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Kedves Eva
Nagy(m   szeretem   az   újságodat

()lvasni.     Mindig     a     pályázatnál
kezdem.  aztán' megyek  t()vább  é`s
a  végén  a  gyermekeknek  való  la-

p()t   a   kisf`iammal   együtt   színez~
zük`  t)lvassuk.

További    sok    sikert   és   kitart(')
munkát  kíván()k!

Tisztelettel:
Daróczi Zoltánné

Farkas  FIórián  elnök úr
Lungo  Drom,
Magyarország

Tisztelt Farkas Úr!
Tegnap értesültem a K()ssuth rá-

dióból,    hogy   Ön    és    szeivezete
nyerte   meg   a   magyéir()isz,ági   ci-

gány    kisebbségi    önk()rmányzati

Címlapon: Takács Pál  fel`'étele

FE
ROMA  LAP

Megjc[eiiik havonta,
a „Magyarors'/úgi
Nem7,eii  és  Ettiikai

K;sebl)ségekéi.t"
Köziilapítván}`
támogatásával.

Kiüdja : az „Okttitási és` To\.ál}t)k('p7,&i
Kö7.pont"Alapítv.á]`.v

50(10 Szolnok, Araiika  utca 3.
T.ilcfoivfax: (56) 372-269.

l:őSs:zN3rk.csSs'zttő..PaksiÉ\.a.

Terv a,ősmrkRs].lő.. Pozsa J t`]T.scj..
Munki\úrsak.. I}uiosné Kóté l.illa.

Bubáné  C`sapó ]loiu, I}Lijdt)só Jánosfié,
Pálf i EhTlra, Rác= Zsii:.sa.

Fele]Ő§ kiadó: F«Aa.T F/ór/.án.

REI>RÓSTút`5`'|#N;.íO:`:#akriE8,é..icé8.
\'.'rsc€h}.  N.yoiTidü  Kft.. Srmln(}k

ISsr`'   1216-982X

A nem kért ké~zjrattikat nem őrizz,ilk
meg  és  nem  kijldjiik vissz.a.
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VALJE-
választásokat.  Engedje  meg,  h()gy

ez  alkal()mmal  sokszor gratiiláljak

és   lsten   áldását   kívánjíim   Önök-

nek.
Már  ht')m`pok  (')ta  tartom  a  kap-

cs()lat()t    a    Bu(lapesti    széklielyű

„Eiii.opezm  R()ma  Rights  Center"-
rel.   Együttéi.ző   érdeklődéssel   vi-

sz()nyul()k  az  önök  népe  ii.ánt.
De névi  z()i. Devla!  Te  dikhel  e

luma.  Ke  áme  phenán  tyi  v(]rba.
Ty.i.n évla  lum De névi  zor."

Orülnék`  ha  minél  többet  meg-
tudhatnék  az  önök  életéről.  hatás-
köréről  és  jt)gairól.  Minden  érde-

kel  -vallási  ()kokb(')l  -`  ami  nem

kifejezetten  titkos.
Tisztelettel  és  szei.etettel:

Páth  Emíl, ny. lelkész

Subotica

FELHivÁS

A  „Lungo  Dr()m"  nagyai.i  ak`p-
szervezete  t`elhívással  fordul  a  ci-

gány    önkomiányzatoklioz.    c.ivil
szei.vezetekhez    és    alapítványok-

hoz!   Az   1999.   március  7.-én   be~

következett   áivízkatasztr(')fa   súj-

tott.  nagyiiri  roniz`  kisebbség  meg~

segítését,   támogi`tását   kéri   a   ci-

gányság()t  ért  kái.t)k enyhítésére`  {`
1akásl`el ú`jításokhoz            szükséges

anyagi    h()zzájái.ulásra.    a    nehéz

életkörülmények javítására.  34 ro-
ma   család   lett   kitelepítve   íi   ka-

tasztrófa  sújt()tta  tei.ületi.ől,  ennek

60%-a gyermek.  Több  mint  15  la-
kás sz()rul felújításra vagy újjáépí-
tetésre.  A házak lakhatatlanná vál-
tak,  többségük  életveszélyes`  íg.v
több család  haj]éktalanná vált.  Az
ad()mány()kat  a  következő  szám-
laszámra  várjuk:

67800120`-13001111
"Lungo  Drom"

Tarpa és Vidéke
Takarékszövetkezet,  KISAR

Bura  Géza  (i892 -7)
Nagyváracli     cigánypii'más`     a

Bura   család   másodszülött   gyei.-

meke.  Mái.  fiatal()n  zenekart  ala-

kított,    majcl    a    Bura    testvérek

mgyzenekarámk a segédpn'mása
lett.   Az    1920-as   évek   közepén

jött   Budapestt.e   és   bátyja.   Ká-
roly    mellett    vt)lt    segédi)n'más.

majd  an"d(  halála  ut{'in  átvette  z`

zenek€u.t.  Jó  muzsikusnak  t€u`tot~

ták`  bz'u. népszeiííségben  elmai.adt

testvérei  mögött.

ld.  Rácz  Norbert  (i883-ig32)
Piímás.     Zenei     tanulmányait

Budapesten.  a  Nemzeti  Zenedé-
ben  végezte`  majd  Csól<:,}  Józsi
zenekarának   segédpn'mása   lett.
Saját  együttesét  l908-b€in  alakí~
totta  meg  és  öt  évig  a  fővár()s
ismert  kávéházaiban   működött.
1913~ban     bejárta     zenekai.ával

Német()rszág()t.  Az  1.  világliábt)-
i.úban   súlyt)s€m   megbetegedett,
évekig  szült'melyén  gyt'igykezel-
ték.  Az  1920-z`s  évek  elejétől  is-

mét    a    fővárosban     niiizsikált,
majd  végleg  Jászapátiba  költö-
zött.

(Csemer Géza:  I`Iabisztí)
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Április  ló -A e_-ugány kultúra napia
Horváth Gyula

Véresen löktek
e földre

•N, ,Lr ,C  ú,
Vakuláisig   sírha[s-~   ér[em,

és   hiábci   sz.(igg(i[o(l   (i   lwjadii{:

nem   {Li(l()k   elmenni   h()z-..á(l:

nincs   ú[   a   I(ili)iim   ala[{,

{e   ass~zf )ny!

[i-`.ennégy   évesen

`szíjil{él   meg   engem,
•`.uh()<go{{   a   vére(I,

gyermekijletlben
halál()s   ék   vt]l[cini:

elb(j[l(i{[   a   szíved,

gyermek[esíe(l
be-zÁirul[   uiánam:

véresen   lökíek   e   föl(lre

(,   kínok,

{i    le    i)iros   vére(l(lel

imlí[()[i   úinak   engem   (i:.   élei`

és   emlő(lből   még   {ejei   i.s   kai)iam,

h()gy   j()bbiin   kibírj(im

ii   bort)rvaé\.ek   \'úigá`súi[.

Iát()ll`.)

sír   ci   ké[   kislányom,

mert   felszán{ják   ifjú`ság(Jm.

s()kiin  vannak,
(ikik  jók   hoz.-úm:
nem   engednek   mess~zire,

csak   ké{   méierre   a  föl(lbe,

mer{   egy   ilyen   sz.éi)en   éneklő

madárlegénynek
kell   egy  földkcilitka.

mer[   ha  sz.abad  volna,
elnienne   a  hafár()n   Íúlra:
vissza   sose  jönne.

gyilkos   sasok,  tolvaj  vércsék  tájának
nevezné   az  elhagyotí   vidéke{.

Surman László

Altass el!
Cscik   lúigyLin   (lú(lol{l

(1    =ené(I

lüik{e[ő   ritmLisá[

-T_(

(=  ',,=/  ,:  ,,-- /

al{aió   (l(illaJnál

önfs(l   belé

egészen   `s-Lívembe

iöl[s   `színül[ig

ci   [e   békes`ségeddel

h(itlcl   pihenjen   meg

elúir\Ji,ilt   lelkem

kedve`s   (!alltimod

hófehér   b(jlcsőjében

ring(iss   eJl   engem

ringas.s   lsíenem

niíg   mély   álomba

nem   s=.en(lerijilök

s   é(les   keble(l

melegén   úijni   nem

ébre(lek

cil[iis`s   engeJm   lsienem

(il{(iss   engem

fél[ő   kez.eililel

ringas(l   gyermeki   i)(jlcsőm

[ekin[s   reám

óvó   i)illiin[ás()(I(liil

s   égescl   eJl    benneni

ci   kese'rű   i)ercekef

k(jnnyes   s-~emem

Íöröld   meg

búirsony   ke-..ecldel

s   alt(lss   el

engemet
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Az   1999.  január  23-i   Országos  Cigány
Kisebbségi  Önkormányzati  Választások  után  az

Országos  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat
nemcsak  nevében,  programjában,  de  szervezetí

felépítésében   is  átalakult.   Farkas  Flórián,   az
Országos  Cigány  Önkormányzat  elnöke  a

változásokról,  az  OCÖ  programjáról  és  néhány
aktuális  feladatról  beszélt  lapunknak,

- Milyen átalakuláson, változá-
son ment át az önkormányzat?

-  Nincs  már  koordináci(')s  testü-

let`   nincsenek   albizottságok,   ame-
lyek  lassították  a  különböző  folya-
matokat.   Az   elnökség    11    fős   lett.
zimelyben  a  meghatár()zó  megyék -
B()rsod,    Szab()lcs    -    képviseltetik
magukat.  A gazdasági,  a hivatali, az
elnöki   és   az   elnökségi   szervezeti
egységek  elkü]önítetten  műkődnek.
függetlenül   egymástól.   Az   önkor-
mányzat      kiadásában      hamarosan

zT:fJee!::Lk-aGV,V:1,Ígku,netksiTÍTei;?:
kap  majd  az  OCÖ  közlöny,  mely  a
legfontosabb      politikai.      szakmai`

gazdasági  döntésekről  €`d  híi-t.
- Kik készítik a lapot és milyen

idoftözönként fog megielenni?
-    A   lap   fó'szerkesztői    féladatát

Osztojkán  Farkas  Bé]a  látja  el.  A
lap  havonként  f(ig  megjelenni`  és  a
munkát Farkas Ká]mán vezetésével
egy  szerkesztíbizottság  is segíti.

- Míben változott  az  Országos
Cigány     Önkormányzat     prog-
ramja?

-  A  cigányság  helyzetét   illetően

egy   hónap   veszteség  egy   évet  je-
lent.  egy  év  veszteség  lo évet és ezt
fel  lehet  szorozni  költségekbe  és  ki
lehet  számítani,  h()gy  milyen  vesz-
teséget  jelent  ziz  összmagyar  társa-
dalomnak.  Bár  ez  az  állítás()m  rög-
tön  ellent  m{)nd  azoknak  a  közéleti

vagy    véleményhordozó    emberek-
nek,  akik  azt  mt)ndják,  hogy  a  ci-

gányság  helyzetének  a  javítása  na-
gyon    költséges.    Meggyőződésem,
hogy  a  társadalomnak  ma  az  a  leg-

jobb    befektetés,    ha    a    cigányság
helyzetén  javítunk  és  nem  egy  el-
tartott  cs()port  lesz`  hanem  a  társa-
dalmat,  építő   állampolgár,   népcs()-

port.   Eppen   ezért   prioritást   kap   a
képzés  és  az  oktatás.  Térségfejlesz-
tési  programokat  fogalmazunk  meg
és  csak  szükség  esetén javasoljuk  a
közmunkát`  a  közhasznú  foglalkt)z-
tatást.   Ez   ugyanis   a   cigányság  je-
Ienlegi   helyzetének   egyfajta   .,kon-
zerválását.' jelentené.

-  Március  12-én  Orbán  Viktor
miniszterelnök megbeszélést  fo]}J-
tatott a magyarországí nemzeti és
ctnikai     kisebbségek     vezeto"ivel.
Tájékoztatnád m olvasókat az ott
elhangzottakról?

-  Első  h()zzászólóként  a  kisebb-

s,ég  helyzetéről  iidtam  átfogó  képet.
Erintettem      a     cigány      cselekvési

programot  és  az  előbb  említett  el-
képzelésekró'l    is    szóltam.    A   kor-
mányfő    szám()mra    szimpatikusan
szólt  a  cigány   ügyről.   Elfogadta  a
kérésemet`   hogy   a   magyarországi
cigányság   helyzetét   személyes   ta-
lálkozt')n  vitassuk  meg.  A  kisebbsé-

gi  hivatal  már  d()lgozik  a  találkozó
előkészítésén,   az   OCÖ   pedig   ké-
szen  áll  a  tanácskozásra.  Remélem

a   találkozás   után   megkezdődhet   a
középtávú cselekvési prt)gram meg-
val(')sítása.

