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Tisztelt
Szerkesztőségl.

A „Lungo Drom" bélapátfalvai tag-
szervezete hálás szívvel mond köszö-
iietet    az    1998.    szeptember    26-án
megrendezett   Kulturális   Nap   meg-
rendezésében   nyújtott   segítségükért
és  támogatásukért  a  következő  sze-
mélyeknek:  Farkas  Flóriánnak,  az
OCKÖ  és  a  „Lungo  Drom"  elnöké-
nek,  a  Bélapátfalvai  Cigány  Kisebb-
ségi Őrikormányzatnak, az Egri Mát-
rai Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgo-
zÓ  Rt.-nek,  Barta  Norbert  polgár-
mester úrnak,  a liivatal  dolgozóinák,
a Mező Ervin Művelődési Ház igaz-
gatójának és  a  Parabola Társaság  el-
nökének,   az   Egri   Művelődési  Ház
dolgozóiiiak és Sasné Holló Marika
Óvoda igazgatónak.

Zajoszkáné  Óvodavezető  helyettes-
nek,  Barta  Krisztina  Óvónőnek,  Ko-
vácsné Kiss lldikó csáládsegítő veze-
tőnek,  Kovácsné  Kakuk  Mária csa-
1ádsegítőnek, Filkó János iskola ig.az-
gatónak, Pintérné Mikó Márta isko-

A nem kért kéziratokat nein őrizzz:ük
ineg és nem kükljük vissza
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latitkámőnek,  .  Fidoronkóné    Dózsa
Éva tanámőnek, Sasné Komos Már-
ta tariámőnek, Patkóné Pál Máriának
és Rácz Emőnek, az OCKÖ képvise-
lőjének, a „Lungo Drom" alelnökének.
KÖszönjük az együttműködést !

Lakatos Zoltánné
a bélapátfalvai „Lungo Drom"

tagszervezet elnöke

Mányi
1830-ban sz,ületett a Bereg me-

gyei   Tiszaváron.   Apja,   József,
nagyhírű    és    vagyonos    zenész
volt, aki a gyermeket a dúsgazdag
Gottesmann  nevű  családhoz  ad-
ta, áhol Szigeti Lacival, az akkori
nagyhírű   prímással   oktattak   és
akivel Erdélyt és Romániát bejár-
ta.

1848  őszén,  ainikor  Andrássy
Gyula gróf,  volt külügyminiszter
szervezte   a   zempléni   önkéntes
csapatot,  Mányit  kérték  fel  kar-
mesternek a nagyszámú zenészek
felett.  Mányi  a  sereggel  résztvett
a  schwechati  csatában,  később  a
szerencsétlen   kápolnai   ütközet-
ben,  ahol  már  a  debreceni  Bocs-
kay-zászlóaljhoz osztották be. Az
elegáns   megjelenésű   karmestert
egy   Bajusz  nevű  Sáros  megyei
poéta. meg   is   énekelte:   Scliwe-
chatnál   a  vörös   sipkás   zenekar
élén     a    Rákóczi-nóta    felzúgó

Lajos
hangja között harsogta a lelkesítő
szózatot.

A szabadságharc  után  a  Fittai-
féle híres sárospataki zenekar ve-
zetője  lett.  Ez  időtt`fl  sátoraljaúj-
lielyi lakos. A szőlők elpusztulása
előtt  tekintélyes  birtokos  és  liáz-
tulajdonos volt;  a sátoraljaújhelyi
és  vidéki  cigányoknak  valóságos
jótevóje.

Zenekarával  több  ízben  kirán-
dult külföldre, s útjain núndig ba-
bérokat  aratott.  11.  Sándor  orosz
cártól és Vilmos német császártól
kitüntetést   nyert.    Muzsikájának
speciális  karaktere  volt.  Beleön-
tötte  hegedűjébe,  mint  Lavotta,
Csermák,   Bihari   ábrándos   lel-
két,  s  ezt a karaktert,  muzsikájá-
nak azt a határozott jellegét, ainit
acélos ujjaival és kemény villám-
gyors   vonójával   adott,   bárki   is
próbálta, nem utánozhatta.

MakkayBéla
Soproni   zenekarvezető,    1866-

ban született Magyargencsen, Vas
megyében. Munczy Lajos, a hír-
neves  prímás  vezette  be  a,  zene
titkaiba, majd a bécsi konzervatő-
riumba   került,    ahol    Grün    és
Knezil  tanárok  legtehetségesebb
tam'tványa  volt.  Később  Munczy
Lajos  zenekarának  segédprímása
lett.  1981  -ben  zenekart  alakított
és  észak-  európai  körútra  indult.
Rigában        kezdett        hangver-
senyezni,   ahol  rendkívüli  sikere
volt.  Szentpétervárra  eljutván  11.
Miklós      cár      előtt      hangver-
senyezett. Újra visszatért Sopron-

ba,  és itt muzsikált vagy  10 évig,
azután  ismét  körútra indult,  s  ez
alkalommal  Németországot  járta
be.

1912-ben Hamburgban 11. Vil-
mos      császár     előtt     hangver~
senyezett, s kitüntetésképpen di'j at
is kapott.

Makkay  Béla  üres  Óráiban  te-
hetséges zeneszerző is volt. Egyik
szerzeményét, a ,Le Polonaise de
Chateau Madrid"-ot az egyiptomi
khedive     megvásárolta,     rikor
1913-ban   Egyiptomban   játszott
zenekarával.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Választások utáni beszélgetés Farkas Flóriánnal

A helyhatósági választásokkal egyidőben ok{Ób,?r
18-án a' kisebbségi önkormányzatokra is szavazhattunk.

A kisebbségi Önkormányzatokra a_qgtt szav.p?atok
teijes feidiolgozottsága alapján 98e .telepplé:er
1251  kisebbóégi testület alakulhat.  Nem  hivc!talos

végeredmény sierint a cigányok 7?1.Ö.nko.rrnányzat_P{
hózhatnak létre. A cigányszervezetek közüi a szoi_noki
székheiyű  „Lungo  Drom" szerepelt a legjobban.  Nerp
csupán.a cigáiiy szervezeteket hagyta mag.a Tpqqtt,

d'e mandáturriszámban három parlamenti párfot is
megelőzött. Ez mindenképp egy társadalm.i ,elisTpré:t,

eéjy társadaimi rangot jeient, c!e .ugya,rqkkor jeienti
a cigány politika méltóságát is.

-  Elnök  úr,  minek  tulajdonítható
ez az átütő siker?

-  Mindenekelőtt  szereméin  megkö-
szönni   a   polgároknak,   hogy   szava-
7.atukkal támogattak bennünket és hogy
ennyien. A siker okát választási progra-
munkban látom, abban, hogy a cigány-
ság   ügyét  együit  kívánjuk  kezelni   a
szegénykérdéssel.       Eképzeléseinkkel

ugyanis  a  szegénységnek  üzenünk  ha-
dat,  s nyilvánvaló,  hogy  ez  nemcsak a
roinákat, de a nem cigány kisnyugdíja-
sokat.  nagycsaládosokat is érinti, jó le-
het a szegények között zKért a cigány a
legszegényebb,  ezért a  prioritásokat  is
ennek  megfelelően  kell  gyakorolni  cTiz
élet minden ierületén. Másrészi sikerült
világossá    tennünk,    hogy    zi    „Lungo

Drom"   az  össztársa-
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dalmi  érdekek  figye-
lembevételével    foly-
tat  cigánypoliükát  és
garantálja   a   problé-
mák  békés  megoldá-
sát. Többször hangsú-
lyoztm,  a  800  ezres
cigányság nélkül nem
képzelhető  el  polgári
Magyarország.

-   A   programjuk
megvalósításához
azonl)an   elengedhe-
tetlen  a  mindenkori
kormány  támogatá-
Sa,

-      Temész etesen
csak     akkor     tudjuk
ígémi,   hogy   progra-
munk    néhány    éven
belül    szociálisan    is
érezteü  hatását,  ha  a
komány     illetve     a
parlament,   figyelem-
bevéve     javaslatain-
kat,      meghozza      a
szükséges döntéseket.
Az  előzetes  tárgyalá-

sok  alapjz'm  úgylátom,  hogy  erre  iniii-
den  reményünk meglehet és  a  „Lungo
Droin" progrtmja erre épül. Szeretném
hangsúlyozni,  hogy  bár a helyliatósági
választásokon  három  parlainenti  párt-
m'ú   is   több   mmdátumot   szcrzeit   a
„Lungo  Drom",  nem  zi p€'utok ellen  és
nem  azok  nélkül,   hanem  vclük  és  a
kormánnyal  együtt  kívánjuk  megvaló-
sítani  elképzeléseinket.  Azt,  hogy  ve-
lünk számolni kell,  ininden  felelős po-
litikai erőnek be kell láüiia, liiszen Mzi-

gyarország   uniós   felvóielének   egyik
nagy  feltétele  a cigányság helyzeténck

javítása, rendezése.
-  Néhány  cigány  szervezet  sajtó-

bó], televíziól)Ól jól ismert ve7,ető s7,e-
mélyiségeinek  nem  sikerült  mandá-
tumot szere7,niük. Szán-e, a.jánl-e ne-
kik   valamilyen   szerepet   a   „Lungo
Drom„?

-   Mi   széles   társadctimi   egységben

gondolkodunk,  ezért minden  tisztessé-
gesen,   felelősséggel   gondolkodó   pol-
gárra, cigányra és iiem cigányra számí-
iunk,  aki  osztja szellemiségünket.  Szc-
retném,  ha  azokat  a roma  szeinélyisé-

geket  is,  akikre  rákérdezett  sikcrülne
bevonni  a munkánkba mert feladatból
annyi  van,  hogy  jut  bőven  mindenki-
nek. A „Lungo Drom" továbbra is a vi-
dék cigány önkormányzatát kívánja lét-
rchozni és gzu.zuitálja, hogy  valamennyi
megye   képviselteti   magát   a   „Lungo
Drom" által  létrehozott koalíci(')bzm.

.Tenei - Paksi

A   legtöbb   önkormányza-
tot -721-et - a  cigányság
hozhatja  létre.  A  németek
236,    a   szlovákok    62,    a
horvátok 60, a szerbek 34,
a lengyelek 31, a románok
30,  az örmények 24,  a gö-
rögök 17, a bolgárok 14, a
szlovének  9,  a ruszinok  8,
az   ukránok   5   helyi   ki-
sebbségi   öikormányzatot
alakíthatnak.

„I;UNGO  DROM"                  1998.  ok+őber



Úgy kellene isinei.ni azt a bizonyos 77-
es  törvényt  a  cigány  választóknak,  külö-
nöscn  a  roma  szervezetek,  országos  és
helyi  vezetőinek,  mint  a  katolikusoknak
a Bibliái.  Lehet ezt az úgynevezeti 77-est
szapulni,  elmarasztalni, joghézagai  miatt
bíi.álni,  sok  kétéi.telmű cikkelye  miatt el-
marasztalni.   Egyet   azonban   nem  lehet!
Nem tudomásul  venni.  Az  1993 júniusá-
ban  a7.  Oi.szággyú'lés  álfal  elfogadott  és
Lszentesi'{ett  nemzeti  és  etnikai  kisebbsé-

gek j.ogriról  szóló  iörvény  érvényes  ma
is!

E  törvény  szei.int  történtek  idén  októ-
ber  l8-án  is  a  nemzeti  és  etnikai  kisebb-
ségi  önkormányzatok  megválasztása.  Et-
től  eltérni,  ezt megmásítani  törvénytelen.
Saj.nos  még   annyi  év  után  is  előfordul,
hogy vagy  tudatlanságból vagy a törvény
nem    megfelelő    ismeretéből    fakadóan
rosszul  inl`ormálják  a  romákat(!)  Nemré-
giben,   még   a   választások   dandárjában
hangzott  el   a  TV   egyik   műsorában   az
egyik   országos   cigány   vezető  részérol,

3°n8kyor``L:]riy(z)ar:SZ]í8e%Svá:jgzátná#i;]:e[bebskée8]i
váltani   a   „Lungo   Drom"   vezetését   az
OCKÖ  éléről.   E  kijelentés,  e  hangnem
megdöbl)cntett.

Ké.sőbb  -  amikor finisbe  fordult  a  vá-
lasztás, s mind nyilvánvalóbb lett, hogy a
„Lungo Drom" ma már nem csupán a ne-
vében   Országos   Érdekvédelmi   Cigány-
szövetség, hanem valój.ában is, hiszen ezt
igazolták  választási  sikerei  is - a korábbi
agresszív   hangnem   már   enyhült.   Leg-
utóbb,   a  Patrin  Magazin  október  26.-ai
műsorában már azt hangoztatta a korábbi
cigányvezető,  hogy  ha  sor  kerül  rá,  haj-
1andó  lesz  a  Lungo  Drom  vezetőivel  is

ásízgtáa[]][}Ozí::3iséésgítaáf]%:í]:iáanzyz?:.sözsás8z%:
tételérol,inegválasztásáról.

Ez félrevezető.  Ez nem hiteles táj.ékoz-
tatás.  Félre érthetik  a romák,  azt gondol-
hatj.ák e ki.i.elentés nyomán, hogy  valami-
féle  újabb,  a  cigány  szervezetek  közötti
egyezkedés  révén  választhatják  p?eg  az
Országos    Cigány     Kisebbségi    Onkor-
mányzatot.   Ez   hamis,   cz   igaztalan,   ez
törvénytelen.  Ez  esetben  seiniri  szükség
nem  lett  volna  a  roma kisebbségi  önkor-
mányzati  választásra.

orY2iéjoásb,dn.#nYálaki:'';ábkbs=3gaz'Íioli
mányzatot?  Az elektorok!  Kik  az elekto-
rok?  Ezzel  kapcsolatban  a  iörvény  a  kö-
vetkezőképpen   hangzik.    „Az   országos

önkormányzatot   a   kisebbségi   elektorok
választj.ák    meg.    A   kisebbségi    elektor
minden  települési  önkormányzati  képvi-
selő,   akit   kisebbségi   képviselőként   vá-
lasztottak  meg  és  a  helyi  kisebbségi  ön-
kormányzati   képviselő,   továbbá   a   szó-
szóló."    (31.    paragrat`us    2.     1)ekezdés.)
Gondolom hogy a törvény e passzusából
egyértelműen  kidei-ül  és  világos.,  nem  a
különböző  cigány  civil  szei.vezetek  vagy
azok  vezetői  választják  mcg  ]mjdan  a  11.
Országos    Cigány    Kisebt)ségi    Őnkor-
mányzatot,  hanein az elektorok!

Az  viszont  egyáltalán   iiem  mellékes,
hogy,    mely    cigány    civil    szervezetek
azok, akik a legiöbb elekton-al i.endelkez-
nek.  Természetes,  hogy  itt  is,  miiit ziz or-
szággytnési  képviselő  választások  eseté-
ben  az  ei.őson.end  a  meghatározó.  Nyil-
vánvaló annak van mgyobb esélye,  aki  a
legtöbb  elektorral i.endelkezik.

