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„Hogy ne legyünk a
legkisebbek"

Ötszöröse  a  cigány  munkanélküli-
ség  az  országos   átlagnak.   Nagyban
megfogalmazódik   a   diszkrimináció.
Pl:  cigányt nagy()n keveset foglalkoz-
tatnak a munkavállalók.  Fölvetődik a
kérdés,  a  cigány  emberen    inúlik-e,
hogy irincs inunkája, vagy talán azon,
hogy nem is akar dolgozni?

Ainikor     dolgozhatott     inindenki,
1`érfi,  nő,   f`iatal,  mindenki  kereste  a
helyét  a  világban.   Dolgoztak,  hogy
megéljenek, jó kömyezetben.  A nem
is  olym  távoli  múltban,  iiagyon  ke-
vés   cigány   volt   az   országban,   aki
nem akart dolgozni.

Kömyezetemben  sajnos,   még  nem
volt  olym  cigány  fiatal,  aki  gimnázi-
umba,  vagy  egyetemre járt  volna.  Ma
ez már nein probléma, de van egy má-
sik,  hogy  a  legiöbb  roma  család  nem
tudja vállaliii az ezzel jár(') terheket.

Címlapon:  Csal)ai lstván felvétele

A nem kért kéziratokat nem őrizzük
meg és nem küldjük vissz,a.
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Ha  mégis  sikerül  szakinát  tanulni,
nem kap munkát. Egészséges munka-
bi'ró  emberek  kénytelenek  segélyek-
ből  élni.  Egyre  löbb  az  elbocsájtás  a
muikahelyekről,  nő  a  nélkülözés   a
családokban és nem csak a cigányok
között.

Mit hoz  a jövő?  Mi  vár  ezekre  az
elszegényedett,     vagyontalm  embe-
rekre? Csak tengetik életüket.  Kilátá-
saik a jövőre nézve a teljes bizonyta-
lanság.

A cigányság évszázadokig  inegtar-
t(itta   Összetartozását.   Ma   érezri   és
egyre  jobban  éreztetni  kell   az  egy-
másra  utaltságot.  Csak  együtt,  egy-
másért   való   küzdelemben   vm   az
erőnk.

Gondoljunk  a  inúlt  század'okra  és
rájövüiik,  hogy  „Hosszú  út"  vezetett
el bennünket idáig. Reméljük ez foly-

latódik,  bízunk  vezetőinkben  és  or-
száguik    miniszterelnökében,    hogy
látják a cigányság súlyos gondjait.

Szavainknak  a  cigány  vezetőinken
keresztül el kell juüii az emberekhez,
akik  változtatni  tudnak  az()n,  h()gy  a
cigány is végre emberhez méltó éleLet
éljen.   Gyökereink   nagyon   mélyek,
koronánk  szerteágaz('),  ápolgatni  vc-
zetőinknek  kell.  Hosszú  utzit  tettüiik
meg  idáig,  és  ha  a  cigányság  nem
ápolja   önmagát,   sivatagi   viszonyok
vámak ránk és fiataljainkra. A tanulás
adhat erőt a cigányságmik.  Vezetőink
és  a  kormány  sok  segítséget  adnak
f`elemelkedésünkhöz,  hogy  méltó he-
lyet foglaljunk el  a  világban.  Cigány

politikusainknak   nagy()n   keményen
kell lépni a legnagyobb kisebbségért,
hogy ne legyüiik a legkisebbek.

A kisebbségi vezetők fordítsanak na-

gyobb  figyelmet  a  Borsod  inegyei  ci-
gányság északon fekvő részére is, mert
szerintünk az itteni cigányság helyzete
a legkritikusabb.  Segítség  nélkül  hely-
zetünk csak rosszabbá válik.

Üdvözlettel:
Matisz Miklósné

Baktahék

Rigó(Rábaközi)Gábor(i898-ig68)
Cigánykamester, az első rajkózene-

kar zenei vezetője. Rigó Jancsi volt a
nevelőai)ja. 6 éves korábmi kezdett he-

gedülni,  14  éves  volt,  amikor a neves
prímás bevette a zenekarába.  A Nem-
zeü Zenedében zeneszerzést és zeneel-
mélete[ tanult. Rigó Jancsi zenekzirával
Dél-Amerikában  és  Rigában járt.  Az
első világháború éveiben Kurim Simi
zenekarában muzsikál i.

Az  Ostende  kávéház  rajkózeneka-
rát 1936-bm alakította meg, és azzal
egész  Európát  bejárta,  majd  Aineri-
kába is elkísérte. Gondo``kodott a ki-
Öregedeit   rajkók   utánpótlásáról    is.
Toki Horváth Gyula, Horváth Ele-
mér és sokan mások, az ő rajkó-;.ene-
karából  indultak  el  a  muzsikusi  pá-
lyáii.   Legutolsó   együttesével   1949-
ben Olaszországban szerepelt

FarkasJenő(1899-1949)
Híres  pn'más.   Apja  Szombaüely

kedvelt prhása volt, fiát inár 7 éves
korától   tanította  hegedülni.   Az  if:jú
muzsikus 14 éves, ainikor megalakít-
ja cgyüttesét. Az első világháborúban
mint   tábori   zenész,   jótékony   célú
hangversenyeket   adott.   Leszerelése
után Szombaüielyre tért vissza, majd
hosszabb   külföldi  körutat  tett.   Egy
évig Norvégiában muzsikált,  ``  utána

több   olasz   nagyváros   és   Hmburg
volt sikeres  szereplésének  l.őbb  állo-
mása.  1927-ben jött zenekarával  Bu-
dapestre,  s  évekig  a  SpolariLs  kávé-
híizbim   muzsikz'üt.   Rádió``zereplései
csak  fokozták  a  hímcvét,   é``   1930-
bm,  a Rádióélei c.  hetilap népszerű-
ségi  versenyén,  Magyari  lmre  után
az előkelő második helyet érLe el.

(Csemer Géza:  Ha[)iszti)
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Cigány búidosó
Lúingokl)Ől,  ébred   a   Íi(tjnal

Az  ég   a  .földhöz  ér
Elhagyiad   ci   szívem  parijúii
Pedig   ajkam  fol,y(')jci  enni  kér
Sarum(tt   köiözi   a  I)ánat
T;empíomok  rejtekén  nem  remél
lnkúibb   liosszú   úír(i   iidu[ok
Vár   a   keleii   szél

Erdőanya   sii.ciija  szívünk
RÓzscikeresz.ire  feszíijük  szerelmünk
Elsz.áradt   lelkünknek  fúija
Nem  lesz  rriost   már
Soha   többé   Szent   virdgci
Ladikon   suhan  úi{   ciz  élei
Vűisznúi{   a   szél   rongyosra   [éple
A  cigúinynak  vúirdorbot   kezében
Hont(ilan  bolyong  zokogvti  szívében.
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Arnyék
T;ovcitűnő   szárnyak   suli,ogúi.sa
Mozdulail(in  iemi)lomok  sóh(tjűibcin
Eltcíincolt   irnúidságok   ig(izgyöngyei
Letoszcinya   szűirijába   rejtve

Min(Jenségre  feszül.ő  mantrúik
Évezredek  szakLidékci  fö[ött
Lebegő  lsten-lélek
Tisz.ia  fények  köveíe

Mint   szívritmusóceán  mor(ijlása
Egyetlen  i)illcincitb(i   [ömörülő  múl{
A  j(jvő  sikoíyában,   rózsaszirom  hull(itó
Ámyék  a  lét.

#L      9±    ©ÉE.ff f iÉ

Gyepszéli Anziksz
A  csord(ikútból   Pólika  arca  felsugtírzik..
ri,em  öletik  meg   ct   szerelem!
KCípoliuivircíg   szemében  áldozlk  a  ncip,
(i   kígyózó   út   (il(ibúistromctrcú   viskóibcin

zöld   Cigr(t  virágot   lelwl.

Itt  scijletnek  a  ftvek.
Ölünkhöz  üsiökös   gyöngyike   h.ajlik,
(i  p(irtcil,jai  öi  tó  jege   szemünkl)en  rian.
Széthulló   arcunk  mosolyát   szdnkköré   gyűjti   ciz  idő:
suvcidunk;   mint  csontról  a  hús   sorsunk  kiíűnik.
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Dr. Kallenbach Jenő ki.sebbségi. ombudsman
egyezfetésre hívta a nemzeti és etnikai kisebbségek

képviselőit február 22-ére. A tanácskozáson az
országgyűlési biztos a kisebbségi választások kapcsán

feltárt visszásságokat és megoldási javaslatokat
lsmertette a kisebbségek képviselőivel.

A  regisztrácií)   kivételével   több``é-

gében  egyetértettek  a  jelcnlévők  az
ombudsman  törvénymódosító  javas-
latajval  és   azzal,  h()gy  több  kérdés-
ben   az  Alk()tmánybírósághoz  kíván
l`ordulri.   A  törvények  ugyanis  nem
ttizt()sítják,  hogy  az  adott  kisebbség
képviseletét  valóban  az  ad()tt kisebb-
séghe7.  tartozó  állampolgárok  lássák
el.  Kaltenbach  Jenő  szerint  az  alkot-
inány  rendelkezései  ellentmondmak
egymásmk.  Az  egyik  rendelkezés  a
kisebbségi  közösségeknek  adja  meg
az   önkormányzáshoz   való  jogot,   a
másik  vi`szont  iirinden  nagykorú  ina-
gyar   állainpolgámak  lehetővé  teszi,
h()gy a kisebbségi Önk()rmányzati  vá-
lasztáson  akár  szavazőként,  akár je-
löltként részt vcgyen.

A  kiscbbségi  j()gok   országgyűlési
biztosa     indokt)latlanul     szigorúnak
tartja  zui  a  jogszabályi  előírást,  ami
az  országos   kisebbségi   Öiikormány-
zatok  megalakl'tz'isát  az  clektorok  há-
romnegyedének részvételéhez köti.

A iörvény értelmében a neinzetisé-
gi jelöltek kedvezményes mmdátum-
httz   juthatnak    a    telcpülési    önkor-
mányzatokban:  a kisebbségi ombuds-
man   szerint   ezt   a   lehetőséget  meg
kell  szüntetni, mert szintén visszaélé-
``ekre ad m(')dot.

A kisebbségi biztos a vizsgálat lezárá-
sakém több törvény mí)dosítását, illetve
megsemmisítését  javasolja  az  Ország-
gytflésnek.   Emellett   indítványozza   az
Alkotmánybírőságnál  anmk megállapi'-
tíLsát, hogy a nemzeü és etnikai kisebb-
ségi törvény részletes eljárási ``zabályok
iiólkül nem felel meg az aLkotmány elő-
Írásainak.  Emiatt kéri  a testületet, köte-
lezze   az   Országgyűnést   arra,   hogy   a
megliiúsult vagy határozatképtelen elek-
tori    gytflések    mcgismétlésére,    újbóli
összehívására  v()natkozó eljárási szabá-
ly()kat alkossa meg.  Ezzel  megnyilna a
lehetőség a tx]jk()tt miatt ineg nem ala-
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kult   országos    román    öikomáiiyzat
2()02   előtti   létreh()zására   is.

Osztojkán Béla, az Országt)`` Cigány
Öikományzat  vezetője  a  ianáckozás
után  elm()ndta:  nem  tartja  indokoltnak
a választ(')k regisztráláLsát.  Ezt zur, admi-
nisztratív lépésL csak akk()r támogatná,
ha az kizámá a diszkrimhációt.

„I;UNGO  DROM"                  1999.  februöi



„Ujra  kell  gondolni  a  kisebbségpolitika jövőjét"

Az Emberi jogi kisebbségi és vallásűgyi bizottság  1999.
február 23-án tartotta soron kóvetkező Ülését. A

napirendi pontok kózőtt szerepelt tóbbek kőzótt az
Országos Kisebbségi Önkormányzatokkal töriénő

közigazgatási egyeztetés kérdésének megvitatása,
valamint az Országos Cigány Önkormányzat, a

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának,
az Ukrán Országos Önkormányzat, az Országos Ruszin

K.isebbségi Önkormányzat elnökének, valamint a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

volt elnökének meghallgatása.

Az ülésen résztvevő kisebbségi veze-
[Ők  véleménye  szerint  a  kisebbségi  és
választójogi  [Örvényen  mielőbb módo-
sítani  kell.  Berényi  Mária  elmondta,
hogy  a  Magyarországon  élő  románok
inég  sohasem  érezték  ennyire  rosszul
imgukat,  minL  most,  meii  nem  tudták
inegalakítani  or`szágos önkományzatu-
kat.

Doncsev  Toso,  a  kisebbségi  hivatal
elnöke  ígéretet  tett cma,  hogy  a romá-
nok  valmnilyen  fomábm  meg  fogják
kapni  azt a  27  inillió  forintos  támoga-

tást,  ami  eredetileg  az  országos  testü-
letnek járt volna.

Farkas Flórián az Országos Cigány
Önkományzat elnöke szerint nagy volt
annak  a  veszélye,  hogy  a kisebbségek
egy  része  nem  tudja  létrehozni  a saját
testületét  önkományzatát.  Nem  tudja
mi  történt  volna  akkor,  lia  Magyaror-
szágon  nem  csupán  a  románok,  de  a
németek,  a szlovének,  a horvátok és  a
cigányok sem tudtí'k volna ineg{tiakíta-
ni  országos  Önkományz:itukat.  Óriási
szerencse  és  csoda,  hogy  ez  nem  így
történt.  A kománynak  el  kellene  dön-

Országos Cigáiiy Önkormányzati Választás -1999.
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tenie,  inondta,  h()gy  inilyen  kiscbbségi
politikát akar és milyen  kisebb``égi  Ön-
konnányzatokra        lenne        szüksége.
Hogyha  adminisztrau'v  önkományza-
tokra van szükség, akkor ugy€maz lesz,
mint  négy   évvel   ezelőtt.   Nem   hiszi,
hogy  a jelenlévő  országos  kisebbségi
önkományzatok vezetői közül  bárki is
a   4   évvel   ezelőtti   kisebbségpolitikát
ckarja, mert akiket most újra v€'Uasztot-
tak,  vagy  akiket  újonntm  választottak,
:zoknak bizonyítani kell.  Mind a régi-
eknek, mind az újaknak.