-Hogyan halad az OCÖ szociá-
[is lakásépítési programja?

-Tavaly   140  cigány  é`s  nem  ci-

gány   csí`lád   jutott   lakáshoz.    Idén
csaknem  ezer  család  szei.etne  részt
venni   a   programban.   Eppen   ezért
alapot    kívánunk    létrehozni,    mely
biztosítaná   a   családoknak   a   saját
erőt.   A   szükséges   tőkét   az   alapot
létrehozó   szervezetek   adják,   de   a
szerződésben  rögzítenénk`  hogy  az
utolsó   törlesztő   részlet   visszakerül
az   alaphoz,   ezzel   biztosítva,   hogy
mindig    újabb    családok    jussanak
hozzá   a   szükséges   forint()kh()z.   A

programban   csak  azok   a  családok
vagy    személyek    vehetnek    részt,
akik  munkát  is  vállalnak`  mert  ez  a

garancia  a  lakás  fenntartásárzi.
Az  alap  a  napokban   a  Quaestor

Rt.-nek  köszönhetően  jött  létre,  de
szeretném,   ha  a  programban   részt
vállalna   a   Szociális   és   Családügyi
Minisztérium  és  személyesen  a  tái.-
ca    vezetője    is.    De    a    cselekvési

pr()gramon  túl  is  igyekszünk  segíte-
ni  az  elesetteken.  Az  árvíz  sújtotta
területeken   élők    között    1,5    millió
forint  értékű  élelmiszert  ()sztottunk
szét.  A  védelmi   munkákba  szerve-
zetten   is   bekapcsolódtunk   Sz()ln()-
k()n  és  más  településeken.

-   Országos   Önlwrmányzatok
Kerekaszta]a      néven       po]itikaí
egyeztető  fórumot  hozott  létre  a
fővárosban  a  13  kisebbség  orszá-
gos  vezetése.  A  kerekasztalt  a  ci-
gány, a görög, a német és a szerb
kisebbségi  vezetókbófl  ál]ó  ügyvi-
vói  testület  irányítja - tudhattuk
meg a sajtóból. Miért ez az új ér-
dekvédelmi szervezet?

-  Az  elmúlt  4  év  bebiz()nyította,

hogy  azok  a  kisebbségp()litikai  aka-
ratok,   szakmai   kérdések,   \/.iták   és
an(]máliák  amelyek  körülveszik  ma

„LUNGO  DROM"                  1999.  rndic:rus



l'`arkas l`lórián a miniszteri`]nök társaságár)an

a   kisebbségpolitikát   Magyargrszá-     zetet.  A rotáció  alfabetikus  soiTend-

gon,    nem    lettek    kezelve.    Eppen     ben    fog    működni.    természetesen
ezért   mi,   kisebbségi   vezetékík   úgy     egy    egyeztetett   fórum    keretében.
döntöttünk,     hogy    nem     élhetünk     Egyenlőre   abban    nem   gondolko-
olyan    4   évet`    mint   amit   éltünk.     dunk,  hogy  ez  egy  bejegyzett  szer-
Egyetlen  kisebbségi  vezető sem  en-     vezetként  definiálja   magát.   Ponto-

gedheti   meg   magának   ugyanazt  a     san  azért,  mert egy  tulajdt)nképpeni
kisebbségpolitikát.  Ennek  a  kisebb-      laza  politikai  f(')rumról  van  szó.
ségpolitikának   m   múltja   van   és        -Mibolfogműködni?
meg  kell  ajövőjét  pontosan jelölni.          _   Az   aikot(')   szervezetek   fogmk

iii;::n;[``!,[:::;§irgjy;;::;dz;f:t;!j::8!y;;:;Zi:ZL§j!;z;i;ti;€ííeíiíít;,Í:;;[ti:e;ííe:k::;í:;Í::Vií:Í:Í:i`{
asztalt.  Erre  még  nem  voit  péida  a         -A  mai  napon  elnökségi  ülést

Fa€:iysaí:nr,s;zi::,| am:Lsneyb,:sLé::;:,::í.í;    áaérgtE:tntazrégz%etTegF.ívst:n::g:
akartiik és álmodtuk meg.                         TOSo, a NEKH elnöke is. Mi vo|t a

A  kerekasztal  megkönnyíti  a  tár_     meghívás apropója?
Sadalommal,  és  a  kt)rmánnyai  vaió         -AZ   elnökség   döntése   alapján,

párbeszédet  is,  hiszen  nem  feitétie_     e8y-egy   téma  kapcsán   az   illetékes
nül  kell  minden  esetben a  i3  vagy a     tárcát,   az   illetékes    intézményt   és

ií !,ezg:::;víveáe,té`ísv,:l et,::fy,:i:)z,: lág    ::vnJ:,kk.e `#. ustzáánmá X3::tgiéyt iks,s#
adott  intézmény,  vagy  a  kt3!.mány.          Ségi  politikáját  a  NEKH  koordinál-

_ Hogyan fog mffiödní 7                   jaaz`t  m:::edgty, tufí: ügíá:,y ése|eő]ső:soergí t]z:

-Rotációs rendszerben  lesz az el-     NEKH  elnökét  kell  meghívni.  Töb-

nök  választva.  Ebben  a  pillanatban     bek  között  kiértékeltük  a  miniszter-
most  a  görögöknél  van  a  titkárság,     elnök  úrral  való  találkozót,  de  szó
Dzindzisz  Jorg()s  a  titkár.  aki  most     esett   a   soronkövetkező   személyes
mintegy adminisztrálja ezt a szerve-találkozóról  is. Az elnök úr tájékoz-

i999.  rnórc:rus                  „LUNGO  DROM"

tatott  bennünket  a  középtávú  intéz-
kedési  csomagról,  i`minek  az,  utolsó
simítása az OCO és a Hivatal  részé-
ről   szakmailag   megtörtént`  és  vár-
hatóan  -  két  héten  belül  -  közigaz-

gatásra  kerl.il,  ezt  követően  pedig  a
kormányzat   -   jó   esély   van   rá   -
hogy jóvá  is  hagyja.

A    következő    meghív()tt    vendé-

günk  a  belügyminiszter  úi.  lesz`  aki[
a  kisebbségi  önk()rmányzíit()k  körü-
li  pr()blémákr(')l  és  a  kisebbségi  tör-
vényről  fogjuk  kérdezni.

-  Nemrég  megbeszé]ést  folytat-
tál  Szolnok  város  polgármesteré-
vel.  Azt  nyilatkoztad,  „modelvá-
rossá"  szeretnétek  tenni  Szolno-
kot.

-  A  Tiszaligetben   szei.etnénk   ki-

alakítani egy kisebbségi  skanzent. A
Víz  és  C`satomamú`  vezérigazgatója,
Kaposvári  Kázmér  már a tám()ga-
tásáról  biztosított.  A  sz()1n()ki  Roma
Esély  Altematív  Szakiskolát gimná-
ziummal    bővítenénk   és   öt    másik
megyében    has()nló    isk()]át    szeret-
nénk   létrehozni.   Az   elmúlt   ciklus-
ban    nem   sikerült   együttműködést
kilakítanunk    a     megyeszékhellyel,

pedig   a   Lungo   Drom   székhelye`
szakmai   apparátusa   is   itt  van.   Re-
mélem,  ez  most megváltozik.

paksi éva
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1999.  március  12-én  11  Órakor a

Magyar Parlament
Gobelin-termében Orbán V'ik\or

miniszterelnök találkozott

a magyarországi  nemzeti  és etnikai
kisebbségek vezetőivel.

A sajtó képvi.selői „csőre töltött"
mikrofonokkal

és kamerákkal várták a zárt
találkozás végét,

hogy kérdéseket intézzenek a
minisztérelnökhöz.

A  minisztcrelnök  rövidcn  clmondta`
hogy   cz   a   találkozó   munkatalálkoz(')
volt`  ahol  fclváz()lták  azokat  a  tccndő-
ket,  amelyck,  mind  a  kiscbbség,  mind

pcdig    a   komány    részéről    \Jáltoz,ást`
változtatást     igényelnck.     „Örömömrc
sz()lgált.  hogy  a  bcszélgetés  konstruk-
tív,   clőremutató   célokat`   szándékokat
f{)galmazott  mcg.  Kész  vagyok  a jövő-
bcn  a  kiscbbség  képvisclőivcl  érdcmi`
sőt  baráti  találkozókra  is" -mondta.

A    minisztcrclnök     zárójclbcn     jc-

gyczte mcg a NATO-h()z való csatlako-
zás fontosságát a kisebbség számára is`
mcrt garantált békébcn  tudják  mcgva-
lósítani azokat az clképzclésckct. anic-
1 yck a nicgfogal mazáson ti'i l csc lckcd n i
aki`rnak.

Hi`ini`k  Ott('),  Lás/,it.`'  Pér('} és  l.`arkas  l`l(')rián  a  sajtt'itáj(`ko7,tz`tón

Dr.  Doncsev  Toso`  a  Ncmzcti  és  Et-
nikai   Kiscbbségi   Hi\/.atal  clnökc   a  saj-

tt')tájékoztat('m  clm()ndti`.  hogy  a  mcg-
bcszélés  cgyik   t`ontos   témája   a   p€`rla-

mcnti   képvisclct   v()lt.   Szt')   csctt   a   \Já~

lasztási  jogszabály()k   korrcki`iójár(')1.  a

ó

kiscbbségi    ()ktatás    hclyzctéről,    vala-
mint  a  kultui-ális  aut()nómia ér\Jényesü-
lé``énck  lchctőségciró'l.

A  kiscbbségi  Önkomiányzatok  mtíkö-
désénck    milycnségc    mcghatározza,   és
cgybcn cl  is dönti  a niuködc`shcz szüksé-

gcs  anyagi  f`cltétclckct.  amcLvckct  bizt()-

:`Íáb:kt;F€:;:,Z.,af::éstgbbí:éáokLéTpá\íínstyláí,,
hogy a t`clmcrülő kérdésck mcgvitatására
sűriíbbcn  kcll  talz'`lkozniuk.

Farkas  Flórián   arr(')I   tájékoztatta  a
sajtt')     képvisclőit.     ht)gy     a     találkozt'.
konstmktív  v()lt  -  a  minisztcrclnök  úr

„képbcn  volt"  -  vagyis,  ismcri  a  cigá-
nyok  gondjait és  prt)blémáit.

Egyctértett   a    12   ponttis  javaslattal.
amcly  a  kiscbbség  működési  fcltétclcit
tartalmazza.     Nyitott     kérdés     maradt
azonban  a  parlamcnti  képvisclct.  Elis-
mcrte  a  minisztcr  úr.  hogy  a  szociális

gondok      kezclést      igényclnck.      Egy
újabb`     személycs     talá]kozóra     rövid
időn  be]ül  sor  kcrülhct.

Rácz Lajos
Fotók: Csabai lstván

„LIJNGO  DROM"                  1999.  rnárc:rus



Fe ér Füzet -1 9981
Ismét  megjelent  a  Neinzeti  és  Et-

nikai  Kisebbségi  Jogvéclő  lroda  be-
számolt'tja`   a   Fehér   Füzet.   A   fl.izet

jelentős    i.észben    a    magyarországi
etnikai   diszkrimináci(')k   és   más  je-
lentős  jogsértések   esetleírásait   tar-
talmilzza.

A    köszöntőben    Dr.    Furmann
linrc,   a    NEKl    igazgí`tt')ja   így    ír:

„..nagyon    sok    miinka    vár    még
ránk.    Tele    van    az    ország   előíté-
1etekkel,  a7.  igazságszolgáltatási  gé-

pezet  recsegve-r()p()gvíi  őröl`  az  is-
k()lában     gyakorlatilag     semmilyen
szinten   nem  ()ktí`tják  az  embei.i  jt)-

gokat,    az    ügyvédek    emberi    j{)gi
képzése  sem  meg(>ldott..."

