  a
céllal, hogy kitöltse azt az űrt, ame-
lyet az cgyéb,  itt működő kisebbsé-
gi  szervezetek  hagytak.   A  inegyei
vezetőség elnöke, Gál József leszö-
gezte,  h()gy  a  cigányok  érdckeinek
védelmében  alakult  legújabb  szer-
vcződés       vezetőjeként       elismeri
ugyan mások eddig végzett munká-
ját, de tartalinában azt kevésnek ta-
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lálja.  Ha  a  társadalom  mai  bcren-
dezkedését  alapnak  lehet  tekinteri,
a cigány  szervezetek nem sokat tet-
tek ennek „betonozásához".

Az  elnök  elmondta,  hogy  a  szer-
vezet  egyik  legfontosabb  célja  az,
hogy  a megyében minden olyan te-
lepülésen,   áhol   legalább   10-15   ci-

gány  család  él,  lcgyen  valaki,  akj
érdekeiket   képviseli.   Az   operatív
inunka legt`ont()sabb  elemeként  Gál
JÓzsel`  az  Őszi  helyhatósági  válasz-
tásokon történő meginérettetést cm-
lítctte. Véleménye szerint el kcll ér-
ni,  hogy  a  kjsebbségi  önkormány-
zatok a lehető legtöbb  hclycn meg-
alakuljanak,   ahol   már   működnck,
megerősödjenek. A komlói összejö-
vetcl   cgyik   célja   éppen   czért   az

volt,  hogy  a majdari jclöltek pt71iti-
kai  l`elkészítésének  stratégiáját  elő-
készítsék.  Ez  azért  is  l-`ontos,  mert
nemcsak  a  kiscbbségi  önkormány-
zatok  szintjén  politizálnak,  de  ön-
kormányz,ati    képviselői    helyekre,
egyes   településcken  pedig   polgár-
mesteri  státuszokra is pályáznak.

Gál   JÓzsef   a   siker   biztosítékát
munkatársaiban  látja,  lriszen  ()lyan,
a politika világában már jártasságot
szerzett     kollégái     vannak,     irint
Komlón  Hegedűs  lstván,  Sellyén`
Siklóson   Csonka   Sándor,   Mohá-
cson Kovács  lstván. Az elnök és a
héttagú  vezetőség  esélyt  lát  céljaik
elérésére.

Deák Gál.or
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Farkas Flórián:  Minél Több cigányT
bejuTTaTni az önkormányzaTokba!

Harc a politikai képviseletért
Egyetlen   romát    sem    küldünk

más   pártok   színeiben   az   önkor-
mányz,atokba,  mert  az  a  kevés  is
aki  eddig  azokban,  vagy  a  parla-
mentbcn   ülhetett,   inkább   szemé-
lyes   érdekeit,   mint   a   cigányság
boldogulását   szolgálta  -  mondta
Farkas   FIórián,   az   Országos   Ci-
gány    Kisebbségi    Önkormányzat
elnöke   a   nógrádi   Lungo    Drom
szervezetek  szombati,  bátonytere-
nyci tanácskozásán.

Farkas FIórián, aki egyben a Lun-
go Drom elnöke, kijelentette:  a mai
magyar társadalomnak nem érdeke,
hogy  a haz`di  cigányságot létszámá-
nak  megfelelő  p(tlitikai  képviselet-
liez  segi'tse.  A tanácsko7.áson,  ame-
lyen  részt  vett  az  országos  önkor-
mányzat  szinte  teljes  vezérkara,  a

közelgő  októberi  helyhatósági  vá-
1asztásokra  való  felkészülés  volt  a
legfontosabb  téma.  Farkas  FIórián
örvendetes    kezdetnek   nevezte    a
negyven   Lungo    Drom    szervezet
nógrádi munkálkodását, "alulról jö-
vő kezdeményezésként" legfőbb le-
hetőségét  annak,  hogy  a cigányság
valódi  képviselői  Nógrádban,  s  az
egész   országban   számarányuknak
megfelelő  politikri   szerephez  jut-
hassanak  a  községi,  városi  önkor-
mányzatokban,   megyei   közgyűlé-
sekben.

Farkas  FIórián  bejelentette:  né-
hány  napon  belül  a  Lungo  Drom
országos    képzési    központjában
megkezdik      az      Önkorinányzati
képviselő-választásokon      induló
roma   jelöltek    felkészítését.    Az

önszerveződéshez,  politikai  mun-
kálkodásh()z pénz is kcll -mondta
Farkas  FIórián,  kijelentve:  a  leg-
több gond vidéken van, ezért kell a
jelenlegigyakorlatotsürgősenmeg-
szüntetniésaközpontitámogatásta
fővároshelyettatelepülésekrek()n-
centrálni.

Dr.  Kerékgyártó  T.  István,  P()l-
gárosodás, cigányság címmel tartott
előadást.    Mondanivalójámk   som-
mázata:  a  800  ezres  hazai  cigány-
ság  ne csak szenvedőjc`  alaki'tója is
legyen  a rendszerváltást  követő  pi-
acgazdaságnak.   Dr.   Pálfi   Miklós
kiemelte a cigány kisebbségi önkor-
mányzatok  szcrepét,  szorgalmazva
a Nógrád megyében működő 12 ön-
kormányzat    crősítését,    t()vábbiak
alaki'tását.

Megalakult a „Lungo Drom" megyei szervezete Zalaegerszegen
1998.   szeptember   19-  én  Zalaeger-

szegen a Megyei Művelődési Központ-
ban   tarto[ták  tanácskozásukat  a  Za]a
megyében működő „Lungo Droin" tag-
szervczetek.

A mintegy  14 tagszervezet tanácsko-
zásának célja a kiscbbségi Önkomány-
zati  választásokra  wiló  l`elkészülés,   a
„Lungo  Drom"  megyei  szcrvezetének

megalakítása,     valamint     a     ,Lungo
Drom"  tagszervezetek  kezdeményezé-
sére egy megyei jogvédő egyesület lét-
rehozás€i.

A  tanácskozáson  jelen  volt  Farkas
Flórián,   a   „Lungo   Drom"  Országos
Érdekvédelmi  és  Polgími  Szövetség  és
zu Országos Cigány Kisebbségi Önkor-
m'my7.at elnöke`  íiki  tőbbek  közö[t el-

Bogdán  lstvá]i, Farkas Flórián, LLikács Mihá]y és Bal)ai .János
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mondta, hogy ina már a kisebbségi ön-
kományzatiság  s  ezen  belül  a  cigány
Önkorm'myzat kivívtíi magának az élet,-
képességet.

Legnagyobb  eredménynek azt tekin-
ü,   hogy   a   cigány   politika   l`orrada-
hasítva lctt. Sikerült megteremteni azt
cu egymást segítő munkasLilust, cmberi
rangot és szót, zunivel inár lchet segíte-
ni   a   hclyi   cigány   kisebbségi   önkor-
mányzat munkz'tját és zmivel a helyi ci-

gány  kisebbségi  Önkományzatot  tudja
segítcni a települési önkományzat.

Ma   már   nem   elég  jónak   lenni   -
mondta az  elnök  -,  a  legjobbnak  kell
lenni. Nem elég érteni valcmiihez, inin-
dent tudni kell.  A „Lungo Drom"  szel-
lemisége,  eredménye an"ik köszönhe-
iő,  hogy  nagyon  komoly  képzéseken,
Önképzéseken vettek részt a tagok.

A  tanácskozás   során  létrejött  Zalai
Kisebbségek  Jogriért  Szervezet  elnö-
kévé Sárkö7,i Violettát, míg  a „Lungo
Drom" megyei szervezetének elnökévé
Bogdán lstvánt választották ineg.

11
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A  100 Tagú  Cigányzcnekir rcndezé-
``ében a budai Parkszínpadon  1998. au-
gu``ziu``  15-én  került sor a IX.  Ncmzet-
kö7.i Cigánykamcv€'úra. M€'u a kora dél-
utÁni  órákban  érdcklődők  sokasága  ta-
Iálko7.hatott a cigány irodalom képvise-
lőivcl,  akik  könyveike[  dediká]ták.  Az
ana  .`ét{'ilók  inegtekinihctték  a  cigány-
``zobrá``zt7k,  ráréuagók alkotásaiL.

17  Órakor  kcrült  sor  a  l`ogadásra  a
P€u.k   Cal`é   aulájáb€m.   Raduly   József
főrcndező,  a  100  Tagú  Cigányzenekar
mcncdzsere  nyitotta  meg  a  IX.  Nein-
zeLközi   Cigánykamevált  azzal   a  nem
titkolt  szándékkal,  hogy  a  migy  társa-
dalom és a roinák egyaránt mcgtapasz-
talhassák  azokat  a  művészi  értékeket,
zmelyekct a roma t±'irsadalom képvise].

Ezután  került  sor  az  étjándékozásra,
amely apró rigyclmesség volt azok szá-
inára,  akik szavukkal  scgítik a  100 Ta-
gú inunkájá[. Dr.  Kaltenl)acli .Jiinő és  RadLily  .Jó7,siLl.

Farkas F]órián  köszönti a  karncvált
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Néhányan a „dűazottak"  közül:

Hámori    József,    mini`szter:     A    kisebbségnek
együtt kell megjelennie a magyar társadalomban.