A  választási  eredmények  clőrejclzései
arra  utalnak,  hogy  az   1998  október   18.-
ai cigány  önkormányzati  választásokon  a
legtöbb  elektort a „Lungo  Drom" abs7.ol-
válta.

Farkas Ká]mán

IjENCSE SZINDRÓMA
Utólag    derült    ki,    hogy    bepaliztak

egyes,  különböző  képviselőségre  vágyó
romavezetíket a pártok korifeusai (veze-
tői).  Azt csiripelik  a verebek,  hogy egye-
sek  többszázezer  forintot  kaptak kampá-
nyolásrzi,  s  a  pénz  mellé  még  gépkocsi-
használatot és  „ajándékba"  mobil  telefo-
nokat is.  Hogy ebből mennyi az igaz? Ki
tudja?  Minden  esetre  nem  zörög  a  ha-
rasz[,  ha a  szél  nem 1`újja.  Már pedig  fúj-

-k.áfrsaFioa:tá|;?agya,:?Ftpe3:d==..f,:;#k,a:.gy-

Summa summárum:  ismét bebizonyoso-
dott,  mint  azt  a  Lungo  Drom  kongi.esszu-
sán és az Országos Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat legutóbbi közgyulésén megfo-
galmaztuk: páiizászlók alatt nem lehet tisz-
tességesen  a  cigányügyet képviselni,  a  ci-
gányügyért munkáu:odni, azért cselekedni,
tenni.  Sajnálatos, hogy sok tisztességes ro-
ma vezető áldozatul esett a töiténteknek,  s
azoknak  kampányolt,  akik  valamit ígértek
részükre,  de  inár eleve látni  lehetett,  hogy
kudarcot vallanak.

Józan ésszel előre lehetett látni, hogy a
roma  szervezetek  túlnyomó  többsége  el-
vérzik, hiszen se programjuk, se elképze-
lésük,  se  taktikájuk  és  fóleg pénzük  sem
volt, hogy az ismert esélyegyenlőtlenség-
gel megküzdve felvegyék a harcot. Egye-

dül a „Lungo  Drom" volt az, amely vilá-
gos, rövid és  hosszú  távon is elfogadható
programmal állt a i.oma és nem roma vá-
lasztók,    az   egész   társadalmi   közvéle-
mény elé. Nein kívánok e helyen a szám-
szerű  sikerekrol  szólni.  Csupán  ismét  és
újra a cigány társadalom figyelmébe sze~
retném  állítani  a  „Lungo  Drom"  Ember-
hez  méltó  életet ci'mmel  me&.elent prog-
nosztizált, reális, tudományos és az életre
alapozott elképzeléseit.

Ismét  törvényszei.űvé  vált:  az  elért  si-
kerek   és   kudarcok   ismeretében,   i.eális
elemzésével hozzá kell látni a tanulságok
mcgvonásához.  A  legfontosabb,  és  évti-
zedek   óta   most   ismét   t)ebizonyosodott
elv:   a  cigányság,  az  összefogás  hiányá-
ban  elbukik!  Sajnos,  eddig  a i.oma társa-
dalomba  és   a  cigány   szervezetek  közé
konkolyt  vetoknek   ismét  sikerült   meg-
akadályozni   a   cigányság   összefogását,
egységének kialakítását.  Egy azonban bi-
zonyos:  még  irindig  akadnak  a  cigány-
ság  valódi  éi.dekeit  mellőző,  csak  hata-
lomra  vágyó,  semmiféle  valódi  társadal-
mi   háttértámogatással   nem  rendelkező,
handabandázó  romavezeték;k,  akik  képe-
sek  egy  tál  lencséért  eladni  az  ügyet,  s
megtéveszteni a romákat.

1998.  ok+öber                  „LUNGO  DROM"

Ezek olyan idegenvezetokhö7. hasonló-\
ak,  akik  bevezetik  az  erdol)c  a  cigányo-
kat,  és  ott  hagyják  őket.  Boldoguljanak
ahogy   tudnak.   Ezeknek  az  á].a  az  apró
koncok,  a  mulandó  sikerek.  Így  mai-ad-
nak  érdemi  képviselet  nélkül  tovább].a  is
a cigányok több mcgyében, városban, fa-
luban  még   m  is.   Példaként   Szabolcs-
Szatmár-Bereg  megyé[  említem.  Itt is  ál-
lítottak listákat a különböző roma szei.ve-
zetek.  Egyes  romavezetőket  sikerült  be-
cserkészniük bizonyos  pártoknak  is.  Igé-
retek  ellenében.  A mieink  kampányoltak

:3ii3::üiegfe:re.!,gYn,őekn,zi:á:SaT.aÉ;`ítt:j
mi   lett   a   végei.edmény?   Hiába   bukotl
vagy  szerepelt  siken.el   az  ille[ő  párt,   a
végelszámolásnál  mái. kihagyták  a romá-
kat!  Hoppon  maradtak!

Azt valljuk, hogy polgári demokrácia ér-
vényeLsülésének  próbaköve,  lényege:  a  ki-
sebbségekhez való  viszony.  A priamis csú-
csán  álló  pártok  akik  fenn  hirdctik:  ok  c
demokrácia  megtestesi'tői   -   levizsgáztak.
Visszaköszönni  látszik  az  egykori  egypárt
rendszer.  Csak  nehogy  kiteljeLsedjen.  Mert
ha igen,  akkor a magyai.oi.szági cigányság-
ról nélkülük döntenek ismét, a fejük fölött.

Hogy  megérdemeljük-e?  Egy  történel-
mi  tanulság bizonyos:  ismét sokba került
az  egy  tál  lencse  szinclrómá.i.a.

Farkas Kálmán



Gyermekpszichológus.i vizsgálaf a tuzséri iskolában
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sz-emben  a testi fenyi'tés a tuzséri  iskolában.  A jelentés  kiemeli,

hogy mindezekkel  együtt eredményes  nevelő munk.a folyik.

Az orszá-gos Család-és Gyermekvédelmi  lntézet jogi  referen,se.sz,prirt
Magyar-országon  áitaiános, de súlyosan jogszerűflen a !a.nÉ.rok által

alkalmazoft megalázás és bántalmazás minden fajt:±j±

Megszületctt   az   iskolapszichológus
jelentése  a  tuzséri  általános  iskolában
tmuló roina gyerekekkel szeinben Íulí-
tólag   zúkalmzüzott   fenyítésekkel   kap-
csolaibm.    Karczag    Judit    klinikai
gycrmeki)szichológus  vizsgálata  ineg-
állapította,  hogy  az  iskolában  a  térde-
peltetés, fenéken rúgás, fülhúzás, „nya-
kon  vágás",  testi  1`enyítések  vzilószínű~
lcg  előfordulnak.  A  korábbi  vádakkal
ellentéiben viszont azt is állítja, hogy a
testi fenyítést nem csupán a roma gye-
rckekkel  szemben  alkctimazzfk.  Meg-
állapította,  hogy  ziz  iskola heroikus  és
igen    eredménycs    nevelő    és    oktató
inunkát végez.  A pszichológusnő  állít-
ja:   „ugymilyeii  tesü  fciiyítések,  vala-
mini  ezekné]   lényegesen   durvább   és
kömönfontabb  iesti-lelki  bántalmazá-
sok,   büntetések   az   ország   iskoláinak
zömében  (tapaszta]ati  becslések  alap-
jz'm   mintegy   80   százalékában)   rend-
szeresen  előfordulnak,  ám  ezt mind  a
pedagógusok,  mind  az  iskolák igazga-
tói - értlietően - kategorikusan  tagad-
jík."

Mint  arról  korábban  beszímoltunk,
az önkományzati vizsgálatot az iskola
egyik  volt  pedagógusa  indítváiiyozta,
tki szerint a cigány gycrekeket (és cszU{
őket) módszeresen megalázzák és bán-
talmazzák. Ezt egy másik tuzséri tanár
is megerősítette.  Hozzátette:  töbször is
tanuja   volt   annak,   ainikor   a   cigáiiy
gyerekeket azzal  büntették,  hogy  nein
ebédelhettek.  Az iskolaigazgató koráb-
ban  határozottan  cáfolta,  hogy  iskolá-
sokat bámikor is megütöttek volna. A
vizsgálat  eredményeit  megismerve  ezt
úgy   finomi'totta,   hogy   a   vizsgálatot
kezdeményező  tanámő  által  elköveiett
bántalmazásokon    kívül    más    eseü.ől
nincs tudomása.

Vilmán Pál, a különbizottság elnöke
ehondta, hogy a vizsgálat eredeü célja
az volt, hogy megállapítsák,  a pedagó-

ó

gusok  alkalmazzák-e  a  rendszeres  és
módszeres   testi   fenyítést.   Véleménye
szerint  a  független  iskolapszichológus
jelentésc - miként €iz ő vizsg€'úatuk is -
igazolta,  liogy  nem.  A vizsgz'úat  során

jcgyzíkönyv készült a meghallgatások-
ról, mclyet 68 roina szülő is zúáírt, állít-
ván,  hogy  nem  vcrik  a  gyerekeiket  az
iskolában.

Vajna Virág, ziz Országos Cs:úád-és
Gyemckvédelmi lntézci jogi rererensc
szerint  v<tióban  általános  gyakorlat  az
iskolai bántalmcuás és megalá?,ás. A ta-
nárok    mintegy    nevelési    e`szközként
használják ezeket a inódszereket, de cz
seinmiképp  scm  jelenüieti,  hogy  jog-
`qzerűen  tennék.  Sz€'mos  iörvény  első-
sorban az egy éve hatályos gyennekvé-
delmi  -  határozottzm  tiltjzi  és  kiskorú
veszélyeztetésének  minősíti  azokat.  A
Btk.    szerint    a    kiskorú    nevclésére,
relügyeletére vagy gondozz'iiái.a köteles
személy,  ziki  a  1.eladatából  t-olyó  köte-
lességét súlyosan  megszegi,  és  ezzcl  zi
kiskorú  iesti, értelmi vagy erkölcsi rej-
lődését   veszélyezteti,   bűntettet   követ
el,  és  egy  évtől  öt évig  terjedő  szzibad-
ságvesztéssel büntetendő.

Varga Mária

Nem  iaiúiihat  {ovábl)  egy  álialái}os
iskolai   napközis   tanámő_  a   Szaln`l.cs-
Sza{már-Úereg   megyei   Tiizséron._   Nfn..
iud  iigyanis f egyelme{  tqria_i}i. a  kiz`áró.-
lag   á;gány   gyerekekből   álló   nqpközis
csoportjában -  inagyar47zz,a  az i§azga-
ió.-A  ianámő  szerini  viszoii,(  a7~érí  nem
hossz;al)l)ították meg a szerz,ődését, meri
a  településen  miinszeri'íen  alkalimzgti.
newelési  eszközökei,  a  cigány  gyerekek
rendsz;eres feiTyíiéséi  nem voli  képes  al:
kalmaz}.i.  Az  iskolaigazgaió   és  a  pol-
gámester még  a leheiősÉgé.í  is .ki7~ái-ia
az   erősz;ak   alkalmaz.ásámk.   A   roi.na
sz,ijlőknek viszoni  íudomásuk van  pofo-
mkról,   f eiúkberúgásokról,_   i4.rdep.elie-
tésekről,     el)édmegvonásokról,     de     a
iöbbségük  sz.emei  lwi'ty  feleltqk,  fél'{i  ?
segély{.  Meg  hái  őke{  is  veriék  a  ict]ú-
rok annak idején.

„Verik  a  cigány  gyerekekei  a  ianái.o.k
Tiizfséion."   E7izf:l  kereseii  meg  a  napok-
I)an  egy  pedagógus,  aki ji'miu_s.ig  a  I:elyi
őltalá;o;  iskolál)an  iaiúioii.  Kérte,  Iu)gy
ha   lehetséges    személyesen    győződj_il.nk
ineg  ióla`  -Fai.kas  ljlla,  a_ _Magy_a.i... I1.el.-
siiúki B izDitság jogásza és Vaiga Viktória
szpciális nwnkás tart velem

A szomszédos Koiiwró állomásán vár
Palkovics  András,  az  eluiasított  peda-
gógus férje. -Annyira várta]p !nagu.k?i .-Aióla al`sz;oin nyiigodlan, amió[a lelef.o:

non besz;éliünk -majd öröine megerősí-
iésekéni   cuppanós   pusz.ii   nyo_m .mind-.
hámunk  a;réára.  A  családi  Trabanital
lakásukra inegyünk.  Palkovics Andi.ás-.
né,    maíematika-ének   szako.s.  ian`ámő
épp  nokedlii  sz!agga{, _í.öF  nú  is  a.ko.ny-
Í;,ában  íj]íínk ]e.  A s{.e,íd  asszony  he[yett

f őképp af érj I)eszél, akit  cumyiríi f pgla.I,-
kozic;i  a kérdés,  hogy  iervez.i,  (:igány  ér-
dekvédelmi  irodá(  .sz;eivez.

Öi  éve laknak kéi  óvodás korúi  gyere-
kilkkel  Tuzsér(jn.  Palko\Ji(:.sné  a  Lónyay
MeiTyhéri  Álialános  lskolőban  egy  évi.S
ianíioii  szer7~ődéseskéni,  egy  (:sttpa  ci-

gáfly  gyerekekbő[  álló  napközi.+  cst3p?r:-toi.-Ái  iskola  igaz.gatója  a  szer7~ődéséi

nyáron  azzal  az. indokkal .nen.: hoss.7~q!i:
i;íiot{a  meg,  hogy  a  tanárnő  m!tnfiájá-
val nincs megelégedve.  Ezutái. Gabi_i.ié-
ni,  ahogy  a gyerekek nevez.ik,  sz.en:é.lye-
sei.  is  bemen[  az. iskolába,  I.ogy  jelei.i-
kezzen az időközl)en,megür.eseden  !aná-
ri  helyek egyikére.  Ám az igazgalóJ. iT.y?-
inaiékosí[o{Ía       korű])bi       eliiíasí{ásáí,
mondván,  iúl   luingosak  a  gyerekek  az
osz.tályban:   Palkovicsiú _nfm   i.u.4ja  az.
elei.gedheieilen,   cizL  iskolában  jól  meg-
.szokoíl fegyelmeí  iaríani.

