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Jobb megélhetési
lehetőség a romáknak

A Heves Megyei Független Érdekvé-
delmi Cigányszervezet kezdeményezé-
sével létrejött egy 14 fős, Bélapátfálvai
székhelyű,  romákat  betanító  üzem.  A
képzés   1998.   május   25-én   indult  és
1998. november 28-án fejeződött be. A
tanfolyam elvégeztével újabb lehetőség
nyflik a fonottáru-,  fonotbútor-készítés
elsajáti'tására  is.  A  szorgalmas  munka
meghozta  gyümölcsét,  és  a  tanfolya-
mot  elvégzők  képesítést  kaptak.  Mint
betanított munkások j övedelemhez jut-
nak,   mellyel  megteremtődhet  a  jobb
megélhetési    lehetőség.    Nemcsak    a
munkanélküli  segély,  a  gyemekneve-
lési  pótlék  lesz  a  megélhetés  forrása,
hanem  a  saját  munkával  megszerzett
jövedelem  is.  Az  Összefogás  eredmé-
nye  a  Fonottáru-,  Fonottbútor-készítő
Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  mely
bejegyzés alatt ál.

Címlapon:  Csabai lstván felvétele

A nem kért kéziratoka:t nem őrizz-
zük meg és nem kük]jük vissza
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A Független Erdekvédelmi S zervezet
nevében  megköszönöm  a  tanfolyamot
elvégzők poziti'v liozzáállását,  a tanfo-
lyamot megrendező Penzum Kft. veze-
tőjének és a Heves Megyei Munkaügyi
Központ  munkatársainak  haüiatós  se-
gítségét,  Kiss  András  oktató  f`áradha-
taüan munkáját és a Bélapátfálvai Pol-
gámesteri Hivatal jegyzőjének Tamon
Károlynénak a segítségét.

A   tanfolyamot   elvégzok   névsora:
Lázár  JÓzsefné,  Ifj.  Baranyi  Géza,
Baranyi   Erzsébet,   Baranyi   Péter,
Szabó Erzsébet,  Szegő lstván,  Szegő
Ról)ert,  Baranyi  llona,  Nótár  Nor-
bert, Juhász Erika,  Baranyi Dániel,

Barkóczi Károly, Molnár Tímea, La-
katos Ernő.

Baranyi Géza,
az FÉCSZ elnöke

*
A  „Lungo  Drom"  bélapátl.álvai  tag-

szervezete  ezúton  szeretné  köszönetét
kifejezni kemény,  de sikeres munkáju-
kért  a következő  személyeknek:  Bur-
nóczky Zoltánnak, Bodnárné Vincze-
pap  Máriának,  a  Penzum  Oktató  és
Szervező   Kft.-nek,   Kerek   Gáborné-
nak, a HM Munkaügyi KÖzpont Kiren-
deltségének;      Budaváriné      lstenes
Mártának, Balogh Sándornak, Barta
Norbertnek,   Fehér   Lászlónénak  és
Tamon Károlynénak. Külön köszöne-
tünket  szereménk kifejezni  Kiss And-
rás  tanár  úmak,  hogy  munkájával  és
nem  kevés  türelmével  hozzá  segített
minket a tanfolyam elvégzéséhez.

A fonottbútor-készítő tanfolyam hall-

gatói nevében:
Lakatos Zoltánné

Bélapátfalva

DarázsMiska(i842ii892)
A Dunántúl  egykori  híres  cigány-

prímása,  1842-ben született Várpalo-
tán,  ahol  apja népzenész  volt.  Rend-
kívüli  zenei  tehetsége  a  60-as  évek
elején  tűnt  fel,  mikoris  a  várpalotai
fiatalság, élén Papp lstván és Seide-
mann  Ferenc  tanítók  dalárdát  szer-
veztek és egyúttal elhatározták, hogy
egy jobb cigányzenekart szerveznek.
Vezetőjéül  a  17  éves  Darázs Miskát
választották. Eleinte nagyon neliezen
ment  a  kottatanulás,  de  Seidemann
buzgósága folytán ez is sikerült, úgy-
hogy  Darázs  Miska bandája néhány
hét múlva az  ottani fiatalságnak ke-
ringőket  és  ffancia  négyeseket  ját-
szott.  Darázs  János  cs.kir  kamarás-
nak,  aki  várpalotai  kastélyában  idő-
zött  és  aki  Miskának  keresztapja  is
volt, úgy megtetszett pompás játéka,
hogy  azontúl  mindennap  berendelte
vagy  a  bandát,  vagy  Darázst  szóló-
ban.  De  a  várpalotaiak  Öröme  nem
tartott  sokáig,  mert  egyszercsak  az
egész banda minden búcsúzás nélkül
megszökött  Székesfehérvárra.  Velük
ment  Wallstein  grófhé  is,  aki  bele-
szeretett a csinos  cigányba,  s kit az-
után   élte   végéig   kísért.   A  grófné

olyan hálás volt, hogy  a halála után
Darázs Miskának végrendeletileg ha-
vi  100  Ft-ot juttatott,  amit  a  család
pontosan fizetett.1876-ban ő volt az
első,  ki  Patikárus  Ferkó  után  Pá-
rizst felkereste, hol oly ritka népsze-
rűségnek  örvendett  a  híres,  szép  ci-
gány,  hogy  az  arcképét  az  utcákon
árulták. Méltán nevezhetjük őt a má-
sodik  úttörőnek  a  magyar  zenének
külföldön  való  megkedveltetésében.
Párizsi    diadalútja    után    felkereste
Lisszabont, ahol ő volt a legelső ma-
gyar   zenész.   Innét   átment   Monte
Carlóba  és  Nizzába  is,  1885-ben  az
országos  kiállítás  alkaJmával,  a Do-
bos-t`éle vendéglőben játszott,  s kitű-
nő játékával igen vonzóvá tette a he-
lyiséget-

Darázs  Miska  rendkl'vül  tehetséges
zeneszerző is volt. Dalait országszerte
dalolták,   mint  pl.   „Szállj   ide,   szállj
oda,   fecske   madár".   Nem   kevésbé
népszerű   a  „Zavaros   a   Bodrog,   ha
megárad"   stb.   1892-ben  elfogyott  a
nóta,  mert  Darázs  Pécsett  várauanul
meghalt.  Nagy  részvéttel  temették  el
az ottmi temetőben.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Optimista  vagyok,  mert  hiszem,  hogy  az
emberi  lélek  felül  tud  emelkedni  irindazo-
kon a gondokon, problémákon, amelyek el-
gáncsolták hitét, megnyírbálták önérzetét. A
kényszermenekülések,  a sehová sem vezető
ösvények  kudarcútjait  tudom,  hogy  nehéz
elfelejteni, mégis ezt kell tennünk, mert tüs-
kékkel a szívünkben nem lehet fölszabadul-
tan  ünnepelni.

Ilyenkoi.  karácsony  táján,  rendezni  szok-
tuk  emlékeinket,  visszarévedünk  gyemek-
korunk avasízű  szaloncukraira,  s  a képzelet
ünnepi  ruhába  öltözteti  a régvolt pillanato-
kat. A gyermekkori áhitat akkor és ott örülni
tudott egyetlen egy  almának is, mert a sze-
retet  nem  anyagi  vonzatú,  hanem  a  szív,  s
a lélek kiáradására figyel.

Figyeljünk mi is - itt és most - a szeretet
kisugárzására,   engedjük   tőle   megérinteni
magunkat!  Ha gyermeki hittel várjuk a cso-
dát,  máris  kiárad  szívünkből  a  megbocsáj-
tás.  E  csoda  szülte  harmónia,  mint  a  vatta
betakarja testünket, s fölmelegíti magányos,
didergő  lelkünket.

Érezni fogjuk az öröm letagadhatatlan je-
lenlétét.  Bizonyára mindenki éi-ezte már az
elragadtatás  gyönyörű,  semmihez  sem  ha-
sonlító   pillanatát.   Az   öröm   olyan   kincs,
mint a sivatagban a víz. Szomjazik rá a test,
a lélek,  s  ha betelünk vele,  akkor már nem
is  olyan lesúlytóak,  s  a kitűzött célok is  el-
érhetők.

Az öröm a remény fáklyája, amelyet a hit
tüze  táplál.  Az  öröm  kivezet  bennünket  a
sötétség labirintusából a világosság tisztásá-
ra,  ahol  szeretet és  békesség  vár reánk.

Ne   időzzünk   el   hosszan  kudai.cainknál,
mert  az  visszahúz,  marasztal  bennünket,  s
gúzsba köti akaratunkat. A kudarc  szelleme

áthatolhatatlan  falat  épít  körénk,  fogvatart
bennünket és  azt mondja:  nincs  tovább!  Ne
higyj  neki!

Szítsd   föl   magadban   a   szeretet   tüzét!
Hidd  el,  látni fogják  az emberek,  hogy  ne-
ked  van  valamid,  ami  nekik  nincsen,  s  ép-
pen ezért kérni  fognák belőle.Tudom,  hogy
te  adsz  nekik.  A  szeretet  önmagát  feltöltő
erő, amely megújulni és sokasodni kész, te-
általad  másokért.  Nyújtsd  ki  hát  a  kezedet
az öregek és a betegek felé!  Gondolj  az ár-
vízkárosultakra,  a nincsteleneki.e,  a  szüköl-
ködőkre,  a  hajléktalanokra,  akik  lsten  ege
alatt alszanak,  s  a veséjüket odaadták  a fa-
gyos  éjszakáknak...  Ne  az  értelmeddel,  ha-
nem a szíveddel  érintsd meg  a dolgokat és
meglásd:  te is fázni és éhezni fogsz,  mert a
szeretet  együttérző  szivet  ad  neked.   Vesd
magad  mögé  mindazokat  a  dolgokat,  ame-
lyek gátolják, akadályozzák a megújulni vá-
gyó   szándékot,  lefogja  azt  a     lendületes,
tiszta törekvést, amely békében, szeretetben,
demokráciában  akar  élni!   Segítsd,  biztasd
azt a céltudatos vágyat, amely a közös aka-
rat köldökzsinórjához  van  kötve.  Tápláljuk
reménnyel, hittel, és alázattal segítsük világ-
ra:  vérrel  és  fájdalommal  szüljük meg  JŐ-
VŐNKET!  Az  új  év  elején  egyetlen  üdvö-
zítő dolgot kívánhatok, személy szerint ma-
gyar és cigány embernek egyaránt.  Isten ál-
dása  ne  kerülje  el  házát,  otthonát.  A meg-
újulni  vágyó  szándék  és  lehetőség  kísérje
utunkat,  amikor  egymást  szerető  békesség-
ben  lépjük  át  az  1999-es    év  küszöbét.  Te-
hetség   és   gondolatszabadság   sohasem  le-

gyen  bilincsbe  verve,  mert  csak  szabadon
lehet megépíteni  a jólét hídjait.

Rácz Lajos
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Beszélgetés Farkas Flóriánnal a „Lungo Drom" és az OCKÖ elnökével
-   Mílyen   évet   zárt   a   „Lungo

Drom"  és  milyet  az  Országos  Ci-
gány Kisebbségi önkormányzat?

-A ,Lungo Drom" a nagypolitiká-
ban rangot,  a cigánypolitikában mél-
tóságot  vívott  ki  ebben  az  évben.  A
kisebbségpolitikai  rangot  amak  tu-
1ajdom'tom,   hogy   a   történelemben
először fordult elő, hogy egy kisebb-
ségi   szervezet   parlamenti   pártokat
előzzön meg egy olyan politikai me-
zőn,  ahol  azonos  feltételekkel  lehe-
tett szerepelni.  Ez fényesen igazolta,
hogy   a   „Lungo   Drom"   szervezett,
felkészült  és  a jelöltjei  megfelelőek
voltak  a  polgárok  számára.  De  iga-
zolja  azt  is,  hogy  programuiik  meg-
érintette  azokat a személyeket,  akik-
nek  szólt.  Azokon  a  településeken,
ahol a „Lungo Drom" támogatásával
indultak     a    polg`ármester    jelöltek,
szinte mindenütt jól szerepeltek.  KÖ-
zel   200   településen   vesz   részt   a
„Lungo   Drom"   a  települési   Önkor-
mányzatokban.   A  kisebbségpolitika

ily  módon  egyfajta  rangot  és  politi-
kai  jogot  teremtett   a   nagypolitiká-
ban,    a    hierarchiában,    a    társada-
1omban.

A „Lungo Drom" eredményeit ille-
tően  -  és  itt  elsősorban  az  oktőber
18-i   választásokra   gondolok   -   ma
már  egyetlen  cigány  szervezet,   ci-

gány  politikus  sincs,  aki  ne  ismerné
el  szervezetünk politikai  sikerét, po-
1itikai  nagyságát.  Ugyanakkor  azt  is

gondolom,  hogy a cigánypolitikának
a ,Lungo Drom" egyfajta méltóságot
teremtett.  Soha  ennyire  nem  tisztel-
ték a cigány politikát, mint amennyi-
re  a  „Lungo  Drom"-osok  ezt  mos-
tanság   érzik,   mind   helyileg,   mind
megyei   és   országos   viszonylatban.
Az sem fordult még elő, hogy „Lun-
go Drom"-os helyi elnök legyen a te-
lepülés polg`ármestere is.

Azt gondolom, hogy a cigány poli-
tika, a cigány politikán belül a ,Lun-
go Drom" mindenképp megteremtet-

te   magámk   a   vezető   szerepet   és
mostmár irányt  mutatunk.

- Egy hónappal  ezelőtt  a kisebb-
ségi   biztos   és   az   igazságügyi   mi-
nisztérium  helyettes  államtitkárá-
vaJ  Kanadában  jártál.  Mi  volt  az
utazásotok célja?

-A kanadai út nem volt más, mint-

hogy  objeku'v  képet  kapj(tn  a  Kana-
dai   Kormány   a   magyar()rszági   ci-

gányság   helyzetérő1.   N()s,  én  ina  is
állítom, hogy azok a `személyek`  akjk
elhagyják   az   országot`   megélnének
itt  is,   Magyarország()n.   Azok,   akik
kockára  teszik  .az  otthonukat`  az  eg-
zisztenciájukat  és nem  k`c\pmk lctele-

pedési  engedélyt`  egys7,errc  ves7i'te-
nek  el   mindcnt.   Az   ()bjektív   képct
felv'ázolruk.   Azt  gt)ndoltim,   hogy   a
két    kormányzatnak    kell    ezügyben
tárgyalásokat  folytatnia.

-  Január  23-án   kerül  s()r  a  11.

Országos   Cigány   Kisebbségi   ön~
kormányzat    megvá]asztására.    A
legutóbbi  hírek  s.Í.erint  a  négy  leg-

Koalíciós tárgyalások -1994.
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nagyobb   létszámú   r()-
ma szervezet -a „Lun-
go  Dr()m",  a  Phralipe,
a Magyar()rszági  Cigá-
nyok Független  Érdek-
védelmi   Szövetsége   és
a Magyarországi  Cigá-
nyok        Demokratikus
Szövetsége      választási
koalícit`]t  kötött.  E7,  an-
nál   is   meglepí)l)b,   mi-
vel  az  októberi  önkor-
mányzati     választások
után  Osztojkán Bé]a és
Horváth Aladár kezde-
ményezésével  a  „Lun-
go    Drom"-mal   szem-
ben  megalakult  a  Ro-
ma  Társadalmi  Össze-
fogás.  A  múlt  héten  si-
került magad me]lé állí-
tani  a  Roma  Társada]-
mi   Összeí.()gást.   Egye-

„LUNGO  DROM" 1998.   december



dül Horváth Aladár nem csatlako-
zott  a  „Lungo  Drom"-hoz.  Minek
köszönhető ez a pálfordulás?

-  Az  október   18-i  önkormányzati
választás jelzésértékű volt az országos
önkormányzati  választást illetően. Azt
gondolom,  hogy jól  felfogott érdekük
volt  a  csatl.dkozó  szervezeteknek  ezt
felismerri. A ,Lungo Drom" választá-
si programja tartalmazza, hogy a lehe-
tő legszélesebb Összefogásra törekszik
és az alap politikai célja, hogy mind a
19  megye és  a t`Őváros képvi-
selje   magát.   Tehát   vidékori-
entált   legyen   az   OCKÖ.   A
hozzánk  való  csatlzkozásnak
az   volt   a   feltétele,   hogy   a
„Lungo      Drom"      választási
programj áv al           azo nosul ni
tudnak-e.  vagy    sem,   jók-e,
vagy  sem.   Miután  ezt  elfo-

gadták,    innentol    kezdve    a
„Lungo    Drom"    1ehetőséget
biztosi'tott  arra,  hogy  ezek  a
szervezetek     csatlakozzanak.
Bízom   abban,   hogy   fogunk
tudni   együtt  dolgozni   és   ez
inintegy     garancia     is     arra,
hogy  a  „Lungo  Drom"  prog-
ram végre  lcsz  hajtva,  riszen
ezek      a     személyek     vala-
mennyien     felkészültek,     és
rintegy  évüzede  cigány  po-
litizálnak.

Ami  Horv`áüi  Aladár  sze-
mélyét illeti,  én nem tulajdo-
ni'tanék    ennck    koinolyabb

- Azt  mondod,  hogy  az  említett
szervezetek   eifogadtá]{  a  ,,Lungo
Drom"   programját.   Lehet,   hogy
nem a prográmját fogadták el, ha-
nem  a  biztos  bejutás  eredménye-
ként      csatlakoztak      a     „Lungo
Drom„-hoz?

-  Nagyon  sok  valóságot  takar  a
kérdés,  de  a  csatlakozó  szervezetek
azonosultak is  a ,Lungo  Drom"  vá-
lasztási  programjával.  Egyedül  csak
a ,Lungo Drom"-nak van programja.

szövetségben.     Minden     megyépen
korrekt megmérettetések lesznek, hi-
szen   az   elektorok   bizalma   nagyon
fontos.

-  A   vá]asztás   Budapesten   ]esz.
Hogyan   jutnak   fel   az   elektorok
például a legkisebb településekrol?