Pintér  László,  belügymini``ztcr:    Sokadszor  va-
gyok  itt  önöknél  és  hiszem,  hogy  ez  a  ineghívás
nem a hivatalmik, hzmcm az cmbcmck ``z(')I.

Farkas Flórián, az Országos Cigímy Kisebbségi
Önkományzat elnöke:  GondokaL  problémákat l`él-
re téve, jó dolog ünepelni.

Dr.  Kaltenl)ach  .Jenő,  ombudsman:  Közös  ün-
ncpben  van  részünk,  jó  lenne  czeknek  a  számát
emelni.

Kondor  Katalin,  riporter:  Köszönöm,  én  csak a
kötelességeinet telj esítettcin.

Kolozsi  Béla,  szerkesztő:  Életembcn  inost  kap-
tam először „kitüntetést", köszönet érte. Azt hittem
kisebbség, pedig  többség.

A fogadás  után  vette  kezdetét a  Cig€'mykzmevíu
zenés,  táncos  műsora.  Mintegy  3-4000  einber  él-
vezhette a 100 Tagú Cigányzenakar játékáL Bangó
Margit  tempcramentumával,  gyönyörű  hangjával
ismét rabul ejtette a szíveket.

Az   auientikus   cigány   zene   kiváló   művelői,   a
Nagyecsedi  Fekete  Szemek  Bódi  Varga  Gusztáv
vezetésével, míg a Cino Jág romániai cgyüttes fan-
tasztikus  tánctudásukka]  ejtette ámulatba a nagyér-
deműt.

Rácz Lajos
Fotók:  Lungo Drom -1998.

E  lap  főszerkesz,fője  is  szere[ne  köszönetet  inom
daiú  a  100  Tagú  Cigányzenekarmk kitü,n[ető fi-

gyelinességéért.  Köszönöm.

„I:UNGO  DROM"           1998.  s;z!epriember
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Nagyecsedi Fekete Szemek

Kanizsa  Csillagai
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A  Jászfényszarui  Romák  Betegségmegelőző  Egyesülete  1992-től  minden  évben  megrendezi  jótékonysági  esLjét,  inely
est  tiszta  bevételét  a  beteg  gyemekek  gyógyítására  ajánlják  fel.  Idén  nyáron  is  sor  keriilt  e  nemes  rendezvényre.  A
jőtékonysági  est  szcrvezője,   Farkas  Bertalan  a  helyi  tánccsoporton  és  mesemondó  fiún  túl  olyan  neveLs  művészeket  is

Bangó  Margit

megnyeft  a  célnak,  inint  a  100  Tagú  Cigányzenekar,  Bangó  Margit,
Puporka   András   és   Szandi.  A  rendezvényt  jelenlétével  megtisztelte
Jászfényszani  polgámesterasszonya  és  dr.  Jakus  Zoltán  igazgató-t`Ő-
orvos,   országyűlési  képviselő  is.   Az   egyesület  az  est  bevételéből  €U-
lergiát  vizsgáló  bőrtesztet  vásárolt,  melyet  dr.  Kocsis  András  gyer-
mekorvosnak  adtak  át.                                                Fotó:  Tamus  Angéla

14 „LUNGO DROM"           1998, sjz;ep+ember
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Farkas  Bertalan  és
Jászfényszaru polgármesterasszonya,

Győriné  dr.  Czeglédi  Márta
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Szeptember  19-én kisebbségi közös-
ségi  házat  avattak  Nagykmizsán.   A
több  inint  fél  évig  tartó  felújítás  nyo-
mán  a  régi  iskolaépületet  megfiatalo-
dott,    új    és   korszerű   berendezéssel,
könyvtárral,  közgyűjteménnyel  és  tá-
gas udvaiTal váija a város és kömyéke
fiataljait.

Az avatóünnepségen a helyi érdeklő-
dők népes serege mellett a város, a me-
gye és az ország  több közéleti szemé-
lyisége  is  megjelent,  fontosnák  tartva,
ha csak néhány szŐ erejéig, de köszönt-
se   az   országban   is   ritkaságszámban
menő vállalkozást. A magyar és cigány
himnusz elhangzása után ünnepi beszé-
det  Teleki  László  a  helyi  cigány  ki-
sebbségi  önkományzat  elnöke  mon-
dott,  aki  kiemelte,  hogy  a  közösségi
ház jelenlegi fomájában, de a későbbi-
ekre eltervezett műhelyekkel,  szakmá-
sító   tanfolyamokkal   elsősorban   a  ci-
gányság   felemelkedését  szolgálja,   de
befogad  mindenkit,  aki  igénybe  veszi
szolgáltatásait.   Majd   Koronc   László
kanonok  szentelte  fel  az  új  házat,   s
kedves gyemekkori élményei feleleve-
nítésének  hangulatával  teremtett hidat
a   többséget   és   kisebbséget   gyakran
szétválasztó gondolatok között.

Ezután egymás után emelkedtek szÓ-
lásra jéles közéleú személyek, akik ün-
nepi köszöntőjükben mind más szavak-
kal, de azonos eszmeiséggel ajánlották
a házat.  Így:  Krémet JÓzsef alpolgár-

mester,  aki  elmondta, hogy  a város  és
kömyéke  fiataljai  ezen  a  helyen  élet-
célra   találnak,   dr   Doncsev   Toso,   a
Nemzeti és Emikai Kisebbségi Hivatal
elnöke a helyi kisebbségi Önkomány-
zat kiemelkedő munkáját értékteremtő

képességét  méltatta,   Farkas  FIórián
az Országos Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke a ház legfőbb feladatá-
ul a polgárosuló Magyarországon a ci-
gányság  polgáná  válásának  segítését
jelölte meg, Varga László, a Zala Me-

Koronc László kanonok fels7,cntelte az épiiletet

Farkas Flórián ünnepi beszédét mondja

ló

gyei    Őnkományzaü    KÖz-
gyfflés elnöke szerint nem az
építkezés, hanem a ház tarta-
lommal  való  megtöltése  lesz
majd az igazi nagy erőpróba.

Az  avató  ünnepség  végén
Horváth Krisztina, a közös-
ségi ház  vezetője mutatta be
a vendégeknek a  több  tolda-
léképületből  álló  in[ézményt,
a máris  meghatározott  funk-
cióval bíró és eszerint beren-
dezett közösségi temeket.

Délután  kultúriális   gálamű-
sorra került sor, ahol közremű-
ködött a Csapi Általános lsko-
la  és   Diákottthon  művészeti
csoportja,   a   Gandhi   Alapít-
vány, a garabonci és szekszár-
di Gimnázium Hagyoinányőr-
zŐ   Együttese,   valamint   több
nagykanizsai  cigány   együttes
és kultúrcsoport.

*
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Amikor  a  nagykanizsai  Cigány  Ki-
sebbségi     Öikományzat     pályázatot
nyújioit  be  a  Tcleki  utcai  volt  iskolaé-
pület  haszno``ítására,  sokan  nem  értct-
ték,  hogy  mit  iL`  zLkmak  ott  -  ahogy
vczetőjéről röviden nevezik a kisebbsé-
gi önkományzatot -a „ re/ckí.c'k". Mi-
vcl  nemcsak Zalában,  dc  az  országban
is   alig   van  néhány   cigány   közösségi
ház,  ezén  azián  nemigcn  lehet  hivat-
kozni mások jó  példájára.  Az  elkéi)ze-
lésekei tett.ek kövctték, pályázatok sora
íródott, s szeptembcr 19-én a nagykmi-
zsai  cigányok  britokba  vehették  a  ci-
gány közösségi házukat.

- Neincs€ak a cig€'myok -  igazít helyre
Teleki László, a helyi Cigány Kisebbségi
Önkonnányzat elnöke, amikor végigvezet
a sok-sok toldalékból álló, alaposan felújí-
t,oii épületen. - Mi a tervezgetés első per-
cétől kezdve úgy számolt`mk, hogy a kö-
zÖsségi   ház   egy   abszolút  nyitott  intéz-
mény  lesz,  a  város  é``  kömyékének más
kisebbségeit  is  befogadja  majd,  .sőt,  táit
kapukkal  várja a többségi  társadalmat is.
Ainit csak leheteft, azt ebbol a régi épület-
ből mind kihoztuk: le[tek többfúnkciós el-
őadói,  oktató  temeink,  ift  működnek  a
szakköreinlq  tudunk helyet biztosítani ál-
landó kiállításokna]q  de ide került a köz-
gyűúleményünk, s a szépen parkosított ud-
var is alkzúinassá vált szabadtéri rendezvé-
nyek számára.  Igazi otüiont biztosítunk a
felemelkedni vágyókmk.

A  beszélgetést  a   továbiakban   hár-
masban  l`olytaijuk a kisebbségi  Önkor-
mányzat idrodájában.

- Milyen szakmai programmal in-
dul   a   ház?   -   kérdezein   Horváth
Krisztinát, az intézmény vezetőjét.

