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Kedves Éva néni!
Engem  Karolinának  hívnak,  7  éves

vagyok. 90 százálékos vak vagyok,  13
dioptriás  szemüveget hordok  és  4,5  a
tanulmányi átlagom. A`!apjukat nagyon
szeretem. Ennyit szerettem volna hi.

S.   Karolna, Sirok

Farkas Flórián
elnök úr részére

Kedyes Barátii;nk, Tiiiszíeu Elnök Úr!

Nagyon  örülünk  a  sikerének,  és  a
Zemplénagárdi     Kisebbségi     Őnkor-
mányzat és. a település cigányai mélyen

f3:tyelbpnk,%triEfeg::i3oideoggisvmagryhoe::
tem. A választás alatt nagyon izgatottak

;Ztzuu#i#1L#úsr:gáfa#áhdoeggz:zfi
alutasítottuk,    hiszen    mi    a   "Lungo
Drom"-hoz tartozunk.

Címlapon: Kawa Kamal felvétele
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A nem kért kéz;íratokat nem őrizz-
z.ük meg és nem küldjük visszia
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Maradunk sok  szeretettel  és  a mun-
kájához  sok-sok  erőt  és  sikert  kívá-
nunk!

A Zemplénagárdi Kisebbségí
Önkományzat tagjai

*
Mint arról előző lapszámunkban hfft

adtunk,  1998. december 10-én tűz ütött
ki Karcagon és leégett egy szoba-kony-

hás melléképület.  A lángok között há-
rom  kisgyermek  veszítette   életét:   az
ötéves Angéla, a két és féléves Kriszti-
na és a  14 hónapos Janika.  Szabó Fe-
rencné azon a napon mindenét elvesz-
tette.  Két kislányával jelenleg a szülei-
nél  lakik,  tizenketted  magukkal.  Min-
den  segítség jól jön most a családnak,
ezért,  akik  tehetik,   adományaikkal  a
következő címen jelentkezzenek:

Cigány Kisebbségi önkormányzat,
Varga lstván elnök Karcag, Kos-

suth tér 14.1/7.   Telefon:  o6-59-311-
629 Bankszámlaszám:

7450873-15408576-04260000
Szabó Ferencé gyermekeinek

megsegítésére
A szerkesztőség

SzegfűKároly(csellós)
önéletrajza

1953.  május  13-án  szü]ettem  Bu-
dapesten.  Zenei  tanulmányaimat hat
évesen,  1959-ben  kezdtem,  a  Faze-
kas Mihály zeneiskolában. Tánárom:
Mihalikné  Bakró  Erzsébet.  Majd
1964-ben   sikeres   felvéten   után   a
„konziba"   kerültem,   ahol   Takács
Mariann volt a csellótanárom,  egé-
szen  1969-ig.  Ezen  idő  közben ját-
s.zottam a JÓzsefvárosi lfjúsági Szim-
fonikus   Zenekarban.   1967-ben,   14
évesen   megkezdtem  a  vendéglátói
muzsikálást  a  Citadella  étteremben,
de csak az iskolai tanév nyári szüne-
tében.

Aktív  zenei  tevékenységem  1970-
ben   a   Honvéd  Művészegyüttesben
kezdtem meg. (Sza]ai Antal prhás)

Kategóriavizsgát  1971-ben  tettem
(„A"  kat.)  1972-től  úgymond  a pá-
lyám egyre fölfelé ívelt.  Bekerültem
abba  a  világba,  ahová  csak  nagyon
kevésnek  sikerül.  Sorra játszhattam
olyan neves prímásokkal mint: Járó-
ka, Boross, Lakatos és utódjaik: itj.
Sánta, iű. Járóka, Rigó Bufó, Sza-
lai Anti stb.  1975-től megszereztem
a „Magyar Rádió és Televízió Szólis-
tája"   kinevezést.    Ettől   az   időtől
kezdve nagyon kevés olyan népzenei
(lemez,  rádió,   tv)   felvétel  készült,
amiben  én  nem  vettem  volna részt.
Ekkor  született  meg  a  ,jelszavam":
MINDENHOL - MINDENKIVEL -
MINDENKOR!

Az   ekövetkezendő   időkben   na-
gyon  sokat  muzsikáltam  külföldön.
1977-től    1980-ig   Hollandiában.   A

pályám  1980-82 között  sajnos  meg-
tört, mert be kellett vonulnom kato-
n.ának.  De  ez  is  elmúlt.  1982-től  ál-
landó   szereplője   lettem   a   tv-nek
(„Déli muzsika",  „Vasámapi  muzsi-
ka",    „Nótaszó",    „Nyilik   a   rózsa
énekverseny",        „Prhásverseny").
Utóbbi  kettőnek  pontozó  zsűritagja
voltam.  Külföldi  tuméim  során  ját-
szottam Salvatore Accardo hegedű-
művésszel,   Solti   Károly  énekessel
bejártam az USA-t.

1987-től kicsit hűüen  lettem  a  ci-
gányzenéhez, és édesapám szalonze-
nekarában végre hódolhattam a több
hangszeren  való  tudásomnak:  hege-
dültem,    zongoráztam,    gitároztam,
bő8őztem.

A „nagy fordulat" 1991-ben követ-
kezett be.  Szerződést kaptam  a  Hi]-
versumi  Rádió  zenekarából  alakult
„MALANDO" zenekarba, mint első-
szólamvezető    és    szólista    csellós!
(Koncertmester: Emő Oláh). Két hó-
napot töltöttünk Japánban.

Az  elmúlt  24  éves  zenei  pályám
alatt a föld  3/4-ét  bejártam.  Sikeres
és boldog embemek mondhatom ma-
gam!

(Csemer Géza: Habiszti)
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T999.  január  23.  Ködös,  nyirkos  szombat  reg-gel.   Toporgunk,   fázlódunk   a   hidegben.   A
Hungexpo  rácsos  vaskapui előtt gyülekeznek a ro-
mák.   Ahogy   közeleg   a   regisztráció   ideje,   úgy
fogy   a  türelem.  A  kapukon  kívül  zsongás,  halk
beszélgetés,  belül  semmi  mozgás.  Érkezik  Pálfi
Miklós,  Lukács  Mihá]y,  Raffai  Lász]ó,  Laka-
tos   Oszkár   és   sok-sok   ismerős.   Őlekezések,
üdvözlések.   Odaállok  elsőként   az  egyik  kapu-
hoz.   Hamarosm  felnyitják  a  rácsokat,   s   höm-
pölygünk  a  „8"  pavilon  irányába.  Szervezettség
és  biztonság.  Átvizsgálnak  bennünket,  kirakatják
a t`émtárgyakat,  s  miután megtörtént  az  átvilágítás
udvariasan   közhk   velünk   mit,   hol   találhatunk.
Már  á]1  az  emelvény,  mellette  a technikai  műsze-
rekkel,   gépekkel.   Hatalmas   kiveti'tőn  lehet  nyo-
mon követri az eseményeket,  amelyek a teremben
törtémek.

Dr.  Pálfi Miklós:  „Itt foglalj  helyet,  Kálmán bá-
tyám!  Itt  ül  majd  mellettünk  FIóri,  Misi,  Raduly
Jóska,  Osztojkán,  Pádár  Laci,  távolabb  ugyan-
ebben  a  sorban  Kökény  Ká]mán,  Náday,  Buj-
dosó  Ágika,  a  ,Lungo  Drom"-osok  és  mások."
Ez  a  12-es  szektor,  mint  később  a jelölőüsta  ál-
1Ításakor megtudom.  Bár a  számozás  ott volt  min-
den  széksor elején.  Gyarapszunk, jömek a romák.
Hallom   a   híft,   melyik   autóbusz   érkezett   meg.
ÓráróI   Órára  többen  vagyunk.   Az  előttünk  lévő
szektorban ühek a Roma Parlament elektorai.  Fő-
leg  fővárosiak.  Felismerem  közöttük  a  híres  pn'-
mást,  ifj.  Sántha Ferencet.  Érkezik  Zsigó Jenő
megszokott  öltözetében.  Fények villannak,  kattog-
nak  a  fényképezőgépek,   előkerül  a  mikrofon,   s
odanyomják  az  orra  alá.  Tűri  is  meg  élvezi  is  a
felhajtást,  a mérsékelt ümeplést.  Nyilatkozik.  Azt
nem   hallom,   hogy   mit   mond,   csak   azt   látom,
hogy  miután  befejezte,  felénk  fordulva  a  győze-
lem V  betűjét  mutatja  fel  uüaival.  Taps  is,  fiityü-
1és  is.  Vegyesen.

8evonul  kíséretével  Horváth  Aladár,  mellet-te  Daróczi  Ági  és   mások.   Odarohannak  a
filmesek,  fotósok,  újságírók.  Fények,  villanások,
újabb  vezér  nyilatkozik.    Zsong  a  tömeg,  sorok
állnak  a  büf`ék  előtt.  Fogy  az  üdítő,  a  kávé,  a
szendvics.  Szeszt  sehol  nem  mémek!   Fő  a  jó-
zanság.   Semmi   korteskedés.   Vigyáznak  és   fel-
ügyelik   a   biztonságot,   a   választás   tisztaságát.

Felállok,   hátranézek,   saccolok,   mennyien  lehe-
tünk,  amikor  Lukács  Misi  közli  velem,  megvan
a  határozatképesség,  felül  vagyunk  a  2600-on.

Hol   van   FIőri?   A  romák  többsége   Őt   váüa,
Farkas  Flóriánt  ki'vánja látni.  Hallom,  hamaro-
san  megérkezik.  És  ha nem  mondanák,  akkor  is
megtudjuk  abbó1,   hogy  éljenzés,   taps,   fotósok,
tv-sek  kísérik.  Válóságos  embergyűrű  veszi  kö-
rül.  Minden]d  Őt  akarja  látni,  kezet  fogni  vele,
megölelni.  Sorban  álhak  a  romák.  Férfiak,  Ö're-
gek,   nők,   1ányok.   Őlelik,   csókolják.   Egy  tévés
i.á akarja bími,  hogy  nyilatkozzon.  Elhárítja.  Mit
mondjak?  Majd  a  végén,  igen,   állok  rendelke-
zésre.  Igaza  van.  Autogramot  kémek  tőle.  Per-
cekig  tart,  míg  elfogy  körülötte  az  embergyűrű,
s   lélegzethez   jut.   Halvány   mosoly,   bizakodás
látszik  az  arcán,   s  kissé  szomorkásság,   amikor
megtudja,  hogy  valami  nem  stimmel  a  szavazó-
1apokra  került  1`elírásokkal.

9eíní:o:`or:Üetáüa.;;tadzi:h:;:evoiá:nffb:o:c:sae::dí
türelmetlenkedik,  ül  izgalomban  az  övéi  között.
Latolgatunk,  beszélgetünk,  s  bizakodunk.  És  be-
indul  a  választási  procedúra,  a  henger.

Pádár  Laci  mellettem  agyon  izgulja  magát.  Az
övéi,  a  Győr  megyeiek  segítik,  ellátják,  hozzák  a
szendvicset,   kávét,   ásványvizet.   Őreg   este   van.
Felhangzik  a  cigány  muzsika.  Táncra  pei.dülnek.
Beás  és  magyar nyelven énekel irj. Kozák János,
a   „Ki   mit   tud?"   közönség-díjasa.   Múlatják   az
időt.   Lassan  jár  az  Óra,  már  hajnalodik,   amikor
sor kerül az eredményhirdetésre.  ABC soiTendben!
Mindeiikit  felsorolnak,  ki  hány  szavazatot  kapott.

Rostás-Farkas   Gyuri  hozzám  fordul:   Mester!
Ilesz-e  az  53-ban  zabigyerek?  Gondolkodom.  Ha
nem  vigyáznak,  egy-kettő  beeshet.  Mindenki  arra
kíváncsi,  hogy  a  vezéregyéniségek  hogyan  szere-
peltek.   Elhangzanak   a   nevek.   Kiábrándulás.   S,
amikor  véglegessé  válik,  hogy  a  „Lungo  Drom"
Vflasztási  Szövetség  csont  nélkül  győzött,  üdvri-
valgás   hullámzik   végig   a   teremben.   A  legtöbb
szavazatot  Farkas   FIórián  kapta.   Hurrázás,   taps,
éljenzés.  Felkarolják,  és  a  fejük  fölé  emelik.

Örömkömyek,  ölelkezések,  gratulációk.  Én  tud-
tam,  hogy  nagyon  szeretik.  FIóri!  Szolgálj  rá!

Farkas Kálmán

1999..iar"di                    „I:UNGO  DROM" 3
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GYőZÖTT   A   LUNGO   DROM   VÁLASZTÁSI   SZÖVETSÉG

Ami  1999 január 23-án Budapesten, a BN.V „8"

Kj%#eTő§böqnnktoörriméán:yazzat°;Sáziaá8z33:ígí!noyrok
gyűlésén, az] mindenképpen .pgyfajt€.

miriősítéssel lehet jellemezni: győzött a jó.zan
cigánypoiitika, ameiyet vaiójában né.gy éyve_l
éizei6ti hirdeteti meg a Lungo Drom és akkori

szövetségesei, s mindent megte!t érp^erni
kéopr::%eg*#óáanycjgKÉs:ybü%.ígs.,Z_°p'ngkáor;#t',.\,.-

-annak elnöksége és közgyűlése.

Az élet,  a politikai gyakorlat iga-
zolta fő mondandónkat, melyet fen-
nen hirdettünk:  Nem vagyunk kor-
mánypártiak és nem vagyunk ellen-
zéki  pártiak,  mi  cigánypártiak  va-
gyunk -  életjogot nyert.  Elfogadták
és magukénak vallották és vallják a
cigányok.  Csak  Így  sikerülhetett  a
négy  évvel  ezelőtti  Szolnoki  Győ-
zelem   megismétlése.   Nyilt,   tiszta
küzdelemben mérettette meg magát
mindenki! A Lungo Drom Választá-
si  Szövetség,  a Roma Parlament,  a
Roma   Társadalmi  . Összefogás,    a
függetlenek  és  más  tömörülések,  a
gyfflésen jelentkező  elektorok.  Iga-
za  volt  Churchillnek,  a  hi`res  brit
ininiszterelnöknek,      amikor      azt
mondta: macerás dolog a demokrá-
cia, de ennél jobbat még nem tálál-
tak ki.