- Az  OVB  vonatoztatni  kívánta az

elektorrinkat` a mpokban pedig szü-
letett   egy   olym   döntés,   miszerint
kapnak    valamennyi    költségtérítést,
és rintegy autonóm módon megold-

kérdést.  Horváth  Aladár  amak  ide-

jén  felkért  engem,  hogy  elnököljem
a  Roma Társadalmi  Összefogást,  de
ezzel  semmi  más  nem  történt volna,
minthogy   legitimáltam   volna   őket.
Egyébként   :ut   gondolom,  hogy  ez
nem  volt más,  mint egy politikai ló-
zung,  egy  hívó  szÓ,  de  ma már erre
nem   vevők   a   magyarországi   cigá-
nyok.    Valós    támogatottságra    van
szükség.  Horváth  Aladár  igénye  ir-
reális  volt,  ugyanis  26  helyet szere-
tett volna.  A mand.átumokat azonban
nem  lehet  tortaszelet  módjára  szét-
osztani,   csak  demokratikus  módon.
A  +Lungo   Drom"   ebbe   soha  nem
megy bele, és  a koali'ciós tárgyal`áso-
kon   azt   a   felhatalmazást   kaptam,
hogy ebben a szellemben tárgyaljak.

Ha úgy tetszik,  ez az egyetlen olyan

program, amit ki lehet egészíteni, le-
het  módosítani,  ami  egy  alap  lehet,
egy vitaanyag.

-  Sokan  úgy  vélik,  hogy  ezzel  a
koalícíóva] e]őre eldoltnek tűnik az
országos    cigány    önkormányzati
választás.

- Én azt gondolom, hogy  egy  vá-
lasztást  mindig   a  választások  előtt
kell  megnyemi  és  a  ,Lungo  Drom"
már   négy   éve   foglalkozik   ezzel   a
kérdéssel.  De  ez  igazán  mégis  csak
23-án fog eldőliii.

-  Hogyan  ál]ítjátok  össze  az  53
főt tartalmazó listát?

-A 19 megye és a főváros az elek-
torok  létszámarányában  képviselteti
magát   a   „Lungo   Drom"   választási

1998.   december „LUNGO  DROM"

hatják    az    utazásukat.    En
azont)an  nem látok erre iga-
zán  garanciát  és  lehet,  hogy
másoknak   ez   nem   igazán
fontos`  de  nekünk jól  felfo-

gott   érdekünk`   hogy   rin-
denki részt vegyen a v`álasz-
toson,     foleg     a     ,Lungo
Drom"    szövetséget    alkotó
elektorok,  ezért az elektoro-
kat a településtífl  a választás
helyszínéig  szállíttatjuk.

- A mai  napon olvastam
a  Népszabadságban,  hogy
egy péi`si szervezet bojkot-
tálni   kívánja  az  országos
választást,   amennyiben   a
„Lungo Drom"  által  veze-
tett  koalíció  i`sakis  a  saját
jelöltjeit  kívánja  bejuttat-
ni     az     ()rs7.ágos     önkor-
mányzatba.

-Mindenkinek erkölcsi és

politik'di  felelőssége,  hogy  a
s.aj.át   politikai    igényét   ho-

gyan  éli  ki.  bojkottal,  vagy  anélkül.
Sérültek,    sértettek    lesznek`   hiszen
egy    választásnak    mindig     vannak

győztesei   és   vesztesei.   N.álam   egy
dolog   számít`   hogy   itt   a   cigányok

jönnek   kj   győztesen.   Komolytal.an-
nak    és    rrinősímetetlennek    tartom
egyébként és ez  az egész  a cigányok
ellen  szól.  Egyébként  ez  a  szervezet
is  ineális  módon  kért plusz 4  képvi-
selőt Baranya megyének,  ami azt je-
1enti,  hogy  felborult  volna  az  arány,
vagyis legalább 3  megye  maradt vol-
na  ki  a  képviseletből.   Ezt  nem  en-

gedhettük meg.
-  Milyen  eredményre  számítasz

január 23-án?
- Győzelemre.
- Köszönöm a beszélgetést.

Paksi Éva
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ságtalan   szombat   délelőtt.   Római
part,   Alba   Hotel.    Kifejezhetetlen
érzések  kavarognak  a  képviselők-
ben.   Kinek-kinek   kiül   az   arcára,
szemében  villan  meg  valari  meg-
foghatatlan,  érintiietetlen  szomorú-
ság   is,   s   ünnepélyesség   is.   Ujra,
ismét  együtt  vagyunk.  Minden  hí-
resztelés   ellenére,   amelynek   hor-
dozói   azt   terjesztették,   hogy   fel-
bomlik   az   Országos   Cigány   Ki-
sebbségi  Önkormányzat.

Kj.tartottunk.      Őszinte      legyek?
Rettentő  nehéz  volt,  s  olykor  em-
berfeletti  erőfeszítésekbe  került  ki-
nek,  kinek.  De  sikerült!  Óriási  tett
volt?  Igen,  de minősítse  majd a ci-
gány   történelem.   Négy   kegyetlen
kemény esztendő nehéz, de alapve-
tően sikeres időszakának végére tett
pontot az utolsó közgyűlés. Két tab-
ló villan fel előttem. Az elsőt az LD
és  a  Cigány  Hl'rlap  még  1994-ben
közölte.   Csupa   bizakodó,   elszánt
fiatal  vagy fiatalos tekintet.  Lendü-
lettel   telve,   erőtől,   cselekvőkész-
ségtől   duzzadva.    Vfllalva   a   ve-
szélyt,  az  elszántságot  a cigányügy
képviselete mellett.

Nincs  jogom  minősíteni   az   Or-
szágos  Cigány  Füsebbségi   Önkor-

Fe#yys?:tét.5Ámk:g#:leőkésT::sjt::á:
sítványa  arra  sem,  hogy  kétségbe
vonja:  ki  állt  helyt,  ki  kevésbé,  ki
okozott csalódást, ki kellemes meg-
lepetést és így tovább. Minden fajta
megítésébő1-minősítésből  ákad.  Ki-
nek kinek saját lekiismeretével kell
szembenéznie, s megvallania:  meg-
tett-e   mindent   tíle,   tehetségétffl,
felkészültségéből  fákadóan  amyit,
amennyit  tehetett?  Igen,  mert  sok-
szor mástól, másoktó1, hivataloktó1,
intézményektől,       kuatóriumoktóI
stb   is   fiiggött,   hogy   képviselőink
erőfeszftései elérték-e céljukat.

Tanulóévek  voltak.  A  magyaror-
sz,ági cigány önkormányzatiság tan-
tárgyából.  Ezt  a tantárgyat  a törté-
nelem  Írta  elő,  szabta ránk.  Orszá-

ó

gos   szinten   53    cigány   embene,
akik habitusukban, felkészültségük-
ben, vérmérsékletükben, műveltségi
szintjükben   stb„   ha   különbözőek
voltak is, de egyben azonosak: szol-

gálni  kívánták  a  cigányság  ügyét.
Ahányan voltunk,  annyiféleképpen,
s  összességében  mégis  egységesen,
mert   győzött   a   józanság.    Hogy
szükség  volt rá?  01ykor  igen.  Kés-
hegyig menő  éjszaki  vitákban kris-
tályosodtak ki az álláspontok,  s vé-
gül simultak egymáshoz, féltve, Óv-
va  az   országos   cigány  kisebbségi
önkormányzat egységét.

Eab%:g]yt:é3g*rq,::ünké,]#::oá
szemünk   fényét.   Tudatában   vol-
tunk   mindvégig:    ha   itt   megbu-
kunk,   megbukik   a  magyarországi
cigány      Önkormányzatiság      elve,
gyákorlata.     Megóvtuk.     Tanultuk
egymást,    tanultunk   egymástó1,    s
belekóstoltunk  a  polgári  demokrá-
ciába,  a  parlamentarizmus  elveibe,
gyakorlatába.  Nem,  nem  volt  zök-
kenőmentes  és  folyamatos.  01ykor
a    hangnem    is    magasabb    volt,
megtörtént   asztalveregetés,   bekia-
bálás  is,  éles,  olykor  személyeske-
déstől   sem   mentes   pengeváltások
és  mégis   sikerült  -  mert  akartuk!
-  az  egység  megóvása,  s  a  koráb-
ban   felrobbant   személyeskedések
lecsitítása,  a  tüzek  kioltása.

Isten  fiának  a  születését  váró .a
hangulat.  Ott  csillog  a  szemekben
is,  s   az  ünnepélyesség  a  külsősé-
gekben is testet Ölt. Farkas Flórián
elnök felállt, és így szólt halványu-
1Ó hangon:  „Képviselő társaim!  Ké-
rem  a közgyulést,  egyperces  néma
felállással   emlékezzünk   elvesztett

képviselőnkre,   Szegedi   Tiborra."
All  némán, csendben,  a közgyulés.
Felsejlik  előttem  egy  fiatál  cigány
ember  arca,  a  tehetséges,  cigány,:
ügyért  harcoló  Szegedi  Tiboré.   0
Örökre  elment.  Nem  végezhette  el
azt, amivel megbízták, amire vállal-
kozott.    Emezek   itt,    akik   velem
együtt állnak, s visszapillantanak az
elmúlt  4  esztendőre,  már  ők  sem

azok,  akik  kezdték.  Elmerengek  a
mappába zárt, s  ajándékba kapott 1.
Országos   Cigány   Kisebbségi   Ön-
kormányzat  Képviselőinek  t`ényké-
pein.  Nem múlt el nyomtalanul raj-
tunk  az  idő.  Halványabbak  a  sze-
mek  villanásai,  az  arcvonások  ke-
ményebbek,  ráncoltabbak  a homlo-
kok,  s  nem  csak  idősebbek,  de  ta-
pasztaltabbak  is  lettünk.  Mindany-
nyian.  Ám  nem csak a korai bekia-
bálások  szüntek  meg,  s  nem  csak
viselkedésből,   az  egymásra  figye-
lésből érettségiztünk, az időmúlásá-
val   megis   koptunk!   Ki-ki   egész-
ségben,  valamennyien idegeinkben,
mert   még   mindig   nem  tanultunk
meg ,egymásra megfelelően vigyáz-
ni!   Oriási  szükség  lesz  rá  jövőre,
mert  -  nem  akarok jóslásokba  bo-
csájtkozni  -,  keményebb  ciklus  kö-
vetkezik,  s  ez próbára teszi  az ide-
geket.  Ezt jelzi  a politikai  baromé-
ter.

Túlélte  a  cigányság  a  legkegyet-
lenebb   vészkorszakot,   hogy   bizo-
nyítsuk:      elpusztl'thatatlanok     va-
gyunk.  S  ebben  himünk,  bíznunk
kell.  Történelmet  csinált  .az  1.  Or-
szágos  Cigány  Kisebbségi   Önkor-
mányzat.  Ezt  ma  már  elismeri  or-
szág-  világ.  Csak  velünk  együtt,  s
nem  ellenünkre  valósulhat  meg   a
polgári  Magyarország  is.  Bár  még
sok  tekintetben  csak  látensen,   de
törvényben deklaráltan a magyaror-
szági  cigányság  államalkotó  ténye-
ző ! A putriból a parlamentig jutott a
cigánypolitika,   mert   megteremtet-
tük  az  alapjait.   Van  mire  építeni,
noha az  alap erősítéséről  soha nem
szabad lemondani.

®:Y.grszg:%:stgi3tány`1aí#tbsé:
gi  Onkormányzatra  a sok-sok  küz-
delemben  született  és  edződött  el-
ső,    amelyre    lehet    alapozni.    És
mint  Choli  mondta:  búcsúzni  csak
nagyon   szépen   szabad.    Igy   kö-
szöntek  el  egymástól,  békességben
az   l.Országos   Cigány   Kisebbségi
Önkományzat  képviselői.

Farkas Kálmán

„LUNGO  DROM"            T998.  decernber



Új választási szöv,etséget alaki'tott a „Lyng_o Prom'_'
Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség,

a Phralipe, a Magyarországi Cigányok Független
Érdekvédelmi Szövetsége és a Magyarországi Cigányok

Demokratikus Szövetsége. Az eddigi legnagyobb
romaösszefogásként meghírdetett választési koali'ciót a
februári  11. O-rszágos Cigány Kisebbségi Önkormányzat

megalaki'tása céljából hozták létre. A v_álasztási szövetség
továbbra is  Farkas Flór.ián\, az OCKÖ jelenlegi vezetőjét

látná szi'vesen az elnöki székben.

Január 23-án  a H.  Oi.szágos  Ci-

gány Kisebbségi Önkormányzatot
léti`ehozó  gyűlésen  mintegy  3500
választásra jogosult küldött  vehet
i.észt. A szavazás érvényességéhez
háromnegyedüknek kell jelen len-
niük.  A választásra Budapesten,  a
Hungexpo „8" pavilonjában kerül
Sor.

1999.  január  6-án  a  Parlamenti
Kávézóban   sajtótájékoztatőt   tar-
tottak négy roma szervezet képvi-
selői.  A „Lungo  Drom"  Országos
Cigány  Érdekvédelmi  és  Polgári
Szövetség  részérőI  Farkas  Flóri-

án  elnök,  a Magyaroi.szági  Cigá-
nyok   ÉrdekszövetségétőI   Kozák
János, a Magyarországi Cigányok
Demokratikus  Szövetsége  elnöke
Náday Gyula és a Phralipe részé-
rő1 0sztojkán Béla elnök.

E  négy  cigányszervezet  vezetői
minden  hatalmi  törekvést  és  sze-
mélyes  ellenszenvet  és  indulatot
félretéve  egységes, jól  megrajzol-
ható tartalommaJ. álltak elő.

Végi.e  sikeiült  az  a  töiténelmi
összefogás,  amelyre magyarok és
romák oly nagyon vártunk. Az el-
múlt  nyolc-kilenc  év  nagykorúvá

Országos Cigáiiy Kisel)l)ségi Öiikormányzati választás -  1994.
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érlelte  a politizáló  cigány  vezető-
ket.

Osztojkán   Béla   sürgetőnek   és
szükségszerűnek    látja    a    i.oma
öszefogást,     mind     a    cigányok,
mind   a  nemcigányok   érdekében
egyaránt.  E  konszenzus  jegyében
új  lehetőségek és távlatok nyilnak
meg.  Bűn lenne elszalasztari eze-
ket a lehetőségeket, amelyek a ro-
mák   érdekeit   lennének   hivatva
szolgálni.

Náday   Gyula   elmondta,   hogy
felelősséggel taitoznak a Magyai.-
országon élő  soo ezer cigány em-
bei.nek,  annál is inkább, mert a ci-
gányság. politizáló kedve megnőtt.
E   felelősség   vállalásának   a   ci-
gányság   mindennapi   életében   is
meg   kell  jelennie,   tetten   érhető
pozitív életminőség formáj ában...

Kozák  János  szerint  új  helyzet
áll  elő  azzal,  hogy  a  négy  roma
szervezet,  a  súlypontot  a  cigány-
ság    közakaratának    megjelenése
érdekében helyezte  át,  saját  Öncé-
1ok lemondása árán. Ennek jegyé-
ben  és  érdekében  egymást  támo-
gatva  tette  lehetővé,   hogy  meg-
szelidüljenek   a   politikai   felhan-
gok,   annak  érdekében,   hogy   éi.-
vényt szerezzünk és utat nyissunk
egy mei.őben új  demokratikus  vá-
lasztásoknak.

Farkas  FIórián:  Úgy  tűnik,  hogy
sikerült  a nagypohtikára ajtót nyit-
nunk azzal a konszenzussal,  amely
itt és most tetten érhető. A cél önök
előtt   is   nyilvánvaló.   Az   érdeke-
gyeztetés  olyan  érdemi  döntéseket
hozott felszínre, amely mind politi-
kailag,     mind     pedig    ei.kölcsileg
olyan  helyzetbe  hozza a cigánysá-
got,  amelyből lehet startolni.  A vá-
lasztásokkal j áró munkal`eladatokat
megosztjuk. Válódi éitékeket és ter-
veket  szeretnénk  felmutatni,  s  azt
megvalósítani.

Rácz Lajos
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Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
1948.  december  10-én  Párizsban  az

Egyesült   Nemzetek   Közgyűlésén   az
ENSZ Emberi Jogok Bizottságának el-
nöknője,  Fleonor  Roosevelt -  aki  az
Egyesült Allamok egykori elnökének a
felesége  -,   szólásra  emelkedett:  „Ma
egy olyan nagy horderejű esemény kü-
szöbén állunk, amely mind az Egyesült
Nemzetek   Szervezete   életében,   mind
pedig  az  emberiség  életében  szerepet
fog  játszmi."  A  KÖzgyűlés  aznap  fo-
gadta  el  az  Emberi  Jogok  Egyetemes
Nyilatkozatát!    48    ország    szavazott
mellette  és  egy  sem  ellene.  Napjaink-
ban az ENSZ-nek mind a 185  tagálla-
ma, beleértve azokat is, amelyek 1948-
ban tartózkodtak, csaüakozott a Nyilat-
kozaüioz.

A  Nyilatkozat  alapfilozófiája,  hogy
„Minden emberi lény szabadon születik
és  egyenlő  métiósága  és  joga  vari,.  Az
emberek  ésszel  és  leuciismerettel  bír-
ván,  egymással  szemben  testvéri  szel-
lemben kell, hogy viseltessenek."

Ez  alapján  a Nyilatkozat megszöve-
gezői  az  emberi  jogok  két  csoportját
biztosítják.  Első  csoport:"Minden  sze-
mélynek joga van az élethez, a szabad-
sághoz  és   a  személyi  biztonsághoz."
Ez  a  cikk  szolgál  az  ember polgári  és
politikai jogainak az alapjául.  A máso-
dik  csoport:  minden  személynek  igé-
nye  van  arra,  hogy  a méltóságához  és
személyiségének  kifejlődéséhez   szük-
séges jogait kielégíthesse. Itt kifejtik az
ember gazdasági, szociális és kulturális
j08ait.

Ruth    Rocha     brazil     szociológus
könnyen érthetően  magyarázza el,  mi-
ről   szól   az   Egyetemes   Nyilatkozat:
„Nem számít, milyen rasszhoz tartozol.
Nem   számít,   f`érfi   vagy   nő   vagy-e.
Nem  számít,  milyen  nyelven  beszélsz,
milyen  vallású  vagy,  milyen  politikai
nézeteid vannak, milyen országból jöt-
tél,  vagy  ki  a  családod.  Nem  számít,
gazdag   vagy-e,   vagy   szegény.   Nem
számít,  hogy  a  világnak melyik részé-
ről származol:  nem számít, hogy az or-
szágod    királyság    vagy    köztársaság.
Ezeket  a jogokat  és  szabadságjogokat
azzal  a szándékkal  dolgozták ki,  hogy
mindenki élvezhesse Őket."