- Szeremém  előrcbocsájtmi,  hogy ini-
vel  a  ház  működésére  vonatkozó  minta,
vagy   tapasztalatszerzés   lehetősége   ncm
volt és jelenleg sincs, ezéft első lépésként
a valós igényekct és az álmainkat, vágya-
inkai ötvöztük a város különböző oktatási
és inűvelődási htézményeiben, valainint a
kiscbbségi   önkományzat  kebelén   belül
működő    l.omÁkkíu,    tevékenységekkel.
Nagyon  t.ontosmk  tartom,  hogy  nein  a
nulláról  indulunk,  hét jól  inűködő  szak-
kön,   kiakikított  módszeieket,   egy   köz-
gyűjieményt tudtunk átépíteni,  hogy  szá-
mi'thatunk  pedagógusokfi+  akik  nemcsak
ismerik a kisebbségi önkományzat okta-
tási  koncepcióját,  hanem  eddig  is közre-
működtek   abbm.   Szereménk   szélesebb
körben kul túráli s rendezvényeket szervez-
ni:  író-olvasó  taltÁúkozókat,  képző-,  ipm-,
nép- és táncművészeti programokat, meg-
felelő helyet tuduk biztosítani időszaki és
vándorkiállításoknak,  s  iit rendezhetjük a
hagyományos  és  hagyományteremtő  ci-
gány  nagyrendezvényeket,  többek között
a Roma Napot, a Cigánybált, a Kulturális
és Spormapot.

-Hogyan működik majd a hétvégi
kollégium?

-  Azt  hiszem  ez  lesz  az  újdonság,
€mire csak a közösségi ház nyújt lehe-
tőséget. A szocialista hátrányos helyze-
tű,   kultúrálisan   ingerszegény   kömye-
zeLben élő cigányszámazású,  rossz  ta-
nulmányi  eredményű  általános  és  kö-
zépi``ko]:'Li   tíinulók   tmiórán   kívüli   fel-

Méltó lielyet kapott a Liclyi cigány kisel)l)ségi öiikormányzat kö/,gyűjtiii)iénye
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zárkóztatását mosi  ö``szpon[osíLva  incg
tudjuk  oldmi.  Ugy  mondzmáin  -  l`oly-
tat.ta Horváüi Krisztina -, hogy a l.üzet-
bekötéstől  a  ba]lagásig  inellciiük  szc-
retnénk állni. A hétvégi kollégium min-
den  szombaton  és  vasámap  8-13  óráig
víu.ja majd a gyerekeket, íhol szaküná-
rok segítcnek a l`elzárkóztatá``ban.  Fon-
tosnak  ítéljük  az  cgyéni  fogkilkozáLst,
zizt az einberközcli pedagógiát, ami so-
rán  kiderümet  a  lcmmadás  oka  vagy
inélysége.  Ezekcn  a  napokon  kéiszeri
étkezést  is  biztosítunk  "ijd  a  gyerc-
keknek.  Tcmészete``en  a  tanul:'Ls  inel-
lett     szabadidős     l`oglalkoz{'Lsokon     iL`
résztvehetnek.   12  c`igánytanuló  jz`u-.je-
1enleg  a városban  középiskolába,  s  na-
gyon  s7.ereménk,  ha  crcdménycscn  cl~
végeznék,  tovább  is  tudnámk  tanulni,
inajd   diplomát   szerezvc   vis``7.aiémé-
nek.    A   cigz'myság"ik    nagyon    nagy
szüksége lenne saját értelmiségre.

A   hétvégi   kollégiumbm   ``zámoluik
Óvodáskoriakkzil    is,   his7.en    fontosnak
tartjuk  zu  iskolaelíkészítéLsi  l-igyelni  az
irányuliságukaL    feltámi    zi    hi!'uiyaikaL
Szeretnénk kivédeni, hogy a cigz'my gye-
rekek  számára  az  első  osztály  ne  töré``t
jelentsen,  s  különböző  l`oglalkozásokk2i]
talán   biztosítmi   tudjuk   az   éLetkomak
megfelelő automatikus továbbtzuiulási.

- Sokat remélünk cttől a háztól -vcszi
vissza zi szót Telcki Lz'Lszló. - A riatalok-
nál azt a biztos helyet ``zercméik nyújta-
ni, ahová bámiikor beinehemek, ahol ér-
telmeLs ell`oglaltságra találnak, ahol a c``a-
vargás helyeit sokan tzüán egyéni életcél-
jukra  rátalállianiak.   Az  éiielmes  élctrc
nevelésben ez nem utolsó s7.emponL

A községi liáz zi közművclődési és ok-
tatási  feladatokon  túl tere lehet szociáris,
tÁmogató jellegű rendezvénycknck,  jog-
védelemnek,  de  politikíii  és  közéleti  te-
vékenységnek, a lako`ssági fonnáknak é``
a felnőt,t ismeretterjesztásnek is. Az épü-
letegyüttes iovábbi 1`elújításávzd Nagyka-
nizsa és kömyéke kiscbbségci igazz'm ott~
honra lelheüiek majd.

Az  eddigi  sikeres  pályá7.atainkkal  -
többek között a „Magyarországi  Nem-
zeti  és  Emikai  Kisebbségekért  Kö7.a]a~
pí[vány",   Magyímországi   Cigányokért
KÖzalapítvány,    Kisebbségi   Tárcaközi
Bizottság,  Soros  Alapítvány  -  ieremt-
hettük  meg  azt  €H  anyagi  zilapot,  ami-
nek a nyomán ez az omladozó épülete-
gyüttes inéltó lesz azoknak a feladatok-
nak  ü  ellátására,  ainelyekre  icrveink
szerint   hivatott   -   feje7.te   be   Telcki
László a tÁjékoztatást.

Kép és s7,öveg:
Büki Erzsél)et
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A jövő zálogát az oktatás jelenti

Roma fiatalok tanulását segi'tik
Három évvel ezelőtt csupán a gondolat

volt  születőben:  támogami  kellene a te-
hetséges  roma  riaüokaL  A  Győr-Mo-
son-Sopron   megyei   Roma   Kisebbségi
Önkományzat  e  célra  elkülönített,  két-
százezer  1`orintjához  a következő  évben
ugyanennyi gyűlt, így tavaly Összesen 23
fiatal   vehette  át  a  tamulmányait  segítő
Összeget tízffl Ötvenezer forintig.

A  győri  Önkományzat  is  szívügyé-
nek tekintette a roma f-iatalok tanulását
és   egymilliós   forintos   törzstőké[  je-
gyeztetett  be  e  célra,   amihez   többen
még  kisebb-nagyobb  Összeggel  hozzá-

FőlsKOLAI
ELŐKÉSZI'TŐ INGYEN

Október közepén  felvételi előkészítő
tanfolyamot indítamk a Debreceni Or-
vostudományi    Egyetem    Nyíregyliázi
Egészségügyi  Főiskolai  Karán.  A  tan-
folyam a roma számazású fiataloknak
ingyenes  lesz.  Jelentkezni  lehet  azok-
iiak,   akik  középiskola  negyedik  osz-
tályába  jámak,   vagyis   érettségi   előtt
álln{k  és  azokmik,  akik  már  érettségi
bizonyítvíinnyal rendelkeznck.

A Néi]jóléú  Minisztérium  a  f.őiskolá-
val már tavasszal kötött cgy megállapo-
dást  az  clőkészítő  tanfoly{m  indítására.
Cél, hogy ininél  több roma fiatal jusson
be a t`Őiskolára és szerezzen diplomát. Az
előkészítőn - amely kétszer ü'z hétig tart -
nem  lesznek  elkülöní[ve  a magyar  és  a
roma fiaüuok. Egységesen 160 Órás kép-

á:i:ááisszzeos#ae,kié|é|ző,,Ó=ík.pé:;eá
ncgyedikeLs  diákok  is  el  tudnak menni.)
Több  szaktantárgy  mellet,t  egészségügyi
és   társa(lalmi   ismereteket   is   tanulnak
majd  az  elokészítő  résztvevői.  A tanfo-
lyam  elvégzői  nzgy  eLséllyel  felvételiz-
hemek  a l`Őiskolán,  s  négy  év  múlva,  a
diploma megszerzése utím munkába áll-
hamak   polgámesteri   hivatalokban   és
egészségügyi   intézményekben,   eseüeg
jelentkezhemek tovább tanulni az orvosi
egyeteinre.  A  roma  számazású  tanfo-
lyamhallgatóknak  az  Oktiitási Mriszté-
rium Cigány Oktatási és Közművelődési
Osztálya megtén'ti a képzés költségeit.

A  főiskola  címe:  Nyíregyháza,  Sós-
tói  út 2.  Érdeklődni  lehet Kalapos  lst-
ván  tanár  úmál  a  42/404-411-es  tele-
fonszímon.  A  szomszédos  megyékből
is  várják  az  említett roma  fiatalok je-
lentkezését.

Nál)rádi Lajos
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járultak.  A „Győr Város Cigány lfjúsá-
gáért" Alapí[vány kilenctagú kuratóriu-
ma idén is döntött az Ösztöndíjról, így a
diákok tanulmányi eredményének és a
család  rászorultságának  figyelembevé-
telével  roma főiskolás,  szakközépisko-
lás és gimnáziumba járó fiatal szoríüia-
tott kezet a jó  ügy  mellett kiálló kura-
tóriumi  tagokkal  és  az  alapítványt  tá-
mogató szimpatizánsokkal.