Duplájára  nőtt  a  kisebbségi  önkor-
m'inyzatok  léLszáma.  Ezek  a  helyi  ki-
sebbségi   Önkományza[i   vczetők,   ha
nein    bizonyítanak,    ha    nem    tudnak
eredmény,t  elémi,  elmegy  a  politizáló
kedvük.  Es  ugyanez  vonatkozik  az  or-
szágosra  önkományzatokra  is.  Ponto-
san arra elég a költségvetés, hogy papír
és ffószer legyen.  El kell  dönteni, hogy

programorientál t  tcvékenysége[  felvál-
l€üÓ    és    lebonyoli'tó    önkományzatot
akcuunk-e?     Vcúós    kisebbségpolitikát
zikzu.unk     teremteni     Magyzu.országon,
vagy   szimbólikus,   adinini`sztratív   ki-
sebbségpolitikát?  És  akkor  nem  rogal-
m€izódik  meg  ilyen  kérdés  a  pénzügy
részérőI, hogy egyeztet,  vagy egyeztet-
het.  Meg  kellene  ismemi  zizt  a  fogal-
mat,  hogy  számonkérés,  politikai  szá-
monkérés.  Ez még  a kisebbségi politi-
kára   soha   nem    volt   jellemző.    Egy
olym modellt kell fölállítani, zmiben a
hazai kisebbségek jól érzik magukat és
nem  s4jnqtatják magukat a helyi  kép-
viselők, mniért telepü]éseiken  létrchoz-
ták   az   önkományzataikat.   Újra   kell
gondolni   a   kisebbségpolitika   jövőjét
Magyarországon.  Az  Or`szágos  Cigány
Önkományzat ina  is  fontosnck  tartja,
hogy  a  középtávú  cselekvési  program
az  e]sŐ  ncgyedévben  kerüljön  a  kor-
mány  elé,  és  szülessen  egy egészen  új
kományzati    határozat   és    egy    kor-
mányrendelct.

Farkas   FIórián   szerint   valamennyi,
ziz   adott   kisebbséghez   tartozó   intéz-
ményt át kell  adni  az  adott kisebbség-
iick,  illetve lehetőséget kell  bizto`sítani,
hogy     létrehozhzLsson     intézményekeL.

Ezzel,   inintegy   megteremődne   a  ki-
sebbségi    önkományzaúság    intézmé-
nyesülése.

R. Zs.
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Oroszlánköröm-díj egy roma kislánynak
-1_

C5 a mi csodagyerekünk."    |
Egy   belegrádi   roma   kisk'my   a   ]2

évcs      Rákóczi      Karolin      1997-ben
Oroszlánköröin-díjat  kapoti.  A kislány
alig pár hónap alatt a hátrányos helyze-
tű, nehezen kezelhető és taníti]ató gye-
rekck  közül  a  „nomál"  osztályba bir-
kózta föl magát,  ahol kitűnően helyt is
álJt.

A díj  alapítója minden esetben olyan
gyerekekei támogat. akik bebizonyítot-
ták  tudásukat,  tehetségüket.  Ezt a díjat
lcgelőször  Szász  Marci  érdemelte  ki,
íiki üóta nem úgy él,  mint a vcle egy-
korú gyerekek. Belőle reklámsztár leit,
inagándiz'kként  tmul.  Karolinnak  nem
változott meg ennyire az élete.

Belegrád pici  falu,  Hajdú-Bihar Me-
gyében.  A cigánytelepen  nemrég  épült
házak  sorakoznak.   Karolinék  az  utca
végén egy róz``aszínűrc fcstctt, ajió nél-
küli házban élnek.  A kislány édesanyja
nein  adott  interjút  lapunknak,  mond-
ván,    clege  van  az  újságírókból,  mert
csak,hazugságotímak!

-  Allmdóan  ide j€'imak a lckásomra,
és inegzavamak bennünket.  Mindenki-
nek  csak  Karolin  kellene,  dc  nem  tö-
rődnek azzal,  hogy  a gyerekcL teljesen
felzaklaiják.

Kc"olinnal   Nyírteleken,   a   Kedves
Ház-ban ta]álkoztunk. Nagy barna sze-
meivel  rám  nézett,  és  félelmet  olvas-
tím ki a szeméből.  Gátlásaitól gyorsan
mcgszabaclult, és mint gyakorlott inter-

júzilany clkezdett mesélni:
-  Az  én  családom  nagyon  szegény,

hatíin  vagyunk testvérek, én vagyok az
ötödik  a  családban.  Édesanyám  a kis-
testvéremmel  vm  otthon,  aki  öt  éves,
de  nein jár  Óvodába,  meft  nem  tetszik
neki,  myukám  pedig  nem  erőlteti.  A

3;:ágipkóet,`.éE?élsaé,sá=góíl:eekmbőslzítv%ee:
beszélek,  hiszen  én  nem  szeretem  Őt,
soha nincs velünk akkor,  amikor szük-
ségünk lenne rá.

A7.  iskolába  i``  úgy  kerültein,  hogy
Lázár Péter tanár bácsi eljött értem, és
azi mondta, hogy iskolába kell jámom.
Második  osztályos  koromig  ő  tanított
és  harmadikban  kerültein  át  a  inagya-
rok  közé.  Eleinte  csak  cigány  osztfly-
t{'usaim   voltak,   hiszen  el   voltunk  vá-
IaLsztva  a  a  többiektől.  Én  azért  kerül-
hettem  át  a  cigány  osztályból  a inásik
osztálybzi mert jól  tanultam.

ó

Karolin és taiiító iiéiiijc

-   Az   osztálytársaiddal   miLyen   a
kapcsolatod?

- Mosi inár jó, bár émikor odakerül-
tem  közéjük,  akkor  sokszor  csúfoltak
azért mert cigány vagy()k és ez nagyon
bántott..  Elhatároztam,  hogy  csak  azért
is   inegmutatom,   hogy   én   is   vagyok
olyan   okos,   mint   ék,   és   elkezdt.em
szorgalmasan    tanuliii.    Az   eredmény
ineg is mutatkozott, hiszen kaptam egy
Oroszlánköröm díjat, amit csak azok a
gyerekek kaphamk ineg, *ik vzútami-
ben nagyon ieheLségesek. En azért kap-
tam, mert sikerült felküzdeni magam a
nehezen tanuló gyerekek közül a „nor-
mál" osztÁlyba, és ott nagyon jól tanul-
tam.  Az  Oroszlánköröm  díjjal  kaptam
egy számítógépet, és egy könyvet, amit

kt:r]]acsszákflh#koka.kÁ[]í8í::b;Á:BFm;;
szoktam  rajta,  inert  a  tanuláshoz  még
nem tudom használni.

- Szeretsz iskolál)a járni?
-  Igen,  bár  volt  egy  olyan  idősza-

kom, amikor jobb volt a "igylányokkal
csavarogni  és   szabad   életet  élni,   így
nagyon eHianyagoltam az iskolát.

- Édesanyád mit szólt ahhoz, hogy
kerülted az iskolát?

- Sokáig nem tudott róla, de imikor
megtudta, nagyt)n ideges volt és vcsze-
kedett velem.  Azt mondta,  hogy  iskola

nélkül  soha  nem  les7jek  okos,  és  liogy
mennem kell  iskolába, iner[ akkor nem
lehetek  rendőr.  Azóta  rendszerescn já-
rok,  és  incgpróbálok  szorgalmasan  ki-
nulni,  hiszen  ininden  évbcn  kiut{üzunk
Hollandiába  egy  kedves  cs€iládhoz,  és
ők  is  azt  mondták,  hogy  csak  akkor
mehetek  hozzájuk,  ha  megtartom  a jó
eredményeimet  és  nein  l.ogok  rosszat
csinálni.  Ha  leheme  egy  kív€'mságoin,
azt kívánnám, hogy varázsló legyek, és
Hollandiában kLkjm.

-  És  miért  szeretnéi  varázsió  [en-
ni?

-  Azért  mert  szeremém  megváltoz-
tami ezt a világot,  amiben most élünk.
Jobb  legyen  minden  és  boldogan  éb-
recljenek az emberek reggelente. Ne le-
gyenek  szegények,  mert  sajnos  én  is
nagyon   szegény   családba   születtem.
Bár  itt  a  kollégiumban  in<ridnem  min-
denki  szegény  családból jöit.  Belegrá-
don  a  cigányok  90  százaléka  nagyon
szegény.  De  talán  ha  tanulok,  minden
megváltozik,   és   az   én   családomnak
majd könnyebb lesz az éleie.

Nagy Magdolna, igazgatónő:
-  Karolin  amikor  bekerült  az  első

osztályba,  akkor Ő is azok között a ci-
gány  gyerekek  között  tanult,  akik  na-
gyon  neliezen  haladtck  a  tananyaggal
és   fél   év  után   kiderült,   hogy   valami

„I;UNGO  DROM"                  1999.  tebTudi



mást vagy másképpen kelle-
ne   nekik   tanítani.   Ezek   a
gyerekek küszködnek a tan-
anyaggal,  így  ez  az  osztály
lett  a  felzárkóztató  osztály.
Mi nem azt akartuk,  hogy  a
gyerekeket elkülönítsük egy-
mástól,   hmem   éppen   úgy
próbáltunk   dolgozni,   hogy
utána   beintegráljuk   őket   a
másik csoportba. Ennek az a
lényege,  hogy  cigány  peda-
gógus  tanítsa őket.  A cigány
gyerekek egy sajátos kis kö-
zösségben élnek, sajátos idő-
keretben.  A  cigány  száma-
zású  tanámő ismeri   problé-
máikat, értékeiket, kultúráj u-
kat.

Rendszeresen   nyílt  napo-
kat   szervezünk,   amelyekre
nem  csak  a  szülő,  de  a  ki-
sebb  testvérek is  eljöhetnek.
Iskolánkban jelenleg  327  ta-
nuló jár ebbffl  41  gyerek ci- Be]egrád - itt ]akik Karolin

gány  számazású.  Pedagógusaink  szá-
ma 31  ami nagyon jó,  hiszen  elég  kö-
zeli, szinte baráti kapcsolatb<m állnak a

gyerekekkel.   Eleinte  a  cigány  szülők
nem  örültek  annak,  hogy  külön  osz-
tályba fognak jámi a gyerekek, de pon-
tosan  azért,  hogy  a  cigány  szülőkkel
tartani tudjuk a kapcsolatot, kijártunk a
telepre,  behívtuk  őket  az  iskolába,  rá-

jöttek,  hogy  ez  nem  is  olyan  rossz,  és
elfogadtíík.

Én,  aki  nem  vagyok  cigány  ember,
magamtól sohasem tudtffln volna, hogy
Őket  másképpen  kell  tanítani.  A más-
képpent  úgy   értem,   hogy   nem  hogy
nem  kell  nekik  megtanítani  az  előírt
tananyagot,  hanem  igazából  a kömye-
zet legyen  más,  az  időkeret legyen ru-

galmasabb és nagyon fontos az otthon-
ról  kapott tapasztalatukat bevinni ü ta-
nítási Óráákra és a foglalkozásokra, mert
ezek a gyerekek másképpen nőnek fel,
szabadabb közegben.

Nagy Magdolna igazgatónő

1999.  febriJdi                   „I,UNGO  DROM"

Nagyon    fontos    az     iiitegrációnál,
hogy az  osztályfőnök nyomon köveLsse
a gyereket,  és  hogy  a bekerült közös-
ségbe   elfogadják   a   többiek.   Nagyon
nagy  szerepe  van  az  osztályfőnöknek
az elfogadtatásban. Ez játszódott le Ka-
rolinnál    is.    Elfogadták   a   gyerekek,
mert látták, hogy szorgalmas, bár elein-
te neki is voltak problémái. T€Uán azért
mert ő maga is nagyon nehezen nyilik
meg és  nehéz hozzá közelf`érkőzni.  Én
nem   mondanám  azt  Karolinra,   hogy
csoda gyerek, ő a pedagógusok számá-
ra talán azért csoda, mert le tudta győz-
ni  azokat  a  körülményeket,   amelybe
beleszületett.  Karolinnak nagy  szüksé-

ge  van  az  állandó  odafigyelésre,  min-
dig éreznie kell, hogy ott állunk a háta
mögött,  mert ha ez nincs meg  és  elen-
gedjük a kezét akkor visszaesik a tanu-
lásban.

Vannak vágyai, vmnak elképzelései,
amelyeket meg is valósíthat, ha nagyon
akar, hiszen ő tényleg nagyon okos kis-
lány.  Én  azt  hiszem  egy  időben  azért
nem  járt  iskolába,  mert  felkavarodott
egy kicsit a hímévtől, megzavarta őt ez
és önmagával volt baja. Ez volt az oka
mnak, hogy elzárkóztunk az újságírók
elől,  úgy  láttuk, hogy nem használ ne-
ki,  sőt hátráltatja a fejlődését. De sike-
rült őt visszaterelni a megfelelő meder-
be és most már ugyanolym  mint volt.
Ő a mi csodagyerekünk.

Rácz Zsuzsa
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1998. december 11 -én, Szolnokon az Oklatási és Tlovábbképzési
Központban öt hónapos intenzi'v rongyszőnyegszöv4 tarfolyam

indult. A tanfolyam szervezői: az Oktatási és Továbbképzé.Si Kqzpg.nt
Alapi'tvány, a Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző

KÖzpont, és a Szolnoki Munkaügyi Központ.

Raffael Jánosné oktatásszervező
vállalta, hogy  a hallgatóknak meg-
tam'tja a szövés alapjait.

-  Miért  épp  rongyszőnyeg  szö-
vést  tanulhatnak  az  idejáró  em-
berek?

- Mielőtt ezt a tanfolyamot meg-
szerveztem,  piackutatást  végeztem,
és az eredmény az volt, hogy szük-
ség  van  a piacon ezekre  a  szőnye-
gekre,  de csak akkor, ha piacképes
termékeket tudunk készíteni. A tan-
folyain   tervezete   tizennyolc   főre
készült,    de    orvosi    alkálmassági
vizsgálat után csak tizenhárom em-
berrel tudtuk elkezdeni  az oktatást.
A tanfolyamon  most egy  fiú  és  ti-
zenkét nő tanul. Szolnok megye kü-
1önböző   településeiről   járnak   be
minden nap a hallgatók,  és úgy lá-
tom  örömmel jönnek.  Az  Oktatási
Alapítvány titkárával Paksi Évával
megbeszéltük, hogy a továbbiakban

is   szervezünk  ilyenfajta  tanfolya-
mokat, mert szükség van rá.

Kállai Lídia 32 éves,  Szolnokon
lakik. Négyéves kisfiával és élettár-
sával él a Tücsök utcában, egy más-
fél szobás önkormányzati lakásban:

-  Remélem,  hogy  több  lehetősé-

gem  lesz,  majd  az  életben,  ha  el-
végzem  ezt  a  tanfolyamot.  Sajnos
csak  a nyolc  általános  iskolai  vég-
zettségem van meg és ezzel lehetet-
1en elhelyezkedni. Pár évvel ezelőtt
itt Szolnokon a Máv kórházban dol-
goztam, mint takarító. Nagyon sze-
rettek ott az  ápolónők és  a betegek
is. Aztán egy tragikus balesetben el-
veszítettem   az   első   kisfiainat,   és
nem bírtam többé a betegekre néz-
ni.  Minden  álkalommal  a  kisfiam
jutott eszembe,  ott hagytam  a kór-
házat.  Azóta nem  dolgozom  sehol.
Az élettársam is  alkalmi munkából
él,   így   mindenképpen   fontosnak

Raffael Jánosné az első szőhyegekkel
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tartottam  azt,  hogy  eljöjjek  ide,  és
tanuljak. Lehet, hogy ebben a szak-
mában elhelyezkedni nem tudok, de
egy  papírral  a  kezemben,  már  na-
gyobb  az  esélyem  arra,  hogy  egy
varrodába,  vagy  bárhová  el  tudjak
menni  dolgoziii.  Otthon  pedig  egy
kis   mellékes  jövedelem  forrásnak
ott  lesz  a  szőnyeg  szövés.  Piacon
árulni, vagy ha csak magamnak és a
családomnak készítek, már akkor is
megéri.