Az  Egyetemes  Nyilatkozatot elfoga-
dása Óta több mint 200 nyelvre lefordí-
tották   és   sok   ország   alkotmányának
vált részévé.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatán  kívül  létezik  még  az  Emberi
Jogok Nemzetközi Törvénye is. Míg az
Egyetemes  Nyilatkozatról  azt  tartják,
hogy erkölcsi értéke van és elmondja a
nemzeteknek,  hogy  mit  kellene  tenni-
ük, addig az Emberi Jogok Nemzetközi
Törvénye Jogilag kötelez és azt mond-
ja, hogy mit kell megtenniük.

Néhány alapvető jog a Nyilat-
kozatból:

"Minden  emberi  lény  szabadon  szü-

letik és egyenlő méltósága és joga van
(1.  cikk).""Minden   személynek   joga   van   a

gondolat, a lelkiismeret és a vallás sza-
badságához, ez a jog magában foglalja
a   vallás   megváltoztatásának   szabad-
ságát (18.cikk).

"Mindenkinek,   aki  dolgozik,   olyan

méltányos  és  kielégítő  fizetéshez  van
joga, amely számára és családja számá-
ra az emberi méltósághoz megfelelő lé-
tet biztosít (23.cikk).

"Minden  személynek joga van  saját

maga és csa]ádja egészségének és jólé-
tének  biztosítására  alkalmas  életszín-
vonalhoz,   lakáshoz,   orvosi  ellátáshoz
(25  cikk).

A Human Rigths Watch Word Report
1998  című  kiadvány  megjegyzi,  hogy
az  emberi jogok  egyetemességét  még
mindig   „szüntelenül   támadás  éri".   A
beszámoló azt írja, hogy „a főbb hatal-
mak feltűnő módon hajlanak arra, hogy
figyelmen kívül hagyják az emberi jo-
gokat,  amikor  ezeknek  a jogoknak  az
a]kalmazása  gazdasági  vagy  stratégiai
szempontból  kedvezőuennek  bizonyul
- ez a szerencsétlen helyzet mind Euró-

pában,  mind  pedig  az  Egyesült  Álla-
mokban megszokott."

*
Lesz-e  olyan  időszak,  amikor  min-

denki  élhet emberi jogaival?  A kérdés
költői. A válasszal - sajnos - még vár-
nunk kell.  Ezt támasztja  alá az  alábbi
történet is.

Mága  Erzsébet  1998.  november  9-
én   levelet  kapott  Nagyfüged  község
polgámesterétől.   A  levélben   ez   áll:
„...az   Őnök   családjának   életvitele   a
községben     közfemáborodást     okoz,
bűncselekmények  elkövetése  miatt  ál-
landóan  rendőri  intézkedésekre  kerül
sor  Őnöknél.  Fentiek  miatt  a  község-
ben  nemkívánatos  személynek  minő-
sülnek,  ezért felszólítom  önöket,  hogy

rövid időn belül változtassanak lakóhe-
lyet."

Mága  Erzsébet  sérelmesnek   érezte
magára  nézve  a  polgámester  levelét,
mert  hogy  ő  nem  ismer  olyan jogsza-
bályt,    hogy    egy    nem    szimpatikus
szomszédot, lakost bármilyen j ogcímen
kényszen'teni lehetne arra,  hogy  szülő-
fálujábó]   elköltözzön.   Pusoma   Mik-
lóshoz,  az Országos  Cigány  Kisebbsé-

gi  Önkományzat megyei  képviselőjé-
hez  fordult  segítségért,  aki  az  ügy  ki-
vizsgálása  érdekében  felkereste  a  Ki-
sebbségi  Biztos Hivatalát.  (A vizsgálat
folyamatban van.)

Mága   Erzsébet   születésétől   fogva
nagyfügedi.  Élettársa  hat  éve  lakik  a
községben, élettársi kapcsolatuk kezde-
te  Óta.  Négy  gyemekük  vaii:  hat,  há-
rom és kettő évesek, a legkisebb három
hónapos.

A szoba alig érezhetően még őrzi az
előző este melegét, melyet a házat ha-
tároló kerítés néhány  darab  léce  adott.
A  gyerekek  a  szomszédból   kerülnek
haza,  ott  szerencsésebbek,  több  a me-
leg.

„ÓvÓ néni vagy?" - kérdezi a kisfiú
mosolyogva.    „Nem"    -    válaszolom.
„Óvodába  viszel?  ÓvÓ  néni  vagy?"  -
kérdezi   ismét,   az   előző   válaszomat
meg   sem   hallva.    ,Nagyon   szeretne
menni - mondja Mága Erzsébet -,  de
nincs megfelelő ruhája,  cipője.  Lyukas
cipőben csak nem engedhetem el ilyen
hidegben".  „Miért lettek neinkívánatos
személyek  a  polgámester  úr  szemé-
ben?" - kérdezem az asszonyt. Azt fe-
leli,  hogy  cigány  számazása  miatt  a
polgámester mindent elkövet,  hogy  a
községből távozzanak. Arra hivatkozik
a  polgámester  -  mondja  Erzsébet  -,
hogy az élettársának a rokona bűncse-
lekményt követett el,  és emiatt kellene
nekik távozniuk a községbőI. Ők azon-
ban nem mennek sehova.  Ők nem fel-
elősek a rokonok tetteiért.

A polgámester urat - sajnos - nem
tudtuk  megkérdezni,  mert  nem  t,udott
ránk időt szakítani.

Mindez  történt  1998.  december  10-
én,  az  Emberi  Jogok  Egyetemes  Nyi-
latkozata elfogadásának 50.  évforduló-
ján.

Paksi Éva
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1998. december 30-án kisebbségi konferenc.iát
tartottak Szolnokon a  „Lungo Drom" székházában,
Kisebbségek Napja címmel. Az ország küIönbőző

megyéiből jöttek el a kisebbségi Önkormányzatok, és
a Lungo Drom tagszervezetek vezetői.

Biijdosó Jánosné, Farkas Flórián, dr. Pálfi Miklós, dr. Kerékgyártó T. István

or?zár;:sdezÉvr#véadei,iTni:g2r,o%
Polgári Szövetség, a Szolnok Megyei
Jogú  Város  Cigány  Kisebbségi  Őn-
kományzata és a Szolnoki Kisebbsé-
gi Jogvédő Egyesület szervezte.

A  rendezvény  célja:  cigány  kultú-
ránk bemutatása, kulturális  értékeink
erősítése.

Dr. Pálfi Míklós jogász köszöntője
után beszámolt a választások eredmé-
nyeirő1,  majd  átadta  a  szót  Farkas
FIóriánnak, a „Lungo Drom" Orszá-
gos  Érdekvédelmi  Cigány  és  Polgári
S zövetség elnökének.

Farkas  FIórián  A  hazai  cigányság
jelene  és jövője  címmel  tartott  előa-
dásában   többek   között   szólt   arró1,
hogy   a   cigányság  pillmatnyilag   az
„út szélére vetett kisebbség" állapotá-
bm él, ami tarthatatlan.

Mrit   mondta,   a   kormány   esély-
egyenlőséget  és  polgári  értékeket  hir-
detett, amelyeknek a kisebbség megíté-

1ésekor  is  érvényre  kell jutniuk.  A ci-
gányság   rendelkezik   olyan   értékek-
kel,    amelyekkel    bekapcsolódhat    a
többségi  társadalom  életébe.

Ajövő év elején újraalakuló Orszá-
gos  Cigány  Kisebbségi  Őnkormány-
zat képviselőinek egyik legfontosabb
szerepe  az  összehangolt  érdekképvi-
selet és a kormámyal történő partneri
viszony kialakításában lesz majd.

Az  összefogás  és  a közős  munkál-
kodás  a cigány kisebbség  felemelke-
désén   figyelmet   érdemlő   kérdéssé
kell,  hogy  váljon  a  mindenkori  kor-
mány  számára  is.  Magyarország  eu-
rópai  uniós  integrációja  ugyaris  el-
képzelheteüen az ország határain be-
lül élő társadalmi rétegek integráció-
ja, egyetértése és közös  célért küzde-
ni tudása nélkül.

Dr. Kerékgyártó T. István társada-
lomkutató  előadásában  a  polgári  Ma-
gyarország  képeit  vázolta,  majd  Buj-
dosó  Jánosné  pedagógus  cigány  ha-
gyományokról, szokásokról beszélt.

Elmondta, hogy a cigány szÓ halla-
tán  negatív  dolgokra  gondolnak  az
emberek  és  ez  ellen  tenni  kell  azok-
nak,  akiket  most  önkormányzati  ta-
goknak,  vagy  vezetőknek  választot-
tak me8.

Csillei  Béla, a „Roma Esély" Alter-
nati'v Aúapítványi S zakiskola igazgató-
ja beszámolt az  iskola  eredményeiről,
munkájáról és azokról a tervekről, me-
lyeket szeretnének megválósítani a kö-
zeljövőben.  Már harmadik  éve  műkö-
dik  az  iskola,  a  múlt  tanév  végén  33
diák  tett  sikeres  szakmunkás  vizsgát,
néhányan a száml'tógép-kezelő szakma
megszerzése után még  riiaradtak,  Ők a
harmadik osztályban megszerezhetik a
gépíró-szövegszerkesztő szakmát is.

Az előadők beszámolói után hozzá-
szólások   következtek.   Általában   az
OCKŐ és a „Lungo Drom" munkájá-
ról mondtak véleményt a felszólalók.

A  konferenciát  a   Loli   Jag   (Piros
tűz)  együttes  műsora  és  állófogadás
zárta.

R. Zs.

Munkájukat jutalmazzák
A Kisebbségi  Díjakat ma  is  átadják  a  Parlamentben.  Orbán  Viktor a

hazai kisebbségek dl'ját  a  Magyarországi  Bem JÓzsef Kulturális  Egyesü~
letnek és a l.engyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének adja át. A
hazai  kisebbségek  egyéri  díját  a  Magyarországon  született és  Németor-
szágban élő Heinrich Reitinger kapja. A határon túli egyéni díjat a zso-
boki  Bethesda  Gyermekotmon  vezetője,  Molnár  János  és  felesége,  a
határón túli intézményi díjat a beregszászi lllyés Gyula Színház képvise-
1Őjének adja át a miniszterelnök.

Magyar Hírlap, 1998. december 18.
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december 10-én délelőft1998. tűz üföft ki Karcagon,
a páiya utcában., ahol__I.e.é.ge.f! egy

szóba-konyhás melléképülef.
A,áanzgogfkévk§gsáöíft:ÉjaoÉk#ségyée§r#ves#sez#naé,e%ét:

ci  14 hónapos Janika.

Néhány  nappal  a tragédia után  a
arcagi   cigány   kisebbségi   önkor-

mÁmyzat   irodájában   találkozom   a
árom kisgyermekét elveszített szü-
Őkkel   és  Varga  lstvánnal,  a  ki-
ebbségi Önkormányzat elnökével.
Az  édesapa fejét  lehajtva,  össze-

omolva   üli   végig   a   beszélgetést.
Szabó Ferencnétín, az édesanyától
udom meg,  ini történt azon a vég-
zetes  napon.  A  történet,  mint  egy
hatalmas molylepke, szárnyát kitár-
va telepszik az ember szívére.

á=aá:á:t=aÉ#oeb]bm]ánt::ma&boí;tkoa_,

aini 5 percnyire van a háztól. Mikor
hazaértem,   már   égett   a   mellék-
épület. Nem tudtuk megközelíteri a
szobát,  mert  a  konyhán  keresztül
keletkezett a tűz. A szobán nem volt
ablak...  Megpróbáltunk  édesapám-
mal  lyukat vágni  a falon.  A szom-
szédok  is  jöttek.  Csákámyal,  fej-
szével,  airivel tudtak segítettek, de
már  késő  volt.  Láttarn  megégni  a
kisgyerekeimet....

A tűzoltósághoz érkezett bejelen-
téstől  számi'tott  öt perc  múlva  már
megkezdték   az   oltást   a   tragédia
helyszínén.  A karcagi  tűzoltók há-

Nótaestek a tragédiát
szenvedett családért

1998. december 20-án Karcagon, a
Déryné Művelődési Központban Sej-
haj, cigány élet címmel teltházas elő-
adásokat  tartott  a  Magyar  Nóta  és
Dal Alapítvány.

A műsorban felléptek a 100 Ta-
gú Cigányzenekar szólistái:  Ban-
gó  Margit  és  Puporka András,
valamint Márkus lca, Kolostyák
Gyula  és   Kocsis   Lajos.   K1'sért
Horváth Zsuzsa prímás és zene-
kara,  akik szintén a 100 Tagú Ci-
gányzenekar zenészei.

A Magyar Nóta és  Dal  Alapít-
vány  1997.  végén  alakult  Karca-
gon.  Az  alapítvány  célja  többek
között:  műsoros  estek rendezése,
tehetséges fiatalok támogatása.

10

A  műsorban   gyertyagyújtással
és hallgatókkal emlékeztek meg a
városban december  10.-én tűzha-
1ált  halt  gyermekekre:  az  ötéves
Angélára, a két és féléves Krisz-
tinára és a 14 hónapos Janikára.

A műsorvezető adakozásra szÓ-
1ította fel a közönséget a tragédiát
szenvedett  cigány  család  megse-

gítésére.  A   két előadás  közönsé-
gének és a fellépő művészek ada-
kozás`ából befolyt  összegek  más-
nap  Kolostyák  Gyula  az  álapít-
vány  vezetője   adta  át  a  három

gyermekét   elvesztett   édesanyá-
nak.

rom  gépjárművel   és   a  teljes   sze-
mélyzettel  vonultak  ki  és  mintegy
négyezer  liter  vizet  használtak  fel
az  oltásra  néhány  perc  alatt.  A há-
rom   kisgyermek   halálát   azonban
nem  lehetett  elkerülni.  A  tűzoltók
kiérkezésekor   már   akkora   volt   a
tűz,  hogy  még  védőfelszerelésben
sem lehetett  megközelíteni  `az  épüü
let  belső  helyiségét,  ahol  a  gyere-
kek voltak. A mentést az is remény-
telenné tette,  hogy  a tűzoltók meg-
érkezése  előtt  a  konyhában  felrob-
bant a gázpalack.

Az  eddigi  megállapítások  szerint
a  tűz  okát  a  ház  rossz  elektromos
vezetékei okozták.

- Ezen a napon mindent elveszí-
tettem   -   mondja   fájdálmasan   az
édesanya.

A  gyerekek  temetése   december
15-én volt. A karcagi önkormányzat
5000 forint gyorssegélyt nyújtott az
édesanyának és segítettek a temetés
költségeiben.   A   szomszédok   egy-
emberként segítették a szerencsétle-
nül járt családot.

Szabó   Ferencné   két  kislányával

jelenleg  szüleinél 1akik,  tizenketted
magukkal.  Minden  segítség jól jön
most  a családnak,  ezért,  akik tehe-
tik,  adományaikkal  a következő  cí-
men jelentkezzenek:

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat,

Varga lstván elnök
Karcag, Kossuth tér 14.1/7.

Telefon:06-59-311-629
Bankszáinlaszám:

7450873-15408576-04260000
Szabó Ferencné
gyermekeinek
megsegítésére

Paksi Éva
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1998. december 10-én népfőiskolai
záróünnepségef tariotlak Szolnokon,
a Büntetés Végrehajfási lntézetben.

A népfőiskolai  képzésen  112  fő
vett  részt,  férfiak  és  nők  vegye-
sen.  28  alkalommal  tartottak fog-
1alkozást,  mind  a  férfiak,  mind  a
nők számára  84-84  Órában.  A zá-
róünnepségen karácsonyi dalokat,
verseket  adtak  elő,  és  elmondták
véleményüket a képzésről.  A fog-
vatartottak   hasznos   és   tartalmas
időtöltésnek  tartják  ezeket  a fog-
lalkozásokat,    és    remélik    segíti
Őket   a  kinti   életben   való   helyt-
állásban.  13  előadó  és  foglakoz-
tató  segített  a  1`iataloknak  a tanu-
1ásban.

A      börtön      pszichológusával,
Koncz  llonával  beszélgettem  ar-
ról,  hogy  miért  előnyösek  ezek  a
foglalkozások,  és  milyen előzmé-
nyei  voltak  a  Népfőiskola elindí-
tásának.

- A Budapesti  Fegyház és  Bör-
tönben indított Népfőiskolai prog-
ram  első  három hónapjának  érté-
kelésén vettem részt, ahol az előa-
dók  és  a  fogvatartottak  mondták
el  véleményüket. .A lelkes  fogad-
tatást és a pozitív visszajelzéseket
látva arra a felismerésre jutottam,
hogy minden,  amit teszünk,  mon-
dunk,   vagy   amit   nem   teszünk,
nem  mondunk,  egy  metakommu-
nikatív üzenetet is hordoz, aminek
a  hatása  jóval  nagyobb,   mint  a
szándékolt verbális közlésé. A he-
lyi      Népfőiskolai      Társasággal
együttműködve elkészítettünk egy
programajánló  kérdőívet,  és  egy-
egy  bemutatkozó-tájékoztató  jel-
1egű csoportfoglalkozás keretében
felmértük  a  fogvatartottak  érdek-

lődését.   Ennek   megfelelően  ter-
veztük  a  foglalkozásokat  és  ver-
buváltuk az előadókat.

Nemegyszer   tapasztalhatjuk   a
tétlenségnek  és  a  feszültségnek  a
személyiségre  gyakorolt  romboló
hatását.  Előfordult,  hogy jó csalá-
di   háttérrel,  jó   értelmi  képessé-
gekkel    és    személyiségállapottal
rendelkező  első bűntényes  fogva-
tartott elmondta,  alig  tudja magát
visszatartani   valamilyen   agresz-
szív,  romboló  megnyilvánulástól,
annak ellenére,  hogy  a  széles  ér-
deklődési köre, jő  társas  helyzete
lényegesen  könnyebbé  tette  szá-
mára, hogy szociálisan pozitív te-
vékenységekkel töltse az idejét.

Fokozottan   fennáll   az   egymás
bántalmazásának a veszélye,  ha a
fogvatartott  már  beilleszkedett  a
börtön szubkultúrájába, ha rossz a
személyiségállapota,   ha  érdeklő-
dési   köre   beszulcült,   alacsonyan
iskolázott  stb.  Ezért  fontos  szem-
pont   volt   számunkra,   hogy   mi
nyújtsunk  szociálisan  pozitív  le-
hetőségeket,  ami  segít  az  idejük
beosztásában,   mert   különben   a
destruktív  mechanizmusok veszik
át ezt a szerepet.