-  Száz  roma közül  csupán  Öt  végez
középiskolát  és  mindössze  két  ezrelék
tanul   valamilyen   főiskolán   -   sorolta
Pádár László, a Roma Kisebbségi Ön-
kományzat  megyei  elnöke.  -  Ez  ele-

nyészően   kevés,   pedig   a   tanulás,   a
szakma az egyetlen esély a kitöré``re, a
fejlődésre.

Bári Olga,  a „Győr Város  Cigány  11.-
júságáért"  Alapítw'my  kuratóriumi  elnö-
ke  is  a  tanulás  és  a  kisebbségi  kultúm
ápolásának font()sságát h"igsúlyozta.

-Mhden életszakaszbm l.ontos a Íudás
és zú együt[eLs tevékenység "igunkért és a
közösségért - emelte ki a kurcitóriun el-
nökasszonya.  -  Őnmgunk  inegbet```ülé-
séért is temi kell, aminek egy-egy állomá-
sa lehet az  iskoh és  a munkzihelyi  elhe-
lyezkedés.  Ez  a jövő,  ezén jöit  léti.e  zü4
alapítvány is, s ezzel együtt változlmt mcg
a romák éleünriősége is.

Orsós   Sándor   inűvelődésszervezői
szakra jár a győri Apáczzii C``ere János
Tanítóképző  Főiskolára.  Mint mondü,
a kapott Összeg  nagy  segítséget jelent,

mnál  is inkább mert éde-

Az ösztöndíjasok csoportja

smiyjával   egyedül   él   és
nehéz  előteremteni  inind-
azt,  ami  az  iskolzú  kiadá-
sokra  kell.  Kalányos  Jó-
zseí. a  Széchenyi  f`Őiskola
közlekedés-mémöki    sza-
kára  jár   és   inásodszorra
részesül          Ösztöndíjban.
Még   nem   tudja,   milyen
munkahely vz'u. rá, minde-
nesetre reméli, hogy a ha-
sonló sorsú, tehetséges ci-
gány   fiatalokat   hasonló-
képpen segítheú majd.

Harcsás ,Judit

Álkisebbségi önkormányzatok?

Nőtt a cigányellenesség
Dr. Pálfi Miklós,  az  OCKÖ  alel-

nöke,  a  szolnoki  Kisebbségi Jogvé-
dő  lroda  vezetője  megdöbbentőnek
tartja annak a felmérésnek az  ered-
ményét,   amit   a   Társadalomkutató
lntézet  Rt.  végzett.  A  vizsgálat  az
Önkományzaú  tisztségviselok  és  a
külföldiek viszonyát firtatta, s ekkor
derült ki, hogy a cigányságot a tele-
pülések  közel  felében  nemkívána-
tosnak tartják. A TÁRKl három éve
vizsgálja a települések és a külföldi-
ek viszonyát,  s arra a kérdésre vá]a-
szolva,  hogy  vannak-e  emikumok,
amelyeket  a  településen  élők  nem
látnának szívesen,  a hivatalnokok a
cigányságot j elölték meg, méghozzá
idén   -   a   tavalyi   23   százalékkal
szemben - a települések 43 százalé-
káball.

Pálfi  szintén  egy  lapinfomációra
hivatkozva a kisebbségi és a válasz-

tási törvény módosítÁsát is sürgcti, a

jelenlegi   rendszer   ugyanis   clvileg
azt  is  lehetővé  teszi,  hogy  hárome-
zerkétszázszor tizenhárom kisebbsé-
gi   önkományzat  alakuljon   az   or-
szágban  (züz  első  szám  a magyaror-
szági településeket,  a második a be-
vett kisebbségeketjelöli). Vannak is,
állítja az alelnök, politikai népszerű-
ségből  kiszoruló  csoportok,  bukott,
vagy bukásra ítélt pártok képviselői,
akik noha nem kisebbségi származá-
súak,   annak  vallják  magukat,   (ezt
ugyanis  zu  állam  nem  vizsgálhatja,
hiszen Magyarországon törvény biz-
tosítja  a  szabad  identitásválasztást),
így   akarván   bizonyos   előnyökhöz
jutni,   illetve  hatalomközelbcn   ina-
radni.  Pálfi Miklós szerint ez a gya-
korlat  akár  a  magyar  közigazgatási
rendszer szétveréséhez is vezeü]et.

L"GO DF{OM"
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gy  ítélem  meg,  hogy  bölcs,
mindenféle  politikai  kaland-

tól  mentes  volt  az  Országos  Ci-

gány  Kisebbségi  Önkormányzat
választás  előtti  utolsó  közgyűlé-
sének  döntése  szeptember  18-án
Budapesten. Azt hangsúlyozta és
ari.a figyelmeztett, hogy legyünk
türelmesek és lojálisak az új koi.-
mánnyal, politikájával szemben.

Töiiénelmünk      egyértelműen
bizonyítja:  valahányszor  „szem-
be   mentünk"   a   hatalommal,   a
fenn   álló   politikai   rendszeiTel,
annyiszor veszített az egész ma-
gyarországi  cigányság.  Nem  vé-
letlen hát a Gandhi-féle türelem-
re   intés,   a   kompi.omisszumok
keresése     a    többségi     tái.sada-
1ommal. EiTe kell törekedni a jö-
vőben   is  valamennyi   roma  ki-
sebbségi    önkormányzatnak    és
civil  szei.vezeteinknek,  ha  meg-
akarjuk  Óvni  a cigányságot egy-
egy  nagyobb  kn'zistól,  konflik-
tustó1, amelyek beláthatatlan kö-
vetkezményekkel j árhatnak.

E
z  viszont nem jelenti  és  nem

jelentheti  azt,  hogy  a  politi-
kusok módjái.a homokba dugjuk
a  fejünket,  ne  lássunk,  ne  gon-
dolkozzunk,  s  ne  figyelmeztes-
sünk  ott és  akkoi.,  amikor szük-
séges.  Az  Oi.szágos  Cigány  Ki-
sebbségi   Őnkományzat,   annak
elnöksége  minden  nap  azéft  te-
vékenykedik, hogy a megválasz-
tásától  eltelt  időszak  alatt  kiví-
vott sikereket elismeiiesse és el-
fogadtassa:   bizonyítsa,   hogy   ő
az  egyetlen,  a  cigányság  és  az
egész  társadalom  által  hivatalos
legitimizációs   úton   megválasz-
tott képviselője  a magyarországi

cigányságnak.  Az  OCKÖ  meg-
alakulása    Óta    bizonyos    eiík
megpi.Óbálták  ezt  kikezdeni,  az
ellenkezőjét bizonyi'tani.

Valahányszor  szembefoi.dulták
az  Országos  Cigány  Kisebbségi
Önkormányzattal,  egyben  szem-
be találták magukat a cigányság-
gal  is.  Elvesztették  fokozatosan
hitelüket.  Hogy  miéft?  Egysze-
i.űen  azéi.t,   meii  nem  mondtak
igazat,      ákaiva-akaratlanul      is
szembefoi.dultak  a  cigánysággal
és   az   ország  közvéleményével.
Ott  és  akkor  is  i.omaellenséggel
riogattak,   ahol  egyszerűen  szo-
ciális   t`eszültség   okozta   a   leg-
főbb   gondot.   Hogy   mi   volt   a
módszerük?   Elősször   is:    csak
mindig  állítottak valamit,  de  so-
ha nem bizonyítottak.

M
indig személyeket és az OC-
KÖ vezetőit támadták.  Ezzel

saját  magukat jái.atták  le  ország
világ és a politikai hatalom  előtt
is!   Módszerük  volt  és  ma  is  a
demagógia!   Ezzel   a   cigányság
legelmaradottabbjait   sikerült   -
ha pillanatnyilag is -megtévesz-
teniük.  Csakhogy  ezek is  hama-
i.osan  kijózanodtak.  Hogyan  si-
került mégis bázist teremteniük?
Ugy,  hogy  sok  esetben  a  Patrin
biztosított    szÓcsövet    i.észükre.
Az  a  műsor,  amelynek    -  mint
minden más médiának - köteles-
sége  lenne  betai.tani   a  sajtótör-
vényt,  a  sajtó  etikát  és  objektí-
ven, a hitelesség, a pontosság el-
vei szerint tájékoztatni a cigány-
ságot  és   az   egész   társadalmat.
Sajnos  ez  a  legtöbb  esetben  el-
maradt,  meii az elveket megsér-
tették,   pártzászló   alá  állva  hir-
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dették a szembeállást, s mégcsak
véletlenül sem tüzet oltottak, ha-
i.agot  enyhítettek,  az  összekötő-
híd szei.epét vállalták.

E cigányságot féli.evezető,  tái--
sadalmi  ellentéteket  szító,  a  i.()-
ma-magyar viszonyt  rontó  meg-
nyilvánulásokkal    szemben,    ki-
tai.tó harccal, tüi.elemmel és loja-
litással  sikerült kiküzdenünk  azt
az OCKŐ  által kimunkált i.oma-

politikát,  amelyet elismei.nek.
Polgái.jogot   nyeft   Magyaror-

szágon   a  i.()ma  Önkoimányzati-
ság.  Ezt  mái.  nemcsak  a  törvé-
nyek  deklarálják,  hanem  a való-
ság is bizonyítja.