„...az  elkövetkezendő  években  el-
dőlhet:   van-e,   lehet-e   úgy   élnünk.
h()gy   megacljiik,   mit   megadjiik(!).
természetesnek    vesszük    a    másik
embemek   a   mélt(')   emberi   élethez.
az  emberi   mélt(')sághoz  való  jogát.
vagy  pedig t()vább  mélyül  az ember
és  ember,  cst)port és  cs()poi.t  közötti
szakadék -áthidalhatatlanul`  végér-
vényesen..`

Néhány eset a Fehér Füzetből:

8. Árpád
„1998.   janiiár   14-én   a   k()ra   dél-

iitáni    (')rákban    K.    István    27    éves
vadőr`  hiví`tásos  vadász,  tuny()gma-
tolcsi   lakos   az  eddigi   adat()k   alap-

ján  IZS  gyártmányú   12-es  kaliberű
sz()1gálati    sörétes    vadász,fegyveré-
vel    mellkason   lőtte    8.   Arpád   33
éves   helyi   lakt)st`   aki   a   helyszínen
életét  vesztette.

A    Szabolcs-Szatmár-Bei.eg    Me-

gyei  Rendőr-főkapitányság  őrizetbe
vette  a  vadőrt,  aki  ellen  emberölés
bűntettének    alapos    gyanúja    miatt
indult,eljárás.

8.  Arpád  roma  férfi`   15  é\Jen  át  a
vasútnál   -  elismert  és   megbecsült
mimkaerőként    -   dolg()z()tt`    rend-
szeres   jövedelemmel   rendelkezett`
amelyből     feleségét,     két     kiskorú

gyermekét,   valamint   idős,   nyugdí-
jas  szüleit  tartotta  el.  Halálát  meg-
eló`ző   évben   a   falu   másik   végén

építkL`zésbe   k€zdett`   amelyet   befe-

jezni  már  nem  tii(1(>tt`  a  család  -  az
egyetlen   aktív   kercsőt  elves7.ítve  -
aligha  fogja  tiidni  i`zt  felépíteni.

A  sértett  édesanyja  fia  halálát  kö-
vető  néliány  hómpon  belül  agyvér-
zésben  életét  vesztette.

A  bírt')ság  a  lefolyt;`tott  bizonyítás
után  {i  václiratnak  megfelelően  ítélc-
tében    K.    Istvánt   bűnösnek   találta
egy  rendbeli   magánlaksértés  vétsé-

gében   és   egy   ren(1beli   emberölés
bú`ntettében.  ezért  őt  halmazati  bün-
tetésül   8  évi   böi.tönbünteté.sre   és   6
évi   közügyektől   való   eltiltás   mel-
1ékbüntetésre  ítélte.

Az.   ítélet  cllen   a   vádlott  enyhíté-
sért.   míg   az   ügyész   si'ilyosbításért
fellebbezett.  Az  ügy  mást)df()kú  tár-

gyalására   a   Legfőbb   Bír(')ság   még
nem  tú'zött  ki  i(1őpont()t.

A  NEKl   a  büntetőeljárás  befeje-
zése   után   polgái-i   eljárást   indít   va-

gyoni  és  nem  vagyoni  kár  megtérí-
tése    végett.    Ez    a   jogi    strai-tégia
az()nban   csak   az   egyik   lehetséges
megoldása  annak`  hogy  a  sértett  -
szintén  áld()zattá  vál('t  -családja  az
elszenvL`dett   anyagi   és   lelki   káro-
kért  kompenzálást  nyerjen.

D. Sándor

„0.  Sándor  budíipesti  lakt)s  ellen
a kerületi  rendőrség   -egy gyani'isí-
tott  vallomására  támaszkod\Ja  -  lo-

pás  :ilapos  gyanúja  miatt  eljárást  in-
dított.  Az  1996  ji'iniusában  indult  és
több  mint  egy  éven  keresztül  tai.tt)tt
büntetőeljárás     .soi.án     0.     Sándort
több  alkalommal  több  (')rán  keresz-
tl.i]   őrízetben   tart()tták.   A   f()gvatíir-

táskor   és   a   kihzillgatásk()r   megfe-
nyegették`    meéiTí`1ázták,    embertele-
nül  bánt€ik  vele.

A  migát  mindig  ái.tatlannak  vallt')
embert   minden   alkalt)mmal   kiren-
delt  ügyvédje  jelenléte  nélkül   hall-

gatták ki.  Amikor kérte  a védője ér-
tesítését,  azt  közölték  vele`  hogy  az
ügyvéd  telefont)n  azt  mondtíi,  nem
ér rá.

T999.  rnárc:rus                  „LUNGO  DROM"

Az   ői.izetbe   \Íétel   és   a   ren(1őrök

magartartása  elli`n  benyújtott  pana-
szát  az  ügyészség  és  a  i.cndőrkíipi-
tányság  í`1aptalannak   iiiinősítette  és

el utasította.

A  rendőrkapitányság   1997.  ji'iliiis
14-én   az   0.   Sándor   ellen    inclított
nyomozást   bűncselekmény   hiányá-
b:m   megszüntette,   az  ellene   vall()tt
személy  és  társai  ellen  viszom  václ-
emelési  jí`vaslatot  terjcsztett  elő.

0.   Sán(1oi.  a   zaklatá.sok   és   meg-
hurc()Iások  ellimi   védekezésképpen
1998  janiiárjában  nevet  változtatott
-  0.  Sándor  helyett  D.  Sándor  lett.

(Eddigi  nevéből  következtetni  lehe-
tett   cigány   származ.ására.)    Ezután
újabb  eljárá.`  nem  indult  ellene.

A   kerületi   rendőrkapitányság   és
az   ügyét   vizsgált')   ügyész   ellen    a
megalázások   miatt   kei-esctet   nyúj-
tott  be.

Miután  a  bír(`)ság  a  nem  wigyoni
kár  megtérítését  kéi-ő  -  D.   Sándor
által   önállt')an  elkészített  ~   kei-e.set-

1evélben       hiányosságot       állapított
meg,  a  féi.fi  a  NEKI-hez  f()rdiilt jo-

gisegítségért.

Az   alkotmány   59.   pai.agrafus   (1)
bekezdése  alapján  mindenkit  megil~
let   a   j(')híriié\Jliez.   wil(')   jog:   az   55.

p€iragrafus  ( 1 )  bckez(lés  értelmében
mindenkinck   jogíi    \.'an    a    szaba(1-
.`ághoz  és  íi  személyi  bizionsághoz,
senkit  sem  lehct  szabíidságát(')l  más-
ként.  mint  a  töwényben  meghatáro-
z(>tt  okokb('>l  és  a  törvényben  meg-
határozott  eljárás  al:ipján   meg,fosz-
tani:  áiz  55.  p:iragrafus  (3)  bekezdé-
se  szcrint  :iz,  iiki  a  tór\Jénytelen   lc-

tai.t(')ztatás,  ví`gy  fogvatai.tás  áldoza-
ta  volt,   kártérítésre  j()gosult.   Mi\'el

a       i.enilőri        intézkcdés       í`       BH
1996:312-nek     megfelőL`n     köz.hata-
lom  gyíikorlása  során  végzett  tevé-
kenységnck    minősül`   a    Ptk.    349.

p:iragrafus   (1)   bekezdésének   meg-
ieJdően  (i  j()ge'llenc`s f()g\`(ií(ii-(úis  é.s

meg(ilá:.(')   l)úinúi`snit'](l    iiiia[i    kúii.iéi.í-

iési  igényí  leheJi  érvényesíieni."
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Az  ár-  és  belvíz nem  válogat.  Lehet
cigány,  nem  cigány  vályogház,  viskó,
putri,  ember,  gyerek,  á]latok:  mindent
elsodor,  clpusztít.  Pillanatok alatt a ter-
mészeii   erők   mzu.talékává   válliamak
egész  éleiek  kuporgatásai.  Földön  l`u-
tókká  válhamak/válnck  emberek,   kö-
zöttük sok~sok cigány család.

És  ha  most  elsősorban  a  romákróI
szólok nem azért teszem,  hogy kivéte-
lezni  akarok.  Íroin  e  sorokat inegdöb-
bentő,  elszomon'tó  képek  után.  Bizo-
nyára sokan  látták a TV  Híradó műso-
rában  a  porcsalipai  művclődési  házat,
amelyben  cigz'my  és  nein  cigány  csalá-
dok tucatjait helyezték el. Pólyás babá-
kat,  apró  gyerekeket,  akik  Önfeledten
viháncoltak,  szomoiú  nőket,  t.érfiakat,
öregeket. Döbbenet ült az arcukon. Va-
lójában  még  l`el  ``cm  l`ogták,  mi  is  tör-
tént, s hogyan lesz holnap?

Bizonyára  érüiető  az  aggódásom  -
bizonyára  nem  vagyok  egyedül  ezzel
az  érzéssel!  -mert a  fálvak  túlnyomó
többségében  még  mindig  telepeken,  a
települések  szélein  élnek,  laknak  a  ci-
gány  családok.  És  lia  a  l`álubm  nincs
Összefogás, ha nem segítenek nekik, el-
pusztumatiiak. Hála az emberségnek és
a   bajban   megtapasztalható   egymásra
utaltságnak.   Porcsalmán   ez   mentette
mcg a cigányokat.

Március 5-én katasztról`a helyzetet hir-
dettek   a   nagyközségben.   Csütörtökön
délutánra  PorcLsahna  egyhamad  részéL
árasztotta  el  a  belvíz.  KÖzvet]enül  400
lákóház és  2000 ember került vészhely-
zetbe. Erről tájékoztatott Magyar János
polgárvédelmi alezredes, kirendeltségve-
zető. Példás összefogással sikerült a tele-
pi  cigányokat menteni.  Válójábm  törté-
nelmet  írt  Marozsán  Viktor  és  Polgár
nevű    lova    a   községben.    Gazd4jával

együit két napon  ái mentette  a romákat
az  eJÁzott  lakíisaikból.

A Lehelközi lakótelep szociális laká-
sait is kivétel nélkül  elöntöt,te a vi'z.  In-
nen  is  csák  lovaskocsi  segíiségével  lc-
hetett inenekülni.  Cigányok  és  nemci-
gányok  elmondtÁk,  ha nincsenek  a  1()-
vaskocsik nem tudják, mi történt volna.

A  családok  egyenlőre  bi7.tonságbmi
vmnak.  Értheiő  viszont,  hogy mosL az
aggasztja őket, mi lesz -a kimenekítetle-
nül  maradt jószágokkal?  És  ami  még
inkább  megdöbbentő:   emelkedik-e   é``
mennyit a belvíz,  a Kraszna?  A7. clcsi-

gfz::tk:em:.;:35 #|:#á r.P í# gd őTeígí
sokasága,   zmclyckre   egyelőre   nincs
vá]asz.

Reménykedjünk,   és   segíLsünk   egy-
máson!     Cigányok,     nem     cigányok
együtt. Mint Porcsalmán tették.

Farkas Kálmán

A falak szétnyi'Itak
Nyerlucz  Mihály  és  l`elesége  há-

rom  kiskorú  gyemekével  él  Rákóc-
ziújl`áluban egy szoba-konyhás lakás-
ban.  Az  udvaron  áll  a  víz,  a  sártól
alig  lehet közlekedni.

-  lit  vm  ez  a  renge[eg  talajvíz,  az
udvaron  o]yan  sár  v€m,  hogy  inég  gu-
micsizmában  is  clsüllyed  az  cmber.  A
lakásbm  is  bcnn  voli  teljescn,  három
mpig bokáig érő vízben jártunk. Most
már nagy nehezen kilapátoltuk és vöd-
rökkel kihordtuk az udvaira, de a há-
zam   teljeLsen   tönkrc   inent.   A  fálzik
szémyiltak,  akkora  rés  vm  már  raj-
ta,  hogy  ki lehet látni az  utcára.  Hul-
Iik   a  mennyezet,   pattog,   repedezik
az  alja előbb  utóbb  ránk  fog  dőlni  a
lakás.  Akkor  pedig  nem  tudom  ini
lesz  velünk,  mert nincs  olyan  ember,
aki  befogadna  bennünket.