Botosné  Margó  34  éves,  Jászla-
dányon él két gyermekével.

-Engem  minden  ami  új  és  érde-
kes vonz. Amióta a férjemtífl elvál-
tam  már  ez  a  második  tanfolya-
mom.  Előzőleg  is  itt  tanultam  egy
száini'tógép-kezelői      tanfolyamon,
amelyet    Pozsa    József    vezetett.
Most,  hogy  hallottam  erról  a  szŐ-
nyegszövő  tanfolyamról  úgy  gon-
doltam,  miért is nem próbálhatnám
meg ezt is, hiszen lesz még egy pa-
pírom, még egy képesítésem és így
talán  a  gyermekeimnek  megadha-
tom azt, amit én annak idején a szü-
1eimtől nem kaphattam meg. Ha vé-
ge  lesz  ennek a tanfolyamnak  sze-
retnék vállalkozásba kezdeni,  mert
úgy  érzem,  ennek  van  ma jövője.
Remélem,  sikerülni  fog  a  tervem,
de   ez   egyenlőre   csak   egy   álom,
mert ahhoz, hogy sikerüljön,  a tan-
folyamot eredményesen el  kell  vé-
8eznem.

Sléder Molnár Melinda  17 éves

Eázs%znítfbday%Ó:t#o]yaazm[%Ffi::#Í
labb hallgatój a.

-   A  Ruhaipariban   tanultam   itt
Szolnokon, de sajnos beteg voltam,
és  a  sok  hiányzás  miatt  ott  kellett
hagynom.  Egy  hónapig  dolgoztam
varrodában,    de    onnan   elküldtek
mert nem feleltem  meg.  Végül  ide
jöttem.  De nem azért mert ebben a
szakmában  szeretnék  elhelyezked-
ni, hanem azért, mert otthon szeret-
ném  árulni  azokat  a  szőnyegeket,
amelyekeL megcsinálok.   A  szövés
mellett    pedig    tanulni    szeretnék.
Ami  igazán  érdekel  az  a gyors-  és
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gépírás,  illetve  a  számi'tástechnika.
Én  ebben  látom  a jövőmet.  Irodá-
ban,  nem  pedig  segédmunkásként
dolgozni.  Bár ehhez mindenképpen
tanulnom kell. Ugy érzem, nem va-
gyok még lekésve semmiről, riszen
még csak  17 éves vagyok.

Gyerő Andrásné 40 éves, kőtelki
lakos.

-  A tanfolyamra  azért jelentkez-
tem,  mert  sehol  sem  tudtam  elhe-
lyezkedni.  NÖvényolaj  lpari  Szak-
munkásképzőt   végeztem,   és   van
egy   betam'tott   varrónői   képesíté-
sem.  16 évig dolgoztam Kőtelken a
varrodában,  de  sajnos  bezárták,  és
utána  nem   találtam   munkahelyet.
Erről   a  tanfolyamról   egy   falubeli

1999.  februdi                  ,,I:UNGO  DROM"

asszonytól   hallot-
tam,  és  egyből je-
1entkeztem is.

- Mit vársz et-
tffl  a  tanfolyam-
tól?

-    Szakmát    és
azt,    hogy    köny-
nyebben     találjak
magamak   mun-
kahelyet.

Baga  János  az
egyetlen fiú a tan-
folyamon,    Ő    27
éves.

-Énazértjelent-
keztem erre a kép-
zésre,    mert    elég
rossz   életem   volt
idáig. Hét éves ko-
romban  a  szüleim
beadtak az intézet-
be   és   ott   nőttem
fel. Aztán felkerül-
tem      Budapestre,
ahol       segédmun-
kásként       dolgoz-
tam.  Azt ott hagy-

tam,  mert  nem  fizették  meg  rende-
sen  a munkámat.  Nem  bírtam  meg-
élni  abban a nagyvárosban.  Két éve
élek    Szolnokon,    egy    hajléktalan
szállón.  Hogy  miért  kerültem  oda?
Felkerestem  ugyan  a  szüleimet,  de
nem  tudnék  velük  élni,  lriszen  ők
idegenek  nekem.  Nincsen  közös  té-
mánk,  és  zavart  hogy  olyan  ehbe-
rekkel   éljek,   akik   kicsi   gyerekko-
romban  magamra  hagytak.  Van  hét
testvérem,  velük  sem tartom  a kap-
csolatot,    én    vagyok    a   harmadik
gyerek  a  családban.   Még   azt  sem
kérdeztem  meg   tőlük,  hogy   miért
hagytak  el.  Enől  a  tanfolyamról  a
Humán   Központban   hallottam.    A
tanfolyam  elvégzése  után  száini'tás-
technikát  is  szeretnék  még  tanulni.

- Nem zavar, hogy egyedül vagy
fiú a tanfolyamon?

- Egyáltalán nem, nagyon jó itt a
sok lány között, ennyire jől még so-
ha  nem  éreztem  magam.   Örülök,
hogy itt lehetek, és igyekszem beol-
vadiii a társaságba.

Rácz Zsuzsa
Fotó: Pálfi Elvira
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Villáminterjú Varga llonával a Cigány Magazin szerkesztőjével

Varga llona neve nem ismeretlen,  immáron tíz éve, hogy a Kos.3uth
rádióban  hetenként elhangzó Cigány Félóra egyik szerkesztője.

Áfgondoit hangnem  és tetten  érhető lelkiismeret jellemzi a munkéjáf ,
amelyet elismerésként, különböző díjakkal jutalmazták munkásságát:

Nívó-díj,1993-ban Tolleranc.ia-díj (Kollektív-díj) ,

1996-ban  Rom Som-díj (Ember Vagyok),
az OCKŐ kisebbségi-díja és a Pro Humanita-díj.

- Mit jelent  számodra  a  te]evízió,
mint szakmai, mint emberi vonatkoi
zásl)an?

-  A  televíziózás  nem  idegen  a  szá-
momra,  1990-ben Pécsett Rózsavölgyi
Erzsél)et vezetésével, a Körzeti Stúdió
égis7.e  alaLt  elindult  egy  roma  műsor:
Baján  Szavma - Asum Kate - Figyelj
Rám. Egy évig dolgoztam a műsorban,
amely   Budapestre   került,   §   amelyet
1992-ben   átvett   Daróczi   Agnes,   és
Patrin Magazin címmel indított útjára.

-  1999.  február  elsejétíl  ennek  a
műsornak te lettél az új szerkesztője.

-  Egyelőre  három  hónapos  próbai-
dőn  vagyok. Ezidőben a háttérben sze-
remék  maradni.  Ncm  minuia  elakar-
nám  rejteni  az  zu.comat,  hanem  a  sze-

replés lielyett inkább a munka szakmai
részére s7.eretnék koncentrálni.

- Van valamilyen ,jogosítványod"
a televíziózáshoz?

-  Az  ELIE  média  szakán  f`Őiskolai
diplomát    szereztem,    amely    egyben
„belépő" a televíziózáshoz.

- Hogyan kerültél erre a posztra?
- Pályázat útián, szinte az utolsó má-

sodpercben.
- Nem l)íztál magadban?
- Inkább arról vm szó, hogy nem va-

gyok tolakodó, könyökölő üpus.  Szak-
emberek és  roma értelmiségiek bíztat-
tak,  hogy  vállaljam  el,  mert  alkalmas
vagyok rá.

- És az vagy?
- Remélem, nagyon remélem.

- Terveid?
-   Szeretném   azt  a  cigány   réteget

megszólaltatni,  bemutatni,  akik  vonzó
életvitelükkel   példaképül    `szolgáHiat-
nak a roma emberek számára. A nagy-
közönségnek viszont egy új  cigány vi-
lágot   szeretnénk   bemutami,   amelyet
alig ismemek,  s amely feloldhatja azo-
kat  a  rasszista   indulatokat,   amelyek
sok esetben  a rossz példákból,  híradá-
sokból   táplálkoznak.   Nem   tagadom,
hogy  ezek  a  negati'v  jelenségek  jelen
vannak,   (magyarok   is   szembesülnek
vele),  de úgy  érzem,  hogy  a másik ol-
dalt,  a „iiaposat" is be kell mutatnunk,
hogy  a  cigányság  teljes  „képben"  le-
gyen.  Ezen  kívül,  rendszeresen  szeret-
nénk  hírt  adni  a  roma  Önkományza[
inunkájáról,  hangsúlyt kap  az  oktatás,
és  nem  utolsósorban  a  roma  vállalko-
zás,  mint új  lehetőség,  amelyben  ráció
Van.

-Milyen visszaje]zést szeretnél?
- Ha az emberek ránk néznek az ut-

cán, akkor ne riadt f`ény legyen a tekin-
tetükben,   hmem   rokonszenv,   amely
párbeszédre képes.

- Úgy legyen!
Rácz Lajos

'ZALONI ?'\\\\\

A   tudás,   mint   megújulni   vágyó
szándék fundamentuma. Felépítheti-e
rá  a  cigányság  az  Önbecsülés  várát?
Azt sugallják, sőt mondják, hogy fel-
növőben van egy új cigány értelmisé-
gi réteg, amely képes arra, liogy a 24.
Órában,  évtizedeket  lépve  behozza  a
lemaradást,.

E   látványos  mutatvány   csupán  a
képzelet szüleménye. Nagyon is t.öld-
höz ragadtan élünk. S ami az értelmi-
ségi réteget érinti,  az  csupán a papí-
ron  létezik,  mert  számuk  elenyésző
és jónéhányan nem vállalják a „gyö-
kereket".

Az viszont tagadliatatlan,  hogy je-
len van egy olyan lelkes ,réteg", akik
Önképzéssel fel tudnak nőni a felada-
iokhoz,   lásd:  kisebbségi  cigány  Ön-
kományzat. Ez a lelkcs kis csoport a

„hátára" veszi a romák gondját, baját.
Hisznek  a jobbító  szándék  erejében
és  hisznek  abban,  hogy  szavuk  nyi-
to« fülekre talál.

A társadalom bizaha a cigányság
önbizalma  nélkül  mit  sem  ér.  Vajon
létezik-e    olyan    katalizátor,    amely
okos   kompromisszumokkál   közben
jár és az  érdekek függőségi viszonya
nélkül    lioz    létre    l.eszülLségmentes
egysé8et?

Annál   is  inkább,  mert  gazdasági
életünk feszített adótörvénye nem na-
gyon buzdítja vállakozásra az embe-
reket. A szakképzeüen munkaerő sor-
sa  megpecsételődött.   Kialákult   egy
olyan ánóvíz,  amelynek olyan mere-
dek  a partja,  hogy  Önerőből  nem  le-
het kijumi belőle.  A kéznyújtó  segít-
séget a gyors,  hatékony  átképzésben
látom, a piaci igények felmérése sze-
rint_

Ha  a  közeljövőben  nem   történik
hatékony  intézkedés,  az  ezredév  vé-
gén olyan méreteket fog ölteni a sze-

génység,  hogy  „gettóba" kényszerül-
nek a romák, mivel nem tudják majd
fizetni a közműdíj akat.

A   Cigány    Önkományzat   egyik
legfontosabb  küldetése,   hogy  1`olya-
matosan  jelzéseket   küldjön   a   kor-
mány  felé,  ezek  a jelzések  kidolgo-
zott j avaslatokat,  terveket  tartalmaz-
zanak.

Nem   indulatkorbácsolásnak  szíui-
tam  a  fenú  gondolatokat.  Jó  lenne
még  időben  lekötni  a  szakképzetlen
roma  muikaerőt,  mert  t.élő,  hogy  a
bűnözés     olyan     méreteket     ÖIuiet,
amely középkori szintre zülleszüeti a
cigányságot.

Meg  kell  őrízni  az  oly  keservesen
elért eredményeinkei.  Ehhez  a társa-
dalom j óindulatát ismételten igénybe
kell vennünk, hogy a megkezdett uta-
kon,  immáron  tovább  haladhassunk.
S   a  jövőbe  vetett  hitünket  ne  csak
kérdőjelek keresztezzék.

Rácz Lajos

9 `®  \,\/
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olitikai       filozófiánk       axiómája,
sarkigazsága   a  jövőben   is   az   agLIorlati  tapasztalatok  széleskörű  ál-

talánosításán  a]apuló   tétel,  amely  Így
hangzik:   a  cigányság  nem  komány-
párti   és   nem  ellenzéki   párti,   hanem
cigánypárti.   Lénycgét  megérte[ték   és
el   is   fogadták   a  cigányság   nagy   tö-
inegei,  liiszen  újra,  ismételten  megbi-
zonyosodtak    anól:    akik    különböző
pímok   zászlaja   alá   vonultak,   s   így
igyekeztek     romaérdeket     képviselni,
megbuktak.  Történelmi  igazság:  a  ci-
gányság   érdekeinek  képviseletét  sen-
kinek  nem  lehet  és  nem  szabad  albér-
1etbe  adni.

A Lungo  Drom  Választási  Szövetsé-
ge immár a második választási ciklusá-
ban köveü, követte sikenel a cigánypo-
litika   fontos   alaptételét.   Csak   ennek
követke7.etes  hirdetésével  és  alkalma-
zásáwü   alakulhatott   olym   szövetség,
amelynek  tagjai,   szervezetek  megtar-
tották  sztjz'itos  arculatukat,  ám  az  alap-
vető  kérdésekben  kittitkul/t  egy  dina-
mikus mind magasabb szinten és minő-
ségben  egy  olyan  egység(!)  amely  ér-
demibb, hatékonyabb roma politizálást
eredményez.

Poliükai  vakság  lenne  nem  látni  a
Lungo    Drom    Választíusi    Szövetsége
sokoldalúbb, sok színubb és ámyaltabb
lett. Ezzel hiba lenne nem számolni, fi-
gyelmen kívül hagyni.  Ám  az sem ve-
zetne  semmi jóra,  ha külön  utakon  in-
dulnának  el  a  szövetség  tagjai.  Ezzel
elforgácsolódna az erő, olykor €Uapvető
kérdésekben  is  ellentétek  tti€kulhamá-
nak ki,  veszélybe  kerülne az  Országos
Cigáiiy  ÖnkományzaL  és  ez nem  en-
gedhető    meg.    Okos,    nyílt    vitákkal
szükséges  az  érdemi  roma  politiz€'úás
kohézióját  fenntartani,   s  az  erőket  a
legfontosabb teendőkre koncentrálni.

eN
em  szeretném  a  feladatokat rang~
sorolni.   Az   bizonyára   mindenki
világos,  hogy  a prioritásokat  táv-

lataiban  is  reálism jelölte meg  a Lun-
go  Drom  V!'ilasztási  programja.  Ennek
nincs   altemaü'v4ja!    Lehetnek   bennc
hangsúly  feladat  eltolódások,  de  egé-
szében   ineghatározó!   Ez   a   kvintes7.-
szenciája  mnak  a  kiküzdöit  középtá-
vú  romaprogramnak,  melynek  megal-
kotásában  cigánypolitikusok,  szocioló-
gusok,  közgazdászok,  önkományzata-
ink  képviselőinek  sokasága  vett  részt.
Ebben  a  programban  testesül  meg  az
a   felhalmazott   érték,   amelyet..az   1.
Országos   Cigány   Kisebbségi   Onkor-
inányzat  alapozott  meg,   s  ez  az  ér-
iékmegőrzés  bizto`síthatja  a  politikánk

folyamatos``íigát,    maga   egy-egy   ele-
mének    a    megújítÁsa    temészetesen
szükségszerű.  Epülhet -  és  rá  is  épült
-  az   új   12  pont   is,   amely   a  roma

programmal   együtt  a  párbeszéd   fun-
dmentuma.