H
a nein eredményesen politizál
az  Oi.szágos  Cigány  Kisebb-

ségi   Onk()rmányzat   a  négy   év
során,   akkor   nem   duplázódott
volna meg a cigány önkormány-
zatok    száma.    Az    eddigiekkel
szemben     Magyai.ország     több
mint  ezer  településén  alakulhat-
nak  meg  a  i-oma  önkoi.mányza-
tok.   Ezt  tudomásul  kell  vennie
mindenféle  politikai  hatalomnak
és    koimánynak.    Óriási    siker,
hogy  a folyamatosság és a meg-
újulás   elvét   követve   a   polgári
koi.mány  is  elfogadta  azt  a  kö-
zéptávú i.omaprogram csomagot,
amelynek   megvalósításával   je-
lentős előrelépés várható a hazai
cigányság      életköi.ülményeinek

javításában.      Reméljük,      hogy
most  még  következetesebb  lesz
a   segítségadás,    a   végrehajtás.
Tüi.elmet és lojalitást kell tanusí-
tanunk. Ezt követeli érdekünk, a
bölcsesség.

Farkas Kálmán
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Mikö7jben  son.a-i.endi.e   hangza-
nak el  szólamok arró1,  hogy a bé-
kés   k()nsz()1idáció  útjái.a  léptünk,
a  mindennapi  valóságban  mintha
mindennek  az  el]enkezője  töitén-
ne.  De valí)ságban is.  hiszen ci po-
I.itikai   szenvedélyek   é,s   indulatok
nem. c`situlnak, felhánytoi.gatott  és
újabl)    `sérelmek   törnek   fel.színre
nap   niint   nai).   A   korm.ányváltás
megtörtén{,    (i   jelsz(wak   kicsei.é-
lődtek,  c,sak éppen az áll(impolgá-
rok  neni.  éi.zjk  Lizt,  hogy  holíLai)tól
minden  másképp  le.sz..  Ab€kéLlen-
ség  és  a  harag  mindenféle  t`ormá-
jával  találkozhatunk  a  köznapok-
ban;  a  megbélyegzéssel  és  a  tett-
1eges   agressz,ióval.  S  aki  a  valós
életben  éli  meg  ezeket  az  eseiné-
nyeket,   aligha  lehet  deiülátó.  Az
elmúlt  hónapok konfliktus-  téi.ké-
pét     t.eli`ajzolni,      még     kevésbé
gyógymódját megadni szinte kép-
telenség. Legfeljebb csak i.emény-
kedni  tudunk  abban,  hogy  előbb-
utóbb túljutunk a holtponton.

Zavaii   tanubizt)nyosággal   per-
sze   ari-a   is   gondolhatunk,   hogy
ami    mostanság    töiiénik,    annak
nem  szerzói,  hanem  csupán  mel-
1ékszereplői   vagyunk.   Már   csak
•azLéft  .is,  r[ieft  ai'ni  (i  h.atalom  leg-

felsőfl)I)  sz,intjéíi  z{tjlik,  (iz (imyira
öntöivényű,  hogy  igazából  seíiki-
nek  ni.ncs  beleszólásct.   A teg:it:im
oi.szággyűlési  választások megfel-
lebbe7,hetetlen   érvényű   voksokat
adtak  azoknak,  akik jelenleg kor-
mányoznak.   Ostobaság  lenne  ezt
kétségbe   vonni.   Még  konki.étab-
ban   fogalmazva:   a  polgárosodás
vonzó alternatíváját kétségbe von-
ni.   Inkább   azon  kell  tünődnünk,
hogy  -nemre,  1`ajra,  vallási.a tekin-

Jet nélkül - a békesség megterem-
tésének  milyen  biztosítékai   van-
nak.  S  ezen  belül  a  szolidaritás-
nak,  a  tüi.eleinnek,   a  különböző-
ség    elfogadásának.    Ugyanakkoi.

azzal is számot kell vetnünk, hogy
milyen terápia segít  ahhoz,  amely
a  t`ölösleges   konfliktusok   t`elszá-
molásához  vezet?  És  ezek  való-
ban  lényegi  kérdések.   Mái.  csak
azéit  is,  meii  a  kományváltással
nem  vagyunk  túl  azon  az  idősza-
kon, amikor is a hamis prót`éták és
a  politikai  kumzslók  büntetlenül
kiinondhattak mindent.

Igazából ctz vo/nct c!/.o',  /2ci -kui.-
zusváltás  ide  vagy  oda -  ct po/í.fí.-
ka  visszanyerné  józariságát,  s  az
cirrogancia    riei')i.    terjedne    olyan
.szél.sőséges         ri`iériékl)en,         miíit
am.en,nyire  olykor  tapasztalliatjuk.
Meii  ha  a  polgái`osodás   valóban
1`ontos,     akkor     elengethetetlenül
szükség    van    olyan     ei.ényeki.e,
amelyek  ezt  szolgálják.  A  gazda-
sági  fellendülés  pei.sze  nem  páii-
politikai  elhatái.ozás  kérdése,  eh-
hez   ké7jzelt`ogható   teljesítményi.e
van szükség. S  ahogyan  az elmúlt
évtizedekben   sem   beszélhettünk
szocialista    gazdaságró1,    éppi'tgy
indokolatlan  most  a jelzőt  kicse-
rélni.  Mindez  ugyanúgy  vonatko-
zik   a  társadalmi   szféra  bái.mely
teiületéi.e.  Valójában  megint  csak
azzal  a  köiülménnyel  kell  szem-
besülnünk,   hogy   c[   mo.s'Ícf7Í,/.   kw7.-
zu`sr)áltás   igéretei   csak   hossz;al)b
távon válhatnak valór(t.  H.z\ pedíg
ez a kijelentés igaz, arról sem sza-
bad    elt`eledkeznünk,    hogy    bái.-
mely politikai rendszei. akkor inű-
ködik jó1,  ha  nem  kíséi.letezik  a7.
állampolgárok    tűrőképességével.
A kompromiLsszum teremtés  össz-
társadalmi   feltételeit  kell  megte-
remteni     ahhoz,    hogy    egyetlen
népcsopoil    tagjai    sem    éi.ezzék
magukat  kitaszítottnak,  vagy  má-
sodi.endű állampolgái.nak.

H(i       polgái.i        társadalomról
egyáltalán   lehet   l)e,szélni,   mi,nd-
emögött   olyctn   viszonyok   álln,ak,
amelyek  minden.   egyén   sz;ámára
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l)izto.sítják (i,z anyagi,  (i ,szellem.i  és
az erkölcsi független`séget. Nem .d
szólamok  szintjén,  s  nem  is  csak
úgy,  hogy  a  polgárok  között  kü-
1önbséget tesznek.  Különösen éle-
sen rajzolódik ki ni()st az érdeküt-
közések  világa,  amikor /.cí,!'zc'Í.é'''ve/
csak terheket, vesz.teségeket és fáj-
d(ilm.akat  él  át  a  tái.s(id(tl.t]m  töl)l)
m,int   egyh.arni.ad(t.    Clg.ár\yok   és
nem cigányok egyaránt.  Ezi'ittal is
t`igyelembe   kell   vennünk   persze
a7.t  a köiülményt,  hogy  nem  ]éte-
zik    nagyobb     megrázkódtatás()k
néküli könnyű megoldás. Meii a7j
állampolgárok   helyzetét   nem   is
mindig  az anyagi  nehézségek,  ha-
nem a távlatok, a kibontakozás hi-
ánya  teszi   kilátástalanná.   Ha  vi-
szont  szembesülünk  azzal  a tény-
nyel,  hogy  végre eljutottunk a p()-
litikai     váltógazdaság     világához
(vagyis  hogy  négy  évenként  cse-
i.élődnek  a  kormányok),  nem  kell
reményvesztettnek  lennünk.  Meit
igazából    egyetlen    demokratikus
kurzusnak  sem  lehet  érdeke  a bé-
kétlenség  f`enntaiiása.   A  társada-
lmi     közmegegyezés     kényszere
sokkal erősebb ennél.

Aminthogy   az  is   elképzelhető,
hogy  az  ország  polgárai  a  válság-
ból  válságba  való  `sodródás  való-
ságát  éljék  át.  Belenyug()dva  ab-
ba, hogy gyökei.es változások nem
i.emélhetők.    A    liatalomváltással
járó foi`dulat ugyan nem jelent ga-
ranciát   aiTa,   hogy   a  békétlenség
kiváltó   okai   a   mindennapokban
egy  csapási.a  felszámolódnak,  de
azt  senki  sem  hiheti,  hogy  a  sza-
porodó  társadalmi  konfliktusok  a

Peénk,íi pÉo:gálil ::j:őkészőz|:lgo,ggíyJae:
veszély   fori.ását  jelzik,   amelytől
jobb  minél  hamarabb  megszaba-
dulni .