Mégcsak a halvány  árnyéka sem
merült fel, hogy valaki, valamelyik
oldalról megsértette volna a demok-
rácia elveit.  A délelőtt  11  Órára jel-
zett  kezdési  időpont  jócskán  csú-
szott, s amikor dr. Kukorelli lstván,
az   Országos   Vflasztási   Bizottság
elnöke üdvözölte és megnyitotta az
elektori   naggyfflést,    fél   kettőhöz
közelített az  Óra mutatója.  Ekkorra
vált   határozatképessé   az   elektori
gyűlés, s 2798-an helyükről felállva
énekelték   Kölcsey   Himnuszát,   a
magyarok  imáját.  Kukorelli  lstván
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bölcs  szavakkal  utált  a  magyaror-
szági  cigányság   hányatott  életére,
sorsára,  történelmi   felemelkedésé-
nek   esélyeire,   idézve   nagy   kirá-
1yunk, Szent lstván lmre herceghez
írt   intelmei-ből   a   passzust,   mely
szerint egynyelvű nép gyenge, s fo-
gadja t)e  a  magyarság  az  idegene-
ket,  mert  általuk  stabilabb  és  erő-
sebb lesz a nemzet.  Utált a toleran-
cia  elvének  és  t]etartásának  a  fon-
tosságára,  a  többségi  nemzet  fele-
lősségére a kisebbségekkel kapcso-
1atban.

Ezt  követően  a  korelnöki  tisztet
betöltő Lakatos Menyhért író sza-
vait figyelték és hallgatták az elek-
torok    gyűlésének    résztvevői,     a
megliívottak, a vendégek. A felelős-
ségérzetre  apelláló  szavak,  a törté-
nelmi  esélyeket felvillantó  bölcsel-
kedések jó  alaphangot biztosítottak
a  11.   Országos  Cigány  Klsebbségi
Önkormányzat megválasztásához.

Felesleges lenne itt és  most bele-
bonyolódni  a jelölésekkel járó  pro-
cedúrába,  a  sziszifuszi  munkába,  a
számolgatásokba,   valójában   ki   is
kerüljön   fel    a   jelöltek   listájára.
Egyetlen  bizonyos  dolgot  ismétel-
hetek újra:  minden  elektor jelöltet-
hette magát!  Nem voltak kortes be-
szédek, erre a törvény nem is  adott
lehetőséget.  Akadt  egy-két  próbál-
kozó,    de   gyorsan   leállították.    S

hogy valójában őrködött az OVB  a
választás,  a  jelölés  tisztaságán,  az
bizonyítja:  délután 5  Órakor fejező-
dött be a képviselőj elöltek jelöltálh'-
tása. Az is megfigyelhető volt a sok
önjelölt mellett, hogy szép számmal
voltak    olyan    „józan"    elektorok,
akik ilyeneket mondták a mikrofon-
ba:  „Nem tudom vállalni.  Ugy sem
kerülnék   be.   N;m   fogadom   el."
Akadt persze okoskodó is, aki meg-
próbálta kioktatni az OVB  képvise-
lőket a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek  jogairól   szÓIÓ   törvény   egyes
parnasszusaira, azok betaiiására.

A józan ész, a bölcsesség győzőtt
a  szélsőségek  felett.  Újra  és  ismé-
telten  bebizonyosodott:   a  politika,
így a cigánypolitika sem a jóslások,
a véletlenek világa, hanem  az egzi-
genciák,  a józanul,  a tömegek  által
elfogadott  célo,k  megvalósulásának
a tudománya.  Am még a megismé-
telt szolnoki siker ismeretében sem
lehet  állítani  tudományos  megala-
pozottsággal, hogy már ismerjük,  s
nri  őrizzük a bölcsek kövét.  De  azt
igen,  hogy  valami  nagyon  fontosat
megtanult   a   szövetséget   irányító,

A  3613  elektorból  2798
regísztráltatta   magát   az
országos    cigány    önkor-
mányzatot       megválasztó
elektori  gyűlésen.  A jegy-
zőkönyv  tanúsága  szerint
2262 elektor adta le a sza-
vazatát,   ebbffl   2043   volt
érvényes.

Farkas  Flórián  kapta  a
legtöbb  szavazatot:   1313-
an támogatták.

Az  ellenzékiként induló,
ismertebb     személyíségek
közül  Horváth  Aladár  az
54., Daróczi Agnes az 55„
Zsigó Jenő pedig az 57. he-
lyen végzett.
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1999. január 27., Szolnok -Az Országos Cigány Önkormányzat alakiiló iilése   (Fofó..  Csabűj JsCvón)

amak a magját képe7.ő zászlóshajó,
a  „Lungo  Drom"  \Jezérkara.  s  leg-
j,obbjai. E titokból tárok fel valamit.
Es ez így liangzik:  végy egy elköte-
1ezett,  felkészült,  a nemes célok ér-
dekében  áldozat(]kat  is  vállalni  ké-

pes csapatot. Tűzz eléjük olyan célt,
amelyet    elfogadnak,    magukénak
vallanak  a cigányok és  képesek ér-
tük cselekedni is.  Az eredmény:  si-
ker,  győzelem.  Testközelben politi-
zált    a   Lungo    Dr()m.    Mást   nem
akart,  mip.t  meggyőzri  a  roma  tár-
sadalmat    céljainak    ]`ontoss`ágáró1,
inegvalósításának   lehetőségéről,   s
mindez,t velünk együtt akarja!  Akár
névszerint  is   emlíüietném   a  ffon-
tembereket,  azokat  a  megliatározó
személyeket,  egyéniségeket,  akik  a
győzelem sikerkovácsai  voltak.  En-
gedtessék meg a króirikásnak, hogy
ettcn  eltekíntsen.  Övezze  őket  tisz-
telet  és  becsület  a  cigányügy  szol-
gálatáért.  Győzött a szervezettség !

A  Lungo   Dr()m  Választási  Szö-
vetség      választási      győzelmének
megismétlődése   azt   is   bizonyítja,
hogy  1994.  áprilisában  az  l.Orszá-
g()s    Cigány     Füsebbségi     Önkor-
mányzat    helyes    úton    indult    el.
0lyan  zuapokat  rakott  le,  teremtett

meg,  ainelyre  szükséges  és  lehet is
építeni.    Ene    a    folyamatosságra
mondott    igent,    e    cigánypolitika
még  következetesebb  alkalmazásá-
ra,   a   cigányság   integrálódásának
megteremtésére  s  felemelkedésére,
a polgárosodásra voksolt a magyar-
országi romatársadalom 1999. janu-
ár  23-án,  Budapesten,  a  BNV  „8"
payilonj ának hatalmas termében.

Am nem lennénk hűek a valóság-
hoz, lia csupán a politika folytonos-
sága  elvének  1`ontosságát  könyvel-
nénk el sikernek.  A „Lungo Drom"
Választási  Szövetség  összetétele  is
változott. A meglévő tapasztalt kép-
viselők mellett új arcok is feltűntek,
megfrissült  az  OCKÖ,  a  politikája
nem  csak  a folytonosság,  hanem  a
szüntelen  meg`|julás  elvét  és  gya-
korlatát  is  követi.  E  fontos  elvekre
épülnek  programjai,  csomagtervei,
stratégiája és taktikája is.

Ez a győzelem a magyarországi ci-
gányság   egysége   kikovácsolásának
határállomását  jelezte.   Bizonyította,
ha a r()ma társadalom megszabadul a
szélsőséges   nézeteket   hirdető-valló
politikusoktó1,  felgyorsulhat  integrá-
ciója. Ez a siker elszigetelte a szélső-
ségeket, elvetette politikájukat, nem a
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konffontációt  keresi   a  hatalommal,
hanem  a  tolerancia  Gandlii-Féle  el-
vét  követve  a  megbékélést,  a  meg-
egyezést,  s  olyan  konstrukú'v  politi-
kát   és   párbeszédet   folytat,   amely
úgy   szolgálja  és   védi   a  cigányság
érdekeit,  hogy  nem  sért  másokat,  s
az  egész  magyar  társadalom  javára
cselekszik.

A „Lungo Drom" Választási Szö-
vetség  elsöprő  győzelme,   a  roma
szövetségi politika sikere!  Úgy nyi-
tott  a  „Lungo  Drom"  más  cigány-
szervezetek  felé,  hogy  politikai  fi-
1ozófiáját   megőrízve   integrálta   a
szövetséget  kereső-akarókat,  tudva
és   számolva   azzal,   hogy   más,   a
„Lungo  Drom"-tól  eltérő  felfogású
elektorok is helyet kaptak a 11.  Or-
szágos  Cigány  Kisebbségi  Őnkor-
mányzatban. A sikert ünnepelve va-
sárnap hajnalban az  Oktogon étter-
mében  Farkas  Flórián  rövid  po-
hárköszöntőjében  ezekrol  is  szólt.
Megköszönte  a bizalmat,  és  Ígére-
tett  tett  arra,  hogy  a  kiküzdött  ci-
gánypolitikát a jövőben még követ-
kezetesebben   fogja   képviselni   az
egész  magyarországi  cigányság ja-
vára és érdekében.

Farkas Kálmán
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Az Orszagos Cigany Onkormanyzat tagiai

Farkas Flórián, elnök

Lakatos Oszkár, alelnök

Teleki  László, alelnök

Balogh József

Bogdán  Péter

ó

Dr.  Pálfi  Miklós,
elnökhelyettes

Lukács Mihály, alelnök

Babai János

Bencsik Urbán

Bogdánné Sárközi lldikó

Aradi  Pál,  alelnök

Osztojkán  Béla, alelnök

Farkas Tibor, alelnök

Raduly József, alelnök

Gál József, alelnök

Rostás László, alelnök

Babos  Béla                              Balogh  Gyula                              Balogh  lmre

Berényi  László                           Bogdán  Béla                           Bogdán János

Csonka Sándor Dömötör Attila                         Farkas András
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Farkas Antal                             Fátyol  Mihály                           Fenyvesi Tibor

Horváthné Budai Julianna Horváth viktor                          Jónás Gábor

Kiss Károly                          Kolompár orbán

Kökény Kálmán

Kompák György

Lakatos lstván                             Lólé László

Nádai Gyula                             Pádár László                            Pusoma Jenő

Rácz Tamás                            Vadász lstván
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Graur lstván

Kalányos lstván

Kovács lstván

Pusztai József

Zsigmond  Károly

Hegedűs lstván

Kantár Elemér

Kozák János

Nagy József

Raffai  László
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pességet,    amelyről    a   magyarországi
cigányság     tanúbizonyságot     tett    az
1998  október  18-i  önkományzaú  vá-
lasztásokon?  Bizonyára  meglepődne  a
tudós,  s  keresné-kutamá  a  siker  okait.

Magyarországon     988     településen
1251 kisebbségi önkományzat alakult,
melyből  721-et romák hoztak létre.  Ez
az arány  talán még nem  is annyira hat
meglepetéssel.  Az  viszont  ininden  bi-
zonnyal  tudományos  elemzést  igényel
társadalomkutatóktól, politológusoktól,
szociológusoktól,   etnikai   szaktekinté-
lyektől, liogy a cigány  szervezetek kö-
zül a „Lungo Drom" szerepelt a legjob-
ban.  És  talán  még  inkább  okot  ad  az
országos  siker  elemzésére,  hogy  man-
dátumszámban  három  parlamenti  pár-
t.ot is megelőzött.

Tudományos  kutatókra  vár  ennek  az
elemzése is. Kíváncsi lennék - ha egyál-
tal±'m elemzik - milyen oksági Összefüg-
géseket  féde7.nek  fel.  Egy  lényeges,  az
alaptörvényből  f`ákadó jclzőre máris  vá-
laszt adnak tu okióber 18-i eredmények.
Éspedig arra, vajon államalkotó tényező-
e  a  cigányság?  Nemrégen  még  neves
szociológusok, társa(Jaloinkutatók is két-
ségbevonták,   sőt   akadt   aki   ellenezte,
hogy az említetijelzővel iueLssék, s rmg-
ra emeljék a magyarországi cigányságot.
Azt nem vctilom magari sem, hogy a ci-
gányság   á]l{malkotó   tényezőként   va]ó
megjelölése,    megnevezése,    eüsmci.ése
teljes mértékű.  Ugy  vélem jogilag  igen,
de  más  fontos  vonatkozásban  nem.  És
még jogilag  is csak a deklaráltság  szint-
jén. Alhoz, hogy a cigányság a szÓ igazi
értelmében  államalkotó  tényezővé  vál-
hasson  „fel  kel]  szabaduhia"  társadal-
milag,    poliükrilag,    gazdaságilag    stb.
Ami'g  az  é]ct  miiiden  területén  ez  nem
következ.ik be, valójában csak látens mó-
don   értelmezhető-értelmezendő   az   ál-
1amalkotó tényezői fogalom.

TBdr%t:?,a?Hoks:sTúltút'eor?záé::nEgr:
dekvédclmi   Szövetség   korábbi   meg-
neve7.é``be  a  minőségi jelző:  POLGÁ-
RI  SZÖVETSÉG.  Ennek korszakváltó
jelentősége   van,   valójában   azt  jelzi,
hogy   a   polgári   Magyarország   meg-
szü]etésében  már  mint  teljes  jog`']  ál-
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lamalkotó    tényezőként    kíván    részt-
venni  a cigányság,  inelynek  legproini-
nensebb       képviselője       a       „Lungo
Drom".   Ez   a   primátus   elért   sikerei
alapján  illeti meg,  hiszen  az  már köz-
tudott,    liogy    a    legtöbb    elektort    a
„Lungo  Drom"  és  a  függetlenek  állí-
tották.

A siker  okai között  első  helyen  kell
említeni,  hogy  sem  az   egyik.   sem  a
inásik  nagy  csoport  nem  vonult  be  a
különböző  pártok  zászlaja  alá.  Tették
ezt annak tudatában, hogy felismerték:
valójában pártszinekben nem leheL iga-
zán a cigányügyet képviselni. És a szo-
morú   tények  őket  igazolták.   Ország-
szerte tapasztalható:  sok a csalódott ro-
ma!  Saját bőrükön kellett ismét inegta-
pasztalniok: csak ideig- Óráig van rájuk
szükség, hosszú távon nem.

v3,ornommaíé:sarnaet:„roosát:u:áá:íteór:
körében  az  Emberhez  mélió

életet  megkapó,  felhívó,  mindenkihez
szóló   szlogen   chet   viselő   ,Lungo
Drom"  választási  programja?  Elsősor-
ban  azért,  mert  a  törésvonalat  nem  a
cigány   és  nem   cigány   lét,   hanem   a
szegénység  és  a  polgárság  törésvona-
lának  tengelyében  határozza  meg.  Ez-
zel  nem  megosztott,   nem  szétválasz-
toti,  hanem  hidat  épített  a  ``zegénysé-
gi   lét  határán  lézengő  roma  és  nem
roma  társadalmi  csoportok  között!