Aiigiisziiis   13-án  a  ian_ám9  levélben
iminkaügyi   jogviiái   kez!de_rúnyezel.l   qz..
iskola   i-gcnzgaiójánál.   Felfiéi-ie   c!   Iylyi
önkonnányi.ai  kulturális  I)izoti_ságát  is,
hogy  vizsgálja rneg  az ell.ene_ho:~oii  i.ir
iéikedések   (ö}vényes:ségéi.   Egyben   in-
díivá}tyoz,ia,  hogy  a  szii[ők.é.s  a  .gye!.e-
kek  meghallga[ásával   indi'{sanak  \'iT:
gála{o{   az  iskolóban  val4_ies`ii  fenyíié.-.
ísével  kapcsolaiban  is.  -Mert]eo.gy. \Jerik
a   gyerékekei,   a   c;gái.r   Syerekekei   Í.s
csdkis   a  cigány   gyerekekei  -   irondja
Gabi  néni férje.  -  Mindei_i  év`|.olyan:on.
van   kijlöi;  cigány   osziály,   a   iaiiárok
csak az odajáró  gyerekeke{ fenyííik."

(Részlet Varg:i  Mária:
Fenyítésrc alkalniat]an  című cikkél)éfl.)
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Immár   három   ftggetlen   szabad
vál`cuiztást  értünk  meg  (alkotmány-

jogilag csak  '94 és  '98-ast) köznapi
nyelven  szólva.  Ez  idő  alatt bizony
a   pt]litikai   váltógazdálkodás   „tör-
vényszcn`ísége"  érvényesült.  A  ha-
talmat  megkaparint(')  politikai  pár-
tok    akár    cllenzékben,    akár   k()r-
mányzati  tényezőként  vajmi  keve-
set  iettek  annak  érdekében,  hogy  a
hazai  nemzeti  és  etrikai  kisebbsé-
gek  kérdésköre  megnyiigtatóm  ol-
dódjék ineg.

De  pard()n,  mégis  történt valami.
Igy  1993-ban  mcgszületett  a Ncin-
zcti és Etnikai Kisebbségek jogairóI
sz(')1(')  törvény`   inclynek  cgyik  leg-
főbb   rendelkczése,   hogy   az   adott
kisebbségek      kisebbségi      önkor-
inányzatokat  hozhatnak  létre  lielyi
és   országos   szinten   egyaránt,   az
adott  kisebbség  érdckeinek  képvi-
sclctére,  védelmére,  választások út-
ján. Tehát egy folyamat végeredmé-
nyeképpen  jönnek  létre  kisebbségi
önk()rmányzat()k,  visszavonhatatlan
legitimitással   felruházva,   választó-

polgárok   akarata   szerint.   E   körbe
tartoznak  a  cigány  kisebbségi  ön-
kormányzatok  is,  de jure  de  facto,
és  most róluk.

A   gondolkodó    ember    számára
ncm jelcnt inást a cigány kisebbségi
önkorinányzat, mint azt, hogy ez az
a   szervezet,   amely   arra   lüvatott,
hogy    ténylegesen    munkálkodjék
amzk  érdckében,  hogy  „1ehetősé-
get"  megteremtsék  a  cigányság ja-
vára. Ez a legnagyobb kihívás!

A cigány  civil  szervezetek  több-
sége - tisztelet a kivételnek - mind
a mai napig, s már túl két kisebbsé-
gi   önkormányzati   választáson   is,
nem értik, vagy nem akarják érteni,
liogy  mit jelent  maga  a  kisebbségi
önkormányzatiság.   Többsége   nem
képes különbséget tenni, hogy mire

lrivatott  egy  civil  szervezet,  s  mire
egy kisebbségi önkormányzat. Nem
képcsek   elrogadni   mindazon   vá-
lasztási     eredinényeket,     amelyek
megszülettek.   Ncm  képesek  t:ud()-
másul  venni,  hogy  vannak  győzte-
sek   és   legyőzöttek.   A   győztesek
mögött  számottevő  választópolgári
akarat  van,  legyőzötteknél  viszont
igen csekély. Nem képesek tudomá-
sul  venni, liogy a választási progra-
inok  elfogadása,  vagy  nem  elfoga-
dása  dönt  a jelölteket  álh'tó  cigány
szervezetek j avára.

Nem   képesek   tud()másul   vcnni,
hogy vesztettek,  s meg kell liaj()lja-
nak,  cl  kell  ismerniük  azon  cigány
szervezeteket,   amclyek  szervezett-
ségük,   felkészültségük   alapján  jo-

got kapliattak arra, hogy képviselő-
iket,    elektoraikat    elküldhetik    és
akik részt vehetnek az Országos Ci-
gány Kjsebbségi Önkormányzat vá-
1asztó  elektori  gyfflésén.  Sőt,  a  vá-
lasztási      eredményeket      ismervc
„díszcigány"    kisebbségi    képvise-
lőkről beszélnek, mivel nemcsak ci-

gány sz'ármazású választópolgár ad-
ta ]c  voksait,  hanem  a  nein  cigány
szárinazású választópolgár is.  Meg-
kérdőjelezik  a  választ`ások  meneté-
nek  tisztaságát,   s   arra  készülnek,
hogy  a  nagy  elektori  gyűlést  boj-
kottálják,  s  ez  nem  más,  mint pol-
gári  engedctlenségre  való  felliívás,
törvények be nem tartására.

Ugyanakkor  nem  egy  esetben  a
„nagyliangú" cigány szervezetek és
magukat     közéleti     személyeknek
vallók,  kisebbségi  önkormányzatok
meg  nem  választására  lu'vták  fel  a
figyelinet, de ettffl függetlenül ők is
elindultak   a   választásokon.   Ered-
ményeik  azonban  a  várttól  messze
elmaradtak. Ennek dacára, nem ké-
pesek belenyugodni  abba,  hogy  ki-
maradnak   az   ún.   cigány-politikát
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l`ormáló  úttörő  csoportból.  A7,  erő-
szakos    cigány   mcntalitás    visz()nt
működik,   habiszti   „mondják":   ki`
ha nein én!

Kérdésként  vetődhet  f-e],  tényleg
ilyen  szűk  látí)körűek?  Vagy  csak
az    ösztönösség    működik?    Netán
máslionnőt   ffij   a   szél?   Mindc7.ck
megválaszolása  talány  marad?  BÍz-
zuk az olvasó képzeletére?

Meggyőződésem, hogy  a Magyar
Köztársaság   törvényei   inindenkire
egyl`ormán  v()natk()znak.  az  állam-
határ()n  bclül.  Neinrc,  l`ajra,  1'`cleke-
zetrc stb.  tekintet nélkül.  A7j önkorl
mányzati választásokat is törvények
szabályozzák,  melyeket be  kell  tar-
tani   és   végre   kell   mijtani.   Tehát
egyes    cigány    szervczcLi    vezetők,
egyes     kőzéleti     szeinélyek     nem
mondhatják azt, hogy törvények ki'-
vüliek.  Nincs külön cigány törvény,
rt)máni  kris,  csak azoknál a csop()r-
toknál,   amelyek   még   irindig   az
„Óvilágban"  gondolkodnak,  s  nem
képesek  alkalinazkodni  a  többségi
társadalomhoz, a polgárságho7„

Úgy  gondolom.  hogy  bárki  a  so-
rok mögé lát,  hiszen  nap,  mint nap
tapasztalja. érzékeli, sőt `c'itéli  a szer-
vezetek   közötti   p()zi'cit')~   és   tckin-
télyharcot.   Azt  is  tudja,  h()gy  egy
választást    -    legyen    az    ország-
gyűlési,  helyhatósági,  vagy  kisebb-
ségi -a legjobb nyeri meg` s az lesz
a   politikzü   hataloin   letétménycsc,
f()rmálí)ja  és  vezetője,  amely  ellen
nem    ágálhat.    Az    önkormányzati
munkához     mindenképp     politikai
érettség  szükséges.   Ezt  tudomásul
nem  vevő  „kis  emberkék"  vezetik
tévútra és  negatív  irányba  befolyá-
solják   a   cigány   emberek   Őszinte
akarati  megnyilvánulásaít,  politikai
támogatottsággal.

Dr. Pálfi Miklós jogász,
Szolnoki Kisel)bségi Jogvédő lroda



Októbcr végén a DOTE Nyíregyházi
Egészségügyi Főiskolai Karán felvételi
clőkészítő tanfolyamot indított€k érett-
ségizett, illetve ércttségi elójt álló fiata-
l()knak.  Az áprilisig  imLó taiifolyamnak
negyvcn liallgatója van, közülük ti'z ro-
ma sz:'mazású.

A    imfolyain    díja    szeinélyenként
szíuzezer l`orint. A roma riat€ilok tandíját
az  Oktatási  Minisztérium  fizeti.  A mi-
nisztérium, a főiskola és a megye roma
vezctői  ugyzmis  mcgállapodtck  abbm,
hogy  a  felzárkóztatás  jegyében  minél
több  cigány  riatalt  diploinához  juttat-
nak.    Több    cigány    értelmiségre   van
szükség.  A iíz  taiifoly€unhallgató  egyi-

ke a gávavencsellői Nagy Krisztián.

A magas, jóképű,  sportos Krisztiz'm a
tokaji   Tokaji   Ferenc   Giinnázium   és
Szákközépiskola  negycdikes   tanulója.
Nai)onta iskolabusszal jár  a Tisza má-
sik o]dalára.  Ncm  tagadja cigány  szár-
i"izását,  tanárai  és  diáktársai  elfogad-
ták-befogadták  őt.  Érthető,  liiszen  úgy
él  és  úgy  tanul,  mint diáktfu.sai.  Gáva-
vencscllőn jó  a  családi  háttere,  apja  a
helyi  cigány  kisebbségi  önkományzat
elnöke,  köztiszteletben  ±'üló  személyi-
ség. Az apja é`` Karakó László polgíir-
mester szervezett és felszereléssel.ellá-
iot,t a településen egy romákból álló fo-
cicsapatoi   Ez   a   csapat,   /tagja   volt
Kj.isztián is/, az Országos Roma Kupán
százü'z csapat között az előkelő hetedik
helyen  végzett.  Mezei  lstván,  az  or-
szágos    roma    válogatott    meriedzser-
edzője kétszer is meghívta Krisztiánt a
válogatott   cdzőtáborba,    a7.    érettségi
előtt álló riatalember mindkétszer részt
is vett a táborozáson.

Krisztián    azonbaii    nem    hivatásos
labdzirúgó  akar  lenni,  azt  szeremé,  ha
felvennék a főiskolára és a 1`Őiskola el-

végzése után mentőtiszt lehetne. Terve-
zi,  hogy  az  apja  nyomdokaiba  lépve
bekapcsolódik   a   politikai   életbe   is,
hogy  cselekedhessen  a romák felemel-
kedése érdekében.

Nábrádi Lajos
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Gávaveiicsellő -jol)l)ról Nagy Kris7,tián

D]cSöSÉG  ^  Hős  lT  ÉV[S

SZABÓ   ILONA

"si~éi&ÁKRáN§x[NNNEiNAK.,
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HAZÁN[  SZABADSÁGÁiRT
FELÁLDOZT^  fl^T^L  ÉLETÉT

HA RCOSTARSAl

36ds Fotl 11  NE#Z ^ZOLT  l^€Y^L
i^PSÁCHALCOS
LLiG3ZOYBTS€C

!ELát:t:n,

Szal)ó lloiia, a kis „Cinka l'a]ii`a" az  '56-os (.orradaloml)an
hazáiik szal)adságáért áldozta fiatal élettét
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fórum

A „Lungo Drom" Országos Erdekvé-
dclmi  Cigányszövettség   és  a  „Lungo
Drom"  ózdi  tagszervezcte  1998.  októ-
bcr  13-án  14 Órai kezdettel helyhatósá-
gi és kisebbségi önkományzati ví'üasz-

#aLka62á:;aa:,oósvZ:;g.í;igmyűq;É;:dTsi
házbm.

Aradi Pál, a „Lungo Drom" megyei
elnökének köszöntője után a helyi álta-
lcÁmos   művelődési   központ   gyemek-
táncegyüttese     ajándékműsort     adott,
majd  kezdetét  vette  a  fórum,  melyre
meghívási  kapott:  Farkas  Flórián,  a
„Lungo  Drom"  Országos  Érdekvédel-
mi   Cigányszövetség   elnöke,   Tarsoly
Csaba,   a   Quaestor   Rt   elnök-vezér-
igazgatója,   Stornmayer  László,  Ózd
polgánnestere,  dr.  Fónagy  János  or-
szággyűlési    képviselő,    Filep    Gyula

E:bgígze%:rdj;É;t;iTg:rrvgeezse,?i'::r,e|:
nöke,  Oh])ágy Csa])a települési képvi-
selő,   illetve  a  Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei   „Lungo   Drom"   tagszervezet-
vezetők, képviselő j elöltek.

A 1`Órumon  clsőként dr.  Kerékgyár-
tó  T.  István,  szocíológus  tartott  előa-
dást a cig€'myság  és  a polgárosodás  cí-
inén. Ennek keretében, vm-e polgárság
Magyarországon?   -   kérdéssel   fogal-
in€űva  elmondta,   hogy  Magyarorszá-
gon  szinte  csak  az  nevezhctő  polgár-
nak, akinek tartalékai vannak. Vélemé-
nye   szerint,   minél   inkább   tudatosan
ves7.  rés7,t  zi  politikábzin,  annál  inkább

nem  inondhatják  útszélre  dobott  etni-
kumnak a cigányságot.

Farkas FIórián Örömét és elismerését
fejezte   ki   a  megyei   „Lungo   Drom"
szervezettségének.   Megyei   szinten   a
legtöbb jelöltet állították.  Majd beszélt
arról,  hogy  Magyarország  nagy  lépést
tett  azzal,  hogy  a  világon  egyedülálló
kisebbségi Önkományzaú modellt állí-
tott fel. A Kisebbségi Önkományzat a
legnehezebb   politikai,   szociális   hely-
zetben  jött  létre,  mégis  a  legnagyobb
clvárásnak elegettéve létrehozta az Or-
szágos     Cigány     Kisebbségi ,  Őnkor-
mányzatot,  melyet  nem  lehet  nem  iu-

1998.  ok+öber                  ,,I.UNGO  DROM"

domásul veimi. Erkölcsi és poliúk!ú f`e-
Iclősség,     hogy    az()k,     akik    tapasz-
taltabbak     segítséget    nyújtsmzk    €u
újaknak.

Az idei választás sorsdöntő lehet, hi-
szen a cigcÁmyság nagy része vidéken él
és  nem  mindegy,  hogy  kik  képvisclik
Őket.  A  „Lungo  Drom"  programjánák
alapja,  liogy  a cigány  ügyet együtt kí-
vánja kezelni a szegénység ügyével. Az
emberhe.z   méltó   életet   célozza  meg,
mert  a cigányok  nem  segélyeket ak{u.-
nak, hanem munkahelyet.

Tervezik  a  cigány  politiku``  képzéL`t,
ugyanis  a  cigány  politikusoknak  kép-
zet,tebbeknek kell lenniük, mint a nem-
cigányoknak és  aini az egyik legfonto-
sabb,  hogy  el  kell  felejteni  a  politikai
kmierépítést.