Vajon  mi  következik  a  smkigazság-
ból, mely szerint a cigányság nem kor-
inánypárü  és  nem  ellenzéki  párti,  ha-
nem   cigímypárú?   Egy  dolog   semmi-
képpen  sem:  az,  hogy  ez pcrusszivitásra
ítélne bennünket, a cigány Önkomány-
zatokat.   És  nem  jelenthet  valamiféle
hideg-meleg,   langyos   állapotot   sem.
Cselekvésre   kell,   hogy    ösztönözzön
minden szinten. A fálusi cigány Önkor-

gáfyyzöqiikotÉiáeyzzdavu?g,üvaf=zeángnoysi:j:
ma civil  szervezetekig!  Csak  így  lehet
sikeres.

gs
zem  és  fültanui,  olykor  a  legérin-
tettebb    szenvedő    alanyai    a    ci-
yság   a  körülette   ma   zajló   lázas,

egymásra  acsarkodó,  még  köszönő  vi-
szonyban   sem   lévő   politikai   esemé-
nyeknek.   A  hatalmi  gőgnek  és  airo-
ganciának.   Csak   kapkodjuk   a   fejün-
ket,  s  várjuk,  mikor  ül  el  a  vihar,  s
kialákul-e,  s  mikor,  valami  no.mális,
a  polgári  demokráciához  hasonló  eú-
kai  rendszer  kománypárt  és  ellenzék
között,  amely  a mesteri,  szinte  a  pár-
beszéd    nélküli    állapotot    feloldja    s
nomális    kommunikációjával    egész-
ségesebb  útra  tereli.  Ebben  nem  lehe-
[ünk  közömbösek.  Hamak  ránk  is.  A
politika    különböző     válságjelenségei
elől  nem  menekülhetünk  el.   Szembe
kell  iiézni  vele.  Nem  dughatjuk  a  l`e-
jünket    a   homokba,    mint   a   strucc.
Bennünket  is   érint  -  közvetve   vagy
közveüenül   -  €mi   körülöttünk   törté-
nik.  Részesei  vagyunk  annak  a  nagy
társadcúmi  mozgásnak  -  ha  a  perifé-
rián   érint  is  bennünket  -  ami  mosi
zajlik  Magyarországon.  És  abban meg
különöscn,  hogy  a  leszakadást  lassít-
suk,  ha  lehet  megállítsuk.

A nagy kérdés:  hogym, mikor és ki-
vel? Válasz:  most, a roma poliúka és a
kománypoliüka  egyeztetésével  s  ter-
mésze[esen  a hatalommal,  a komány-
nyzil!   Történelmüik   bizonyítja:   a   ci-
gányság  békés  nép.  Őnszántából  még
soha  senkire  nem  támadt,  nem  fogott
fegyvert.   A  inagytuországi  cigányság
története  nem  kizárólag  a  kitaszított-
ság,  a megkülönböztetés  és  a meghur-
coltatás  történelme  csupán,  hmem  az
állandó  béke,  a  békés  egymás  mellett
élés,  a  béke  kompromissziumiinak  a
keresése,  a  történelme  is.  Korunkban
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már nem királyi  ajánlás()k  a gzntmciák
a  cigányság  emberi  létének,  jogainak
elfogadá`sára,  hanem  a  iiemzetközi,  a
magy€u alkomány,  amely  egyértelmű-
en deklarálja: a cigányság része, alkotó
tényező.je a nemzetnek.

ság    érdekeinek   szolgálatát,    érdekeit
szem   előtt   tarLva.   EzérL   is,   minden
eszközt és  lehetőséget ki  kell  használ-
nunk  az  érdemi  párbe``zédre.  Egyálta-
lán    az    arrogmicia    nélküli,    partneri
szóváltásra  az  ország,   s  benne   c`sak-
nem  800  ezer  cigány   sorsáról,  jövő-
jérífl.  Nem  vonható  kétségbe,  hogy  a
kománynak  van  kisebbség  politikája,
amely   a   határon    iúli   magyarságról
szól.  Nem  világos,  nem  moiidható  ez
el    egyértelműen   a   hazai    cigányság
politikájáról.       Legalábbis      m€u.káns,
egyértelmű    ál]ásfoglalás    inég    nem
hangzott el.  Vagy  a  végeken  nem  hal-
1ották?  Ott  ahol   igénylik,   v€'irják?

A hatalmi  struktúrában  meghati'u.()zÓ
szerepe van a komány politikáj€'mak. A
hatalom   temészetéből    f€kad   az   is,
hogy  olykor  csak  az[  szeremé  hallani,
amit  Ő  akzu..  Nem  gondolhaiom,  hogy
nem az objekü'v valóság feltárása lenne
a célja a kománynck,  s  ne  törekedne
arra, hogy a cigányság 1999. január 23-
án   megválasztott   legitim   képviselőit
mellőzné?!  S  ne igényelné a párbeszé-
det!  Válami  van,  de mint Rajkin  mon-
dmá:  nem az igazi. 0lym igazi embe-
ri, partneri viszony még nem alakult ki.
A  türelmetlenség,  a kapko,ck'is  a  politi-
kábm nem jó  tanácsadó.  Am legalább
olyan  haszontalan  a  lehetőségek  elha-
lasztása, a [Örténelmi ké``lekedéL`.

ep#:;#a:;,gs:Enrngl:otg::é.aF2d,eái3,`ont;
cigányságnak,  a  kománynak.  A  gon-
dok  szaporodnak,   a  kilátástalanság   a
puszti'tó  tél  és  árvíz,  belvíz  következ-
ményekéiit    még    inkább    növekszik.
Tenni,   cselekedni  kellene,   mert  l.ogy
a   türelem   is.   Bizonyos   tanulságokat
mindeiképpen  le  kell  vonni  az  utóbbi
idők     párbeszédtelenségeiből.     Tirtva
magunkat politikai  alapfilozófiánkho7„
a liatalommal  minden  konfrontáció[  el
kell   kerülni,   de   a  jövőben   inég   kö-
vetkezetesebben,    s    progresszívebben
kell  kiállni  és  képviselni  a  cigány  po-
litikát,  a roma programot.  Ezek  egye-
nesen  követelik  az   érdemi  párbeszé-
det.

Farkas Kálmán
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A szabolcsiak,  a  beregiek  büszkesé-

ge  a  közelmúltban  Tajvcm  szigetén  a
kis magyzu.  együttesével  első  lett a zá-
rókoncerten.  Aztán  a nyár elején Lisz-
szabonban  a   100  Tagú  Budapest  Ci-
gány Zei}ekzmal megnyitotta a világki-
állítást.  Eppen  10  éve,  hogy  a világon
egyedülálló  zenekar  szólóénekese  leit.
Fél  évtizede,  1993-ban  Gönc7, Árpád-
tól    átvehette    a    Magyar
Közt€'irsaság  Arany kereszt-
je kitüntetést.

Bangó Margiüól van szÓ,
aki    16    éves   koríjg    alig
hagyta  el   szülőhelyét,   Vá-
sárosnaményt.  Nem  telt  e]
újabb    16   év,    amikor   el-
mondhatta:  „E  kerek  világ
Öt    kontinensén     tapsoltak
nekem„.

Hogy  is kezdődött?  Hon-
nan  indult  a  hosszú  útra,  a
világot  jelentő   deszkákra?
Kezdődött talán azzal, hogy
ősei  300  évre  visszamenő-
leg   zenészek,   inuzsikusok
voltak. Tőlük kapta a legna-
gyobb    Örökséget,    a    szép
hangot,    a    iehetséget.    Az
anyai  nggyapja  a  naményi
Csipke Etteremben 35  éven
át   cimbalmon   ütötte   ki   a
szebbnél    szcbb    hangokat.
Az  édesanyja  és  annak  ro-
konai  iskolázottak,  tanultak
voltak.  Anyai  ágon  rokona
volt  Horváth  Ferenc  ope-
raénekes.

Margit édesanyja szép  és
jó  liangú  asszony  volt.  Fc-
kete   Pacsirtának   becézték

könyvét átl.utotta, de nem akarta vállal-
ni a szerepet. A rendező biztatta,  és si-
kcre lett a rádiójátéknak.

Hogyan   is   léi)hetett  mikrofon   elé,
miként vált profivá?  16 éves volt, ami-
kor  a Magyar  Rádió  pályázatot  hirde-
tett  magym  nóta-  és  népdalénekesek-
nek.  A  szülei  biztatták:  Pályázz,  eredj
t`el   meghallgatásra.   A  csendes   beregi

azt mondták  neki,  hogy  válasszon  egy
cigányos  nevet,  és mgnjen  el  :i Filhar-
móniához  vizsgázni.  Igy  lett  SzabőbóI
Bangó.

Dac  volt  benne,   a  beregi  einberek
daca,   a   cigí'uiyok   dacos   virtuozitása.
Meg akarta mutatni, Iiogy tehetséges. A
próbafelvételtől alig  ielt eJ  két év,  zuni-
kor   elindult   az   első   nagy   tuméjára,

Belgiumba.  Három hónapra
kapott  ott  szerződést,  a7.tán
három  évig  marasztalták  a
Benelux államokbm.  Ezek-
ben  a kis  országokban  Vul-
káimak  becézték,   a  plaká-
tokra  is  Vulkánt  írtak.  Az-
tán   jötiek   a   meghívások,
szerzőclések      Ainerikából,
Kanadából...  Japánban  scn-
ki   nem   ismerte  a  magyar
nyelvet,   mégis   sok   jai)i'm
sírva fákadt a inűsora alatt.
Több   évtizeddel   a   háború
után  ment  lzraelbe,  ahol  a
magyar  zsidók  is  könnyez-
iek.  Indiában is jári Margit,
ott elvegyült a nép közöit.

Lisszabonban a világkiál-
lítást a 100 Tagú Cigányze-
nekar nyitotta ineg. Iit Mm-
git   mellet,t   táncolt   három
kislány,   közülük   kettő   az
unokája:  Horváth  Mónika
és  Horváth  Tina.  Az  uno-
kák mögött többek közt rel-
lépett Sza])ó Jenő gitámű-
vész,   aki   Margitnak  édes-
öccse.   Tajv<mon   a   Hilton
szállóbzui   világsztárok   kö-
zött   lépett   fel,    repülőgép
gyárosok,        olaj mágnások
tapsoltak neki.  Mim mond-Őt Szatmárban és Beregben.

Az ötvenes években ugyanis kis cigány
színkört  alakítottak  a  Kraszna  partján
lévő településen. A Dankó Pistát vitték
színre  é.`  sikcnel  járták  a  kömyékct.
RÓzsi szerepét az ő édesmyja alakítot-
ia.  Ki ne isinemé a köveLkező sorokat:
„RÓzsi,   Rózsi   mi   bajod?   Mért   nem
akarsz szólni?" Mit ád lsten, jó pár év-
vel  később  Margitot  kérték  fel  Rózsi
szerepére.  De  neki  már  nem  csak  a
szatmár-beregiek  előtt,  hanem  ország-
világ   füle  hallatÁra  kelle[t  énekelnie,
játszania a rádióban.  A Dankó Pista cí-
mű  (larabot  a  rádióban  Csemer  Géza
rendezte.  A műsorra tűzés idején Mar-
giti`ak  profiként  már  híre  volt  az  or-
szágban,   de  a  hírénél   még  nagyobb
volt a lámpaláza. A rádiójáték forgató-
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településről egyedül utazoti fcl a hajna-
li  vonattal  a zajos  f.Ővárosba.  (A szülei
nem  ki'sérték,   merL  nem   volt  pénzük
vonatra.)  Borzas7.ió  szorongás  fogta el
a rádió  épüleiében.  A zsűri  tagjai kér-
dezték  tőle, hogy mit ad elő és milyen
stílusban.   Még  errc  sem   tudott  vála-
szolni,  nem jött  hang  az  ajkára,  már-
már  úgy  volt,  hogy  feladjii.  Az  éneke-
seket,   próbálkozókat  Boros   Lajos,  a
világhírű  prhás  kísérte,  :iki  ott  álli a
közelben. A prhásnak príma Öuete tá-
madt,  oda  lépett  Margiü]oz,  s  nagyjá-
ból ezt súgta neki:  „Nem hozhatsz szé-
gyent a cigányságra,  na,  kezd  el!"  El-
kezdte,  Örömünkre  szolgálva...  Akkor,
a kezdetekkor még Szabó Margit volt
a  becsületes  neve.  A  rádió  illetékesei

ja,  amikor  külföldön  jár,  nem  csak  a
cigányságot,  hanem  az  egész  Magyar-
országot  képviseli.  Igaz,  hogy  a  zene
nem  ismer  határokat,  igaz,  hogy  az  Ő
hangját   minden   nemzet   fiai,    lz'myai
megértik  -  nem  a  fülükkel,  hanem  a
szívükkel.

Bmgó  Margimak  két  testvére  él  Na-
inényben. Szal)ó lstván kiskereskedő és
Szal]ó  Elemér  bírósági  ülnök.  A  mű-
vésznő horzájuk és a beregi emberekhez
is haza akar jönni:  tervezj, hogy vesz iit
egy kis házikót és itt,  a szülőföldön tölti
szabad  idejének  egy  réLszét.   Váriuk  őt,
hogy  könnyet  csaljon  ki  a  szemünkből,
hogy jó kedvre den'tsen bennünket.

Náhrádi Lajos

„LIJNGO  DROM"                  1999.  februdi



X.                 .<      .                    ±*.``....`i{..#...ff                        H.......`ttár  `         ....                                  ..           r]<.v                `    `

##'^                        ffi             ffi             ffi                                          ®

•9ffiffffiffiffiff#f#ffiffff©ff## '.*

Meditálás Szentandrássy lstván festménye előtt
Állok  a  kép  előtt és  átengedem ma-

gamon  a belole  áradó  érzelmeket.  Su-
gárzik róla a tudatos idenütás  vállalás,
ősrom<Tságunk felkiáltójele, szenvedély
kiíútása egy  olyan  roma emberpámck,
{kiknek  tragikus  .szépsége,  erotizmusa
dominál,  a már-már  sorvasztó  elmúlás
felctt.  Ujra  és   újra  megnézem,   mert
nem  tudok betelni  vele,  s  énelemsffó-
sirató könnyek ken'tenek hatalmukba, s
futkosnak végig testemen.