Sajnos a társadalmi kettéLszakadás fo-
IyamatÁnak  szenvedő  alanyai  a cigány
és  nem  cigány  szegény  i-étegck.  Es  ez
prognoszüzálliató  a jövőre  is.  Növek-
szik  a   leszakadók,   az  elszegényedok
száma.  Egy  vékony réteg pedig tovább
gazdagodik.   Ez   az  egyik  legfőbb  el-
lentmondás,  amely még feloldhatatlan.

áyzanú;É;je±ökvee]:7PAO]sgzggoés,:ydsgéE]g,]]PÓ::
val  aligha.  Mi a keserves teendő?  Pol-
gárrá  tenni  az  embcrt,  a  társadalmat.
Csakhogy  ez  egy  hosszú,  fáradtságos,
küzdeheLs foly€mat.

Ki  a  polgár?  Nem  gondolom,  hogy
akadna két társadalomkutató,  szocioló-
gus,   politológus,   aki   azonosan   fogná
fel,  hasonlóan  definiálná  a  polgíu  fo-
galmát.  A polgár  az,  aki  szabad,  füg-
geuen  éLs  tulajdonnal  rendelkezik.  Ha
polgárról  szólunk minimum  ezeknek a
kritériumoknak  kelMcellene   megt.elel-

ni. A törésvonal tehát a szegénység és a

polgárság között hú7.Ódik.  Ez[ a dilem-
mát ke]l inegoldani.  E sokisinereuenes
egyenlet  feloldása  a  sorsdön[Ő,   mely
csak az ezredfordulót követően leheisé-

ges. Ha meglesz hozzá a szükséges po-
litikai aktuat is!

Aé|:,ue?g:.?rfloa:,:sTb;:;`g:mTílt€
mának  és  a  holnapnak  egyaránt  szól.
E  programnak  nincs  aitemaúvája!  Ez
veze[ett  a  sikerhez,  s  ez  lehet  a  meg-
oldás  kulcsa,  hiszen  részletesen  t.elvá-
zolja   azokat   a   törésvonalakat`   ame-
lyek   mentén   cselekedni   kcll   mind-
azoknak a kományzati,  politikai,  gaz-
dasági   társadalmi,   kultúrális   stb   té-
nyezíknek,   akik  hosszú   távon   olyan
helyzetbe  hozhatják  a  szegény  cigány
és    szegény    nem    cigány    rétegeket,
hogy  először  is  képesek  legyenek  az
esélyegyenlőtlenségeket   leküzdeni,    s
esélyegyenlőséget  teremtve  felzárkóz-
ni  éLs  a  polgárosodás   útjcfta  lépni.

Hiú  ábránd,  ha  valaki  aiTa  gondol,
hogy mintcgy 600-800 ezemyi cigány-
sággal, s a legalább ennyi, ha nem több
hasonló  sorsú  magyarsággal  tárt karok
várják Európában. Az Emberhez méltó
életet program  a  cselekvés  programja.
Sok  ezer  cigány  és nem cigány  ember
véleményét,  kérését,  javaslatait  tartal-
mazza. Ez a program reális, minden ré-
s7.ében megvalósítható. Ez a program a
kontinuitásra,  a  folymnatosságra  és  a
megújításra egyaráni épít, fontos doku-
mentuma  lehet egy  leendő,  a  magyar-
országi cigányság helyzetének j avításá-
hoz s7.ükséges komplex kományzati és
társadalmi program megszületésének.

As?trágT,tévpőtls:`e:égáravgéynoybe;
következetességet    és    progresszívebb

politizálást    igényel    minden    szinten.
És   nem  szabad  megengedni,  hogy   a
vázolt   prioritások   háttérbe    szorulja-
nak,   elmosódjanak,   s   ne   itftsadalmi
rangjának    és    súlyának    megfelelően
kezelje  a hatalom  a  magymországi  ci-
gánysá8(,t.

Emberhez   méltóan,   a   cigányokkal
együtt teremüető csak meg a nagy mű:
a polgári Magyarország.

Farkas Ká]mán
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lnterjú Csillei Bélóval a „Roma Esély" Alapiwányi Szakiskola igazgatójával
Csillei  Béla  több  kiváló  pedagógus-

sal  egyetemben  Szolnok  város  letma-
gyobb   elismerését  jelentő  pedagógiai
díját kapta 1998 decemberében.

Ebből   az   alkalomből   kértük   meg,
meséljen munkéüáról, az iskoláról.

-  Ha  belegondolok,  akkor  azt  kell,
hogy mondjam,  díjat az szokott kapni,
aki lezárja élete f`ő művét,  majd nyug-
díjba megy. Nos, ha én ilyet gondolnék
rendkí'vül csalódnék magambm, hiszen
sem   korban,   sem   pedagógiai
munkámban nem  vagyok  a ÍŐ-
művemnél, inkább úgy érzem, a
megkezdett  úton  ez  a  di'j  egy
megerősítés,  hogy  haladjak  to-
vább.

Egy ilyen kezdeményezés te-
le van kockázatokkal - és nem-
csak számomra, hanem a gyere-
kek,  a szülők,  a város  számára
is. Ezzel a dl'jjal azt a visszajel-
zést kaptam, hogy a város elfo-
gadta   és   érzékeli   tevékenysé-
günket.   Az  igazsághoz  hozzá-
tartozik,   hogy   két   és   féléves
munkám    van    emögött.    Had
mondjam el, hogy miután a ma-
gányos hősök kora lejárt, annak
ellenére,  hogy  a  díjon  csak  az
én nevem szerepel,  ennek elle-
nére ez egy csapaünunka,  ami-
be beletartozik Farkas FIórián,
Dr. Pálfi Miklós, Kökény Kál-
mán, Bujdosó Jánosné, Varga
Andrea és lmrei lstván, akik-
kel  lépésről  lépésre  találtuk  ki
az iskolát. Megpróbáltuk a tör-
vényes keretek közé beszorítani

tási  rendszer  az,  ahol  a  gyerek  tudást
szerezhet.   Azonban  ha  ez  a  rendszer
nem tudja az összes gyereket úgy elhe-
lyezni,  hogy  ez  mindenkinek  a  javát
szolgálja, akkor helyet kell adni a civil
kezdeményezéseknek.  Gondolok  itt  az
egyliázi és különböző alapítványi isko-
lákra,  olyanra  mint  a  miénk  is,  ahol
alapelv  az,  hogyha  a  gyerek  eltávolo-
dott  az  iskolától,  akkor  megpróbáljuk
az  iskolát közelvinni  a gyerekhez. Ná-

magyar kultúra együtt alkotják a nem-
zet közös kultúrájá[.

Meggyőződésem, hogy az emikai fe-
szültségek oka az,  hogy  nem  ismerjük
egymást. Nagyon sok gyerekben fedez-
zük  fel,  hogy jóképességű,  tehetséges
fiatal,  csák  szömyű rossz  szociális kö-
rülmények   között    él.    Folyamatosan
kap`juk a visszajelzést,  hogy  a kikerült
tanulóink,  kiváló  munkaerők.  Unoka-
testvéreiknek ajánl.ják ezt az  iskolát és

más oktatási intézményekből is

ezt a f.ajta oktatást. A gyerekek is szere-
tik, hiszen folyamatosan jönnek. Nekik
is szól a hála, hisz ok elhitték, elfogad-
ták, hogy tudunk esélyt adni.

0lyan  gyerekek jámak hozzánk,  és
ez  független  attól,  hogy  cigány  vagy
nem cigány, akik nyolcadikig az utolsó
padban  ültek  és  a  pedagógusok  úgy
voltak velük, hogy ha csendben marad-
nak megkapják a kettest.  Kölcsönösen
szabadulni    akartak    egymástól.    Egy
gyerek akit így kezelnek miért is  sze-
reme  iskolába jámi?  Egyébként pedig
úgysem  tudna a család  a középiskolai
tanulmányait finmszírozni. Tanulni pe-
dig mégiscsak kellene,  hiszen  az okta-

lunk  nincs  semmiféle  megkülönbözte-
tés: jó  illetve rossztanuló,  cigány vagy
nem  cigány.  Fontos  az,  hogy  a gyere-
kek  visszaszokjanak  a  negyvenöt  per-
ces Órákra, a dolgozatokra, felelésekre.
Ehhez külön Óráink vannak. A szakiro-
dalom    reszocializációs    folyamatnak
nevezi  ezt a fajta oktatást.  Ezen kívül
van  heti  kétórás  személyiségfejlesztő,
önismereü  Óra.  Itt  olyan  pedagógusok
foglalkoznak a  diákokkal,  akik külsős
munkatársak,  nem  függnek  tőlük,  így
jobban meg mdnak nyilni. Van ezenkí-
vül   állampolgári   ismeretek,   tanulás-
módszertan,  illetve  cigány  népismeret,
ahol  bemutatjuk  hogy  a  cigány  és  a

ig99..iar"ár                   ,,LUNGO  DROM"

átjönnek       hozzánk.       Sajnos
mindemellett nálunk  is  tapasz-
talható  a  lemorzsolódás,  mert
sokan  úgy  gondolják,  hogy  it,t
nem  kell  tanulni  éLs  miután  rá~
jönnek,  hogy  ez  nem  így  van
elmennek  és  inkább  pénzt  do-
bálnak az  automatákba,  csava-
rognak.  Sőt volt o]yan is, aki a
börtönből   üzent.   Azt   gondo-
lom, és ez egyben kérés is len-
ne, hogy a telei)ülési, kisebbsé-
gi  önkományzatok vezetőinek
kellene folyainatosan ellenőriz-
ni  a  helyi  diákjaikat.  Ez  nagy
sesír?efieeTniosnz#a:on#ahogy

az országt)an már két ilyen jel-
legű iskola is működik:  Edelé-
nyen   és   Tatabányán,   sőt   ha
iiiinden  jól  megy,  Budapesten
is létre fog jönni ez a fajta ok-
tatás.  Nagy  gondom,  I]ogy  se-
gítő   pedagógiai   módszerekre
lenne szükség,  és nemcsak ne-
künk,  hanem  más  alapítványi
iskoláknak  is.  0lyan  iskolákra

gondolok,  ahol  különböző  módszerek-
kel közelebb  vinni az  iskolát a gyere-
kekhez.  Az  államnák át kellene   gon-
dolnia, hogy a már működő modelleket
illesszék  be  az  állami  oktatási  rend-
szerbe és kapjanak kiemelt támogatást.
El  kell  gondolkodni  azon,  hogy  mi  a
jobb?  Itt ülni az iskolában,  vagy a fia-
talkorúak börtönében.  Szerintem az  is-
kolában mégis csak jobb.

Nos, mi ezen vagyunk,  és ha emellé
még kapok is egy pedagógiai díjat, ami
azt jelzi,  hogy  végül  is  jól  csinálom.
amit  csinálok,  miért ne  lennék  elége-
dett?

8. Kóté Lilla
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Hende Csaba igazságügyi államtitkár adta át a ,,KULCSOT'
Farkas Flóriánnak, az OCKŐ elnőkének -ez a kulcs nyitja majd

az Országos lnformációs és Művelődési Központ ,,ajtajá{',
amely állandóan nyitva lesz a romák előtt ....

1999. január 12-én került átadásra az
Országos  Cigány  lnfomációs  és  Mű-
velődési  Központ.  A  helyszh:  Buda-
pest X.,  Gyömrői út  103.  Az  országos
cigány  önkományztat  új  intézményé-
ben a tervek szerint - egyebek mellett
- művészeú galéria, szakkönyvtár, mú-
zeum, információs és módszertani köz-
pont, szfliház kap lielyet. A központ tá-
mogatásáról még az előző kormány ha-
tározott.  150  millió  forintot biztosított
az intézmény  létrehozására,  30 milliót
pedig  a muködtetésére.  Az  új  kabinet
megvizsgálta a központ tervét, és j óvá-
hagyta elődje döntését.

Meghívott vendégek:  Hende  Csaba
igazságügyi államtitkár, Tóth  Zoltán a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
orsztályvezetője,  Varjú  Gabriella he-
lyettes osztályvezető, Elekes Botond a
Nemzeti  Kulturális  Örökség Miniszté-
riuma  Etnikai  Kisebbségi  Főosztályá-
nak   főosztályvezetője,    dr.    Csapodi
Miklós orsz.ággyűlési k,épviselő.

A romák  részéről:  Lakatos  Meny-
hért  ffó,  Choli-Daróczi  József költő,
Bangó Margit énekes, Varga Gusztáv

a  Kalyi  Jag  együttes  vezetője,  Szen-
tandrássy  lstván  festőművész,  a  100
Tagú   Cigányzenekar,   Csemer   Géza
rendező  és még  számos jeles képvise-
lője a mai cigány művészeteknek...

Farkas FIórián megnyitó beszédében
arról szólt, hogy a cigányoknak először
nyflt   alkalmuk  arra,   hogy   kultuális
céljaikat,  vágyaikat  megvalósíthassák.
A művészetek ininden  területe kapjon
egyenlő esélyt arra, hogy fölmutathas-
sa azokat az értékeket,  amelyet képvi-
selnek.

„he egy  újabb  lehetőség - ha úgy
tetszik,  esély  -,  éljenek  vele  azok  a
művészek,  alkotók,  akik a mai cigány
kultúra  alakítói,  művelői.  Arra kérlek
bemeteket, hogy öregbítsétek a cigány
kultúra értékeit, mert ezen keresztül le-
het tesztelni,  lemémi egy nép  tehetsé-
gét, ámatatosságát.

A  kultúra,  a  művészetek  összekötő
kapocsként szolgálhatják  a magyar  és
roma kapcsolatok egymáshoz való kö-
zeledését és  elmélyítését.  Legyen ez a
ház a roma kultúra bölcsője..."

Hende Csába lgazságügyi Államtitkár
elmondta, hogy fontosnak tartia, hogy a
cigányság közeledjen  önmaga és  a iiia-
gyarság  felé,  magával  hozva  azokat  a
kum]rális  értékeket,  amelyek  a mai  ci-
gányság  akaratát  tiikrözi,  s  egyben  le-
csendesíti azokat a felhangokat, amelyek
előítéletes hangulatot korbácsolnak. A ci-
gány  kultúra megismertetése  közömbö-
sítheti az említett femangokat. S végül ar-
ra buzdftotta a romákat, hogy tartalommal
töltsék meg ezt a liázat.

Dr.   Csapodi   Miklós   országgyulési
kéf)viselő  arról  beszélt,  hogy  „hajózni
kell, hajózni szükséges..."  Be kell fog-
ni a lehetőség szelét a kultúra vitorlájá-
ba,  s  akkor  haladni  tudunk  a kitűzött
célj aink felé.