Az előadók között szercpelt dr.  Cse-
resnyés János jogász is, aki éuTa a kér-
désre próbált  választ  adni,  hogy  miért
érdemes kisebbségi képviselőnek lenni.
Aradi Pál arról beszélt, hogy miért f`on-
tos a cigányság választási lehetősége és
szervezettsége.  Aradi Pál  Összefogla]ta

pár  szóban  az  Ózdi  szoci€'üis  helyzetet.
Rávilágított arra, hogy a munkanélküli-
ség nem  csak a cigányság problémája.
Az  Ózdi  „Lungo  Drom"  a  munkaügyi
központtal    és    a    város    vezetésével
együtt kíván ezen vá]toztaLni.

8. Kóté Lilla
Fotó: Pálfi Elvira



kánikulai  napok egyikén  a nagyposta mellett
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otthon  üdvöskéje.

Csutival az  utolsó

sztár, a magyarszerdahelyi rehabili4í3!Éí

Igaz  is,   gondolkodtam  később.   Ha
ilycn  Lszíves  az invitálás,  meg  a tavaszi
látogatásom emléke megmaradt,  akkor
irány a kis zalai község, Magyarszerda-
hely, pontosabban a Zala Megyci Köz-
gyűlés Fogyatékos Rehabilitációs lnté~
zete.  Mottóként magamnak  a hatalmas
pzuk    közepén    álló    kastélyépüleibcn
működő  intézménybc  egy  Goetlie-idé-
zetei  viszck:  ..Ha  íH  embert  olyan"k
vcsszük, mini amilyen, iulzijdoiképpen
rosszabbátesszük.Deliaolyannakvesz-
szük, zmilycnnek lennie kell, akkor az-
zá tcsszük őt,  zmivé  lelietnc".  Mert  itt
így l.oglalkoznak a gondozottakkal.

-Mit m`itatsz meg, Csuti? - kérde-
7,em  a 22  éves  Bogdán  llonát,  botcsi-
nálta kalauzomat.

- Laci vctt magámk TV-t a szobájá-
ba,  csak  ők  nézik,  minkct ncin  eiiged
oda -mutatja Csuti a példíusan rendben
tartott négyszemélyes  szoba új  szerze-
ményét.  -  Meg  mcgint  szcrepeltem  -
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válL  ái  más  témára  -,  legutóbb  Szek-
szárdon, nagy  siker volt. Minden kate-
góriában  indultain,  s  czért egész  télen
és    tavasszal    is    sokat   gyakoroliunk.
Lz'mpaláz€un nincs, már meg`szoktain a
színi)adot,   tudok  a  hosszú  rózszLizíiiű
tüllruhámra    is    vigyá7.ni.    Legjobban
azonban  szavalni  szeretek,  de  a  népi
tánccsoportbm  is  felléptein.  Az  olyan
jó, amikor annyira tapsolnak és megdí-
csémek -inondja egys7juszra.

Júliusbcm rendezték meg  11.  alkaloin-
ina] zu iskolás és felnőtt korú értelmileg
sérültek számára criz  Országos  Kulturális
és  Művé``zeü  fesztivált,  Csuü  erről  be-
szélt  -  tes7ji  helyrc  a dolgokat  Kollerné
Miklósy   Erzsél)et   iga7.gatónő.   Iniéze-
tünk  iinmz'u.  nyolcadik alkaloinmal  vesz
részt  ezen  a  kulturális  seregszemlén,  s
most  v€Úóban  majdnem  ininden  művé-
szeti ágban indultunk. Fenéptek néi)i tán-
cosaiik,  tár`sasági  táncoszúnk,  vcrsinon-
dóiiik,  színtársulatunk`  sőt  már  énekka-

Csuti  mii`dig kö7,poiitl)an i'ill

runk  is  vzm.  Lakóink  tudaiábzui  vzum:k
zuimk,  hogy  ők  nem  olyzm  értelmi  ké-
pcsségekkel  rcndelkeznek,  mint  a7.  cin-
beriség    többsége,    dc    inindcn    okuk
inegvan  arra,  liogy   érczzék,  €'úlapoiuk-
ból   ncmcsak   hátrányok,    haiicin    clő-
iiyök    is    követkc7jnek.    Ilyen    előnyös
adottság   lehei  például,   hogy   egyik  jól
táncol,  a  másik  szépen  énekel,  sőt  még
egy   Heltai   vagy   Roinhz'myi   verset   is
nagy  áiéléssel  elő  tud  adni.  Gondoz,ot-
taink  megtzmulták,   hogy  z'ülapotuk  ini-
at,t      szak`szerű      scgíLségre      szorulmk
ugyzm,  de  éppen  úgy  élvezheük  ín  élc-
tei,  inint inások.  A szereplés  különlegcs
gyógyi'r   számukra.

Az igazgatónő ezutáii körülve7.eiett az
intézeiben.  Itt hí'irman- négyen virágokai
kzipáltak, €moit cgy kis csoport 1`álcvcle-
ket gereblyézctt.  Másik régi  ismcrősöm,
Orsós   Laci   a   sertésólzikzit   tíúczm'tott{i
Néhány  szóra megálltam  velc  is beszél-
gemi,  s megtudtam, ht)gy !i Sajós7.entpé-
teren rendezett erőolimpia cgyik katcg('t-
riájábzui    győztesként    végzett.    Seinini
kincsért  iit  nem  hagyná  !n.  €'úkitokat  -
mondta  -,  €u.ért  leti  Ő  ilycn  crős,  mert
inindig a szabadbzm dolg()zik.

A gazdzisági  udvzu.  után  €i p€u.k  végé-
bc építciL s frissen átadoti új rttglalkoz-
tziió  épület  felé  vettük  magunkat.  Idc
került  a  logopédia,   a  képzőinűvészeti
munka,  a  szÖvőműlicly,  a bzibakészítés
és a vzmoda. A régi iennekct teljcs egé-
szében birtokbavettók  a bcdolgozói  ie-
vékenységet  1`olytatók,  hi`sr/.en  az  inté-
7.etnek  egyetlen  komoly  mcgrendelője
van:   a  Budapesti  Kézműipzu.i  RT  Ve-
gyesipari Gyárcgysége.

- El)ben az intézetben kik a gondo-
r/,ottak? -tettcm 1`el a kérdést most már

az igazgzitói irodáb€iii.
A    másik    épüleiiel,    a    dusiiokiv€d

együtt 142 fő a jelenlcgi létszz'muk. E1-
gondolkodtató, hogy míg ziz idősebbek
közül csak néhány, addig a 18 és 40 év
közöttieknek  inár  az  cgyliamzida  ci-
gáiiy száimazású és f`őként férfi. Rehzi-
bilitz'úásukról  70  fős  szakképzeit  s7je-
mély gondoskodik. A versenyek, a szc-
replési  lehctőségek,  a  kirándulások,  zi
kiállítz'Lsok  zuok,  aliol  ezck  a  fogyaté-
kos emberek sokszor az épek világávzü
azonos    értékben    tudnak   produkáliii.
Nagyon nagy problémánk zi roglakoz-
tatás.  Munka kellenc,  méghozzá minél
több,  képességnek  megl-elelő,  hasznos
elfoglalLság.  Lehet ez  zi szivacsdzirabo-
lástól   a   rongyszőnycg-szövésig   min-
den.`Sajnos az()nban éppen a munkzile-
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Ügyes kezű goiidozottak cladásra készített l)al)ái

hetőségek   szűkültek   be   a   legjobban`
pedig a pénzkereset mellc[[ ezeknek íi7.
cmbcreknek a gyógyítva 1`ejlesziéséhe7.
elengedhetetlen    lenne.    Szponzor€iiik
száma  is  megcsappant,  a  nagy  cégek
nem  igen  fogkúkoz"k  velünk,  zi  „Tu-
dai       Mezsgyéjén       Alapítvány"-unk
számlájára  is  inkább  magz'mszcmé]yek
juttzitják   cl   zidományukaL.   Jelenleg   a
tréning  lakásprogrzmot  `s/.eretnénk  bc-
indítani  az  irodíiépület  teiőterének  bc-
építésével.  Először  i[t  külön  szobábzui,
aztán majd  a fzduban  si+ját l:iká``b{in  kí-
vánjuk   ellielyezni   azokat,   €ikik   önál(')
életvitelrc  alk€ilim`sak,  s  mcgfclelő já-
radék áll rendelkezésüki-c.

Az   öiiálló   éleivitcl   különböző   lép-
csől`okziiról  aztán  inég  sokáig  clbcszél-

gettünk.   Aggodilmunkai   rejeztük   ki,
hiszen  a  migyarszerdzihelyi  rehabilitá-
ciós   in[ézet   gondozottjainak   ininicgy
80%-át eddigi  életében mindig valaini-
lycn   z'Ulami    inté7.ményben    látták   el.
Csaláclbzm soha nem éltek.

Kép és szöveg:  Büki Erzsé])et

A világ legkisebb hegedűje
Budapest,   Szeged,   Debrccen,   Mis-

kolc    és    több   jelentősebb    dunántúli
mgyváros mellctL Nyíregyháza,  a Sza-
bolcs mcgyci  főváros is jónéhány híres
r)rímásnak  adoit otüiont.  Kéiségtelen  a
leghíresebb   ezek   sorában   is   Benczi
Gyula  volt,  €ki  mmk  idején  megfor-
dulL  az  angol  királyi  udvarbaii,  s  csak
úgy    emlegették    Krúdy    városában,
mint a c:'u. muz``ikusát.

Ha Benczi Gyula és bandája vonatra
szállt, hogy Moszkvába induljon, előtte
a   Korom'iban   adott   hzmgversenyt,    s
mint hírlik  101  nótát,  dalt,  verbunkost,
paloúst, csárdást, walcert, pokát, ope-
rcttekct   s[b.   játszott   el   egyvégtében.
Tudta ezt a város jőmódú polgársága, s
ezen  az  cstén  még  a  színház,  s  más
szórakozóhelyek   is    zárva   mzmadtak.
Csakúgy  tódult a nép Benczi muzsiká-
jái  hzúlgatni.   A  Kossuüi-tér  tele   volt
emberekkcl.

Hasonlóan  nagy  t.omátumú  prímás
volt  Pulu,  Tokaji   Horváth   Náci,   a
végtelen  pedáiis  és  elegáns  jókiállású
púnás,  aki  a  Bableves-csárdában  ját-
szott,   majd   a   fiatalabb   generációbóI
Varga  ,Jenő,  aztán  Sarkadi  I)lemér,
akik   megjíu-ták   a   nyugati   világot  is.
Őkct mcú jól ismertem, barátság fűzött
hozzájuk.  Legközelebb  hozzám  mégis
a7. a Gul)ás Nagy Ká]mán viriuóz prí-
inás  állt,  aki  bejárta a félvilágoL,  s  ott-

honra iLsmét Nyírcgyliázán
t{ilált, ahonnm indult.

Még iu  1960-as években
nóhány  étteremben  szólt  a
magyar inuzsikzi,  v€Uahogy
megéltek a zenélésből a ro-
mí'k. Azt2'm inind több étie-
rem    csendeLs    leLt.    "Elné-
multak"  a zenekarok,  a ci-
gányzene  helyét  l`elváltotta
a inűzcne, a `sarokba a cim-
bctiom       helyére       jáiék-
asztalok kerültek,  `` már az
olyzm híres prímások is ke-
nyér,  üzlet  nélkül  i"uad-
tzk, inint Gub:'Li Nagy Kál-
mím,     Varga     Jcnő,     aki
Svájcba  „menekült",  s  ut-
cára kerü]t az  elegáns Scu-
kadi Elemér is.

Kínjában    és    elkesere-
dettségében  látot,t  a  l`tu:i-
gáshoz  Gubás  Nagy  Kál-
inán.    Fe]akarta   hívni    a
közvélemény  flgyelmét  a  cigány  mu-
zsikára-muzsikusokra,  éucik  munkanél-
kül  kuncsorogtak  egyik  kocsmz'iból  a
másikra. Hosszú ideig titokban tartotta,
hogy óriási vállalkozásba kezdett. Csak
amikor kéLsz  volt,  akkor hívott el  a la-
kására  és  inutatta  incg  a  világ  legki-
sebb hegedűj ét, amelyet fülemhallatára
meg is szólaltatott. Csak ámultam. Ter-
mészetes,  hogy  megímm a  Kelet-Ma-
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G`ilyás Nagy Kálmán

gy€u-országba,   de  iele  volt  a  hírre]   a7.
egész magyar sajtó.

A   napokban   „f()ióarchívumombim"
bukkantzm  rá  azokra  {i  l'otókra,  ame-
lyeken  Gub€'Ls  Nagy  Kálmán  prímás  a
világ  legkisebb hegedűjével  látható.  Ő
már régen meglialt,  de hogy kiiiél  van,
s egyáltalán megvan-e a miniatűr hege-
dűékesség, nem tudom.

Farkas Kálmán
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Tapas';jtalatok  ianúsítják,  hogy  külö~
nösen    a    választfisok   idő`szakz'iban   -
előLte  és  utz'uia  -  megnövekszik  az  ér-
deklődés a roma civil szervczctek iránt.
Érielcinszerű,   1iogy   zi  roma  választók
azt  vzigy  azokat  a  cigány  civil  szcrve-
zetcket   keresik,   akikben   megbízmk,
€unclyek   már   bizonyít{)ttik   és   ezért
voksolnak  vagy  szavaztík jelöltjeikre,
inert évek során bizonyított{'k:  képesek
a   magyarországi    cigányság    érdckeit
fclválkilni,  képviselni és  védeni.  01yan

politikát folytatmk, amelyek keresik tv~
összckötő hidat a ldsebbségi és a több-
ségi társadalom között.

A  vákisztásokat  követően  meg  azért
növckcdhet    az()knzü{    a    civil    cigány
szervezeteknek  az  ázsiója,  amelyek  si-
kerescn  képvisclik  a  cigány  ügyct.  El-
f()gult   lcnnék,   ha   v€i]ainclyikei  is   ki-
cmclnénk.  De  nein  is  (')csárolom,  nem
s/.óloin  meg  csupán  zizért,  mert  sikere-
sen   szerepel.   Sajnos  előfordult,  hogy
csupán  cinizmusból  írták  le a  sikerek-
ről  szóló  híradások  nyomán:  sok  kicsi

:zung:szEé:lsTCTgeáj|;gEzrás;skej,éáleq:nyi::J
Polgári  Szöveiség  immár  behálózta az
egész  országot és többszáz alapszervc-
7.ct.ci   alakíiott.   Ha  nem   bíztzik   volmi
benne a romt'k,  bizony€'ua nein ezt vá-
lal`ztják.