Rákócziújt.álujegyzője:
-Sz!jnos, mint az országban sok lie-

lyen,  nálunk  is  jelentkezett  a  belvíz
probléma. Mi folyamatosan figyelem-
mel kísérjük a problémát, és próbálj uk
megoldani.   Nyerluczék   portáján   is-
mereteim szerint a tűzoltóság is segít-
kezett nagy  teljesítményű  szivattyúk-
kal, mivel ott kritikussá vált a helyzet.
Náluk  részben   a  domborzati   viszo-
nyok  miatt,   részben   azért  súlyos  a
helyzet, mert az épület alapozása nem

megfelelő.  Megpróbáltuk  az  intézke-
déseinket  megtenni  a  Területi  és  Vi-
dékl`ejlesztési    Minisztérium    Megyei

Eiv,agamien`,é,b:v:zj!'úe|;t,:tüa,ái?|:`,é:
nyilvánt{irtásba   vettük.    A   megl.elelő
központi      kárigényt      iovábbítottuk,
amennyiben  központi  foiTásból  a  bel-
víz  kÁrok  cnyhítésére  €u  önkonnány-
zat  pénzeszközökct  kap,  cz,t  egyértcl-
inűcn    a    bclvíz    sújtotta    épületekre

fogjuk     fordítani.     És     ezt     iemé-
szetesen  Nyerlucz  úrék  részére  is  el-
l`ogjuk   különíteni.

Kecskés János po]gz'Lmester
- Vo]tam Nyerluczéknál, de a lakz'is~

ba nein tudtam bemenni, akkora volt a
víz.  Az  a  baj,  hogy  nagyon  lapos lie-
lyen  l`ekszik a ház,  és ncm szakember
építette, hanem Ő saját maga. Alap nél-
kül  nem  ]ehet  hármi  építeni,  éL`  cnnck
nincs  zilapja.  Az,  öiikonnányzai  mcg-
próbál inindcnkinek ``egíteni, aki segít-
ségre szorul.

R.  Zs.

Fotó:  Csabai  lstvái.

„I;UNGO  DROM"                   1999.  rT\dic;ius
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Ömlik, hömpölyög az ár- és belvízi

ü.agédiákról  szÓIÓ  hi'rhullám  az  éter-
ből,  a  médiákból  reggeltől  estig,  éj-
``zaka,  nappal.  Segi'tségért  kiá]ltanak
a bajba jutott emberek,  a végeken él-
Ők   ezrei.   Telefonon   kapom   a   hírt,
hogy a porcsalmai romák, akiket biz-
tonságo``  helyre  költöztettek,  vissza-

jámak  a jí)szágaikat  etetni.  Nyíregy-
házáról  meleg  takarókat küldtek  Na-

gyarba,  a  Tisza  melletti  faluba,  Mér-
ken  Kanalas  Miklósné  az  utolsó  pil-
lanatban  hagyta  el  a  házát,  így  sike-
rült megmenekülni a családnak. Most
is   készenlétben   állnak  a  mezőladá-
nyíak.    Hívott   az   elnök,   újságolta,
hogy   a   novemberi   árvíz   idején   az
egész  cigányság  a  gáton  volt,  ``  úgy
tűnik,  nem  hiába,  talán  inegmenekül
a  falu,  zi  cigánytclep  most  is.

A  médiák  programváltozásra  kény~
szerül tek. Országrészeket, emberek ez-
reit fenyeget a liullám. Tengemyire da-
gadt a felLsŐ Tisza vidéke, Szaünár, Be-
reg. Nem, nem tévedtünk, amikor az a
bizonyos  roma  program  készült.  Bor-
sod, és Szabolc`s e homloknyi haza leg-
ve`szélyeztetettebb tájiii. Ezek az ország
„cigánytelepei".  Itt,  a legszegényebbek
az   emberek,   magyarok,   cigányok,   a
legnagyobb  a munkanélküliség,  a leg-
több  a  vályt]gviskó,  s  a  szoq)olos  la-
kások, amelyek jelentős része már alig
áll  a  saját  lábán.  Inkább  vízben kupo-

rognak  az  otüionok,  s  ehéptelenedtek
a  lakások.

Vészhelyzet van.  És rendkívüli kö-
rülmények    között    rendkl'vülieknek
kell  lenniük  a  teendőknek,  a  felada-
toknak is.  Aki gyorsan ad, az kétszer
ad!   Szabolcsba,   Hajdúba,   Békésbe,
és  Borsodba  most  mindenre  szükség
van.  Főleg  azonban emberségre,  sz()-
lidarításra,  megértésre  és  főleg  mya-

gi  támogatásra.  Igen,  mert  még  nem
lehet  láüii   a   végét.   A  számlát  még
ezek után nyújtja be a tragédia, a bel-
víz  és  árvíz  okozta  károk.  Még  az  a
szerencse,  hogy  eddig  emberéletek-
ben nem esett kár.

Most  a  roma  öiikormányzatok  se-
gítésére   és   országos   összefogására
van  szükség,  hogy  az  itteiiieket  segí-
teni  tudják,  Szabolcsban  és  Borsod-
ban  él-működik  az  országban  meg-
alakult roma önkormányzat()kbí)1 220
testület!  Ha  levonul  az  ár,  ha  felsza-
badulnak az einberek a nagy lelki  te-
her aló1,  font()s  lenne,  hogy a7. Orszá-

gos  Cigány  Őnkormányzat  az  ár-  és
belvíz  sújt()tta  települések cigány  Ön-
kormányzataival együtt tekintse át ré-

giőnként,   milyen  segítséget  kémek,
mi  adható  és  mit  kellene  lépnie  az
OCÖ-nek  az  illetékes  korinányszer-
veknél.  Hogyan  lehetne  megsürgetiii
és   előbbrehozni   a   megállapodásban

megfogalmazott  teendők  végrehajtá-
sát.

Vészhelyzet vm  a  falvak  végein,  a
cigánytelepeken.  Megnyugtató  azon-
bm, hogy a helyi Öiik()rmányzatokkal
és  védelmi  erőkkel együttműködve  a
cigány Önkományzataink  is  a  vártán
állmk,  ott  vamak  a gátakon,  ``  men-
tik, ami menüiető. Egyenlőre ajózan-
ság,  a  vészhelyzet ellenére  is  a  meg-

gondoltság  az  úr.  Nein  tapasztalható
egymásra   acsarkodás,   romaellenes-
ség.  Igaz  a  mondás:   bajban  ismemi
meg  az  cmbert.   Most  aztán  nagy  a
baj. S.O.S. jelzések érkeznek az észa-
ki,   északkeleti   és   keleti    végekről,
Hajdúból,  Békésből,  Borsodből,  Sza-
bolcsból.  ÓráróI Órára!  Embert é`s or-
szágot  próbáló  idők  ezek.

Vizsgáznak   a   mi   cigány   Önkor-
mányzataink       is.       Vészhelyzeiben
kénytelenek  bizonyítani,  urai  a  hely-
zetnek  -  eddig!  -  a  t-alvak  néi)ével
együtt,  s  remólhető,  {izok  is  marad-
nak.  S  bár,  még  zi vi'z az úr, de remé-
lem, nem`sokáig, mert a közös akarat,
zu  éliiiakarás   erősebb.   Mo``t   igazán
szükség  vm  a  cigányság  szolidaritá-
sára,   mmden   ember   összefogására.
Csak  így  kerülhetünk ki  győztesen  a
vizek  f`ogságából,  amelybe  a  termé-
szeti  katasztrófa  és  saját  szegénysé-

günk  is  sodort.
Farkas Ká]mán

Szabolcsi romák a gátakon
Szabolcs-Szatmár-Bereg     megyé-

ben kisebb-nagyobb mértékben min-
den évben veszélyezteti a lakosságot
és a temőföldet a Tisza, a Szamos, a
Túr és a Kraszna. Mostanában a kor-
mány közreműködésével védekezési,
gátépítési programot dolgoztak ki. A
gátépítésen több  mint iiégyLszáz em-
ber  dolgozik  majd,   várhatóan  har-
rninc százalékuk roma lesz. A romák
képzése érdekében március 3-án tár-
gyalást  tart()ttak  a  Megyei  Murikaü-
gyi KÖzpontban. A foglalkoztatást és
a képzést a Lungo Drom nevű társa-

dalmi    és    érdekvédelini    szervezet
közreműködésével  valósítják  meg.

A Lungo Drom március  1-jén Nyí-
regyházán megyei vezetőséget válasz-
tott.  Megyei  elnöknek  választották  a
rákamazi   Balogh   Gyulát,   elnökhe-
lyettesiiek  a  kisvárdai  Lakatos  lst-
vánt.  Alelnök leLt az aiiarcsi  Kantár
Elemér,  a  gávavencsellői  Nagy  Ká-
mly,  a  kisvárdai  Pusoma  József,  a
döregi  Rózsa  Gyula  és  a  kocsordi
Varga  József.  A  vá]asztási  f.Órumon
emangzoti: február utolsó napján Sza-
mosszegen  új  alapszervezetet  hoztak

::   `(J r,:_  (:_   `\-

létre,   i'gy   már   kereken   s7.áz   alap-
szervezete     vm     Szabolcs-Szatmár-
Beregben  a  Lmgo  Dromnak.  Azért
választottak    ennyi    a]elnököt,    mert
inindegyikük   területet,   illetve   konk-
rét  feladatokat  kap.

A gátépítési programra már meg-
kötötték  a szerződést.  A szerződés-
ben  l`oglaltakat  Fazekas  László,  a
Felső Tisza-vidéki  Vízügyi  lgazga-
tóság   igazgatója  és   Balogh  Gyula
megyei elnök írta alá.

Nál)rádi Lajos
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Bakos   Csal)áne',   a   T()lna   Megyei
Munkaügyi  Központ  Képzési  Osztály-
ve7Jetője:

-   1998-bcm  egy  köz,ponti  program-
ként  iiiduló  javaslatra  indult  be  cz  a
tanfolyam, amely a `szociális és a csalá-
dügyi  mini`sztérium jóváhagyásával  és
támogatásáva]  indult.  A szakmai  prog-
rzmot a Pécsi Regionális Oktatási Köz-
pont  €úkotta.  A  megyénkben  lévő  ki-
sebbségi   öikon"'myzatok   egy   olyan
belső indíttatású igénnyel éltek, amikoi.
a  képzési  lehetőség  inegjclent  a  mun-
kaügyi  központ  kirendclLségein,  hogy
ez megkönnyítette a dolgunkat. Megér-
tették,   hogy   miről   van   s7.ó   és  ennek
nyomán  a  szinmérésen  kialakult  egy
jó csoport létszám.  Ez azt jelenii, hogy
nem egy ielepülésről jött össze a tanl`o-
Iyami léLszám, hanein a megye  lo tcle-
püléséről összesen  131.Ő kezdhette ineg
a   tanuk'isi.   E/.   lo   kisebbségi   Önkor-
mányzatot jelent.

Ez  a  tanfolyzm  cgyl`ajia  fejlesztési,
l`ejlődési   leheiőséget  jelent  a   cigány-
ságnak,  hiszcn magában  hordozza már
a neve is, hogy roma kiscbbségi közös-
ségl-ejlesziő  asszisztens.   Ezek  az  asz-
szisztensck  ugyaiiis minden  olym  telc-
pülésszimű   feladatoi   jobban,   iudato-
sabban át fogmik lámi,  mni továbbítan-
dó   akár  az  önkományzatok,   akár  a
munkaügyi  központok  l.clé      a  foglal-
koztatás    kérdéseiben,    vagy    például
inentáli``  területen.  Mi  is  nagyon  hasz-
nosnak  ítéljük  incg  ezt  a  t;infolyamot,
és   inegpróbáljuk   a  hallgatók   további
útját is egycngcmi.

Igény merült fel az itt lévők részéről,
hogy milyen jó lenne egy alapfokú szá-
míiógépkezclő   tanl`olyzimot  elvégezni.
A  munkaügyi   központ  megteremtette
cnnek a lehetőségét, így aki erre érdek-
lődést mutat mehet tovább  egy  alapfo-
kú      számítógéi)kezelői      tanl`olyamra,
amii kimondottan  cigány  hallgaiókmik
szcrvezünk. Aki képességei és a tudása
alapján el fogja émi a végzettségct biz-
tosító kövctehnényszintet,  annak OKJ-
s  vég7.ettséget l`og  adni,  :iki nem  éri cl,
az megtanulta,  hogy hogyan  kell has7.-
nálni a gépet.

-    Milyen    alapiskolai    végzettség
volt sziikséges a tanfolyamho7,?

