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Az  alábbi  levelet  azzal  a  szándékkal
közöljük,  hogy  elolvasása  után  talán
lesz(nek)     olyan     ember(ek),     aki(k)
tud(nak)   segíteni.               A.`.zerkeLqzfó'

Tisztelt Szerkeszt95ég!
Tisztelt Paksi  Eva

Fősze rkesztő Asszonyl.
Elnézését kérem, hogy  levelemmel  za-

varom,  de  úgy  gondolom,  hogy  segítsé-
get önökön kei.esztül  is  tudok kérni  tele-
pülésem cigány lakosai részére.

Boldizsár  László  vagyok  `d  Kisnamé-
nyi  Kisebbségi  Önkormányzat,  illetve  a
„Lungo   Drom"   kisnaményi   szcrvezeté-
nek  elnöke.  Szei.vezetünk  1998. júniusá-
ban alakult, cig'ány önkoi.mányzatunk pe-
clig ez év október  18-án. A rendszerváltás
óta  nagy  elnyomás  alatt  éltünk  mi  cigá-
nyok    Kisnamény    településen.     Sajnos
semmilyen  segítséget  nem kaptunk  a  te-
1epülési   öikormányzatunktól,   sőt,   ami
járt volna sem adták oda.

Kérem önöket, ha módjuk van rá, nyújt-
sanak  segítséget  nekünk,  akámilyen  ado-

Címlapon:  Csabai lstván l.elvétele
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A nem kért kéz,iratokaí nem őrizz:
zük meg és nem küujük vissz;a
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m.áiyban.    Mi   olyan   településen   élünk,
ahol  a legközelebbi muikahely  is  ,25  km-
re  van.  Öikományzatuik  nem  segít  raj-
tunk,  és  a  megélhetésünk  nagyon  rossz.

Kérem  Önöket,  hogy  legyenek  szí.ve-
sek felmérni  helyzetünket és legalább  az
ünnepekre   való   tekintettel   segíteni   ci-

gány  l`tikosainkat.  Soha egy  ünnep  alkal-
mával  sem  kaptunk  anyagi  illetve  más

segélyt,  sokan  közülünk  azt  scin  tudják,
hogyér=iaánat::i:::ep|iaÉá:giékÉovZÍsí.őszer-.

kesztő   asszonyt,   hogy   segítsen   csekély
ajándékhoz  juttatni   településem   cigány
l`kosait,    akik   kb.    90    `7ct-a    a    .,Lungo
Drom" tagjai.

Bármilyen  adományt elfog`c`dunk  zi  kö-
vctkc7.ő  címre:  Boldizsár  László  "Lungo
Di.om"  Kisnamény, Fő út  177. 4737.

Bankszámlaszámunk:  ()TP.  Fchérgyar-
mat  11744027-20013767  "Lungo  Di.om"
Érdekvédelmi    Cigányszövetség    Kisna-
ményi Szervezete.

Nagyon  szépen  megköszönöm  eseile-
ges   segítség   nyújtásukat,   a   Kisnamény
cigány  lakosai  nevében  akik  kb.  százan
vagyunk.

Tisztelettel:
Boldizsár László

elnök

Balázs Kálmán
Balázs    Kálmán    1848-49-es   tábori

zenész, az ú.i.abb  fővárosi cigányprímá-
sok nesztora,  1835-bcn született S+átor-
aljaújhelyen.  Ai)ja,  József,  Biliari  .Tá-
iios kortársa volt, kivel az első magyar
cigánybandát  szervezte,  s  mint  karve-
zetok,   József   nádor   udvari   zenészei
voltak.  Balázs  Kálmán két gimnáziumi
osztályt     végzett     Miskolcon;     innen
1846-ban Pestre kei.ült,  ahol  a Zenedé-
ben  tanult   1848-ig,   az  akkori  vih`di.os
idők  iriatt  csak  rövid  ideig.  Mint   13
éves   fiú,   atyja   zenekai.ába   állott   be.
Részt vett a görömbölyi és zsolcai csa-
tákban a riskolci nemzetőrökkel, akik
azután    1849.    augusztus   havában   az
oroszok elől a Bükk hegységbe húzód-
tak  fel.  Itt Balázs  édesai)jával  vidította
fel a bujdosókat.  Az 50-es évek elején
zenetársulatot  alakított  és  köi.utat  tett
hazánk  nagyobb  városaiban.  1857-ben
megnősült:  elvette  a  híres  Boka  Ká-
i.oly Mai.i  nevű leányát,  aki  aztán  fia-
talon  elhalt.   1860-ban  11.  Sánd(}r  cár
meghívása  folytán  a  varsói  kongresz-
szus fejedelmi tagjai előtt játszott ban-
dájával.    1862-ben   nagy   körutat   tett
meg   a  Boka  családdal  Németország-
ban.   1863-ban   újra  meghív`ást  kapott
Pétervárra az orosz udvai.től, ahol Sra-
uss  Jáiios  zenekarával  felváltva  min-
den második nap játszott a Téli Palotá-
ban.  1864-ben  a hannoveri hercegi  ud-
varnál, ezután Hamburgban és Boi.osz-
lóban  játszott   bandájával,   rindenütt
nagy  tetszést ai.atva.

1868-ban Debrecenben telepedett le,
ahol  is  a  Degenfeld  grófok  és  Tisza
Kálmán   kedvelt  zenésze   lett.   1871-
ben  Odesszában  hangversenyzett;  on-
nan Afrikába hajózva, az egyiptomi al-
királynak    muzsikált    hosszabb    ideig

Kairóban.1878-ban a párizsi világkiál-
lításon találjuk Balázst zi Fanta-féle pa-
vilonban.    Ugyanekkor    Mac-Mah()n
köztársasági  @lnök  és  "i.i.   iábornok
estélyeire   is   gyakran    volt   hivatalos
bandájával.    1881~ben   másodszor   nő-
sült.   feleségül   vette   GeL.gely   Lídiát.
Négy   évig   Mai.ienbacl,   Franzensbad,
Karlsbad  és  Teplitz  világhírű  fürdők-
ben játszott felváltva.1886-ban Amei.i-
kába kapott meghívást,  ahol  40  állam
ban tett körutat, mindenütt diadalt arat-
va a magyar zenével.1887-ben meghí-
vást  kapott   Viktória   királynőtől,   'dki
akkoi.  ülte  az  50  éves jubileumát.  Ba-
lázs játszott  Londonban  Kái.()lyi  Ala-
j()s`  grófnál  azon  a  1`ényes  magyai.  há-
lon,  inelyen jelen  volt  az  angol  udvai.
is.  Viktória királynő Windsorba  vitette
ki  Balázs  bandáj.át  egy  hétre.  A  wind-
sori  kastély  udvari  estélyein  részt  vett
Rudolf irónörökös  is,  aki  ez  iilkalom-
mal ebéd után m'dga i.endelte a nótákat.
Balázs    egész    bizalmasan    kérdezte:
„Parancsolja-e királyi fenséged a Bih'd-
ri kortesnóták`dt?"  Azokat ma ne húzd,
Kálm`án  -  felelte  a  ti.ónörökös  -,  ha-
nem  azt,   hogy   „Abl'komban   három
cserép  muskátli".   S   en.e  Balázs  el  is
húzta  e7.eket  a  régi  gömöri  palócnó[á-
kat.  Balázs  prímás  egyike  volt  legvi-
láglátottabb     cigányainknak:     mindig
rendkívül  muiikás  ember volt;  minden
szabad   idejét   zeneszerzésscl   töltötte,
nem egy szép magyar nótát tet.t kottái.a,
melyet   azonban   csupa   sz,erénységbol
ki nem adott, hanem csak zenekara ját-
szott.   „Edward   walesi   herceg   udv`di.i
zenésze" címet kapta.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Acljonisíen,   Jéz,usunk,   Jéz.usunk!
Hárt)m  király   mi  vagyunk.

Láng()s   csillag  állt  feleítünk,

gyiilog  j(jftünk,   merí   .sieftünk,
kis  juhocska   m.()ndía  -   bizt()s
itt   lakik  a  Jéz.us   Kriszfus.

Menyhárt  király   a  nevem.
Segíts,   édes   lstenem!

Isterf ia,  jó)mpot,  jójnapt)f!
Nem  vagyunk  mi  vén  pa])t)k.

Úgy   hallottuk,   megsz.ülettél,
sz,egények  királya  leftél.
Benéz,tünk  h,át  kicsit   h.()zz.ácl,

Üdvösségünk,   égi   or\sz.ág!
Gáspár  v()liúk,   afféle,

f öldi  király   s-zemélye.

Acl.jonis{en,   Megválíó),   Megválfó!

Jijttüri,k  m.eleg   országb(')l.
Ft'j'tt   kolbász.un,k   mincl   el`f (Jgyot{,

fényes   c.siz.mánk  i.s   megrogy()tt,
h()ztunk  aranyLií   luit  marékkal,
{ijm`jént   egész.  vas`faz.ékkal.

Én  vagyok  a  Boldizsár,
aki  szerecseny   király.

Irul-i)irul  Mária,   Mária,
b()lcl()gság(]s   kis   in.anm.

Hulló  kijnnye   z.áp()rán  át
alig   l,át.ja  Jézuskáját.
A   s()k   ])ász.f()f.   minc[   fmL-zsikál.

Meg   is   kéne   sz,()p{atni   núir.
Kedves   hár()m  királyok,

`jó)é`jsz.akát   kívánok.l

1998.   november „I.UNGO  DROM"
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Beszélgetés dr, Doncsev Tosoval, a NEKH  új elnökével

Dr.  Doncsev Toso neve a kisebbségi kerekaszal
elnökeként vált sokunk számára ismertté.

Ez év szeptemberétől pedig a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi  Hivatal - a rendszerváltás Óta  immár

harmadik - elnóke.
Dr.  Doncsev Toso kineve.zését megelőzően a Bolgár

Országos Kisebbségi Önkormáriyzat elnöke volt.

-    A    kiscl)bsógi    lét    s7jülcté``cmtől

kc7,dvc    iiieghat{'`roz(')    v()1t   s';.!'unomra.
Édesapám  révéii  cgészcn kor!'ui  inegi`+
mertem  {i  bolgz'u-  közösségi  életct  .  Va-
síu.mp()nként temrtlomb€i jártunk ,  gye-
rckként ott v()ltam a különböző reiide7,-
\'ényckcn, zmit a bolgí'u. közösség s7,cr-
ve-/,ctt.  A7j cgyctcmen bolgé'u.-orosz s7,a-
kon  vége7,{cm.  Kmididátusi érickezése-
inet  zi  bolgz'u-  közö`sség  öna7jon()sságá-
nak  problémiköréből  íi.t"n.   1984-ben
a  Bolgár  Tudományos  Akadéinia  szo-
ciológiíú   intézctébcn   védtcm   mcg   a7.
ór(ckezé``cmct.  Akkor még  {i  kiscbbsé-

gck ügye cgy  új  tcrülct  voli.  A (liss7,cr-
táció   egyik   l`ejezete   {i  magytuországi
kiscbbségekrt"tl  sróli.

Azót€i tudományosíui  is foglalkoztzun
ez,7.el  a téinaköiTel,  publikációim jelen-
tek   ineg.   A   rcndszcrv:'dtást   köveiően
lcttcm   a   bolg<Áú.   civil   s7.ervc-;,et   cgyik
vc7,etője. mtjd :i kiscbbségi kcrckasztal
clnökckém   vcttcm   részt  a   kiscbbségi
töivény   clőkészítésébcii,   a  kiscbbségi
oldal  delcgációjábzui.  E7]t  követőcn  az
Orsz:'igos  Bolgz'u-  Őnkonnányzat  clnö-
kckéni jí'muii  be  a  kisebbségi  ve7_ctők
ú,jí,,t.

-  A  kise[)bségi  ügy  az  iga7,ságügyi
tárcáho./,  kerü]t.  MÍ]yen  érvek  szó]-
ti`k  me[lette?   I,ehet  mondiini,  hogy
ezáltal magasal}I) szintre került?

-  Igcn,  hiszcn   1990  augii`sztusában,

iunikor    cg.y    kormányrcndelet    é]eüe
hí\J{zt  a  Kiscbbségi  Hivaizil[,  íikk()r  tz'u.-

caiiélküli  miniszter  felügyclLe,  a  Horn
k{)nm'uiy  €úítLt pc(lig  Tí`bajdi  Csab{i sze-
mélyébcn  politikéii  álkmiiikár  láita  e]
eí_t a  l`clad€iioi.  A jclcnlcgi  koiináiiyhzm

pcdig egy miniszicr.  Miijclcnt cz?  Azt,
hogy   zi  k()rm'`iiyba   a  kisebbségi   ügy
becsciüako7.ik.  Ez  cgy  magas{ibb  r€ing,
ináLsrészt  a  píulamcntben  a  kisebbsógi
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ügy  intcrpcllálhaió,   hmnadszor  {i  ki-
sebbségekkcl kapcsolatos jog``z{ibál yok
ncm vélcuenszciűcn hol egyik, hol má-
sik  miniszter  beterjc``7.[ésével  kerülnek
()da,  hanein az clső előtcrjcsztő mindig
az  igazságügyi  inini``zicr lc`sz.

- B]nök úr, h{igyan képzeli el a  hi-
vatal  működéL`ét,  mel.vek  a  legl.onto-
saltb teendík?

-  FolyLatom  :i  munkát  oLt,  ahol  íú

abbzmaradt,  illetve mindig is  folytonos
volt.  A hivatzilból  senkit ncin  bocsátot-
tam  el,  nem  rcndcztcm  tisztogatást  -
sőt  mcgcrősítettem  mindcnkit  a  po7jí-
ciójábzin  -,  és  zibban  ál]apodiunk  mcg,
hogy   inindcnkit   a   inunkája   minősít,
nein pedig az, hogy kit ncveziem én ki,
vagy  kit  iievezett  ki  €n  elődöm,  és  ki

jöit még  csetleg  Wolfai-t úr idcjóből.  A
döntő a Leljesitmóny. A munkíitársakkzil
mcgállapodtuiik  íit)bím,  liogy  minden-
kivel  szeinélyes  beszélgetési  f()lytatok,
magam  is  tájékozódom,  hogy  melyck
azok  a  reladaiok  zunelyek  jól  működ-
nek,  hogy  hol  kcllcne  erősítcni,  hogy
inilyen át`szcrvczésrc  leiine szükség. Én
is  zizt  mondam'm,  hogy  a  száz  mipn€ik
cl   kell   telnic   zmhoz,   hogy   higgadt{\n
iudjak   egy   opüinális   cél    érdekébcn
döntcni.

- Mi lesz a sorsa a Cigány Koordi-
nációs  Tanácsnak,  valamint a7,  e]őző
k(irmány  minisztere]nöke által  ]étre-
ho/,ott Roma Program Bizotlságnak?

-  V{mnak  olyzin  kérdésck  ainclyck  a

komány    il]etékesL`égi   köréhc   tartoz-
mik.  Mindencscire  én  cgy  olyan  l.clhzi-
talmazást  Ós  cgy  olyan  mcgbízz'Lst  kap-
ia]n  zi  konnányzat,  illctve  a  l`clügyelő
ininiszicr  ré`széről,  liogy  a  kományzat
kisebbség   poliük€ii   döntéscit  elő   kell
készíieni, a kiscbbségi politika koncep-
cióját  ki  kell  íilztki'tani.   A  Cigányügyi

Kt)(trdim'`ciós Tzuiác```  a  Romzi  Progrím
Bizous:'ig     pt'irliii7.zunos     műkö(ltctését
ncin   tíuűiníun   célsr/.crújick,   hclycttük
Cigányűgyi  Tz'u-c{köz,i   Bizoii\`ág   léti.c-
liozására  iettcin j€ivíislat()i.

A középiávú  intézkedéscsomag  érié-
kelésc  jclcnlcg  is  l.olyik.  El``ődlcgesen
az, OCKÖ  sztikórtőivcl  ker/jdtük  incg  a7.
cgycztctés[,   ezt  kövciően  készült   el   {t
komány-clőtcrje``ztés,    zunclynck   ``'zé-
lcs  körű  véleinényc7,ési  tei.vczünk.  A7.
i'ij  köz.épiávi'i  intézke(léscsomig  clőké-
szíiésénél aiTa Lörckcdiünk,  hogy a fcl-
adaiok  \Jégrehajt{'`sa  konkrétiibb  híLtÁi.i-
d(tkhöz  legyen  köthctő.  Jiivaslaiot  ict-
iünk      cgy       hoss7j`'i       iávi'i       társada-
Iomp()1iükzú  és  kisebbségpolitikíii  str{i-

tégia  kidolgo7,ására  zi  cigányság  iárs:i-
dalini  hcly';,cténck  tíutós `jíivíiása  érdc-
kébcn.   Vélcménycm   szerint  Ludni   kell
z`  konnányzatiiak,   a  I]iv:italmik`  {iz  cl-

lenzéki p:'mok"ik,  tcmószctcscn  a  ro-
inz`  t{'u.sadziloinimil,  zmmik  lcgitim  k`ér)-

visclőivel,  zu  OCKÖ-vcl  cgyütt,  hogy
milycn ere(lményckci s7.ercinénk clémi
25-30  év  távlaiábzm.  Ehbcn  {Úrj  cscibcn

lchet  €Lzt  m()ndzmi,  liogy  cz  zilalt ziz  idő

zilatt szükséges elémi,  liogy a roma tár-
sadalom  nagy  átlztgbzm  a  iöbbségi  iár-
sadiilom     rétcgződését      inutzLssíi      I-cl,

€úogy  c/.  a iöbbi  kiscbbség  esetébcn  is
léte7jk,  például  kép7,cttségi  s7jni,  élct-
nív('),  l.oglalkoztzitási  ``zint,  lzu{z'ishclyzct

stb.  vomiikozásában.  Ha  cz,t  cl  iudjuk
émi   az  említcu   időiiitcrv€illumban,   íurj
nagyon jó credinény  lennc.  A mcátfclc-
lő   lépésckei   mindcn   évben   incg   kcll
icnnész.ctesen  tcimi.