Népfőiskolát   csinálnak  máshol
is  a börtönökben,  de nem túl  sok
helyen.

Azéit szerveztük meg ezt az „is-
kolát",  hogy  amíg  itt vannak,  ad-
dig  az  idejüket  nyugodtabban  és
hasznosabban   töltsék   el.    Főleg
hasznosan,  mert  nagyon  sok fog-
vatartottnál látjuk azt, hogy az is-
kolai végzettsége hiányos, és emi-
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Karácsony
Kiskarácsony, nagykarácsony
Kc[paszkodom fenn a rácson,
Nézem, hogy az utca népe,
Hogy kész,ül az ümepségre.

N agy pelyhek hulldo gálnak,
Ablakomra varjak szállnak.
Kár, hogy itt vagy -szólt  ciz egyik,
Míg a másik kérdi, meddig?

Hess el innen ronda varjak,
Még egy pissz.enést  se halljak!
Ne tudja más e világon,
Milyen bús ez a karácsony.

Lakatos Ferenc,
fogvatartott

att   semmiféle   tanfolyamba   nem
tudna  bekapcsolódni  akkor  sem,
ha esetleg  letöltőházban,  vagy  ha
szabadlábon lenne.

A népfőiskolai képzés valójában
nem tanfolyam, nem iskolai rend-
szerű     oktatás,     ami     bizonyít-
vánnyal  jár  a  végén,  amivel  oda
tud menni egy munkahelyre, hogy
szerzett  egy  szakmát.  Itt  nem tu-
dunk  ilyet  csinálni,  mert  állandó
mozgásban  vannak  a  fogvatartot-
tak. Így ezekkel az oklevelekkel -
ha  kikerülnek  az  életbe  -,  nem
tudnak elhelyezkedni.  A magatar-
tásukkal   meg   voltunk  elégedve,
elég    tisztelettudóak,    udvariasák
voltak,   és   tekintetbe   vették   azt,
hogy  az  oktatók  egy  része  nő  -
velük  kifejezetten  tisztelettudóan
viselkedtek.  Volt,  aki  eleinte  na-

gyon szégyellte, hogy nem tud ír-
ni  vagy  olvasni.  EIŐször ezeket  a
szégyenérzeteket kellett feloldani.
Én ezekben segítettem, és úgy ér-
zem sikeres volt.

Rácz Zsuzsanna
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AZe ®- el[elk ébrenTdrTása
AVAGY    ÉSZREVÉTELEK    EGY   SZÖVEGGYŰJTEMÉNYRŐL

A minap kezembe került egy kék szí'nű
könyv.    Belelapozgattam,    beleolvasgat-
tam  csak  úgy  kutyafuttában.  Rövid  idő
elteltével    azon    vettem   magam   észre,
hogy egyre jobban belemerülök,  nem tu-
dom  abbahagyni  az  olvasást.  Egyszóval:
felkeltette az érdeklődésemet a téma, ami
benne foglaltatik.

A  könyv   címe:   Szöveggyűjtemény   a
kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének
tanulmányozásához -1997.

A    könyv    harmadik    fejezete    tudo-
mányos  vizsgálatok,  kutatások  feldolgo-
zását,  s  ezek  eredményeit foglalja össze.
A  téma   a   hazai   cigányság   viszonya   a
rendőrséggel.

De   vajon   milyen   is   ez   a   viszony   a
rendőrséggel?

Csak   néhány   jellemző   megállapítást
említek:   „Ahol  nincsenek  cigányok,  ott
jóval  könnyebb  a  remdőri  munka."  ,Ne-
hezíti a rendőri munkát, hogy a cigányte+
lepeket felszámolták, s lakóik szétszórtan
élnek." ,A cigányok ellenszegülését csak
kényszer útján lehet leszerelni." ,A roma
identitás egyik kulcseleme a bűnöző élet-
mód."

S  ugyanezek a jellemző sztereoti'piák:
A  cigányok  a  tulajdont  nem  tisztelik

(kb.  90%).  Iskolázatlanok  qb.  95%).  A
cigányok  részvétele  a  fekete  gazdaságba
csaknem acb. 55%). Visszaélnek a cigány
önkormányzatok     adta     lehetőségekkel
Ocb.  65%). A cigány önkományzati kép-
viselok  gyakran  maguk  is  bűnözok  acb.
35%).  A  cigányoknak  a  vérükbem  van  a
törvényszegés  Ocb.  30-80%)... És még le-
hetne sorolni a vizsgálatok eredményeit.

Természetesen  vannák  pozitív  megál-
lapítások is, de azok csak a hagyománya-
ikkal, kultúráikkal kapcsolatosak.

Nos. Tisztelt Olvasó, ez ma jelemleg az
elfogadott  tudományos  állásfoglalás  ha-
zánk legnagyobb etnikumáról, az útszélre
dobott  cigányságról!   Hogy  a  cigányság
teljes  mértékben  kriminalizálódott.  Még
ha  úgy  is  lenne,  nem szabad elfeledkez-
nünk arról a tényrol, hogy a szociológiai
célú  vizsgálat  is  félrevezető  akkor,  ha  a
kiválasztott  populáció   eleve   előítéletes.
Mint  ahogyan  az  is  nyilvánvaló,  hogy  a
sugalmazó   kérdések  alapján  nem  lehet
árnyalt   következtetéseket   és   ítéleteket
megfogalmazni.  Legfeljebb  olyan  általá-
nosi'tást   leími,   melyek   önmagukban   is
előítéletek táplálói.

Kérdések  sokasága  merül  fel bennem.
Tényleg  ilyen  rossz  a  megítélésük?  Le-
het-e ilyen  ,*éppel" integrálódni  a társa-
dalomhoz?  Egyáltalán  kitörhet-e  szürke-
ségébol, ami ma körül veszi oket? Miért
csak rendőrségi ügy a cigány kérdés? Mi-
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ért nem nyítnak utat az integrációjuknak?
Miért nincs  segítség?  Egyáltalán kik irá-
nyítják mindazokat a tudományos kutatá-
sokat,  amelyek  témakörei  a  cigányság,  s
vajon mi  a cél?

Számos más kérdést is lehetne feltenni,
de ennyi is elég ahhoz, hogy nyitva hagy-
juk a válaszadás kapuját.

Mert bizony  nem mindegy,  hogy  a ci-
gányságról milyen képet próbálunk lefes-
teni, mert bizony nem igaz, hogy bűnöző
nép. Ha párhuzamot vonnánk a cigányok
által  és  a többségi társadalom egyes pol-
gárai   által   elkövetett   bűncselekmények
között, és mindezeket rangsorolnánk, ak-
kor  bizony  a  mérleg  nyelve  a  cigányok
javára billenne el.

Mint  ahogy  a rangsorolás  is  önkényes
lehet,  úgy  önkényes  lehet  a  szociológiai
inintavételi eljárás, a megkérdezettek kö-
re,  az  irányított  kérdésfeltevésre  adható
körülhatárolt  válaszadás  is.  Segítségül  -
miután  diszciplínákból  vont  következte-
tések   segítségével  jut   el   szöveggyűjte-
mény   szerkesztői   megállapításaihoz   -,
kriminológiai,   bűnügyi   statisztikát   hív-
juk, melyek a bűnelkövetík társadalmi -,
etnikai    hovatartozás    szerint   elkövetett
bűncselekmények   típusait   kutatja.   Sok
esetben megállai)ítja, hogy a cigány elkö-
vetok általi bűncselekmények során oko-
zott kárérték messze meghaladja a bünte-
tőeljárás    során    felmerült    költségeket,
nem  is  beszélve  a  büntetőjogi  teminus
technicusra,    a   gyanúsítotti    magatartás
társadalomra   veszélyességének   csekély
fokáról.   Például:    a   vizsgálat   alá   vont
bűnesetek  közül  egyet  kiragadva  a  cse-
lekmény   minősítése   a  jogerős   büntető
ítélet  szerint  folytatólagosan  elkövetett,
kisebb értékre lopás vétsége - tehát nem
ininősített esetként dolog  elleni erőszak-
kal  -,  mely  úgy.valósult  meg,  hogy  az
eljárás  alá  vont  személy  a kertbem  talál-
ható  diófa termését ellopta, s  az udvaron
a fa alatt elhelyezett két üveg befőttet is
elvitte magával.

A tulajdonnak a védelme szintén alkot-
mányos  jog,  s  most  nem  térek  ki  arra,
hogy a diófa tulajdonosát ért kár és vesz-
teség   igenis   igényel  közhatalmi  védel-
met, azonban  a jogalkotók szándéka, pö-
nalizálás köre a célzottákat érinti-e?

Az előző példánál maradva a felsorolt
bűnesetek többségében a bűnelkövetok -
szintén statisztika bizonyítja, -a cigány-
ság körébol kerül ki,  azonban a teljeskö-
rűség,  a  rendszerbe  állítás  úgy  hiszem
igényli  más,  elsősorban  az  intelektuális
bűncselekmény  és elkövetok vizsgálódá-
sát  is,  beleértve  e  cselekmények  hatvá-
nyozott társadalmi veszélyességét, s azok

gazdasági  kihatását,  melyek  - kicsit iro-
nikusan -, bizonyára meghaladják a bün-
tetőelj árás során felmerült költségeket !

E sok kérdésfeltevés indukálja a bünte-
tőeljárás  -  anyagi  jog  jogalkotási  kon-
cei)ciój a megváltoztatását -megítélésem
szerint -, az erre való törekvések, még ha
a   szabályozott   rendelkezések   2000-ben
lépnek is hatályba, nem elegendőek.

A  mai  jogharmonizáció   teológusai   a
tézisek    magyarázatánál,    megközelítési
pontjainál   óhatatlanul   eljutnak   a   hata-
lomhoz,  ahhoz,  hogy  az  állam mely  em-
beri  magatartást kíván büntetőjogilag  ér-
tékelni,  a politika mely cselekményekkel
szemben kér és követel  védelmet.  Az ál-
lamhatalmi  mechanizmus  értékelése  ter-
mészetesen nem lehet feladata egy „Szö-
veggyűjtemény"   szemelvényeinek   szer-
kesztésénél,  azonban  a  szerkesztői  fele-
lősség van  és  létezik a tekintetben,  hogy
egyes tudományos kutatások eredménye-
inek  összefüggéseibol  kiragadott,  s  vont
példák bemutatásával a teljességet, az au-
tentikusságot   teljesen   kizárja,    s   ezzel
olyan  értékrendet  sért,  mely  az  előzőleg
citált ].elenlegi jogalkotás-alkalmazás  sé-
relmét  is jelenti,  nem beszélve  az  Alap-
törvényünk,  az Alkotmány  fejezeti,  s  té-
teles ].ogszabályi  rendelkezéseinek  sérel-
mérolis.

Példa:  Míg  a cigányok  által  elkövetett
kisebb   súlyú   bűncselekmények   (lopás,
betörés stb...), melyeket a megélhetés ér-
dekébem követnek  el,  s  társadalomra  ve-
szélyességének   foka   csekély   mértékű,
addig  a többségi társadalom néhány pol-
gára által elkövetett gazdasági bűncselek-
mények - bankoknál,  i)énzintézmények-
nél, gazdasági társaságoknál, korlátolt fe-
lelősségű   társaságoknál,   részvénytársa-
ságoknál  stb ...-  a  társadalomra  veszé-
lyességének  foka  rendkívül  magas,   hi-
szen   e   bűncselekmények   következmé-
nyei 5-10,  sőt  15  évre is meghatározhat-
ják  az  ország  gazdaságpolitikáját,  fejlő-
dését.

De errol a ,kék könyv" nem szól.

S  így tiszta ésszel, tiszta szíwel, tiszta
mentalitással,  tiszta  humanitással,   tiszta
empátiával  a vizsgálatok eredményeit el-
fogadni   nem   lehet,   s   foképpen   tanul-
mányokat     elősegítő      segédanyagként,
amelynek sernrni más a célja -meggyő-
ződésem szerint -, mint az, hogy a cigá-
nyokkal  szeiriben  hogyan  lehet  továbbra
is   ébren   tartani   az   előítéleteket   tudo-
mányos alapon.

Dr. Pálfi Miklós
Kisebbségi JÍ}igvédő lroda, Szo]nok
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Roma méd
1998.  december 4-én  kétnapos  média-

Eaj,Ía:kz:a:;g:góti=Í:;za,ivc:Eif2a:k:goííéní.f:::Íi:a:n:
mák,  akik  1998-ban a Média Tanfolyam-
ra jelentkeztek,  és  sikeresen  el  is  végez-
ték.  A  tanfolyam  egyik  szervezői.ével  és
két   résztvevőjével    beszélgettem   anól,
hogyan  tudták hasznosi'tani  az iu elsaj.áti'-
tott tudásukat.

Daróczi Ágnes:
- A Romédia  Alapi'tvánnyal,  a  Fekete

::|to::ÍÍzo;z,loa:p;`':ívát:zf:ÍÍ`:Ííe:ps;:kn:iko:v:e::;e:
a  Fekete  Doboz  Alapi'tvány  munkájára

^__,LL_1_   _    ` J  __-_

[eózzeátgreakx:Szsdztae'kqk:-íraEa°[á%Sastégkíétpe:2:í:
Nagy  többségükben  ezek  a  fiatalok  ro-
mák    voltak.    Nagyon    fontos    ugyanis,
hogy  a  munkanélküliség  következtében
mára  annyira  lecsökkentek  a  találkozási

a::áLgv#[,khe:ggetatutgbabsre;gááLáós]qdÉ]zoé:

g3yk|:lgö;Egg:nanígá2.:kn:Í|sái:z:gfadk-,

úar]á:Fvíe,g3:tnéksez]::]:e:3Lnd[jaa]vrao]r§fo#

tí:n2]:;hóí[éJnp;:ííe:k:n[é:s:1;S;E;g:§Í:;;go:%:jí;
s:ge]ks,u:a:nefyeá::t=oáo:yfi:ágá:asÁÍz=
tvány és a Fiksz Egyesület is részt vett,
gy  ne  csak  televi`ziózásra,  hanem  rá-

;óezíá;fs:r;:t;:fs:t;é:%ie::::U:k!U::n:híiijjjt,;z;i#:
ÉsatTof;:,ad.?ckeaT3;:2:EívTi:g#bí:tsuzi

ueá!:k,ezg:ají,éop,zís:ke#eo,ggesE3g:
st  volt  az  első  találkozó   és   nagyon
p eredményekrol számolhatunk be.
Ajövőbenisfognakszervezniilyen
folyaniot?

m`gínézákrfeiaatatlao|Z|kkjíeájseozátá:n|"ignéenmy-t

kkatmüó]aí;:g:z€;,to#e#f8s:]Ft:::8€

;Íf;g?::::.ijat:a:E:;saíiiíii;iiíeísrT::í,g;
taAKi|óotgseá,askze:Pkzeíil:á:::Záaáne'1iEgálat-'

:?ziéósbgnátokgLaíjh#ge2i:Kmöfffiö;sÉi

eiy#un|gmngggso:bJ;ómd:lg::aáátzoársa!Já-
ogy  ott  alkalmazottként  került  be  a
ízió  hálózatába  roma  fiatal,  a  többi

en   azonban   azzal   kell   szembesül-
,   hogy   ezek   a   fiatalok   társadalmi
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dia valahol egy hatalom, airivel nem sza-

3ggnuv:Eseztaéa]:]e:3=::É,:]ot%rev[ázs]%g*
halJjanak rólunk  a rádióban  és  hogy  egy
poziti'v  vélemény  alakuJjon ki  míndenki-
ben  rólunk.  Sok  sikerélményben  volt ré-
szem,   anrióta   a   televíziónál   dolgozom,
rengetegen   gratulálnak   a   munkánhoz,
elégedettek  velem  a  munkatársaim  is  és
azok  az  emberek  is,  akikkel  találkozom.

:áfea:,mé;ge2:1'ka:#o.agzoktcáníd::atbu:ii:g
sággal  töltenek  el.  TeJjesen  szabadkezet
kapok  a  munkámban,  nem  cenzúrázzák
az   anyagaimat,   a   feltétel   csak   annyi,
hogy cigány műsorokat készítsek.

*

iatalálkozó
munkában készítik el  az anyagokat. Jobb
esetben   talán   ösztöndi'j.at   kapnak,   anri

=:rF=j+,ÉPpg,n, Sem  fedezi  a  köitséget  és_   _Cj---`.
az időráfordi'tást ezekre  a mozikra.  Tehát

ig::te:%aii,tz:é;#énrgéngÁé;;áe;r!:Íe:|iuYskí|ko,:
természetesen     nem    mindent     tudtunk

kméen:,náz±it,ásuatkat3§rí;tz,fáiT3::snag|akoeii
legnagyobb  örömöme  beszélnem,  hogy
ezek  mind  nagyon  színvonalas  és  izgal-
mas   anyagok   voltak.   Úgy   tűnik   tehát,
hogy  a szakmai,  technikai részét kitűnő-
en  elsajáti'tották  a  fiatalok,  és  hogy  na-
gyon  izgalmas  új   szi'nfoltot     visznek  a

.tí:;z;::;áeh;ngi,:ehÉÍ,Í::r;é;z:Íai;;g;eínítt;;e::Íe!-
íoarkmeágc;oíkáast;a:kcgéé]sn:aőg;gtoűknak,[satf[g:

:ag];Ésü[sezt:rtet:sén:f*]yt:[na]mfÉé;;ensz*zTr::
mert  megdöbbenéssel  vették  tudomásul,

:osgu:áarzzísF+iáí:k,e::F::gefáné3si:f#J
de annyira még  nem,  hogy  az egziszten-
ciális alapkérdéseiket is meg lehetne   ol-
dani.   Az  esetek   túlnyomó   többségében
1' ,` _ _  ,_ : 1  _,,.,.-kapacitás   hiánnyai   k`üszködÉék,|e~guiá.:

ÜáEg-k:ígeársa|v%;Zeérpe:ésnukL#ZE;c-kHa:
mera  rendelkezésükre  is  áll,  nagyon  ne-
hezen jutnak  hozzá  ahhoz,  hogy  maguk
tudják  megvágni  az  anyagukat.  A vágók
munkabérét is valahogy meg kell terem-
teni. Elindult egy folyamat, de még kívül
van a közösségi televíziózás vérkeringési
rendszerén.  Ezen kellene alapvetően  vál-
toztatni.