-  Szerencsé``  lenne  az  éretLségi,  de
csak  pz'u-an  vanmik,  iikik  rcndclkcznek
ezzel  az  iskolai  végzettséggel,  a többi-
eknek s  osztÁlya vm.  A tanl`olyam ké-

10

pesség és készségfejlesztő progrzmmal
indult,   egyfajta  önismercti  tréninggel,
"ni  az  cgész  társa`ságot cgy  kicsit  kö-
zösséggé  is  fomálta és  felszínre jötLek
{zok  az  cscilegcs  hiányok,  aminek  t,u-
datában  az  clőadóknak  ezt  köimyebb
volt kczelni,  és  elémi,  h()gy azt a szin-
tet  elérje  mindenki,  {mi  a meghatfu-o-
zoLt cél  volt ebben a programban.

- Mikor indult a tanfo[yam?
- A képzés hathónapos és most a vé-

gefelé  járunk.  A  imfolyam  536  órás,
intcnzív,  iskolzu.end`szcrű.

-  Mit  tanultak  a  hallgatók  a  hat
hónap alatt?

-  Olyzm  pr2iktikus  ismeretekre  taní-
tották  meg  Őkei,  amelyck  például  egy
pályázat     megírásához     szükségesek.
Volt   egy   kis   számítógépes   ismerei-
m`yag, jogi  ismeretek,  kommunikációs
tréning,  a  cigány  kultúra  és  hagyomá-
nyőrzésről  kaptak egy  átl`ogó,  áttekint,-
hető   képet.   A   közösségfejlesztés   ki-
emelt  tmaiiyag  volt,   valzunint  lokális
infomációk, kiscbbségi jogok, álláske-
resési ismeretek.

Gyákorlaton    a    kisebbségi    önkor-
m'myzatoknál   voltak.   Mindcn   ianulót
felvállalt a saját önkoimányzata és  rel-
adatokkal 1átta el. Nagyon fontos, hogy
a hallgató  abban  a  térségben,  abban  a
közösségbcn, ami vagy cgy fálut,  vagy
egy  víu.osi jelent,  be  iudja  ágyazni,  cl
tudja  képzelni,   hogy  ini   a  cigányság
feladata`  milyen   l`ogódzókat  lchet  kc-

rcsni, és az ehhez szüksóges támogatást
hogyan   lehet   inegkar>ni.   Nem   külön
kell  kezclni  a  cigány`ság  helyzetét,  hti-
ncm  cgyütt  ziz  adott  tclepülés  politiká-

jáwü.
- Terveznek-e  újal)h cigány közös-

ségfejles7,tő  aLsszisztens  képző  tanl.o-
lyamot?

-  AZL hiszein, ennek nincs akadálya,
imennyiben igény lesz rá. Márpedig az
itt  lévő  végzős  hallgat(')k  részéről  cs€ú{

pozitív  visszajelzések  vannak,  gondo-
loin  a tanfolyam hírc  cl  fog jutni  más-
hová  is.  A Munkaügyi  Központ nyitott
aiTa  is,  liogy   az  itL  végzett  hallgatók
foglzukoztatását  is  segítse.  A  helyi  ön-
kormányzatoknak  lelictőségük  lesz  €u.n
ra,  hogy  közhasznúmunkásként f()glal-
koztassák  az  asszisztenseket  és  chhc7,
mi 90 97Í;-o`` tz'mogaiást nyúj iunk.

Ba[ogh László:
-  A munkaügyi  központnak  köszön-

hetjük  c7,[  a  t€uirolyamot.   Szcretnénk,
ha  később   az   iit   miultakat   tudnánk
ha`sznosítani  a  cig€'myság  körében.  Ne-
kem ziz oktatái és a munkahelytercintés
a  fő  céloin.  Azt  s7.ereméik,  ha  minél
több  tímt`()1yamon  vennének  ré`szt a ci-

gáiiy(.tk,  hogy  az  ot.t megszerzett tudási
tovz'ibb iudják zidni má``oknak.

Bajnák Jáno.mé S7.ckszárdon él:
-   Azéri  jelentkeztem   erre  a  tanfo-

lyainra,  mcn  inindig  érdekeltck  a  ci-
gánysággal  kapcsolatos  problémák  és
fontosmik  tartoin,  hogy  mi  cigányok  is
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képezzük  magunkat.   A  tanulás  nincs
korhoz kötve, ha valaki akar, az tanul-
hat.  Egy  kicsit  én  is  későn jöttem  rá,
mert  nekcm  sajnos  csak  a  s  általános
iskolai   végzettségem   vm   meg.   KÖz-

gazdasági  technikumban  tanultam  há-
rom  évig,  de  nem  végeztem  el,  pedig
most biztosan nagy haszná[ venném.

A  tanfolyain  ideje  alatt önkomány-
zatoknál vagyunk gyakorlaton,  így kö-
zeli kapcsolatba kerülök az emberekkel
és  sajnos  azt kell  mondamom,  hogy  itt
Szekszárdon  is  magas  számban  van  a
cigány  lakosság  körében az  aluliskolá-
zottság.  Vm  olyan  ember  is,  akinek  a
nyolc osztálya sincs meg. Ez ellen kel-
lene mindenképpen tenni.  A tanfolyam
elvégzése  után   szeretnék  ezeknek  az
embereknek segíteni.

Zsolnai Mónika 24 éves, Kocsoláról
jár be Szekszárdra.

-   Kocsola   Szekszárdtól   70   km-re
van,   így  igen   fárasztó  az   utazás,   de
megéri.  A fálunk jegyzőnője  ajánlotta
ezt  a  tanfolyamot  és  egyáltalán  nem
bántam meg, hogy eljöttem. Jónak tar-
tom ezeket a tanfolyamokat, mert rövid
idő alatt lehet szerezni egy szakmát, és
azért  is,  mert nagyon  családias  a han-
gulat.  13  tanuló  van  Tolna megye  kü-
lönböző településeiről és ide csak cigá-
nyok jámak.  Nekem  is  csak  s  osztá-
lyom van, s bár elkezdtem egy gyors és

gépíró  szakiskolát  is,  de  abba  kellett
hagynom.  A  Kocsolai  Kisebbségi  Ön-
kormányzamak tagja vagyok, és szeret-
ném, hajól tudnám a cigányok érdekeit
képviselni.  Ezért  is jöttem  el  a  tanfo-
lyamra.      `

Nap mint nap tapasztaljuk, ha egy ci-
gány fiatal elmegy munkát vállalni, 1e-
gyen  akármilyen  szakmája,  akkor sem
biztos,  hogy  felveszik,   és  csak  azért
nem, mert cigány. A kisebbségi Önkor-
mányzatunk azon is dolgozik, hogy ez
megszűnjön.

Az  utcák tele vannak hajléktalanok-
kal és közöttük is sok a cigány. Ez sem
véleuen.  Azt kellene elémünk,  hogy  a
többségi  társadalomban  a  cigányokról
ne negatív,  hanem poziti'v  kép  alakul-
jon ki.  Remélem,  ha a tanfolyamot el-
végzem,  a  Kocsolán  élő  cigányoknak
tudok majd segíteni minden olyan  do-
logban,  amiben  kikérik  a  véleménye-
met, a segítségemet.

Paksi Éva
Rácz Zsuzsanna
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A  Biztos  JÖvő   Kereskedelmi,   Ven-

déglátói  és  ldegenforgalmi  Szakmun-
kás  és  Szakközépiskola  a  t-ővárosban
muködik, igazgatója Véghelyi  Péter.

-  Miben  más  ez  az  iskola,  mint  a
többi?

- Felkészültünk az átlagos és más fo-

gyatékos  gyemekek  nappali  integrált
oktatására és különböző kimeneti szin-
tű,   szakmunkás   és   szakközépiskolai
képzésére.

-Ez azt jelenti, hogy olyan tanulók
oktatását és  nevelését is  felvállalják,
akik a másságuk miatt más nagy ]ét-
számú    intézménybol    kimaradtak,
vagy   nagyon   sok   negatív   é]ményt
szereztek a tanulmányaik során?

- Igen.  Ez  az  iskola egy demokraü-
kus,    befogadó    oktatási    intézmény,
amelynek a legfontosabb vezérelemei a
tolerancia,  a  másság  elfogadása  és  a
szeretet.   Úgy   gondolom,   hogy   talán
ezek azok a legfontosabb emberi tulaj-
donságok,  amelyek  nélkül  igazán  jóI,
hasznosan egy oktatási intézményt sem
lehet működtetni.  Az  iskola sajátos  ta-
nulóösszetétele   miatt   igazán   hatéko-
nyan úgy tud működni, ha azokat a sa-
játos  feltételrendszereket  tudja  megte-
remteni és biztosítani,  amely nélkülöz-
hetetlen kiegészítője a mai tantárgyi tu-
dásnak.

- Melyek azok a feltételrendszerek?
-  Az  intézmény  egésznapos  foglal-

koztatási rendszerben működik, amely-
nek legfontosabb  tevékenységelemei  a
délelőtti  tantárgyblokkos  oktatás,  ami
minden nap egy speciális ráhangolással
kezdődik.   A   tantárgyblokkok   között
testnevelési Óra van,  ez nagyon fontos,
hiszen a gyemekeket át kell mozgatni.
Vannak  olyan  gyerekek,  akiknek  átla-
gon   felüli   mozgásigénye   van,   és   ez
nemcsak  az  életkori  sajátosságból,  ha-
nem  valamifajta  hipermobilitásból  fa-
kad. A délelőtti oktatást követi az ebéd
és  a  közös  pihenés,  levegőzés,  majd
délután következik a szilencium, ahol a
délelőtti tananyagot tanár irányításával
dolgozzák fel. A nap utolsó szákasza a
differenciálás, itt kerülnek soiTa azok a
speciális   egyéni   fejlesztések,   egyéni
foglalkozások,  azok  a  tantárgyi korre-
petálások,  felzárkóztatások,  illetve  az
intézmény által referált funkciós  szak-
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köri   foglalkozások,   amelyek   ieljessé
ieszik ezt az egész képzést.  Ilyen jelle-

gű foglalkoztatás például:  egy fejlesztő
kolléga  által  vezetett  dyslexia-fejlesz-
tés,  vagy  egy  pszichológus  által  veze-
tet.t és  irányított terápia,  pl.:  cgy  oldási
terápia.  A rendszer  velejárója a  kislét-
számú  osztály.  20-25  fő  felett nem  le-
het,   nem   szabad   osztályszerkezetben
gondolkodni.

-  Az  iskolában jelenleg  hány  osz-
tályban történik a tanítás?

-  Az  iskolánk  egy  osztállyal  kezdte
meg  a  működését,  amelynek  a  létszá-
ma 22 fő. Tanáraink száma 12, de nem
minden  tanár  dolgozik  itt  főállásbm.
Még   nagyon   új   ez   az   iskola  hiszen
1998. júniusában  kaptuk meg  a műkö-
dési engedélyt, így  1998. szeptemberé-
ben kezdhettük el a munkát.

- Szeptembertíl hány osztályt ter-
veznek?

-Ajelenlegi elképzelésünk az, hogy
az úgynevezett „rendes" korú, a közép-
iskolai   korosztályból   három   osztályt
szereménk    maximum    75    fővel,    de
ugyanígy tervezünk érettségire alapozó
egyéves képzést.

-  A  gyerekek  maguk  gondoskod-
nak a gyakorlati helyríl?

-Nem, minden általunk beiskolázott
tanulónak a gyakorlati helyét mi bizto-
sítjuk. Ez részben iskolai tanműhelyek-
ben    csoportos    gyakorlat    keretében,
részben   pedig   külső   munkahelyeken
történik.

- Kik jelentkezhetnek és  hol lehet

jelentkezni az iskolába?
- Mint már mondtam, ez egy demok-

ratikus iskola, itt minden diák, akit föl-
veszünk,  egyenlő jogokkal  fog  rendel-
kezni.  Az  ország  bámely  részéről jö-
hemek a hallgatók, kollégiumi férőhe-
lyet korlátozott számban tudunk bizto-
sítani.    A   felvételi   elbeszélgetésen   a
szülő  és  a  gyemek  együttesen  vesz
részt.  Ezen  az  elbeszélgetésen  történik
a komplex  pályaalkalmasság  megálla-
pítása. A tanév rendje, a tanítási napok,
a  szünetek  rendje  megegyezik  az  Ön-
kományzati  fenntartású  iskolákkal.  A
tanulók a sikeres vizsgák után  az álla-
mi   iskolákéval   azonos   bizonyítványt
kapnak.