Elekes  Botond  a  Nemzeti  Kulüiiális
Őrökség Mnisztéduma Etnikai Kisebbsé-
gi Főosztály főosztályvezetője elmondta a
hallgatóknalq hogy ebben a házban lehet
alkotni, sok mindent be lehet és be is kell
p5tolni - a lehetőségek ajtaja nyitva van -
csak be keu lépri rajta

Ezután  került  sor  a  ,kulcsátadásra",
amelyet  Hende  Csaba  lgazságügyi  Ál-
lamútkár adott át Farkas FIóriánnak,  az
OCKŐ elnökének, aki azonnál átadta azt
a cigány kulaíra hazai képviselőinek...

A  100  Tagú  Cigányzenekar tette fel
az i-re a pontot - annyiszor megcsodált
játékával nyűgözte le a közönségeL

Rácz Lajos
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Bogdán  Jancsinak  volt  egy  álma.  Egy
álma, amely szombat hajnalban egy ször-
nyű  csattanással  véget  ért.  Bogdán  a je-
ges országúton  nekicsúszott egy szembe-
jövő kocsinak. Azonnal meghalt.

Ettol    a    szombat    hajnali    pillanattól
kezdve     minden     megváltozott.     Mert
szombat hajnalig volt értelme a közös ál-
modozásnak,  a  terveknek,  az  elgondolá-
sokiiak.  Az  éjszakába  nyúló  borozások-

:skÉradgeykoens,í::€jgví;g:keTútg;t,]:tas2cÍ:

É:E:[nníe[eégn%ÍkeüTÍsr.kÉusS#ögnub]g:]b:s:undeo#
engedhstte  meg   magának,  hogy  részeg
vagy  másnapos  legyen  -  neki  rohannia
kellett,  szervezkednie,  dolgoznia,  külön-
ben az álmok csak álmok maradnak.

Mindegy.  Szombat reggel  vége lett  az
egésznek. Jancsi holtan maradt a roncsok
között. Ennyi volt. Harminchat év, és egy
iskola, amelynek nagyon nehéz lesz most
folytatódnia.

Mert Bogdán János  álma az volt, hogy
igen  is,  be  lehet  bizonyítani:  megfelelő
körülmények  megteremtése  esetén  a  ci-
gány  gyerekek  éppen  úgy  képesek  meg-
állni a helyüket az oktatásban, mint bárki
más.  Nem hülyébbek,  mint  sokszor  sze-
rencsésebb  kortársaik.  Csak  törődni  kell
velük,  gondoskodni róluk. Tudta,  hogy  a
nyomorból,   a  munkanélküliségbol  csak
úgy  lehet kitörni,  ha  a  fiatalok  tanulnak.
Az   előítéletek   építette   gettóból    nincs
másként   meiiekvés,   csak   ha   a   cigány
gycrekek  elvégzik  az  iskolát,  érettségiz-
nek,  egyetemi  diplomát  szereznek.  Ha  a
szülok  megértik,  gyerekeik  csak  így  él-
hetnek emberhez méltó életet a XXI. szá-
zad felé közeledő világban.

Ez   az   álom  persze   sokunké.   Hiszen
nem túl eredeti  felismerés,  hogy az anal-
fabéták  szükségszerűen  munkanélküliek
lesznek,  nyomorogni  fognak.   Páriaként,
társadalmi   megvetéstol   sújtva   tengetik
életüket.  Csakhogy  álmodozni nem kei.ül
sokba.    Kényelmes,    tiszta   elfoglaltság.
Nem kell még a kezünket sem bepiszkol-
ni,  összeveszni  a barátainkkal,  alkudozni
és vitatkozni. És még a lelkiismeretünk is
rendben.  Hiszen  mi  annyi  szépet  és  jót
eltei.veztünk.  Csak  az  a  csúnya  világ,  az
nem akarja, hogy jó legyen.

Aztán persze mindig akadnak olyan re-
nitensek, akik nekivágnak az álmok meg-
valósításának.   Ilyenkor  kiderül,  hogy   a
szépen kitalált dolgok a valóságban jóval
bonyolultabbak - sokan  az együtt álmo-
dók közül  nem is  úgy képzelték el,  aho-
gyan  sikerül.  Ilyenkor  lehet jókat  vitat-
kozni, és sok rosszat elmondani arról, aki
megpróbálta, és így engedményeket tenni
a valóságnak.

János  mindezzel  nem törődött,  a pécsi
Gandhi  Gimnáziumban  lá[ta  élete  értel-
mét megvalósulni. Derdák Tibor mellett

az  egyik  alapítója volt az intézménynek.
Az  ország  egyetlen  cigány  gimnáziumá-
nak  igazgatójaként  kollégiumot  szerve~
zett, járta a fálvakat és  a  szüloket győz-
ködte, higgyék el, hogy csak a gyerekek-
nek  tesznek jót,  ha elengedik oket a vá-
rosba tanulni. Mert nincs más esély. Spe-
ciális  tanterveket dolgozott ki.  Mert  egy
Gandhi Gimnáziumban végzettnek tanul-
nia kell mindazt, amit egy bárhol máshol
érettségizettnek,  még  ákkor is,  ha  ehhez
sokkal többet kell megtanulnia, mint egy
generációk Óta értelmiségi családban fel-
növő ifjúnák.

A  Gandhit  egy  alapítvány  hozta  létre,
de  az  alapi'tók  képtelenek  lettek  volna
fenntartani  az  intézményt.  Állami  segít-
ség  nélkül esély sem lett volna a mukö-
déshez. Ezért hát lobbizni kellett, értetlen

politikusok   kegyeit   keresni,   szervezni,
hogy    minden   muködjön.    Tomatermet
építtetni, miközben jócskán akadtak, akik
erre  azt felelték:  mi  az ördögnek cigány-
gyerekeknek      tornaterem?      Örüljenek,
hogy írni megtanulhatnák. És ákkor Bog-
dán  szép  lassan,  tagoltan elmagyarázta  a
nehezebb   felfogásúaknak   újra   és   újra,
hogy  a  falusi  cigánygyerekeknek  éppen
olyan joguk van a normális iskolai életre,
mint bárki másnak.  Tornaterem, írásvetí-
tő, szertár, jól képzett tanárok.

Közben  megte.rvezte  a kollégium szo-
báit, bútorokat keresett,  mert a szép kör-
nyezet,  mint  tudjuk,  jóra  serkent.   S  ha
maradt egy kis ideje ping-pongban tönk-
reverte a nagyszájú tanítványokat.

Az  élete  persze  korántsem  volt  ilyen
idilli.  Mert persze,  hogy  politikai  üggyé
is  vált  a  Gandhi.  Annyira,  hogy  az  új,
magát polgámak valló kormány, egy civil
kezdeményezésként indult iskolának nem
adta meg az egyébként megígért támoga-
tást.   A   Gandhi   az   összeomlás   szélén
egyensúlyozott.   Ahogy  eddigi  története
során mindig is.  Mert a kormányok álta-
lában  nem szívesen  áldoznak  arra,  hogy
cigánygyerekek tanulhassanak.

Én  nem túlzottan  aggódtam.  Hiszen  a
lehetetlen  helyzetekben  Bogdán  mindig
talált  valami   megoldást.   (Csak   néhány
napja   mondta   egy  közös   barátunk:   ha
összeomolna az iskola, Jancsi azt nem él-
né túl. De hát mond az ember néha ilyen
butaságokat.)

Jancsi  egy késő éjszakába nyúló meg-
besz,élés  után  indult  el  néhány  tanítvá-
nyához.   Aztán  jött   az   a   csattanás.   És
kész.

Maradtak  az  álmok.  Meg  az,  hogy  a
Gandhit  nélküle kell  továbbvinni.  Nehéz
lesz.

Dési János
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Búcsú a
néptanítótól
Féjdaiomtól  csorduit  szívvei  búcsú-

zunk toled Laci bácsi, akit az értelmet-
Ien  halál  ragadott  el.  Te,  az  örökifjú,
igazi néptanító,  hetvenkét esztendő ter-
heit,  tapasztalatait,  nyűgét, kilátástalan-
ságaiL  útkereséseit  cipelted  magaddal,
piuö=sazt::zg:t:,meg,SozrtktíL|,ébz:iássa|

küszködve  rovom  e  sorokat  Rólad,  a
bölcs,  igazi  néptanítóról,  aki  annak  a
generációnak  voltál  egyik utolsó  örö-
köse,   aki   imádott   tanítani,   oktatni,
szerette a gyerekeket,  s  ezt egész éle-
tével bizonyította.

Örökre    elment    dr.    Harangozó
László főiskolai docens, aki valójában
néptanítónak  vallotta  magát.  Ez  a  hi-
vatás   állt   legközelebb   hozzá.    1927
február  10-én  született  Hévízgyörkön
egy uradalmi kovács apa és egy cseléd
anya magzataként.  S  mint ilyeneknek,
nehéz  sors  várt rá  is.  Mégis  küzdötte
magát a pályán, s amikor a pedagógia
csúcsaira ért, visszatért régi szerelmé-
hez, a néptanítósághoz.

Nyugdíjasként,    a    Nyff-Dinamika
szellemi iiiindeneseként szolgálta a ci-
gány  oktatásügyet,   a  felnőtt-   és   to-
vábbképzést  azzal  a  Líkös  Sándor-
ral,  akinek  oldalán  érte  a  halál.  Az
igazság  olykor  kegyetlen,  de  ki  kell
mondani.   Mint  oly  sokszor  az  évek
folyamán, azon ajanuár  13-i kora dél-
utánon  is  együtt indultak  Tiszavasvá-
riba   továbbképzési   ügyben,   amikor
bekövetkezett a halálos  autóbaleLset.

Ki tudná felsorolni is,  hányszor áll-
tál katedrára a félévszázad alatt,  hány
nebulómk   a   fej.ét   simogattad  meg?
Biztató  hangod most is hallom,  amint
odafordulsz a vizsgázó cigány ember-
hez, s azt mondod: Ugye, tudod te ezt,
kiskomám?   Úgy   van!   Mond   csak!-
biztatod.  Legalább  ezer  (!)  roma  fia-
talt,  felnőttet,  lányt és  asszonyt oktat-
tál  a  szépre,  a jóra,  segítetted  hozzá
okst  a  tudás,  a  különböző  szakmák
megszerzéséhez.   Ismertek,   szerettek,
szívükbe zártak,  mert rólad  sugárzott
a  jótétlélekség,  a  segi'tőszándék,  s  a
halvány  nyomait  sem  lehetett  felfe-
dezni még csak enyhe korholásaidban
segsazí:t%gksü::,::t; z%[fhna:5L  Ró]ad:

Te szerettél bennünket!  Te szeretted a
cigányokat!   Fájó   szívvel   búcsúzom
Toled Laci bácsi tanítványaid és bará-
taid  nevébem  is.   Emléked,  embersé-
ged, hangod, intő szavad,  segítő szán-
dékod, soha nem felejtjtik.

Dr.  Harangozó  Lászlóval örökre el-
ment  a  pedagógus  társadalom  egyik
kimagasló egyénisége, a néptanító.

Farkas Kálmán
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Az      egy,üttes      tagjai:      Balogh
Künstler  Agnes  ének,  Balogh  Jó-
zseí. ének,  gitár,  tzmbura,  mandolin,
Nagy  .Tózsel. ének,  tánc,  kanna,  ka-
nál  és  Varga  Gusztáv  az  együ[tcs
vezetője,   s   egyben   alapító   tagja,
ének, tánc, gitár, ritmus.

Kitüntctéseik:   1979-ben  a  „Nép-
művészet  lfjú  Mestere"  cím.  1985-

E:,l,11g#uÁílpíl-E:,s.züw'úonNívó-
Lemezeik:  1983-bm lemez készül

a Folklor  Art Európa-Belgium:  Aki
dudás  ákar  leniii  címmel,  1989-beii
a   Lungoj    o   droin   mgla   mande
(Hosszú  az  út  előttem)  aranylemez,
1990.:  K€iringszo  me phirav  (Amer-
re    én    járok...),     1992.:     0     suno
(Álom). A négy közül három arany-
lemez.

A tűznek  hatalmi  ereje  van:  városo-
kat,  erdőket  tesz  hamuvá,  de ha meg-
szelídítjük,  akkor  alázatosan  szolgálja
<v.  életünket.  Az  emberben  feszülő  tűz
ugyanilyen  -  ha  szabadjára  ciigedjük,
akkor  pusztító   indulattá  válik,   zmely
rombol  és  Öl,  de  ugyanaz  a  tűz  alkot,
t.cremt és olyan érzelmi hőfokot (aurát)
hoz  létre,  amely  fclszabadítja  a  ierhek
alól  az ember lelkét...  A békesség  tüze
fölmelegíti az ember szívét..

A  Kályi  Jag  együttes  zenéje  olym,
mint egy ropogó tábortűz - odavonzza

12

Az együttes CD-l)orítója

tTK  embert  -,  mert  elementális  ősi  erő     benne. Fájdalom és öróin: e furcsa pár-
van   benne,   amely   hív,   csalogaL   tele     huzamból életre kel egy olyím csodála-
van  ígéretekkel,  szinte  tenyérként  fö1-     tos  zene,  mely  bölcsőként i.ingaija az
emeli az embcr szívét a szabadság ho-     embert.
rizontja folé.  0lyan hamóniát hoz léL         Varga Gusztáv  élete olyan,  mint egy
re,   amely   szinte  fáj,  mert  öröm   van     mese:  egyszer volL hol nem voli,  vala-
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Varga Gusztáv

liol Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
egy fiatal cigány fiú,  talán a legkisebb
a  családban,  aki  elindult  a  fővárosba,
hogy szerencsét próbáljon az építőipar-
ban.  Akkor  még  nem  tudja  a  főhős,
hogy bizony kemény próbát kell majd
kiállnia. A fiú vasámaponként elővette
a gitárját és szomor.ú dalokat pengetett,
s   közben   énekelt   saját  anyanyelvén,
azaz   cigányul.   A  dal  megérintette  a
többi roma ember  szívét.  Először hal-
kan, majd egyre erőteljesebben zúgott,
I]ömpölygött a dal. Az egyik kannát ke-
rített, s dob gyanánt kísérte a gitárszó-
lamot, a másik két fadarabot vert össze,
s ezzel sajátos ritmust adott a zenének.

A sebtében  összeállt  zenekar  szóra-
koztatta a száuó lakóit.  A zenekar bő-
vült, csiszolódott, s aliogy nőtt az igény
Varga Guszüék zenéjére, úgy nőtt vele
párhuzamosam  az  igényesség.  Csiszol-
ták   az   előadásmódot,   már   kezdtek
ügyelni  a részletekre.  Ekezdték mód-
szeresen gyűjteni a roma dalokat, meg-
koreografálták a mozdulatokat,  a ki és
belépéseket,  sőt  a  mosolyt  is,  s  ezzel
kezdetét vette a szhpadi látványosság
megteremtése,  de ugyamakkor megma-
radt a zenében és a táncban az improvi-
zatív elem,  amely hullámként érintette
meg az ember lelkét.