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1998. szepTember 9|i kuraTóriumi ülés dönTési lisTája

Pályázó MT  (Ft) VNTTm (Ft) Program
Del('in  Club,  Tiszaszentmárton 350.000 350.000/- bútorok,  technikaí  felszerlés

CKÖ,  Kápolna 500.000 500.000/- KH  múködtetése,  programok

Phralipe  Kegyetlen  Térségi  Központ,  Hernádvécse 200.000 200.000/- KH  alapíelszerelése

CKŐ,  Bükkszentmárton 400.000 400.000/- berendezések,  múszaki  cikkek

CKÖ,  Csurgó 200.000 200.000/- berendezések,  technikai  eszközök

Önkormányzat,  Dormánd elutasiwa - KH  felúji'tása

Lungo  Drom,  Kisköre 700.000 700.000/- KH  múködtetése,  berendezési  tárgyak

Bartók  8.  Múv.KÓzp.,  Szeged-Kiskundorozsma elutasitva - felúji'tása,  programok

KÍsebbségi  Önkormányzat,  Tamaörs elutasitva - KH  létrehozása,  vásárlás,  bútorzat

CKÖ,  Heves 600.000 600.000/- KH  Íelúi.i'tása,  programok,  berendezés

CKÖ,  Gerjen elutasitva - dologi  kiadások,  bérj.ellegú  koltségek

Amrita OBK,  Pécs továbbl határozat - m úkódési  költségek,  berendezések

Etnika  Fórum  Pécsi  Szervezete,  Pécs elutasitva - múszaki  cikkek

Polgármesteri  Hivatal,  Makkoshotyka elutasitva - (aluház  íelúji`tás,  berendezések

Önk.  és  Roma  Egy.,  Kadarkút, elutasiwa - programok
CKÖ,  Gyulaj elutasitva - berendezések,  m űszaki  cikkek

CKÖ, Tarany elutasiwa - programok,  Íelszerelések
CKÖ, Takiaharkány elutasíh/a - berendezések,  múk.  kól(ségek,  (elúji'tás

CKÖ,  Pomáz 300.000 300.000/- KH  múk.,  alapberendezések  (bútor)

CKÖ,  Olcsva elutasitva - KH  létrehozása

Gazdálkodó  Családokért  -  Zala-Kar,  Türje elutasíh/a - KH  telúji'tása  létesi'tés

Etnikai  Népfőiskolai  Társaság,  Szolnok elutasitva - (elszerelések,  múk.  költségek,  kónyvtár

CÉSZ,  Kiskunmajsa 500.000 500.000/- személyi,  dologi  kiadások,  múködtetés

Cigány  Közösségi  Ház,  Tamási elutasitva - KH  Íelújítás,  múködési  költség

Fioma Polgárjogi  Alapi'tvány,  Mskolc elutasitva - lntézmény  lélrehozása

CKÖ,  Nagykanjzsa 1.000.000 ' .000.000/- leporelló,  alkotó  múhely,  áli  múk.  ktg.

Szociájis  Szolgáltató  KÖzp.,  Tiszavasvári 800.000 800.000/- játszótér,  udvar lélrehozása
CKÖ,  Szepetnek (M)  500.000  (felt.) - berendezés,  működtetés,  programok

Ónkormányzal,  Nyi'regyháza 1.000.000 ' .000.000/- berendezések,  programok

Avason  Élókért Alapi'tvány,  Miskolc továbbl határozat - múködési  költség,  berendezés

CKŐ,  Szajla 240.000 240.000/- berendezés,  programok

Mo-i  Cig.-k  Kulturális  SzÓv„  Makó elutasitva kultúrház múködtetése

F}ómai  Kat.  Egyházkózség,  Alsószentmár(on 1.104.800 1 . 104.800/- KH  konyha,  berendezés

Cigány Vezetók  Szakmai  Egyesülete,  Bagamér 100.000 ' 00.000/- műk.  klg.,  programok alapfelszerelés

Mo-i  Roma  Parlament,  Budapesl elutasitva - múszaki berendezések,  programok

Cigány Kulturális és  Közművelődési  Egyesülel,  Pécs továbbl határozat - KH  programjai,  berendezések

CKÖ,  Endrelalva elutasitva - KH  (elújílás

Városi  Onk.  Képvjselőtestülete,  Nagyhalász (M)  300.000  (felt.) - bútorok,  múszaki  cikkek

Fóv.-i  Önk.Cig.Ház  Bomano  Kher,  Budapest elutasitva - kamera

CKÖ,  Bolhás 435.000 305.000/ 130.000 baromtitar\ás

CKÖ,  Törökszentmiklós elutasitva - senés(anás

CKÖ, Turislvándi 500.000 350.000/'50.000 nyúltenyészlés

CEKÉKE,  Hajdúszovát 1.000.000 700.000/300.000 sertéstariás

Phralipe,  Fony elutasiwa - sertéstanás

MCISZ,  Vilmány elutasitva - juhtartás

MFCMSZ,  Hernádvécse 650.000 390.000/260.000 sehés és  baromíitartás

Heves  m-i  Függ.Érd.Cig.Szerv„  Balaton 990.000 495.000/495.000 fakilermelés,  szénégetés

Közéleti  F}oma  Nók,  Vilmány 1.000.000 700.000/300.000 sertéstartás

Szivárvány NKÉSZ,  Szedres elutasiTva - sertéstenyésztés

CKÖ,  Szigetszentmiklós 1.000.000 650.000/350.000 seriéstanás

Függ.Cig.Szerv.,  Forró elutasitva - sertésianás
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Pályázó MT (Ft)                                         VNTT/VTT (Ft) Program
Humánpol-i  Cig.Civil.Szerv.,  Miskolc 96 ] .000 600.000/361000 erdőmúveléstoi.Ótyúktar(ássenéstartás
TFFCSZ,  Vilmány 1.000.000 700.000/300 000
CKÖ,  SarudCKÖ,Babócsa elutasitva -

elutasitva baromíitariássertéstartássertéstartássertéstartissenéstenyésztésbaromíitartástojóvúktartásépi'tőbrigádlétrehozásasertéstenyésztés.juhtenyésztés
Dögei  Cigányokért  Közalapi'tvány,  Dögei elutasitva
Cígány  Munk.SzÓv. ,  Nyi'r(elek elutasitva
Lungo  Drom,  Alatván elutasitva
CKÖ,  Kerepes eiutasnva
NHHBGYÉSZ,  Tunyogmaiolcs 500.000 350.000/150 000
KÖzségi  Önkormányzat,  Girincs 1.000.000 700.000/300 000
ÉMRSZ,  Miskolc 995.000 600 000/395 000
Csurgói  Cig.Szerv.,  Csurgó 440.000 290.000/150 000
MCDSZ,  HaidúszovátMCDSZ,MakóMCDSZ,MakóMo-ÍCig.  H-B  Megy.  Egy.,  Ha]dúszovát elutasitva -

elutasitva _ Íöldmúvelés

elutasitva szarvasmarha tartássertéstartássertés-ésszarvasmarha tartásser(éstenyésztés
Lungo  Drom,  Fony elutasitva
Függ.Cig.Szerv.,  Inárcsi elutasitva
Tengelici  F}oma  Szerv.,  Tengelic elutasitva
Összesen 18.465.800 14.824.800/3 641000

Ösztöndij  pályázatokCzinkaPanna Támogatás  összege (Ftt) Támogatot tanulók száma

6.900 000 '3753853728
Tanulást  támogaló 16.140 000
MCKA (esti,  levelező  középiskola) 2.080 000
Összesen 25.120.000

Rövidítések:MT-megítélttámogatás;VNT-visszancmtéríteiidőtámogatás;VTT-visszatérítendőtámogatás;
(M) -nionitorozás Litáii

A MŰvészeti és Szabadmúvelődési Alapi'tvány  Kuratóriuma
az Alapi'tó Okiratában meghatározo« céloknak megfelelően,
saját forrásai terhére pályázatot hirdet a  közművelődés és

művészet területén  működő civil  szervezetek működésének
támogatására

A pályázat ce'Ia:  a kultúra területén működő civil szerveze-
tek, olvasó- és {ükotókörök, egyesületek, együttesek stb. ált€Uá-
nos működésének és rcndszeres programjainak,  továbbképzé-
seinek támogatása. A pály{Áúzatbm előnyt élveznek a háü.ányos
hclyzetű településen működő és a saját inrrastmktúrát nékülö-
zŐ  szervezetek.   Pályázhaüiak  olyan   társadalini  egyesületek,
alapítványok vagy jogi szeinélyiséggel nem rendelkező szerve-
zetck,  amelyek tevékenységüket elsősorbm közművelődés, il-
lctve az amatőr inűvészetek teiiiletén fejtik ki.

Pályázni lehet: muködósi célú kiadásokra (iroda- vagy terem-
bérleL  szervezési költségek, posta és kommunikációs kiadások,
szeivezői  munkadíj):   a  tevékenységhez  kapcsolódó  anyagok,
cszközök  beszerzése  (pl.  hangszeiek,  fellépő-öl[özec  fotóanya-
gok stb.): rendszeresen végzeu programok megvalósítására.

A pályázatoknak tartalmaznia kell: a pályázó szervezet
folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvé-
nyeinek  bemutatását,  a  szervezet éves  költségvetését,  a  tá-
mogatás l`elhasználásával  tervezett rendezvények leírását. A
pályázat keretében kérhető támogatás letmagasabb összege:
200.000 Ft.1998-ban rendelkezésre álló kerct 7.000.000 Ft.