Állok   és   meditálok   Szentandrássy
lstván   Adagio,   érzelmeket   felkavaró
bcnsőséges   romavilágunkat   feltáró,   a
halálos  szerelinet  igénylő-vállaló,  hol-
tig   tartó  szenvedélyes,  s  ezzel  együtt
mégis  ()ptimizmust  sugalló  festménye
clőtt.  Ez  tu  ér7.elemvilág  sejtetően  túl
van,  [úlmutat az  evílágiságon,  átnyúlik
a    transzcendentalizmusba.    Egymásra
lelL  egymástól  örökre  elszakíthatatlan
emberpz'u., szerelmi páros tiszta,  felhőt-
len   cgyinást  iikarása,   vágya,   örömöt,
szenvedést.    l`elszabadultságot   akarása
Lekint rz'm feketében,  sápadt aranyban,
síu.gábm és villmó fehér-feketében rej-
tőzköclő,   érzelmeket   kitárulkozó   sze-
mekkel.

Állok  döbbenetben  az  Adagio  előtt.
Önvallomás,  felkiáltás ez a kép.  Ilyen-
re csak Szemmdrássy képes.  Kikiabál-
ja egész roina v,ilágunkat. Kitárulkozik.
Kitárja lelkét.  Im lássátok,  ilyenek va-
gyunk, mi romák. Mert tükröt tart a vi-
lág elé. Fellebbenti a fátylat, s hív, néz-
7.étek,  milyenek  vagyunk  valójában  a
iitkokat  rejtő  kulisszavilág  mögött.  S
igyekszik megszerettetni a cigányokat.
Mindenkivel. Még azzal is, aki nem fo-
gad el  bennünket, mert ebben  az  Ada-
gio-ban  fellelheti  a szépet,  az emberit,
a  szenvedőt,  a szeretetet,  a tisztaságot,
az  erotikát,  a  visszafogott  diszkréciót,
az   európai   zseni   képfestőt,   képírót.
Igen,  a képírót,  mint  Péli  vallotta ma-
gáról. Szentandrássy korunk egyik leg-
jelentősebb cigányképírója. Ezt a jelzőt
nem  degradációként  említem,   hanem
olyan   rangként,   amellyel,   európaisá-
gunknak ado[t életteret,  általa ismerte-
tett meg, s el a mi világunk.

Kép  éLs  ffás.  Színek,  fények,  ámyé-
kok,    érzelmek,     drámák,    indulatok,
Öröm és bánatpillmatok az elmúlás el-
múlhatatlanságának  ecsetvonásai,  me-
lyek  öröklétünkig  ott  rajzolódnak  ro-

maélet-térképüikön. Meghatározóak és
elmúHiata[lanok.   Nyomok   a   történe-
lemben: kép és írásjelek. Fekete, vörös,
sápadtarany...  Ilyen öröklétű képírás az
Adagio   is.   Gondolkozásra,   Ősiségünk
felfedezés-kutatásra késztet, s aki meg-
érzi-megérti világát,  az közelebb kerül
Szentandrássyhoz,   mint   emberhez   és
mint képíróhoz.

Kárpáthy  Gyula, JÓzsef Attila-díjas
írónk,  a roma  alkotó  értelmiség  legki-
válóbb  ismerője  írja Menet közben  cí-
mű   kötetében,   Szentandrássy   művé-
szetét méltatva-elemezve:  „V<m  abban
valami  Szentandrássy-útok,  hogy  mi-
ként tudja látni és láttami egyre gazda-
gabb képvilágában a tragikumot, a drá-
mai feszültséget.  Az utóbbi az, ami vi-
tÁra  késztet.  Nem  értek  egyet  kitűnő
inűvészettörténészünk     megállapításá-
val, hogy „elégikus szomorúság járja át
S7.entandrássy  művészetét."  A  szomo-
rúság  fogalm'moz,  a  szó  hmgulatáho7,

mindig   asszociálódik  érzelmesség.   A
szomorúság nem drámai et`fektust, nem
feszültséget,  (legt`eljebb) részvétet kelt.

A tragikuin  sokkalta imgasabb rendű
fogalom,  csak drámai lehet és l.eszültsé-

get hordozó; a tragikum a katarzis felé is
vezet,  lévén,  hogy  miiidig  vm  morá]is
vonatkozása.  Ez  Szentandrássy  legben-
sőbb, puritán, művészi mortflb€ui megal-
kuvást nem ismerő, s inint ilyen kemény
személyiségének az  igazi,  adekvát kife-
jezésmódja.  S  ezzel  egyben  e  tragikus
sorsú nép  történelmi létérzésének kifeje-
zésére    hivatot,t.    Szentandr{'issy    lstván
művészetével,   miként   más   vetületben
Pé]i Tamás és Balázs János, a magyu-
országi cigányság magas rmggal  lép  be
Euópa kultúrközösségébe..."

Ez a tálentum,  ez a magasfokú kép-
írás   sugárzik   Adagio-jából   is,   amely
előtt meditálok.

Farka.` Kálmán
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Vendégünk= Horváth Kálmán
Horváth  Kálmán  visszafogottan  be-

szél  az  alkoholista  szüleiről,  €kik szü-
letése     pillanatában     „eldobták"     őt.
Tényként  mondja  el,   hangjában  nin-
csen  gyűlölet,  tekintete  tis7.ta.  A mon-
dat végén azért kiárad egy rezignált só-
haj,   mnely   olyan   visszavonhataumul
lezárta   életének   gyemekkori   szaka-
szát, mint a mondat végén a pont.

Két  éves  koráig  legidősebb  nővére
nevelte,   de  meghaladta  erejét,   s  így
megpecsételődött Horváüi Kálmán sor-
sa:  nevelőoithonba került.

Az első emlékképei a bakt{Uóránüiá-
zi Óvodához kötődnek, ahol göndör ha-
ja miat,t a nevelőnők kedvence lett.  (A
göndör haj  utat nyitott az emberek szí-
véhez...)

A tévéképemyőjével már kisiskolás-
ként találkozott, persze csak játék for-
májában. Az egyik tanár Ötletes megol-
dásként  kivágta  a  kartondobozt  tévé
formájúra és e mögött nagy-nagy lelke-
sedéssel  mondták  a gyerekek  a verse-
ket, meséket.

Horváth   Kálmán   szeretettel   beszél
Havasi  Miklósné  tanámőről,  aki  szi-
lenciumi  tanár  volt.  Ez  a  tanámő  be-
avatta .a gyerekeket a saját életébe úgy,
hogy  szélesre  tárta  azt  a  képzeletbeli
kaput,  amelyen  át látni engedtette,  sőt
behívta a gyerekeket az ő családi életé-
be. A gyerekek így szereztek tudomást
arról,  hogy  egy  családban  hogyan  zaj-
lik az élet, hogyan kell felvállalni egy-
más  örömét,  fájclalmát.  Kíumán  csün-
gött a tmámő szavain s itta szomjasan
a szeretetről, a békességről és a hamó-
niáról  szóló  történeteket,  s  úgy  érezte,
hogy  ő  is  részese,  tagja  lett a  tanámő
családjának.  Ez  a  tanámő  volt az,  aki
erdei sétára vitte a gyerekeket és meg-
mutatta    a    szabadban    temő    gyü-
mölcsöket:  a  kökényt,  a  szamócát,  a
galagonyát,  a  vadkörtét.  Ezek  a  gyü-
mölcsök  bővítették    az  amúgy  is  szű-
kös  élelmiszerkészletet,  amely  mindig
kevésnek  bizonyult,   ugymis  minden-
hez kenyeret ettek, még a mákostésztá-
hoz is.

Horvám  Kálmán  imádott szerepelni,
mindig  is  kereste  az  Önkifejezésnek  a
különböző fomiáit, s ha ráérzett a téma
ízére,  akkor  abba  beleásta  magát.  El-
kezdett többedmagával festeni. A szak-
iskolába  ez  állt  hozzá  a  legközelebb,
mivel  nem  sok  választási  lehetősége

1ó

volt. A rajzszakkör is jobbára innen ke-
rült ki.

Volt  itt  amatőr  versíró  tábor  -  Kál-
mán ezt is kipróbálta. Arra mindeneset-
re jó volt, hogy feloldja a magányszül-
te  feszültséget.  Az  igazi  nagy  fordulat
akkor állt be az életébe,  amikor jelent-
kezett egy  bibliai  táborba,  ahol megis-
merkedett egy  lánnyal,  s így elviccelte
a bibliai Órákat. A tábor végén ráébredt,

minden    szawúóversenyen    elridult   és
győzött   is.   Az   igazi   inegmérettetéis   a
Klmi-tud?-on    váratott    magára,    ahol
ugyan núsodik lett,  de nem versmondó
győzte  le,  hanem  egy  tehetséges  inese-
mondó  lány,  s  ez  az  újdomág  crejével
liatott,  emiatt Kálmán  zi inásodik helyre
került.  A Színművészeú  Főiskolára  két,-
szer  jelentkezett,  ahol  a  második  és  a
harmadik rostán  esett ki.

hogy Ő  tulajdonképpen azért jött, hogy
meghallgassa lsten  üzenetét.  Felébredt
benne az  lsten  utáni  vágy  és  ezért be-
szélt a táborvezetővel had maradhasson
a második tumu`ssal.  Az őszinte szÓ és
az őszinte szív ajtót nyitott a számára.

Kálmán  találkozoit  lstennel  s  ez  a
szellemi   találkozás   gyökeresen  meg-
változtatta a7. életét. Már nem szállt be
azokba   a   balhékba,   olcsó   heccekbe,
amely az intézet élet és létfomája volt.
Kálmán   ekezdte   keresni   a   kitörési
pontokat,   lehetőségeket,   mert   érezte,
hogy  élete,  sorsa  nincs  előre  megírva.
Kezdett  hinni  abban,  hogy  ő  is  képes
arra, hogy polgári életet élhessen,  csak
még nem  tudta,  hogy hogyan,  de a le-
hetőség már gyökeret eresztett a szívé-
be, s ő reménnyel időként meg-megön-
tözte.

Az igazi nagy áttörés  1993-ig váratott
magára. Elindult a Szép Magyar Beszéd
országos  versenyén,  ahol  Kazinczy-ér-
met nyert. Ezután a sikertől felbuzdulva

A Duna televízió másfélévvel ezelőtt
egésznapos   Nemzetközi   Cigánynapot
rendezett, és ehhez a rendezvényhez új
arcokat  kerestek.  A  válogatási  rostán
Kálmán "fennakadt" és a bemutatkozás
meomyerte Sára Sándor igazgató tetszé-
sét,   és   három   hónapra   szerződtette.
Kálmán „megütötte" a mércét, mert ma
már  véglegesítették.  Azóta  folyamatos
képzéseken vesz részt, a Cigány Maga-
zinban is kapott lehetőséget.

Horváth  Kálmán  sok  mindent  sze-
retne csinálni,  többek közöt,t egy Öm'U-
ló  képzőművészeü  kiállítást.  Ezenkí-
vül  tervei  között  szerepel  egy  önélet-
rajzi regény megírása, ahol saját életén
keresztül  szeretné  elmondani azokat a
tmulságokat,   lehetőségeket,   amelyek
segítenek  „kitömi"  az  intézeti  létfor-
mából.  Nem  is  olyan   távoli  terve  a
családalapítás.  Amyi  gyemeket  sze-
retne,  amennyit lsten  kegyelméből  fel
tud nevelni!

Rácz Lajos
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Kiscbbségek, helyi tervek és cserék -
ez   a   címe   annak   a   konferenciának,
unclyet h{'u-om   nagy európai szervezet
rendezett  a  budapesti  Euópai  lljúsági
Központban  1999. február 14-e és 20-a
között  az  Európa  Tanács  támogatásá-
val.  A 25  i-észivcvő  14 európai országL
ból érkczett, hogy tapasztalatcserén vi-
tassa meg, milyen problémák és inilyen
megoldé'Lsok  érintik  cu  európai  orszá-
gok  kisebbségeit.  Itt  nem  voltak  előa~
dók és h€Ulgatóság:  a részvevő fiatzuok
műlielymunka,  kerekasztal-beszélgeté-
sek,   vitík   sor{'m   tanultak   egymástól,
adták át ismereteiket. A sokszínű szak-
mai  tudás  hatalmas  lehetőséget h()rdo-
zott:  a részvevők közöt[ volt animáior,
orvos, pszicliológus,  nyelvész,  közgaz-
dász   és   inég   számos   olyan   szttimcTi
amely közvc{Jen vagy közvetett inódon
a közö`sségi  élet különböző területeivel
foglalkozik.  A  résztvevők  mindegyike
30  évnél  fiatalabb,  de  sokuknak  már
többéves gyakorlati tapaszt€tiata van if-
júsági   szervezetekben,   különböző   in-
tervenció``  területeken  a lielyi  és  nem-
zetközi  munkában.  A  képzés  célja  €u
volt,    hogy   a   különböző    delegációk
rendszeres   együttmuködési   stratégiát
tlo|So77zmk   ki`   amclynck   elsődleges

alapja a közös szemlé]emód és az ala-
pos   szakmai   tudás.   Ugyanakkor   cél
volt az is, hogy a résztvevők megtanul-
ják, hogyan lehet tervezni és megvaló-
sítani,  milyen módszerekkel  és  techni-
kákkal  dolgozhamzik,  hogyan  fQjleszt-
hetik  sajáL kompetenci4jukat  és  vehet-
nek részt a neinzetközi kömyezet életé-
ben.  A személyes  és  csoportos  tanulási
folyamat  legrontosabb  célja  az  inter-
kulturális     lehetőségek     kiliasználása
vol'.

A   konferencia   szervezői   az   EYE
NETWORK (European  Youüi Exchzm-

#Aa3.eEmuá:'teuAnzesEsh2:g;2éjsezjroFPEá
országból  álló  hálózat,  amelynek  leg-
főbb  célj<T  hogy koordinálja a fiatalok
szakmai  és  szabadidős  együttműködé-
sét országhatíúokon  belül  és országha-
tárokon  túl  is.  Az  Eurojeunesse  2000
sziiitén  egy  széles  körű  európai  liá]ó-
zat, amely hasonló feladatok mellett az
oktatás-nevelés  kérdéseivel  foglalkozó
európai  szervezetekct  fogja  össze.  Ez-
zel a hálózatta] párhuzamos€m működik
a CEMÉA (Aku'v Nevelés Módszertmi
Képzési   Központok),   zihoiman   a  pie-
monti   olasz   szakcsoport  vett  részt  a
konferencia  szervezésében.  MagyzLror-
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`szágról  az  Autonómia
Egyesület  volt  a  ren-

.dnci::a?Ep#tA:,éesá:
zctközi   szervezetének
a]ICEMÉA)  tagja.

A  mo`stani  egyhetes
rendezvényrc  a  részt-
vevík   magyarországi
kisebbségi     szerveze-
tek   segítségét  is  kér-
Lék,  hogy  a közép-eu-
rópai   helyzetről   tel`je-
sebb   képet  kaphassa-
nak.  A  magyar  részt-
vcvolckel       szervezett
kerekasztal-beszélget
ésen  a  inás  országok-
ból  érkezők célja nem
egy``zeiű]en   a   tap€Üz-
talatcsere  volt,  de  .`ze-
retnénk  új  kapc``olato-
kat is építeni,  hogy az
itüioni           kisebbségi
szervczetek  is   bekap-
csolódhzusanak  a  sok
éve  folyó  neinzeütözi
munkába.    Az    ehhez

szükséges  alap   létezik:   Magyarorszá-
gon már van egy  soproni EYE-  és  cgy
magyar    települést    öLsszefogó    FICE-
MÉA-tagszeivezbt ís.