Varga  Gusztáv  életében  elkezdődött
egy intenzív  tanulási folyamat a zené-

ben   és   a  magán-
életben    egyaránt.
Guszti   rájött   arra
az    alapigazságra,
hogy  igazi  értéket
csak      szorgalom-
mal   és   tmulással
lehet elémi.  Ebből
a       feli smerésből
született   a   roma

#gT%yuűj:áú
lán  az  elsők  közt
ismerte  fel   azt   a
zenei   tényt,   hogy
vissza  kell  menni
a gyökerekhez, va-
gyis a cigány nép-
dalhoz.        Cigány
Kodályként  fárad-
hatauanul  gyűjtött
a  „szájból"-  meg-
őrizve és  átörökít-
ve   iiiindazt,    ami
mé8 "él".

Ezeket a dalokat
megtisztította       a
vadhajtásoktól,     s
„beoltotta"      saját
egyéniségével.
Ezek az újraterem-

tett dálok elhozták  azokat a reménye-
ket, álmokat, egyszóval a sikert, amely
annyit váratott magára.

1981-ben  már  történelmi  név  lett  a
Kalyi   Jag.   Ekkorra  már  nemzetközi
táncszínházakban  lépnek fel.  A televí-
zió is közvetíti a fellépésüket. A Tava-
szi Táncliáz Fesztivá-
1on     tl'zezer     ember
előtt játszanak.  Éven-
ként ötven  fellépésük
van.   Az   igazi   siker
1988-ban   válik  nyil-
vánvalóvá:    a    Kalyi
Jag-gal fhet készíte-
nek, ez a fih bejárja
Európát,  sőt  Japánba
is  eljut.  Ekkorra már
nem panaszkodhat az
együttes,   mivel  Dél-
KoreátóI     Brazfliáig,
Európáról nem is be-
szélve,    beutazzák   a
világot.

Ma    már    kétezer
koncertet     tudhatnak
maguk mögött, tavaly
ünnepelték    fennállá-
suk 20. évfordulóját.

Hallgatom      Varga
Guszüt, ezt a csendes,
halk  szavú roma em-
bert,  aki  pÓz  nélkül,
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könnyedén beszél azokról a sikerekről,
amelyeket átélt, úgy mondja el, mintiia
egy csettintés lett volna az egész.  Úgy
vélem, hogy optimista embemek adatik
meg  ez  a könnyed  elegancia,  amelyet
olyan terinészetesen liord, mint egy fel-
öltőt.      `'

Varga  Gusztáv  nemcsak  tanul,  tanít
is.  Sok-sok  fiatal  szeretné  „ellesni"  a
Kalyi Jag útkát. Guszü nyitott a hozzá-
fordulókhoz,  mert  tudja,  hogy  hosszú
az út, amíg rálel az ember a siker forrá-
sához. Varga Gusztáv ivott belőle, s en-
gedi, hogy mások is olüiassák szomju-
kat.

Varga Gusztáv nős, felesége történe-
lem-magyar  szakos  tanár,  aki  magyar
létére cigányul is megtanult, mert érte-
ni akarta azt,  amit a férje művel.  Szá-
mára  a  „beolvadást"  nem  a  kényszer,
hanem  a  szeretet  szülte.   Négy` gyer-
mekük és két unokájuk van.

Varga  Guszú egyik  álma:  egy  roma
középiskola  és  sok-sok  munkahely  a
roma fiatalok számára, mert a le nem
kötött, kallódó életforina olyan vissza-
vonhataüan  létfomába  sodorhatja  az
embert, ahol csak börtöndalokat tanul-
hat.  Reméli,  Iiogy nem így lesz,  hiszi,
hogy  a lehetőségek elhozzák a cigány
emberek számára is a polgári létfomát,
ahol  a  cigány  nyelv  olyan  értékekkel
bff majd, mint a világ bámely nyelve.

Rácz Lajos
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Dr. Hende Csaba, Bogdán Béla, Ritkó Emilia és dr. Doncsev Toso
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Raduly József, Farkas Flórián, dr. Pálfi Miklós és Osztojkán Béla

Bizakodók

Lakatos Menyhért

Horváth Aladár

A győztes
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égünk: \1,Ve OIMI y
Fátyol  Mihály   tradicionális   zenész

csaláflból   szármaLzik.   1728-ig   vissza-
menőleg  dokumentális  anyaggal  ren-
dekeznek. Ez az anyag hűen tükrözi és
visszavezeti  a Fátyol  zenész  dinasztia
életútját,  amelyben a zene sorsmegha-
tározó szerepet töltött be.

Fátyol Mihály talán tudatosan, vagy
tudat alatti módon kötődni akart a ze-
nész sorshoz. Tálán ebből a megfonto-
lásból lett vendéglátóipari szakember -
azaz  étteremvezető -,  s  így  a zenétől
nem  kellett  elszakadnia,  mivel  abban
az időben egy nívós étterem nem nél-
külözhette a cigány zenét.

Az  életszínvonal  zuhanása azt ered-
ményezte, ho8y  színvonalas éttemek-
nek meg kdlett válnia a cigány zené-
tő1, mert a csőd állapotába kerültek,  s
emiatt  sok  étterem  megszünt.  Fátyol
Mihálynak is  új  lehetőség  után kellett
néznie.

Ebben  az  időbem  -  1987-et  Írtak  -
álakult meg az első roma sajtó Magyar-
országon,  a Romano Nyevipe,  .amely-
nek álapító tagja volt Fátyol Mihály is.

A Romano Nyevipe adott először tu-
dosítást,  első kézből,  hitelt érdemlően
cigányok fftak cigányokról. Egy új  fe-
jezet kezdődött: lázzal és hittel dolgoz-
tuk fel az eseményeket történéseket új
megvflágításban, belső tűzzel tártuk fel
azokat az igazságokab amelyek évszá-
zadok Óta szunnyadtak.

Emlékszem Fátyol Mihályra és azok-
ra a „dühös" glosszákra, amelyek igaz-
ságszeretetéből íródtak. A sarokba szo-
n'tott  cigány  emberek kizsákmányolá-
sáról és airól a szellemi terronól szól-
tak,  amelyeket  az  akkori  társadalom
csak  úgy  megszokásból,  gyákorlatból
alka]mazott   „rendteremtés"    céljából.
Fátyol Mihály tudatosan „vadászott" az
ilyen  szembetűnő  módszerekre,  ame-
lyek tudatosan  sakkban tartották a ro-
mákat.

A több éves újságírói pálya politikai
útra indította. Ebbem az időben külön-
böző civil szervezeteket lebetett alakí-
tani. A romák is tevékenyen részt vet-
tek ebben.  A lehetőség különböző vá-
gyakat fogalmazott meg a romákban is.

Fátyol  Mihály  több  lekes  fiatallal
együtt  megalakította  a  CISZ-t.  Egyik
meghatározó programj ukként szerepelt
az   oktatáspolitika,   melyben   szerepet

ló

kapott a továbbtanulás - közép és felső-
fokon.  A CISZ vezetősége alapítványt
hozott létre azzal a céllal, hogy a tehet-
séges roma tanulókat anyagilag  támo-
gassa  a  továbbtanulásban.  Ez  a prog-
ram a későbbiekben több szervezet ve-
zémotivuma lett, mivel az oktatás a ci-
gányság    fundamentumát képezi.  Kell
egy értelmiségi réteg, amelynek rálátá-
sa van a társadalmi változásokra, intel-
lektusánál fogva tárgyalóképes. Folya-
matos jelzéseket tud küldeni a minden-
kori hatalom felé, mely jelzések meg-
fogalmazzák azokat a hiányokat, amely
nélkül egy-egy etnikum kiszolgáltatot-
tá válik.

Fátyol  Mihályt  az  igazság  szeretete
sokszor  sodorta  konfliktus  helyzetbe,
de Ő  folyamatosan kitartott mellette,  s
ez egy idő után tiszteletet parancsolóvá
válL  olyannyira,  hogy  Fátyol  Mihály

nélkül nem volt kerekasztal, konferen-
cia.  Szükség  volt  a higgadt,  átgondolt
javaslataira, amelyek által új törvények
születtek a cigányok jogainak védelme
érdekében.

Fátyol Mihály jelenleg is részt vesz a
kerület  kisebbségi  Önkományzatában,
ahol oktatáspolitikával foglalkozik. Az
elmúlt  hónapokban   az   Országos   Ci-
gány  Kisebbségi  Önkományzat  saját
nyomdához jutott,  amelynek  ő  lett  az
igazgatója.  A  nyomda  kapacitása  ko-
ránt  sincs  kihasználva.  Tervek készül-
nek a gazdaságos működéshez - a gaz-
dasági  terület  nem  idegen  Fátyol  Mi-
hálynak  - jelenleg  tanulja  a  nyomdai
szakmát. Ez a nyomda az első lépés ah-
hoz az  Önállósághoz,  amely jámi tanít
bennünket.

Rácz Lajos
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A     Magy`drországi      cigány()kért
közalapi'ttvány   kuratóriuma    1999.
január  22-én  a  Miniszterelnöki  Hi-
vatal   konferenciatermében   ünnepi
kuratóriuiri ülés keretében - immár
más()dik  alkalommal  -  adta  át  Kö-
zéleti-di'jái.

A  díjat  olyan  cigány  és  nem  ci-
gány    személyeknek,    közösségek-
nek`  helyi  szervezeteknek  és  intéz-
ményeknek  ítéli  oda - tevékenysé-
gük elismeréseként - a kuratórium,
akik munkájukkal saját közegükben
a legtöbbet tettek a többség és a ki-
sebbség  együttélésének javításáért,
egymás jobb  elfogadásáért,  megis-
meréséért és  a cigány  cmberek tár-
áadalmi integrációj áéii.

DÍSZVENDÉGEK
Hende  Csaba  politikai  államtit-

kár,     Kaltenbach    Jenő    ország-
gyűlési biztos,  Kósáné Dr. Kovács
Magda a parlament emberi jogi, ki-
sebbségj   és   vallásügyi   bizottságá-
nak  elnöke,   dr.   Doncsev   Toso  a
Nemzeti  és  Etnikai  Ksebbségi  Hi-
vatal elnöke.

A     Kanizsa     Csillagai     cigány
együttes pergő ritmusú dalaival nyi-
totta meg az ünnepséget. Dr. Eper-
jesi Tamás, a Magyarországi Cigá-
ny()kért   Közalapítvány   kuratóriu-
mának elnöke  egyperces  néma fel-
állásra szólította fel az egybegyülte-
ket - így emlékezve meg az elhunyt
Bogdán Jánosra, a Gandhi Gimná-
zium néliai igazgatójára -,  akinek a
munkáss.ágáért Posztomusz-díj at j a-
vasolt.

Beszélt  a  Czinka  Panna  Alapít-
ványró1,  amely  4,5-es  átlaggal  ren-
delkező   roma   tanulókat   támogat.
Dr. Eperjesi Tamás zárójelben meg-
jegyezte, hfl'  istennek bőven akad-
nak ilyen jó tanulók.

Hende Csaba politikai államtitkár
hangsúlyozta,  hogy  a  díjak  odai'té-
1ésénél   az   esélyegyeriőség   érveit
tartották  szem  előtt.  Ebből  fákadó-
an cigány és nemcigány ember egy-
forma  eséllyel  pályázhatott.  Az  el-

végzett  munka és  annak hatékony-
sága doinináli a díj  odai'télésében.

D()ncsev   Toso   arra   emlékezett,
hogy  alkalmas  idíben  elfelejtettük
megköszönni  egy-egy  einber,  vagy
szervezet  odaadó  munkáját.  „Most
megragadva az alkalmat ezúion kö-
szönöm   meg   mindaz()knak,    akik
időt és fáradtságot nem kímélve tet-
ték  és  teszik  dolgaikat  a  cigányok
érdekében."

KÓsáné dr. Kovács Magda vissza-
fogottan  szólt  arró1,  hogy  megille-
tődve hallgatja azokat az emberi tö-
rekvéseket,   amelyek  jobbító  szán-
dékkal    közelednek    a    cigányság
problémáinak  megoldása l`elé.  Ana
kérte  a résztvevőket,  hogy  segítse-
nek megvalósi'tani  azokat  az  álmo-
kat,  amelyek  a  cigányság  felemel-
kedését szolgálják.

DÍJAZOTTAK
Berkí      Judit,      Bátonyterenye.

Foglalkozása:  Óvónő,   iiiunkahelye:
Ezüstfenyő ldősek Otüiom

lmináron  13  éve  vesz  részt  a ro-
ma  közélcti  munkáb'm.  Fontos  fel-
adatának tartja a cigányság jövőké-
pének kialaki'tását. Elihez átfogó  és
inegvalósi'tható    programokra    van
szükség.

A Bátonyterenyei Cigány Füsebb-
ségi  Önkormányzat második  ciklu-
sát   kezdte   meg,   elnöki   feladattal
felruházva. Ajánlója: A Nógrád Me-
gyei   Rendőr-főkapitányság.   Berki
Judit feszültségoldó  szerepet töltött
be a rendőrség és a cigány lakosság
között.  Segített,  hogy  a konfliktus-
helyzetek kezelhetőek legyenek.

Horváth    András    -    Vilmány.
Munkahelye: Lungo Drom.

1994-ben alakította meg a Lungo
Drom helyi szervezetét és vele pár-
huzamosan a cigány kisebbségi ön-
kormányzatot. Első lépésként a sze-
génységből  f`akadó  feszültséget  az-
zal  oldotta fel,  hogy karitatív  szer-
vezetektől élelmet, ruhát stb osztott
ki és a nem cigány rászorulóknak is
juttatott belőle. Különböző pályáza-
tok megnyerésével  gazdasági prog-
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ramok  beindítását  szorgalmazta.  J(')
kapcs()latokat  épi`tett  ki  más  roma
szervezetekkel.

Lí)kös   Sándor   -   Nyíregyháza.
Munkahelye:  Nyír-Dinainika,  ügy-
vezető igazgató.

Alkalmazkodva    a   megváltozott
gazdasági és  társadalmi  viszonyok-
hoz, bekapcsolódott a munkanélkü-
liek  képzésébe,  sokat  segített  a  ci-
gányságnak.    Tizenhét    prt)gramot
dolgozott  ki,   16  tankönyv  megírá-
sában,  szerkesztésében  és  kiadásá-
bm    vett    részt.    Együttmíködési
szerződést   kötött   cigány   és   civil
s zervez ete kkel.             Mukás s ág áért
1996-ban   Munkaügyi-díj   váromá-
nyosa lett.