- Ahho7, azonl)an, h()gy minde7,t e]-
érjük :i7, ()ktatás(in keres7,tül ve7,et z`z
`'it.   A  napok])an   ol`'i`stam,   ho#y   az
Okt<itási   Minisztérium   Íi   kischh\`é-

gekre .`zánt pénzöss7,eget csökkenteni
fogja.   Ig:i7,,   hogy   a   M<ag}'ar()[.s7,ági
Cigányokért     Kö7,alapítvány     é``     :i

„Nem7,eti é`q Btnikai Kisehbségekért"
Kö7alapít`'áiiy   kö]tségveté``e   vis7,ont
növekedni  f.()g.

-Én  ncin  kaptzun  ilycn  iiii.oi-máci('tt`

úgy  tudom,  hogy  zi  rejkvótz'k  is  növc-
kednck.     A7.     Okt€itz'Lsi     Minisztériuin
szakemberei    k`ijékoztatása    zi]apján    z`
nemzcti  és  etnikz`i  kisebbséghe7,  tarto-
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zók óvodai- iskokii nevelésére, oktíitá-
sára    1999-bcn    magasabb    kiegészítő
normatívákat terveznck. A cigány gyer-
inekek  felzárkóztaiására  valamint  kol-
1égiumi ellátásukra zK áilagosnál maga-
sabb a kiegészítő  tí'mogai<1s mértéke.

Meg kell nézni, hogy a roina t-iatalok
képzése,    a   l`elzárkó7.tatás   módozatai
hol  jobbak.  Érzésem  ``zerint  -  és  erre
mutatnak  a  különböző  kutatások  is  -,
az a kedvezőbb megoldás,  ha nem kü-
lön   osztfilyokban   tanulmuc   a   cigány

gycrekek. Egye`sck véleménye szerint a
külön  osztálymk  ziz  az  clőnye,  hogy
abban  kiemelten  ízokat  a  háir€'myokat
iudják   leküzdeni,   amelyek   a   cigány

gyermekekre  jellemzőek.   A  mcgoldá-
``ok egyike lehet a kollégiumi rendszer
kialakítása, például a Gmdhi Giinnázi-
uin, vagy a Collegium Martineum min-
tÁjára,  ahol  a  fiatalok  többlet-támoga-
tásban  részesülnek,   az  oktatási   rend-
szerben €zonban a többségi tfu.sadalom

gycmekeivel együtt vc``znek részt.

MTI -Ft]tói:  Soós IÁtjos

A leszzkadás megelőzésére példa le-
het a „Roma Esély" Akipítványi  Szak-
iskola  is,  zuiol  a  társadalmi  mobilitást
szakképzettség  megszerzésével  kíván-
ják elősegíteni.

A inunkaerőpiiicon a képzet]en mun-
kaerőnek nincs esélye.  Sok  eseiben  az
érettségivel és  diplomával  rendelke7.ínc
i``  nehéz  helyzetbe  kerülnek.  Azokat  a
töinegeket,  melyeknek  cleini  :'dtalános
iskolai  végzettségük  nincs,  a  korszerű
munkaerőpiacra   lehetetlen   integrálni.
Tehát a fiatal nemzedékrc kell koncent-
rálnunk  és  energiát  l`ordítanunk,  mert
bármennyire szomoní is a tény, egy bi-
zonyos   kor   1`elett,   ha   nincs   meg   az
alapképzettség,   még   átképzésről   sem
tudunk beszélni.

-  A kisel)l)ségi  önkormányzati  vá-
Ias7,tások eredményét hogyan értéke-
Li, elnök úr?

-   A   Belügyminisztériuin   Országos
Választási     lrodájának     tájékoztatása
alapján   244-gyel   több   roma   Önkor-
mányzat  alakulL  mint  1994-ben.  Ösz-
szcsségében  wúamenyi  kisebbség  ese-
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tében  a  `szz'unszcrű  növekedést  pozití-
vumként ítélem mcg. Ncm zü(iu.ok cszk
a   számadatokból   ine``szcmenő   kö\Jct-
keztcié``eket   lcvonni,   dc   vélcinénycm
L`zcrint  azt  inut;itjz'k,  hogy  oldódlík  a
rcszülLségck  zi  társiidaloinb:m,  és  idán
inosi ért  bc jobban a ki.`cbbségi  önkor-
mányzziti rendszer.

-  A kiseb[7ségi  törvény  módt]si'tása
iránti    igény    évek    óta    mipirentlen
Van.

-  A kisebbségi  törvény  mód()sításáu-ól

nem  cszUc  a  konnányzaü  old{il  haiicin  a
kisebbségi  ()1dzil  is  nyilziu{()zoit,  kicineltc

ennek szükségességéi.  A liivzitíil  i"'u. ko~
rábbm  sürgettc,  dc sajnos  cszk az clőző
cik]us vége l.clé kczdődött cl az cgycztc-
tés. Én a7jt mond()m, hogy a in(tstani  v:`i
kLsztások további muníciót zidmk íihho7j,
hogy  h()gyzm,  milyen  iránybzui  incnjen {i
v€'ülozz'Ls,   illclve  mind   a  helyi.   inind   z`z.
ors7.ágos önkon"'myrűtokm'd, kü lönöscn
a feladat és hatz'iikörök, a gzizdáJkodz'is, a
törvényességi felügyelct irind {)1yan kér-
dés,   zmcly   mipireiidre   kcrült.   Jclcnlcg
nincs   a7j   országos   öiikoi"'uiyr/+iiokmk
felügycleti   s';.ervc   ,   akik   incgné'/.nék`
hogy a tes[ülei döiitésci j()g``zabáJyokk{il`
törvényekkcl  ncm  ütkö7.nek-e.  E7jcn  Lúl-
inenőcn  a7,  €uiyz`gi  garanci:'k  rends7_cré[
is    incgl.elclífl{éi)pen    szabz'üyo7.ni    kcll.
Többféle javzislai ``zülctei(,  clkc7.dődött a
inunka.  AJ:ikult  cgy  iid  lioc  bi./.oit``ág  a7.
einberi jogi  bi7.oiLság inclleii,  inásré``zi a
hivatal is újból incgkc'/.die a hatályos tör-
vény  áivizsgálását  is.   Rcnd``zcrcscn   tíi-
1{'Ukozoin   {v.   országos   öiikon"'uiy7.ziiok
clnökeivcl,    illcivc   képvi``előikkel    és   {`

iémáiól  függőcn  cgyeztciünk.  Ha  lez€tj-
lzmak  a  válzLs7.tások  és  mcgakkulmu{  a
különböző  testülctck  -  a  helyick  j(')ft)r-
mán   már   megzuakultak   -.   a   l.Ővz'u.osi
mztjd  pedig  zp.  ()rszágos  tcsiülciek,   €k-
kor  intenzívebbé  vz'üliaL  éi  munkíi.

-  A  kisel)bségi  lapok  támoi;rati`tsa,

az  e7,zel  kapcsolatos  pályázati  rend-
szer szinte minden évl)en vita tárgyát
képe7`i.

- Én a kisel)bségi  lapokai nagyon l.on-

iosnak tarioin, hiszen nemcszk húfon-ás,
hmcm a kisebbségi kö7.életiiek egy viiíi-
fóruma  is,  ugyzmakkor  a  kiscbbségck  a
saját életükről kapnak viss7.zijejzést,  zmit
igen fontosmu( tzirtok. A jelenlcgi p:'dyá-
zati rendszer nem kielégítő,  meg  kell  tzi-
1álnuiik  anmk  a  lehetőségéi,  hogy  ini-
lyen  módon  lehetne  megnyugtatóm  fi-
nanszírozni a lapokat.

- Köszönöm a I)e`q7,élgetést!
pak.,i Éva



Bogacson   nincs   ciganytelep
„Annyira     félek     a     téltől..."

bail,  hogy  Órtcsítse  s7,ülcit  i`7.  idcge-
iick  érke7.éséről.  akik  ialán  cukorkát.

Nyz;; ";`;'/éukL;Á,'U;;á';, ~sVz'aiá'á;ág ás° m;n-denj+í.„eh?:z fa_r?,z_J.r._,            :{,Sit]'k[;[;L;,;:€:C8]sT]t]`'`i[aás [:Tt:,tí:,{Xi é,`,`:{;:
Amikor azt hallom  Bogács,  mindig valami szépre gondolok.

valami megrendi'tő Vári benn9_np|3L    -;i-;e,i±:M-:;{;;ciniicr eic.ién bi-7w tT\..'\rOttjártunkkor mégis valami  más,

Csetneki    Ernőné   jegy7,őass7.ony
bcszédéből       zuTa      következtettünk,
hogy  .ti  hclyi  cig`ányság  átl`cigos  szin-
t,en  él.  Elm()iidása  s7,erint,  B()gácson
nincs  cigáiiytclep,  a  romák  itt  is,  ott
is    élnck.    wumzk    ziluliskolíi7.ottak,
vaimiik  iikik  kér>7.ett  embcrek  é``  tö-
rcks7,ciiek a jt)bb élctszínvonalat elér-
ni.  Nagy  problémát jclciit  -  inondta
-,  h()gy  bz`u.  mindcn  tíiinogatást  meg-

kzipmk, sokan ncm hordják gycrmek-
cikct  iskolába.   Idén  inegalakult  Bo-

gácson  .ci helyi  cigány  öiikormányyjat`
melynek  a hiv`c`tal  nagy()ii örül és úgy
ér?.i,  haték(>nyan  cgyütt  tudnak  majd
d018Ozlri.

Miután    incgkaptuk    a    kisebbségi
önkot.inányzat   képviselőinek   címéi,
elindultuik mcgkeresni Őkct.  Az autó
sti.aiid`  szcbbnél  szebb  l``túiázak,  üdü-
l(')k,  hotclok  mellett `"hant  mi'g  ()da-
ériüik zi megad()it ci'mrc,  a Zöldmező
utcába.  A  hcgy  oldal`tín  clhelye7,kcdő
há7,ck láttán h.d v`cilamit itt úrn`ck lehei
mond{ini`  a7.  a  nyomor.  A  sárban  két
év  körüli   (.Óliiic7,telen  kist.iú  s7.edi   lá- ^hol „nincs  cigán}Jtclcp"

„Ltt  \':innak  :`  gy('igys/,ercim..."

ó

iicm  a  mip`mgár  kicsi  talpz`it.   Kiszáll-
va  a kocsiból  odi`it')duliztk h(t7.7,ánk  {`z

einberek,  hogy  mindciki  clp`cmas7,ol-

ja t)újái.  bámtát.  Az, cgyiknek tüzclő-
.  a  másikmik  íű  Ótcl,  u  ruh{``  lcgiöbb-

jüknck  az,onb`mi  c7. is.  az  is  r)roblóinát
jclcntett.    Vm    {U{i    i`zt    bi/,onygatja,
liogy  Órlclmi  l`ogy{`lókos  Ós  ncin  k.cip

támog.ciiást`   van   iikinck   niind   a   két

gycrckc   bcteg.    Egyik   idt'is   ii`sztiny
hciiivitált   .ti   házábii`   és   .tirrt'tl   pmii```.;.-

kod()U,   hogy   cgycdül   gondo7,7,a   kói
l`clnőu   l`iát`   akik   kö7,ül   ii7.   cgyik   sú-

1yos   bctcg,   :i   in.c'`sik   rtcdig   ``zellcm-

i   fogyatókos,  és  mosi  is  tüdőgyulla-
dással   l.ckszik.   Rógi   bútoríii   lesúrol-
va`  `cK  :ibl{kon  tis7,ta  rüggónyök.  Ta-
kzLros  rciid  vzm  .ci  h.c'izban.  ~  Iti  \J.cinn.ck

a 8yó8yszcreim -lnutaij.tl Sírva ily, as7.-
sz()ny  -,  `tiimyira  félek  a  téltől,  hog)J
inkább incgmérgezcm magiim!  Na dc
h.ci   incdiiilok   ki   ár>olja   a   I.iaim.cit`.J   -
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mai`.J -Moiidja meg  miért ví`n rajtiim
c7. a nagy csar)ás? -A I`ii'i közbeii fek-
s?.ik,  s  liíit{ii  fordít nekcin.  Talán  szé-

gycnli   magát.   iLiláii   áikozyja   sorsát,
mcllycl    ilyeii   hclyz.etbc   hozt.d   édc-
s:,1,yját.

Kilépvc   {i   há7.ból   egy   másik   asz-
s7,ony  lcp  mcg  a  goiidjáwil:  -  Jöjjön
be  hozzíuik,  kérem!  Nézzc  meg,  mi-
lycn  ``zegénységben  élünk!   Öt   gycr-
inckein v{m ós scm i)énz, scm enniva-
1(')!

Belépve a házbii, mely kél helység-
ből   z'ill„   rendczett   sz()báwil   találko-
zunk.   A  konyhábzm  -  valzúi()nnan  a
szcméttclepről  elhozott  szekrényen  -
cgy  fél   diszn('tfej   várja`  h()gy  kifőz-
7,ék.  N:igy d()logmk számi't ez errefe-
lé.

-Szép tisif,ta a szobájuk! -jegyzem
meg.

- Tikarítunk mi, kórem.  Nein a pi-
szok  ii  mi  bajunk,  h:inem  a  szegény-
sé8.

Egy   másik   l`Órfi   cgyt`olytíiban   pzi-
naszkodik.  Nagy  a hangja.  Egyre  ag-
resszívabb.   Helycsclncm   kell   véle-
ményót,  hogy  megnyugodjon.  Hozzá
is  bcmegyünk.  Heten  vanmk cgy  ztk-
kora ``zobában,  aiiii  konyhámk is ki-
csi  lcime.  Neje  egyhónartos,  gyöiiyö-
rű  kislíinyt  tiu.t  a  kezében,  zki  a  zaj
cllenére    nyugodtan,    mozdulatlanul
tll,\/,ik. Betc#en...

Hetcn  cgy  szol)2'`I)aii
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-   Dolgoziam   én   valziinikor.   Gá7,-

szerelő  voltam,  csak  lcszáziilékoltak.
Most  a  nyugdíjbí>l   élünk.   Értítkcziii
ncm tudunk, mcrt nincs ho/jz.á alaptő-
kéik.   Né7.ze    incg,   a   gycrekeiinen
nincs  ruha.  Egyik  nap  a7,  egyik  Óltö+
zík  fcl,  máLm{ip  zi  másik.  Mondja  mit
tegyünk?  -  kérdczi   idegcsen  gesyjti-
kulálva.  Ordítva beszél.  inintha  meg-
sz()kta   volna,   hogy   különbcn   nem
hallgaiják meg.

A kiscbbségi önk()rmányzai képvisc-
lőjónek  házához  kö7jcledvc  l`cllélege7,+
hettünk,   hiszen   takai.os   házacski'úioí,
értünk. Az udwtr gondos kezekről árul-
kodik.  Elmondása szerint céljuk,  hogy
Bogác`son szociális lakásépítési progra-
mot indíLsonak, illetve az, hogy a7r alul-
iskolázottságoi   valami    mt')don   cLsök-
kentsék.  Mivel most alakultak,  sok sc-
gítséget vámak a tapasztaltabb kisebb-
ségi önkormáiiyza(,tól.

Ez     Bogács,     ina.     Bogács,     zihol
„nincs cigánytelep."

8.  Kóté Lilla



Beszélgetés dr.  Hende Csabával az lgazságügyi Minisztérium politikai államtitkárával

-A cigányság helyzetének javításá-
ra  létrehozott középtávú  intézkedés-
cs()mag  alkalmas   arra,   hogy   a   ci-
gányLság  integrálódásának  egy  lass`'i
folyamata    kezdetét    vegye,    ehhez
a7,onl)an   pénzügyi   garanciára   van
Sziikség. Mi les7, a.középtávú ii)tér/,ke-
déscso"ig   sorsa?   Van-e,   les'/,-e   rá
költségvetési garancia?