A  résztvevő  `riatdok  megfogalmaz-
ták,  mi  volt  az  a  legl`ontosabb  iiéhány

pont,   amelyet  a  képzéL`i   foly€imatban
tapasztiiltak.  Erőteljesen  aláhúztfk  an-
nak fontosságáL hogy a képzé`s elsődle-

ges  módszere  az  egymással  teremiett
kapcsolat, a valós  tapasztalatok átélése
és az interkulturális kontextus lehetősé-

gének   kihasználása   volt.    Elsődleges
volt  száinukra  ziz  a  folyamat,  hogy  a
nyelvi  és  kulturális  különbségek  elle-
nére   egyre  jobban   megérteLték   cgy-
mást  inegtanultzik együtt dolgozni, ki-
tapasztalták a csapaununka leheLŐsége-
it, feltételeit és módszereit. Az egymás-
s<d    teremtett   személyes   és   szakmai
kapcsolatok  nemzetközi  szinten  is  le-
hetőséget teremtenek arra, hogy az ed-
dig helyi megoldásokat alkalmazzz'k és
továbbfejlesszék.

A képzés I.olyamata átfogta a címbcn
szereplő   három   szakziszt:   „Kisebbsé-

gck, helyi  tervek és cserék". Első szin-
ten  sztját  tapaszülataik  alapján,  vitt'k-
ból  és  az  adott  kömye7.etbcn  szer7.et,t
élinényekből   és   tudásbí)l  kiindulva  a
résztvevők megpróbálták ineghatározni
a  kisebbség  l`ogalmát.   Kis  csoportok-
ban    dolgoztak    különböző    fog€ilmak
(például:   tolermcia,  inteLnáció,   asszi-
iniláció)  jelentésén  és  az  ezeket  a  fo-

galmakat érintő tapaszralataikon.  Ezzcl
párhuzamosan  oly<m  négy  napon  ke-
resztül   cgyüLt   dolgozó   csoportokbcm
vettek  részt,  Íihol  egy-egy  technikából
vagy mődszerből kiindulva megtapasz-
talhatták a közös  [ervezés és a inegva~
1ósítás  különböző  szakaszait.   A  négy
műhelymunka (1`otó,  videí),  újság,  szi'n-
ház) 1ényege az volt, hogy később sztjái
munkájukban  konkrét feladatajk  során
alkalmazni    tudják   az    itt   cl`sajáti'tott
technikákat.  Ez a szakas7. t,ehát lehető-
ségeket,  tapasztalatokat,  tudást  adott  a
helyi  tervek  megvalósításához.  A  cse-
rék  szintje  zárta  a kép7.ési  folyamatot:
nemcsak   tapasztalat   csere   történt   de
valós,   hosszútávú  nemzetkö7.i   együtt-
működési   [ervek   születtek   személyes
és szervezeti szinten is.

Hűvös Ágnes
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A családok TámogaTásáró[
Családtámogatási

ellátásiTormák
A családtámogatási ellátások a következők:
a/ nevelési ellátás
aa/ családi pótlék
ab/ iskoláztatási táinogatás
b/ gyermekgondozási támogatás
ba/ gyermekgondozási segébí
bb/ gyei.meknevelési támogatás
c/ anyasági támogatás

Nevelési ellátás

A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez
az állam havi rendszei.ességgel jái.ó családi pót-
1ékot, vagy iskoláztatási támogatást (a továbiák-
ban együtt:  nevelési ellátás) nyújt.

Családi pótlék
(1 ) Családi pótlékra jogosult:
a/ a vérszei.inti,  az Örökbefogadó  szülő, a szü-

1ővel     együttélő     házastái.s     (a     továbbiakban
együtt:  szülő),  a nevelőszülő,  a hivatásos  neve-
lőszülő, a gyám

aa/ a saját háztartásában nevelt még nem tan-
köteles,

ab/  a  saját  háztartásában  gondozott  tartósan
beteg,   illetve   súlyosan   fogyatékos   gyei.mekre
( személyre) tekintettel ;

b/  a  vagyonkezelői  joggal  feli.uházott  gyám,
illetóleg  a  vagyonkezelő  eseti  gondok  a  gyei.-
inekotthonban,  a javítóintézetben iievelt vagy  a
büntetésvégrehajtási  intézetben  levő  gyermek-
védelmi gondoskodás alatt álló gyermeki.e (sze-
mélyi.e) tekintettel ;

c/   a   szociális   intézmény   vezetője   az   intéz-
ményben elhelyezett gyei.mekre  (személyre)  te-
kintettel.

(2)  Az  (1)  bekezdés   b/  pontjában  megjelölt
gyám,  illetóleg  eseti  gondok  a  családi  pótlékot
gyámhatósági  fenntai.tásos betétben vagy folyó-
számlán helyezi el.  A szociális intézmény veze-
tóje  a jogosult  személy  után járó  családi  pótlé-
kot az intézmény költségvetésétól elkülönítetten
kezeli és biztosítja a személyi.e szóló felhaszná-
1ást.
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(3)  Az  (1)  berkezdés,  továbbá a 20.  és  23  pa-
i.agi.afus  alkalmazása  szempontjából  saját  ház-
tai.tásban nevelt gyei.meknek kell tekinteni azt a
gyei.meket (személyt) is,

a/ aki  átmeneti jelleggel  tartózkodik  háztartá-
son kívül kül-és  belföldi tanulmányai  folytatása
vagy gyógykezelése okán;

b/  akit  30  napot  meg  nem  haladóan  szociális
intézményben helyeztek el;

c/ aki a szülő kérelméi.e átmeneti gondozásban
i.észesül,  vagy  szülójével együtt családok  átme-
neti  otthonába  a  gyei.mekvédelméről  és  a  gyá-
mügyi   igazgat('tsági.ól   szÓIÓ   1997.   évi   XXXI.
törvény a (továbbiakban:  Gyvt.) 49-51. pai.agi.a-
fus.  tai.tózkodik.

(1)  Csa]ádi  pótlék  azután  a  gyermek  (sze-
mély) után jár, aki

a/ még nem tanköteles;
b/ tai.tósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos;
c/ a 7. pai.agi.afus (1) bekezdésének b/, c/ pont-

jában megjelölt intézményben él, és
ca/ tanköteles;
cb/ általános iskola, középiskola, szakiskola (a

továbbiákban együtt: közoktatási intézmény) ta-
nulója és 20. életévét nem töltötte be.

(2) tartósan beteg, illetve súlyosan  fogyatékos
gyermek (személy) után járó magasabb összegű
családi  pótlék  annak  a  hónapnak  a  végéig jái.,
ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fenn-
álását   a  külön  jogszabályban   előfi-tak   szei.int
igazolták.

Iskoláztatási támogatás
(1)  Iskoláztatási  támogatásra jogosult a szülő,

a nevelőszülő,  a hivatásos nevelőszülő,  a gyám
aii.a  a  saját  háztai.tásában  nevelt  gyei.mekre  te-
kintettel, aki

a/ tanköteles;
b/  már  nem  tanköteles,  de  közoktatási  intéz-

mény  tanulója és  20.  életévét még nem töltötte
be.

(2) Iskoláztatási támogatásra jogosult saját jo-
8án az a

a/  nagykoi.ú  árva,  akinek  mindkét  szülóje  el-
hunyt,
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b/  nagykoi-ú,   ákinek  a  vele  egyháztai.tásban
élő  hajadon,  nójlen,  elvált,  háztartásától  külön
élő szülóje elhunyt,

c/ nagykorú, aki kikerült az átmeneti vagy tai.-
tós nevelésból, és egyébként megfelel az (1) be-
kezdés b) pontjában foglalt feltételeknek.

A nevelési ellátási
f+Prmá`F.k.Pzqs szabáiyai
(1 ) A nevelési ellátás havi összege
a/ egygyermekes család esetén:  3800Ft
b/  egy  gyermeket  nevelő  egyedülálló  esetén:

4500Ft
c/ kétgyermekes család esetén gyermekenként:

4700Ft
d/  két  gyermeket  nevelő  egyedülálló  esetén

gyei.mekenként:  5400Ft
e/  három-vagy  többgyermekes  család  esetén

gyermekenként: 5900Ft
f/  hároin  vagy  több  gyermeket  nevelő  egye-

dülálló esetén gyermekenként: 6300Ft

g/  tartósan  beteg,  illetve  súlyosan  fogyatékos
gyermek esetén: 7500Ft

h/  a   7.   paragrafus   (1)   bekezdésének   b/,   c/
pontja szerinti intézményben élő,  továbbá neve-
lőszülőnél,  hivatásos  nevelőszülőnél,  hivatásos
nevelőszülőnél  elhelyezett  gyei.mek  esetén-  ki-
véve a g) pont alatt megjelölt gyermeket-, vala-
mint a 9.  paragi.afus  (2)  bekezdés  alapján jogo-
sultságot szerzett gyermek esetén: 5400Ft

(2) A nevelési ellátást- függetlenül az igénylés
és megszületés időpontjától - teljes hónapi.a kell
megállapítani, folyósi'tani.

(3)  A  nevelési  ellátás  összegének  emeléséról
az Oi.szággyűlés - évente - a központi költség-
vetésról   szóló   törvény   elfogadásával   egyide-
júleg dönt.

Gyermekgondozási
segély

Gyermekgondozásí  segélyre jogosult a szü-
Iő, a nevelőszülő, a gyám saját háztartásában
nevelt

a/ gyermek 3. életévének betöltéséig,
b/  tartósan  beteg  illetve  súlyosan  fogyatékos

gyei.mek  10. életévének betöltéséig.
A   gyermekgondozási   segélyben   részesiilő

személy kereső tevékenységet
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- a gyermek másfél  éves  koráig  nem folytat-
hat;

- a gyermek másfél éves kora után napi 4 órát
meg  nem  haladó  idólartamban  folytathat,  vagy
időkorlátozás  nélkül,  ha a munkavégzés  az  ott-
honában töi.ténik.

Gyermeknevelési
támogatás

Gyermeknevelési  támogatásra  az  a  szülő,  ne-
velőszülő,  gyám jogosult,  aki  saját  háztartásá-
ban három vagy több kiskorút nevel. A támoga~
tás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betölté-
sétól  8. életévének betöltéséig jái..

A   gyermeknevelési   támogatásban   részesülő
személy  kereső  tevékenységet  napi  4  Őrát  meg
nem  haladó  időtai.tamban  folytathat,  vagy  idő-
koi.1átozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában
tö1.ténik.

A gyermekgondozási
támogatási formák
kqzös szabályai.

A  gyermekgondozási  támogatást  a  gyermek-
kel  közös  háztartásban  élő  szülík  bármelyike
igénybe  veheti.  Megállapodás  hiányában  a  tá-
mogatást igénylő szülő személyéról -kérelemre
- a gyárnhatóság dönt.

Amennyiben  a  szülők  egyidejűleg  több  gyer-
mek után lennének jogosultak a gyermekgondo-
zási  támogatás  egyik  vagy  mindkét  formájái.a,
úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az
egyik szülő részére lehet megállapítani.

A gyermekgondozási  támogatás  havi  összege
-függetlenül a gyermekek számától -azonos az
öi.egségi nyugdi'j mindenkori legkisebb Összegé-
vel, töredékhónap esetén egy naptái.i napra a ha-
vi összeg harmincad része jár.

Apyasági támogatás
Anyasági  támogatásra  jogosult    a  szü]ést

követően
-  az  a nő,  aki  terhessége  alatt  legalább  négy

alkalommal  -  koi.aszülés  esetén  legalább  egy-
szer - terhességgondozáson vett részt;

- az  Örökbefogadó  szülő,  ha  a  szülést követő
60 napon belül az örökbefogadást jogei.ősen en-
gedélyezték.
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Az   életfoma   meghatározott   mintáinak

sokszor tudatos  és szándékos  degradálása a
cigányok számára azzal a következménnyel
jár`  hogy életvezetésükben  nem támaszkod-
hatnak   semmi  olyasmire,   ami   a.többségi
társadalmon  belül pozitív jelentőséggel ren-
denceznek.  Az  egyes  ember  perspektívájá-
ból  a  társadalmi   leértékelés  tapasztalatával

jellegzetes  módon  együtt  jár  a  személyes
önbecsülés  vesztesége,  s  ennek következté-
ben  csökken  vagy  egyenesen  elvész  annak
esélye,  hogy  önmagát -  sajátos  tulajdonsá-
gaival és  képességeivel - megbecsült  lény-
ként érthesse meg.  S  ha  abból  indulunk ki,
hogy az érdekérvényesítés mennyire sokirá-
nyú és mennyire soktényezős  folyamat,  ak-
kor  egyértelmű,  hogy  -  akár  a  helyi  társa-
(lalomban is - a cigányok megbecsülésének
és    elfogadtatásának    területén    az    önkor-
mányzatok keveset tudtak tenni. A k!.rt?ké'fz-
te[tség pszíchóTisa körükben nem mérséklő-
dó./Í.   Ennek  oka  az   is,   hogy   hiányzik  az
életvilágukkal    szembeni   szolidaritás.    Ha
pedig  a  többségi elfogadást és megértést az
előítéletesség helyettesíti.  akkor ez többnyi-
re a szégyen, a düh vagy az agresszió nega-
tív érzelmi reákcióban tör ki.