A i)ályázatok folyamatosan nyújthatók  be.  A kuratőri-
um negyedévente dönt a támogatásokról.  Az  1998. évi első
döntést sz.epteinber 30-ig teszi közzé az alapítvány.

i998.  s;d:eF}riembei            „LI]NGO  DR:OM"

Pályázni  csak  az  alapítvány  á]tal  kiaclott  űrlapon  lcheL
mely a Pesü  Vigadó „A" és  „8"  portáján  (1051  Budapc``t,
Vörösmarty  tér  1.  és  Vigadó  tér 2.)  szeinélyesen vagy lcvél-
ben  a  Művészeti  és  Szabadművelődési  Alapítvány  cfinén
(1369  BudapesL  Pf.  329.)  felbélyegzett  válaszboríték  meg-
küldésével szerezhető be.

A pályázatffl kapcsolatbm bővebb  infomáció kérliető a7.
a]apítvány pályázati osztályán:

Művészeti  és Szabadművelődési Alapi'tvány,1051  Budapest,
Vigadó tér 2.  Telefonffax:  318-4843,  317-5176.

*
Az Oktatási  Minisztérium pályázatot hirdet cigány,  horvát,
német, román,  szlovák,  szerb és szlovén  népismereti  tan-

könyvek i'rására.

Bővel)b  információk:  Oktatási Minisztériuin  Civil  Kap-
csolatok  és  Kisebbségi  Ügyek  Főosztálya  1055  Budapesi,
Szalay  út  10-14.

Beadási határidő:  1998.  clecember 3.

HEIXREIGAZÍTÁS
Az  LD július-augusztusi  összevont  számában  a  „Cigány

Holocaust "  emlékmű tervezésére kiírt pályázaibm  tévesen
jelen[ meg az áldozatok száma. A várpalotai Grábler-tó mel-
leit  1945 februárjában  118 cigány embert gyilkoltak meg.

A tévedésért a hozzátartozók és a p€'Uyázatkiírók elnézését
kérjük! -A szerk.
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Le  csorre  romá pá lá lyumáko jekh  ágor,  pá lá lyu-
máko  áver ágor phirenász.  Gyilábenász,  khenelász pej
dromá.

Jokhár numá dikhen jekh bári gyiz.
-Romále!  Zsász  khote,  mángász  ámenge  butyi!  -

phenel máskár le rom o jekh, kon szász ándi gyiz:
- Drobuj tu krájá, grófoná!
-Sunen romále! Csi szim me gfrófo tháj csi kráj, me

rásáj  szim.
-  Te  ávesz  báxtálo  rásájá!  Áme  rom  szám,  rásájá.

Zsutilász tu vi o Dél, te deszász áme butyi.
- Putyi? Ápál szo zsánen te keren, romále?
- Ame szogodi zsánász te kerász.
-Zsánen tume te sinen o gyiv?
- Szár tená!  Áme tená zsánász`ász?
-No romále,  sunen!  Sinen o gyiv!  De phenen mán-

ge,  telá kettye  gyészen zsánen te  sinenlesz,  tháj  te  ki-
denlesz?

-Telá trine gyészen vi sinászlesz, vi kidászlesz.
- Mistoj !
-  Numá  r`ásájá,  ker  ámenge  kettyi  lásimo,  te  desz

áme trine gyészengo xáben.
- Dáv tume. Suse peneszá csizsánen butyi te keren.
0 rásáj dász le trine gyészengo xáben.  Géline khote,

káj o gyiv szász.  0 rásáj ásilász ándi gyiz. Del dumá o
jekh rom:

- Xán tháj pen tiiáj gyiláben: ná dárán kháncsi !
Del dumá jekh áver rom:
-Ázsukár! Zumáváv, szár xutyilel le rásájeszki kászá.
rmáj  lel  pá jekh  cigno  mán  sinel  téle  o  gyiv  tháj  vi

kidellesz khetáne. Pálákádó gélász káj  le máj  but zséne,
tháj  trin  gyész,  trin  rátyá  xáüne,  máj  pilline.  Postárto
gyész csi ásilász le kháncsi. Nácsilász vi lengo xáben, vi
lengo piben. Géüne pálpále káj o rásáj.

-Drobuj tu rásájá!
-0 báro Dél áneltume, romále!  Szár szász?
-  Rásájá!  Gátá  szám  lá  butyászá.  Vi  sindim,  vi  kil

dám; sáj potyinesz ámenge.
-Te potyináv? Csi ná dikhlem inke, te szo kerdán!
-Vi sindám, üiáj vi phánglám le kévi.
-Ná, ná, mánusále! Muszáj te dikháv me máj ánglál.
- No sun rásájá!  Phenáv tuke váriszo. - Perel o rom

pe  csángende tiiáj  rugyilpe  káj  o  Dél:  - Rásájá,  te ná
pátyász tu  ámenge,  te  kerel  o  Dél,  te  vázdelpe  o  gyiv
pálpále kádé,  szár szo szász!

Pálákádo  le  rom  mukhline  khote  le  rásájesz,  géletár
máj  dur  le  dromencá.  0  rásáj  mukhlász  te  nácsol jekh
gyész,  tháj  gélász  ávri  pej  mál,  te  dikhel  peszko  gyiv.
Káná reszlász pej mál, xárundel o rásáj peszko séro:

-Pátyálász o  szunto  Dél 1e remengo  muj,  ke vázdi-
szájlász o gyiv pálpále.

Á ffiW.' ©   ffi   ®             ® #         ...,.

ví]2gszágáTt:]éggáénr:okÉáeví:Ítgef,g{íácűgaéző]&átjuf=%§na
Egyszercsak megláttak egy nagy várat.

-Cigány()k!  Menjünk, kérjünk magunknak munkát!  -
szólalt meg közülük az egyik, aki a bírójuk volt.

Be  is mentek a várba:
-JÓ reggelt,  királyunk, gról`unk!
-Halljátok cigányok! Nem vagyok én sem gróf, scm

király, én pap vagyok.
-  Légy  szerencsés,  atyánk!   Mi  cigányok  vagyunk,

atyánk! Az lsten is megsegítene, ha adnál nekünk mun-
kát.

- Munkát? Aztán mit tudtok csinálri?
- Mindent meg tudunk csinálni.
- A búzát le tudjátok-e vágni?
-Hogyne!  Mi ne tudnánk?
-  No  hallját()k,  cigányok!  Vágjátok  le  a  búzát!   De

mondjátok meg nekem, hány nap alatt tudját()k levágni
és összeszednj.?

-Három nap alatt le is vágjuk, össze is szedjük.
-Jól van!
-  Csak,  atyánk,  tegyél  velünk  amyi jót,  hogy  adsz

nekünk három nap.i. ennivalót.
- Adok nektek.  Ures hassal nem lehet dolgozni.
A  pap  adott  nekik  háromnapi  ennivalót.  Elmentek

oda, ahol a búza volt. A pap a várban maradt. Megszó-
1al az egyik cigány:

- Egyetek, igyatok és énekeljetek: csÖppet se féljetek!
Megszólal a másik cigány:
-Várj !  Kipróbálom hogyan fog a pap kaszája.
S  fogta,  egy  kis helyről  levágta a búzát,  és  Össze is

szedte. Utána odament a többiekhez és három nap, há-
rom  éjjel  ettek,  ittak.  A  negyedik  napra  nem  mara,dt
semmijük.  Elfogyott  az  ennivalójuk is,  az  innivalójuk
is. Visszamentek a paphoz.

-JÓ reggelt, atyánk!
-Isten hozott bemeteket, cigányok!  Hogy volt?
-Atyánk! A munkával készen vagyunk. Le is vágtuk,

össze is szedtük: fizethetsz nekünk.
-Fizessek? Nem is láttam, hogy mit csináltok!
-Le is vágtuk, kötegbe is raktuk!
- Nem, nem, emberek! EIőbb meg kell néznem nekem is.
-No halljad,  atyánk!  Mondok neked válamit.  -Le-

térdel az egyik cigány és lstenhez imádkozik:
- Atyánk, ha nem hiszel nekünk, adja az lsten, hogy

jőjjön vissza a búzád, ahogy volt!
Ezután  a  cigányok  otthagyták  a  papot  és .elmentek

útjukra.  A pap  hagyta,  hogy  elmúljon a  nap,  és  utána
elment  megnéz,ni  a  búzáját.  Mikor  meglátta,  elkezdte
vakarni a fejét:

- Isten meghallgatta a cigányokat,  mert a búza újra
kinőtt.

(A  mesét  a  következ.ő  kötetből  vettük  át:  Amari _s_ip._  S.z:r!:  Lf tyb_ert`S?f ier?  És,  E:iF  Ljy,?Pf :,§:,.?.:.r:ptor  AB  Cind  The
N;;i;;d~l -S;edi:h Bo;rd of Education. Stockholm,1979.17-22. old.  Eredetileg kelderási nyelwjárásban.)
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Kedves Gyerekek!
Sajnos beköl;tözött a borongós, esős  ősz.  Egyre kevesebb ideig lát-

hcttiuk a napot az égbolton, korán sötétedi,k. A tanulÁs után jól esik
egy kís kikapcsolódás, aiítit rejtvényeink, fejtörőink jól szolgőlnak.

Az alábbi sorokban Petőfi Sándor gyönyörű szerelmes versét idéz-
zük, melyben az elmúlást az őszi évszak lehangoló képeivel fejezi ki.