-A cigányság é]etkörülményeinck és
t{'irsadalmi   helyzeiének  javítására   irá-
iiyuló     középtávú     inLézkcdéscsomag
folyt{i(íLsát  fontos  1.eladatnak  tekintem.
A  középtávú   in`é7.kedéscsomag   cred-
ményes  végrchzijtása  összcteit  módon,
a  ``zzkiárcí'út  Összchzuigolt  tevékenysé-

gével  lchcLséges.  Ennck mcgfelelőcn  a
progr{iincsomag   megv{ilósításának   fi-
namzírozási  háiterét  a  miiiisztériumok
terve7.ik     költségvetési     fcjezetükben,
i)éldául  ncvcsítctten - a cigány kisebb-
ségei is érintve -iiz oktatz'Ls és a kul[úra
tcrületén, vagy pedig a hátrányos liely-
zeiű - kö7jtük cigímy - 1akosság életkö-
rülményeinek  javítását  elősegítő   fog-
I:ilkoztatz'isi,   teiületfejlesztési,   stb.   1'el-
adatok  között.  Az  új  középtávú  intéz-
kedé``csomagr(')l   szÓIÓ   konnányelőter-
jcs.7.tés-tervezet    egyezteiésc,    véleiné-
nyeztetése  jelenleg   1`olyik.   A  konkrét
intézkedések inellett a középtávú intéz-
kedéscsomag    kiemelt    feladata    egy
hosszútávú   társadalom-  és  kisebbség-
poliúkai stratégia kidolgozása - az Or-
szágos     Cig!'uiy     Kisebbségi     Őikor-
mányzat   bevom'`sával   -   a   cigányság
tíu.sadalini  integrációj áiiak  elősegítésé-
re.

- A cigány kisel)hségi önkormány-
r/,atok  jelentős   növekedése   minden-
képp  egy  társadalmi  elismerést,  tár-
sada]mi  rangot  jelent,  de  ugyanak-
kor jel?.nti  a  cigánypo]itika  méltósá-
gát is.  On ezt hogy  látja?  Meglátszik

8

majd  ez  a  kisel)l).`égeknek  j`]ttat()tt
támogatás[7an is?

-Az   1998.  évi  hclyi  kiscl)bségi  Ön-

koimíinyzati   válas.í,tí'Lsokat   1538   c``ci-
ben  tűzték  ki  a  helyi  w'üzisz(ási  bizoLt-
ságok.  A jelenleg  reiidelkczésünkre  í'U-
ló iidatok étlapján  1328 hclyi  kiscbbségi
önkon"'uiyzai     \Jom`iko'/.ásál)iin     \Jolt
ercdinényes  a  válasziás,   [chái  itt  ala-
kulhauiíik  mcg  a  helyi  kiscbbségi  Ön-
konnányzatok.  Az   1994.  évi  v{'üaLsziá-
sokhoz viszonyítva közcl  dui)I:'ijára fog
nőni a kisebbségi önkonm'myzatok szá-
]níl.

A nagyszámú kezdeményezés, illetvc
a több mint  1300  érvénycs  és  eredmé-
nyes   lielyi   kiscbbségi   Önkományzíiti
választás  azt mut{itja.  hogy  a  hazai  ki~
sebbségek   aktivitása  jelcniősen   meg-
nőtt.  A  kisebbségek  fonto`snak  tíu.tják,
hogy  sajátos érdekeiket a helyi  kisebb-
ségi   önkonnányzati   testületcken   ke-
resziül  érvényesítsék  a hclyi  döntéL`ho-
zatalban.

A  helyi  kisebbségi  önkom€'myzat(]k
jelcntős    számú    növekedéL`e    tapatsz-
tauiató  a  cigány  kisebb``ég  vonatktt7.á-
sában  i``,  hiszen  774  cigány  kiscbbségi
Öiikomáp.yzat  meg€ilakulására  v!m  le-
hctőség.  Orvendetes, hogy több telepü-
lésen  olyan  nagy  számb:m  indultak ro-
ma   képviselőjclöliek   a   helyi   önkor-
mányzati választásokon, hogy a tclepü-
lési Önkonnányzatbzm  számszcrű több-
ségbe kerültek. Több helyen roina szár-
míujású - számazását 1`elvállal(') - pol-
gámestert vá]<ruztottak.

A   helyi   kisebbségi   Önkományzati
választások    vitaüiatauanul    sikeresek
voltak, a helyi választíisokon ré.sztvevő
válasziópolgárok   köze]   fele   nyilvání-
tou  véleinényt valamely  taxíút kisebb-
ség  vonatkozásában.  Felteheiően  nagy
számbzm  s7.avaztzk nem roma identitá-
sú  vá]asztópolgárok a roma kisebbségi
ÖnkományzaLokra  is.  Ez  mindenkép-
pen  a  hazai   cigánypolitika  sikerének
tudható be.

Fontosabb  azonban,  hogy  közel  800
településen  a  helyi  szintű,  a  cigány]a-
kosságot érintő döntéseket ezentúl már
csak  a  helyi  cigány  kisebbségi  önkor-
mányzat  véleményének kikérésével  il-
lcive   egyetértésével    hozhatják   meg.
Ezen   túlmenően   kimelten   fontosnak
tarijuk azt a iényt, hogy a cigány lakos-
ság jeleiitős része bekerül a helyi közé-
letbe,   [apasztalatot  szerez  a  hat{üom-
gyakorlás  nehézségciről,  részt  vesz  a
döntések mechanizmusábím, elősegítve
ezzcl is a cigímyság polgárosodását.

A Korinán.v  a kisebbségck  (ámogztiá-
``i rcnds7,erének kidolgo/,ás:`ib:in iuTa  tö-
rck``7jk,  htiLe.v  íiz  egycs  ki``cbbségck  lót-
`szz'umuányukhoz   inéi.ien   rés./csíil jcmck
költségvciési  ií'unog:iiásokbzin.

-  A  kisehl)séLTi  törvén.v  mó(losítá``:i
szükségessé    vált.    Fol.ymk-e    ei.rí)1
egyeztetések?   Mit   tes7,   e/,üg.`Jl)en   a
kisehhségekért Í.elelős minis7,téri`]m?

- A kisebbségi törvény hatályl)!ilépé-
se  Óta  cltclt  kö7jel  öt  csztcndő  l)cbi7,o-
nyította,  liogy  a  törvény  által  létreho-
zott   kiscbbségi   önkor"'uiyzaü   rend-
szcr  bevált.  Ugymakkor  a  kisebbségi
önkonnányzzi(ok liároin és í-él évcs inű-
ködésc  sz:'mos  olyzm  problémára  vilá-
gíioit  rá,  zmcly  c`sak  zi  kisebbségi  iör-
vény,  illctvc zi hoz7.á kapcsolódó ágiiza-
ú jogszabályok módosításávzil  oivosol-
ható.

Az    Országgyűlés    Einberijogi,    Ki-
sebbségi és Vzillásügyi  Bizott.ságzi létre-
hozott cgy ad hoc bizottság()t, melynck
feladata  a  kisebbségi  törvény  módosí-
t<Áisa    koiicepciójának    kidolgoz€'Lsa.    E
munkába  bekapcsolódtak  a  kiscbbségi
Önkományzatok  oi.``zágos  önkomány-
zatai, így a7, OCKÖ is. A bizt>tiság sze-
rint  csak  olyan  módosi't{'isi javaslat  fo-
gadható  el,  zunellycl  a nemzcti  és  etni-
kcri  kisebbségek  egyetértcnek.  A  inuii-
kábm   nagybui   s7.z'mi'tunk  ziz   OCKÖ
tapasztalatziira,    törvénymódosítfLsi   ja-
vaslatára.

Az lgazságügyi Minisztérium -mint
a jogszabályalkotásért is fclelős tz'irca -
a kodil`ikációs  muiikához,  annak  va]a-
meimyi   fázisábzui   incgl`clclő   szakmai
scgítséget nyújt.

-  A  kisebl)ségekért  l'elelős  minisz-
téri`]m politikai államtitkáraként mi-
lyen a munkakapcsolata az Országos
Cigány   Kisel)l)ségi   Önkormányzat-
tal?

-  Az   Országos   Cigány   Kisebbségi
Önkományzai elnökével már többször
egyeztettem   személyesen.   A  Nemzeti
és   Etnikai   Kisebbségi   Hivzital   elnöke
és    inunkatár`sai    rolyzmaios    szakmü
munk±ikapc``olaiban  állnak  valamennyi
nemzeti  és  cmikai  kisebbség  országos
önkom±'uiyzatáva],..így az Országos Ci-
gány  Kisebbségi  Onkományzattal  is.
Megítélésem  szerint a hosszú  távon  is
változási eredményező, hazai cigánysá-
got érintő középtávú intézkedéscsoinag
feladatri  az  Országos  Cigány  Kisebb-
ségi  Őnkomány7,attd  együtműködve
vaióL`íüiató meg.

Paksi Éva
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AURA   ES   TEKINTELY
A:e,z::"am::d::|k`n:::rbé:ga::sl::
egybe.    Nem    mindíg   következik
a7j   ziui.ábí)1   a   tekintély   megítélé-
se.  A  roma  mo7,galomban  kevés-
bé   haLsználjuk   a7.   aui.a   és   tekin-
tély  f`ogalmát,  annál  inkább  érzé-
keljük   és   éitékeljük   mindkettőt.
Óriási  sz.erepe  van  a  romák  sze-
mében   annak   a7j  embemek,   aki-
nek  van  kisugárzása,  légköi.e,  aki
már   megjelenésével   s7jinte   mág-
nesként   vonzzi  ii  cigányokat.   Hát
ha   még   nyelvükön   is   szól.   i'igy
t`eje7ji   kj   magát`   mintha   a   cigá-
nyok    gondolatait    olvaLsná.    bele-
1átna   a   t`ejükbe!

Nem  is   tudom.   hogy  hálálkod-
jak-e  vagy  egys7jeiííen  tud()másul
vegyem:    sí,e].encse`    h(igy    a    ci-

gánymozgaloni  alig   ismer  egy  -
vagy  néliány  -  olyan  i.oma  ve7je-
tőt,  akik  rátei.mettségüknél  fogva,
adottságaikat    teintve,    ai.ra    pre-
desztinál  a  környezetük,  a  cigány
társadal()m   jelentős    része,    hogy
vonzáskörébe  keiüljön.  Kinek  le-
het   a   hatása, alá  keitilni?   Ki,   és
milyen   az  az  aurával  rendelkező
cigányve7,ető.   aki   tudatában   van
annak:  ő képes  meginozgatni  a ci-
gány tömegeket.  őt am választot-
ták ki.  hogy mint a mágnes  vonza,
az  embei.eket?   Ebbtzíl   ei.ed   az   is.
hogy  a7j  aurával.  a  kiválasztottak
iidott`ságával rendelkezők vissza is
élhetnek  azzal,   hogy   nekik  hatá-
suk  van  a  cigányoki.a.  hallgatnak
rájuk.  s  ha  kell.  „vakon"  követik
Őket.

Az  aura,  a  vonzás  akkoi.  érté-
kes  a  cigány  mozgalom  szá-

mái`a  ha  tekintélyen   alapszik,   ha
van  t`edezete.  Az  aura  tehát  nem
önmagáéit     való,     nem     csupán
olyan    ad()ttsága    egy-egy    roma
vezetőnek,    ainely    ne    páro`sulna
tekintély-ki vi'vz'Lss al,              hatalmi
vággyal,       gőggel,       szolgálattal,
ügyszeretettel    stb.    a    cigányság
éi.dekei    küldetésének    1`elvállalá-

sával.      01yan     prognosztizálhat(')
távlati  cigányságképpel,   amelyéit
s7.ükséges    és    érdemes    küzdeni.
Fontos    megjegyezni    az   aui.a.    a
vonzás  ei.eje  csak  zkkor  nem  ve-
s7,ít   éiiékéből,   csak   akkor   nem
halványul   el,   ha   világos   cél   és
tetti.ekészség   vezeti.

Bacon   m()ndjii   bölcselkedve   a
következíket:     „A     tekintélynek
nincs  senmii  éiiéke`   ha  nem  tud
számot  adni...ha  nei`n  tud  megéi.-
teni  `semmit.  csak elliitet..."   Akad
néhány  ilyen  romavezető  belőlük-
előbb  utóbb  kiábrándulnak,  s  ko-
rábban   hiába   i.endeH{eztek   biz()-
nyos   mágnességgel   a   cigányság
körében.     elvesztették     fényüket`
megk()ptak.  meii  képtelenek  v()l-
tak  biz()nyítani.  A7j  aui`a  adottság,
a tekintélyt pedig  ki  kell  vívni!  Ez
nem adhat(')`  nem vehető, nem áni.
Bizalom,   mégho7,zá   a   kölc`sönös
bizalom  a  próbaköve.  0lyan  pi.Ó-
bakő ez.  amelyet mérlegre tes7j is-
mét és imiég a töiténelem.

Szerencséje  a  roma  m()zgalom-
nak.   hogy   mindinkább   polai.i-

z,á]Ódó   társadalmiinkban   ~   ame-
lyet   piiiralizmus   minősítéssel   il-
letnek  -  a  töiiénelmi  szükségsze-
iííség    követke7jményeként    kiraj-
7jolódní   látszik  egy   olyan  egysé-

gesülő  cigány  mozgalom`  amely-
ben    meghatáro7jó    ereje    van    a
„Lungo   Drom"-nak.   s   néhány   e
fontos     kritériuinnak     megfelelő
szeive/.etnek.

A  tehetségesek   nem  i`mierik   a
megalap(tzatlan     tekintély     elvét.
nem  is  fogadják  el.  A  tehetsége-
sekre.   a7j   aui.ával   rendelkezőkre

;Jgg;Ze.119ígggagÉ:'á:m:3sí-évl:n:ásfs`;i
rendelkező  r()mvavezetők megíté-
lésénél    figyelembe    venni,    amit
Balzac   világhíiíí   francia  gondol-
kodó~regényíró    mond:    „Minden
emberi  tehetség  két  alkotó  elem-
ből áll: türelemből és időbő1. A te-
hetséges  embereknek ei.Ős  az aka-
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ratuk.   és   keveset   alszanak."   Igy
segítheti  az embei`i  aura a tehetség
kibontako7,ását és  éivényesítését  a
cigánymozgalom  számára is.

T
öiténelmi       iga7,ság:        minden

kor`szak   megs7jüli   a   maga   ve-

zetőit.   a7jokat   a7,   i`iii.ávzil   i`endel-

ke7jő    és    tehetséggel     megáldott
embereket.    akik    hivatkoznak    a
megmérettetésre.    a    tömegek.    a
mozgalmk   ii.ányításái`a.    E   köl-
csönös   vonzás   kimenetelétől.   in-

ten7jtí`sát(')1    és    sikei.étől    t`tigg    a

i.omamozgalom  céljaimk  a  meg-
valí)sítása   is.

És  így  válik  u  i.oma  mozgalom
minden  apró  és jelentősebb  sikere
a7,  ő  sikei.ükké  is`  amely  még  in-
kább  ei.Ő`síti  azt  a  mágneses   von-

zást.   amellyel  adott  i.omavezetők
i.endelkeznek.     Biztinyára    elége-
dettséget  és  boldogságot  jelent   a
tekintélyt    kivi'vott    i.oimve'/.etők-
nek  a  sikei..   De   vajon   mit  jelent
azoknak  a7j  aiira  elvesztése,  zkik
abban  a  tudatban  éltek.   h()gy  ne~
kik   igenis   meghatát()7jt't   hatásiik.

erejük   van   a   cigányságrzt..)   S    i.á

kell       t.ok()zatosan       döbbenniök.

hogy  ez elszállt.  mint  a t.üst.

K
egyetlen   a  töiiénelem.   0lyan
t`olyamat,   amelyben   álland('t-

an  bi7jonyítani  kell  a  ve7,etőknek.
Jöhet   bármilyen   fuvallat.   t`ordu-

lat.      kudarc.      siker.      ei.edmén}J`

azok   a   i.omavezetők   képesek   a
vilm.ban    helytállni.    akik   bíznak

önmagukban.    tudják.    hogy    a7jt

akai.ják   érvényre   juttatni.   ami   ít

roma  tái.sadalom  érdeke.   s   ezéit
küzdeni       is       képesek.       Velük
e8yütt!

Aui.a  és  tekintély.  Egyik  csak  a
másikkal  lehet  teljes,  t`ényesedhet
vagy kophat.

Farkas Ká]mán



•..',,-.--..-* ---= ::-:*............:   _
-----:,--_--=--

Decembcr  18-{'ui -errc {i napríi e``ik zi
Kisel)l)``égck  mpj{i  is -  üimcpi  iidással
ké`sz.ül   €i  Mzigya].  Rz'idió  Cigány   t`élór{i
cíim`i mű`sora.  Az apror>Ó:  10 évc,  1988.
deccmbcr  16-án hangzott el  az clső Ci-
gáiiy  félóra.

-  1()  éves  :]  M!tgyar  Rá(lió  Cigány
félórája.  Vűí.gíT /JoÍ7íf  szerke.`7,tő mire
em]ékszik s7,íve.tien?