S  ha  az  előbbiekhez  még  azt  is  hozzá-
vesszük.  hogy  az érdekérvényesítés  szemé-
lyi feltételei  is  mennyire összetettek,  aligha
lehetünk  derűlátóbbak.  /gcízábó/  c4mó/  vc}n
szÓ,   hogy   az   önkoimányzatiság   -  r{Jkj&i   a
többségi,   akár  a  kisebbségi  -  nc'm  kj.f€bb
célt sziolgálhai, mint a településen lakók ál,-
lampolgári minőségének [eljesebb kil)onta-
kozó§ój.  S  ez  a megállapítás  csak akkor tű-
nik  elvontnak,  ha  az  állampolgárság  fogal-
mát   leegyszerűsítve   használjuk.   Holott   -
ahogyan T.  H. Marshall óta ismert -  az ál-
lampolgárság  fogalma  három  alkotóelemre
borLüicihó.  „A civil al.ko[óelem az egyéni sza-
badsághoz  szükséses  jogokból  -  a  sz;emé-
lyes s.z?badságból,  a sz;ólásszabadságból,  a
gpndolai-   és  vallásszabad;ságból,   a  tulaj-
donhoz való  jogból,  az érvényes  szerziődé-
sek fiötÉsének jogából, valamint az igazság-
sTiolgáltatáshoz  való  jogból.-á[l.   Aiz,  u+óbb.i
másfajta jog, mint a többi, mert annak joga,
hogy  a másokkal  való  egyenlőség  és  meg-
felelő  törvényes  eljárás  alapján  megvédjük
és érvényesítiük összes jogainkat. Ebből ki-
tűnik, hogy a polgári jogokhoz legközvetle-
nebbül kapcsolódó intézmények alkotj ák az
igazságszolgáltatás tenénumát. Po/j.jj.kű.. űJ-

Eotóeleyien a politikai hatalom gyakorlásá-
Pan való  részyétel jogát értem, egy politikai
hatalommal  felruház.ott   testüJ,et   tagjakém
v_agy ílyen testület taüait válasz.ió személy-
Aénr.  A megfelelő ritézmény a parlament és
a  helyi  kormányzat  tanácsai.  A  társadalmi

alkotóelemen az egy kevés  gazdasági jólét-
hez és  biztonsághoz  való jogtól   a társadal-
mi  örökségbol  való  teljes  körű részesedés-
nek  és   az  egy  civilizált  lényhez  méltó,   a
társadalom mindenkori mércéinek megfele-
lő életvitelnek a jogáig  terjedő teljes  spekt-
rumot   értem.   Ehhez   legszorosabban   kap-
csolódó   intézmények  az  oktatási  rendszer
és    a    társadalmi    szolgáltatások."    (T.    H.
Marshall:  Citizenship  and  Social  Class.  In:
Sociology   at   the   Crossroads.   New   York,
1964.  Doubleday.  74.  o.  Idézi:  M.  Roche:
Állampolgárság,  társadalomelmélet  és  tár-
sadalmi     változás.     Szociológiai     figyelő,
1990.1.  sz.  31.  o.)

Ha figyelmesen olvassuk az idézett megál-
lapításokaL azonnal kiderül, hogy a cigányság
esetében az áuampolgárság harmadik alkotóe-
leme  az,  amelynek érvényesülésében  valósá-
gos   korlátokkal   találkozhatunk.   Méghozzá
azért Ls. rriert a munkcinélküliségbe, s ezen ke-
resziül a kiszolgáltatotiságba és nyomoi.l)a {a-
sz.ított  cigdnyok valóban  másodrendű  állain-
polgái.ok.  Akár a biz;iomághoz,  (ikái. (i [ái.sa-
dalír.i  öiökségbőfl  való  része.sedéshez,  akár  a
civiliaúi]t  életvitelhez való jogoi  nézz.ük. Ne;m
szólva az ezekhez a jogokhoz kapcsolódó ri-
tézmények  és  társadalmi  szolgáltatások  hiá-
nyáról.  A  túlélés  kényszerével  szembesülve
ezért sem véletlen, hogy az önkományzatok-
tól leginkább csak segélyeket vámak. S mivel
segélyezésre reáhsan és jogilag is képtelenek,
a  helyi  szinten megnyilvánuló  elégedetlensé-
gek óhatatlanul  szaporodnak.  Mindennek ré-
vén tűnik fel az is, hogy a cigány önkomány-
zatoknak  olyan  követelésekkel  kell  szembe-
sülniük, amelyek jogosultságát ugyan nem le-
het vitami, de ugyanakkor teljesíteni sem tud-
ják. Emellett viszont az elmúlt években a tele-
pülési önkományzatok többsége is  teljesség-
gel elaclósodott.  S a segélyezettek sem csupán
a cigányság köréből kerülnek ki,  hanem leg-
alább felerészben a többségi társadalom tagja-
iból.  Más  kérdés,   hogy  a  települési  önkor-
mányzatok  a  döntések  meghozatalában  mi-
lyen különbségeket tesznek és miként vonj ák
be  a  lakópolgárokaL  Az  empirikus    tapasz-
talatok azt erősítik meg, hogy a helyi hatalom
döntései a kisebb ellenállás irányába tolódnak
el, vagyis a többségi ákarat bekalkulált követ-
kezményeit veszik többnyire figyelembe. Más
szóval: a saját prioritásaikat elfogadó közvéle-
mény  kialaki`tására  törekszenek  a  települési
önkományzatok.

Alig akad példa arra, hogy fontosnak tar-
tanák  a  cigány  kisebbség  lojalitásának  nö-
velését;   legfeljebb   csupán   a  közigazgatás
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hatékonysága   szemp()ntjából.   Jóllehet   ön-
magában  is  lojalitást  biztosító  stratégia len-
ne  a  települési  és  a kisebbségi önkormány-
zatok  hamonikus  együttműköclése.  Ennek
feltétele   peclig    az,   hogy    az   úgynevezett
kommunális   pi.ogramok   .szeivezésében   ((i
foglalkoz.taiás[ól  a  Íai.tós  inunkahely[erem-
iésig)  kon`szenzuáli`s   szándékok  é.s   [öi.ekvé-
fé'k é''n;ény€fj/.//.c'né'4.  Számos  eset  támasztja
ugyanakkor  alá,  hogy  néhány  tucat  telepü-
lési    önkormányzat   éppen    a    harmonikus
együttműködés  érclekében juttat például je-
lentősebb   támogatást   a  kisebbségi   önkor-
mányzatoknak.  S  nem  is  eredménytelenül`
hiszen   ahol   az   infrastrukturális   feltételek
jobbak, az önkormányzat mozgástere is nö-
vekszik.  Ám  ez  az  utóbbi  körülmény  sem
fedheti  el  azt  a  strukturális   tényt,  hogy  ű
jelenle gi önko mányzaii inodel.l egyenlő[len
haialmi  ei.őviszonyokon  alapul.;   amia[t   is,
hogy  a  két  köüogi  i.esiül.e[  más-más  súl.yú,
iniközben a képviselt éí.dekek is  konflikíusok

fori.ásai    lehetnek.     Az    éiclek`érvér\yesí+és
igénybe   vett  eszközeit  és   lehetőségeit   te-
kintve a cigány  önkományzatok eleve hát-
ránnyal  indultak.  Mert megint csak kétség-
bevonhatatlan  tény,  hogy  az  érdekérvénye-
sítés  legelső feltétele az érdekek feltái`ása és
szabatos megfogalmazása.

Ha ez hiúnyzik, rwhéz előrelépni.  Min[ aho-
gyan  az  is  cáfiolha[aikm,  hogy  a  közösségi
nyomá;s  eszlcöz;eit  akkor lehet  hatékonyan al.-
kalmazmi,  ha  egységes  érdekcsopori  áll  mö-
göíte.  Deháí,  a  cigányság  önmagában  is  ré-
tegz;ett,  ha van egyneműsíiő iéwyez;ő,  az első-
sorban  a  inegiTyomorí[ott  léíhelyzetbőh  szár-
/nűzi.k. Vagyis a nincstelenségből, az hségbol,
a  materiális  a  szociális  és  a  kultúrális  meg-
fosztottság  megannyi  tényezójéből.  S  ebben
az összefüggésben kel] utalnunk ma is, hogy
a cigányság köiében az önazonosság vállalása
gyakmn csak a rendkívüli áldozatokra és cse-
lekedetekre  való  hajlandóság  kontextusában
jelenik meg.  I.ényegileg  azonban  az identitás
az az éizület, amely a ininclennapi gyakorlat-
ban  és  életviszonyok  között  kijelöli,  hogy  a
közösséget tudja az egyén megerősítő`jének és
céljának.  Mivel  azonban  cz  Ácígyo/únyo.f  cj.-

gány-közösségek megíaiió  ereje egyre  inkább
c.fó.kké'n,  ezt a körühnényt sem hagyhaúuk fi-
gyelmen kívül. Annak ellenére sem, ha éppen
az önkormányzati választások tették egyértel-
"űvé. Liogy a cigány.ság szeniezőképes és po-
litikcii  sorsíudaira  ébredt.   A  többé-kevéshé
hasonló  szocioökonómiai  és  -  kultúráhs  stá-
tusból  adóclóan,  de  még  inkább  abból,  hogy
helyzetükön változtatni akamak.

(Folytatjuk.)
Dr. Kerékgyártó T. István
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ági NemzeTi és
E+nikai KisebbségekérT

KözalgEíyaáznayTi'f:?hgívjásnauar7-i

A Magyarorsz

A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának,
önazonosságának megőrzéséért, fej lesztéséért végzett

tevékenység támogatásásra

Célpályázati  témák

Gyermek és ifjúsági táborok, tanu]mányi kil
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  progi.a-
mok)  Beküldési  hatái-idő:   1999.  augusztus  6.
Döntés:  1999. szeptember 9.

Hagyományőrző és kulturális 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 hatái.idő:  1999. március
12. Döntés:  1999. április 29.

Harmadik szakasz (1999. október 1. és 2000.
február 29. közötti időpontban zajló r.endezvé-
nyek)   Beküldési   határidő:   1999.   május   28.
Döntés:  1999. június 24.

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

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

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

Közgyűj temény állományának gyarapítása
Beküldési határidő:  1999. május 28.
Döntés:  1999. június 24.

A kuratórium a döntéshozatal időpontjának
változtatási j ogát fenntartj a !

Értesítés  küldése  a  döntéstől  számi'tott  egy
héten belül.

Figyelem!
A  pályázatok  adatlapon  nyújthatók  be.  Az

adatlap,ok a pályázati kiffást részletesen tai.tal-
mazó Utmutatóval együtt személyesen a köz-
alapítvány irodáján (V. ker„ Budapest, Akadé-
mia u. 3.11/240.) szerezhetík be. Ha a pályázó
postai úton igényli az adatlapot,  C5-ös  (köze-
pes méretű), a pályázó nevére megcímzett, fel-
bélyegzett válaszbon'tékot kérünk.

Levélcímünk: 1357 Budapest, Pf. 2

Fontos!
Az adatlap kitöltéséhez útmutató szükséges,

amely  részletesen  tartalmazza  a  pályázat  be-
nyújtásához szükséges tudnivalókat is ! Kéi-jük,
a pályázathoz csatoljon 1 db 100 forintos postai
bélyeget! Hiányos vagy késve érkező pályáza-
tot a kuratórium nem bfiál el. Hiánypótlást nem
kérünk és nem fogadunk el.
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PALYAZATI   FELHivÁS
A Magyarorsz9gi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet

kedvezmenyes hjbridkukorjca veTőmag beszerzésére
Pályázhamak a vetőmag beszerzésére azok a cigány szer-

vezetek,  cigány  kisebbségi  Önkomímyzatok  és  cigány  ine-
zőgazdasági  cgyéni  gazdálkodók,  akik  mcgl`elelően  el()ké-
szítcti mezőgazdasági művelésre ztlkalmas saját vagy bérelt
földterülettel  rendelkeznek.   Előnyben   részesülnek  azok  a
tennelők, akik a kukorica tennését állattenyésztésen keresz-
tül kívánják hasznosítani. A fémzárolt kukorica vetőmagokat
a  köz{ilapítvány  a  beérkezés  sorrendjében  a készlet erejéig
tudja l.clztjánlani az arra igényt tartóknak,  kcdvezményes vé-
teli romában vagy téríté`smcntesen, adoiníuiyként.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-az igénylő szeinély vagy szervezet nevét, címét, clérhe-

[őségét (telefon).
- CKÖ  és  szervczet pályz'izata esetén  züz  érintctt családok

nevét,  címét és az aláírásukat.
-  temelési  terület  nagysága  hektárban  (1  ha-níJ  kisebb

igényeket nem  tudunk kiclégíteni).
A Magyarországi  Cigáiiyokér[ Közalapítvány  tám()gatása

[cmészetbeni.  A Közalapítvány á]tal kijelölt r€ktíLrból a pá-
1yázónak mag€'uiak kell elszállítania a vetőmagot  saját költ-

EXPORTALO

ségen.  (A raktárak  150-200  km-re  is  lehetnek.)  Javasoljuk,
hogy egy településen vagy egy régióbaii élők fogjmak össze
és   közös   pályázatot  nyújtsanak  be   a  száJlítási   kölLségek
csökkentése  végett.  Művelési  költségre  támogatás  cbben  a
pályázaü fomábzui nem igényemető.

A hiányosan vagy késve érkezet[ pályázaLokkal a KÖzala-
pítvány nem foglalkozik, arról értesítést nem küld.  A pályá-
zatokat 3  hónapig Őn'zzük incg.

A pályázaiok  benyújüiatók a Magyarországi  Cigányokéri
Közalapítványhoz lcvélben.

Beérkezés határideje 1999. március 15.

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

A  kukorica  vetőmag  étkezésre  és  takzimányozásra  nem
alkalmLi.  Emberi  és  állati  fogyasztá``  csetén  ``úlyos  mérge-
zést  okoz!  A  pályázó  köteles  együtműködni  a  Köz€Uapí[-
vány által l`elajánlott kép7.ésben és szaktanácsadásban.

ROMAK PASZABON
Úri hi'mzést végeznek, német megrendelésre

S7.ép  és  hasznos inuiikát végeznek,
va]utát    temelnek    hazánknak,    már
nem  szorulnak  szociális  segélyre.  Így
summázható  €Lnnak  a 42 paszabi  em-
bemek a  tevékenysége,  akiket a Nyí-
regyhá7j     Smsz     8     Rehabilitációs
Üzem     roglzilkoztat.     Válainennyien
inegválto7.ott inuikaképességűek,  kö-
zülük   40   r()ma   s7jámazású.   A  kis-
üzcm  létrehozását  `szcrvc7.te  és  szor-

galmazta  Váradi   Péter,  a  helyi  ci-
gány  kisebbségi  Önkományzat  elnö-
ke, aki a Lungo Drom helyi alapszer-
vezetének elnöki  tisztét is betö]ú.

Az üzemet Ónodi  Gál)orné üzem-
vezctő  inutatta  bc.  Mint  mondta,  az
alapanyagot a nyíregyházi cég szállít-
ja.  Az  üzem  a régi,  korábbm  kihasz-
nálatlanul    álló    ált;úános    iskolábzm
inűködik.  Ezt  a  helyiséget  az  önkor-

mányzat  biz[osította  a  roglalkoztatás
elősegítése    érdekében.    Itt   mindent
kézzel  csinálnak, nehéz  is lenne ezt a
Levékenységet   gépesi'teni.   Gyönyörű
kötött gyemekruhák,  bébiholmik ké-
szülnek itt, sapkák, napozók, kezeslá-
basok,  rugdalódzók.  Néhányan  az  úri
hímzést   gyakorolják.   Ezzcl   a   mód-
``zerrel,  ha  úgy  tetszik  teclinológiával
szebbnél szebb terítőket és függönyö-
keL   készítenek.   Szabászaú   hulladék
myagból  lábtörlőket  is  ké``zíienek  a
paszabiak. A temékek zömét Német-
()rszágba szállítj ák.

A   megszűnt   iskolában   most   is
üresen  áll  egy  nagy   terem.   A  tcrv
szerint  márciusban  ebben  a  icrem-
ben  fajátékkészítő kisüzemet indíta-
nak   munkanélküli   romáknak.   Ké-
sőbb  egy  cipőfelsőrész  készítő  kis-
üzem  is  helyet  kap  az  épüleiben.  A
márciusban  induló  üzem  várhatóan
35-40  romának  ad  majd  munkát  és
kenyeret.    Az    üzem   beindításához
az  Országos  Cigány  Őnkományzat
anyagi  tÁmogatást ígért.