Rácz Zsuzsanna
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Drom   Választási   Szövetség   győzött,
újra  és  ismételten  l`elerősödnek  a  ké-
telyek:  valami  baj  lehet  a  regisztráció
körül.   Temészetes,    mim   ahogy   az
lenni  szokott,  a  kifogásokat  most  is  a
vesztesek  fogalmazták  meg,   és  vala-
mifajta  más,  új,  korszerű  regisztrációt
sürgetnek.  Hogy  milyet,  igazából  ma-
guk  sem  tudják.  Egy  dolog  bizonyos:
valóban   korszerűsítésre   szorul   a   re-
gisztráció,  de  hogy  miként  kell  vagy
kellene  úgy  megoldani,  hogy  ne  sért-
sen  emberi jogokat,  még  nem  találták
ki.

Úgy gondolom, hogy - a nemzeti és
emikai  kisebbségek jogairól  szÓIÓ  tör-
vény  ismeretében - ez zsákutca,  seho-
va nem  vezet!  És nemcsak, hogy nem
vezet,  egyenesen a leglényegesebb,  ér-
demi kérdésekről tereli el a figyelmét a
cigány     vezetőknek,     politikusoknak,
szervezeteknek,     önkományzatoknak.
Az  1993.  évi  77-es  törvény  ll.fejezeté-
ben az Egyéni emberi jogok alch alatt
a  7  paragrafus  1  bekezdése  így  hang-
zik:   „Válamely   nemzeti,   emikai   cso-
porüioz,   kisebbséghez   (továbbiakban
kisebbségekhez) való tartozás vállalása

::eTi#:á:íÍ:eau=n_#,5ig,fl::if:;
ez megkérdőjelezhetetlen!  Ha igen, ak-
kor  nem  lett  volna  vagy  nem  lenne
szükség  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi
törvényekre.

Elsősorban      alkotmányjogászoknak
fontos lecke,  feladat, hogy olyan meg-
oldásokat,     módszereket    keressenek,
ainelyek megtámadhatatlanok mind al-
kományjogi,   mind   embeijogi   szem-
pontból.  Bizonyára hosszabb  időbe  te-
lik  míg  elfogadható  megoldást  talál-
nak,  s remémető, hogy a négy év múl-
va  ismét  sorra  kerülő  választásokon,
már   az   új   regisztráció   szerint   zajlik
majd a választás.

Am:áskneáiga.k:soaliikakésrágff3
kisebbségek   országgyűlési   képvisele-
tének a megoldása.  Válójában  ez  ügy-
báfinfFní#bbak:iát#Í3s:sándúej;
tűnik,  Iiogy  ez  egyáltalán nem  zavaija
az  álkotmányozókat,  az  országgyűlést,
a  pártokat,   ténylegében   azokat.   akik
segíthemének   érdemben   a   mego]dá-
sán.   Kérdéses,   akarják-e   vagy   sem?
Kétségtelen,  hogy  a  nemzeti  és  etni-
kai  kisebbségek  országgyűlési  képvi-
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selői   nélkül   zavartalanabbul   ,műkö-
dik"  az  Országgyűlés.  Még  akkor  is,
ha  a  kisebbségeket  érintő  kérdésekről
döntenek.   Legfeljebb   mellőzik   véle-
ményüket.  Es  akkor  mi  van?!  Semmi.

Ha   sürgősen,   máról-holnapra  napi-
rendre  kerülne  a  kisebbségek  ország-
gyűlési képviseletének kérdése, a meg-
oldásra nincs elfogadható recept. Tálán
a legelfogadhatóbb lenne a létszámará-
nyos  megoldás,  képviselet.  A  cigány-
ügyet  ez   szolgálná  a  legigazságosab-
ban.  De  vajon  mit gondolnak  a  többi-
ek?  Hogyan  látják  az  alkományjogá-
szok, , politológusok,  cigánypolitikusok
stb? Es akkor még nem is említettem a
cigány országyűlési képviselők megvá-
lasztásának módját, rendszerét!  Ki, ho-
gyan képzeli? Mi lenne a helyes? Terü-
leú  vagy  valamilyen  más  elv  alapján?
Sok-sok   kérdőjel.   El   fognak/fogunk
ezen még vitatkozni hosszú ideig.

L:hoeá,doh:fynemmeg=o::g:sezkéá:]eót;
az   országgyűlési   képviselet   a   roma
politika  kardinális  kérdése.  Távol  áll-
jon  tőlem  persze,  hogy  elbagatelizál-
jam   bármelyiket   is.   Ha   rmgsorolni
kell   én   mindenképpen   az   1993-ban
elfogadott  nemzeti  és  etnikai  kisebb-
ségek  jogairól   szÓIÓ   törvény   sürgős
módosítását,  de  leginkább  korszerűsí-
tését  látnám.  Egyetlen  írás  keretében
nem   vállalkozhatok   -   s   nem   is   fe-
ladatom!  -  arra,  hogy  hol,  miben,  és

::ÍytTÁk,ellkeenl:trárü?lzneiffi:,Í::niaa,e:Jgá;
szövegét!  Immár  több  mint négy  éves
tapasztalattal   rendelkeznek   a   cigány
önkormányzatok,  a roma  civil  szerve-
zetek.    Rengeteg   tanulságos   anyagot
gyűjtött  össze   a  választások  során   a
Lungo  Drom,  s  a  többi  cigány  civil
szervezet.   Gondolom,   már   látják   -
mert  látniuk  kell!  -  az  alkotmányjo-
gászoknak  is,  mely  kérdésekben  szük-
séges  a  sürgős  korrekció.

Én  csupán  egy,  de  szerintem  lénye-
ges joghézagra utalnék. És ez a megyei
cigány  kisebbségi  önkormányzatok hi-
ánya.  Titok,  hogy  ez  miért maradt ki,
miért kerülték meg? Van partnere a te-
lepülési önkományzatnak, a komány-
nak, de nincs(!) a megyei közgyűlések-
nek.  Miért?  És  ezért nincs,  nem  lehet
megyei  legitim  cigány  képviselet,  ér-
dekvédelem  sem.  Jórészt  ennek  a  kö-
vetkezménye,   hogy   ilyen   tekintetben
sokkal roszabb a helyzet, mint a Kádár
rendszer idején.  Akkor a megyei taná-

csok mellett muködtek a cigány  koor-
dinációs bizottságok. Hogy hogyan, jól
tudjuk. Most még ez sincs. Nem is hiá-
nyolhatjuk,  mert a megyei közgyűlése-
ket semmiféle törvény nem kötelezi ar-
ra,  hogy  kisebbségi  képviseletről  gon-
doskodjanak. Marad a vezetés jóhisze-
műsége. Ha van ilyen! Megyei közgyű-
lés és elnöke válogatja.

Szab8]]isú-]Stz:e:yft;:zetreen8dő;ne:gzéiee=
gyei   közgyűlés   határozata   szerint   a
műemlékvédelmi    és    idegenforga]mi
bizottsághoz  csapták  a  kisebbségi  al-
bizottságot.   Ennek   is   egyetlen   roma
külső   tagja   volt!   Szükségtelen   kom-
mentálnom    a   helyzetet,    ha    tudjuk,
hogy  a  megyék  sorrendjében  a  lakos-
ság   számát  tekintve   it[  él   a  legtöbb
cigány,  közel  60-80  ezer.  Négy  évvel
ezelőtt  csaknem  ötven  cigány  önkor-
mányzat  működött    -  ahogy  tudott  -
a  Nyírség,   Szamár,   Bereg   falvaiban
és  városaiban.  Most  90(!).  Csak  Bor-
sod   előz   meg   bennünket   e   tekintet-
ben,  de  a  szegénységben  alig.

Most  egy  név  alatt  működik,  úgy,
mint a megyei közgyűlés oktatási köz-
művelődési   és   kisebbségi   bizottsága.
Tálán  mondanom  sem  kell:   egyeden
roma képviselő nélkül !  Vajon más me-
gyékben is hasonló a helyzet?

Hfegí:sbbfőáeg&pTnzmJ:?nílk::g5::
ségek   támogatására,   valójában   senki
nem  tudja.  Ha  alaposabban  megvizs-
gáljuk  az  ominózus,  oly  sokszor  citált
nemzeti  és  emikai  kisebbségek jogai-
ról   szóló   törvényt,   akkor   egy   újabb
joghézagra  vagy  csalafintaságra  buk-
kanhatunk.  A  kisebbségi  önkomány-
zatok  vagyona  alch  alatt  az  58.  pa-
ragrafus  2.  bekezdése  így  szól:  „A ki-
sebbségi  Önkományzat  muködésének
pénzügyi  feltételeit  általában  az  aláb-
bi  forrásokból  biztosíthatja  (nem  biz-
tosítja,  biztosítani  kell)  az  állam  költ-
ségvetési  hozzájárulása,  b/  a  települé-
si   (s   itt   a   bukfenc!!!)   vagy   megyei
Önkományzat     hozzájárulása."     Sza-
bolcsban    akkor    90    cigány    önkor-
mányzat      költségvetéséhez      kellene
hozzájárulni.   Leírt   malaszt,   joghéza-
gos  Óhajokkal.

Farkas Kálmán
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A roma médiák léte és szerepe
szerte a világban

EIőadó:    Dragoljub    Askovic    roina
szánnazá'isú  új.`ágíró,  a  Be]grádi  rádió
főszerkesztóje és számos roma lap ala-
pítója Jugoszláviában.

Roma  lapok  a  vi]ágban:  Ausztria:
Romano   Centro,   Bu]gária:   Romano
llo,   Studi  OI]jektivo,  Brazilia:   Nevi-
pens,  Csehoiszág:  Romano  Gendalos,
Nevo   Romano,    Romano   Dzanil)en,
Franciaország:  Etudes  Tsiganes,  Ro-
manipe,     Interface,     Spanyo]ország:
Acoba Calo, Nevipens Romani I Tcha-
cipen, Pucano Ca]o, Conguista Gitana,
Amaro  Gao,  Anglia:  Juornal  01. The
Gypspy  Lore  Society,  Hollandia:  Pat-
rin,  Olaszoiszág:  Them  Romano,  In-
dia:  Roma,  Jugoszlávia:  Romano  Lil,
Khamutne    Dive,    Chavrikano    Lil,
Ahimsa,  Rota,  ALav  e  romengo,  Ro-
mo]ogia,   Amaro   Drom.   Magyaror-
szág: Romano Nyevipe, Amaro Drom,
Lungo  Drom,  Kethano  Drom,  R'oma
Magazin,  Cigány  Hírlap,  Rom  Som,
Phralipe,  Makedónia:   Romano  Sun-
na],  Purt,  Németorsz,ág:  Romano  Li],
Romano Patrin, Lengye]ország: Romi
Po-  Drom,  Oroszország:  Romani  Zo-
ra, Szlovénia: Romano Them, Romani
Nevipe.

Draguljob  Askovic  elmondta,   hogy
Európában   12,5   millió   roma   él.   Az
1989-es felmérések szerint, mintegy 30
roma  lap  van  forgalombm,  1000-3000
példányszámban  jelennek  meg,   90%-
ban állami támogaiássaJ.

A  roma  lapok  nehezen  eladhatóak,
éppen  ezért  nem  rentábilisak,  legtöbb
helyen   ingyen   osztogatják.   Kevés   a
professzionális   roina   újságíró,   média
szakember   (rádió,   tv,)   emiatt  vegyes
kézben  vmnak  a  lapok  és  a  médiák,
ami végső soron nem jelent problémát,
mert ezek a munkatársak legtöbb eset-
ben  odaszántak,  s  a roma problémákat
meglepően jól  tudj!'k kezelni.

„Örömmel  tapasztalom,  hogy  szerte a
világban  folyik a roma számiazású  mé-
dia szakemberek képzése - mondta. - A
pénzhiány azonban lelassíűa €üz infomá-
ciók áramlását, sok e``etben tapcTsztaltfln,
hogy egy-egy  orszé'gon belül különböző
lapok   munkatársai   szinte   iuig   tud"k
egymásróI, mert sok helyen nincsen szer-
kesztőség, a faxról nem is beszélve.