-  Például  iúiogyan   sikeiült  tx2jutnom.
I-lí'u-t)m cinbeii kéit mcg mmk idején Sós-
k`iti Márta ás Ördög Csilla, hogy írjz"k
cgy  listí'it,   liogy  zÚ7,  ország   területén  kik
{izok,   í\kikei  Íudná"ik  javtTso]i]i   ebtm  a
inűsorba, és zi7j cgyik listz'uT<i én is fclkeiül-
lcm.  Körülbelül  ncgyvenen jötlü,iik  össze
cgy  mcgh:úlgaiás  iukzilmából.   En  akkor
nein  tudt{m,  hogy  e7.  egy  inegúallgatás.
Úgy  tu(ltím,  hogy  azért jövök,  liogy  el-
m()ndjzm az ötlctcimcl, hogy ha e7. a inű-
``or létrcjön,  zkkor ini  lemc jó, lia szí)lm
bclőlc.   Mikor   a   ineghéúlgatásnak   vége
vt)It,  mind{mnyian  hazauiíüctunk.  Néhány
nap múlva jött cgy  távircit, h()gy öröinmel
vcmnék,  ha (lolgo7.nék cbbcn  a műsorbzui.
Ez 1988 míijusál){m töriéni. Szeptcmbefl(fl
clkezdődötL  cgy   nagyon   intciizív   iíuifo-
lyain,  zihol  kivált'>  rádiós  kollég:'ú{  tzmi'tot-
t{ik.  1988.  dcccmbcr  16-Íui  hzmgzott e]  {üz
clső inűsor,  ainibcn inár én  is do]goztam.
NéLqycn  kezdtük a  műsort  készíteni cigá-
nycinbcrck.   Idokö7,tx3n   lcmorzsolódások
ini:`tt váltoiták cgymást a kollégák,  én vi-
``zonl rmmcidmn folytmatos€ui.

Ainirc  nein  ``zívescn  cinlékszcm,  de
azéri  inégis  órdekcssége  a  rádió7.ásom
történe(ének,   hogy   ímik{)r   első   alka-
1ommal  mcntein  siúdióba,  öt  vagy  hai
mondzii  voli  a  szövegcm,  szinte  kívül-
ről  tudiain.  Bcültem ái sLúdiób{T  kigyul-
lziili  a  lí'unpa  éimi  ém jclzi.  hogy  adás-
ban  vagyuiik.  beszélni kcll. Kiiiyitoin  a
szz'unai,  és hang cl  nem hagyja a [orko~
míii.    Hát    valahogy   így   iiidult   cz   a7.
cgész.  Maga az  épülct  oly{in,  ininL egy
clv{irázsolt   kastély.   AiTól   nem   is   be-
s7.élve,  hogy  azok  :u/.  cmbcrck  akik  iti
dolgo/.nak,  és  c7.  a7.  cgész mit jelentctt
a    nagyon    me``sziről   jött    embcmck.
Egyrészt   el   voltíun   veszvc,   m!'`srészt
folyaim`tos:ui    tátoti    s/jájjal    közlcke-
(ltem,  hiszen  itt  a  rádób{in  ncmcs€Ú{  rá-
diós   cinbci.ck   l'ordulnak   meg,   liancm
televi'7,iós   szeinélyiségek   is,   színészek
és  clőadóinűvészck   is.   Nyilv€'ui,   hogy
őket   iclevízióból  isineri    az  ember.  A
rádiós  kollég<Ákat  pcdig  i'igy  ismcriein
meg,  hogy  köszöntüiik  egyináLsmk  és
hang   zilai)j:'in   be   tudtím   a7.onosítani,
hiigy mosi kivcl  is  ialálkoztam.

-  10  év  alatt  mennyit  Í.ej[ődött  a
``t`'idió, vannak-e segítő társaid?
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Vargí,  llom,

-  Scgítőtí'u-szúm  l.olyzmato`sm   v(tlt{ú{.

A két szerkcLsztő incllctt - Ördög  Csilla
éLs St'tskuü Mz'iiüi -ketten  voltuiik cigz'my
cmberek, akik készítettiik a műsort. Boi;J-

g{;:e;!eózLésíerfoíésYácEdá,?.rcó7Jkt;`L'é;tcTaij`:n8sl
ntÁdunk,  Amerikália  mcnt  a  cstdí`idjávíd.
Idén szer)ieinberbcn ``ikerült s  olyzm  em-
bert t{ilálnoin,  ékik érdckcsnck tíilálják ii
rádi('tz:'Lst. Két három hónap utí'ui úgy  lát-
ják, hogy neinc`sak érdckes,  h:uicin  \Jalt'>-
színű,   hogy   tudmk   is  mijd   ez7.cl   init
kez(leni. Hatz`n vidékről jármk fel, kcttcn
budéipestiek,  ha jól  sikcrül  c7.  zi  képzés,
íkkor lesznek vidéki tud(')sít(')im, dc ncm-
c`szik  nekem,  hzuicm  zizokbm  a városok-
b€m  ahonnan jönnek  bizt()s,  hogy a helyi
stú(lió  is  iudjii majd  íket alk{dmazni,  ós
iiem  l`eltétlcnüJ  cigi'uiysággaJ  l`ogwk()7.ó
műsoi.okb{ui.  Egy évc sikciiilt másik iro-
dát kapnunk é`` e7. wikunclycst  l`clszcrcl-
tcbb. Az, iuiol 1) évig dolgozmnk cgy vá-
gó  s7,obíi  volL  {uimk  mindcn  adotLságá-
val.  Az  ztjt('m ki  volt ín/a,  hogy 2 Órz'uií'd
tovább  nem  lchct  a  s7jobáb{in  tzuió7.kod-
ni.  Az  új   riodáb€ui  zizok  éiz  zilapdolgok.
amclyek minden más munkahelycn mcg-
tíüálhat(')k, azok iu is mcgv:umk.

- A ti7,edik évl.ordulóra milyen mű-
`tsorral  kés7,ü]s7,?

-   Két   h(')napp€Ú   ezclőtt   kc7.diem   cl

s7,erveziii  a  műsort  és  cgy  h(')mipja  tu-
doin,  hogy  1  Ór{'Ls lesz a cigány  l.élóra c'/.
alkalomból. Deccmbcr  18-r:} csik, és c/j zi
nap a kisebbségek napja is. En ziz[ szcret-
ném,  ha  ez,  zi mű`sor  úgy  sikerülnc,  áiho-
gy€m  az  cmber    a    családd{ú  ünncpli  a
`szülciésmipját. Egy kicsii l.elszzibadultab-
bak  leszüik,  picit  ialán  több  le`sz  a  hu-
inor.  mint  egyébként  az  i"'i`kor  lcnni
szokott.  M{'isrészi   aiTzi gondoliziin,  hogy
10 évcn kcrcsztül  szinte nein is halloitík
más műsorvezciői hmgot, ininL züz enyé-

mei   czért  m()si     kéi  I.érli   ``cgíiőiársí`m
lcs7„     01ym   embcrck,   zikikct   íi7.   cgé.`;,
ors7.ágb{m   isincrünk   és   a7.   or``;]:'igh{itá-
i-ok(in   túl   i``.   Ők   ncm   cig!'uiyok.   dc   \J:i-
1zunilyen    in(')don    kö7ük    vzm    ho/,zíiiik.
Egyébkém   éü7,   egész   inűsort      olyíuiiiá
s7.crciném   v:uíizsolni,   {unclyl)cn   ezúmil
nein    clsősorb€ui    :i    cigz'uiyokon    \7a]i    zi
liímgsúly,  ht"iein  róluk   s7,Ól  c7,  zi   törté-
net.     Találkozunk     olyzui     cmbcrckkcl,
zikik    \Jtd{unilyen    m(')don    kíipc`solódmik
zi   cíg{'uiysí'`ghoz,   vagy   ic(tck   vtdíunii   zi
cigz'uiyságért.

- Azt nem lehet elár`[lni a7, o]va.`('ik-
mik, hoLv kjk ]e``7,nek €i seLn'tőtái..`ai(l?

-Azéri in()iidhz`tom cl, incri ví'Ukilták a

inűs()rvc7.ctési,     é``     már     i(1őpoiitoi     is
cgycztcitüiik.   Az  cgyik   Ant.il   Tmre,   íi
iná``ik  pedig  Bajor  lmrc  lcs7,.  l-Iogy  mi
kör/.ük  vmi  Z`  C`igz'uiys:'tgho7„  :izl  is  ``Cjtcmi
lchet.  Bajor  linrc  kz`bzu-ékb(')1  j(')1  i``incrt.
An(zil    lmréről    pcdig    iizt    kcll    tu(lni.
hogy két  év\Jel e7előtt ímikor a Ki-init-
tu(l-o[  vc7.cttc  zi  tclevízióbzm`   töl)b  cm-
bcr  is  megkérde7.ic  Lőlc,  hogy  mi  van`
Imrc,  cigz'tny  „Ki  init  tud'.)"-ol  vczci``7,'.J
Ő  migyoii  izgíilinas  válaszi  :idott  ciTc,
és  én  rcmélcm,  hogy  c7,  imj(1  cbbcii  íi
cig€'uiy  Órábzui  is  clfog  hang7j{uii.

-Néhány hómppal eze]őtt a TÁR-
KI I.elmérést vég7,ett a kise])hL`égi .`aj-
tó körél)en é.s töl)l)ek között kim`[tat-
ták  :`   Cigány  Félór:i   matTa``  hal]ga-
totts:`tgát.   Minde7,ek   u`tán   nem  LTon-
do]ko7,tatok-e   a7,(m,   hog.\J   it   cigán}J
t'é]óráhól cígán}' óra legyeii?

-  Körülhelül  5  évc  ``i'ii.ink  c7,ért :i  Kos-

sutli  \Je.zctőinck.  Az(')tzi.  ini(')ta  ki``cbb``égi
önkonm'uiyzatok  is  :úzikulizik.  hi``.;+cn  !`tl-
(lig  a  civil  `szcrvc7.ctek  szcrerx}ltck  ti  mű-
sorbzui s íi mindcnmpi történetck. a kuliú-
rci  és  az  cgyéb  c``cmények.   A7]7.€il.   hogy
öikonnáiiyzjitok jöiick  léirc  és  €iki  c7jzcl
l.ogkilkozik {u. iu(lja. hogy s/jnic c`tüik c/, {i
iéim a lieti  Órái l.öl  iiidiiá kzu-olni és í`kkor
inég  ncm  bcs7.éliünk  {i  kul[ut{'Ujs  cscmé-
nyekről`  migyobb  inicrj`'ikrt'tl`  Ólctuiákrt'>l,
zunikci  én  nagyon  fonto`snak  ér4ck  cg.\J-
egy   műsorb!ui   tx3inutziuii.   5   óvc   igyék-
sí,ünk még eg.v  I-élt')i.át kémi.   chbcn  a pil-
1{uiatbíui  rcménytclcimek  tűnik  a  hcly/,ct.
dc  nein  {idom   l.el.   Hz`v()niz`,   két   havoniíi
z'dli'ioin incg zi K(ts`uth vc7,ciőjéi és kércm.
hogy   gondolj()n   crre  és  segítsen   cbbcn.
Kéüictcntc  kéis7.ül  zi  Magyzir  Rádi(')  cgy-
egy  hctéről  méré``,  é``  zv.  dciiil  ki  cblxil`
hogy  a  "pi  inűsorok  kö7jött jó  közcpcs
{'iuagot   ütünk   mcg.   Ha   szz'uiisz,eiű.`íicni
zú{zuiom zikkor cz aztjclcnü, hogy 300 c7.cr
lölöit   vzui   a   hallgat('>ink   s';_ámzi.   dc   \i'oli
()lyan adás, amely elértc a (í)O czici.

I)ak,,i  Év:1
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Di..  Kziltcnbach Jciiő, a nemz,eii és ci-
nikíii   kiscbl)ségi    jogok   ors7,ággyűlési
biztosa   1998.  novcmher  23-án  ``€ijiótá~

jéko7.laiót  téirtott  ziz  Ors7jággyűlési  Biz~
to.`ok  Hivai{úábzui.

A  ncm-;,eti  és  cmikzii  jogok  ország-

gyűlési   l)i7.tosa   vizsgál:itoi   indítoii   €i
l.oglalko7jtat€'is    icrületén    tíipzisztídható
háirí'uiyos    mcgkülönbö'/.ietésscl     kíip-
csolato`san,  mivel  a  h{)zzá  érkczctt  píi-
mi``yLok,   illciőlcg  jclzésck   zuapján   fel-

incrült anmik ii gy:uii'ija,  hogy éu cgyes
munkaadók  a  munkíivi.szoiiy  létcsíLésc
illctve  €mnak  mcgs7,ün(etésc  sorí'ui  liá[-
rányosan  különbö7.tcük  incg  a  cigíuiy
szz'um{v.íisú   miinkavállalók;,ii    Ez.t   t:'i-
miiztja z`lá íu  a `szociol(')giíú  kimutatz'is
i``,   hogy   a  cigáiiyság  köréhen  híu.om~
``7,or  illetve négyszcr inagzisabb  a mun-
kanélkülick  zm'myzi  mint   a   ncm  roniii
népesség  körében.  Mivcl  {i  munkíuiél-
küliek ct]iikai hovatariozászi niiics nyil-
vántíirtva,     `szociológicii     illctvc     iudo-
m'myosaii  inegalapo7,ottiitú  [ckintlielő
incgállapításokra   is   t;'una.szko(lt{k.    A
vizsgála[   során   megállapi't{)ttí'Ú{,   hogy
1997-1998+is  évckl)en  ncmzcti és etni-
kai  h()vzit€u.iozi'is  iniiitt  háti-€'uiyos  mcg-
különbö7,iciésben   mcgnyilváiiul(')   jog-
sériés  miatt  sem  s7.abálysértési  cljárást
nein  I-olyósíloltiü{,  scin  inunk{`ügyi  bír~
ságot  nein   szabtak   ki.   Ezcn   kedvező
st{itisztik€ii    zid:itok   alartján   vagykigos
köveikcztctést voiitak lc, mcly L`zcrint a
kisebbséghcz   t{u-t()zz'is   iniziti  hátráiiyos
inegkülönbözictés nem létezik` c7. €ilap-

ján    vagy   clég``égcs   :i   jogszabálybzin
rögzí[ett   ülalom    (pl:    a   inunkz`vz'illaló

hátrányos      mcgkülönbö'/tctésc      ini:iLt
50.000  Ft-ig  tei.jedő  pén7bírsá.S)`  wig.y
zi  jogsértésck   s'/.zikc`iom'dására   hivíiioii
szcrvck ncin szcrc7,nek  iudomási czck-
ről.   A/,  ()mbud``i"iní  vi`;,sgál{it  zÚ7i,  `i(t'tbL

bi   kövctke7,[etés   hclyességéL   ié;taz()Itzi`
zunikor incgálk`píiotta. hogy  !` inunkí`ü-

gyi  központok  bz'u. ész]clnek  di.`zki.iini-
nációt,  szemci hunynak,  iudomásul  \JCL
``7,ik és ncm  tcsznck seminit a sérclinck
()rvoslásárzi.

A  kiscbbségi  oinbud`smím  a jclcmlcg
incglévő   s.7.:ikci('tk   köveikczcies   Órvé-
nycsíiésc  inelleti olyzm  „iiltermiiív  btiii-
tetések",  s7,aiikciók  levezeiését  ajánljzi
megfontolásra,    inclyek   kö/,ig:`7.gaiá.`i.

gazdasági-iga7.gatá``i   cszkö7.ökkel   (iá-
inogatások  incgvom'isa,  kcdvc7,ményck
csökkcntése  stb.)`  zilkahas€ik  lcnnénc`k
zur.  Alk()tm'iny  z'Uial   ülLoti  di``/kriminá-
ció  wdzmeimyi  I.omájz'mk  viss7jéisz(>-
rítás:'ira,   illctőlcg   összh€ingbzm   illlmik
zi7.zíil zi7, éilkomz'uiyos rendclkczésscl  i``,
zuncly   s.;,crint  a  hátrányos  megkülön-
bö7,[cLés   vzilamennyi   fomájái   ii   iör-
vénynek büntc(ni  kcll.

B.  Kóté  IJilt:l
- •F55EE!H;FíHúÍFfsÉ±FfflrE#EsöfsfHFEFEEf5E;JffF#p5±§SFFHE5!{;ESSEí#.

Romíi s7.áma7.á``ú gyemckekct is ta-
nító   pcd{igí>gusok   november   közepén
iiégy  napo`s  értekczletct  tzu.toLttLk  Nyír-
cgyhá7.án.  A  iéimi  a  relzárkóztatás,  az
cgyenlő  esélyek  megteremiése  volt.  A
`szabolcsiak  mellcit  néhány  b()r``odi  és
liajdi'isági pcdagógus is részi veii a sok-
syínű,   g}Jíikorkiü   l`()gkú{ozásokkal   üu.-
kított   munkáb€in.   A   migy   érdcklődés
anmk   is   szólt,   liogy   a  rőc]Őa(Ió  z`z  a
cígány  s/jámizü.ású  Siidia  Palom`   iLsz-
sz,()ny  volt,  zki  Amerikábzin  él  és  d()l-

tto7.ik,  s  cgy  kisebhségi  fizitalokkal  fog~
1íüko';j('t   proíTram   igíi/.gatójzi.   A  másik
clőtid(')  ós játékinesLcr Lá7,ár  Péter  ro-
ina   s7.ári"Lz{'isú,   nyírtclcki   pcdagógus
voli,  zU{i  iminár  országos  Lszak]nai  hír-
né\Jnek örvcnd.