*
Márton  Mihály  35  éves  nős,  5  gyer-

mek édesai)ja.

- Én nagyon jó  helyzetben voltam, hi-

|áyá|egivh:aná:Í'vaágá:#ge:ua|ú;|:tsJrtiia#:t'
.-J   f_   _       .,,,,,                _ _ _ I _--_

í;gíog[nvíégáí]éásset5fápnokmeAgTsuk*páttaamt,a=:oá
mai napig is ott dolgozom. Hfianyagokat
szerkesztek, a Roma Magazinnak vagyok

3|ysazneráeesgzág!á;t,sgtjgym:stmása#taFroeÉZ
híreket kell  szerkesztenem,  hanem a  né-
met, a román, és a ruszin kisebbségrol is

Ía:nii:oÍ:.ííjaíp:|:S,ái;Js:g:eg:,;:k[e:i:íg:::;;:ogs:íiní

h=Í.:eá:kí,cn:agz;i,tth:od:o;b:í;i:a;,feig:;b=:gg:
S:egEéztygégá,]:opt[;ze:Fe,n%#:§§zjüuntt:tsnz]üg;
én  azt hiszem,  hogy meg is lehet. A mé-
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Orsós Attila Bogyiszlón él,  27 éves.
-  Én  már  régóta  kapcsolatban  állok  a

Patrin  Cigány  Magazinnal.  TeJjesen  vé-
Ietlenül      értesültem      a      tanfolyamról,

Íz;t!ui;z;s?e:;pz;jE;se;;-;í;ij:í:q;iboí:g;:g-i.aai;j;j
kedves,  aranyos  emberekkel  találkozhat-

í:nffuh|:é:::kigíis::::tí:án?tguEk:::gekm=em:edr:át::::t
lését,  a  riportkészítés  fol)b  elemeit  és  a
cigány  történeleimől  hallottunk  sok-sok
érdekes dolgot.

-  A  tanfolyani  elvégzése  után  sike-
rült a médiál)an ellielyezkedned?

- A tanfolyam az elhelyezkedés szem-
pontjából nem segi'tett, de nem azért mert
nem segi'thetett  volna,  hanem mert  más-
irányú elképzeléseim voltak ajövőmet il-

:e:ttíáho:Tní:seá:gí:|z:enré,ráv:n|:g;:casiíí;s:E:or:
vábbra is figyelemmel kísérem, de effek-
ti've  munkahelyet  ez  nekem  nem jelent.

##yneq|Jgvit2snguioakiJá|zeüTö?kgaköÉÍ:íoati
gyi központ  támogatásával,  airi  a  távoli
terveimet  illetőleg  most  fontosabb,  mint
a médiában való ügyködés.

- Mit vártál ettól a találkozótól?

me-rő3seeTé|keEáth=gá:ggá:Éo:g=;3,faá-
ezenki'vül  az  aktuális problémák  megbe-
szélését olyan emberek jelenlétében, akik
tényleg értenek hozzá: Joka Daróczi Já-
nos, Daróczi Ágnes, Upor Péter és még
sorolhatnám  a  többieket,  akik  manapság
a  Roma  Médiának  meghatározó  szemé-
1yiségei.  Nagyon  remélem,  hogy  nem ez
volt az utolsó találkozó, hiszen ezek a ta-
lálkozások   nagyon   fontosak   lennének,
márcsak  azért  is,  mert  úgy  érzem,  akik
ezt    a   tanfolyamot   elvégezték,    azokat
nemcsak a média köti össze, hanem az itt
eltöltött ti'z nap is.

Rácz Zsuzsanna
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ranyvasarnaP
Ünnepi,  már-már  megfogalmazha-

tatlan  gondolatfoszlányokat  próbálok
mozaikká   összerakni,   mi`g   Gödöllő
felé   araszolunk   a   ködtejfeles   úton.
Lelki szemeim előtt feltűnni látszik a
lakás, s talpam alatt már érzem a pad-
ló  meleg  leheletét,  gondolatban  már
fel  is  öltöztetem  a  szobákat,  s  látom
az  ünnepi  asztalon  az  adventi  koszo-
rút.   Kisdedet  köszőntő  gyertyafény-
nyel.

Elhagyjuk a várost, s az egyik be].árat
előtt feltűnik a tábla:  Alvég. Ez nem az
az Alvég, ahol a cigány telepen felnőt-
tenL  ez a gödöllői új  lakónegyed,  egy-
más ölébe épült kis kertes otthonokkal.
Itt, a Bessenyei tér s alatt emelkedik ég
felé a családi ház, mely mától igazi sa-
ját otthona lányomnak, két unokámnak,
vőmnek.   Ven'tékbol,   összekuporgatott

pénzbol,   Luca   széke  módjára   épült,
de   végre   elkészült,   s   beköltözött   a
szeretet.

Bútorok  még  nincsenek,  csak  sze-
dett-vedett   holmik,   régi   parasztba-
rokk ágy, selejtes szék, az ablak alatt
tv-készülék, kívül még fúrnak, de tal-

öar=EgLnvya::b:nanbyi;::ráe;p:Fsealkeg;
koszorű és  a gyertya hiányzik. De az
egyik  szoba sarkában már forr a me-
legvíz, vőm spárgából kanócot sodor,
-  s mivel méhészkedik is - rácsos vi-
aszt  olvaszt  és  belole  formál  gyer-
tyát. Valódi viaszgyertya áll az aszta-
lon.     Advent,     aranyvasárnap     van.
Láng  lobban,  ég  a gyertya,  unokáim
ajkán felcsendül a betlehemi ének.

Farkas Ká]mán

Cigánycsaládok új  lakásban
Vésztőn     december     17-én     húsz

olyan családi ház ünnepélyes átadásá-

:aánkyerEtsesá:,séagTeóynf:#:snzyázgao,ssij:
ciális   lakásépítési   programjának   ré-
szeként  épült.  A  lákásokat  sokgyere-
kes,  zömében roma  családok  kai)ják.
Az  eseményt  sajtótájékoztató   előzte
meg,  ahol  a  házigazda jogán  Kaszai

!ánó:sZ2:8orc:;táenryF%geabsbTééríaónnt
kormányzat elnökét köszöntötte.

Kaszai   János    elmondta:    huszon-
négy  lakásépítési  engedélyt  adtak  ki,
s  ebbol  huszonhárom  megépült.  Ti-
zennyolc cigány és öt nemcigány csa-
lád   lakásgondját   oldották   így   meg.
Ebbol   a  tegnapi  nappal   12  teljesen
kész  állapotban,   nyolc  pedig   átadás
előtt, a többi jó készültségi állapotban
van.  Farkas  FIórián,  az  Országos  Ci-
gány Kiset)bségi Önkormányzat elnö-
ke  azt  hangsúlyozta,  hogy   az  elké-
szült 20 önálló családi házba beköltö-
ző  roma   családok  mindegyike   sok-
gyermekes.   Kiválasztásukkor   fontos
szempont  volt  a  családban  élő  gyer-
mekek  száma,   a  szociális  rászorult-
ság, és feltétel volt, hogy ne legyen az,
építkezoknekköz,tartozása.

A családoknák  saját  eroként  a  ház
építésének    munkálataiból    54o    óra
munkát kellett  vállalni,  anyagi  segít-
ségként    szociálpolitikai    támogatást
kaptak.  (Háromgyerekes  családoknál
2 millió  200 ezer forint a szociálpoli-
tikai  támogatás,  ezért  a  Berényi  Bt.
felépítette  a  lakásokat,  ami  összessé-
gében  3  millió  400  ezer forintot  ér.)
Az   építési   telket   a   vésztői   önkor-
mányzat kedvezményesen biztosította

ló

a családok számára, sőt 30-80 ezer fo-
rint  közötti  vissza  nem  tén'tendő  tá-
mogatásban  is  részesítette  az  építke-
zoket.  Farkas  FIórián  kijelentette:   a
lakásépítési program a  társadalmi  el-
szegényedést  mérséklő  országos  ak-
ció,    melynek    keretében    Baranya,
Bács-Kiskun,  Nógrád  és  Békés  me-
gyében hatvan lakást adtak át a tegna-
pi  nappal.  Az idén reményeik  szerint
120 lakás átadására kerül sor.

Ennek kapcsán az elnök megjegyez-
te, hogy a várólistán országosan kétezer
családot  tartanak  nyilván,  melyek  szá-
mára az elképzelések szerint két-három
éven belül megépülnek a lakások.  Vá
gül Farkas Flórián bejelentette,  hogy  a
lakásépítési   programhoz   a   budapesti
Questor   Rt.   vezérigazgatója,   'Iársoly
Csaba  felajánlotta,  hogy 5o  millió  fo-
rintos alap létrehozásával segíti a lakás-
Sítő programot.

A sajtótájékoztatót követően Farkas
Flórián  ünnepélyesen  átadta  Vésztőn
a húsz épületet.

Oravszki Ferenc

Négyszázezer forint lehet
az áfa-visszai génylés

Új lakástámogatási formák
Az év  elején két új  lakástámogatási  forma

lép  hatályba:  a  fiatal  házasok  első  lakáshoz
jutását segítő illetékkedvezmény,  valamint az
általános   forgalmi   adó   (áfa)   visszatén'tése,
ezek  mellett  továbbra  is  igénybe  vehetok  a
gyemek után járó  támogatások, melyek ösz-
szege az idén nem változik- nyilatkozta Cseli
Pá], a Pénzügyminisztérium osztályvezetője.

Az áfa-visszatéri'tés mértéke 60%, de legfel-
jebb 400 ezer forint, a támogatást csak a kor-
mányrendeletben  maximált méltányolható  la-
kásméret után lehet igényelni. Ez két személy
esetében  1-2, háromtagú családnál  1.5-2, négy
személy esetében 2-3  lákószoba. A család to-
vábbi  tagja után fél-fél szobát számi'tanak, il-
letve három és többgyemekes családoknál  1-
1  szobát- derül ki a rendeletbol.

Az  áfa-visszatérítést  a január  elseje  után
kiadott építési engedély vagy megkötött vé-
teli  szerződés  alapján  lehet igényelni.  A tá-
mogatást az építést vagy   vásárlást finanszi'-
rozó  bankon  -  vagyis  az  OTP  Bankon,  a
Postabankon,  a Tákarékbankon,  illetve a ta-
karékszövetkezeteken -keresztül kaphatj ák
meg az érintettek.

Az  áfa-visszatérítéssel   nemcsak   a  fiatal
házasok vagy  az első lakásukat vásárlók él-
hetnek,  hanem mindenki,  aki  új  lakást  épít
vagy  építtet.  A támogatásnak  szigorú  felté-
tele  a  lakás  építéséhez  szükséges  áruk  és
szolgáltatások    .i.ogszerű    eredetét    igazoló
számla bemutatása - hívta fel a figyelmet a
Pénzügyminisztérium    osztályvezetője.     A
fiatal,  vagyis  a  35.  évüket  be  nem  töltött,
első  lakásukat  vásárló  házaspárok  ez  évtol
az illeték felét, de legfeljebb 40 ezer forintot
elérő illetékkedvezményben részesülnek. Ez
a  támogatás  csak  akkor  igényelhető,  ha  a
megvásárolni  ki'vánt  lakás   ára   nem  több,
mint s millió forint.

Mint  Cseh  Pál  elmondta,   a  gyermekek
után  igénybevehető  lakásépítési  támogatás
összege  és  igénylésének  módja  nem  válto-
zott.  A köznyelvben  "szocpol"-  ként  emle-
getett,   vissza   nem  tén'tendő   támogatás   1
gyemek után 200 ezer, két gyermek eseté-
ben  1,2  millió,  3  gyermek  után  2,2  millió,
mindem   további   gyemek   után   gyermek-
enként 200 ezer forint.

LAKÁSOK KARÁCSONYRA
A Szociális és Családügyi Minisztéri-

um Gyermek és Családvédelmi Főosztá-
lya a Miniszterelnőki Hivatallal közösen

pályázatot  hffdetett  volt  állaini  gondo-
zott fiatalok számára.

A pályázat  célja:  hogy  a  24.  életévü-
ket  betöltött  fiatalokat  támogatásukkal
lakásokhoz juttassák.  A pályázható  mi-

nimum összeg:  600  ezer forint,  a  maxi-
mum 800 ezer forint volt.

ny   módon   karácsonyra    321    fiatal
örülhetett a pozitívan elbfiált pályázatok
eredményének.   A  pályázatot  kifió   mi-
nisztérium   210   millió   forintot   osztott
szét. E nemes kezdeményezést 1999-ben
is szeretnék folytatni - tudtuk meg Sza-
lai Dénestíl.

I;UNGO  DROM"           1998.  clecember



Karácsony Nyíregyházán
Első    alkalommal    rendezett    kará-

csonyi   ünnepséget   Nyíregyháza   Me-

g.yei   Jogú   Város   Cigány   Kisebbségi
Onkományzata,   amelyen   több   mint
száz  iskolást  és  felnőttet láttak  vendé-
gül. December 19-én az önkományzat
az  Örökösfö]dön múködő  általános  is-
kolával együtt állított fenyőfát.

Ünnepi műsor vezette be a betlehemi
jövendölést,        Krisztus        születését,
amelyrőI  Gégényi  Be'Ia  római  katoli-
kus  lelkész beszélt.  Csorba Miklósné,
a városi cigány kisebbségi önkomány-
zat elnöke köszöntötte a gyerekeket és
a felnőtteket,  s több mint  100 ajándék-
csomagot   osztott   ki,   amelyek   főleg
élelmiszereket,   étolajat,   lisztet,   rizst,
cukrot,  szaloncukrot,  narancsot  tartal-
maztak.

Ádám Zsolt, a városi cigány kisebb-
ségi  önkományzat  képviselője  meg-
szervezte, hogy a rászon]lók ebédet és
süteményeket is kapjmak.  Az  Örökös-
földi  iskola  cigány  tanulóinak  a kará-
csonyi  ajándékozást  és  a rászoruló  ci-

gány  és  nemcigány  felnőttek  ellátását
jelentős mértékben se8ítette Csabai

Csorba Miklósné, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke adta át az ajáiidékokat

Lászlóné,   a   város   polgámestere,   a     laucozó,  akiknek  megköszönjük,  hogy
Start    Rehabilitációs    Vállalat    vezér-segítettek emlékezetessé tenni az  l998.
igazgatója Balogh-                            ',.              -.Hg.    ,   .     ,.    '!            '    f!                  ,,,       .              -             .    `       ,

„ENNI  ÉS  ÉTiri Állandóan űzik, kergetik oket a rendő-rök.Menekülnekszegényekamerrelámak.Amúltkormajdnemazautóalászaladt...Muszájelszaladni,merthamegfogjákŐket,olyanbüntetéstkellfi-zetniük,amirerámegy„azéletük".Hanemtudjákkifizetniabüntetést,amikeményezreseketjelent,akkorlekellülniük,nincspardon.l-Hovávalósiak?-Szikszóiakvagyunk,lelkem.1947-benjöttünkfölPestre,mertnagyonnyomorúságosvoltazéletünk.Atbc,azembertelenéletasírbavittearomá-kat-nekemsesokvanmárI]átra.Mileszagyerekekből?!-Akicsikana-gyanyjukraemeltékatekintetüket,azegészbőlsemmitsemértettek.Tálánjobbis.-Megnyomon'tottbennünketasors-folytattaazasszony-pedigcsakannyitvároktőle,hogyengedjenben-nünketélniéslegalábbnapontaegy-

Pesterzsébeten  a Hosszú  utcában  ta-         -Lopott?IálkoztamCsiklyaJózsefnével,Piri-Letömém  a  derekát!  A mi  csalá-nénivel,akitháromÓvodáskorúgyerekdunkbansohanemvoltdivatacsóre-

vett körül.                                                           lás". Legföljebb verekedés miat't' csuk--Azunokám-azasszonybeletúrtatákleazembereket.Jokkaarokonok-

1egkisebbik  hajába  -,  az  apjuk  a  bör-     nál volL aholjól „bemátőztak" -biztostönbevan.Rosszakezekalurkók,mintmindentössze-visszaittak.Atöbbit

az ördögök -mondta mosolyogva, sze-     már könnyen  kitalámatja.  (Az  indula-lídhangon-,dejöjjönbemárhozzám!tokértelmeuencsatája,amitpáholybő1Ittlakunknemmessze.nézasors...Ebbőlazarénábólcsak

Többlakásos  önkományzaü ház.  Pi-vesztesen lehet „távozni".)

tntéonríot:tt%g]náábó:  :::eáítv:epet::;        = Tge;néyví:tkíp:t,asszony  keményenvangödrökkel,buktatókkal...összeszon'tjaazajkát,mintakitudja,-Akonyhabeázik,avízcsapnemhogyennekazidőnekgondja-bajaazőműködikelvamdugulva,aWC-tnemtörékenyvállairafognehezedni,pediglehethasználni,mertbefagy,azudva-ráfémeegykispihenés,merttüdő-ésronazillemhely-sorolta.-Hiába,szívasztmájavan-mostisrázzaakö-nincsemberaháznál.högés...Azajtó,részegdüllöngésseltámasz--Mibőlélnek?

kodik a „sebhelyes" fálnak. Mindenütt
a lassú enyészet romai láüiatóak.

- A szobákat nemrég festette a fiain,
okka,  de  a hengerelésre már nem  ér-

kezett ideje, mert elvitték...
- Miért?
-A bánat tudja...

Zoltán

- Az uram után kapok egy kis özve-

gyi nyugdíjat, de a rezsi kifizetése után
alig  marad  valami  belőle.  A menyem
nyolc  hónapig   „nyomta"   az  ágyat  a
László kórházban. Most, hogy fölépült
„paprikázni"  jár   (zöld  paprikát  árul,
amit  olcsón  a  nagybani  piacon  vesz).

998.  december            ,,I;UNGO  DROM"

évi karácson

szer jóllakni. 0lyan sok ez?.l

Virágárusok,    paprikázók,    kosárfo-

=óekriA&CsipNdgEF#ipyóf:#maké:náí:i
telepít lépteik alá... Szilánkoktól sebez-
ve futnak a mindennapi betevőért...

Rácz Lajos
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Azoknak a  roma  lányoknak  i'rom  ezt az  elbeszélést
saját  életemből,  akiknek a  Devla  adatott szépséget,

ami  az  egyetlen  gaz.dagságuk  és  szerencsétlenségük is.