Schranz lstvánné - Ozora. Mun-
kahelye:  Ozorai  Polgármestcri  Hi-
vatal - polgármester.

A  polgármesterasszony  jelszava:
segély lielyett munkahely. Ennek az
lett  az  eredménye,  hogy  a  romák
egy idő után nem segélyért, hanem
munkahelyért     álltak     sorba.     Az
együttélésben  helyet  adott  a  cigá-
nyoknak is, sőt,  az együttiriíködést
szorgalmazta.    A   polgármesterasz-
szony  nemcsak  „a  saját  háza  táján
söpör",  hanem  összefogott  a  kör-
nyék  településeivel,   azzal   a  szán-
dékkal, hogy az ozorai példát adop-
tálják,  és  valósítsák  meg  azokat  a
prograinokat,  amelyek Ozorán „be-
váltak".

József  Attila  Állami  Á]talános
lskola   pedagógusi   munkaközös-
sége, Miskolc.

Az  intézmény  teljes  tanulói  lét-
száma roma tanulókból áll. Az aka-
rat,   a  szív,   a  szeretet,   a  türelem
meghozza a kívánt eredményt. A si-
ker  számokban  mérhető,   azaz  99
százalékos.

A  szülők  a  társadalom  peremére
szorult  emberek,   akiknek  esélyük
sincs  arra, hogy önerőből támogas-
sák  gyermekeik  iskolába  járatását.
„Küzdelmünk embert próbáló - de
az eredmények, s a velejáró sikerek
kárpótolnak bemünket nrindenért ! "

Rácz Lajos
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Két megdöbbentő eset történt a nyár
elején   a  gávavencsellői  romák  ellen.
Egy jelentéktelen vita közben G. T. gá-
vavencsellői  rendőrzászlós  Ökölcsapá-
sokkál  szabályosan  kiütötte  Horváth
Gyula  gávavencsellői  roma  férfit.  A
szerencséüen  férfi  orrcsonttörést szen-
vedett,   megrepedt   az   állkapcsa,   kék
foltok keletkeztek a szeme alatt, az or-
vosszakértő   szerint   nyolc   napon   túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Ugyanez  a  rendőr  egy  este  22  Óra
tájban egy cigány család lákásában vi-
lágosságot látott,  berontott,  lökdöste  a
jelenlévőkeL  inzultálta a nőket.  Állító-

lag  egy  terhes  fiatalasszonyt  is  meg-
ütött. A romák hiába mondták, hogy ők
virrasztmak, egy halott hozzátartozóju-
kat gyászolják. A rendőr nem hatódott
meg,  kegyeletsértő  és  eléggé  el  nem
ítélliető  módon  lökdösődött,  szitkozó-
dott.  A  romák  mindkét  eset  kapcsán
feljelentést tet,tek a rendőr ellen. A Sza-
bolcs-  Szatmár-Bereg Megyei Ügyész-
ségi  Nyomozó  Hivatal  orvosszakértői
véleményt kért és igen  sok tanut hall-

gatottmegakétügyben.Arendőrmin-
dig, mindent tagadott.  Súlyos tesú sér-
tés bűntette, valamint hivatalos eljárás-

Damaszkuszi orvos a r
Dr.  Farom

ban  elkövetett bántalmazás  vétsége  és
garázdaság vétsége miatt folyt nyomo-
zás  ellene.  A  vétségek  ügyében  bizo-
nyítékok  hiánya  miatt  megszüntették
az  eljárást  ellene.  A nyomozó  hivatal
azonban december 3-án vádemelési ja-
vaslattal átadta az ügyet a Nyíregyházi
Városiügyészséomek.

Súlyos   testi   sértés  miatt  a  brióság
maximum   három   év   börtönbüntetést
szabhat ki.  A büntetés  azonban  pénz-
büntetés   is   lehet.   A  romák   érdekeit
ügyvéd képviseli.

Nábrádi Lajos
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Ghassan szmai állampolgár,

Tiszaeszlár  majdnem  háromezer  pol-
gárát  gyógyítja  szákérteleinmel,  leuciis-
meretesen. Naponta áuagosan hetven be-
teggel tálálkozik, négy-öi esetben házhoz
megy pöt.ögő Trabantján.  Minden  utcáL
minden  házat  ismer,  mindenlü  nyelvén
érti a panaszt és biztatását  mindenki érti.
Tudja, liogy ki él jóinódban és ki nélkü-
löz. Pár hét[el ezelőtt ezért is választották
be a helyi Önkormányzat szociális bizott-
ságába. Tudja, hogy hatszáz  cigány él a
településen.  Mint mondja,  nem  tesz kü-
lönbségetbetegésbetegközött.Acigány
nők  körében   több   oldalú   felvilágosító
munkát végez.  A több  gyemekes,  sze-
gény   asszonyok   figyelmét   felhl'vja   a
szakszerű fogamzásgáüásra... November
elején  részt  vett  a  Lungo  Drom  helyi
álapszervezetének alakuló ülésén , érdekli
őt a cigányság sorsa.

Az  állampolgári  eskün a polgámes-
ter meghatóan szép beszédében többek
közöt.t ez állt:  „Mindegy, hogy hol szü-
letett,    ha    becsületesen    él,    szakér-
telemmel,  odaadással  végzi  munkáját.
akkor kivívja  a közösség  megbecsülé-
sét. Debreceiiben cum laude minősítés-
sel  szerzett diplomát.  Emberi  tartásból
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is jelesre  vizsgázott,  ainikor  az  ország
legszegényebb  keleti részét választotta
munkahelyül.   Szívszorító   lehet,   hogy
szülőhazájától több ezer kilométerre él.
Ilyenkor jusson eszébe, hogy a Magyar
KÖztársaság  magyar  polgára,   ahol   új
barátokra lel, nemzetünk fiává t.ogadja.

fégMe;goynffn:E[és:e:sestaádá]oágts€s;íeá:sZ
Ön gyógyító munkáját."

A   damaszkuszi   fiatal-

Eskü, szívre tett kézzel

ember egy évig Pesten ta-
nulta   nyelvünket,    aztán
debreceni egyetem diákja
lett.    Tudása,    szorgahna
miatt   a   Klinika   nőgyó-
gyászatán  tanársegédként
dolgozotL     Aztán     Cse-
göldre  vitte  a jó  sorsa.  E
szatmári  fáluban  az  Esz-
lárról  elszámazott  állat-
orvos  dolgozott,  összeba-
rátkoztak.   Az   állatorvos
visszajött 1`álujába, ekkor-
tájt pályázat  útján  orvost
keresett Eszlár.  Őt pályá-
zÓ  volt,  Farom  úr  nyert.
Kicsi a világ!  A fiatal or-
vos   Nyímeggyesre   nő-
sült.    Felesége    zongora-
művész.  Nemzetközi  ne-
vet adtak gyermekeiknek.
A fiuk Milán Endre, a lá-
nyuk  Noma  Regina.  Itt
élnek  a  kényehes  szol-
gálati  lakásban,  békében,
szeretetben.

Nál)rádi Lajos
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Búíf  a  bőrömbel\
A legnagyszerubb dolgok mindig ak-

kor születtek, mikor a művész, a politi-
kus, a vallásalapító, az orvos, az üzlet-
ember, a kenyeret sütő pék úgy igazán
beleérzett a másik ember sorsába.

Chaplinről talán soha nem hallottunk
volna, ha nem veszi fel a részeges brix-
toni  kocsis   furcsa  ruházatát   és  nem
„játsza" el amyi kisemmizett, megalá-
zott, árva, beteg, felnőtt és kölyök sor-
sának  megrázó,  megnevettető  epizód-
ját.

A történelem legnagyobb, legmegha-
tározóbb  eseménye - legalábbis vallá-
si-erkölcsi értelemben - szintén együtt-
érzésből született. Akár világi, akár hí-
vŐ szemmel nézzük, amit Jézus felvál-
lalt  az  csodálatos  és  egyben  döbbene-
tes.

Az  empátia  (együttérzés)  görög  szó.
Tálán nem fogok mellé, ha azt gondo-
lom, iiem a görögök, nem Jézus értette
meg  először, hogy  az  emberek közötti
kapcsolat legfontosabb közponú fogal-
ma ez, amely nékül nem létezhet sem
jó család, sem jó társadalom.

Válahol   cro-magnonban   vagy   még
előbb  fedezhette  fel  valainelyik  Ősa-
nyánk síró gyemek-
ét szívéhez  szon'tva,
kitalálva:    mi    baja
van a kicsinek?

Velünk      született
tulajdonság,     mégis
alig  és ritkán tudjuk
alkalmazni.   Vannak
ákikből   teljesen  ki-
veszett, sőt!

Néró t,          H itlert,
Sztálint,  a  verő-kín-
zÓ    pribékeket    vé-
rengző   fenevadként
tfftjuk számon.

Manapság robban-
tmak     Budapesten,
Írországban,   stadio-
nokbm   és   minden
elképzelhető helyen.

Máig  sem  tudtm
helyre   rakni   azt   a
kettős érzést, amikor
koldu ssal       találko -
zom.   Az   a  néhány
forint   amit   odaad-
tam, rajtm, (a leHü-
ismeretemen),   vagy
rajta segített-e?

Memyit segítettem azon az aszfálton
ülő  néhány  hetes  gyerekét  szorongató
román cigány asszonyon, aki még ma-
ga is gyerek volt?

Vajon mikor, hány éves korában vált
rezignálttá,   hogy  minden   büszkesége
szertefoszlott?   Hite,   reménye   köddé
vált  valamikor  a  nélkülözések,  meg-
áláztatások során.

Hároméves  kislányomat  látom  ben-
ne,  amint  a  tükör előtt  táncol,  énekel,
és a „kifutón" éni magát. Ő is táncolt,
álmodott  a jövőjéről...  Egyszer?  Sok-
szor?

És  most  a  zsidó  és  roma holocaust
áldoztaira,   Hirosima,   Nagaszaki   bor-
zahaira gondolva felteszek egy-két -
sajnos  - idejét múlt(?)  kérdést,  ráadá-
sul szentimentálisnak, túlérzelgősnek is
hat majd.

Hogyan  végződtek  volna  a  történe-
lem drámái, ha a véreskezű, halálosztó
diktátorok és pribékjeik, a géppisztolyt
markoló   nyilasok  a  Duna-parton,   az
atom- és egyéb bombák kioldó gomb-
jait megnyomó pilóták azokban a kriti-
kus  pillanatokban  Chaplin,  Jézus,  Al-
bert Schweitzer, Teréz anya, vagy csak

(A fotó csak íllusztráció)
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egyszerűen a cro-magnoni anya szemé-
vel néznek kiszemelt áldozataikra? !

Ha csak egyszer is - nem csupán ala-
mizsnát  adva  -  igazán  bele  tudnánk
bújni  -  nem  a reklámokról  mosolygó
autókba, szép, egészséges emberek bő-
rébe,   hanem   a   kevésbé   sikeres   és
egészséges emberekébe.  Tálán még az
én koldusok iránti dilemmám is megol-
dődna akkor.

Szénási linre György

pORTRÉ
`    Nézed magad a tiikörben, iiiár túl

vagy az ötvenen, s iinmáron vissza-
vonhataüanul  közeledsz  a  hatvan-
hoz. Szakállt növeszteftél, hogy elta-
kard azt a valóságot, ameiy valami-
kor  hamióniaként  élt  az  arcodon,
amikor még pin]lni tudtál.

Azt mondják, hogy ebben a kor-
ban   már   vasalt  arcvonással   kell
jámi.  A  kimondott  szavak  súlyát
mérlegelni kell - mert neked már
nem  illik  fajsúlytalmul  kinyilat-
koznod - hiszen az ffás a fegyye-
red, pajzsod a szÓ...

Minden   ember   lelke   egy-egy
csatatér,  ahol  olykor  öncélú  igaz-
ság - háborúk dúlnak, s neked vér-
veszteség nélkül kell eldöntened a
harcot, amelybe igazságérzeted be-
lekényszen'tett.

Még megvan a bölcsességfogad,
még rágódni tudsz a cigányok inas
sorsán  -  de  a kényszerből  lenyelt
sérelmeket   már   nehezen    tudod
megemészteni,  mert megtámadták
gyomrodat  a  fűszeres  magyaráza-
tok és fekélyes sebet ütöttek rajta.
A   megalkuvás   szódabikarbónája
már nem tudja eloltani a lelkiisme-
reted gyújtotta tüzet...

Együtt kell élned a szakálladdal,
s menned kell tovább a magad vá-
lasztotta    úton.    Legyen    mindig
„csőre  töltve"  a  tollad  -  hogy  a
fegyvertelen írástudatlanokat meg-
védhesd!

Rácz Lajos
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Kétségkívül   történelmi  jelentőségű
tény,   hogy   Magyarországon   egyáltalán
létrejöttek   a   kisebbségi   önkormányza-
tok.  Nyilván  a  törvényi  rendelkezés  ér-
telmében   és  következményeképpen,   de
ugyanakkor   sajátos   társadalmi   igény
beteljesüléseként   is.   Mert   akárhogy
nézzük,  egy  tagolt  társadalomban  a  ki-
sebbségi   érdekek   is   elomb-utóbb   fel-
színre   tömek.   Különösen,   ha   egy   de-
mokratikus   berendezkedésű   országról
van   szó,   amely   önmagában   feltételezi
a  gazdasági,  politikai,  kulturális  és  in-
tézményi   pluralizmust.   Más   kérdés,
hogy  a  haz;ai  kiseblMégek  -  léíszámiik-
nál,   történelirii-   társada,lrni-kulf uráíis
sajáiosságaiknál  fogva  -  el,térő     meg-
ítélés   alá   esnek.   Attól  fiigge[lenül   is,
hogy   a   törvény   adta   jogok   elvileg
ugyan   egyenlő   esélyt   {eremtenek,   a
gyakorlaíban  viszoni  merőft)en  különbö-
zo~/.   A  kisebbségi  lét  problematikáj.a  -
feltételezett   formális   egalitarizmusával
-  mindenesetre  szükségessé  teszi,  hogy
az  egyetlen  homológ  .]`egyen  kívül  m.ás
társadalmi  kategóriákat  és   saj.átosságo-
kat  is  szemügyre  vegyünk.   A  nemzeti-
ségi,   a   raji,   az   életkori,   a   területi,   a
foglalkozási    stb.    ó`Íáíwsézgy€nJő//é>;7sc'-

gé'kbol   kiindulva,   melyek   együttal   ér-
telmezési   keretként   is   szolgálnak.   Ki.t.-
1,önösen   sz:embeiűnik,  mindez,   ha   a  ci-
gányság  és  a  iöbbi  kisebl*ég  viszonyát
vc.zsgcí//.4tk.   Az   elolbi  egyenlőtlenségek
ugyanis  eltérő  módon  .i.elennek  meg  az
egyes  kisebbségek  léthelyzetében.  Akár
a  szegregációt  alapul  véve  is,  hiszen  cz
cigáwyokai  -  hol   leplezet[en,   hol  nyíl-
tan   -   mindig   e[különí[etíe   a   íöblNégi
társadalom,  s  így  helyzetük  óhcLiailanul
ambivalenssé   válí.   Saját   érdekeik   sze-
rinf   sohasem   szervezhet{ék   i'neg   élefü-
ket,   hanem   mindmáig   kiszolgáliatoíiak
Í7tű7'odjczk.   A   társadahri   modernizáció
következtében   pedig   elkerülhetetlenül
1`elbomlottak  az  életvilágukat  összetartó
közösségi   formák,   melyek   hosszú   év-
századokon   keresztül   szabályozták   a
körülöttük   élolhöz   és   a   hatalomhoz
való   viszonyukat   is.