A  négynapos.  kizidásokkal  jár(')  ren-
dc7.véiiyt  tz'unog:i{ta  íi Nyíregyhá7.i  Ön-
kormányz.at és a  Híirmónia Alapíivz'iiiy.
A7j  c``';jinét  és  s7,akmii   izipasztalz`iokíit
cserélő     pcd{igógu`sok    kö'4ös    célként
többek  közt  a  követke7,()kct  l.ogzilma7,-
(ák  mcg:   cgyéni   kiboni{kozás,   tanul(')
közösség`  interakü'v tímulási  stratégiák,

iovábbadz'isi   lclictőségek   üz   iskolában
és  az (tsztz'üyl)éin.  A iovábbképzé`snck is
beillő    értekczlet    `színhelyének    l.alár:i
néh€'my idézeici  íriak a ró`sztvcvő peda-

Íá?u;?uklíiéilcl,:t\.',cAagr|(::,:€'céye;3k,cá:sőlz;
bajbtin.  Kell  cgy bi7.ios poni. Lcgl`onio-
szibb   zi  c`saládoin   inúltjzi  és  jövőjc.   A
csz`lád mindcnek  fcleLt."

Többen  hangsúlyozták,  hogy  zi roina
``/.ülőknek,  a ped€igógusokiiak és Íi7. ön-
korm'iny?.aii  \Jczciőknck  közclcbb  kcll
kcrülni  cgymásh()/„  liogy  a  hátrz'myos
hclyzetű   gyerekck   fcl7.i'u.kó7.hasszuiztk.
Az  €uncrikzii  éi`szony  íi  San  Frzmciscó-
bzin   szcrzctt   tapzisztalattii   zilapján   raj-
7jokkzil   és képekkcl  illiiszu-áltz`,  hogy  zi
háti.ányos   helyzetű   gyerckck   miként
tudjz'k lüboii[akoztatni  ichctségükei.

S7,ilvássy  K]ára  nyíriclcki  ped{igógus
zi köveikeztkct nyikiikoziíi a s€ijtómk:

-  A  nyi'rteleki  iskolábm   liz'irom  évc
inűködik    a    „Ked\Jcsl`í'i7."    pcd€igógi{ú
fcl-/.árk(')ztató progr€im.  A projekt öiletc
LÍü!ár   Pétertől   sz:'u.imBik,   ziki   össze-

gyűjtötte  zt7j  ált<riános  i``kolából   kihul-
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lott,  clves7eitnek  hiti romzi  gycrckckct.
Elke'7.dtc   lud{itos,   tervszcrű   l.clz:'u.k{'>7.~

tatí'isukat.  E  inunkáh()z  kértc  a  scgíisé-

gemei   Jón<k   tffiom`    li()gy   egyénre
szabott ülembcn zajlik a fcl';.z'u.k(')7,tíitÁ`.
Így mindenkit a saját szinijénck megl`c-
1clőcn   fcjlcs/.tüik.   A   legl`őbb   célunk.
hogy  e.7,ck  zi  gyerekek  is  tcljcs  értékű
életet    éljenek,    legyenck    büs7.kék    íi
sz:'irma7j:'isiikrzi,   crő.södjön    idcnlit{'istu-
datuk.

A szóbíinl`orgó roma gycrckck íi saiái
kulLúr€'tjukat  a   népisincrcti   t')rákon   is-
mcrtctik  meg.  A7.  or`szágban  cgyedül  a
mi  iskolánkbtan  létc7.ik cz a stúdiuin.  E
k'irgy   kcretében   töriénclini   múlijiikat.
ősi    iáiicaikíii,    dalziikat,    hzuigs/,crcikct
üinulmányo./,7.ák.  Tcrvcink  kö/,t  s7.cre-

pcl   cgy   már   kipr(')bz'ili   Óravázlaiokon
!ilapul('t  népisinei.et  iíiiikönyv  összeállí-

tz'isii,  mcgjelcnicté``c.  E7.i  íi  iz`nkönyvei
Kam`las  Ottilia  r()ina  ``z:`iri"izású  kol-
légzuiőmmel  szándékozoin  elkészí[eni.

Nál7rádi Lajt]s
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MI yenek is azok a ciganyok."?
A tévescn  rclállíioi[ cigz'myképei fon-

tos   megválto7,tatni   a  rendőrök   szein-
szögéből,  hiszen  egy  tévcscn  felállított
képről  másképpen  ítélik  meg  €ú  adot[
népcsop()rlol,  a cigányságot.

„Nem  elég  nézni  é`s  látiii  a cigányo-
kzit,  €izokaL  i`smemi  kcll."  Vin  zmi  en-
nél  is  rosszabb,  a nem  iL`inerés,  vagy  a
félreisincrés.   Ez   a   tényálk'is   valóban
fenn  i'dl  és  ellentéteket,  konfliktusokat
szülhet.  Ahhoz,  hogy  közelebb  kerül-
hessünk saját világuk megismeréséhez,
„láttatás engedélye, sorsuk megismeré-
sc  1`ontos."  Lelki  világukat nein  Összc-
t,öivc   kcll  megközelítcni,  hzmem  ein-
berszámba  kell  őket  venni  és  embcr-
ként  kell  kezelni,  akkor  számunkra  ki
fog   támlkoziii   egy   olyan   világ,   amit
cddig   csak   félreinfomálásból   ismer-
tünk és ledőlhet a rcruszizmus képe és a
gyűlölet, czen népcsoport irímt.

Kultúrájuk gazdagságát és bcuáLi sze-
retetüket meg  kell  ismemi,  hiszen hét-
köznapjuk és életi`omájuk kialckul{ÁLiát
nagybím   t)efolyásolta   a  l.ennmaradási
harc az éleiben maradás érdekében, ki-
alakult  a  zárkózottság,  de  vele  együtt
kialakult  a  barátság  fogalma  is.  A  ci-
gányság  nehezen  befogadó  közösség,
de  ha  valakit  b{uátjaként  elfogad,  azt
testvérként   tiszteli   és   ahhoz   nyiltak
m2u-adnck.    Azokkal    az    einberekkel,
akik hozzájuk közelednek és oket tisz-
teletben  tartják,  azokkal  ők is  tisztelet-
tudók és baráti viszonyt építenek ki. A
rendőrök  számára  fontos  tudnivalókat
kell  elsajáti'tani,  mielőtt intézkednének
és  előítéleteket  állítanának  Önmaguk-
ban  fel  a cigányságról,  nem  elég  a ci-

gányokról  és  léiezéstikről  bcszélni,  ha-
ncm   igenis   a  rendőröknck  meg   kell
okct ismemiük. Léiezésük fonios a tár-
sadalombm, hisz cgy kisebbség, amely
haz:'mkban   a   legmgyobb   lélekszí'mú
€'Ulzunalkotó iényczőként vm .jclen.

Fogadják el, hogy vaiinak szijátos szo-
kásaik,  Iiagyományaik,  zmelyekkel  nem
árLmak seiikinek,  unikor például  vzuaki
bekerül  közülük  a rendőrségre,  és roko-
nai,   ismerősei,   „csőstül"   odatódulnak.
(Csak  úgy,  inint ainikor  valaki  közülük
kórházba kerül.) Ez nem az[jelenti, hogy
a rendőröket meg :ikzuják f`éleinlíteni tö-
inegükkel,  nyomást  akumak  gyakorolni
rájuk, hanem csak aggóclásukat és segítő
szándékukat   kl'vánják   kifejezni   társuk
ir€'mt.   A  cigányság   összetart,   mint  egy
boly, ha vakiki bajban  van, hmgoskodá-
suk élénk gesztikulációik sem jelentenek
feltéüenül atn.etsszivik'Lit, támadó szz'mdé-
kot részükről.

Ha   valakit  testvérüknek   mondanak
és  a  papírok  alap`ján  kiderül,  hogy  ez
nem  igaz,  nc gondolják azt,  hogy  lám,
legegyszcrűbb  kérdésben  is  hazudnak,
mert  náluk  a  „testvér"  szónak  sokkal
tÁgabb  értelme  vm.  A példákat maga-
tartásuk félreértésére még sorolhatnám.
Értsék  meg,   hogy   érzékenyebbek   és
ezért érzik úgy, hogy cigány kinézetük
Önmagában elég ok a velük való fogltri-
kozásra.

Évszázadok  során  különböző  inten-
zitfissal  ugym,  de mindig  ütötték,  vcr-
ték,  mega]áztÁk őket.  A cigányok mcg-
tanulták, hogy l.éljenek a csendőröktől,
rendőröktől,  és  ezt a  l`élelmet az  egyik
generáció átl]agyoinányozza a másikra.
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Valaki ezt az állapot()[ egy régi  l.cljcgy-
zésben Így fogalmaztzi ineg:  „Nagyina-
mámat   cgyszcr   tiszta   köténye   míatt
vcrte  ineg  zi  csendőr,  mcrt  l.cltételezte,
hogy  a7.  csak  lopolt  lcliet."  B:'u  zkkor
unikor cz töriénhcieti még s()k in:i élő
cigány ncm éli, mégi`` "igábím  hord`ja.
hogy  ilyen  a  viszonyzi  a  hatóságokkzil.
Nc  higgyék  el,  hogy  temészetesnek,
jogosnak érzik és  szinic  clv€'ii:ják  a  vc-
rési, csendőr-pertut, még akkor sein, híi
vzui  olyan  ember  aki  megerősíü  önök-
ben  e7.t  a  tévhitct  zi  cigánysz`iggal  kzip-
csolaLosan.  Ha  az  egyébként  kötelcző
asszonyoin,  kisasszonyom,  ur€m,  höl-

gyem megszólítás`s€U illetik meg a cigá-
nyokat is,  bizony{'m ``okan  lesznek kü-
lönösen  a  nyom()rtelepeken  élík,  akik
ezt cleinte szokatlanmk tzirtják, de sen-
ki sem fogja közülük cmlítcni, vagy ki-

gúnyolni ciniatt a rendőrt.
És végül, imi talán a legfoiitosabb, éri-

sék meg, hogy a cigányok nem ]nind bű-
nözők.  Akik  közülük  bűnt  kövemek  el,
iúlnyoinó  részükbcn   :Lzért  tcszik,   incrt
nincLs  munkahelyük,  és  családjukat  sze-
rcüiék   1`enntartani.    Dc   nagyon   sokíui
vmnck azok, akik még ilyen helyzcibcn
sem   tesznek   törvénybe   ütkö7.őL   Ncin
azért  vmnak  töinegesen  munk;i  nélkül,
mert e7. jó nekik,  hzmem mert egyre ke-
vé``bé   jumak   legális   inunkíivégzéshez.
Mindcnnapos   eset,   hogy   ha  meglátják
bőrük  színét,  meglial|ják  jellcgzctes  ci~

gány  iicvüket,  s  közlik,  hogy  már beiöl-
töfték a7. ám'Lit. Előítéletes,  irz'miuk érzeit

gyűlölettel teli kömyezetben éliick, tilyzm
világban, ahol nein kevesen kiirtásukat is
tÁinogatnák.  De  a  rasszi``ta  clinélctckei
kívül kcll  rekeszteni cgy dcmokráciábm
inűködő   rcndőrségnek,   é``   {'ülományán
belül  az  emberi jogok  tisz.teletben  uuiá-
sával kell megej teni intézkedé`seikei hár-
kivel  szemben.  A lcímik  l-igyelcmbe  vé-
telével hatékonyabb  és jobb  muikíivóg-
zés jellemezheü a rendőrséget. Közelebb
kerümet  ezáltal  a  cig!'myság  a  rcndőr-
séghez,  mint hatósághoz,  és elérhet.íftjbé
válhat az,  hogy  egyre  több cigány  szár-
inazású    választja   hivati'isul   a   rendőri
lnunká[.

Kökény Kálmán
[)űnmegelő7,ési előadó

Cegléd
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DokumenTumok Peli Tamasrol
„Péli  Tamás   1948-ban  született

Budapesten.   Képzőművészeti   ta-
nulmányait  Budapesten  a  Képző-
és  lpai.művészeti  Gimnáziumban,
és  a Holland  Királyi  Képzőművé-
szeti  Akadémia murális  (t`ali  kép-
zőművészet)   szakán   végezte   el.
1971-72-ben     kész]'tette      el      az
Amszterdami Anderas Kórhá7j ká-
polnájában     72     négyzetméteres

;iíegóa_b lá  aJj?:isií:i:J;á,:;mTé#ájg
ugyanebben az évben az amszter-
dami  Spaai.  bank  van  de  stadban
festményei  mellett  kiá]11'totta vas-
ból,   alumíniumból   és   fából   ké-
szjült   szobi.ait.    Diplomamunkája
egy  beton  relief,  amely  Amszter-
dam  Város   Tanácsa  képzőművé-
szeti  pályázatán  első  díjat  kapott,
az    Amsztei.dami    Kulti`ircentmm
i.omán  kori  kápolnájában  találha-
tó.  Harinadik monumentális  mun-
kája  egy  közel  Ötven  négyzetmé-
tei.es  freskó,  a Holland  Képzőmű-
vészeti Akadémia falát díszíti.

Péli  Tamás   1970-től  jelen  volt
műveivel, i.endszeres egyéni tárla-
tokkal,  a  h()1landiai  évek  idősza-
kában  rangos  amszterdami,  1976-
tól a hazai kiállítí)termekben.

Alkotásainak jellegzetes  színe a
vörös,   a   zöld,   a  kék  és   a   Van
Dyck-barna.   Ez   volt   a  jellemző
munkáira akkor is, amikor a mito-
1Ógiából  és  a történelemből  meii'-
tette témáit, vagy amikor a számá-
ra nagyon kedves lovakat, és a kü-
lönböző  állatokat  Örökítette  meg
remek képein.

Péli Tamás  1982 elején készítet-
te   el   a   Fővárosi   Szabó   Eivin
Könyvtár  részére   az  angyalföldi
Dagály utcában t`ölálh'tott - Juliá-
nus  barátot,  Kőrösi  Csoma  Sán-
dort és Apáczai Csei.e Jánost ábi.á-
zoló  -   12  négyzetmétei.es  ti.ipti-
chonját.

A  tiszadobi  gyermekvái.os  szá-
mái.a festette meg a nagyközönség
számára  az  1993.  szeptember 24-

én átadott 45 négyzetméteres Szü-
letés című pannót.

Ez a műve,  a cigányság mitoló-
giájának,   európai   töfténelmének
és  eleven  kultúrájámk  dokumen-
tum   erejű   összefoglalása.   Nagy
távlatú  munkájának  középpontjá-
ban a cigány nép eredetmondabeli
Ősanyja,  Káli  lstenasszony  látha-
tó, aki a jövő fényeinek magasába
emeh  föl  elsőszülött  fiát,  az  Em-
bell.

Péli Tamás  1994.  november 26-
án   halt   meg   Budapesten.   Mun-
kácsy Mihály és Csontváry Koszt-
ka Tivadar közelében helyezték el
hamvait örök nyugalomra a Kere-
pesi úti Temetőben."

*
„Van egyszer egy Péli Tamás, aki

a  szülei  fia.  Van  egy  Péli  Tamás,

#hTEyá:#e!,o#.;Yla,nane.gky
mint  Athos  de  La Fére  gróf,  Balu
Füpling  Dzsungel  könyvébő1,  Gar-
cia   Marquez   i.emek   művébő1,   a
Száz  év  magánybóI  José  Arcaidó
Buendia. Még olyan Péli is van, aki
az esti mesék i.ajzfilmjeiben 1`oi.dul
elő.  Hápi  vagyok  a  kacsa,  Ezeket
én mind komolyan veszem, beler`e-
1edkezem  a játékba,  és  boldog  va-
gyok,   hogy   ilyen   figurák  bői.ébe
bújhatok.   Legelsősorban   azonban
Péli  Tamás  cigány  számazású,  a
cigány-magyar piktúrát megterem-
teni   akaró   magányos   katona  va-
8yok.„

*
„A  tehetségeket,  a  kétséget  és  a

készséget,  meg  kell  mutatni  a  vi-
1ágnak.   01yanoknak  kell  lenniük,
mint  egy  százlábú  bogámak,  aki,
báiTni töiténik, visszanyúl és az el-
sŐ  lábával  segít  a  hátsó  lábának.
0lyanoknak  keu  lenniük,  akik  el-
őrehaladnak erős trappban és  min-
dent   kibímak.    Sokkal   nehezebb
dolguk lesz,  mint  arilyen nekünk
volt.  A  mi  genei.ációnk  kuriózum
volt.  Egzotikus  vadáuatok voltunk.

i998.  noNerrTber              „I;UNGO  DROM"

Megnéztek    bennünket,    figyeltek
ránk.  Csodálkoztak,  hogy  tudsz  Íi.-
ni.  Egy  cigányrí)1  ezt  nem  tudták
elképzelni.  Amikor  a  magyar  töi.-
ténelenu.('fl   mesélek,   akkor   meg-
döbbennek,   hogy   én   cigány   va-
gyok.   Azt  gondolják,   h()gy   :iki   a
magyai.   töiténehiet   ismeri   -   én
töiténetesen  jól   ismei.em,   melles-
1eg  a  világ  történelmet  is-`  az  már
nem  cigány.  Nekünk  egy  egyt`ajta
nyitási       lehetőséget       biztosított.
Még    nem    f`é]tek    tőlünk.    Akik
utánnunk    jönnek    majd,    azokat
mái.    nem     fogják     megcsodální,
mint     a     különleges      t.enevadat.
Nagy  és  t`elelőségteljes  munka  vái.
rájuk,  mellyel  még  nem  szembe-
sülhettek."