Érzem,  hideg  vagyok,  az  arcomon  a
könnyek    hidegek!    Mi    ez?    A    halál?
Minden   porcikám   nyikorog,   és   ahogy
rohanok  a  sírom  felé,  érzem,  hogy  ne-
héz  a  mozgás,  és  mégis  könnyű.  Miért?
Azért,   mert   hamar   be   akarok   bújni   a
nekem  ásott  sírba,  ne  érjen  utol  a  halál
kaszája!

Vajon  igaz,  hogy  senki  sem jött  visz-
sza   onnan   a   sírgödörbol,   hogy   meg-

kméorág::t,É#::snszaatFréskví:ázgoéT:tbT[ícsHof[:
lod-e,  Te  Kaszás?  És  akkor  eleitol  ve-
szem   azt   a   kurva   életet,   és   csinálom
úgy,   ahogy  kell!

Sietek.   Lobogó   hajjal,   meggémbere-
dett  végtagokkal,  csak  ez  az  emlékezés,
az   emlékeim  ne   volnának!   Avagy   egy
film?  Mi   lehet  ez?   Csakis   a  saját  éle-
tem!

Igen,   éhesen,   malterosan,   megfagyva
jött  haza anyám  a kőművesektol.  Kezeit
térdei  közé  dugja,  annyira  meg  vannak
fagyva,   ott   melegíti   fel,   mert   nagyon
fá.i.ósak.   Nagyapám   nagyon   szomorúan
nézi:

.-Mi  lesz  vele,  mit  fog  csinálni,  ami-
kor  én  majd  nem  leszek?

Anyám  arcát  könnyek  lepték  el.   Két
gyermek  a  sarokban  ül,   nézi  éket  szo-
morúan.  A leányka  sírni  kezd.  De  mint-
ha  ő  hasonlítana.  rám!   Igen  én  vagyok,
és   a   göndörhajú   szép   öcsém!   Anyám
leül   mellénk,   és   sír   tovább.   De   most
már  nem  baj,  érjek  hamar  a  síromhoz,
bújjak  el,  mert  hallom  a  halál  rohanását
felém!   Már  nem  vagyok  messze!

Ismét  meffl.elenik  a  kis  szoba,  anyám
újból  sír!  Már  nincs  nagyapám,  nagya-
nyám,  nagynéném!  Szegény  anyám  fel-
rakta    a    fazekat    azzal    a    zsizsis    pa-
szullyal,  amit  kapott.  Szerencsétlenségé~
re  felrobbant  a  bobkályha  teteje,  és  az
egész    nyomorúságos    étel    a    plafonon
van.  Mit  eszünk  ma?

S  most  az  esküvőm  napján  történtek
kerülnek  a  szemeim  elé.    Oh  Dévla,  te
magasságos  jó  lsten,  miért  nem  tudtam
másképpen  rendezni  az  életem,  hisz  oly
rövid!

1962.    február    17.    Inas   vagyok.    De
féq.hez   megyek,   mert   a   körülmények
kényszerítenek.

Anyámat  már  nem  fogadják   sehova
dolgozni,   csak   mosni!   Az   öcsém  csa-

Láud|áei:nig|t,:  É3`l,ta:3ity |egyáns,ő nseokrioí:i
roma  értelmiségiek  közé  tartozik,  tanár.
Én  férjhez  megyek,  és  eltart  a  féijem.
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De   ez   soha   nem  volt  így!   Egész  éle-
temben,  tizennégy  éves  koromtól,  anyá-
mon  kívül  senki  sem  tartott,  a  két  ke-
zem  munkájából  éltem!

Esküvőm  napjának   a  filnije  pereg   a
szemeim  előtt.

Eljöttünk  már  a  néptanácstól,  esketés
után,   és   aki   ismert   és   meglátott   egy
szál  virág  nélkül,  majd  elájult.

-Te    hogy    esküdtél    meg?    Milyen
menyasszony     vagy     fekete    ruhában?!
Nem  lesz  szerencséd!

És   igazán  valódi  jóslat  volt,   betelj.e-
sült!    Hazaértünk    a    SÓs    utcába,    ahol
anyám  egy   kicsi   szekérrel  jött   a   gyár
felől  a  fával.

ÉnNari:'g::tze,t,i-aEzavnoá.tá3aEósazöinetséés:
rűséget,   a  fájdalmat,   de   nem  volt  más
kiút.   Legalább   rendesen   férjhez   men-
tem,  és  nem  szégyenkezett  utánam:  ne-
hogy   egy   bitanggal   állí.tsak   haza   a  fe-
jére,  aiiritol  nagyon  félt.

De   milyen   finom   volt   a   díszebéd!
Fuszulykaleves,   puliszkával!   Most   már
tudom,  de  akkor  csak  sejtettem,  hogy  a
szegénységet     csak     kitartó,      kemény
munkával  lehet  leverni,  másképp  soha-
sem  szabadulunk  meg  tole.

ne:a;jg:erísít:á{nÉnorá[;t§ttíaEcaos]zoáí,vée=
led.     De    egy    kicsit    kell    várj!     Egy
visszapillantás   a  múltba!

Látom  magam:  a  temesvári  V  Babes
kórház   szalonjában   vagyok,   sok   orvos
áll   körülöttem,   én   meg   elnyúlva   fek-
szem  az  ágyon.   Arcomon,   csontjaimon
lötyög   a   bőr.   Nem   akartam   kórházba
menni.   Kislányom,   Kati   nyolc  hónapos
volt,   életerős.   Szoptattam,   és   úgy   sár-

gasággal  otthonmaradtam  még   egy   he-
tet,   ameddig   még   tudtam  mozogni!   A
szerb   cigány   csak  jött   le  a  házba,  ká-
romkodott,   mert   nem  volt   főzve   étele
és  éhes  volt.   De  nem  fáradtságtól,  ha-
nem   a   biliárdozástól!   Megjött   Pévi,   a
sógornőm  felkiáltott,   amikor  meglátott.
Megfogta  a  leánykákat,  akik  ordítottak
utánam,   engem  pedig   elvitt   a  mentőa-
utó  Temesvárra.

Szerencsémre,    még    volt    napom    a
Dévlától.   Amikor  kezdtem  helyrejönni,
jött   a   szerb   látogatóba.   Ahogy   meglá-
tott,  elkezdett  szekírozni.  Hogy  én  va-
gyok   az   oka   mindennek.   A   leánykák
szenvednek,  én  meg  fekszem nyugodtan
a  kórházban!   Mintha  én  beteg  akartam
volna  lenni!  Ő  úgy  értette,  hogy  beteg-
ségem     az     én     akaratomtól     függött.

Ahányszor  odajött,   az   idegességtol   es-
tére    félig    halott   voltam.    Az   orvosok
futkostak,   nyomtak   belém   lsten   tudja
hányféle  orvosságot,  nehogy  meghaljak.
Valaki    elmondta    a    professzornak    az
esetemet.   Mintha  látnám:   bejött   a  kór-
terembe  a  nagy  pocakjával,  kopasz  fej-
jel,  di'szítve  hosszú  fehér  szakállal,  ami
tiszteletre  késztette  az  embert.

- Na,  leányom,  most mondd  meg  ne-
kem,   mi   van   veled?   Már   a   harmadik
hónapja   vagy   itt,   és   gyógyulás   helyett
minden  héten  rosszabbul  vagy.  Idegesít
valalri?

-   Igen,   uram,   a   leánykám   helyzcte
aggaszt!

-  Elhiszem.   Valaki  jön   hozzád  láto-

gatóba?
-  A  férjem.
-  Dolgozik?
-  Nem!   Azt  mondja,   többet  keres  a

biliárdozással.  De  én  nem  látok  semmit
beléne!

-  És  veszekedik  veled?
-  Igen,  azt  mondja,  csak  teszem  ma-

gam,  hogy  itt  legyek,   s   nem  vigyázok
a  leánykára,  pedig  nagyon  vágyom  utá-
nuk!

-  Na,   mától  kezdve,   ameddig   te  itt
vagyéyi:::á|tTeFir#áí,aAfájfg,!haz,d-

mentem  egyedül-,  mert  neki  biliárdpar-
tija  volt-,  úgy  néz,tem  ki,  mint  a  cigá-
nyok  kehes  lovai,  amelyeknek  kilátszik
minden  oldalbordájuk.  Huszonkilenc  ki-
ló  voltam.  Pévi,  a  sógornőm  hazahozta
a  leánykát,   de  már  szoptatni   nem  kel-
lett.   Kanállal,  méghozzá  merítíkanállal
evett!

A  selyemfiú  tovább  partizott.  Egy  ki-
csit  pihentem,   de   miután   helyrejöttem,
újból  kezdődött  elolről  a  verési  időszak.
Ha  forró  volt  az  étel  azért,  ha  esett  az
eső  azért,  ha  forró  napsütés  volt,  azért.
Apósom   téglát   vetett   a   falubelieknek,
mivel  hét  gyermeke  volt,  s  még  mi  né-
gyen  a  fejükön,  hát  sok  eledel  kellett.

A  selyemfiú   bálba  járt,   városokba   a
lányok  után,  így  nekem is  mennem kel-
lett  segíteni   a   téglavetésnél.   Ha  mond-

::=,  í%[gaymíí  faa]nfíkjeeTeeÉ:  Íog[yfztt ±g:=
tem  és  húztam  a  téglasablont,   és   a  le-
ánykák  a  földön  sárral  játszadoztak.

Istenem,   Devla,   mi   ez,   már   megint
leesett  az   állam,   és   én   harcolok,   hogy
visszategyem,   de  nem  bírom!   Megyek,
rohanok,   hogy  bújjak  a  sírgödörbe,   de
még   nem   engednek   az   emlékek   és   a
gyermekeim.  Az  lsten  tartsa  meg  Kóti-
sen  anyósomat:  ha  él,  ha  meghalt,  nyu-
godj.ék    békében!    Nincs    annyi    hajam
szála,  amennyi  verést  kapott  érettem  a
saját  fiától!   Volt,  vagyis  van  a  férjem-
nek  egy  öccse,  sofőr  volt,  vele járta  az
országot.   Otthon   hagyott  két   gyermek-
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kel,  és  nem  egyszer  napokig  kószált  az
országban.  Az  apja  és  az  any.i.a terhére,
pénz  nélkül  hagyott.  Amikor  hazajőtt,  a
nadrágj.a  össze  volt  kenve  nőügyekkel.
Féltem   tőle,   de   még  jobban   féltem   a
nemi  betegségektol.  Nem engedtem ma-
gam  mellé,  és  agyonvert.  Ebbe  már  be-
leszólott   apósom   is:   el   kellett   mennie
az  orvoshoz.   Az  utolsó   időben  borzal-
masan  megutáltam,  a  hazugságaiért  is.

Különben   ezt   nem   bírtam   soha,   ha
megfogtam  valakit  hazugsággal.  Fordult
a  kocka  mindenféle  ügyben,  de  ez  van
ma  is.  Azóta  sokat  szenvedtem,  mert  az
életemben  sok  hazugságot  kell  lenyelni!

Vert,  térdre  kellett  állnom,  és  ő  ütött
a  szíjával,  am'g  elfáradt.  De  én  minden
ütésre  rákőptem.  Ez  még  jobban  felza-
varta!   Fogta   a  fejemet,   és  addig  verte
a  falhoz,  am'g  elájultam,  és  akkor  do-
bott    vizet    rám     és    elölrol    kezdte!
Mondtam,   anyósom  velem  j.árta  a  kál-
váriát,  a  mártírok  útját!  Már  nem  bi'rta
nézni  a  kínzásomat,  ellopott  az  őregtol
kétszáz  lejt,  és  hazaküldött:

-  Menj  haza  anyádhoz  a  leánykákkal
együtt,  mert  ez  a  gyilkos  megöl  téged!
Ez  egy   állat,   te  meg   egy  gyenge   asz-
szony  va8y!

Még  sok  mesélni  valóm van,  de most
sietek!   Jön   a   halál!   De   nem   hagyom
magam,  ami'g  el  nem  mondok  mindent.

Megint  látom  saját  életemet.   Brassó!
Szép   vái.os,   életem  legszebb,   legszíne-
sebb  időszaka  lett  volna,  ha  a  szerb  ci-
gány  békét  hagy!  Nagybátyám  Lőrincz
Albert  -   az   lsten   nyugtassa   -   és   az
unokatestvéi.em,   Cica,   bevezettek   a  le+
véltári  munka  mellett  egy  magyar  profi
énekegyüttesbe,  amelynek  a  neve:  „Rá-
más  csizmát"   volt.   Délelőtt  dolgoztam
a  levéltárban,  délután  mentem  velük  a
közeli  falvakba,  vagy  a  város  különbö-
ző  részeibe  előadásokra.  Roma  nótákat,

:ííhgí=táeárdeé]%íísrorFs:éTóstz%;:nénée]fee±
azt   mondhatom.    Tele   volt   a   lelkem,
egész  létezésem  zenével!  Alig  vártam  a
délutánt,   hogy   hallgassam  a   cimbalom
felemelő  hangját,   mintha  az  idok  mé-
lyébol   harangok   ezrei   csendültek   meg
véremben!  A  hegedűk  édes-mézes,  cso-
dákat rejtő hangját,  sírását  és  kacagását.
Most  sokszor  eszembejut,   milyen  gyö-
nyörű  volt  az  az  öszhang,   ahova  ezek
az   igazi   művészek   eljutottak   közösen
Lovász  Béla   zenekarvezető  barátságos,
kedves  mosolya  alatt.  Az  énekesek  va-
ódi  barátok  voltak,  jóban-rosszban.   És

sokat  tanítottak.   Sok  szép  este,  szédi'tő
aps,  ami  nekem  szólt:  könnyekst  csalt
zemembe.  Sok  este  a  karom  tele  volt

virággal;  lehet  azok,  amelyek  az  eskü-
vőmrol  hiányoztak.

Ismert    zenészekkel    és    szólistákkal
nekeltem,  akikkel  népdalok  és  cigány-
alok,  csárdások  zengésével  emeltük  fel
ok  magyar  és  cigány  bánatos,  lehajtott
ejét!     Sok    barátnőm    barátom    volt,
kikkel  érdek  nélkül jól  éreztük  magun-
at.

A  zenészek  boros  viccei  könnyes  ha-
hotára  késztették  nem  is  egyszer.  Min-
den   este   egy   szép   mesebeli   világnak
tűnt,  minden  este  találtam  valami  újat,
szépet,  kedvelni  valót  ebben  a  társaság-
ban.

cer?áeus?8rk:boí:y2nvLv[,gs:]*naris&#áí;#=
került  bejutnom  az  előadásokra,  koncer-
tekre.  Legszebb  volt  a  Ruha  és  a  Jehu-
di  Menuhin  összkoncertje.  Eljutottam  a
kabaréba   is.   De   amikor   azt   mondtam,
Istenem,  segíts,  már jött  a  szerb  és  vitte
a   leánykákat,   hogy   ne   fizessen   gyer-
mektartást.   Vagy   hozta  oket,   és   elörol
kellett  kezdenem  több,  mint  tizedszer  a
tanítást,  a  tisztálkodást  és  sok  nrindent,
mert  ő  nem  tudom  hányszor  nősült.  Ez
sokáig  így  ment,  m'gnem  hajszál  híján
megöltem  Ha  idejében  ki  nem  verik  a
kést  a  kezembol,  most  ott  rohadnék  a
börtönben  egy  féreg  miatt.   Ez  kár  lett
volna,  de  elveszi'tettem  a  fejemet,  anri-
kor  megláttam  édesanyámat  telé  vérrel!
Lehet,  az  lsten  akarta,  hogy  így  legyen!

Aztán  lassan  eltávolodtak  a  leányká-
im.  Akármit  is  csináltam,  sohasem  volt
elegendő nekik,  mert nálam tanulni kel-
lett;   az  apjuknál  viszont  szabadok  vol-
tak.  Tizenhárom,  tizennégy  éves  koruk-
ban  már  ismerték  az  életet!  Még  ma  is,

:*8sr.SEÍ8w§Éegbebkeetkevtoií::k's:°oji°8raút
az   életben;   hiába   tettem  meg   késom
mindent   értük.   Most   is   sír  bennem   a
lélek,   hogy   elromlott   az   életünk!   De
évekig  élt bennem a  borzalom,  airit be+
lém  vert  az  uram:  futottam  a  házassági
ajánlatoktól,  nrint  az  ördögtol!

Halál,   állj   meg,   ne   siess!   Még   van
mesélni  valóm,  és  csak  néhány  lépés  a
sriomig!  Aztán  jöhetsz!

Brassóban   láttam   meg   csak,   nrit   is
veszítettem  a  házaséletemmel  való  harc
éveiben.  A kultúrámat!  Azt,  amit  belém
gyömöszöltek  a  régeni  magyar  gimná-
zium  tanárai.  Köszönöm  nekik!  Tudom
sokan    már     nyugovóra     tértek,     Isten
nyugtassa   oket!   Magyrosi   tanító  bácsi,
akivel   mindent  játszva   tanultunk  meg!
Óra  végén  úgy  tudtuk  a  leckét,  mint  a
Szenúást!   Az  lsten   tartsa  meg  egész-
ségben!

tánN:2yeJánéokseztgtneábúern.mff=sffakad:zti:;:
jával    mutatta:    „Háttal    a    térképnek!"
Még  most  is   tudom  a  tavak  és   vizek
neveit.   Egy   csalitos,   kacagós   eset  jut
eszembe,  ami  temészetesen  nálam,  ott-
hon  kezdődött.   Egy  reggel  -   nem  ez
volt  az  első  eset,  sem  az  utolsó  -,  nem
volt  mit  vinnem  ti'zóraira   az  iskolába.
Édesanyám   a   föld   fenekébol   ken'tett
i'zes  kenyeret,  s  egy  darab  újságpapfl.ba
csomagolva jött  vele  az iskolába.  Mivel
óránk   csak   a   szász   templom   tornyán
volt,  pontosan  földrajzóránk  alatt  eljött
kopogni  az osztályajtón.  A tanár úr  szó-
lott,  hogy  bejöhet,  de  édesanyám  nem
hallotta   meg.   Erre   okegyelme   a   diófa
vesszővel,  amely  ott  suhogott  mindig  a
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kezében  térképmutatónak,  felállott  a  ta-

:jítgra:szÍ]#oet]t]aoT,Éédsesnaangyyáoás#:é:jeáí
az  erős  csattanástól,  nem  volt  már  ereje
megmondani,  init  akar,  csak  odanyújtot-
ta  a  csomagot.  A  tanár  úr  megismerte,
könnyek  között  kacagva  jött  be,  és  ki-
küldött  hozzá.