S  ennek  köveikez.ményei  a  cigány  ki-
sel)bségi   önkormányzatok   működési
mechanizmusában   is   tetten   érheiők.
Miközben   a   közösségi   szabályozó   el-
vek   fokozatosan   veszítették   el   érvé-
nyességüket,   a   cigányság   körében   is
kialakult   a   civilizációs   „vákuum-hely-
zet".   Ráadásul   a  közhalalom  intézmé-

nyei  jellegüknél   fogva   sem   tudtak   és
tudnak  közveti'tő,  kiegyenli'tő  és  rende-
ző   instanciává   válni.   Mint   ahogyan   ct
létrejöti   kisebl)ségi   önkormáMyz;atok   is
csak felemás  módon  voliak  képesek  ér-
dekéwényesítő  és  szocializáló  sz;erepük-
nck  eJGgé'/  /é';7jt!..   Semmiképp   sem  pre-
koncepcióként  állítva  ezt,  hanem  azok-
nak   a   tapasztalatoknak   a   birtokában,
amelyek   eddig   felhalmozódtak.   Egyfe-
lől   abból   indulhalunk  ki,   hogy  c!z  or-
szág  kíilönböző  cigáiTylakta  ielepülése-
in  -  luibár  nem  egyenle[es  szóródással
-   megalakuló   önkormányzat   a   helyi
politika   kényszeredetten   elfogadoii
„kellékei"    [ettek.   Másfelől   a7~t   is   lái-
nunk,  kell,   hogy   ezz,e[   egyid,ejűleg   még
nyilvánvalóbbá  váliak  a  k()rábbi  évtize-
dekre  visszanyúló  problémák.   A  cigány
és   nemcigány   válasz[ópolgárok   egyré-
sze  kezdetben  valami`féle  segélyosz.tó  és
„konflik[usmegelőző"    iníéz.ményt   látott
az önkormányzatokban,  vagy jobb  eset-
l)ei.   olyan   érdekképviseleti   szervezeiet,

%,Záen;yza#.aarkt.neÁr==:te::Paü[cé;S:,ánóynská°gr:a
rendszerváltás  legnagyobb  veszteseként
végső  soron  a  tái.sadaloinból  rekedt  ki,
s  önálló   etnikumként   váli   a  legkifosz-
tottabb,   szegénységre  \Íagy  éppen  nyo-
morra   ítélt   szociális   csoporttá,   legitiin
önszerveződésük   inindenképp   i.emény-
keltőnek   látszott.   Statisztikai   adatokkal
is  bizonyítható,  hogy  maga  a  választás
ott  volt  igazán  sikeres,  ahol  méltán  el-
fogadott  cigányszervezet  muködött.  Eb-
ből  a  szempontból  elsősorban  a  „Lun-
go   Drom"   alapszer\Íezetei   említhetők
meg,   s  hason]óképp   a  különféle  kultu-
rális  jellegű  szervcződések.   Nem  hall-
gatva  el  persze  azt  sem,  hogy  a  rokon-
sági   alapú   kezdeinényezések   is   hozzá-
járultak   az   önkormányzati   választások
végső  eredményéhez.

Ám  a  lényeg  mégsem  ezzel  a  körül-
ménnyel  függ  össze,  hanem  sokkal  in-
kább  annak  a  kérdésnek  a  megválaszo-
l`ásávaLl..    a   ki.sebbségi   önkormányz.atok
milyen   érdekeket   jelenííenek   meg   és
m!./yc7n   ciÁ:úircf//ctJ?   Nyilvánvalóan   a   kö-
zös  önszerveződés  .i.oga  az  önkormány-
zatiságban  jelenik  meg,   s  ennek  j.elen-
tősége  annál  is  fontosabb,  inivel  ez  te-
szi  lehetővé,  hogy  a  cigányok  inherens
érdekeiket   kinyilváni'thassák   és   meg-
védhessék.  Ha  mindez  formálissá  válik,
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vagy  a  puszta  kísérletezésben  merül  ki,
valóban  az  a  „veszély"  fenyeget,  hogy
a   kiszoruló   cigányokat   a   formálódó
(minden   modern   társadalomra  jellem-
zo?  tái.sadalmon  kívül  rekedtek  fokoza-
tosan   társadalomellenessé   váló   világa
asszimilálja".   (Tordai  Zádor:   Kisebbsé-
gek   az   átalakulásban.   Respublika,
1995.    1.    sz.    53.    o.)    Habár   ké'zdé'Í/o"/

fogva  nyilvánvaló  volt,  lu)gy  a  kisebl)-
ségi   iörvény   eléggé   szűkre   szabja   az
önkormányzaiok  jog-  és  tevékenységkö-
ré[   (valójában   a  kul,i.urális   auionómia
megieremtéséhez  és  fenniartásűJu)z  fű-
ződő  jogosítványoka[   garantőlja),   etíől
függetlenül  mégis  sajátos  illúziók jelen-
fek   meg.   Mintha   a   települési   önkor-
mányzaltal   azonos   rangú   és   státuszú
kisebbségi  festülefről  lenne   szó.

Csakhamar   szertefoszlottak   azonban
ezek  az  illúziók;   többek  között  amiatt
is,  hogy  a  kisebbségi  képviselok  jogál-
lása   tisztázatlan,   s   a   muködési   kiadá-
sok  fedezésére  fordítható  pénzügyi  ke-
ret  szinte  semmire  sem  volt  elegendő.
Mindennél   jóval   meghatározóbb   vi-
szont  az,  hogy  az  önkormányzatok  mi-
lyen  társadalmi  környezetben  fejthették
ki   tevékenységüket.   Akár   axiómaként
is   elfogadhatjuk,   hogy   a   részérdekek
akarattá,  hatái.ozott  szándékká  csak  ak-
kor  alakulnak,  ha  létezik  olyan  „mani-
fesztációs   fórum",   amely   nem   csupán
az,   érdekek   puszta   kinyilvánítására   al-
kalmas,   hanem  -  a   szervezetrendszer-
ben   elfoglalt   helyénél   fogva   -   esélyt
kínál   az   érdekek   gyakoi.lati   érvényesi'-
Léséie .\s.  De  hogyctn  vehet  részi  az  ér-
dekegyeztefési  fol,yamalban   az   a   ki-
sebbségi   önkormányz.at,   ame[ynek  alig
van   jogosííványa?    Egy-egy   Í.elep{ilés
cigánysága   részt   tud-e   venni   a   helyi
akaratképes   mechciniz.musűban?   Akár-
csak kulturális  önaz;onosságát  is  kinyil-
vánítva   egyenrangú   partnerekre   falál-
/!cc/-é>.';  A  lehetséges  válaszokat  keresve
azt   a   körülményt   is   figyelembe   kell
vennünk,   ha   a   társadalmi   értékhierar-
chia   a   cigányság   életvilágát,   magatar-
tásformáit   és   meggyőződési   mód`i.ait
mint   alacsonyabbrendűeket   vagy   mint
hiányosakat   fokozza   le,   akkor   e   nép-
csoport  tagjait  eleve  megfosztja  képes-
ségeik   szociális   értékekkel   való   felru-
házásának   lehetőségété;l   is.

aToiytatjuk.)
Dr. Kerékgyártó T. István
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A  Magyarországi  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért
Közalapi'tvány  1999[  január  7-i  pályázati  felhi'vása

A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, önazonosságá_nak
megőrzéséért, fejlesztéséért végzett tevékenység támogatásásra

1. Célpályázati témák

Gyermek és ifjúsági táborok, tanulmányi ki-
rándulások

Első szakasz (1999. május 15. és 1999. szep-
tember  30.  közötti  időpontban  zajló  progra-
mok)  Beküldési  határidő:   1999.  március  12.
Döntés:  1999. április 29.

Második szakasz (1999.  október  1.  és 2000.
február  29.  közötti  időpontban  zajló  progra-
mok)  Beküldési  határidő:  1999.  augusztus  6.
Döntés:  1999. szeptember 9.

Hagyományőrző és ku)turá]is rendezvények
Első szakasz (1999. január 1. és 1999. április

30.  közötti  időpontban  zajló  rendezvények)
Beküldési határidő:  1999.  február  19. Döntés:
1999. 'március 11.

Második szakasz  (1999.  május 01.  és  1999.
szeptember  30.  közötti  időpontban  zajló ren-
dezvények) Beküldési határidő:  1999. március
12. Döntés:  1999. április 29.

Harmadik szakasz (1999. október 1. és 2000.
február 29. közötti időpontban zajló rendezvé-
nyek)   Beküldési  határidő:   1999.   május   28.
Döntés:  1999. június 24.
'I\idományos rendezvények és kutatói prog-
ramok

Éeküldési határidő: 1999. február 26.
Döntés: 1999. március 25.

Kisebbségi közéleti szakemberek képzése
Beküldési határidő: 1999. április 9.
Döntés: 1999. május 20.

Kisebbségi  regionális  és  helyi  elektronikus
média

Beküldési határidő: 1999. február 19.
Döntés:  1999. március 11.

Kiadói tevékenység
Beküldési határidő: 1999. május 28.
Döntés:  1999. június 24.
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A kisebbségek hitéletéhez kapcsolódó anya-
nyelvi és közösségi tevékenységek

Beküldési határidő:  1999. április 9.
Döntés:  199.9. május 20.

Kisebbségi anyanyelvű és cigány színházi te-
vékenység

Beküldési határidő:  1999. február 19.
Döntés:  1999. március 11.

Közgyűj temény á)lományának gyarapítása
Beküldési határidő: 1999. május 28.
Döntés:  1999. június 24.

11. Alkotói és kutatói ösztöndi'j

Képzőművészet,  zene,  irodalom,  koreográl
fia, kutatás

Beküldési határidő:  1999. február 26.
Döntés:  1999. március 25.

A kuatóriuin a döntéshozatal időpontjának
változtatásijogátfenntartja!

Értesítés  küldése  a  döntéstől  számított  egy
héten belül.

Figyelem!

A  pályázatok  adatlapon  nyújthatók  be.  Az

ádaaílóapúoái:tpafóyváíaáig#,á:tzá:gi;:esseennágöz:
alapítvány irodáján (V. ker., Budapest, Akadé-
nria u. 3.11/240.) szerezhetík be. Ha a pályázó
postai úton igényli az adatlapot, C5-ös  (köze-
pes méretű), a pályázó nevére megcfinzett, fel-
bélyegzettválaszbon'tékotkérünk.

Levélcímünk: 1357 Budapest, Pf. 2

Fontos!
Az adatlap kitöltéséhez útmutató  szükséges,

amely  részletesen  tartalmazza  a  pályázat  be-
nyújtásához szükséges tudnivalókat is ! Kérjük,
a pályázathoz csatoljon 1 db 100 forintos postai
bélyeget! Hiányos vagy késve érkező pályáza-
tot a kuratórium nem bffál el. Hiánypótlást nem
kérünk és nem fogadunk el.
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PALYAZATI  FELHivÁS

A Magyarorszegi Cigányokért Köza!apíTvány páiyázatoT hirdeT
kedvezmenyes hibridkukorica vetőmag beszerzésére

Pályázhatnak a vetőmag beszerzésére azok a ci-
gány  szeivezetek,  cigány  kisebbségi  önkomány-
zatok  és  cigány mezőgazdasági  egyéni gazdálko-
dók,  akik megfelelően előkészi`tett,  mezőgazdasá-
gi  művelésre  alkalmas  saját vagy  bérelt földterü-
lettel i.endelkeznek.  Előnyben  részesülnek azok a
termelők,  akik a kukorica terinését állattenyészté-
sen  keresztül  ki'vánják  hasznosi'tani.  A fémzárolt
kukorica  vetőmagokat  a  közalapítvány  a  beérke-
zés son.endjében a készlet erejéig tudja felajánlani
az aiTa igényt tartóknak, kedvezményes vételi for-
mában vagy tén'tésmentesen, adományként.

A pályázatnak tarta]maznía ke]] :
-  az  igénylő  személy  vagy  szervezet nevét,  cí-

mét, elérhetőségét (telefon).
-  CKÖ és  szervezet pályázata esetén  az érintett

családok nevét, chét és az alái'rásukat.
-temelési terület nagysága hektárban (1  ha-nál

kisebb igényeket nem tudunk kielégíteni).
A Magyarországi Cigányokért Közalapi'tvány tá-

mogatása temészetbeni. A Közalapítvány által ki-

jelölt raktárból a pályázőnak magának kell elszál-
1i'tania  a  vetőmagot,  saját  költségen.  (A raktárak
150-200 km-re is lehetnek.) Javasoljuk, hogy egy
településen   vagy   egy   régióban   élők   fogjanak
össze  és közös  pályázatot nyújtsanak be  a szállí-
tási  költségek csökkentése  végett.  Művelési  költ-
ségre támogatás ebben a pályázati fomában nem
igényelhető.

A hiányosan vagy késve  érkezett pályázatokkal
a  Közalapi'tvány  nem  foglalkozik,  arról  értesítést
nem küld. A pályázatokat 3 hónapig őn'zzük meg.

A pályázatok benyújthatók a Magyarországi Ci-
gányokért Közalapítványhoz levélben.

Beérkezés határideje 1999. márcíus 15.

Cím: 1021 Budapest, Budakeszí út 55/d, P/5. ép.
V/2 em. Tel: 394-1852, 394-2647.

A    kukorica    vetőmag    étkezésre    és    takai.-
mányozásra  nem  alkalmas.  Emberi  és  állati  fo-
gyasztás esetén súlyos mérgezést okoz! A pályázó
köteles  együttműködni  a  Közalapi'tvány  által  fel-
ajánlott képzésben és szaktanácsadásban.