*
„Ha  azt  inondja valaki,  h()gy  le-

gyél olyan, nrint én,  akkoi. nem azt
akarja,  hogy  jobban  éljek.  hanem
azt,  hogy  ne  legyek.  Rettenetesen
súlyos  kéi.és,  tőlem senki  ne  kéije,
hogy  olyan legyek mint Ő. Meit az
énem  akkor  megszűnik.   Ez,  a  ci-
gány kérdésben nagyon nehéz, me-
1yet  nem  éit  ineg  senki  igazábí)l.
Ne   kériék   azt   a   cigányembertő],
hogy másirilyen legyen, meit ezzel
az életét kérik el. Büntetlenül a kis-
gyei.eket ne ítéljék a lehetetlenség-
re. Teljesíthetetlen kéi.és,  meit cse-
i.ébe nem adnak éiie seminit."

*
„Az elveimet,  a reneszánsz pik-

túra vívmányait nem adom föl, re-
neszánsz festő  szeretnék maradni.
Hogyha minden jól megy, akkor a
huszonegyedik században is feste-
ni fogok, meii: a következő század
festészetében már szei.epet akarok
j átszani.  Kétezer  szilvesztei.én  le-
szek ötvenkét éves.  És kétezertíz-
ben még  rektor is  lehetek a  Kép-
zőművészeti  Főiskolán.  Ha  akkor
még lesz ilyen főiskola."

(Válogaíások Kovács József Hontalan:
Dokwmentumok Péli Tamásról

című írásábó[)
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A karácsony a szerefet, a béke, a boldogság,
a család ünnepe. Jánoshidai gyerekekef
kérdezfem, hogyan várják az ünnepet,

milyen ajándékot szeretnének kapni, és miben
más ez az ünnep számukra, mint a többi.

Ezeknek a gyerekeknek szép lesz a karácsony,
ők örömmel és izgalommal várják az

ajándékaikat. Sajnos olyan családok is vannak,
ahol a téli tüzelő beszerzése is gondot jelent, Így
nemcsak ajándékot, de még karácsonyfát sem
tudnak vásárolni. Nagyon jó lenne, ha minden

ember olyan izgqlommal és boldogan készülne a
karácsonyra m.int azok, akikkel most beszélgeftem.

Czibak   Anna   14   éves   nyolcadik
osztályos kislány.

-  Én  nagyon  szeretem  czt {ű  ünne-

pet,  mert ilyenkor együtt van a család,
apa  és  €mya  sok  finomsággal  lep  meg
bennünket és elhalmoznak sok-sok ai)-
ró  ajándékkal.    Nagyon  szeretnék egy
Manhatmi-videóklippet, ez minden vá-
gyam.. A testvéreimmel mi is megszok-
tuk ajándékozni a szüleimet és egymást
is.  Háman  vagyunk  testvérek,  én  va-
gyok   a   legfiatalabb,   de   még   mind
együtt vagyunk anyukámékkal. A kará-
csonyfát mi gyerekek szoktuk feldíszí-
teni  míg  myuék  t.Őznek  a  konyhában.

Czil)ak Aiiiia
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A testvéreim a szaloncukrokat szokták
felkötözni  a t.ára,  én  pedig  felrakom a
fa díszét, a csillagot. Mikor a fát feldí-
szítettük  alárakjuk  az  ajándékokat,  és
vacsora után átadjuk egymásnak.

KökényAlexandra első osztályos és
nagyon várja a karácsonyt. Egy Barbie-
házat  szeretne  kapni  a  szüleitől  kará-
csonyra.   Testvére,   Roland   második
osztályos.

-  Szeretném,  ha a fa alatt sok aján-
dék lenne.  Annak örülnék a legjobban,
ha egy rendőr autót kapnék. A testvére-
imnek szeretnék készíteni  valami  szép
kis ajándékot,  mert sok testvérem van.
Apunak  és  anyunak  is  szeretnénk  ké-
szíteni  valamit  közösen  a  testvéreim-
mel. Azt mondják, hogy a karácsonyfát
a  Jézuska  hozza,   de  én
tudom,    hogy    ez    nem
igaz,   anya  és  apa  veszi
meg     az     ajándékokkal
együtt.  A testvéreim még
nem  tudják,  mert  Ők  pi-
cik,  éppen  ezért  nem  is
mondom    el    nekik    az
igazságot.   Reggel  mikor
fölke]ünk  és  meglátjuk  a
szép karácsonyfát mindig
nagyon   örülünk,   körbe-
álljuk     és     énekelni     is
szoktunk    ilyenkor.     De
akkor  vagyunk  a  legbol-
dogabbak,     mikor    ki-
bontjuk az ajándékokat.

- Mit szokott ilyenkor
sütni  és  főzni  az  anyu-
kád?

Kökéiiy Alexandra és h`'iga

-  Rántott húst,  hzüat szoktunk  sütni,
és  sok  finom süteményt,  képvisclőf.án-
kot,   pozsonyi  kiflit.   beiglit  és   tortát,
mert  ilyenkor  vm   Petrámüc  a   szüle-
tésnapja. Templomba is  clmegyünk,  és
imádkozunk,    viszünk   a   Jézuskának
ajándékba   szaloncukrot,   vagy   pedig
pénzt adunk a perselybe.

Czibak   Beatrix   szintén   nyolcadik
osztályos tmuló.

-Nekem négy testvérem van.  A ka-
rácsonyt  soha  nem  töltjük  iithon,  ha-
nem  a testvéreimnél  Csengerben,  mert
nekünk ott vannak a rokonaink és a ka-
rácsony  az  családi  ünnep.  Nagyon  vá-
rom már a karácsonyt. Egy biciklit sze-

Czibak Beratrix
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Kökény Zsigmond és csa]ádja

remék  kapni,  ii  szülcimnek pedig  i]Jat-
szercket  l`()gok  vásá'u.olni  és  ta]tÁm  egy
szép képet a l`álra. C``engeiTe is viszünk
valmni  ajándékot  a  i.okonoknak,  mert
tőlük is ``7.oktunk kíipni. A l`át mi gyere-
kek   dJ'L`zi'L.jük   l.el,    a   szülők   pedig   a
konyhában  sütnek,  t`őznek.  Az  ajándé-
kot vacsora ut/m adjuk át egymásnck.

Kökény   Zsigmond   négy   gyemek
édcsapja.

-A feleségemmel ket,ten díszítjük fcl

::k:8Cks°#á;írkí,gé:fzyteá::zeík,íE%Zgay-
a fát és az  zijándékot is  a Jézuska hoz-
za.   Még   nem  szeretném   nekik  meg-
mondaiii   hogy   az   {ijáiidék()t   apa   és
anya ieszi a f.a alá, inert az nagy csaló-
dás lenne sz€'unukra.

Alexandra límyom  Barbie-házat sze-
reme,  Roland rendőrautóL  Petra beszé-
lős   báibí'it   és   Gergő   egy   mentőautói.
Sajnos  ncm  tudjuk  megvcnni  ezcket  a
drága  ajándékokat  a  gyerekeknek,  de
az  apróbbaknak  is  Örülni  l.ognak.  Ta~
valy  még  {izt  kaptak  t"nit  kértek,  de
mo``tmár   minden    évben    szegényebb
lesz a k<uác.`ony, mert nagy a drágaság.

A   feleségeinmel   egymást   is   meg-
szoktuk ajándékozni.  Egy pulóvert ve-
sz,ek  Anikónak,  és  én  is  azt  szeremék
kíipni, de lia nem tud venni az sem bztj,
ii  lényeg,  hogy  a  gyerckeime[  boldog-
nak  lá`ssam,  mert  akkor  én  is  nagyon
boldog  vagyok.  Jólesik  lámi  az  arcu-
kon  {iz[  a  mosolyt  amit  csak  ilyenkor
lát az cmber és ez büszkeséggel tölt el.

Elvisszük  íket a teinplomba is,  ahol
megköszönik  a  Jézuskának  az  ajándé-
kot, amit hozot[ nckik,  és Ők is visznek

ajándékba vagy szaloncukrot, vagy pe-
dig  egy kis pénzt,  és bclerakják a pcr-
selybe.

Nagyon várjuk a karácsonyt, mert ez a
család ünnei)e. JÓ érzés ajándékot adni és
jó  éríés  az  is,  ainikor  kapunk.  Eddig
minden    évben    gazdag    kíirácsonyuiik
volt,  mert  a  féüem  vállalkozó  és  nem
volt olyan  gonduiik, hogy minden egyes
l`orintot be kelleti oszt;munk. Ezt sajnos a
gyerekeim  meg  is  szokták,  és  nagyon
nagy ítjándékokat kémek. Öt gyemekein

vui  é``  öt  unokám.  Sok€in  vagyunk  mi-
kor  összcjön  a  cstilád.

A  ic.`tvéreim  is  és  a  rok()múm  is  ve-
lünk vmnak, nckik is vcnni kcll vzi]:uni
apró  a`jándékot.   A7.  idén  a  gyerckcim
ruhaneműi  kapmik,  íiz  unt)k:'úm  pe(lig
v{ilainilyen játékot,  incri ők  még  picik.
Soha  nem  szokLam  {izi  mondzuii,  h()gy
az   ajándék()t   a   Jézuska   hozzii,   inert
úgysem   hinnék   cl   még   ziz.   unokz'úin
sem.   Tudják,   hogy   a   l.érjem   és   én
vesszük.      Apródonkém      ``zedegctjük
össze,  már most elkczdjük  gyűjtögetni
az  ajándékot  és  cldugdo``om,  de  ``ajno``
soha  nem   ütok,   mert  mirc   a  1`a  alá
tesszük,    mindenki tudja,  hogy mi  vm
a  csomagban.  A főzést a  Szabolcsi  lia-

gyományokhoz     igazítjuk:      töliöttká-
posztát   főzünk,   iúrós   és   íilmás   sütc~
ményt,  sajto``  pogácsát sütünk.

Szabolcsbém  mások  a  L`zokások,   oii
nagyobb a szeretet, az cmberek jobbm
Összetartanak,   mint   i[i   Ott   kánté'dni
szoktunk ilyenkor. Körbejíu.juk a csalá-
dot,   énekelünk   reggelig   és   bcs7jélge-
tünk.  De  itüion  is  1`el  szoktuk  díszíieni
a kcuácsonyl`át, igaz, liogy in()st már ki-
sebb   1.át   veszünk,   mint   czelőtt,   mcn
már nem kicsik a gyerekck,  meg a7,ián
az ajándékot várják jobban ncm a kirá-
csonyfát.  A  l.át  a  két  lí'my()m  di'szíti  éL`
amikor   kész,   megvac``orázunk,    sz.éL-
osztjuk    az    zijándékot    és    boldogm
cgyütt vagyunk.

R .  7` s . .
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Vendégün
Hzi a7,t  inondaiiám  Rad`ily  Józscfről,

Iiogy    s7,inies   egyéniség,    akkor   még
t`szk    scjtcmém    azt    €t   s'7jcmélyiséget,
zmely  cgyszei-re cigány és mzigyar. Eb-
ből   a  kct(ősségből   tört  zi  fényre,   ele-
mcn|,Áilis  ei.ővcl  a7,  az  cmbcr`  aki  cgy~
`szerre   s7.clíd   és   láza(ló,   inini  a  kard,
{uncly a tokjábzm  v.in -  dc ha kihúzzák,
áLkkor tcszi  a dolgát.

Ríiduly   József   „klasszikus"   cigány
cmbcr, íki credeii cigz'uiytclepről jöit és
cljutott  Hollywoocl-ig  -mint a  100  ta-

gú cigímy együttes elnök-producerc.
Rziduly   Józ,``ef   a   „világ   közepéről"

jöLt:  a  gávai  cigánytelepről,  amelyet  a
magytuok „l.ertőnek" neveztek, inert az
esőz.ések    i(lején    a   község    L`zcnnyét,
inocskát  ide  hoi.(lia  az.  z'u.adás.  llyenkor
1`élmétcrcs   vízl)cn   közlckedtek   a   ro-
im`U{.   Kö7.el   500   cigány   élt   cbben   a
.,gödörbcm"  -  muzsikusok  és  munkz'Ls
cigány()k  jól   mcgfériek  cgymás  mel-
leit.   szeretctl)en   és   béke`sségben.   Az
éhczőnek  inindig  juiott  egy   tál   étel...
`Sírv:`-nc\Jctvc.   s7jegényen   és  éhescii  -

k: Raduly
de  tiszta lelkiismerettel liajtották t'úom-
ra a fejüket a romák...

Raduly  Józset` €uiyzii  rés7.ről  a Bó.c7Ó.r
család,   apai   részről   a  P/.c!.   családbóI
szánnazott  -  mindkettőben  sok  hírcs
[nurzsíkus  voLt.

A mostoha élctkörülméiiyek riatalon
beieggé, nyomorékká tette a romákat -
így   vttlt   az   Rziduly   Józser`   szüleiiiek
esetében  is.  Ha  ninc`s  {i  21   évvel  idő-
sebb  [estvér:  Raduly  Gyula,  éki  „apíi-
ként"  tmiíttatta Raduly Józsel.et,  felad-
va ezzel a saját továbbtanulási  csélyci[.

A kis JÓska már 3 évesen (ncm sajtó
hiba)  cimbalmozott -  de  inivel  a  cszi-
1ádban nein volt prhás (és a kis Józsi-
ka jóképű  gyerck  volt)  - az  édesmyja
kiosztotta  JÓské'u.a   a  prímás   s7,crepet,
hogy a családon  belül kilegyen  zi zene-
kar...

Heteclik     osztályban      érdcmielenül
egyest kapoit`  s  inellé  cgy  clhordozha-
taüm  mcgaláztatás  is  píu.osult,  {unely
ellen  még  zi  gycrmcki  öntudat is  föllí`-
zadt.   Raduly   Jóskzi   cgy   papír7jsz'kba
összeszedtc  íi  cókinókjái  és  a  hegc(lű-

József
jét...  Világgá indiil -e7.  Ujfchértóig ttir-
tott,  ahol bátyja:  Raduly  Gyula élt...

Ra(luly  JÓzscf  Újfehérión  1.ejc'/.tc  [)c

jeles  credménnycl  a7j  áltíúános  iskol:ii
tanulmányait,  m4jd  beíratkozoit  zi  me-
zőgzudasátTi   [cchnikumba,   zmelyet   í`
mc7.Őgazdasági    rőiskola   követett.    Itt
leii  Újfehértón   egy   tsz-bcn   1.őiigr()nó-
mus,  ami  a cigz'uiy  cmbcr rés./,Óről  ncm
kis tcljesítmény.

Raduly JÓzscf a7, cgész életébcn eléri

sikereit lsicn  végtclen  kcgyelmének  és

jóindulatának tckinti.
Az  Állami  és  Jogiudományi  Egyctc-

men  nyolc  s7,emc``zicrt  vég7.cit  cl  -  ti
inunkíi  és  zi  tanulás  mcgh€úadi{i  a  lchc-

iőségcit,   zi   vi7.sgákni  cgys7.erűcn   ncin
i"u-zidi i(1cj c.

Rziduly  Jó7]scf  nős.  két  l`c[női[  gyci.-

meke  van,  zikik  a \ren(légláióipíirbm  és

a  divatsz,zkmában  dolgozmik.  Nz`gyon
sokíit  kös7,önhet  a  l`clcségénck,  aki  tü-

releinmcl  és  kitarió  `szcrciettcl  biztosí-

t()tta  és  bizlosítja  in:i  is.  éi7.l  a  iiyugoclt

csziládi   fé``zket,   zmcly  elcngcdhcici]c-
nül  s7.ükséges  egy  kö7.ügyckkcl  fo.elíil-
kozó einbcmek.

Raduly   Józscf   cigz'iny   közügyekkcl
l.oglzukozó einbcriiek tartja magát.  A7, ő
olvaLsatában  zizért  ncm  politikus,   mcri
inég  ninc``enek  incg  zujok  €i  fcltéiclck`

mclyck  bi7.tosítanák  züzokat tL7.  érclcmi
lchetőségeket,   {melyck   vzil('tdi   csélyt

adm'uiik a roma ügynck...

Raduly  JÓzser  miss7.it'imk  tekinti   !Ü7,

cgés7.   élctét.    A   cigány   ügy    zilázíiLos

szolgája  kíván  lcnni.  Egyszcrrc  va]lja
magáL cigáiiymü{ 6s magyzimik -  cgyi-
kct  sem  helye7.i  a  másik  clé.  Másságzi
és  magyzu.ságti  együti  lélegzik,  mini  i`

tüdő.

Raduly J(')z``ef visszzi-viss7.atér a gyö-

kcrekhcz,  hogy  erői  merítscn  é`bból   íi

ti`szta    fom'isb(')l`    zunclyből     idcntitz`iszi

ií'`plálkozik -mert {i gyökei.ck elhagyá-

s:i   cgy   olyaii   (agz`clást  jclcntcnc`   zuni

s7+'imcv.ásámik   1.ckidá`sát  ercclményc7.-
né,  s czzcl  saját léiénck  credctét  tzig{id-
ná meg...  Ugye  inilycn  képtelenség`.)!