Na,  de  miért  csorognak  a  könpyeim?
Hisz'  ez  az  egyik  szép  emlékem!

Az   élet,   a   fiatalságom  csődbejutása,
leányaim  eltávolodása  rávitt,  hogy  elha-
tározzam   magam:   férjhez   megyek!    A
gyemekkori játszótársam  lett  a  férjem,
és  huszonnégy  év  -  nrintha  tegnap  tör-
tént  volna  -  úgy  eltelt!   Akartunk  segí-
teni  egymáson;  mindketten  lelkibetegek
voltunk   az   első  házasság   után.   Felne-
veltünk   közös   munkánkból   hat   gyer-
meket.   Kettő  a  mi   házasságunkból,   és
négy   az   első   házasságokból.   Ez   sike-
rült,  mert  összetartottunk.  Húsz év  után,
aki  látott  kézenfogva  vele,  azt  mondta:
„Szerelmesek"!     Lehet,     hogy     igazuk
volt!  Büszkén  vitt  kézen  fogva,  ami  so-
ha   nem  történt   meg   velem!   Az   lsten
nyugtassa!     Tartott  hozzám  én  is  hoz-
zá.   Beleoltottam   azt   a   vasakaratomat,
hogy    csak    kitartó    munkával,    becsü-
letesen   lehet   legyőzni   a   szegénységet.
És   ő   megértette.   De   elválasztott   ben-
nünket   a   halála!   Néha   az   az   érzésem,
hogy   még   mindig   kézen   fogva   vezet.

:J:iénnteazToioo`:gtoat:t,;3:;,j:g;:z2':oL:
kor  én  már  nem  leszek,  ne  légy  senki-
nek   a   bilije,   hanem   emelt   fejjel  járj,

réegr;t3kbo]:sr;,7,É:ervtíc°c]goanvaísssszz°stn`g[eífeg#:,
Domokos!   Mire   azt   válaszolta;   ,Majd
meglátod,  hogy  igazam  lesz".  Nem  hit-
tem,   nem  akartam  elhinni,   hogy  elvá-
lasztja  tolem  a  halál!

Gyerekeim,  ha  majd  egyszer  kezetek-
be  kerül  ez  az  elbeszélés,  soha  ne  fel-
ejtsétek  el,  azt  akarta,  hogy  emberek  le+
gyetek,  de  soha  ne  felejtsétek  el  a  sá-
tomesét,   és   tartsátok   tiszteletben!   Így
akaT.a  Devla!

Nektek,    roma    lányok!     A    szépség
olyan,   mint   a   rózsának   a   harriatj.a:   a
nap   mikor  megsüti,   elhervad.   Ne   her-
vadjatok  el  korán!  Ne  ijedjetek  meg  az
élet  nehézségeitől,  de  mindig  arra  gon-
doljatok,:   Istenem,  te  magasságos  Dév-
la,  adj  nekem  egy  kicsi  cigányt,  ha  ép-
p.en  akkora  is  csak  mint  az  ujjam,   de
büszke  legyen  rám  az  úton,  és   szeres-
sen  engem  és  a  gyermekeimet!  Nem  a
pénz  és  a  kaland  a  valódi  élet!   A  csa-
ládi  élet  az,  amelyben  megtanulsz  élni,
megacélosodsz  a  nehézségektől,  és  nem
is   tudod  felmérni,  milyen   nagy  össze-
tartó  erő  van  egy  szerető  családban!

Jól  gondoljátok  meg:   a  szépség  mú-
landó,  de  te  vagy  az  alapja  a  családod-
nak!

Mostmár  takarj  be  halál,  elfáradtam!

Rajta Gábor lrén
Románia
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Látszólag   minden,   ami   történik
(akár  az  elkerülhetetlen  áremelésrőI
van   szŐ,   akár   a   törvényhozásban
tapasztalható  zavarokról),  egyre  ke-
vésbé   hat   a   meglepetés   erejével.
Annak  ellenére  sem,  hogyha  példá-
ul  a  kormányzati  hatalom  újraálla-
mosító   törekvései   kisebb-nagyobb
visszhangot  mégiscsak  keltenek.   S
nyilván   némi   értetlenséget   is,   hi-
szen   a   kiváltó   okok   és   a   valódi
szándékok  sokszor  homályban  ma-
radnak.  Ha  nem  így  lenne,  azzal  a
ténnyel   sem  kellene   számolnuiik,
hogy   a  társadalomban   mintha  ki-
zárólag   a   csendes   l)elenyugvás
végzeiszerű  érzése   lenne   úrrá.  T`Á-
adásul   a   feltartóztatiiatatlan   elsze-
gényedés,   kiszolgáltatottság   nap
mint   nap   megélt   eseményei   sem
váltanak  ki   túlságosan  nagy  ellen-
szegülést  az  állampolgárokbó1.  Va-
gyis  -  noha  a  kurzusváltás  vissza-
vonhatatlan   -   a   passzivitás   és   a
közöny   megannyi  jelét  érzékelhet-
jük.

Ám   ebben   éppen   az   a   riasztó,
hogy   a  várakozás  reménytelensége
-   amilyen   mértékben   a   választási
ígéretek  egyre  kevésbé  válnak  va-
lóra   -   bénítő   erővel   hat.   Aligha
lenne   nehéz   bizonyítani,   liogy   czz
állampolgárok   egyrésze   továbbra
sem  hisz  a  gyökeres  változ,ásban  és
a  megújulásban.  Mert  hiába  hang-
zik  el  újra  és  újra  a  polgárosodás
nemes   esz.méje,   ha   éppen   a   meg-
erősítő  fel.tételek  hiányoznak  hoz;z.á.
Amúgy   is   eléggé   visszatetsző,   ha
minduntalan   polgárokról   hallunk.
Lassanként  amyira  kiürül  a polgá-
ri  kifejezés,   hogy   jelzős   szerkezet-
l)en   se   érdemes   hasz,nální   már.
Mert  ki  a  polgár?  Legegyszerűbben
erre   úgy   válaszolhatnánk:   akinek
materiális,   kultuális,   szellemi   és
erkölcsi  tartalékai  vannak.  Ezért  is
meggyőzőbb   ha   állampolgárosság-
ról  beszélünk,  hiszen  ez  a  kategó-
ria  egyaránt  tartalmazza  az  úgyne-

vezett  civil,  politikai  és   a  társada-
1mi  alkotóelemet.  Az  utóbbihoz  pe-
dig   olyan  jogok  tartoznak,  mint  a
biztonsághoz,   a  társadalmi-kulturá-
lis   részesedéshez   és   a   civilizált
életformához  való  jog.

Ha  ezeknek  a  jogoknak  az  érvé-
nyesülését   nézzük,   akkor  joggal
mondhatjuk,  hogy  c{  Ícz'rfciczc!/omnczk
több  mint kétharmada -  nyilván el-
térő  formában   és   mértékben  -
megfosztoit   helyzeiben   van.   Ezért
sem   képes   hinni   a   „minden  más-
képp   lesz   vagy   lehet"    mozgósító
€r€/.éz)é'n.    Csakhogy   ezzel   olyan
csapdahelyzet jön  létre,  amely  fog-
va  tart  mindenkit.   Azokat  is,   akik
optimizmusukat  nem  akarják  elve-
szíteni,  s  azokat  is,  akik  lemondó-
an  viszonyulnak  a  kialakult  közál-
lapotokhoz.    Holott   f€mm4.   mc!'f rcz
nem   lenne   nagyobb   szükség,   mint
annak  felismerésére,  hogy  az  újra-
államosító   törekvések   inkább   a
fennálló  hatalom,   mint  a  társada-
lom valódi  érdekeit  szolgáljők.  An-
nál  is  inkább,  mivel  az  elszegénye-
dés   nyomasztó   valósága   közepette
az   újraépítkezés   esélyei   az   állam-
polgárok  munkájában  és  tevékeny-
ségében   rejlenek.   Könnyű   persze
ezt  kimondani,   de  jóval   nehezebb
a   lehetséges   optimális   megoldáso-
kat  megtalálni.  A  gyakorlatban  ak-
kora  egyenlőtlenségek  jöttek  létre,
melyek  nagyobbrészt  a  nemzetgaz-
daság   kifosztásáből   származnak.
Gondoljunk   a   privatizáció   málg
ható  következményeire,  a  gazdaság
modemizációjái  kísérő  manipuláci-
Ókra,   a   kulturális   és   szociális   in-
tézményrendszer   szétesésére,   az
egészségügy   válságos   helyzetére,
az  oktatást  kísérő  burkolt   rassziz-
mu'Sra.

Mert   hiábavaló   a   reménykedés,
ha   a   társadalom   kényszerpályán
áll.   A  piacgazdaság   magasztos   el-
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képzelései   is   a   növekvő   infláciőn
és   a   szegénységen   törnek   meg.   S
ugyanígy  a halandósági  ráták  növe-
kedésén,  a  megbetegedések  gyako-
riságán,   illetve   az   erkölcsi   viszo-
nyok   szétzilálódásán.   S   mindez
nem   csupán   a   cigányságot   sújtja,
hanem  a  társadalom  azon  csoport-
jait   is,   amelyek   kiszolgáltatott
helyzetükön   képtelen   változtatni.
Hiába   történt   meg   az,   újabb   kor-
mányváltás,   ha   továbbra   is   azt
vesszük  ész.re,  hogy  például  anyagi
jólét  megteremtése   sem  elsősorban
egyéni   szorgalmon,   tudáson  és   ké-
pességen  múlik,  hanem  -  miként  a
köznapi   példák   egész   sora   bizo-
nyítja  -  inkább   azon,   hogy   a  kü-
lönféle   tőkejavak   megszerzésében
kinek   milyenek   az   esélyei,   illetve
memyire  erősek  a  korábbi  és  a je-
lenlegi   politikai   kapcsolaiai.   Me;rt
ha  szemernyit  is   bízott  valaki   ab-
ban,   hogy   a  kormányzati   hatalom
esetleg  nem  építi  ki  a  maga  klien-
túráját,  mára  egyértelműen  csalőd-
nia   kellett.   Az   a   politika  pedig,
amely  végülis  úgy  működik,  hogy
ha   az   állampolgárokat   érintő   lét-
kérdésekben  nem  sikerült  kiegyez-
nie,  kompromisszumokat  kötnie  az
érdekképviseleti   szervezetekkel,
vagy   általában   a   közvéleménnyel
(amihez  persze  ezt  ismemie  is  kel-
1ene),   akkor   csupán   „saját   felelős-
ségére"  alaki'tja  a  politikát.

S  ez  a  szemléletmód  aligha  felel
meg   a  köveüiető  demokráciafelfo-
gásnak.   Régi   és   új   folyamatok
nyomán   a   magyar   társadal()m
amúgy  is   igen  törékeny   a  szolida-
ritás   és   nemzeti   Összefogás   szem-

pontjábó1.   Vagyis   a   tűzzel  játszik,
aki   a  széthúzásra  és   Önzésre   építő
érdekeket  mozgósítja.   Mégha   ide-
ig-  Óráig  el  is  leplezheti  a  társada-
lom  bajait  a  polgárosodásról  hang-
zÓ  jelszava,  hosszabb  távon  ettől  a
konfliktusok   és   feszültségek   nem
csökkennek.  Az  ezredvéghez  kőze-
ledve  pedig  ezt  a  tényt  sem  hagy-
hatjuk  figyelmen  kívül.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Pályázó §zervezet
Megítélttámogatás (Ft) VNTm (Ft) A program

CKÖ, Tiszadob - - ser'és

Gyermeksz ff  Nagycsaládosok Egyesülete,  Tunyogmatolcs - ser'és

Kadarkúti  Roma Szervezet,  Kadarkút - - ser'és

Munkanélküliek és  Etnikai  Kisebb.Érdeképv.Egy.,  Derecske - - sertés

Létminimum  Alatt  Élők Társasága,  Cigánd - - sertés

Háromfai  Roma Szervezet,  Háromfa - - sertés

Jóreménység  Független  Cigány Szervezet,  Putnok - - fafeldolgozás

MCDSZ,  Mátészalka - - sertés

Lungo  Drom,  Újszentmargita - - senés és marha

VHmányi  F\omák Demokratikus Szervezete,  Vilmány
- - serlés

Lungo  Drom,  Egerszalók 1 .000.000 700.000/300.000 mikrobusz  és eszközök

MCISZ,  Vilmány
- - baromfi,  tojótyúk

Lungo  Drom,  Kenderes 1.000.000 700.000/300.000 sertés

Kisebbségi  Érdekvédelmi Szervezet,  Kercselíget - - senéstartás nevelés

Lungo  Drom,  lgrici
- - senéstartás

Lungo  Drom,  Zsadány 400.000 270.000/ 180.000 uborka

Lungo  Drom,  Baktalórántháza ] .000.000 600.000/400.000 nyúltenyésztés

TFFCSZ,  Szikszó - - senés

MCDSZ,  Hajdúszovát - - birka

Lungo  Drom,  Fony - - sehés

Lungo  Drom,  Tiszasüly - - sertéstenyésztés,  hizlalás

Kisebbségi Jogvédő  Egyesület,  Szolnok . 1.500.000 1 .500.000/- JTP

H.H.C.F.K.E.,  Barcs
- -1- JTP

MCDSZ,  Budapest 500.000 500.000/- JTP

Lungo  Drom,  Borjad - -1- JTP

CKÖ, sáp - -/- JTP

Kisebbségi  Onk.Sz-Sz-B.Megyei  Szöv,  Nyíregyháza ' .429.960 1.429.960/- JTP

Gyermekszff  Nagycs. Egyes. ,  Tunyogmatolcs - -1- JTP

CKÖ, Jánosháza - -1- JTP

Mo-i Cig-k Önk-i  Érd.  és  Képv.Szerv.,  Jászberény - -1- JTP

Nemzeti  és  Etnikai  Kisebb.Jogvédő  lroda,  Budapes` 1.500.000 1 .500.000/- JTP

Segftő,  Pártfogói  Kezek Alapftvány,  Debrecen 500.000 500.000/- JTP

Mo-i Jogsénettekért  Egyesület,  Budapest 500.000 500.000/- JTP

CKÖ, Ajka 250.000 250.000/- JTP

Lungo  Drom,  Berhida - -/- JTP

Cigány Vezetők Szakmai  Egyesülete,  Debrecen 500.000 500.000/- JTP

Raul Wallenberg  Egyesület,  Szeged - -1- JTP

Mo-i  Cig-k Független  Érdekvéd.Szöv.,  Pápa 600.000 600.000/- JTP

Lungo  Drom, Tatabánya - -1- JTP

CKÖ, Szajla - -1- JTP

CKÖ, Szentes - -1- JTP

CKÖ,  Kaposvár 500.000 500.000/- JTP

CKÖ,  Bogyiszló - -1- JTP
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Pályázó szervezet Megítélttámogatás(Ft) VNTm (Ft) A program

Lungo  Drom,  Kjsvárda - -/- JTP

Mo-i Sz-Sz-B.megyej Jogérl  és  Kult-én  Szöv.,  Tunyogmatolcs 500.000 500.000/- JTP

CKÖ,  Salgótarján - -1- JTP

Fejér Megyei  Cíg-k Függ.Szerv.,  Székesfehén/ár - -/- JTP

CKÖ, Dabas 250.000 250.000/- JTP

Mo-i  Roma  Parlament,  Budapest 500.000 500.000/- JTP

CKÖ,  Debrecen - -/- JTP

Család,  Gyermek,  lfjúság  Egyesület,  Budapest - -/- JTP

CKÖ,  Makó - -/- JTP

Pénlru  Voj Zalai  Kisebbségek Jogaiérl  Szerv„  Zalaegerszeg 250.000 250.000/- JTP.

CKÖ,  Biharnagybajom - -1- JTP

Független  Cigány Szerv.,  Vi'zvár - -1- JTP

Dél-Somogyi Cigány  Képviselók Szerv„  Barcs 500.000 500.000/- JTP

CKÖ,  Nagykanizsa 1.300.000 1.300.000/- JTP

Zalai A Nostru  Egyesület,  Nagykanizsa - -/- JTP

CKÖ,  Vámospércs - -/- JTP

Cigány  Kult.és  Közmúv.  Egy„  Pécs ' .000.000 1.000.000/- JTP

CKÖ,  Körösszakál - -/- JTP

Lungo  Drom,  Ónod - -1- JTP

Összesen: 15.529.960 14.349.960/ 1.180.000

Rövidítések: CKÖ -cigány kisebbségi önkományzat; JTP -jogvédelmet támogató program; VNT -vissza nem térítendő
támogatás; VTT - visszatérítendő támogatás

A Magyarországi Cigányokért Közalapi'tvány pályázatot i'r ki szálli'tói
tevékenység elnyerésére kerti mag illetve vetőburgonya tárgykörében

Pályázhatnak  azon  mezőgazdasági  vetőmag  előállító  és
forgalmazó cégek, akik kedvező árfeltételek meuett konyha-
kerti temesztésre alkalmas kerti magokat és vetőbugonyát
tudnak értékeLsíteni, szálh'tani.

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány célja a me-
zőgazdasági   temelő,   forgalmazó   cégek  bevonásával   az,
hogy pályázói számára megfelelő, a kiskerti viszonyokat jól
toleráló fajtákat biztosítson a szállítók révén. Az árajánlatok
típusonként külön és egyben is megtehető.

A kerti magok esetében az egységcsomag a következőket
tartalmazza: 2 csomag sárgarépa,  1 csomag fehérrépa,  1 cso-
mag  retek,  1  csomag  vöröshagyma mag,  1  csomag paradi-
csom,  1  csomag paprika,  1  csomag főzőtök.  (Ajánlatt ettől
maximuin 2  tételben eltérő Összetételre is adható).  Vetőbur-
gonya esetében 25 kg-os egységzsákok biztosítását kérjük.

A leendő partnereinktől a következők szerint vái:juk el pá-
lyázatuk részletezését:

-fajta, típus,
- szállítási lehetőségek,
- im'nőségi bizonyítványok, szabványok,
- rövidtávú szállítási lehetőség biztosítása,
-  az  egységcsomagok  Összerendezése  a megadott  utalás

szerint,
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-az ország mekkora területére, régiójára teijed ki felaján-
lott szolgáltatás ( régió, országrész stb.)