A lapok többsége az illető ország ne-
vén   íródik,   egy-egy   vers   vagy   mese
van   cigány  nyelvre   lefordítva.   Végső
soron  örüljünk aimzk,  ami  vzui.  már íE

is   Óriási   eredmény,   hogy   van   „sajái
hangunk",   amelyet   használhatunk,   s
e7.t  ne  siránkozásra  hangoljuk,  hanein
érdemi dolgokra.

E problémák koordinálására létrejöit
egy  nemzetközi  Tezm,  amely  lJ  l`Őből
ídlna,    inagyarországi    résztvevője    is
lesz a csapamak. Az lnfomációs Bázis
székhelye    Spanyolország    lenne,    ide
futnának be az infonnációk szerte a vi-
lágból  és  innen  áramolnának  tovább.
Az lntemet jó közveü'tő csat,oma lesz.

Független  `sritóra  és  médiára  lenne
szükség ahhoz, hogy korrekciók nékül
szabadon  beszélheLssüiik  a  meglévő  é``
változtatásokra váró kérdésekről.

Egyre  t(jbb  ronm  szárm(tzú.sú  ériel-
mi.ségi  fiatal  tekiiui  szÍvügyének  a  i.()-
ma   prol)lémák  fel,göngyölíiését,   e;z;en
túlmenően  életcélként  választja az  új-
ságírói  és  inédia  szakemberi  képzést,
ilyen  irányú  1`Őiskolát,   egyetemet  vá-
lasztanak.

Ennek az álomnak inár vmnak való-

áásgs°uskh%-';táss%[éí:sZü:Éteőak:tí,[ásnbe:.::=
akánnilyen feladatra v€'Ulalkoztíik."

Rácz La.jos
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Jónás Judittal  amikor először talál-
koztam,  megragadott a nyilt,  pÓz  és
manir  nélküli  közvetlensége.  0lyan
temészetességgel köszöntött, ininüa
már évek Óta ismemém.

Ebben  az  emberi  közelség  bűvö-
letében jó  volt  elidőzni,  mert  friss
harmónia   áradt   belőle.   Kellemes,
mé]y,  búgó  hangjára oda  kellett  fi-
gyelni - marasztalta az embert.

Jónás Judit a Nógrád megyei Ber-
cel községben született. Bujákon élt
hat éves koráig. A nagyszülei keres-
kedők  a  nagyapja  kőműves  volt,  a
falu házainak a felét Ő építette.

Mosolyogva meséli  az első kudar-
cát,  amely ötödikes  korában érte:  az
iskolái   ünnepség   egyikén,   amikor
versmondás  közben,  a lámpaláz mi-
att  „belesült",  sffva  hagyta  el  a  pó-
diumot, alig tudták megvigasztalni.

A Szinyei Merse Pál Gimnázium-
ban  kezdte  el  tanulmányait,  és  Ér-
den,  a  Vörösmarty-ban  fejezte  be.
Gimnazista  korában  a  Magyar  Rá-

#jástg,yueáEEer;%?tre!;rl:á:áaf:áe:;:t:
ramentuma megtetszett a rendezők-
nek.   Judit   nrikrofonengedélyt   ka-
pott,  s ezzel elkezdődött az érdekes
emberportrék,  különös  sorsok mik-
rofonba „gyűjtése".

Judit közben tanult: beszédtechni-
kát, szerkesztést, vágást, s mindazt,
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ami   a   rádiós   riporteri   munkával
együtt jár.

1983   Judit  számára  sorsfordulót
hozott.  Felvételt  nyert a Színművé-
szeti Főiskolára, s mellette párhuza-
mosan  szerepelt  a  KI  MIT TUD?-
on, és a versmondó kategória győz-
tese lett.

1983-tó1   87-ig   a   Vígszíiiházban
gyakornokként  vendégszerepel.  JÓ-
nás  Judit  a  nagy  szeretettel  beszél
Pécsrífl,  amely  befogadta  -  otthont
és  szerepeket adott:  Márton László:
Szépség    és    szörnyeteg,    Mrozek:
Tangó,   Madách   Hyppia   szerepe,
Tennesse  Williams:  Tetovált rózsák
(RÓza), Lojkó  Lakatos  JÓzsef:  Ber-
narda  Alba  háza,  Tizenkilenc  kéz-
szúrás,  Utolsó  táltos,  Ruszt  JÓzsef:
Salome, Fazekas  Mihály:  Hat perc,
Bacsó     Péter:     Rómaiak,     Helló,
DO11y!...

Csodálatos  és  fantasztikus  szere-
pek,  amelyekben Jónás Judit tehet-
sége megmutatkozhatott és kitörhe-
tett - mint a fény lobogott és lobog
ma    is    olthatatlan    szenvedéllyel,
amit  ősi  roma  tűz  táplál.  Ez  a  tűz
Domján   Edít   tüzére   emlékeztet:
perzsel és süt, elhat a csontig és ele-
mentáris erővel érinti meg az ember
szívét.  Tehetségét  az  MTV  NívÓ-
dl'jjal  és  Domján  Edit-díjjal  jutal-
mazta.

Itt  van  egy  telietséges,  roma  szÍ-
nésznő  (egyetlen!),    aki  megélheté-
si  gondokkal  küszködik.  (Csak hal-
kan   és   zárí)jelben   jegyzem   meg,
hogy én is és  még  vagyunk  egy tu-
catnyian:   írók,   költők,   festőművé-
szek,   akik  kenyérgondokkal  küsz-
ködünk...)

Jónás    Judit    szabadúszóként    az
MTV  Cigány  Magazinjábm  műsor-
vezetőként   dolgozik.    Ez   a   műsor
Pécsrffl  számazik,  a  pécsi   Körzeti
Stúdió adásában látott először napvi-
lágot  1998-ban.  Jónás  Judit  is  részt
vett ebben az úttörőmunkában.

1993-ban Judit felmondta  a sz,er-
ződést a pécsi  színházzal  - azzal  a
„szent   céllal",   hogy   megvalósítsa
nagy álmát, amely az önálló Cigány
Színház  megteremtéséről  szólt  v()l-
na.  De az  álom,  álom maradt,  mert
az anyagi és egyéb okok csapdájába
került és még sokáig ott is marad -
mondta szomorkásan  Judit,  és  a te-
kintete gyanúsan csillogott...

Jónás    Juditnak   van   egy   utaz(')
színháza. A díszleteket a f`érje, Ver-
ner József készítette, aki díszletter-
vező  -  Ő  segíti  Judit  munkáját.  A
repertoárban  szerepel  a  Gyerc,  Jo-
sephine! -zenés musical, a „B()lon-
dok földjén",  valamint erdélyi  nép-
dalok,  versek.

Judit   elmondta,   hogy   a   műsor
költsége mindössze 70 ezer forint, s
ebben   minden   benne    foglaltatik.
Szinte  alig  jut  magának  belíne,  de
mégis  csinálja,  mert belső parancs-
nak  engedelmeskedik,   amely   arra
buzdítja,  hogy  vigye  el  a  tud`ást,  a
kultúrát    saját    népe    közé,    mert
egyetlen  egy  nép  sem  lépheti  át  a
fejlődés  ama  követelményét,  ame-
lyet  csak  a  kultúra  adhat.  Színház
nélkül,  vak és  süket a nemzet,  és  a
nyelve elsorvad.

Judit törékeny alakjában hatalmas
erő szumyad, szavai lángpallosként
meg-megvillannak,  hogy  emlékez-
tessék   mindazokat,   akik   tehetnek
valamit a roma kultúra világrasegí-
tésében. Ne hagyjuk magára Juditot
vajúdó álmaival...

Rácz Lajos
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raemi  érdek  kéDviseletíe
Tapasztalataink   bizonyítják:   semmí-

t`élc  pótcselckvés -lcgycn  az szervezc-
ti   vagy  más  -  esak  cltcreli  az  crcdcti
érdckképviselctró'l  a figyclmct.  Sikcrtc-
Icn   kísérlctck   és   próbálk(>zások   czek.
Ncm  tudom, hogy  h(>vá `soroljam  a lcg-
i'ijabb     kczdcményczést`     amelyről     a
Népszabadság   1999.  márc`ius  23-i  kcd-
di   számában  olvastam.  Az  informáL`ió
c`ímc:  F(')rumot  hoztak  létre  a  kiscbbsé-

gí   clnökök.   Erről   tájékoztatta   a   Nép-
szabadságot .Farkas Flórián, az Orszá-
gos Cigány Onkományzat clnökc.

Kísérje    sikcr    a    próbálkozásunkat.
Magam  szkeptiL`ista vagyok.  S  errő]  sa-

ját  tapasztalataim  győztek  meg.  No  dc
nyugtával  dícsérd  a napot - nyugtatom
magam,   ám    nem   sok   sikcrrel,   mert
most  így  szétforgácso]ódnak  az  amúgy
bizonyos   alapvctő   kérdésekbcn   meg-
cgyező    érdekek.    Hiszen    ami    törté-
nctesen jó a német, szlovák,  szerb, hor-
vát  stb.  kísebbségnek,  az  különösen  jó
a  cigánynak.  Nem  tudom,  hogy  a  „kö-
zÖs  kalapba  dobott"  érdekképviselcttel
elít)bre jutunk~e? Örülök  annak -mint
köz]í  a lap -hogy a mi országos önkor-
mányzatunk  dolgozta  kí  a  fórum  szer-
vezcti  és  mulödési  szabályzatának  ter-
vezetét.  Az  is a demokratikus jogintéz-
mény  c]veinek  az  érvényesítésére  vall.
hogy  a fórum  elnöki  posztját  felváltva,
rotációs  rendszerben  tö]tse  be  a  tizen-
három  nemzeti  és  etnikai  kisebbség  le-

gitimnek elismert vezetője.
Próbálkozhatunk      ilyen      köntössc]

vagy  amolyanna],  „belebújtaüiatjuk"  a
cigányság  nagy  tömcgeit  érintő  égető
kérdéseket     középtávú     csomagtervbe
vagy  tíz-tizenkét  pontba  foga]mazhat-
t,uk,  a  lényeget  nem  kerülhetjük  mcg.
Es  nem  is  akarjuk.  Nem  a  csomagolás
a  fontos,  hanem  amí  bcnne  van,  amit
tarta]maz.  Ezt kellene  érdembep képvj-
selni!   Az  a  kérdés,  hogyan?  Ugy  na-

gyon   nchéz,   ha   csak   lcgitímitásunkat
ismerik  e],  de  a  niegva]ósításhoz  szük-
séges  feltételeket  nem  biztosítják  hoz-
zá.

Kétségte]en,  hogy  a  diszkrjminácjó,
a  többszörös  szocíális  hátrány,  a  niun-
kanélküliség,  a  lakás-  és  más  gondok
elsősorban   a  cigányságot  értintik.   Ha
ezek   leküzdésében,  érdemi   képvisele-
tében segítséget kapunk a többi nemze-
ti  kisebbségi  vezetoftté;l,  azt  tisztelettel
el  kell  fogadnunk.  Ha  többen  képvise-
Iünk   azonos  érdekeket,  bizonyára  na-

gyobb  lehet  a  hatása  és  az  eredménye
is.  Rcményke(ljünk.

Ennck  a  reménynck  a  mcgvi`lt')sulá-
sához   néhány   dologra   szcrctnéni   f`cl-
hívni   a  t`igyclmct.  A  L`igányság  érdckc
cgybccsik,  megfclcl  a  társa(lalom  érdc-
kcivcl,  cz  azonban  hosszú  távon  és  s()k
bony()lult    áttétclcken    kcresztül    való-
sul(hat)   meg.   E   tcrület   cgyik   fontos
mcgvals')sulási  tercpc  lchct  az  új  összc-
fogás.  Am  csak  akkor.  ha  részt\Jevői  is
alapvctő     kérdésckbcn     mcgcgyczőcn

gondolkoznak.   Az  crcdményes  érdck-
képviseletet  mcg  kcl]  clőznie  az  érdc-
kck    fclismerésénck    és    azokka]    val(`)
azonosulásának!