Rácz Laj()``
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Ők    üíjcnlicien    olyan    híij{'tiöröttek,
ziltiknek   íi7,   éleie   inég   iicm   1.utott  zá-
ionyra.  Ti7jenhét alig  l]uszonéves roma
l.i zitalcinbcr, zikiket arra kényszerített az
élc[,  a  fclismerés,  h()gy  fclnőit fcjjel is-
mét    iskolai)íidl)zi    üljcnck,    s    kü7.dve
nincstelenséggel,  ha  fogai  csikorgatva
is,  de clvégczzék  a7.  z'dt{ilános  iskola 7-
8.  os7,tályát.

Az,on  :i7. em]ékczeies  c``ős november
9.-ci  hétfői  napon  ültck  a vizsgabizott-
ság  elé Nyírl)átorb€ui,  hogy  számot ad~

jz"k  zi  tzmulizLkról,  biológiából,  törté-
nclemből,   földrztjzbó1,   magyar  nyelv-
ből  stb.  Kö`szönct illeti a Nyírbátori  Él-
ies  Máty:'`s  Álialános  lskola,  Diákoit-
h()n   és   Speciális   Szakiskola   tanárait,
Siim    Ferenc    iga7]ga[Ói,    €iki    otuiont
adoit a kéL évig  tzirió munkán{k,  s  ma-

guk  is  ré`szt  vcttck  czeknck  a  fiat!ilok-
m`k  :`7  ok(z`iásíihiui  és  ncvclésébcn.

Suin  Fcrenc  igtizgató  ült inelleitein  s
{unikor  züz  egyik jóvág!'isú  fiatal  cigí'my
cmbcr  vizsgáz()it,  o(lzisúgü:  „Neki  is  a
ficmmzu kellett volna clvégcznie a nyolc
t'ütak'most."   JÓ  néhány  évet  késeiL   De
volt  benne  mersz,   akaraL,   hogy   isinét

padba üljön. An"k hogy a tizenhét roina
1-iatzu   embcr,   kö7.öttük   24   gyemekes
apák  is  a  tanulásra  kényszerüliek,  sok
oka véin.  Egyikük  elmondta,  hogy  a na-

pokban  érkczcLt  hziza  Budapestről.  Fel-
vették  volna  a c``okoládégyárbii  dolgoz-
ni, de inivel nem volt meg a nyolc általá-
nost  igazoló  bizonyítványa,  így  nem  al-
kalmzHtz'k.  Egy  másik  fiatzzil  cigz'uiy  cm-
bert is a  bizonyítvány hiány akzi(lályozta
meg  a  gépkocsivezctői   vizsga  letételé-
bcn.

A NYIR-DINAMIKA  Kfi  ismét  bi-
7,onyított.  Igazgzitója, Líkös Sándor, a
tizcnegy  gycmekcs  cs€iládból  s7jz'umi-
7jí)  einpz'`tik`is  vc7ctő   \7zilóh:`n  z`   `7,í\Jén

1998.  r\oNember              „I,UNGO  DROM"

víscli a felzárkóztflt(')  i{infolyzunok szcr-
vezését.  Immái-  több  mint  cgy  cszicn-
deje  zB  OCKŐ  bázis  üzcmének  is  s7.á-
iníi.   Akik  {i7.  elinúlt  évek  s()rán  a  ci-

gány  oktíitást,  kép7.é`st`  áu{épzést  s7jor-
ga]mizó    vezetői-oktzitt`)i    gí'u-da    c``zik-
nem e7_er olym`  cigz'my  einbemek adott
-   ha   s()kuknak   ideiglcnesen   iso   -
megélheLőségi  lehetőségct,  :kik  ii  kü-
1önböző    tanfolyamok   clvég7.ése   ut;'ui
iovább lépheitck.

Kinyilt előttük a tisztességes élcL felé
vczető   út,   vagy   továbbtzinulás.   Nem
kevés  czck  között  a7,oknak  zi  száma,
kik a Nyír-Dimmika z'dtal  szervezett`  s
itL nyert képzés ut;'in lcii vállalkozó, hc-
Iyezkedett el, s ncm  kell kuncsoi.ognia,
segélyből  tengcmic a családja éle(éi.

Tizenhét   roma  fiíitalkil   együti   örül-
lünk,  {mikor  kezükbc  kapúk  a  bi'4o-
nyítvz,uly,.

F:i]-k:`,`  Kálm:`in
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Ayj   állampolgárok   többségénck
f`ásult   közönye   -   ainclynek  jcleit
nap   mint   nap   érzékclhetjük   -
cs'dk    látszt'tlag    vcszélytelen.    Bár-
mikor  agrcss7,it')vá  válto7jhat,  attól
is    függctlenül`   h()gy   a7j   erőszak
célpontja  ki  vagy  mi  lesz.  Eppcn-
séggel   a   bolti   cladt't`    vagy   a  je-

gycllcnőr.   S   czúttal   sem   a  túlzott
ór7,ékenységről   van   sz(')`   még   kc-
vésbé   a   sokat   cinlegetctt   türel~
metlenség   mcgnyilvánulásáról.   A
j(')zan   ész   alapján   is   feltételezliel
tő,   hogy   a   türelinetlenségnck
cléggé  cgyértelinűen  ineghatározó
()kai  vannak.  Többek  kö7.ött  az  is`
Liogy    a   I)izoiiyi(ilaii.ság   c.sak   bi-
z(tlm(i,llaii,sútg()l    ,Hz.ülhet.    Merl    (tki
sz.egéiiy,   s   (i   ,sz.Ó   köz.]i(ii)i   ér(elmé-
beii    nyomorog,   j()ggal   f(>galmaz-
hci.ija   meg    m(tgál)an    a   kérdÉst:
nitért   kell-neki-riélki,.ilöznie?   Átok
sújtj(i,   vagy   valami   múis?   A   sze-
rencséii,    a   teheiségeii,    (i   lel.emé-
nyességeii   múlna   mind.eii,?   É.s   ha
val,aki   cigány   ,származ.ású,   életút-

ja   []oiito.s(i,n   kijelöl.hető?

Szerencsés   emberek   mindig
v()ltak  és  lesznck  is;   akárcsak  tc-
hetségcsek,   akikre   előbb   vagy
ut(')bb   mindig   fel  lehet  nézni.   De
ini   a  hely7.et   a  leleményesekkel?
Akik   között   -   származásuktól
függetlenül  -  a  ki'méletlen  törte-
tők   épp   úgy   előfordulnak,   mint
akjk   kar)cst]lataik   révén   jutnak
előre.  Sokl`éleképp  válaszolhatunk
az   iménti   kérdésekre,   leginkább
pers?,e  egykedvűen  tudomásul  vé-
ve.   h()gy   a   l`elül   és   az   alullévők
közti   táv()lság   egyre   inkább   nö-
veksrzjik.   Egyik  ku,rzus   jön   másik
után,   s   akik   a   iárs(id.al,om  al.jára
v(igy   peremére   szorultak,   ott   is
mar(idnak.  Szemernyi  remény  nél-
kül,  hisz.en  a  tényekkel  nem  lehet
v!./cÍ/kc)z;t!..   Csakhogy  azt  sem  sza-
bad   l`igyelmen   kívül   hagynunk,
hogy   egészen   mást  jclent   a   té-

nyek   tudomásul    vétclc   és    a7j
azokba   val(')   bclenyugvás.    Bár-
inennyirc   cluralk()d(itt  ugyanis   az
állampolgári   közöny   Ós   I`ásultság,
az   igazságosság   eszméjc   és   gya-
korlata   iránii   vágy   mégsem   tűnt
el   teljcsen.   Már   csak   azért   sem,
inert   merő   önámítás   lenne,   ha
nem   vcnnénk  rigyeleinbe:   a  nap-
r('tl  napra  növekvő  igazságtalansá-

gok  szinic  kivétel  nélkül  ininden-
kit   b()ss7,antanak.

Nem   is   annyira   meglepő   a7„
hogy  a  rcndszervált()zás  s()rán  hir-
telen  meggazdagodók  a  szegények-
kel,  a  nyom()rgókkal  ncin  sokat  tö-
rődnek.  Miközben  s()rra  épülnek  a
csodapaloták,  s  a  inilliomosok  mil-
liárdosok  lesznek,  legfcljebb  jelző-
szerű  fellu'vásokat  hallliatunk  arról,
liogy  a  hátrányos  helyzetű  társada-
lmi   csoportok  gondjain  mégiscsak
enylu'teni   kellene.   Ám   #i!.J   ér   c{
.szociális    érzékenység,   ha   c`sui)áii

jól  h(Lfigzó  szól,(tmok  kísérik?   Amí-
ket  ki  így.  kj  úgy  értelinc7,.  Mind-
erre  nem  elég  .azt  válasz()1ni,  hogy
a gazdasági  kényszerűségek - mint
például   a  belső   államadóság   és   a
szerkezetváltás   következményei   -
seminiképp  sem  hagyhatók  figyel-
men  kívül.  Többet  kapnának  a  sze-

gények   és   a   pária-létre   kény-
szerülők  is,  ha  volna  mit  el()sztani.
Az  adójóváírások  nélkülözhetetlen-
ségében   persze   lehet   hinni,   de
mindehhez   konkrét  jövedelinekre
leme   szükség.   Még   egyszerűbben
fogalmazva:   kenyérre,   húsra,   tejrc
köluiető  jövedelemre.  Ha  pedig  az
utóbbi   hiányzik,   az   okokat   sem
elegendő   ott  keresni,   ahol   csupán
a  gazdasági  kényszerűségek  jelen-
tenek  inindenre  felmentő  magyará-
zatot.

i998.  noverr\ber             „I,UNGO  DROM"

A    |űusiilt    köz.(jiiy    é.s    beleiiyitgvá.s

miii(]eiiekelőn     ,sz.emélyi,ségs()"(i.sz.ié)
/ict/cÍ,t`!í   S   ahogyaii   tapas7,taljuk,   az
állampolgárok többsége csak tchetet-
lenül  vergődik a7j egyre áitekintheiet-
lcncbb   szociális   és   poliükai   viszo-
ny()k  között.  Eppen  czért  ria`sztí)ak  a
kialakult közállapotok.  Ugyane7jért is
vé.szjó`ilóan   |`igyel.mezieiőel(    ci-z{)k    ci

i)(in(wsz;ok,   mel,yek  a  köz]i(ii)i   éle[   .sl-
vúirsútgáróI,  (i  megálli'tha{atl(m  el`sz.e-

gényeilé\srőa,   ti   kiiit\szítotttik   {ehe[ei-
]en`ségérőfl    i(iim.skodncik.   MirN   `uho-

gyan a7j sem véletlen. hogy a hétköz-
mpok  in()n()tóniáját   az,  crőszak  kü-
1önböző l`omái törik meg.  De ha élc-
tünk  valamennyi  inozzanatÁra is  vo-
natkozik  már.  hogy  scmmi  scm  a/.`
zuninek látszik,  avagy  csak  a látszat-
nak  vm  valósága,  akkor  azon  scm
csodá]k()zhatunk,      hogy     életünket
menthetetlenül  aláaknázza  a közöm-
bösség.  S  minde7.  olym  veszélyeket
hord magában,  amclyeknek a kövci-
kezinényei    aligha   jósolhatók   ineg
clőrc.  Annál  is  inkább,  inert  s()kak-
ban  l`elébredhet  az  a  késztetés`  ht)gy
csupán  erőszakos  eszközökkcl  1ehet
v`fltoztatni     a    kialakult    hcly7,eten.
Csakliogy ez a személetmód núnden
szempontból  kár()s.

Mert   bármemyire   szétr()ncsolód-
tak is az emberi  viszonyok.  s  bármi-
lyen  nagy  is  a különböző  társadalini
csoportok  közti  egycnlőtlenség`  nem
leliet más  választásunk.  irint  a szt>li-
daritÁís  értékelve  s7jerint  szabályozjni
életünket.   Még  akkt>r  is,  ha  épr)cn-
séggel   azt   \Jcsszük   észrct   hogy   a
rendszerváltoz,ás  eddigi  történctében
azok   az   á]lampolgárok   veszítettek
legtöbbet. akik amúgy is a gazdasági
átalakulás  kárvallottjai  voltak.  Min-
denesetre  legalább  abban  bízhatunk,
hogy  az  erőszak  elhatalmasodása  -
ha a polgári  erények  valóban  meg-
erősödnek - elkerülhető lesz.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Pályázó szervezet VNT  (Ft) VTT (Ft)
Megi'télt támo-gatás(Ft) Program

cKÖ, Apc - - - ser'és

Lungo  Drom,  Encs 600.000 ' 50.000 750.000 sertés

CKÖ,  Nagyiván 700.000 300.000 1.000.000 koca

CKÖ,  Kecel - - - szólómúvelés

Lungo  Drom,  Rétközberencs 700.000 300.000 1.000.000 sertés

Lungo  Drom,  Nyi'radony - - - kocatariás

CKÖ,  Kisvárda 700.000 300.000 1.000.000 seriéstariás,  -nevelés

CKÖ  és  Ózdi  Cig.-k Szöv.,  Ozd - - - seréstartás

TFFCSZ,  Köröm - - - senés

MCDSZ,  Nyímada 700.000 300.000 1.000.000 ser'és

lzomsorvadásos  Betegekérl Alap.,  Versend 700.000 300.000 1.000.000 ser'és

F\oma Kisebbségi  Önk.,  Szekszárd - - - sertés

Kisebbségi  KH,  Hai.dúhadház - - - sertés

F\omák  Felemelkedéséért  Alap.,  Kürlöspusz\a 700_000 300.000 1.000.000 ser'és

HHCFKE,  Barcs - - - senésiariás,  -nevelés

Cigány  Érdekvéd.  Szöv., ser(és
Hajdúböszörmeny

Jóléti  Szolgálat  Alap.,  Eperjeske 500.000 500.000 ' .000.000 raklap  gyánás

Lungo  Drom  és  CKÖ, 600.000 400.000 1 .000.000 nyúltenyésztés
Baktalórántháza

Települési  Önk.,  Köröm - - - sertés

MCISZ,  Novajidrány - - - asztalos  múhely

Lungo  Drom,  Gönc 700.000 300.000 1.000.000 sertéstartás,  serléstenyésztés

Saját konyhakert -1999.
A/.   Autt)nóinia   Alapítvány   pályá7.atot   lúrdet   civil

sz,ervezctek  (egyesület,  alapítvány,  közalapítvány)  ré-
szérc   konyhakertek  művelésére  az   1999-es   évrc.

A   pályázat   célja:   olyan   közösségek   támogatása,
amelyck  rászorul(')  családok  s7,ámára  teszik  lchetővé
(könnyítik    meg    a   portákhoz   tart()z('t    konyhakcrtek
mi'ívclését.)

A  pályázat  elbírálásánál  előnyt  élveznek  tű()k  a
jelcntkezők,   akik   roim   és   nem   roma   résztvcvőket
egyaránt  bev()nnak  a  kertck  művelésébe,   valamint  a
pályázat   résztvevői   közt   megtalálhatók   (>1yan   csalá~
dok  is`  amelyek  a  megelőző  években  nem  művelték
kertjciket.

A  pályázat  st)rán  tám()gatás  kérhetíí:   kcrti   vctő-
inagokra`  műtrágyákra,  szcrves  trágyára`  növényvédő
szerekre,  szakértő  díjaz`ásra.

A  pályázat  beadásának  t.eltétele,  h()gy  résztvevő
csal`ádok   pt)rtái   a   kcrtművelésrc   alkalmasak   legyc-
nek,    a    résztvcvők    rendclkezzcnek    a    mi`ívcléshe7,
szükségcs   ké7jszerszámokkal.   a   szervezet   vállalja   a
kcrtck  ialajelőkészítését.

A pályá7,ható maximális tám()gatás: 7()().()00 Ft.

A  tám()gatás  25%-a  kamatmentcs   kölcsön`   aminck
törlesztését   hat   egycnlő   részbcn.   hav(tnta   teljcsi'ti   a
támogatott    szervezet,    vagy    a    r)rt>grain    indulásátt'>l
száim`tott  hat  hónapon  belül,  egy   összegbcn.

A pályázatokat az Autonómia Alapítványnál (1021 Budapcst, B`idakeszi út 55.) l)eszerezhető l'ályázati adatla-ponlehetl)enyújtani(kérésrea7,AutonómiaAlai)ítványaPályázatiiidatlapotpostá7,7,a,I`:ixtinkül(]i,vagye-mail-enjiittatjaelapályáznisz,ándéko7,ószervezetnek).Apályázatokróltovál)l)iinl.ormációks7,ere7,hetőkte-lel.onon(06-1-3930621),vagylevéll]enazAutonómiaAlapítványcímén(1()21Budapest,Budakesziút55.)

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE..1`9`9`9. `| ANUÁR 15.
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BIZTOS     JOV--ö
Kereskedelmi, Vendéglátó és ldegenforgalmi

Szakmunkás és Szakközépiskola
A7,  iskola  I`clkés7,ült  az  átlagos  és  a  más  f(tgyaték()s

gycrinckck  nappali   inicgrált  oktatására  és  különbö7,ő
kimcncti  `szintű  -`szakinunkás  és  `szakközépiskolai  kép-
7.ésre.  Emcllctt lchctőség  vzm érettségizctiek számára -
napr)ali  kép7,ós  kcrctóbcm -szakmai  végzcttségct bizto-
si't('t   ok{atz'Lira   is.   A  teljcs   tanulmányi   idő   alatt  jár   a
családi  pt')ilék  és  a  diákiga7j()1vány.