Kár   és   baj   lenne   most   a   „Lungo
Drom'.-ról   s7.ólva  elhzúlgatni  és  l.őleg
cinikus  megjegyzésekct  illetni  a többi,
sikereket  cléri  roma  szervezetet.  Hála
lstennek vagy  sem,  tény:  legalább 200
bejcgyzett roina szervezet van Magy€u.-
országon.  Hogy inennyi vzui csak papí-
ron,  s  mennyi  a vzúóságban ma műkö-
dőképes,    pontosan    ncin    tudni.    Egy
azonban bizonyos:  a választások kime-
netclétől  és  sikerétől  rüggedenül  meg-
jósolható:   €úiol  a7j  clmúlt  négy  taiiuló
csztendőben  bizonyítoLtÁk  képcsségei-
kct és  ráicimettségükct  a roma  Önkor-
mányzatok,  itt ismét azok a jelöltek az
esélyesck,   akik  korábbc"i.   Ahol   csak
egyes  vczetík  Önös  érdekci  érvényc-
sültek, s nem képviseliék a roma ügyet,
()it a csalódottság miatt ezek a képvisc-
lők ncm számíthatnak a bizalomra.

Madíuat tolk'u.ól, embert barátjáról, -
tarija  a  közinondás.   Sok  igazság  van
benne.  A7.  iemészetes  mindig,  hogy  a
roma      választópolgárok      elsősorban
szervezetre  szavaz"ik,   noha  vz'Uasztí'i-
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sukbzi belejátszik ziz  is,  hogy kik  azok,
zúcik   e   cigány   szervezeteket   vezeiik,
irányítják.  SzoroLsan  tehát nem  választ-
ható  el  egymástól  a  szcrvezei  sikere,
illet.ve   elnöke,   vezetője   népszerűsége
helytállása,     bizonyítá`sa,     liitelessége
vagy hmdabandázása, olyan olcsó nép-
szerűségre  wUÓ  törekvése,  ha  minden
áron  csak  pozíciólioz,  a  „korom'úioz"
akar  hozzájumi.  A sokszor  romaellen-
séget  szító,   a  cigányságot  egymással
szembeállító demagóg vezetők ideje le-
járt,     vagy    népszerűségük    igencsak
megcsappan a jövőben.

Tisztábban   látnak  ma  inár  a  cigá-
nyok, inint négy  évvel czelőit.  Sok lie-
lyen  már  a kcserű  tapas7.talatok  is  rá-
döbbeniették  zi  roina  társada]mat  arra,
hogy a cigány értelmiségeik incgnyeré-
sc,   bevonása,   iudászi   elcngcdhetctlcn
fcltétele az clőbbre jutásánztk a polgári
társad€úomba.   Nem,   nem   csup{'ui   és
nem elsősorbím a roina írókról, költők-
ről,   újságírókról,   zcnészckről,   képző-
művészekről  szólok!  Elsősorban  azok-
ról   a  roina  s7.ánmtzású  mémökökről,
agríirszakembcrekről,      kö7.g€udás7jok-
ról,   jogászokról,   és   nem   kcvésbé   a
mind jelcntőscbb  roma  vállalkozókról,
akiknek s7.crcpet kell kapniuk a közélei
különböző szintjein.

Elvitamatatlan  érdeme  &  1.  Orszá-
gos Cigz'uiy Kisebbségi Önkományzat-

n€ú{,  hogy  az elmúlt négy  tanulóévbcn,
kitíiposatlan  utakon,  sikerült.  olyzm  ös-
vényre lclnie, kitziposnia ós az alapokat
leraknia, amellyel ()rszág világ clőLt be-

gáá°g]#°éts:s:é::#r„:%:ovEg%i:a]t,íz-t
a romák és a közvélemény által is elis-
mert és táinogaiou roma vezeiők kerül-
nek  olym  hclyzeibe,  akkoi.  a  cigány-
ügy nem lesz árva és kiszolgz'ütatoLt eb-
ben az országban.

Ezért clvtelen  akár  választások  előit
vagy után (!) is `szembeálli'tani egymás-
szil  a  cigány  civil  szervczeteket  és  vc-
zetőiket!  A roma  tí`u.sadziloin ki`szolgál-
tatottsága ellen cszk egységes 1`ellépé`+
sel,   egymást  segítve  és  t€'`mogatva,   s
nem  egyinást  lcjáratva  vchc[jük  fel  a
küzdelmet.  Másképpen  nincs  csélyünk
ajövőben sem.

Aki rövid  távon  gondolkodik,  az  clrc-
1ejti:  a roiníi  civil  szervczetekre  a jövő-
ben i.` számítani kcll.  Ők a roma önkor-
"'my7.zitok   szülőmyjai.   Egyellen   civil
roma szervczetről sem szabad t.ehát ciiii-
kusan   szólni,   ínii,   sem   a   vákisztások
előtt,  sem utfuia. Dc még a kéi választás
közötü ciklusbm sein. Ez, zúapvctő crköl-
csi,  ctikzii  kérdés.  Egymás  imu-z'isa,  bki-
mz'úáLsa a roma mozg:Uoin rákl`enéj e, cs€U{
z'ui {tz  ügynek,  árt  a  cigányságmúc  és  a7.
egéLs7. társadaloimak.

FarkztL` Kálmán

Ors/,ágos cigáiiy öiikoriiiáiiyzati választás -1994.
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Ujabb elsős diákok a „Roma Esély"
Alternatív AlapíTványi Szakiskolában

Immár hannadik éve folyik az okta-
tás  a „Roma Esély"  Altemati'v  Alapít-
ványi Sz€údskolában.  Az idén is sok új
elsős kezdte meg  t€mulmányait az át]a-
gostól  eltérő  intézményben.  Velük  be-
szélgettünk €irról,  hogy miért ezt az is-
kolát  víi]asztott2'k,   és   milyen   tapasz-
ta]aLokat szereztek az elmúlt egy hónap
alatt.

Tóth  Krupa  Sándor  Jászalsószent-
györgyön él.  A 18 éves fiú {riz általános
iskola elvégzése után egyenesen ebbe a
suliba jelentkezett,  s  hogy  miért azt is
elmondta nekem„.

- Erről az iskoláról a volt osztálytár-
saimtól  és  az  osztályf`őnökömtől,  Baj-
zát lstvánnétól hallottam. Ő ajánlotta,
hogy jöjjek  ebbe  az  iskolába,  mert ez
inegfelelő lenne a t"iulás szempontjá-
ból.  Hallgattain  rá,  és  nem  is  bántam
meg.   Nagyon  jó   suli,   sokkal   lazább
mint  a  többi  iskola,  és  itt a  tanulás  is
sokkal  könyebben  megy.  Szeretném  a
számítógép-kezelői  szaJmát  elsaj ád'ta-
ni és utána I]a kedvet érzek még a tanu-
lásra, leérettségizni és dolgozni.

Burai  Annamária  szintén  Jászalsó-
szentgyörgyről érkezet,L Az ő véleménye
is  igen  poziu'v  az  iskoláról.  Elmondta,
hogy előtte két évig `járt Jászapátira, ke-
reskedelinibe, de sajnos ott kellett hagy-
nia,  mert  nem  volt  gyckorlaú  helye.  -
Tálán  a  sz:'mnazásom  miatt  -  mondja
kissé szomorúm. Nagyon nagy az előíté-
let a cigányokk{ti szemben, én sztját bőrö-

Burai Annamária

Tóth Krui)a Sándor

mön  tapasztaltam.  Csak  azért  inert  ci-
gány   voltam,   nem   alkalmazoit   senki,
nem  számított hogy  tudok-e  vagy  sem,
alka]imm   sem   volt  bebizonyítani.   Is-
kola  nélkül  pedig  sajnos  nem  lehct  ér-
vényesülni.     Ekkor    mondta    Kökén.y
Kálmán,  hogy  létezik  ez  az  iskola,  é``

jelentkeztem. Ebben az iskolábm sokku
jobbm érzem magam, inint az előzíbcn.
Még  cstk  egy  hónapjzi járok  ide,  de  a
jegyeim máris sokkal jobbak, mint Apá-
tin  voltak.  Itt  úgy  érzem  minden  di:`k
egyfoma, nincsenek kivéielek. „Itt csak
diákok vmnak!"

Rostás    Angéla    szőke,    kékszcmű
lány,   ránézésre   senki   nem   mondaná
meg  róla,  hogy  cigány  szám€izású,  ő
mégis  vállalja  és  büszke  rá.  Tiszapüs-

pökiből járok be minden nap Szolnok-
ra. Picit fárasztó az út, de reggelenkéni
boldogan kelek fel, és alig várom, hogy
a  suliba  érjek  -  mondja  mosolyogva.
Eleinte elég nehéz volt beilleszkedni az
osztálytársak közé,  de  segített egy  ba-
rámőm,  aki már második  osztz'úyos.  A
suliról  is  tőle,  illet,ve  a  TV-ből  hallot-
tam.  JÓ  érzés  minden  nap  úgy  haza-
menni,    hogy    megértettem    az    Órák
anyagát, nyugodtan alszom el, és talán
azért is várom minden reggel, hogy su-
li legyen.  Bár ez elsősorban a tanárok-
nak köszönhető, mert ha nem értjük az
anyagot,   akkor   addig   magyarázzák,
amíg rá nem jövünk. Ha kell külön Óra
keretében is. Tetszik a suli, tetszenek a
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t-iatalok  is,  akik  ide jámék.  Nem  bán-
tém  meg,  hogy  ide jöitem,  amióta  ide

járok  nőtt  €u  önbizalmain  is,  és  egyre
többet  gondolok  mTa,  hogy  a  suli  el-
végzése  után jó  lenne  megszerezni  az
érettségit is.

Bartus Ferenc  Rákócziújfáluban  él,
nem cigány szánnazású.

- T`idtad, hogy itt a tanulók nagy
része cigány származású?

- Igen,  de ez engem nem zavart ak-
kor sem és most sein. Soha nem az volt
számomra  a  legfontoszibb  cgy  embcr-
ben,  hogy  milyen  a  származása.  Ami
alapján  mindig  ítéltem,  ziz  az  őszinte-
ség,  a  kcdvesség  volt.  A  szüleim  sem
neveltek  soha az előítéletessé5tre,  min-

B€irtus Ferenc

dig  voltak cigány  és nem  cigány  bará-
taim  egyaránt.  Erről  az  iskoláról  egy
unokatestvéremtől  liallottzm,  aki  szin-
tén  ide jár,  Ő  most  hzinnadikos.  SokaL
beszélt  nekem  a  suliról  és  én  gondol-
tam megpróbálom, háüia sikerül. A ne-
hezén már túl vagyok,  fölvettek, most-
m'u minden cLsak rajtam  áll.  Szeremék
egy jó  szakinát,  azt hiszem a számító-

gép-kezelőit  fogom  megpróbá]ni.   Így
az első hónap elteltével nagyoii teLszik,
sok  barátot  szereztein,  a  tanárok  €u.a-
nyosak  és  ami a legfontosabb a jegye-
im is elég jók. Ha elvégzem az iskolát,
utána   szeretnék   leérettségizni,    vagy
dolgozni. De ézt majd a suli elvégzése
után is ráérek eldönteni.

Rácz Zsuzsanna
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Mint   a   sínekre   hajított   üveg,
olyan  élesen  sikoltott  föl  Balogh
JÓskában  a  kétségbeesés,  amikor
döngve   becsapódott   mögötte    a
sopronkőhidai     f.egyház     kapuja.
Úgy  érezte  magát,  mint  a  részeg
embei., akit a pincér kilökött az ut-
cál.a.

Imbolygó  léptekkel  indult  el  a
buszmegálló  felé.  Hóna  alatt bai.-
na   papíi.ba   csomagolt,   téglalap
alakú      csomagot      szorongatott,
amelyben a börtönévek alatt vásá-
rolt könyvek lapultak.. .

A  buszon  úgy   állt  meg,   hogy
senkivel .se  nézzen  szembe,  meft
már hallomásból tudta,  a helybéli
lakók  ismerik  egymást  -,  s  Ő  az
idegen, csak „onnan" jöhetett.

A kattogó vonat kerekei, mintha
azt  zakatolták  volna:  mi  lesz  ve-
led... JÓs-ka...  ho-gyan...  to-vább?

A két év tíz hónapos böitönbün-
tetés   alatt   megszállottként   olva-
sott,  tanult - titokban  íii.  Az  írás
kényszere formálta,  alakította jel-
lemét, meit ahhoz, hogy gondola-
tainak tartása legyen, előbb ki kel-
1ett   egyenesítenie   saját   gerincét.
Le   kellett   győznie   kishitűségét,
hogy    megfejthesse     a    miéitek
összefüggését.

Első lépésként fölfedezte "elgán-
csolt" életének buktatóit, s vele pár-
huzamosan  megtalálta  azt  a  kul-
csot,  amely  nyitja  a másfajta élet-
hez vezető ajtót - ahol a cigány is
élhet  embei.  módra,  ha  nem  „húz
ujjat" a töivénnyel.

A töi.vény pókerai.cú, szigoiú te-
kintetű,  ei.Ős  és  megingathatatlan

pillére  a társadalomnak.  Ez a vo-
nat is  párhuzamos  sinen  fut,  me-
netrend   szerint.   A  rend   az   élet
függvénye.   Aki  figyelmen  kívül
hagyja az úgy jái.,  mint én -holt-

A kis művész
A cigány  t`iú  álmában  igazi  vászonra,  valódi

olajfestékkel lovon vágtató cigányt festett.  A IÓ
fehér volt,  a cigány barna ai.cú, villogó tekinte-
tű,  aki  vakmerő hetykeséggel,  szőrén ülve,  fél-
kézzel fogta a kantárszárat.

A kis művész ecsetje, magas hegyeket és buja
erdőt  varázsolt,  az  idillikus  tájat kanyai-gós  ös-
vény szelte ketté. Mielőtt a vászon egére lophat-
ta  volna  a  Napot,  fölébredt.  Tekintete  a  szom-
széd ágyra tévedt, ahol nyolcéves húga aludt.

A nyári holdfény beszivárgott a függönytelen
ablákon és különös kontraszttal világította meg
a kis  cigánylány  ai.cát.  A fiú kiugrott  az  ágyá-
bó1,  meggyújtotta  a  peti.Óleumlámpát  és  taka-
i.éklángra  állította.  Lázas  kutatással előkerítette
az iskolai Földrajz Atlaszt, amii.e rátette a ti'zfil-
léres i.ajzlapot és töi.ökülésbe helyezkedett a hú-
ga ágyavégében.

A  kislány  a  bűntelenek  álmát  aludta.  A  kis
művész tekintete megtelt fénnyel,  amikor a ce-
mzája egy merész lendülettel megrajzolta az al-

vágányra      lökik...      t`élhangosan
mondta ki ezeket a szavakat.

JÓska vÍvódott - agya olyan volt,
mint egy csatatér: éivek, ellenéivek
csaptak össze,  s  Ő egy képzeletbeli
távcsövön  figyelte  a harc  kimene-
tét,   amelytől   soi.sa,   1éte   ftigg   -,
meit  nem  akar  soha  többé  rácsos
eget  látni  és  cii.klit  sem,  amely  ál-
maibólfölriasztja...