Feladat: A megkezdett sorok befejezése, beküldése.

Még nyilnak a völgyben .....................................
Még zöldell a nyárfa .........................................
De látod amottan a ........................................... ?
Már hó takará el a ..............................................

ioo8.  s;zepriember           „I,UNGO  DROM"

Ebben a rejtvényünkben
egy nagyon fontos foglalko-
zás van elrejtve. A megha-
tározások alapján írjátok
be a megfelelő szót, úgy
hogy a szavak betűi egy-

más a]á kerüljenek. A má-
sodik szóoszlop függfflege-

sen összeolvasva rejti a fog-
lalkozást!

Ezt kérjük beküLderi!
1. a legfejlettebb élfflény

2. nagy erdei állat

3. fiúnév o-va]

4. eső lesz l)e]íle

5. a duna is az

6. szaglószerv

7. Mátyás király madara

8. ]eggyakoribb gyümö]cs

9. állóvíz

10. az ész helye

11.  ősszel  a  levél  le -...

12. csapadék
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Alapítványunkhoz sok l`iatal fordul Ösztöndíj -támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni ma-

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

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

Bármilyen  összegű  befizetést  köszönettel   vesz,ünk.
Mi  100 forintnak is örülni fogunk. A befizetett összeg-
rín igazolást adunk, így On adóalapjából levonhatja.

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbl)képzési Központ" ALapítvány,
1150110310006117

Köszönettel az Alapítvány leendő támogatottjai nevé-
ben:

Paksí Éva
az alapítvány titkára

i-Ei
MEGRENDELO

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

I

I    Megi.endelő neve:
]

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

.....................,,,     4     ,     ®    ,     ®     ,

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

negyedévre: 294 Ft
A. megrendelőlapot és az előftz;etés díját
a szerkesz.tőség címére kell eljuttatni:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

1

Előf ii zethető r ózsasz.ínű          i
postai utalványon. _J

HÍREK
Németországban  az  Északi-tengerbe  fulladi  a  pécsi
Gandhi Gimnázium két tanulója,  akik egy il:júsági tá-
borozás résztvevői voltak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság első fokon

#sérái?í:gnE:nÉ:;éís:evásdÁ:szé,yBk:lzoüáyeÁk:áláűi#oú::
inatolcsi lakos meggyi,lkolásáért. Mint ismeretes 1998.
jmuár  14-én  Balogh  Arpád bátyjával és t.áluszomszé-
daival  a  Holt-Szamoson  horgászott.  Hazafelé  menet
táinadta meg  őket K.  István.  A szemtanuk  szerint  K.
István  szÓ nélkül, közveüen közelről lőtte mellbe  Ba-
l,ogh ÁrpádoL aki a helyszínen életét veszt.ette. B{Uogh
Arpádnak két gyemeke  maradt árván.  A t-iatalember
halá]át  követően  édesanyja  agyvérzést  kapott.   1998.
április 22-én, -3  hónappal a tragédiát követően - Ő  i``
clhunyt.

KÍsevbÉisáe€ggtbás3é:gk:iTöéinrí#Zatí

(1998. 09. 28., 2.09 Órai állapot szerint)

Cigány:  6807  fő,  német:  1532  fő,  görög:  120  Í.ő,  len-
gyel: 200 Iő, szerb: 209 fő, örmény: 212 l.ő, román: 249
fő, horvát: 387 Iő, szlovák: 441 fő, eí7él): 243 fő (l)olgár:
88 fő, ruszin: 66 fő, sz[ovén: 57 fő, ukrán: 32 l.ő).

Összesen:  10 400 flő.

„I,UNGO  DROM"          1998.  s;z:ep+ember



Október 5., hétfő

:i::::::dge              Őszivá:á
Október 6., kedd

Báto nytere nye                           oák.
Cegléd                                           oák.
N agyecse d                                 oák.
Nagykan izsa                               oák.

Október 7., szerda
Jánosháza                                oák.
Kaba                                                 ok.
Miskolc                                              oák.

Tu ra                                              oák.
Veszprémvarsány                    o ák.

Október 8., csütörtök
Komádi
Pálháza
Szeged-Cserepes sor

Október 9., péntek
MÍskolc

Sásd

Október 10., szombat
C sorria                                              o k.
Dévaványa                                oák.
Dunapat aj                                    oák.
Hajdúszoboszló                             ok.
Jászberé ny                                oák.
Kaposvár                                       av.
Kecske m ét                             o k+ kN.
Miskolc                                                  ok.

Ózd                                                oák.
Pécs                                                  ok.
S iófok-Ki l ít i                                             av.

Szeged-Kiskundorozsma         ok.
lö röksze nt m i klós                      oák.
Tu ra                                                 av.
Vác                                               k„.

Október 11., vasárnap
Akasztó                                        oák.
Bese nyszög                                oák.
Békéscsaba                                av.
Csorn a                                            av.
Csorvás                                          bv.
Dombóvár                                       ok.
Dun aúwáros                               oák.
Gödölló                                              osk.

Gyomaendród                            oák.
Gyön g yös                                        av.
Hajdúszoboszló                             ok.
Jászdózsa                                 oák.
Jászkaraje n ő                             o ák.
Kap osvár                                       ok.
Kecs kem ét                             ok+kw.
KÍs kunfél egyháza                      oák.
M iskolc                                                av.

Nyi'regyháza                                  av.
Pásztó                                        oák.
Pécs                                     oák+av.
Rom hány                                     oák.
Si ój ut                                                oák.
Szeged-Cserepes sor     av+mgv.

Szekszárd
Szolnok
Tiszafüred
Zalaegerszeg

Október 12.,  hétfő
Győr
Patvarc

Október 13.,  kedd
Zstaeg erszeg                            oák.

Október 14., szerda
Csoma                                         oá.
Mező csát                                    oák.
Miskolc                                              osk.

Október 15., csütörtök
Szeged-Cserepes sor               ok.

Október 16.,  péntek
H ódm ezóvásáh ev                oák.
MÍskolc                                                  ok.

Október 17., szombat
Aszód                                            oák.
Fadd                                     őszi  oák.
Hajdúszoboszló                            ok.
Kaposvár
Kál

Kecskemét
Mezőberény
Miskolc

Pécs
siófok-Kimi

Tura
Vác

av.
oák.

ok+k„.
oák.

ok.

ok.

av.
av.
kw.

Október 18., vasárnap
Bé késcsaba                                av.
Böhönye                                        oák.
Cegléd                                             oák.
Csoma                                          av.
Du naúváros                                av.
Fegyve rne k                                    bv.
Gyön gyös                                       av.
Hajdúszoboszló                            ok.
Heves                         oák+av+m gv.
Kaposvár                                       o k.
Kecs kem ét                             ok+kN.
Kis ku nfél egyh áza                        av.
M isko lc                                               av.

Mó rahal om                                   oák.
Ny i'regyháza                                  av.
Pécs                                     oák+av.
Pécsvárad           leányvásár,  oák.
Szászvár                   oák+av+m gv.
Szeged-Cserepes sor    av+mgv.
Szol nok                                            av.
Tiszakécske                               oák.
Vác                                                oák.

Október 19.,  hétfő
Kapuvár
Nagydorog
Szendrő
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Október 20., kedd
Bóly

Fenőszentmiklós

Október 21., szerda
Hajdúnánás
Mskolc
Vajszló

oák.
oák.

oák.
osk.

ok.

Október 22., csütörtök
F\agály
Szegedcserepes sor

Október 23., péntek
Hajdúszoboszló
Komádi
Tompa

Október 24., szombat
Hajd úszo boszló                            üv.
Kaposvár                                       av.
Kecs ke mét                             o k+kjv.
Kondoros                                      oák.
Mágocs                                        oák.
M iskolc                                                  ok.

P écs                                               ok.
S árbogárd                                  oák.
S iófo k-Kim i                                          av.

Tu ra                                               av.
Vác                                                      kjv.

Október 25., vasárnap
Békéscsaba
Csongrád
Csorna
Gyöngyös
Hajdúszoboszló
Jászjákóhalma
Jászkisér
Kaposvár
Kecskemét
Kunmadaras
Miskolc

Nagykáta
Nagykőrös
Nyíregyháza
Pécs
Pécs

ok.

Ok+kjv.

oák.
av.

oák.
oák.

av.
oák.

av.
Szegedcserepes sor    av+mgv.

Szeghalom
Szekszárd
Szolnok
Verpelét
Veszprémvarsány

av+mgv.
oák.

Október 26., hétfő

Kecel
Pécs
Szécsény
Verpelét

Október 27., kedd

Pincehely

Október 28., szerda

Miskolc

oák.

osk.

Október 29., csütörtök

Szeged-Cserepes sor               ok.

Október 30., péntek

Dévaványa                                  oá.

Október 31., szombat

Csanyte le k                                  o ák.
Hajdúszoboszló                            ok.
Jászáro kszál lás                        oák.
Kaposvár                                       av.
Kapuvár                                         oá.
Kecskem ét                              ok+kjv.
Mindszent                                      oák.
Pécs                                                      r.
Pécs                                             oák.
Sáwár                  Simon Judás  ok.
Siófo k-Ki liti                                             av.

Tu ra                                                 av.
Vác                                                      kjv.
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