A képzés szakirányai:
-kcrcskedelmi:  ABC-cladt'7, élelnriszcr-és vcgyiáru-

kcrcskcdő`   ku]túrcikk-kercskedő`   nihá7,ati   kcrcskcdő`
vas- és  műszaki  kercskcdő;

-   vendéglát('):   cukrász.   pincér`   `szakács.   vendéglát(')

clad(');

-idcgenl`orgalmi

~ iovábbá (ércti``égi7,ettek számára):  külkcrcskcdelmi

ügyintéző`   idegcnforgalmi   ügyinté7,ő,   európai    üz]cti
asszis7jtcns.

A  kö7,épiskohi  kép7jésre  azi,  érvényes  rendelke7,ések
énelmében   ininden   s   általán()st   bcfcjezctt   tanul(')  je-
1cntkcz,lict.

A  jclcntkc/,és   in(')dja:   a   251-3355.   vagy   a   ()6   30
9561-063.   tclefonszámon   Véghelyi   Pétcrnél,   ill.   sze-
mélyescn  az  isk()lában.  Az  iskola  kollégiuini  elhelye-

zést  is  tud  biztosítani  (csak  kjs  létszámban).  v.c`lamini
tanulói  `számára  étkczést.

A  tanul(')k  szükség  sz,erint  igénybc  vehctik  az  isk()la
l`cjlesztő     pedagógusának`     pszicliolíigu`sának.     gyer-
inekpsziclriátcrénck  segi'tségét.

Iskolánk felkészült  a dyslcxiás`  dysgrapliiás -cgyéni
bánásm(')dot   igénylő  -  gyermekck   képzésérc.   l`elz,ár-
kóztatására.   A  1`clvétcli   clbcszélgctésen   a   `szülő  és   .c`

gyerinck cgyüitescn \Jesznek részi.  E7jcn a7. clbc`szélgc-
téscn  iörténik  a  komplcx  pályaalkalimsság  inegállapi'-
tása.

A  ti`név  rcndje`  a  tanítási   mipok.  a  s7,üneick  rcndjc
mcgcgyczik  a7,  önkormány7.ati  l`cnntartású  iskolákkal.

A  tanul('tk  a  sikcrcs  vi7jsgák  után  az  állainj  iskolákó-
vz`l  azonos  ériékű  bi/,onyítványt  kapmk.  Iskolánkban
idcgennyelv-oktatás   i``   folyik  -  lchető``Óg   van   angliai
nyclvi  kér]zésrc  i``.

A7,   iskola   egésznapos   foglalkoztatási    rcnds7,erbcn
működik.  mclyhe7j  a  s7,ülők  téri`tési  di'jat  fizctnck.

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

(A7, Örs ve7,ér tértíl a 82-es troli])uL<sz:il a 6. megz`i]ló.)

1399 BUDAPEST, Pf.: 701/407.

Iskolai  konyhakert -1999.
Az   Autttn(')inia   akipítvány   pályázatot   hirdct   oly.cm

inié7,mények  és   s7,crvczetek  s7,áinára,   amelyck  k()ny-

hakeriet`   tangazdas'c'igot   működtctnck.   vagy  szcreiné-

nck   műkódictnj.

Támogatás    célja:   olyan   kcrtművclés   tám()gaiása`
ahol   hátrányos   hely7,etű   gyermckck   felkészi'tése   l`o-

Iyik   a7,   Önállt't   gi`7,dálkodásra   a   konyhakerii   munkák

clsajátítá``a   révén.

A  pályá7,at  ell)írálásánál  előnyt  élve/,nek  az()k  a

pályázz`tok`   amelyck  célcsoriortjába  cigány  s7jármazá-
sú   gycrekck   is   tart()znak.

A pályázat t.eltétele:  a gycrekek  I-`olyiimatos  és  i`ktív
részvétcle  a  munkáb`ctn  a  területcn jártas  vcze[ő  útinu-
tatásával.

A  pályázat  s()rán  tám()gatás  kérhető:
- kerti  vetőmag()kra`
- műtrágyára.
- s7,ervcs  inűtrágyára`
- növényvédő szerekrc.
-kézis7.erszámokra.

A  pá]yázhat(')  maximá]is  tám()gatás:   2()().()()0   Ft.
A  támogatás  25%-a  kamatinentes  kölcsön`   aminek

törlesztését  hat  h(')napon  belül,  egyösszcgbcn  icljcsi'ti
a  tám()gatott  iiitézinény  vagy   szcrve7,et.

A  i)ál.vázatokat a7, Aut()nómia Alapítványnál (1021 Budapest, Budake.s7,i út 55.) beszerezhető Pályázati adat]a-
i)()n ]el`et heny`'ijtani (kérésre az Autonómia A]apítvány a Pályázati adatlapot postázza, faxon küldi, vagy

e-mail-en j`ittatjíi el a p:ílyázni szándékozó szervezetnek).   A pályázatokró] továl)l)i inl.ormációk szere7,hetík te-
leí.onon (06-1-3P30621), vagy levéll)en a7, Autonómia Alapítvány címén  (1021 Budapest, B`idakesz,i i`it 55.)

A PÁLYÁZ,ATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 1999. ]ANUÁR IS.
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-Anyuuu.. !  -süvi'tctt a hangunk,

mintha  Összcbes7,éltünk  volm.  kör-
bcálltuk éde``anyánkat.

-Mi  c7,  a  ricsaj!   -nézctt  ránk

rosszall(')  tekinlettel.
- Ugyc  ma estc jön a Mikulás? -

mondtuk ki  a varáz`ssz(')t.
~    Mi-ku-lás?!     -    nyújtotta    cl

ht)sszan a sz('jt anyám. s a nyclvével
inegnyalta  az  ajkát,  mint  aki  mézet
í7Jlel8et...

-Az  hái..!  Rosszat  sejtvc  inegis-

inétcltük a Mikul`ás  sz(')t.
-  Ncin   liiszem,   hogy   ide  eljön.

lcgl`eljebb  a  Krampusz  -  évclődött
anyánk.

-  Az   incg   kicsoda?   -  kérdezte
sejpítve  a legkisebbik öcsém.

- A Krampusz ...- tűnődöit el  lé-

1egyjctnyit  fiatal  anyánk...  A  Kram-

pusz  az egy  retlenetes  einbcr.  Szzu-
vL`   van   és   pántja`   mint  a  lónak,   a

s/,cmc    álland(')an    vérbe    l`orog,    a
nyelvc  r>cdig  leér  a mclle  közepéig.

Mcgborzt)ngiunk  s  a tekintetünk-
be ije,di l`ény  költözött.

-  Es  mit  csinál  a  Krampusz?  -
kérdcztük cgyszen.e  többen is.

-     Elnáspáng()lja     virgáccLsal     a

rossz   gyerekckct ...-  A  kishúgom
rölsírt,  és bementekült a7, ágy alá.

- Na,  ne t`éljetek.  apát()k majd el-
kcrgeti  azt  a rusnya  KrampuLszt.  Ti
s7.t'trogadí>    gyerekek    vagyt(tk?!    -
biztatott játékos  kedvességgel  ben-
nünket.

Szavak helyett  inkább  csak bólo-
8attunk.

-No,   gyerekek..!   Sütök   nektek

palacsintát.
Egyszerre     eli)árolgott    a     t`élel-

münk,    ajkunkról    ujjong(')    szavak
röpködtek.

Edesanyám  palaesintájáról  lcgcn-
dákat     lehct.nc     mesélni,     amelyet
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inegőrzött  a  gyerineki   képzelctcm.
Kelt    palacsintát    készi'tctt    anyáin.
amelyct   megtöltött   rengcleg   túrt't-
val.    0lyan   vastag   lctt`    mint   cgy
ös`szesodort  törölkö7,ő.  Legény  voli
a talpán, aki hármat mcg tudott ennj
belőle.

A délután rolyamán  lázas igyekc-
zcttcl  rénycsítette  ki-ki  a  saját  láb-
belijét   -.   mert   anyánk   mcgsi`igta`
h()gy    a    kosz()s    cipőt    a    Mikulás
mc`ssze   clkerüli.   C`sodálatosan   ri`-

gy()gtak a cipők,  ainikor a  fal  mcllé
sorba állítottuk őkct.

A    testvéreim    a7j    iga7.ak    álmát
aludták -dc én elhatáro/jtam. h()gy-
ha iörik,  ha szakad`  mcgné/,cm  m`c`-

gamnak  a Mikulási és  besz,élek  \,'c-
lc, hogy a cigány gyerckekkel  iniért
olyan  igazságtali`n?  Miért  ncm  ho.;,
nekünk   is   labdát,   meg  játékauit')t`
mint  a  Czakt')  Attilának,  pcdig  ő
sein jobb  gycrek`  mint  mi.  A  múli-
kor  is  bccsúzli7jta  az  ablz`kot...  Tű-
nődéseinet  csikorgó   L`jt('t   s7jakította
f`élbe. -No most jön -t'tvatosan  l`el-
cmeltem a fcjcm, de csak édesapáin
jött haza a mu7jsikálásból.

Halk    suttogásra,,   papírc`sörgésre
lcttem  figyelmcs.  Ovatosan  nyílt  ki
édesapámék  sz()bája,   majd  incgjc-
1entck  irind  a  ketten  a  mi  `szobánk-
ban.

-  Alszanak  -  m(mdta  anyám.  -
Már nagy()n várták a Mikulási.

- Sikerült  cgy  kis  péiEt  mcgsp('t-
rt)ln()m - int)ndta apám.

-    Nckem    is   -   suttogta   édcs-
anyám.

- Akkor bőkczűbb les7, `cu, idén 'ciyj

a  t`ránya  Mikul`ás  - halkan  kunct)g-
tak mindkettcn.

A  földöntúli   Mikul'c'is   nagyon   is
1.`öldhözragadtan  tórdelt  a  kis  cipők
előtt apám képébcn.

Hirtelen  felnőttnek  ére7,iem   ma-
gam.  Nyoinban  elhatároztam,  hogy
nem  lebbentein  fel  a  titok  1`áiytát  i`
kicsik előtt.  Nem szabad mcgtörni  a
Mikulás-legenda    varázsát`     amely
ébren   tartja   a   gyermeki   kép7,elet
csodálatos  mesevilágát.

Rácz ljajos

„I;UNGO  DROM"            `998.  november
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Kedves Gyerekek!
Köz.eledik  a  sz.eretet,  a  rmglepetések,  a  ii®egl.itt  együttlétek ünnepe.

Igaz., lwgy  inég néhány  hetet várimnk kell, de talán áliiaaitokban már
lát:ját()k azokat a kis ajándékokat, amelyeket sz.erette iíekiwk kész.f tetek.
Az. a[ábbi rejtvények  1-1 ftiggőleges  sorában összeolvashatjátok a lét
ü,mel)ét!

bízik

alacsony

testrész

hó teszi

le

csuk

jó, ha sok
van a fejben

hegycsúcs

kinyit

lány becézve

madámakvan

nyom
]egkedvesebb

asszony
meleg évszak
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Lécrakosgatás
ELV   léckerítésre   hajdan   valaki
l.elírt eív szólást. A léceket levet-
ték,  majd  más  sorrend[ten  L`]jl)ól
felszegezték.  Mi   volt  a7,  eredeti
(.elírás?  Ezt kü]djétek l)e!

Segítség:   a  negyedik  ]éc  le``/,  éiz
első, továhl)á értelmi ti]]ajdonsá-
gokról szól!
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MEGRENDELO
Megrendelem zu LD című roma lapot
...... példányban, az alábbi címre:

[

Megi.endelő  neve:     ......................     1
]

1        cínle:    ................................      `

.....................................

Előfizetési díj
egy évre: 117Í] Ft,
fé] évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A megrendelőlapot és az előfi.zeiés díját

a szerkesztőség cíiiiére kell eljuttati.i:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

]

Előf izetJtető i.ózsaszínű           i
postai utali]ányon.--1----- _J

Külföldi fellépéseinkhez
anyagilag i__s érdekelt

befektetőt (főmenedzsert,
főszponzort) keresünk!

Ci'm:  OCKÖ Békés megyei
megbi'zottja

5601  Békéscsaba  1.  Pf...  413.
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December 14.,  hétfó
Kaposvár
Patvarc

December 15.,  kedd
Balkány
Fenószentmiklós

ok.

oák.

oák.
oák.

December 16., szerda
Mskolc                                           osk.
Vajsz ló                                                 o k.

December 17., csütörtök
F} agály                                               oák.
Szeged-Cserepes sor             ok,

December 18., péntek
Miskolc                                                   ok.

December 19., szombat
Hajdúszoboszló                             ok.
Jás záro kszállás                        oák.
Kaposvár
Kecskemét
Mohács
Pécs
Siófok-Kiliti

Tura
Vác

December 20., vasárnap
Békéscs aba                                av.
Böh önye                                       oák.

Csoma
Dunaúwáros
Gyöngyös
Hajdúszoboszló

Heves
Heves
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

Mórahalom

Nyíregyháza
Pécs
Pécs
Szeged-Cserepes sor
Szekszárd
Szolnok

Tiszakécske
Vác

December 23., szerda
Miskolc osk.

December 24., csütörtök
Szeged-Cserepes sor               ok.

December 25., péntek
Dévaványa                                  oá.

December 26., szombat
Kapuvár                                           oá.

K aposvár                                       av.
S iófo k-Kim i                                           av.

Tu ra                                                 av.

Vác                                                       kjv.

December 27., vasárnap
B ékéscsaba                                 av.
Csorna
Gyöngyös

Kaposvár

Kaposvár

Kecskemét

Kecskemét

Mskolc

Nyi'regyháza

Pécs

Pécs

Szeged-Cserepes sor     av+mgv.

Szeghalom                          av+mgv.

Szolnok                                              av.

December 30., szerda
Miskolc                                               osk.

A  KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ  EGYESÜLET

(székhelye: 5000 Szolnok,  Kossuth tér 1. 111. em. /5.) elnevezésű társadalmi
szervezet kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilváni'tása céljából való

Alakult:  1995. december 4-i taggyulésén 23  alapító  taggal.
Működési tei.ü]ete: M'dgyar Köztársaság
Az Egyesület célja: kisebbségi (nemzetiségi, etnikai) mivol-

tiik  iniatt  emberi  és  állampolgári jogaikban  sértett  személyek,
csoportok  szükség  esetén  speciális jogi  védelemben  részesül-
hetnek  az  általános jogvédelmen  túl.  Továbbá .i.ogi  védelem  a
töl)bségi  tz'irsadalom  azon  rétegei  számára  (pl.:  nyugdi'jas,  haj-
léktalan,  nagycsaládos,  gyermekét  egyedül  nevelő  szülok,  ve-
szélycztetett fiatalok,  stb...),  akiknek  szükségük van megfclelő
`].ogi  védclemre, jogi képviseletre.

A7, Egyesület cél .szerinti tevékenységei

(A khsz.  tv.  26.  -a 1)./ pontjában megfogalmazottak szerint.)
a/ A magyarországi  nemzeti és etnikai kisebbségekkel,  vzila-

mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
b/ m'iti.ányos  helyzetű csoportok  társadalmi  esélyegyenlősé-

gének elősegítése.
c/ Emberi  és állampolgári jogok védelme.
d/  Munkaerőpiacon  liátrányos  helyzetű rétegek  képzésének,

foglalkoztatásának elősegi'tése és  a kapcsoló  szolgáltatások.
e/ Gyermek-  és ifji'iságvédelem,  gyermek-  és  ifjúsági  érdek-

képviselet.
f/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
g/ Tudományos tevékenység, kutatás

1998.  noNeTrrber              „I:UNGO  DROM"

1997. évi gazdá]kodásra vonatkozó l.ől)l) adatok:

a./ Befektetett pénzügyi eszközök 66.000,-Ft
b./ Forgóeszközök  l.366.000,-Ft
Eszközök  (aktívák)  összesen  l.432.000,-Ft
c./ Saját toke  1.432.00(),-Ft

Fonások  (passzívák)  összesen  1.432.000,-Ft
Tagdíjakból  bcl`olyó  éves  ősszeg:   1.150,-Ft

Fíl)b rendezvények
Ok/c4/ás  /crí././G/é/7..  nagy  hangsúlyt  fektettünk  cigány  szervc-

zet\'czeté;k,  cigány  kisebbségi  öiikormányzati  képviselok  kép-
zésére,  inelynek  témakörei  a  változó  oktatásügy,  illetve  a  ki-
sebbségi jogvédelem. A képzések folyamatosak voltak.

Gyemek-és ifiúságvédelem ierületén..  [eMl`ÁccT,osí`ó progTzm-
sorozat  a  drog,  az  AIDS  és  az  alkoholfogyas7,tás  veszélyeii.ől.
Nyári  táborozás Balatonszái.szón.

KctJjit7iá/z.s  Íé?rí.{./c'fc"  március   15.   nemzetj   ünnepre  emléke-
zés, l`otókiállítás (India képekben címmel), megemlékezés a 11.
világháború  holocaust cigány  áldozatairól, kisebbségek napj.a.

Dr. Páll'i Miklós
elnök
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