Tekintete  előtt  képek  villantak,
amit exponált, előhívatott és kina-

gyított  a  tudat.  Látta  a  feleségét,
akinek  az  ai.cát kisajátította a bá-
nat.  Hangtalan zokogás  i.ázta ineg
Balogh JÓska vállait...  Lehúzta az
ablakot,  s  hagyta,  hogy  a szél  le-
törölje könnyeit...  Nem szégyelte.
hogy eltöii a féri`i „mécses", meit
a sírás megtisztította a lelkét a bű-
nöktől,  amelyet csak nehezen tud
elfelejteni az ébredő lelkiismeret.

Rácz Lajos

vÓ kislány mosolyát. A fiú anyja kijött a szom-
széd szobából és riadtan szemlélte az ágy végé-
ben rajzoló fiát.

- Hát te mit csinálsz? - kéi.dezte.
-  Lerajzoltam  a  Mancikát.  Nézd  meg  anyu-

kám, hogy hasonlít rá!
Az asszony rápillantott a rajzra,  majd  a fiára,

aztán megint a rajzi.a.  Szemébe hökkent bámu-
lat költözött. Egyszerű lelkével megéi.ezte, hogy
amit a kezében tart az nem hóboftos gyemeki
firkálás, hanem a tehetség diadala.

- Nagyon szép kisfiam,  de le kell már feküd-
nöd, hiszen elmúlt éjfél.

-Anyu, anyukám!  Ugye, veszel nekem vász-
nat meg  olajfestéket? - kérdezte  a fiú  remény-
kedő hangon.

-  Nincs  nekünk  an.a  pénzünk,  tudod,  hogy
csóró  romák vagyunk,  de  ha  majd  nagy  leszel
és  az lsten megsegít,  akkor biztosan lesz vász-
nad meg olajfestéked.

Az asszony hangja remegett. Elfújta a láinpát,
s a sötétben letöi.Ölte könnyeit.

A fiú ismét álomba merült. Tüzes napot festett
a vászon egére,  amely szikrázva megvilágította
a vágtató cigány lovast.
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Valmnikor   jó    negyven    csztendeje
akkított{'k ki a szarvasi „Krakkóbzui" a
sporttelepct.    Az   ott   felépült   öltözők
épüleiéi  szorgos  kezck  bővítgették  az
évüzedek  l-oly!mán.  A 80-as  évek kö-
zepén  még  egy  fedcu  tekei)álya is  fel-
ér)ült,  hogy  lcgycn  helye  a  szarvasi  -
sp()riolásra  és  szórakozni  vágyó  roma
l`ialaJokn:k.

A „Krakkó" inár a múlté, a putrik lie-
lyén   padlásszobás   paloták   magasod-
nak.  Az  örcg  épület kinőtte  magát,  az
1994-ben  megalzikult  Szarvasi  Cigány
Kisebbségi  Őnkormányzai  célul   [űztc
ki cgy új  közö`sségi központ l.clépítését.

Sok  ``zámbavchető   lehe[Őség  közül,
hosszas  clőkészítés  után  dömött  tzivzüy
a Pus7,tai Jó7sel. vezette roma testület,
a régi  hcly  mellett.  A megvalósításhoz
nagy`szerű  p{umerekre  ta]áltak a Nem-
zeti  Kiscbbségi  Hivatal,   Szíllősi  lst-
vánné  volt  országgyű]ési  képviselő  és
Szarvas   V€'iros  Önkományzata  részé-
rűI. A helyi KONÉP városgazdálkodási
KFI` egy nyertes pályázat után  50 nap
leforgása   alatt   valóságos   csodát   tet,t,:
``7.epteinber 25-én átadták a minden ré-
``zében   újjávarázsolL   Arató   utcai   KÖ-
zösségi  Házat.

-  Mindez,  nem  csupán  klubház  im-
már,  hancin  közösségi  ház,  romáknak
és   mindenkinek,   s   ezt  most  kezdjük
tcuLa]ommzd  megtölteni  -  fogalmazott

.Járd  a  táiicot

A ineLyei roiiia vezérkar

Üiinepi pillaiiatok

Pusztai  JÓzsef  a  csa]ádi  népünnepség
hangulatát idéző megnyitón. Majd me-
leg szavakkal  méltatta a sok-sok intéz-
mény,  egyesület és  testület részéről  ér-
kezett segítséggel.

Dr.  Demeter  László,   Szarvas  pol-

gámestere ünnepi beszédében kiemel-
te  a  cigány  kisebbségi  önkományzat
elszántságát  és  tenni  akarász'Lt.  -  Ezzel

i998.  ok+öber                  „I;UNGO  DROM"

az eredménnyel a kételkedőket is meg-

győzték - mondta.
A megnyitót  táncegyüttes  és  a Giliji

együttes  fergeteges műsora tette  feled-
hetetlenné.    A   szarvasi   romák   álma
megvalósult,  egy  újabb  hazát és  házat
találtak.

Szentes
Fotó: Malmos
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Vendégü k: e rkes eIa
Nézem  ezt  a  liúszéves,  perzselő  te-

kintetű  fiatal  embert,  hallgatom  világ-
megváltó gondolatait. Hirtelen magam-
ra ismerek - mert én  is  ilyen  lelkesen
hittem abban (hiszek ma is), hogy lehet
tenni annak érdekében - temészetesen
az identitástudat megőrzése,  felvállalá-
sa mellett, érdekében,  ki lehet vívni az
emberek,  a  közösség,  a  nagy  társada-
Iom  megbecsülését.   Ki  lehet,  ki  kell
lépnüik a szolgasorsból.

Ugyanilyen    törekvések    motiválják
Berkes   Bélát,   aki   Pétervására   nevű
községből jött - mnak is a legszéléről,
vagyis  a  cigánytelepről.  Valami  csoda
folytán   Bélának   sikerült   leérettségiz-
nie. No nem az eszével volt baj, hanem
a körülmények nehczítették az érettsé-
gihez  való  eljutását.  Bélánck  sikerült.

Bélát  a  gimnáziumban  egy  csomó  at-
ü.ocitÁs   érte.   Azt   hihetné   az   ember,
hogy  2i  padjába  bevésett  „gypsy"  csu-
pán csak diákos csíny - talán még el is
fogadható -, de ha mcllé rakjuk azokat
a mozaikszókat,  akkor már nem hecc-
ről  diákos  csínyről  beszélünls,  hzmem
tudatos megkülönböztetésről Alljon   itt
egy-két példa: ha az embert nem hívják
buliba, ha néhány másodperces beszél-
getés  után  fáképnél hagyják, ha Össze-
mosolyognak,  fintorognak  a  háta  mö-
gött,   akkor  az   emberben   óhatatlanul
felvetődik a kérdés, hogy mi az oka en-
nek   a   megkülönböztetésnek,   ha  úgy
tetszik  kriekesztésnek?   Bélának   nem
kellett sokáig  tűnődnie.  A kérdés nyil-
vánvalóvá vált a számára:  a számazá-
sa minden gond, probléma forrása. Bé-
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la először önmagában kereste a liibát, s
zK    okot,    amely    lcbonuiatíitl€m    fíilai
emelt Önmaga és diáktársai közé.

Béla egészséges  lelkc,  s7.ellcinc áise-

gítette    ezeken    az    €ikzidályokon,    sőt
inegedzette  a  lelkét  és  arra  huzdítoi[zi,
hogy  tcgyen annak érdckébcn, h(tgy ez
ne legyen így,  s ez íi tenni zikarás a i)á-
lyaválaszt{'Liban   is   megmutatkozott   -
cgyfaj ta iránytűként meghziü'u-ozia Béki
útját...

Berkcs   Béla  e7j   év   ős7,étől   zi  J(')zsel.
Attila Tudományegyetcm  budapesii  ki-
Iielyezett  tagozatának  koininunikái`i(')s
szzikára  jelentkezett.  Ahol  iöbbek  kö-
zött  újságíró,  tévés,  videós,  koinmuni-
kációs  szakemberképzés  rt>1yik,   c7,cn-
kívül rekli'mievékenységbe  i``  belekós-
tolhamak,   inint  i)éldául   cgy-cgy   cég,
vagy  tennék  „zirculatái"  inegrajzolják,
majd áruba bocsájtják, vagyis a legjobb
Ludásuk szerint „eladják".

Berkes Béla nagyon í`ontosnak iartja,
hogy  megőrizze  és  ápolja az  identitz'Ls-
tudatát, ámcntse és tzmíthatóvá tegye -
mert a gyökerek megtartását inindcnnél
fontosabbnak  tartja  -,  csak  így  tudjii
inegrajzolni  hűen  azt  zi  cigáiiy  mcula-
tot,    ímely    majd    elzidhatóvá    vz'ilhzit
mindazok  számára,  akik  olykor  iudaL-
lanságából,  félret€'tjékoztatz'isából,  vagy
lustaságából  olyan  inforináci(')kat  kap-
nak  az  elcktromos  és  írott  médiáktól,
imelyek   bi7.ony   rasszista   indulatokzii
gerjesztenek...   A  „tiszta"   tájékoztatás
bekötözheti  iHokai  a  .,sebekct"  ame-
lyeket  évúzedek  Óta  t'olyzmatosan  cj-
tettek a cigányokon.

Berkes    Béla    inindaimyiunk    ált{ü
annyira közkedvelt Péli Tamás szavai-
val    summázta   azt   zuz    ars   poeticát,
amely  mintegy  vezérfonalként meglia-
tározza  mqjdani  életútját.  S  ez  zi  híres
Péli- inondás emi'gyen  szól:  „az előíté-
1et  falát  mind  a  két  oldctiról  döngetni
kcll....„

Mit is  mondhatiiék  Berkes  Bélának,
ennek  az  izgága,  vitatkozó  fiatal  em-
bemek...? Tálán  annyit,  hogy  továbbrzi
is  vítatkozzon,  érveljen,  döngesse  ama
bizonyos  r`álat,  ha  m4jd  mikrofont  és
tollat  kap  csákány  helyett,   hogy  rést
üssön azokon a .torlaszokon, c"nelyet az
előítélet emelt olykor csák önvédelem-
ből...

Rác7, Lajos
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Az évente más-más településen meg-

t{u.tásra kerülő  Kulturális  Nap,  a  tava-
szi  Sport]iap  mellett,  Békés  megye  ci-
gány  közösségeinek  legrangosabb mű-
vészeü   ta]á]kozója.    A   hagyományos
ének, zcne, tánc-csoportok mellett min-
den   évbcn   tehetséges   Békés   megyei
képzőinűvészt, írót, költőt mutatunk be
s  f`Órumot rendezünk a cigányközössé-
gek   vezetőinek   az   aktuális   kérdések
közös mcgbeszélésére.

Ez évben a sarkadi Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtár Kollektívája
sikeresen rende7.te meg a helyi Cigány
Kisebbségi  Önkományzat,  a  Megyei
Közgyűlés Nemzeü és Etnikai  Kisebb-
ségi  Bizottság<Áuiak  és  a  Békés  Megyei
Cigánykkosok Egyesületének táinoga-
tásávzil  az  országosan  is  jelcntős  XV.
Kultm'üis Napot.

Si[rma]i László, költő

A  mcgyc   12   településéből   15   cso-
port,   közösség   léi)ett   1`el   sikenel.   A
több  mint  250  1`Ős  közönség  egészna-
pos  sz]`nvonalas,   változaios  műsorbzm
gyönyörködhetett.   Kiemelt   eseménye
volt  a  Kulturz'úis  Napnak  a  megnyitót
köveiően Surman László  Békésen élő
teheLségcL` költő Sóhajok chen megje-
]ent elsőkötetének bemutatása és Rácz
János  mezőberényi  festő  képeiből,  a
Szukadon   élő   cigányszámazású   Óvo-
dás  és  á]talános  iskolás  tanulók rajzai-
ból megrendezett kiállítás megnyitása.

A délutáni műsor közben Zsigmond
Károly  és Pusztai JÓ7,sef az  Országos
Cigány Kisebbségi Önkományzat tag-
jri   aktuális,   választással   kapcsolatos
főrumon  találkoztak  Békés  megye  ti-

Szíiii)adon a sarkadi hagyoniáiiyőrző egyiittes

zennyolc  településén  működő  kisebb-
ségi önkományzat és a Békés Megyei
Cigánylakosok  Egyesülete  vezetőivel,
képviselőivel.

A  jó   liangulatban   lezztjlott   hagyo-
mányőrző rendezvény méltó  volt a ke-
rek  és  magas  sorszámhoz,  s  a  cigíiny-

kultúra  értékének bemutatására  terem-
tett  alkalinat,  élménnyel  ajándékozott
meg minden résztvevőt.

Köszönet a rendezőknek, támogatók-
nak.

Kép és szöveg: Hevesi .Tózsef,
nemzetiségi `szakfőtanácsos

A szeghalmi „GyémántgyűrLT' hagyoniáiiyőrző egyiittes
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Ha a  jelenlegi   kormánykoalíció

választási   ígéreteit   sorra   vesszük,
akár  reinénykedve  is  nézhetünk  a
következő  évekre.   Programja  sze-
rint  új  gazdasági  és  társadaliri  ki-
egyezésre,    a   szociális   partnerség
erősítésére    törekszik,   ugyanakk()r
az  igazságt)sabb   köztcherviselésre,
egyáltalán a p()lgári jólét alapjainak
megteremtésére.     Szépen     hangzó
i'géretek,   melyeket  persze   koránt-
sem   könnyű   valóra   váltari.   Mert
`a]z,éft (iz.i is l.áti"iú kell, Iiogy a kor-

máriyváltá`sscLl  a tár.sad,almi  gondok
nem   csökkeiitek,    haiiem   bizonyos
sz.emponiból  növeked[ek is. Nyílv'an
cbben  az is  szerepet játszik, hogy  a
gazdasági  rejlődés  k()rántsem gyor-
sult   fel   az,   clmúlt   években   ()lyan
inértékben,   mint   amílyen   mérték-
ben  kívánatos  lehetett  volna.  Köz-
vetve jelzi  ezt  a helyzetet az  a tény
is, li()gy  1996-bm például  a reálbé-
rck Összesen  18  százalékkal  zuhan-
tak,  aniirc az ötvenes évek eleje Óta
nem volt példa.