A  szállító  a  pályázatában jelölje  meg  azokat  a  helyeket,
ahol  a  kiosztás  lebonyolíüató.  Az  országban  -  területileg
elosztva - minimálisan négy ilyen pont szükséges.

A pénzügyi  feltételeket  a nyertes  szállítóval  vagy  szállí-
tókkal szerződésköté útján rögzíti a Közalapítvány.

A  Kuatórium  fenntartja  magának  a jogot  arra,  hogy  a
kerti mag  és  vetőburgonya tárgykörökben,  illetve  az  egyes
tárgykörőkön  belül  regionálisan  a  legjobb  ajánlatokat  be-
nyújtó cégekkel részszerződéseket kössön.

A pályázatok az alábbi maximált keretösszegekre nyújtiia-
tók be:

1 . kerú mag esetében 6 mFt
2. vetőburgonya esetében  12 mFt. ( A keretösszeg alatt az

ÁfA-val növelt érték értendő.)
A pályázatok benyúj üiatók a Magyarországi Cigányokért

Közalapítványhoz, két példányban,1999. február 15-ig.

Cím: 1021 Budapest,
Budakeszi út 55/d, P/5. V/2 em.

Tel/fax: 394-1852, 394-2647.
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Volt egyszer egy királyfi, aki her-
cegkisasszonyt akart feleségül  ven-
ni,  de nem  ám holmi jöttment her-
ceglányt,  hanem  olyat,  aki  igazán
trőma termett.  Bejárta  az  egész  vi-
1ágot,  hogy  meglelje  a  hozzá  illőt,
de minden választottjában talált va-
1ami     kivetnivalót.     Hercegkisasz-
szony akadt ugyan elég, de a király-

fi  kételkedett  benne,  hogy  vérbeli
hercegkisasszonyok,     mert    mind-
egyik tett valami olyasmit, ami nem
illett hozzá.

Hazatért  hát  a  királyfi  a birodal-
mába,  és  igen  elbúsult,  hogy  nem
lel magához való feleséget.

Egy   este   szörnyű   vihar  kereke-
dett,  dörgött-villámlott,  az eső meg
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úgy  zuhogott,  mintha dézsából  ön-
tötték  volna.  A  nagy  égzengésben
egyszer csak megverte valaki  a pa-
lota  kapuját.  Az  öreg  király  maga
ment kaput nyitni.

Egy  hercegkisasszony  állt  a  kü-
szöbön.   De  uram  teremtőm,  hogy
megtépázta  a  zuhogó  eső,  meg   a
vad  szél!  A hajáró1,  ruhájáról  pata-
kokban szakadt a víz, a cipóje orrán
befolyt  az  eső,   a  sarkán  meg  ki-
folyt.  S  mégis  azt  merte  mondani,
hogy ő vérbeli hercegkisasszony !

-  No,  majd  elválik,  hogy  igazat
mondott-e  -  gondolta  magában  az
Öreg  királyné,  de  nem  szólt  senki-
nek.   Bement   a   hálókamrába,   ki-
emelt   az   ágyból   minden   dunnát,
párnát,  derékaljat,  s  egy  szem bor-
sót tett az ágydeszkára.  Aztán rára-
kott a borsószemre húsz derékaljat,
azokra meg húsz vastag pehelydun-
nát,   s   odavezette   éjjeli   hálásra   a
hercegkisasszonyt.

Reggel   aztán   megkérdezte  tőle,
hogy esett az alvás.

- Egy  szemhunyást sem aludtam
- panaszolta  a hercegkisasszony.  -
Isten  tudja,  mi  volt  abban  az  ágy-
ban!   Egész   éjjel   nyomott  valami,
akármelyik    oldalamra    fordultam.
Csupa kék-zöld  folt  a testem.  Res-
tellem megmondani,  de  sosem volt
még ilyen kényelmetlen ágyam!

Most   már   aztán   láüatták,   hogy
vérbeli  .hercegkisasszony   a   vendé-
gük,  mert  húsz  derékaljon  és  húsz
pehelydunnán keresztül is megérezte
azt a kicsi borsószemet. Csak egy ja-
vából   való,   igazi  hercegkisasszony
lehet ilyen kényes.  A királyfi  nyom-
ban  feleségül  vette,  úgy  megörült,
hogy igazi hercegkisasszonyra akadt.

A  borsószem  meg  a  királyi  kin-
cseskamrába került,  ott mutogatják
mind a mai napig, ha ugyan azóta el
nem lopta valaki.

Aki nem hiszi, járjon utána!
*

Kedves Gyerekek!  Sz.ínezzétek ki
a;z   ílluszfrációt,   és   küldjétek   be
sz;erkesz.tőségiínkbe.I     A    legszebb
„a[kotásoka,t" meglepetés ajándék-
kal jwtalmazz.uk.
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Kedves Gyerekek!
Yége a téli szü.ridőneF, ismét kezdődnek az izgahas iskolai mpok. Né-
h4nya_ft_, reméhm, már gondoltok arra is, hoéy nemsokára eló;rkezjk az
elsg f élévi. #.nylp4nyi munkátok értékelése: T;anu|jatok, hajtsatok rá,
n}Ég. yqn i4ő:tök.!  Fejtö.{őÍ_nk, rejtvényeink megfejtése segíti:Í gondolk;-
dási készségeteket, próbáüátok ki, !

Talőlós
kérdések

1.  Hogy  helyesebb:  nyugaton
vagy nyugottan kel fel a nap?

2. Mikor fekszel, ő akkor kél,
egyszer   egész,   máskor   csak
f.é].  Nincsen  tüze,  mégis  ]ám-
pás, a vándornak szinte áldás.
Mi az?

3.  Kék  mezőben  szép  ezüst-
nyáj  ]ege]ész,  közötte  egy  fé-
nyes pásztor heverész. Mi az?
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
pályázatot hirdet általános iskolák

a]só tagozatai részére egészségmegőrzési
erdei iskolában való részvételre.

Az  erdei  iskola  helyszi`ne:  Környebánya,  If.i.úsági  és  Gyer-
meküdülő

Pályázható  turnusok:   1999.  IH.   16-20.,  111.  22-26.,111.  29-
IV.  2.,  IV.  6-10.,  IV.   12-16.,  illetve  1999.  IX.  6-10.,  IX.  27-
X.   1.,   X.   4-8.,   X.   11-15.,   X.   18-22.,   X.   25-29.,   XI.   1-5„
XI.  8-12.,  XI.   15-19.,  XI.  22-26.  (Az  időpontokra  vonatkozó
döntést  a Kuratórium hozza meg  a pályázók  igényeinek  figye-
lembe vételével.)

Az erdei iskolában olyan  30 fős osztályok vagy alsó  tagoza-
tos  tanulókból  összeállított  olyan  30  fős  csoportok  vehetnek
részt,  amelyekben  a magukat cigány/roma  származásúnak  val-
lók  aránya meghaladja  a 60  százalékot.  A csoportokat 2 fő pe-
dagógus kísérheti el.

Az erdei  táborban való  részvétel ingyenes,  a táborozás,  napi
ötszöri étkezés, helyi túravezető költségeit a Közalapítvány vál-
lalja.  Igény  szerint  a pályázó  kérheti  az oda-visszautazási költ-
ségek utólagos megtérítését is.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a pályázó  általános  iskola illetve  az érintett gyemekek  la-

kóhelyének rövid leírását,
-  az  iskolában  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű gyermekek

érdekében végzett eddigi tevékenység ismertetését,
-   az  erdei   tábor  során  megvalósítandó   egészségmegőrzési

i)rogram leffását,
-  az  iskola  illstékes  vezetőjének  előzetes  hozzájárulását  ah-

hoz, hogy a csoport a Kuratórium által esetlegesen megítélendő
bármely fenti időpontban részt vehet a táborban.

Egy   iskolából   csak   egy   osztály   vagy   csoport  pályázhat.
Előnyt élveznek  azok a pályázatok,  amelyekhez a helyi  cigány
kisebbségi önkormányzat, roma kisebbségi szószóló vagy helyi
cigány társadalmi szervezet ajánlását csatolják.

A pályázatok benyújtásának liatárideje:  1999. február  15.
A pályázatokat  egy  példányban -  adatlap  nélkül - lehet be-

küldeni az alábbi címre:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1021 Budapest, Budakeszi út 55/d, P/5, V/2.

Tel/fax: 394-2647, 394-1852.

ÚJABBTAGSZERVEZET
Cibakházán  1998.  december 2-án a Lungo Drom Or-

szágos  Érdekvédelmi  és   Polgári  Szövetségnek  újabb
tagszervezete alakult meg. A szervezet 24 fős létszámmal
a]akult, jelenleg 36 fő a tagok létszáma. Az alakuló ülésen
elnöknek Rácz Lajosnét, alehöknek Nagyhajú Ferencet
és Rácz Lajost választották. A megválasztott vezetők tag-
jai, képviselői a helyi kisebbségi Önkományzatnak is.

A szövetség  alapvető  célja a rászoruló  cigány  csalá-
dok érdekképviselete.  Ezen kívül megpróbál munkahe-
lyet teremteni és  segíteni a családon belüli ügyes-bajos
dolgok elintézésében is. Rácz Lajosné szeretné a cigány
gyerekeket és szülőket elvinni kirándulni, nyáron pedig
-ha minden jól megy - néhány napra üdülést szervez.
Remélhetőleg a szervezet hosszú távon fog muködni és
eredményesen fogja a cibakházi romákat képviselni.

2ó

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
pályázatot hirdet kedvezményes kerti mag és
vetíburgonya biztosítására, az arra rászoruló

cigány családok számára.
A  progranúoz  csatlakozó  családoknak  művelésre  alkalmas

nagyságú és megfelelően elokészített saját vagy bérelt földterü-
lettel kell rendelkezniük.

Cél az, hogy a pá[yázók a család szükségletére zöldség és
burgonya termelésére megfelelő kertet alakl'tsaiiak ki.

A pályázatot benyújthatja:
-települési CKÖ,

- települési önkormányzat,

- cigány szervezetek, cigányokért tenni akaró  alapítványok.

A   pályázók   a   pályázati   program   megvalósulásáért   teljes
anyagi felelőséggel  tartoznak.

A pályázatnak tartalmaznia kell: - az érintett családok listáját,
néwel, címmel, földterület nagyságával megjelölve,  a családfő
aláírásával.

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása ter-
mészetbeni.  Egy  család  részére  kerti  magból  s  féle  növényt
tartalmazó  csomag,  vetohurgonyából  50  kg  pályázható.  A pá-
lyázónak  hozzá kell járulnia a beszerzéshez.

A burgonya vetőmaghoz  10 Ft-tal kg-onként, mi'g a kerti mag
egységcsomagjáért  150 Ft-tal.  Az igényelt mennyiségnek meg-
felelő önrész összegét a pályázatért felelős gyűjti össze a csalá-
doktól, a támogatás elnyerése után. Az önrészt a pályázat elnye-
rése  után  a  Közalapítványhoz  befizetik.  A  szállítási  költség  a
Közalapítvány `fltal kijelölt elosztó központtól a pályázót terhe-
li.

Művelési  költségre  támogatás  ebben   a  pályázati  formában
nem  igényelhető,  arra  a  „megélhetési"  pi-ogramon  belül  van
lehetőség külön pályázatban. A pályázatok a beérkezés sorrend-
jében, a készlet erejéig elégíthetok ki. Egy településről csak egy
pályázatot fogadunk.

A pályázat beérkezési határideje:  1999. február  15.  A hiányo-
san  vagy  késve  érkezett  pályázatokkal  a  Közalapítvány  nem
foglalkozik,  azokról értesítést nem küld.

A  pályázatok   benyújthatók   a   Magyarországi   Cigányokért
Közalapítványhoz, két példányban.

Cím:  1021 Budapest, Budakeszi út 55/d, P/5. ép. V/2.
Tevfax: 395- 1852, 394-2647.

A burgonya  vetőgumó  étkezésre  nem  alkalmas.  Emberi  fo-
gyasztás   esetén   súlyos   mérgezést   okoz!   A  pályázó   köteles
együttmuködni  a  Közalapítvány  által  felajánlott  képzésben  és
szaktanácsadásban.

KOZLEMENY
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriu-

ma 1999. január 5-i ülésének döntése alapján tájékoztatja
tisztelt partnereit hogy az 1998. évi ,megélhetést biztosftó
termelői  tevékenységre  irányuló  programok  támogatása
céljára"   kiírt  pályázati   femívását  további   htézkedésig
meghosszabbítja, azzal, hogy a pályázati kiírásra sertéstar-
tásra vonatkozó pályázat nem nyújtható be.

„LUNGO  DROM"            1998.  c}ecember



Január  16.,
szombat
Csorna
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

Pécs
Vác

Január 17.,
vasárnap
Böhönye
Heves
Heves
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

oák.
oák.

av+mgv.
ok.

kjv.

av.

Mó rahalo m                    oák.
Pécs                               oák.
Pécs                                 av.
Pilis                                      oák.

Szeged-Cserepes sor av.
Szo lno k                              av.
Tiszakécs ke                 oák.
Vác                                  oák.

Január 18.,  hétfő
Egyek                              oák.
Szen dró                         oák.

Január 20., szerda
Miskolc                               osk.

Január 21.,
cs ütörtök                .
Szeged-Qserepes sor ok.

Január 22., péntek
Miskolc                                  ok.

Január 23., szombat
C sorn a                              av.
Kecskem ét                       ok.
Kecskemét
Misko'c

Pécs
Vác

Január 24.,
vasárnap
Kecskemét
Kecskemét
Kunmadaras
Mskolc
Pécs
Pécs

kjv.
ok.

ok.

av.

Szeged-Cserepes sor av.
Szoln ok                              av.

Január 25., hétfő
Kap uvár                             ok.
Szé cs ény                      oák.
Verpelét                          oák.

Január 27., szerda
MÍskolc                                osk.

Január 28.,
csütöriök
Szany                                ok.
Szeged-Cserepes sor ok.

Január 29., péntek
Dévaványa

Január 30.,
szombat
Csanytelek
Csoma
Jászárokszállás
Kapuvár
Kecskemét
Kecskemét
Mindszent

Miskolc

Pécs
Vác

Január 31.,
vasárnap
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

g#eynkjta
Pécs
Pécs

oá.

Szeged-Cserepes sor av.
Szolnok                              av.

Február 1., hétfő
Csongrád                        oá.

Február 2., kedd
Báto nyterenye             oák.
Cegléd                               oá.
N agykan izsa                oák.
Pápa                                  Oá.

Február 3., szerda
Miskolc                              oák.

Február 4.,
csütörtök
Celldömölk                         ok.

Ónod                                oák.
Szeged-Cserepes sor ok.
Vésztő                             oák.

Február 5., péntek
Gyula                               oák.
Miskolc                                 ok.

Pécs                                     R.

Február 6.,
szombat
Abony                                oá.
B ékéscsaba                 oák.
Csom a                             av.
Kaposvár                         av.
Kecskem ét                      ok.
Kecskem ét                      kjv.
Komló                               oák.

Komló                                  av.

Magyam án dor             oák.
Miskolc                                  ok.

Pécs
Pécs
Pécs
Vác

ok,
E

av
kjv

Február 7.,
vasárnap
Alberlirsa

Alberlirsa

Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunhalas

Kiskunhalas

Kiskunhalas
Lajosmizse
Miskolc

Nagykőrös                       av.
P ápa                              W.
Szegedcserepes sor W.
Szeghalom                    oák.
Szolnok                              av.
Tiszakécs ke                   av.

Február 9., kedd
Zalaegerszeg               oák.

Február 10., szerda
Csorna                             oá.
M akó                                 oá.
M ezőcsát                      oák.
Ms kolc                           osk.

Február  11.,
csütörtök
Komádi                              oá.

Szegedcserepes sor ok.

Február 12., péntek
M isko lc                                 ok.

Sásd                              oák.

Február 13.,
szombat
D u napataj                     oák.
Jászbe rény                  oák.
Kaposvár                         av.
Kecs ke m ét                      ok.
K ecs ke m ét                      kw.
M isko lc                                 ok.

Ózd                                  oák.
Pécs                                 ok.
Vác                                    k„.

Február 14.,
vasárnap
Dabas                            oák.
Dabas                              av.
Do m bóvár                        o k.

Fam os                        oák.
Gyomaendrőd              oák.
Jászalsószentgyörgy oák.
Jászjákó h al m a            oák.
Kaposvár                          o k.
Kecskemét                     ok,
K ecs ke m ét                      kv.
Kiskunfélegyháza       oák.
M is ko lc                                 av.

P ásztó                           oák.
P écs                              oák.
P écs                                 av.
Szegedcserepes sor kv.
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Szekszárd                    oák.
Szentes                           oá.
Szo ln ok                              av.
Zalaeg erszeg                 av.

Február 15., hétfő
Cso rna                              o k.
Szil                                           o k.

Február 16., kedd
Feriőszentm iklós         oák.

Február 17., szerda
Jánoshalma                 oák.
Miskolc                              osk.

Február  18.,
csütörtök
Ragáy                          oák.
Szeged-Cserepes sor ok.

Február 19., péntel(
Mskolc                               ok.

Február 20.,
szombat
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Mezőberény
Miskolc

Mohács
Pécs
Sárbogárd
Vác

Február 21.,
vasárnap
Böhönye
Heves
Heves
Jászkisér
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kunszentmiklós

oák.

oák.

av+mgv.

M is ko lc                                 av.

M ó rahalo m                     oák.
P é cs                               oák.
P écs                                 av.
Romhány                       oák.
Szeged-Cserepes sor kN.

Szolnok                              av.

Tiszakécs ke                 oák.
Vác                                  oák.

Február 23.,  kedd
Pincehev                      oák,

Február 24., szerda
Miskolc                               osk.

Február 25.,
csüt.
Szany                                 Ok.
Szeged-Cserepes sor ok.

FeDbérvua€#.!Péntek
oá.

MÍskolc                                    ok.

Február 27.,
szombat
J ászáro kszál l ás           oák.
Kaposvár                         av.
Kap wár                         oá.
Kecs kem ét                      ok.
Kecs kem ét                       kjv.
Mezőberény          av+mgv.
Miskolc                                   ok.

Pécs                                  ok.
Vác                                       kjv.

Február 28.,
vasárnap
Békésszentmárton
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

Nagykáta
Pásztó
Pécs
Pécs av.

Szeged-Cserepes sor kjv.
Szekszárd                     oák.
Szeg halom                       av.
Szolnok                              av.
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