A Nlagyarországi_ Cigányokért Közalapi'tvány pályázatot hirclet
általános iskolák alsó tagozatai részére

egészségmegőrzési erdei iskolában való részvételre.
Az  erdei  iskola  helyszíne:  Kömyebánya,  Ifjúsági  és

Gyemeküdülő
Pályázható  tumusok:  1999.  111.  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  időpon-
tokra vonatkozó döntést a Kuratórium hozza meg a pályá-
zók igényeinek figyelembe vételével.)

Az  erdei  iskolában  olyan  30  fős  osztályok  vagy  alsó
tagozatos  tanulókból  összeállított olyan  30 ÍŐs  csoportok
vehemek részt, amelyekben a magukat cigány/roma szár-
mazásúnak vallók aránya meghaladja a 60 százalékot.  A
csoportokat 2 fő pedagógus ki'séi.heti el.

Az erdei táborban való részvétel ingyenes, a táborozás,
napi ötszöri étkezés, helyi túravezető költségeit a Közala-
pítvány  vál]alja.  Igény  szerint  a  pályázó  kérheti  az  oda-
visszautazási költségek utólagos megtérítését is.

A pályázatnak tartalmaznia kel]:
- a pályázó általános iskola illetve az érintett gyemekek

lakóhelyének rövid leírását,

-  az iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek érdekében végzett eddigi tevékenység ismertetését,

-    az    erdei    tábor    során    megvalósítandó     egész-
ségmegőrzési program leffását,

-  az  iskola  illetékes  vezetőjének  előzetes  hozzájárulását
ahhoz, hogy a csoport a Kuatórium által eseüegesen megíté-
lendő bámely fenti időpontban részt vehet a táborban.

Egy iskolából csak egy osztály vagy csoport pályázhat.
EIőnyt  élveznek  azok a  pályázatok,  amelyekhez  a helyi
cigány kisebbségi önkományzat, roma kisebbségi szÓszó-
ló vagy helyi cigány társadálmi szervezet ajánlását csatol-
ják.

A pályázatok benyújtásának határideje:
999. február 15.

A pályázatokat egy példányban - adatlap nélkül - lehet
beküldeni az alábbi címre:

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

Tel/fax: 394-2647, 394-1852.
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Szász jokhár jekh vés.  Ando vés iskolá, 1e sávo-
i.engi iskolászász. Le állátonge sávorengi.

Jokhár ávri csengetinde pá o császo.  Ávri násli-
ne  le  but sávoi.á pej  ávlyin.  0  cingo kárnálo  bálo
ándi.e ásilász ánde teimá. Xutyildász kréta, 1áke lá
tábuláke.  Peszká  dejá  rájzulindász  téle.  Vi  tálál
iszkirindász: MÁMÁ.

Ávilász  o   sosoj,   dikhelászlesz.   Csi  teccindász
leszke.

-I máma ná keccávij ! -tháj rájzulindász le kár-
nale báleszke buj káná.

Ávilász  lá  hilpáko  sávo.  Csi  leszke  csi  teccin-
dász.  Rájzulindász  le  kámále  báleszke  jekh  bári
pori,  szái. szo lá hilpá szi.  Ávilász lá teváko  sávo,
kodo duj pupuri rájzulindász pe lá mámáko dumo.
Ávilász o cingo zsiráfo, kodo láke stár pume. Ávi-
1ász cigni  oroszláná,  voj  láki  musztácá dirdász pe
lungoná.

Po  ágoi. o  Máckó  bácsi  ávilász.  Voj  szityárelász
le sávoren. Dikhlász po rájzo.  Ápál pej sávórá.

- Szoj kádo? Kászki deji kádi?

Csi  dász  dumá  khonik.  Átuncsi  téle  khoszlász
kodo, te MÁMÁ, tháj khote isz]drindász:

CSUDÁ PiMZSÁNO.

köY;ltókegsyksáeíja:gÁ[a::dkőiíaFér.dő  mélyén   iskoia,
Kicsöngettek egyszer az Órái.Ó1.  Szaladt ki  a sok

kölyök  az  udvan.a.  A kis  sün  az  osztályban  ma-
radt.  Fogta  a krétát,  neki  a  táblánák.  A mamáját
rajzolta oda. Alá is írta: MAMA.

Jött a nyúlfi, nézte.  Nem tetszett neki.
-  A mama  nem  ilyen!  -  és  i.ajz()1t  rá  két  nagy

fület.

Jött  a  i.ókaf`i.  Neki  sem  tetszett.  Rajzolt  rá  egy
lompos rókafarkat. Jött a tevefi, az két nagy teve-
púpot rajzolt a mama hátára.  Jött  a kis elefánt,  az
az on.át nyújtotta meg.  Jött a kis zsiráf,  az a négy
lábát.  Jött  a  kis  oi.oszlán,  az  a  bajúszát  húzta jó
hosszúra.

Mackó bácsi lépett be végül.  Ő tanította a köly-
köket. Ránézett a rajzra. Aztán a gyerekekre.

-Mi ez? Kjnek a mamája ez?

Nem szólt senki.  Akkor letörölte azt, hogy MA-
MA, és odaírta:

CSODAPÓK
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Kedves Gyerekek!
A tanév első fielét már a hÁÍu:nk mögött hagytiAk, kí nagyon jó, kí kevésbé
jó Ppulmányi eredmény elérésével. De itt a mÁsodik fiélév, még van idő
péh4n;y tantárgy érdemjegyeinkk a küwűására év végéig. De i'mst vigad-
jatok, mulassatok egy kicsit, hisz fiebruár  a fiarsangolás, a táncmulatsá-
gokhónniria.Elsőrejtiiényünkisazálarcokkal,jelmezekkelkapcsolatos.

.;:i::Í;i3!?!?!?;i:Íi:.:}-i`':::::::::::::::::::..`.g.',...`...Í!.'....--%-.-._---.Í!_-.:Í:!:SÍ!F_`+_.
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Tatőlós
kérdések

-  Hogyan  hajtanál
egy   ludat   száz   lúd
felé?

- Hogyan lehet elosztai
ni  egy kosárból három
almát    három    fiúnak
úgy, hogy  a kosárban is
maradjon?

i999..}ar(uíii                    ,,I:UNGO  DROM"
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Segítsen, hogy segíthessünk.I
Alapítványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndl'j-támogatá-

sért. 0lyan fiatalok, akik szeretnének tanulni, képezni ma-
gukat, de szociális helyzetük miatt ez egyre nehezebb.

Nekünk  is  egyre  nehezebb  azt  válaszolni,  hogy  sajnos

=#óelef:tssnégs:.g#ááÉ|áÉ:o#áograa=i;gtngey=#gkué#sseeggíí:
Ha Ön segíL akkor nekünk nem keu nemet mondanunk.

Kéu.ük  Önt,  hogy  adójának  1  %-át  az LD  lapot is  mű-

féő:Étéerteőa'j?gni;:tí8i.ÍdTó°szábn?#g?éf];8K2ö;ZoP3°on.t]".]A6:apítvány

*
Drogmegelőzés, jellem-  és  kapcsolaffejlesztő  program,

fiatalok  pozitl'v  értékek  irányában  tőrténő  ösztönzése  az
Evangélium gondolatai alapján. A misszió foleg gyerekek-
kel és fiatalokkal foglalkozik, bibliaórák keretén belül Ocb.
4000 gyerekkel). Ennek kb.  25~30 %-a cigány számazású.

Kérjük támogassa a Sorsfordl'tó Alapítványt a felajánlott
1  százalékkal. Adószámuiik:  18036637-1-01.

Kér).ük  segi'tse  a  másik  felajánlható   1   százalékával  az
Fgyházi  1  %-kal" ugyanezt a munkát!  Teheti ezt akkor is,

ha alapítványi.1%-ával el van kötelezve másfelé!

Technikai  számunk:  0121.  Nevünk:  Teljes  Evangéliumi
Keresztény  közösség.  Részletesebb  információ:  06-1-322-
0034, dr. Kováts György. Köszönjük!

Palánta" Gyermek- és lfjúsági Misszió

r-%--------------1
MEGRENDELŐ

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

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

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

1

1

I

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

[

1

1

1

L

2ó

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

negyedévre: 294 Ft
A megrf ndelőlapot és az előfizetés díjái
a szerkesz.tőség cúnére kell eljuttatrii:

.Em
-------1

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

Előftzethetőrózsasúnű
postaiutalványon.- - - llr -----

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

I

1

1

1J

Több  emberen  elkövetett  emberölés  kl'sérletével  vá-
dolja a Hajdú-Bihar Megyei FŐügyészség Rapcsák An-
namáriát. A tanítónő szeptember 3-án  Hajdúhadházon
nyolc általános iskolást és három pedagógust sebesített
meg egy késsel.

Dr. Nagy Kálmán Hajdú-Bihar megyei főügyész tu-
dósítónkkal közölte:  R. Annamária eheszakértői vizs-
gálata lezárult. A szakemberek szerint elmeállapota kő-
rosnak nrinősíthető. Ez azt jelenti, hogy Rapcsák Anna-
mária nem büntethető. A jelenlegi jogszabályok alap.j án
az  ügyészségnek mégis  vádat kell  emelnie  ellene több
emberen ekövetett emberölés kísérlete miatt, és a bíró-
ságnak  kell  döntenie  eseüeges  kényszergyógykezelé-
séről.  A Hajdú-Bihar  Megyei  Főügyészség  vádirata  a
napokbam ékezett meg a Hajdú-Bihar Megyei Bffóság-
hoz.  Dr.  Balla  Lajos,  a bíróság  büntetőkollégiumának
vezetőjétől megtudtuk: R. Annamária ügyét február má-
sodik felében tárgyalja a bffóság.

(Népszabadság, 1999. január 22.)
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Március 2., kedd
Cegléd                           oá.
Nagyecsed                oá k.

Március 3., szerda
Miskolc                          oák.

Március 4.,
csütörtök

Ónod
Vésztő

Március 5., péntek

Bóly

Gyöngyös
Gyula
Miskolc

Pécs

Március 6.,
szombat

Abony
Békéscsaba
Csoma
Kaposvár
Kecskemét
Komló

Lompolt

Magyamándor
Marcali

Miskolc

Pécs
Siófok-Kiliti

Vác

oák.
oá.

oák.
ok.

r.

oá.
oák.

av.
av.

Ok+kjv.

ok+av.
oák.
oák.

ok.

ok.

oák+r.
av.
kjv.

Március 7.,
vasárnap

Békéscsaba                av.
Csongrád
Gyoma-

endrőd
Harta
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Nskunhalas

oák.

av+mgv.
oák.
oák.

ok.

Ok+kjv.

oák+av+kuv.
LQj os mizse                 oák.
M iskolc                            av.
Nagykő rös                oák.
Pápa                             kjv.
Pécs                 oák+ r+av.
Sza rvas                     oá k.
Szeged.

Cserepes sor      kjv.
Szeghalom                oák.
Szolnok                          av.

Tápiószentmánon   oák.
Tiszakécske                av.

Március 8., hétfő
Csoma                         ok.

Március 9., kedd
Gönc                           oák.
Zalagerszeg             oák.

Március 10.,
szerda

Csoma                         oá.
Makó                              oá.
M ezőcsát                  oák.
Miskolc                         osk.

Március  11.,
csütörtök

Gyönk                         oák.
Szeged-

Cserepes sor      ok.

Március  12.,
péntek

Miskolc                             ok.

Pusztamérges         oák.
Sásd                            oák. -

Március  13.,
-      szombat

Csoma
Galgamácsa
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc

Ózd
Pécs
Siófok-Kiliti

Vác

av.
oák.
oák.

av.
Ok+kjv.

ok.

oák.
ok.

av.
kjv.

Március 14.,
vasárnap

B ékéscsaba               av.
Békésszentandrás    av.
Dabas                 oák+av.
Dombóvár                    ok.
Gödöllő                        osk.
Gyomaendrőd          oák.
l zsák                           oák.
J ászá rokszál lás         av.
Kaposvá r                     ok.
Kecskemét           ok+kjv.
Kiskunfélegyháza   oák.
Kunszentmárton      oák.
Ms kolc                          av.

8::#őŰs           oáí:

P ásztó                        oák.
Pécs                    oá k+av.
Szeged-

Cserepes sor
Szekszárd
Szentes
Szolnok
Tokaj
Tompa
Töhel
Újszilvás

Zalegerszeg

Március 17.,
szerda

Hajdúnánás
Jánoshalma
Miskolc

Vajszló

Március 18.,
csütörtök

Szeged_
Cserepessor      ok.

Március 19.,
péntek

Miskolc                            ok.

Március 20.,
szombat

Cso ma                        av.
Fadd           Tavaszi oák.
Kaposvár                     av.
Kecskemét           ok+kjv.
Miskolc                            ok.

Mohács                      oák.
Pécs                             o k.
Sárbogárd                 oák.
Siófok-Mlit].                        av

Vác                                   kiv.

Március 21,,
vasárnap

Abony                          o
Békéscsaba
Böhönye
Dunaföldvár
Heves
H eves                 av+ mgv.
Jászjákóhalma        oák.
Kaposvár                     ok.
Kecskemét                  o k.
Kecskemét                 W.
Kiskunfélegyháza      av.
Kunszentmiklós       oák.
M i skolc                             av.

Mórahalom                oák.
P écs                           oák.
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Pécs
Szeged-

Cserepes sor
Szolnok
Tiszakécske
Vác

av.

Március 22., hétfő
Békés-

szentandrás      oák.
Kapuvá r                        ok.

Nagydo rog                 oák.
Szécsé ny                 oák ,

Március 23., kedd
Sol tvad ke rt                oák.

Március 24.,
szerda

Miskolc                          osk.

Veszprémvarsány   oák.

Március 25.,
csütörtök

Mélwút
Szany
Szeged-

Cserepessor      ok.

Március 26.,
péntek

Dévaványa
Miskolc

Március 27.,
szombat

Csoma
Jászárokszállás
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Mágocs
Mezőberény
Miskolc

Pécs
Siófok-Kiliti

Vác

Március 28.,
vasárnap

Békéscsaba

E:s°enkgvraáddkeri
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

Nagykáta
Orgovány
Pásztó
Pilis

Pécs
Pécs
Pécsvárad
Szeged-

Cserepes sor
Szeghalom
Szekszárd
Szolnok
Tamaméra

Március 29., hétfő
Kecel                           oák.

Március 30.,  kedd
Balkány                       oák.
Pápa                           oá.
Sümeg     Húsvéti  vásár

Március 31.,
szerda

Miskolc                          osk.
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