De  még  emél  is  sokkolóbb  az  a
témy` tLogy  a  tár\sad,alom  végletesen
kettélmsad.t.  MiközJien polgárosodás-
ról  hallunk,  (amelyet i)er.sze  igen  ne-
héz  i]omo\s(tn   meghc[tározni),   az  el-
sz;egénye(lés folyamata iwm állt meg.
Ncm   is   á]lhatott,   hiszen   gazdasági
növekedésr()1 nem beszélhetünk. An-
nak ellcnére sein, ha a kormányzat -
legalábbis  programja szerint - dina-
irikus és az egész országra szétterülő
gazdasági   növekedést,   nagyszabású
munkahelyteremtést,   az   adók  mér-
séklését  stb.  Ígéri.  Csak  éppen  az  a
kérdés, hogy milyen áron. Senki sem
lriheti  ugyanis,  hogy  a  megliirdetett
gazdaságpolitikának  csupán   nyerte-
sei  lesznek.  Emek  elfogadása  merő
önáltatás,   még   akkor  is,   ha  az  új,
jobbkéz koa]íció már-már mindeiiha-
tónak  tünteti  fel  inagát.  A  pohtikai
centralizáci(')    (központosítás)    és    a
tisztogatás   azonban   másról   árulko-
dik.

Legelőször  is  arról,  hogy  igazá-
ból  a hatalom techrikája változott
meg.  Az  egypólusú  döntéshozatali
folyamat  is  ezt  mutatja,  vagy  ép-
pen a törvényhozói  hatalom szerc-
pének   csökkentése.   De   ;7i!.77é/   !.;?-
kál)b  a  pártpolitikai  érdekek kizá-
rólagossága  érvényesül,  a d.emok-
ráicia  kerül veszélyl)e.  Jól.lehet  so-
Iui  iiem  volt  és  nein  is  lesz  ci  szó
szoros  érielmél)en veti  iúpurctl.om.
Az, ilyen  I'taíalom technikatl,ag egy-
szerű,en     kivltelezhetetlen     voliia.
Csak   különböző   eszközök   lehet-
nek, melyek segi'tségével  a válasz-
tópolgárok  felcserélhetik  a  hatal-
mat  egy  másik  hatalommal.   Ter-
mészetesen,  ha  a  hatalom  már  a
helyén van,  akkor különféle korlá-
tozásoknak    kell    engedelmesked-
nünk,   és   számos   dologban   már
nincs  választásunk.  Nincs  válasz-
tásunk  abban,  hogy  küldjük  vagy
ne  küldjük  iskolába  a  gyerekeket.
Elvileg   igen,   a   gyakorlatban   vi-
szont  azt tapasztaljuk,  hogy  sokan
azért nem járhatnak iskolába,  inert
egyszerűen   nincs   ruhájuk,   cipő-
jük.    Nincs    választásunk    abban
sem,   hogy   rizessünk  vagy  ne  fi-
zessünk adót.  Elvileg  ez  is  igaz,  a
mindennapi   tapasztalatok  viszont
azt  mutatják,  hogy   a  társadalom
több mint egyharmada egyszerűen
képtelen  adót  fizetni.   Mert  segé-
1yekből tengeti életét.

Még  ha  korai  is  kimondari,  de
már   bizonyo.s  jelek  ui(ilnak  arra,
hogy  a demokraiikusan  megválasz-
tott    hatalom    is    korrumpálód,hai.
Döntései egyre  gyakral)ban el_lenté-
tesek  a  töl)l)ség  vágyaival.  Ám  te-
gyük mind.járt I}ozz.á,  Iwgy  egyetlen
haialom  sem  képes  mindenki  meg-
elégedésére   szolgáliú.   Még  cmlé-
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kezhetünk  ana,  hogy  az  ideológiai
értelemben  baloldali  koali'ció  val(')-

jában  jobboldali   gazdaságpolitikát
folytatott.  Most  amyiban  változ()tt
a helyzet,  h()gy  a7j  ide()1(')giai  kultu-
rális      tekintetben     jobbközépk(]r-
mánykoalíció  inkább  baloldali  gaz-
daság- és  társadalt)mpolitikát  hirde-
tett meg, amely l`eltétlen rok()nszcn-
vet  váltott  ki  az  állampolgár()kbó1.
Csakhogy  azt is tudnunk kell,  h()gy
a hatalom  ceniralizálásának számos
veszélyc  van.  Többek  között  az  is,
hogy  az  állainpolgárok  nem  rés7,t-
vevői,  hanein  csupán  elszenvedői  a
politikai döntéseknek. Ezért is clen-
gedheteilen  inegerősíteni  a hatalom
társadalmi  l`elügyelctének  eszköze-
it,  az  állainhatalom  területét  pedig
annyira korlátozni, ainennyi  a társa-
dalmi  rend   megőrzéséhez   val(')ban
szjikség>es.   A   lez(ijl()t[   Önl(()rmúiny-
z,aii  vál(i`iztások   éi)])eii   (tz.i   ci,  feli,`s-
merést   erő.síiik   meg,   hogy   (i   kor-
mányz.{tti   h(ital.ommal    sz.e.ml)eii   ciz
öiikornűinyzatok jel enthetnek  ell.eii-
fí3/yJ.   Ha  ez  a  s7jmetria  liiányzik,
semmi  sem   lehet  akadálya  annak`
hogy   a   közp()nti   hataloin   akaratzi
szcrint történjcn minden.

•..#S#,,.gí.tffi.i

Félelmek  és   remények  köz.öii  iiéz.-
hetű]ik, tehái ci  köv eikez.ő e.sz.iei'iil őki.e.
Féwe  esetleg  ciiiól,  hogy  Liz.  (iiiiiyira
úhitott i)ol,gári jól,éthez. mégsem kerü-
l,üiik amiyira köz.el,  mim (tniennyii.e  ti

poltiik{ii jelsz{iv(ik  ,sugal,Ijúik.  S \'ari:v`a.
attól is, liogy a társadalom aljára sz()-
rult   állampolgár()k   különböző   cso-

portjai és rétegei amyira kilátástalan-
nak   ítélik   meg   hclyzetükct,   hogy
esetleg  a tiltakozás crőszak()s  eszkö-
zeit  is   a]kalmazzák.   Ezzel   egyidc-

jűleg   azonban  bizakodóak  is   lehe-
tünk, hiszen a kormányzati és az ön-
kományzati rendszer (beleértve a ki-
sebbségi  önkormányzatiságot  is)  je-
lenlegi    szerkezete    garancia    arra,
hogy  semmilyen  diktatúra  -  még  a
polgári sem -veszélye ne állj()n 1-`el.

Dr. Kerékgyártó T. István
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PALYAZATI FELHMA

Sajál
konyhakert

-19991
Az  Autonóinia  Alapítvány  pályázatot  hii.det

civil szei.vezetek (egyesület,  alapítvány, közala-
pítvány)  i.észére  konyhakeitek  műveléséi.e  az
1999-es  évi.e.

A pályázat célja:  olyan közösségek támogatá-
sa,  amelyek  i.ászorul(')  családok  számái.a  teszik
lehetővé   (könnyítik   meg   a  poi.tákhoz  tai.toz(')
konyhakertek művelését.)

A pályázat elbi'rálásánál előnyt élveznek azok
a jelentkezők,  akik i.oma és  nem i.oma résztve-
víket egyai.ánt  bevonnak  a kertek művelésébe,
valamint a pályázat résztvevői közt megtalálha-
t(')k   olyan   családok   is,   amelyek   a   megelőző
években nem művelték kei.tjeiket.

A pályázat  során  támogatás  kérhető:  kei.ti
vetőmagoki.a,   műtrágyákra,   szei.ves   ti.ágyái.a,
növényvédő szereki.e, szakéi.tő díjazásra.

A pályázat beadásának feltétele, hogy résztve-
vő  családok  poi.tái  a kei.tművelési.e  alkalmasak
legyenek, a i-észtvevík i.endelkezzenek a műve-
1éshez  szükséges  kéziszerszámokkal,  a  szei.ve-
zet vállalja a kertek talajelőkészítését.

A pályázható maximális támogatás: 700.000 Ft.

A   támogatás   25%-a   kamatmentes   kölcsön,
aminek töi.1esztését hat egyenlő részben, havon-
ta teljesíti  a támogatott szei.vezet,  vagy  a prog-
ram  indulásától   száim'tott  hat  hónapon   belül,
egyösszegben.

Iskolai
konyhakert

-19991
Az   Auton(')mia   alapítvány   pályázatot   hii.det

olyan   intézmények   és    szervezetek   számára.
ainelyek  konyhakei.tet,   tangazdaságot   inűköd-
tetnek, vagy  szei.etnének működtetni.

Támogatás  célja:  olyan  kertművelés  tám()ga-
tása,  ahol  háti.ányos  helyzetű gyei.mekek  felké-
szítése  folyik  az  Önáll(')  gazdálkodási.a  a  k()ny-
hakei.ti munkák elsajátítása révén.

A pályázat elbíi.álásánál előnyt élveznek  azok
a   pályázatok,   amelyek   célcsopoi-tjába   cigány
szái.mazású gyei.ekek is tai.toznak.

A pályázat feltétele:  a gyerekek folyamatos és
aktív  i.észvétele  a  munkában  a  tei.ületen  jái.tas
vezető útmutatásával.

A pályázat során támogatás kérhető:
- kei.ti vetőmagoki.a,

- műtrágyái.a,

- szerves műtrágyái.a,

- növényvédő szerekre,

-kéziszei.számoki.a.

A pályázható maximális támogatás: 200.000 Ft.

A   támogatás   25q7m   kamatmentes   kölcsön`
aminek  töi.1esztését  hat  hónapon  belül,  egyösz-
szegben  teljesíti  a  támogatott  intézmény  vagy
szervezet.

beszerezhető

Pályázatiadatlaponlehetbenyújtani(kérésreazAutonómiaAlapítványaPályázatiadatlapot
-_   r -_-J  ___ _ _

postázza,faxonküldi,vagye-mail-enjuttatjaelapályázniszándékozószervezetnek).
Apályázatokróltovábbiinformációkszerezhetőktelefonon(06-1-3930621),vagylevélbenaz

Autonómia Alapítvány címén (1021 Budapest, Budakeszi út 55.)

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 1999. JANUÁR 15.
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ApályázatokatazAutonómiaAlapítványnál(1021Budapest,Budakesziút55.)-,,,

„I;UNGO  DROM"                 1998.  ok+öber



BIZTOS     JOVO
Kereskedelmi, Vendéglátó és ldegenforgalmi Szakmunkás és Szakközépiskola

Az iskola felkészült az  átlagos  és  a más  fogyatékos
gyermekek  nappali  integrált  oktatására  és  különböző
kimeneti szintű - szakmunkás és szakközépiskolai kép-
zésrc. Emellett lelietőség van érettségizettek számára -
nappali képzés keretében -szakmai végzettséget bizto-
sító  oktatásra  is.   A  teljes  tanulmányi  idő  alatt  jár  a
családi pótlék és  a diákigazolvány.

A képzés szakirányai :
-kereskedelnri : ABC-eladó, élelmiszer-és vegyiáru-

kcreskedő,  kultúrcikk-kereskedő,  ruházati  kereskedő,
vas- és műszaki kereskedő;

-  vendéglátó:  cukrász,  pincér,  szakács,  vendéglátó
cladó;

-idegeiiforgalmi
-továbbá (érettségizettek számára): külkereskedelmi

ügyintéző,   idegenforgalmi   ügyintéző,   európai   üzleti
asszisz,tens.

A középiskolai  képzésre  az  érvényes  rendelkezések
értelmében  minden  s  általánost  befejezett  tanuló  je-
1cntkezhet.

A  jelentkezés   módja:   a  251-3355.   vagy   a  06   30
9561-063.   telel`onszámon  Véghelyi  Péternél,  ill.   szel
mélycsen  az  iskolában.  Az  iskola  kollégiumi  elhelye-

zést  is  tud biztosítani  (csak kis  létszámban),  valainint
tanulói számára étkezést.

A tanulók szükség  sz,erint igénybe vehetik az iskola
fejlesztő    pedagógusának,    pszichológusának`    gyer-
mekpszichiáterének segítségét.

Iskolánk felkészült a dyslexiás, dysgrapliiás - egyéni
bánásmódot  igénylő  -  gyermekek  képzésére,  +`elzár-
kóztatására.   A  1`elvételi  elbeszélgetésen  a  szülő  és  a
gyermek együttesen vesznek részt. Ezen az elbeszélge-
tésen történik  a komplex pályaalkalmasság megállapí-
tása.

A tanév  rendje,  a  tam'tási  napok,  a  szünetek  rendje
megegyezik az önkormányzati fenntartású iskolákkal.

A tanulók a sikeres  vizsgák után az állami  iskoláké-
val  azonos  értékű  bizonyítványt  kapnak.  Isk()1ánkban
idegennyelv-oktatás  is  folyik  -  1ehetőség  van  angliai
nyelvi képzésre is.

Az   iskola   egésznapos   foglalkoztatási   rendszerben
működik, melyhez a szülők térítési díjat fizetnek.

Iskolánk a XIV. kerületben működik, címe:
1141 Budapest, Mogyoródi út 128.

(Az Örs vezér tértol a 82-es trolibusszal a 6. megálló.)
1399 BUDAPEST, Pf.: 701/407.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H i V A±
AMagyarországic_ig.ánypk.ériKPzqlqpí,lv€qyp_á_l_y_á±Z_fi!_o!.h_i,r,d.e.tícs::!±l..

jój`gii#iii-?iJÉÉg,,Íííh€.::á,Ígáian:mkáskeöpdbfseétg:eö-?e4sozrbrieán:yá%kgáíagsmáÉar:

A pályázók köre:  Füsebbségi jogvédelemmel foglal-
koz(')  civil  jogvédő  szervezetek  és  cigány  kisebbségi
önkorinányzatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a  pályázó  eddigi  kisebbségvédelmi  munkáját  be-

mutató  rövid  ismertetőt,
-  a  pályázó  szakmai  programját
-  a  bírósági  nyilvántartásba  vételt  ig`azoló   végzés

másolatát,
-  alapszabály  vagy  alapító  okirat  másolatát,
-  részletes  költségvetést,  a  más  forrásból  származó

támogatások  feltüntetésével,
-    közterhek    befizetését    igazoló    dokumentumot

(APEH'  TB)'
-  szakmai  ajánlást,  támogatói  nyilatkozatQt,
-  már  működő  és  korábban  a  közalapítványtól  tá-

mogatást  kapott  irodák  esetében  az  egyes  ügyek  fel-
sorolását  és  azok  képviseletével  összeffiggő  eredmé-

i998.  ok+öber                  „LUNGO  DROM"

nyességi  beszámolót  is  tartalmazó  részletes  szakmai
beszámolót  és  -  amemyiben  azt  még  nem  nyújtotta
be  úgy  -  elszámol`ást  a  kapott  támogatás  felhaszná-
1ásáró1.

Támogatási összeg: legfeljebb 1.500.000 Ft

Pályázható éves keretösszeg: 10.000.000 Ft.

Az  elbírálásnál  előnyben  részesülnek  a  már  műkö-
dő  irodák.

A  pályázatok  benyújtási  határideje:   1998.   novem-
ber  30.

A határidőn  túl  és  a  hiányosan  beérkezett  pályáza-
tokkal  a  Kuratórium  nem  foglalkozik.