Nábrádi Lajos
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Volt  egyszer  egy  szegény  cmber.
Amikor   úgy   érezte,   h()gy   belefá-
radt  a  világ   dolgaiba,   elment  va-
dásznak.          Csakhogy          nagyo n
messze   kapou   állást.    Megbízták,
hogy  vigy4zzon  abban  az  erdőben
a  rendre.   Igy  hát  erdész  lett.   Ka-
pott  egy  puskát  és  egy  csendes  kis
erdei  házat.   Azt  mondták  neki:

-  Itt  az  erdő,   a  föld,   a  vadak,
élj   meg   belőle!    Kapsz   még   egy
kis   l()vat.   látom  kutyád  is   van.

-  Hé,  mi  van  a  zsebedben?
Az  ember  így  felelt:
-   Hűséges   kutyámat   elhoztam,

de  okos  macskám  itt  inelegszik  a
zsebemben.

-  Gyere,  nézzük  meg  az  erdőt  -
tanácsolta  az  ember  munkaadója.

Csendesen   taposták   a   ropogós,
friss   havat,  járkáltak   a   zúzmarás
fák  között.   Később  elbúcsúztak.

Az  ember  körbejárta  birodalmát,
1`elnézett    az    ágakra,    akaratlanul
hozzáért   a  behavazott   bt)krokhoz,
amelyekről   a   hítkristályok   szabá-
lyos  rendben,   sűrűn  búcsúztak   az
á8Éísk:i'r.teien  megiáfta  az  állatnyo-

mokat  a  hóban.   Puskáját  megiga-
zította,   de   tudta,   soha  nem   fogja
elsütni.

A  h()sszú  út   ell`árasztotta,   haza-
felé   vette  útját.

Meglátta  kis  házát,  és  nem  akart
hinni   a   szemének.   A   kéményből
ffist  goinolygott,  a háza  előtt  szán-
kó   állt.   A   lovak   nyakában   abra-
kostarisznya.

Az  ember  letapiskolta  csizmájá-
ról   a  havat  az  eresz   alatt,   és  be-
ment  a  házba.   Odabenn  asszonya
és  gyermekei  rogadták.

-   Hát  ti,   h()gy   kerültök  ide?   -
kérdezte  az  ember.

Az   asszony   félénken  mosolyog-
va  felkelt  a  tűzhely  mellől  és  csak
ennyit  mondott:

-  Utánad jöttünk,  mert  hiányoz-
tál!

A   1`érfi   ránézett,   majd   tekintete
a      jégvirágos       ablakra      tévedt,
amelyről   mint  apró   patakok  foly-
dogáltak  a  megolvadt  virágok.

A  férfi  boldogan  szólt  családjá-
hoz:

-  Gyorsan,  gyorsan  ágyba,  reg-

gel    korán    kelünk,    megmutatom
nektek  a  téli  erdőt!

A család  elcsendesedett,  az  álom
pillangója  szám  szemükre.  Csupán
az  ember  kelt  fel  ágyábó1,  mezte-
len  lábát  a  gyermekek  ágyáig  kap-
k()dta,  kezdett  fázni.  Gondosan be-

takargatta  őket,  imjd  fát  tctt  a  pis-
lákol(')   parázsra.   Vi`sszament   gyer-
mekeihez  és   így   mosolyg()tt:

-  Az  enyémek.  Milyen  j(').  h()gy
vannak!

Reggel   lett.   A  nap   szikrázó   su-
g`arai  játszadoztak  az  alvó  hét  kis-
gyermek  arcán.

Ébredés   után   gyorsan   felöltöz-
tek,   és   a  család  elindult,   „tél-né-
ző"  útjára.  Ritkás  erdőbe  értek.  A
hó  vaki'totta  szemüket.

-Legyetek  csendben!  -  sz(')lt  az
apa.   -   Halljátok,   hogy   mesél   az
erdő?

Szarkapár    perlekedésére     lettek
figyelmesek,   később   megbékéltek
egymással    és    í`ürgén   másik   fára
telepedtek.

Kis   idő   elteltével   egy   inbolygó
farok  jelent  meg  a  tisztás()n,  amely
egy  rókatestben  végződött.  Mcgtor-
pmt,  lassm,  oiTát  felemclve  szima-
tolt,  majd  lrirtelen  észrevette  az  em-
bereket.  Nézte  őket,   aztán  hátrálva
behúzódott  a  bokorba.

Végtelen  a  csend  és  a  fehérség!
Az   ember   nézte   a   hét   csillogó

szempá]i  és  a  feleségét,  és  cs()dála-
tos  melegség  járta  át  egész  testét.

Bujdosó Agnes

--E-------                    J--             -s-±Í ------- l      -           =§
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Kedves Gyerekek!
A sok kel[emetlenség mellett a ruagy l.óesés inindamyiótokmk nagy örö-
inet okoz;oű. Szánkózásban, hógolyóz;ásban, hóeiiú)er épűésben ez;en a té-
Ien nem szűkölködtetek.  Esténkéíti az ID Újság iiwstaiuíban talán még
nngyobb öröiii,et okoziott, hisz. a téli esték igei.-igen lwssúak. 0lyassátok
továbbra is újságunkat, fe`jtsétek re`jtvéityeinket !

Játék téli délutánokra az iskolában
A gazdaassz()ny jószágai  (három  gyerek)  ]iba,  tyúk,  malac  egy padon  ül-

nek.  Hazajön  a güda  és  megkérdezi  a  gazdaasszonyt:  vm-e  csirkéje?  Ha
nincs, addig érdeklődik, amíg el nem találja valamelyik €'Ulatt`ajtÁt, aki amikor
meghauja, hogy a g{zda Őt kérdezte, körbefut a padon.  Ha a gazda elkapja,
helyet cserélnek.

i999.  február                  „I,UNGO  DROM"
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összetettszavak
Ugy    kell    {ilkomotok    Összctctt

szavákat, hogy az elő és utótagmk
külön-külön a meghatározásái kcll
Összeraknotok!

1. A lányok éke, rcjükön ülálha-
tó  +  egy  eszköz,  ruhatisztításra  is
haLizná]ják.

2.  Az  ember  és  az  Óra  is  teszi  +
az  a  személy,  aki  vigyáz  véúzkire
vagy va]zmire.

3.  Lá[unk  vele  +    z'iúátszó,  töré-
keny tlnya8.

4. A lányok szercmek e szerint öl-
tözködni +   a könyv, l`üzet ebből ál].

5.  Ami sok pénzbc kerül  +   utai
is készítenek belőle.

Beküldendő:  éz öt Összetett szó!
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A  nemzeti   és   et.iiikai   ki.`ebbségek  jogairól   szÓIÓ   tör-
vényből  adódóan  egyik  legl`ontosabb  l`eladatunk  a cigány
kultúra   őrzése,   ápolása.   Ehhez   azonban   tudnunk   kell,
hogy  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében  piilyen  értéke-
ink  vannak,  amelyekkel számolnunk kell.  Eppen ezért se-
gítségetekkel   és   közreműködéset,ekkel   felmérést   készí-
tünk mról, hol működnek roma alkotók, különböző együt-
tesek.  Gondolunk  elsősorban  cigány  folklór  tánccgyütte-
sekre,  énekesekre, zcnészekre, zenekarokra,  írókra, mese-
mondókra,   festőkre,   fafaragógra,   fazekasokra,   kosárfo-
nókra, olyan mesterséget űző cigányokra, akiket bemutat-
hatunk,  alkotásaikat kiállítiiatj uk.

Azzal  a kéréssel  fordulunk  hozzátok,  hogy  levélben  ír-
játok meg ezeknek az együtteseknek és  vezetőiknek a ne-
vét,  az  alkotók nevét,  címét  1999.  április  végéig.  Célunk
cgy  megyei  cigány  folklórfesztivál  megrendezése,  illetve
a  cigány  alkotók  munkáinak  bemutatása  Nyíregyházán.

KöZLEMÉNY

A  Nemzeti  Emikai  Roma  Kisebbségi  Érdekvédelmi
Szervezet che  1999. március  1-jével  megváltozott.  Az
új chünk:  1063  Budapest VI. ker., Szív utca 54. sz€'m.

Demeter János, elnök-képviselő

I-Ei
MEGRENDELŐ

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

1

I    Megrendelő neve:
1

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

B]óTizetésidíj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

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

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:                i
06-56/372-269          '

1

Előf izethe tő r ózsasz.ínű           i
postai utalványon. _J

Közösen gondoskodunk a legkiválóbbak díjazásáról, jut{il-
mazásáról.

Tisz,felt Elnök úr!  Kedves Barátunk!

Arra kérünk, hogy értesítéseteket levélben az alábbi chre
küldjétek:  Farkas  KáLmán,  MCKSZ  megyei  elnök  4431
Sóstófürdő, Mókus köz 4.

Munkátokhoz sok sikert kívánunk:

Farkas Tibor
kisebbségi önkormányzatok megyei s7,öv. elnöke

Csorba Miklósné
Nyíregyháza Cigány Onkormányzatának aLelnöke

Farkas Kálmán MCKSZ megyei elnöke
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Ingyenlej
a gyerekeknek
Az      iskolákban      előfoi.dul,

h()gy  elcsenik  egymás   uzson-
náját  a  gyerekek.  A  cibakházi
önkoi.mányzatnál   úgy   tartják,
nincs  i.ossz  gyei.ek,  csak  éhes.
Megyénk    a    földművelésügyi
tái.ca    által    indi`tott    iskolatej-

pi.ogramban   nem   vesz   részt,
ezéi.t is példaéi.tékű a cibakházi
kisebbségi  Önkormányzat  kez-
deményezése.

A  cigány   kisebbségi   önkoi.-
mányzat a helyi termelőszövet-
kezettel  és  az  általános  iskolá-
val  egyeztetve  mái.cius  elsejé-
vel    indítja   be   tejprogi.amját,
mely   a   szociálisan   háti.ányos
helyzetű   gyei.mekek   tízói.aijá-
i-ól  gondoskodik.  A kedvezmé-
nyezettek között roma és nem-
roma  lui.kó  egya].ánt  akad,  hi-
szen ebben  az esetben nem ki-
sebbségi,    hanem   szegénykéi.-
dési.ől   van   szÓ.   A  felméi.ések
szerint 50-60 gyei.mek ellátását
segítenék naponta, két decilitei.
tejjel,  melyhez  -  a  cibaki  vál-
1alkozók  támogatásától  függő-
en  -  egy-két kiflit  is  adnának.
A   tejet   a   tei.melőszövetkezet

:iátoozsí:áí.c?keravzmÁe#asl2sl'etá:
gedélye szükséges.

(Új Néplap 1999. február 26.)

Fizetségért
perelnek

135   einber   kái.téi.ítési   ügyé-
ben  a  tegnapi  első  tárgyaláson
Fazekas  Sándor  karcagi  pol-
gármestei.t   is   meghallgatta   a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bú.óság.  A  felperesek  másfél-
millió forintot követelnek, mei.t
az   önkormányzat   a   szociális

segélyéi.t  csei.ébe  munkái.a  kö-
telezte  íket.  A tárgyaláson  há-
i.om   tanut   hallgattak   meg   az
önkormányzat  részéi.Ól,  akik  a
helyi  cigány  kisebbségi  Önkor-
mányzat    elnökével    szemben
azt  álli'tották,  hogy  a  munka-
végzés  önkéntes  volt - tudatta
lapunkkal  Farkas  Lilla,  a  fel-
pei.esek jogi  képviselője.  Ezen
álláspontjukat a felpei.esek állí-
tását    igazoló    dokumentumok
hatásái.a  sem  változtatták  meg,
mondta  az  ügyvédnő.  A felpe-
sek által benyújtott kei.esetlevél
szerint  a  vái.os  önkormányzata
1991   és   1996  között  jogsértő
módon  intézte  az  átmeneti  se-
gélykéi.elmekkel      kapcsolatos
államigazgatási     ügyeket.      A
szociális  csoport - mint an.ól  a
MH  elsőként  beszámolt  -  az
átmeneti      segély      feltételéül
szabta,  hogy  a  kéi.elmezők  el-
őzóleg     Önkéntes     tái.sadalmi
munkát végezzenek. Az alpere-
sek esetenként öt-tíz napot dol-
goztak.  Az alperesek  azt  sérel-
mezik,     hogy    a    „társadalmi
munkát"   nem  önkéntesen  vé-
gezték,   ezért   fizettséget   nem
kaptak. A szociális  segély a je-
1enlévő  törvények  szei.int  sem-
mi máshoz nem köthető, csak a
szociális   helyzethez.   A  városi
ügyészség valairint a kisebbsé-
gi  jogok  oi.szággyűlési  biztosa
a gyakorlatot korábban  mái.  al-
kotmányséi.tőnek  találta.  A kö-
vetkező  tárgyalást  március  kö-
zepéi.e tűzte ki

N.I.E.

(Magyar Hírlap, 1999. február 25.)

Forráshiányo.s
a roma gimnazium
Az  utóbbi  hét  évben  elfoga-

dott koi.mányzati törekvés volt,
hogy    a   költségvetés    minden
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évben egy-egy kisebbségi isko-
1a megépítését, alapi'tását finan-
szú.ozza.   A   periódus   kedvez-
ményezettjei közül eddig kima-
i.adt   a   magyarországi   cigány-
ság.   Az  egyetlen,  kifejezetten
i.oma  fiatalok  képzésére  léti.e-
hozott  középfokú  intézmény  a

pécsi    Gandhi    Közalapi`tványi
Gimnázium  lényegében  a  bü-
dzséból kiszorí.tott  maradék  tá-
mogatásokból      kezdte      meg
1995-ben működését. A közép-
iskola,   amelyból  jövőre  kerül
ki az első érettségiző évfolyam,
azóta is a kollégium épületében
míködik. A valódi iskolaépület
egyenlőre még tei.v,  de a spoi.t-
csai.nok  mái.  félig  elkészült.  A
beruházás biztonságos  befelye-
zését azonban kétségessé teszi,
hogy  a  költségvetési  tei.vezet-
ben  szereplő  350  millió  forint
helyett  végül  csak  210  millió
kerül a végleges változatba. Az
épi'tkezéshez szükséges 76 iril-
lió  forintot március végéig kell
előteremtenie  a  közalapítvány-
nak.  A Nemzeti  és  Etnikai  Ki-
sebbségi    Hivatal    1ehetőségei
csak  a  tárcák  közötti  koiTdiná-
ciói.a terjed  ki - jelentette  ki  a
kuratói.ium    tegnapi    sajtótájé-
koztatóján  Varjú  Gabriella,  a
Nemzeti  Etnikai  és  Füsebbségi
Hivatal  elnökhelyettese.  A  hi-
ány  pótlásával  kapcsolatos  ko-
rábbi    egyeztetésen    Pokorni
Zoltán   oktatási   miniszter   40
milliós  pótlólagos  támogatási.a
tett    ígéretet.    A    fennmaradó
Összeget  elői.eláthatólag  a  So-
i.os   Alapítvány   hozzájárulásá-
val,   illetve   helyi   fon.ásokból
fedeznék.

(Népszava 1999. február 26.)
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