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1021 Budapest, Budakeszi út 55/d., P/5, V.2.

Telefon"ax: 394-2647, 394-1852
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Szász káj  nász,  szász jekh csorro rom.  Pej  gáveszko
áver  ágor  beselász  peeszká  romnyászá,  ándek  csorri
kolyibá.  0  csorro  rom  phirelász  butyi  te  kerel.  Szász
lesz jekh  hárisnyá,  ánde  láki  szárá  gárávelász  peszke
lóve.  Kána  khetáne  kidász  ábá  pesszke  dosztá  lóve,
phenel lá romnyáke:

-  Kádále  lóve  khánikászke  nástig  desz,  szi  te  muk-
heszle po jivend!

-Mistoj de!

Jokhz`u.  numá  kána  a  rom  nász  khére,  feri  romnyi,
várikon numá kopogtátij  o vudár.

-Áv ándre -cipij romnyi.
Háj ustável ándre jekh párne sorengo phuro mánus.
-Kon szán tu? -phusel i romnyi.
-Me szim o Jivend!
- rm szán o Jivend, ávilán pálá tye lóve?
- Pá szoszke lóvé vorbisz?
- Muro rom kodi phendászz mánge,  ke szo szi áme

rigáte sutte lóve, khánikásze nástig dávle, feri le Jiven-
deszke.

- Háj  átuncsi sáj deszle, ke me szim o Jivend.

I csoni romnyi vi khote dász le intregi lóve, o phuro
mánus  suttászle  ándi  poszotyi,  tháj  vi  xászárgyilász.
Ável khére o rom, phenel leszki romnyi losászá:

-Kháte szász o Jivend, tháj vi leszke dem le lóve!
-  Szoszko jivend  szász  kháte,  káná inke  miláj  szi?

Ájáj  Trézsi,  pusztisztu te  silágyosz,  de  csáládi  szán!  I
csori romnyi máládasz te róvel.

-De ná róv! -phenel 1áke o rom. -Hánem zsánesz,
szo  ávelá pálákádi?

- Szo de?
-Pálákádi vi tu butyi kereszá káde, szár me!

I  romnyi  fogádindász,  ke  ákár  szoszko  jivend  sáj
áve]. májbut lóve csi  delálesz.
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Hol  volt,  hol  nem volt,  volt egyszer egy  szegény  ci-
gány ember.  A falu végén lakott a feleségével`  egy  r(i-
zoga kalyibában.  A cigány ember eljárt dolgozni.  Volt
neki egy harisnyája, emek a szárába gyűjtötte a pénzét.
Ainikor m`ár jó sokat összegyűjtött, mondja a feleségé-
nek:

- Ezt  a pénzt  senkinek  ne  add  oda,  meg  kell  hagy-
nunk télre !

-Jól van!

Egyszer aztán, amikor a szegény ember ncm volt ott-
hon, csak az asszony, valaki kopogtatott az ajtón.

-Gyere be! -kiáltja az asszony.

S belépett egy fehér szakállú öreg embeJ.
- Ki vagy te? - kérdi az asszony.
-Én vagyok a Tél!
-Te vagy a Tél, s jöttél a pénzedért?
- Milyen pénzről beszélsz?
-  A férjem  mondta nekem,  hogy  amit  félre  tettünk

pénzt, azt senkinek ne adjam oda, csak a Télnek.
-Hát akkor odaadhatod, mert én vagyok a Tél.

Szegény asszony oda is adta a pénzt.  Az öreg ember
zsebre vágta, s el is tűnt. Hazajön a cigány ember, l-`ele-
sége örömmel mondja neki:

-Itt volt a Tél, s odaadtam neki a pénzt!
- Milyen tél volt itt, amikor még nyár van? Oh, Tré-

zsi, hogy pusztulnál el, de bolond vagy!
Az asszony sírva fákadt.
- Na jól van, ne sírj - mondja a cigány ember. - De

tudod, nrint lesz ezután?
- Miként?
-Ezután te is dolgozni fogsz, úgy mint én!

Az  asszony  megfogadta,  bármilyen  tél  jön  ezután,
pénzt többet nem ad neki.

(Elmondta: Balogh Jánosné Rostás ll)olya, 28 éves, sz. Nagyecsed (Szatmár). Felv.: Budapest, 1P98.
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Kedves Gyerekek!
Reggelenként,  lm  kii.ézíek  ci:z ablakon,  tejszerű  ködbe  burkolózó

világot lálhattok.  Fáz.ósan,  összehúz:va magunkat sietünk a munka-
hel,yre, az iskolákba.  A fákról lel"lló levelek susogása, a természet
aranybarnába öltözése csalhatatlariul biz;onyítja, lwgy ősz van. Sok-
sok  kirándulással,  sétával fedezz.ük fel az  ősz szépségeit.'  A lwsszú
esték  egyl.angúságát  remél.jük,  rejtvéityeink sz.ínesebbé,  l.angulnto-
sal)bá te sz,ik.

Bűvös négyzetek értelmes szavakkal!

Az első vízs7,intes sor megadásával töltsétek ki  a többi vízszintes  és I.üg-
gíleges  sorokat!  A  négyzetek  érdekessége:  a  vízs7,intes  és  a  függíleges
sorokl)a,  számazonosság  mellett,  ugyanazok  a  szavak  kerülnek  helyes

'

K 0 M AFe]adat:  Az öt L']j szó l)ekü]dése'
ami az üres négy7,etek[)e került!

A G I
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CSAK BETŰKBŐL
Betűrejtvény

KV:
MSE:
LM:
SzS:

NNNNN:
Kérjük  a7,  öt  l)etűrejtvényt  ])e-
küldeni!

Találós kérdések
- Mi van akkor,  ha a  Burk`is ki-
rá]y a hól)a ]ép?
-  Télen  csúszik  sel)esen,  n.`'áron

pihen csendesen. Mi a7,?
-  Miért  viszi  a  tanuló  a  könyvét
az iskolába?
-  Orra  van,  de nem .`zagol,  n.vel-
ve is van, de nem l)eszél. Mi a7,?
- Hány „feje" van az eml)ernek?

Szeptemberi  feladványaiiikai  Bei.ld  I]t)-
na (KaJancsság) olvasóik  fejtette meg hc-
lyesen. Nyereményét postán küldjük el.
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Segí'fsen,
noav SeaitnessunR

Alapftványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndíj-támogatá-
sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni ma-
gukat, de szociális helyzetük miatt ez egyre nehezebb.

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  veszünk.
Mi  100 forintnak is örülni fogunk. A befizetett összeg-
rffl igazolást adunk, Így Ön adóalapjából levonhatja.

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány,
1150110310006117

Köszönettel az Alapítvány leendő támogatottjai nevé-
ben:

Paksi Éva
az a]apítvány titkára

I-ii
MEGRENDELO

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

1

1    Megrendelő neve:
1

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

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

negyedévre: 294 Ft
A megrendeloőlapot és az előf tzetés díját

a szerkesz.tőség címére kell eljuttatiú:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

Előf tz;ethető r ózsas7,ínű
postaiutalványon.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1J

Körvonalazódik
a megoldás Zámolyon

Rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott összc a helyi
kultúrházban élő roma családok ügyében Zámoly új i)ol-
gámestere.  Takács  ,János,  a  mcgalakult  új  iestületnek
azt javasolja,1iogy a  19 gycrcke[ nevelő romák liclyzcté-
nek  megoldására  központi  és   megyei   terülcu`cjlc``ziési
pénzekre pályázzanak.

Az új polgámester a ielepülési Önkományzai mcgala-
kulása után rögtön másnap megbe``zélésre hívta Ös``ze  íiz
ügyben  érintett  vagy  az  elmúlt  egy  évbcn  közbenjáró
érintetteket.  Herczog  Edit  országgyűlési  képviselő,  zki
inég  júliusban   az   igazságügyi  miniszterhez   fordult  az
ügyben  - levelére  Dávid  lI)olya  csak  szeptember kö-Ác-
pén válaszolt. Ebben leírta:  a helyzet megoldása érdeké-
ben az  önkományzat a központi vis inaior-keret terhére
pályázhatna.  A képviselő  ugyanakkor azt is bejelentette,
hogy az épület ablakait saját költségén üvegezteii be. Do-
bóvári  lldikó,  az  Országos  Cigány  Kisebbségi  Önkor-
mányzat irodaveze[Ője kötelezettséget v€'ülat a romák ki-
fizetetlen  gázszámláinak  kiegyeiilítésére,  s  bejelentette:
egy  újabb  ingatlan  vételére  az  országos  önkományzat
500  ezer  forintot  utalt  át  Zímolyra,  a  ineglévő  telkcn
pedig a helyi önkományzat hozzájíuulásával akár napo-
kon belül megkezdődhet az építkezés.

Az  Országos  Cigány  Kisebbségi  Őnkományzat  széik-
értői szerint a hét család elhelyezésére csak jövő év i"'u--
ciusában kerülhetne sor.

KlecskaT3rriő (Magyctr Hírlcip,1998.  XI.  5.)
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November 11., szerda
Csoma
Makó
Mezőcsát
Miskolc

Oa.

oá.
oák.
osk.

OzdxL1+tíe}+gékkiámásésvásár

November 12.,  csüt.
Gyönk
Konúdi
Szeged-Cserepes sor

November 13., péntek
Miskolc
Pusztamérges
Sásd

November 14„ szombat
Apc
Csorna

#ú;;z#:toszló
Mezóberény

gísdkolc
Pécs

oák.
oá.
ok.

ok.
oák.
oák.

oák.
ok.
ok.
av.

ok+W.
av+mgv.

ok.
oák.

ok+av.
Siófok-KilRi

Szeged-Kiskundorozsma
Tura
Vác

November 15., vasárnap
Békéscsaba
Böhönye
Csorna
Dunaföldvár
Dunaúváros

Sá,PJú#Sbosz,ó
Heves
Heves

K#É:iré,
KÍskunfélegyháza
Mi§kolc
Monor
Mórahalom
Nyíregyháza
Pécs

av.
.ok.

av.

W.

av.
oák.

av.
oák.

av.
av.
ok.

oák.
av+mgv.

ok.
ok+W.

av.
av.

oák+av.
oák.

av.
oák+av.

Szászvár                               av+ mgv.
Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szolnok
Tata
"szakécske
Újszihíás
Vác

av.
Mánonnap::%:

oák.
oák.

November 17.,  kedd
Felsőnyárád
Sümeg

November 18., szerda
Jánosháza
JMÍ§#crény

November 19., csüt.
Drávaíok
Patvarc
Szeged-Cserepes sor

November 20., péntek
Miskolc

November 21., szombat
Aszód

#ioú;;z#:,Oszló
Miskolc
Mohács

oák.
ok.

oák.
oák.
osk.

oák.
oák.

ok.

ok.

oák.
ok.
av.

Ok+W.
ok.

oák.

Tura
Vác

November 22., vasárnap
Békéscsaba
Csoma
Famos

Í#ú%%Sboszió
Jászalsószentgyörgy
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Pécsvárad

av.
av.

oák`
av.
ok.

oák.
ok.

ok+k„.
av.
av.

oák+av.
oák.

Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szeghalom
Szekszárd

av+mgv
oák

Szolnok
Veresegyháza

November 23.,  hétfó

gzgáény
November 25„ szerda

Mskolc
Polgár

November 26.,  csüt.
Szeged-Cserepes sor

November 27.,  péntek
Dévaványa
Miskolc

November 28., szombat

Tá%!u;s#zíi#S
Kapuvár

Kgcsoi:áré,
Miskolc
Pécs

av.
bv.

oák.
oák.

osk.
oák.

ok.

oá.
ok.

ok.
oák.

Oa.

av.
Ok+W.

ok.

ok+av.
Siófok-Kimi                                               av.
Tu ra                                                   av.
Vác                                                  W.

November 29.,  Vasárnap oák.

3:?ggcsaba                                 av.
Bé késszentandrás                        av.
Csoma                                           av.
Fü löpszál lás                                    oák.

§g°d:ús%rsboszló                       :{
M iskolc                                                   av.
N agykála                                       oák.

!#9n7hüa                 oák:8
Pilis                                                          oák.
Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szolnok                                                av.

November 30., hétfó
Bélapátfawa
Pécs

December 1.,  kedd
Bátonyterenye

#:d3#sa
Pécs Xll.1-6-ig

December 2., szerda

Táq;:us#á2ás

oák.
r.

oák.
oá.

oák.
oák.

r.

oák.
oák.
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Miskolc
Tura

December 3., csütörtök
Celldömölk
Onod
Szeged-Cserepes sor
Vésztő

December 4., péntek
Gyöngyös
Gyula
Hódmezővásáhely
Miskolc
Pécs
Tornyiszemmiklós

December 5., szombat
Abony
Békéscsaba
Hajdúszoboszló
Kaposvár
Kecskemét
Komló
Magyamándor
Marcali
Misko'c
Nyíregyháza
Pécs

Oa.

oák.
ok.

av.
ok+k„.

oák+av.
oák.
oák.

ok.

oák.
oák+r.

Siófok-Kilfti

Tura
Vác

December 6., vasárnap
Békéscsaba
Bonyhád
Csoma
Donbóvár
Dunaúwáros
Gyöngyös
Hajdúszoboszló
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Lajosmizse
Miskolc
Nagykőrös
Nyíregyháza
Pápa
Pécs

av.
av.

W.

av.
oák.

av.
ok.

oák.
av.
ok.

oák.
ok+av.
Ok+W.

oák.
av'

oák.
av.

W.
ok+r+av'

Szeged-Cserepes sor        av+mgv.
Szeg halom                                    oák.
Szolno k                                              av.
Tápió gyö rgye                                 oák.
Tiszakécske                                    av.
Törökszentmiklós                             av.

December 7.,  hétfő
Cson grád                                          oá.
Pécs xl l.7-24-ig           karácsonyi v.

December 8.,  kedd
Pápa
Zalaegerszeg

December 9., szerda
Csoma
Makó

Mezőcsát
Mskolc

December 10., csütörtök
Cece
Komádi

Pálháza
Szeged-Cserepes sor

Oa.

oák.

oá.

oá.

oák.

osk.

oák.

oá.

oák.

ok.

December 11., péntek
Miskolc                                                      ok.

Ózd                                                Xll.11-15-ig

orszgos termékkiá]Iftás és vásár
Sásd                                               oák.

December 12., szombat
Csom a                                               ok.
Hajd úszoboszló                                o k.

Jászbe rény                                   oák.
Kaposvár                                         av.
Kecskemét
Mskolc

Ózd
Pécs
Siótok-Kilfti

Szeged-Cserepes sor
Tura
Vác

ok+kjv.

ok.

oák.

ok.

December 13., vasárnap
Alberlirsa

Albenirsa

Békéscsaba
Csoma
Dombóvár
Dunaúwáros
Gödöllő

oák.