Ezek    megva]ósításának    elengedhe-
tetlcn  csatornája  az  érdek  és  az  infor-
máció  között húzódik.  Érdckcink  érde-
mi  képviscletét csak  úgy  tudjuk  ellátni,
ha  minden(!),  nem  c`sak  lchctséges,  ha-
nem   szükséges   int`()miáció   birtokában
vagyunk.     Ehhez     szükséges     építeni
mínd   a   fomális,   mind   az   informális
kapcsolatokra.   Csak   ezek   birtokában
rangsorolhatunk,  s jelölhetjük  meg  kö-
zösen  a  stratégiai elércndő célunkat.  Ez
igényli  és  követi  a  rcndszeres  és  min-
den   szintcn   létrcjövő   kapcsolattartást.
Különöscn   hangsúlyozni   szcrctném   a
minden  szintct(!),  mert cnnck  érvénye-
sítésé\Jel   a   településck   L`igány,   némct.

szlovák`  szcrb.  horvát  stb.  szinte  vala-
mennyi   kisebbségi   Önkományzat   kö-
zött cgy  újt`ajta`  minőségilcg  magasabb
szintű érdckképvisclcti  rcndszcr alapjii-
it  tercmthetnénk  mcg.

Fontos cszközc  ennck  i`z  cgész  rL`nd-
szcmck  az  inf()rmáeiók  szaba(l  árímilá-
sa.   Tájékozódni  és   tájékoztatni.   Inf`or-
mál(')dni   és   infomiz'`c`iót   adni.   Tudatá-
ban  kcll   lcnnünk,  hogy  az  informáci('):
hatéilom.  Birt()kába  jutnia  konmiuniká~
ció.  a  tájék()ztatás,  az  összcköttctés,  az
érintkczés  útján  lehctségcs.  És  szüksé-

gcs`  ha érdcmi  képvisclctről  bcszélünk,
ha czt  akarjuk  érvénycsíteni  immár kö-
zös  akarattal.  Ncm  lcsz  könnyű,  mert
sok-sok   részérdckct  kcll   egyfolyamba
tcrclni,  s  valamennyi  kisebbségnck  az
érdekeit   úgy   ke]l   képvisclní,   hogy   a
másiké  nem  sérüljön.

S  mindczzel  az érdcmi  képvisclctnck
csak  az e]ső fázisán jutunk  túl.  A nchc-
ze,  az,  hogy  hogyan,  s  mibó'l  valósul-

jon  meg:  a  legdöntobb  kérdés.  Fonto``
feladatai  mellett erre  kcll  vá]aszt keres-
nie  és  találnja  az  új  Fórumnak,  amcly
nem  akar  Kisebbségi  Kerekasztal   lcn-
ni,  s  a szervezésben  „kimcrülni".  Érde-
mi  k;épviscletre  van  szükség.  Ha  az  új
szcrvezet  czt  vállalja  czért  munkálk()-
dik,  cléri,  clérheti  célját.

Farkas Kálmán

A hazai kisi`l)bsc`gek képviselo"i

ig99`  márc:rus                  „LUNGO  DROM"
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A főiskolákon már tani'tják

Igazán csak a pedagógus tudja,
apasztalja,     milyen     eképesztő

különbségek  léteznek   a  gyere-
kek között.  A cigány és nem ci-
gány  kicsik  között,  akik  közül
itka,  akit  nem  ér  hátrány  csak

azért, mert a többieknél bamább
a  bőre,  feketébb  a  haja.  KÖzis-
mert a romák aluliskolázottsága.
Sok  szülő  talán  úgy  van  vele,
tudjon  annyit  a  gyerek,  amit  ő
tanult, dolgozzon,  amint munkát
kap.  A hazai  társadalmon  belül
is  szétvált  a  szociális  olló.   Az
anyagi,  egzisztenciális  ellehetet-
1enülés szintjét mi sem jelzi job-
ban,  mint  hogy  sok  család  se-
gélyből,  családi  pótlékból  vege-
tál.   Megállítható-e   ez   a   folya-
mat,   van-e   a   nyomorból   kiút?
Erről beszélgettünk Nyári Lász-
lóval, a Szociális- és Családügyi
Minisztérium munkatársával, aki
a győri Családsegítő Szolgálat, a
Petz    Aladár    Megyei
Kórház      111.       számú

pszichiátriai     osztálya
és    a    Mentálhigiénés
Programiroda    szerve-
zésében    tartott    előa-
dást a segítő szákmák-
ban dolgozóknak.

-  A  kialakult  hely-
zettel        kapcsolatban
többféle programot vá-
zolt  fel  a  komány  -
szögezte  le  előljárójá-
ban   Nyári   László.   -
Úgy gondolom, hogy a
cigányság   politikailag
is érett an-a, hogy a sa-
ját közösségeit a társa-
dalom         segítségével
együtt jóirányba  moz-
dítsa  el.   A  cigányság
és a szegénység között
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nem      szei.encsés      párhuzamot
vonni,   hiszen   akkor   a   húszas
évekhez  jutnánk  vissza.  Legin-
kát)b  lehetőséget  kellene  terem-
teni arra, hogy a képességeiket -
gondolok  itt  például  az  ízig-vél
rig kereskedíkre -kihasználják.

Nyári László szerint a romákat
helyzetbe   kellene   hozni,   olyan
helyzetbe, amivel élni is tudnak.
A cigányság értemiségi része éb-
redezik,   érdekképviseletüket   is
fontosnak tartják.  A tanítóképző
főiskolákon már tanítanak romo-
1Ógiai  ismereteket.  Nyári  László
a zsámbéki képzőben Óraadó.

-  Feltédenül  szükséges,  hogy  a
felnövekvő      pedagógusgeneráció
legálább   a   megismerés   szintjéig
jussonelegyolyannépcsoportese-
tében, akik már 700-800 éve itt él-
nek - folytaúa. - Enéuül ugyanis
leheteden   volna   ádári   a   valós
problémákaL Úgy gondolom, a te-

hetséges   gyerekeket   kellene   ki-
ragadni     a    kömyezetiikbífl.     Ez
nem    rövid    távú    t`olyamat.    Ci-

gsryárdíi :ál=ko:anmo:, lke;É
vele  igazán  foglalkozni,  meft  ha
ez   a   népréteg   teljesen   leszakad
és     megjelenik     az     anall`abétiz-
mus,  akkor  már  nem,  vagy  na-
gyon  nehéz  volna  bámit  is  kez-
deni.  A  városi,  települési  kisebb-
ségi    Önkományzatok    partnerek
az     építő-koordinációs      munká-
ban.

Nyári  László   a   Szociális-   és
Családügyi  Minisztérium  egyet-
len    roma    munkatársa.    Hiszi,
hogy  erős  akarattal,  a  lehetősé-
gek  kihasználásával  és  hangya-
szorgalommal   megvalósumat   a
sokat  emlegetett  roma  felemel-
kedés.

Harcsás Judit
Fotó: Büki Erzsébet

Legalál)b a megismerés szintjéig jussanak el
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Kereskedelemről,    akkor    beszé-
1ünk  ha  valamit  eladunk  vagy  ve-
szünk,  s  ezért  pénzt  kapunk,  vagy
adunk.

Hallottam    már   leánykereskede-
lemről,   airikor  bizonyos  intézmé-
nyekben:   gyermeklányokat   prosti-
túcióra  kényszerítettek.  Emberi  jo-
gaiakat       mcllőzve,       megtiporva,
olyaii   léthelyzetbe   kényszcri`tették
Őket,  ahol  elvesztették  emberi  mél-
tóságukat  és  önbecsülésüket,  mert
nem rendelkeztek akarati döntéssel,
einiatt rabszolgainódon éltek. Ame-
1yik  lány  eltöltött  három-négy  évet
cbben a p()kolban,   a jobbik esetben
idegroncs,    vagy    koravén    lett,    a
rosszabbikban:  Öngyilkosság,  kábí-
tószertúladagolás` vagy az AIDS ál-
dozata.

Ugyanebbe a kategóriába tartozik
a szervkereskedelem, ahol fiatal nő-
ket,  l`érfiakat  rab()lnak  el  és  ölnek
meg  a  szerveik  miatt.  Több  tízezer
dollárba kerül  cgy-egy vese, máj  és
egyéb  szervi  átültetés.  Egy  ember
szerveinek  összessége,  úgy  másfél-
milliít    dollárt    érhet    a    „piacon".

(Sokkal   kevesebbért  is   ölnek  em-
bert.)

A   gyermekkereskedeleinríl   ezi-
deig   csak   külföldi   hírforrásokb()l
hallottunk,   de   ennek  vége.   Jelen-
tem, hogy már átlépte hazánk szál-
kás  küszöbét,  működésbe  lépett  és
már bontogatja virágszirmait.

Örökbefogadásra         szakosodott
amerikai   cég   megkereste   a  hazai
gyermekottlionokat,       örökbeadási
szándékkal    elkérte    a   gyermekek
f`ényképét a gyermek személyiségé-
re  vonatkozó  adatokkal  együtt,  és
megjelentette egy külf`öldi l apb`m.

Az örökbefogadás  egy humanista
gondolkodási  mód,  amely  lehetővé
teszi,  hogy  a gyermekek családban
nójjenek  fel.  A szándék tisztessége
felíl nincsenek kétségeim, mivel az
FBl  nyomozói  négy-öt  oldalas jel-
lemzést  küldenek  a  gyermekotthon
illetékeseinek,    amely    vázolja    az
örökbefogadó   alkalmasságát.   Ezi-
dáig  rendben  is  volna,  de  a  gyer-
mek szocialjzálódásának az ellenőr-
zését  miként  Óliajtják  lebonyolíta-
ni?  Mert  nálunk  cgy-két  Órás  uta-
zással ezt meg lehet tenni, de itt tör-
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ténetesen  Amerikáról  van  szó  -  a
távolság  nem kevés.  Vagy  netán le-
levelezik,    hogy    a   gyermek   nem
csavarog,  engedelmes.  egészséges.
Gondok  és  problémák,  amelyekért
felelősek vagyunk.

Ugy   gondolom,   ez   a   kisebbik
gond.  A  nagyobbik  az,  hogy  ez  a
közvetítő iroda hatalmas összegekct
zsebel    be,     költségtérítés     ci'mén.
Ugy  gondolom,  h()gy  a7.  illetékbé-
lyeg  nem  kerül harmincezer dollár-
ba.  S itt álljunk meg egy pillanatra,
mert ez már nem huinanitárius cse-
lekedet,  hanem  itt  már  kereskede-
leinről  beszélünk,  mert  motiváció-
ként belép a pénz, olyamyira, hogy
az  „áru"  minőségét pénzzel  mérik.
A  cigány  gyerek  jóval   kcvesebbe
kerül, mint a nem cigány gyermek.

Az egyik gyemck()tthon igazgaió-
nóje  clmondta,  hogy  a cigány  gycr-
mekek  itüion  nem  kelendőek,  külö-
nösen akk()r nem, ha nyolc-u'z évesrc
„vénülnek".  A  legtöbb  cigány  gyer-
meket  azért  hozzák  vissza,   mer{  -
úgymond - kiütközött rajta a „cigány
vér"  -  magyarán:  lopott  a  srác.  No-
sza neked esélyegycnlőség, már nem
csak a színünkkel van probléma, ha-
nem  a  vérünk  sem  igazi.   Nehezen
vagyunk eladhatóak még a „rabszol-
gapiacon" is.

Innen  már  csak  egy  lépés,  hogy
eladjuk  gyermekeinket,  mint  aho-
gyan azt egyes 1`ejlődő országokban
teszik,  hogy  egy  ideig  csillapítsák
éhségüket. Alig merem tovább gon-
dolri,   hogyha  a  létbizonytalanság
még liatványozattabban fenyegeti  a
romákat,  s itt befejezem,  inert lia a
jóslat életre kel, akkor az anyák szi'-
vét ki foüa begyógyítani...?

A pénz gonosz,  embertelen utakra
vezeti  egyes  embercsoportokat,  akik
kijátszva,  vagy  meglovag()1va  a  tör-
vényt,  megvásárolják  a  lehetősége-
ket.  Bevallom, hogy 1`élek az említett
embercsoportoktól,  mert újraélesztik
a rabszolgasorsot, ahol az ember pi{i-
ciáruváde.Hadálódik..

Rácz Lajos
Fotó: Csabai lstván
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Fotó: Tainus Angéla
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A   külön]`éleség   temész,etes   mó-
don  oldt')dik  rel  cbben  a  közös  aka-
ratban.   Megvizsgálandó   pcrsze,
hogy  ez  a  közös  akarat  milyen  fel-
tételeken  nyugszik;  rilyenek  az  ér-
dekképviselcti   közvetítők;   az   érde-
kck   oldalán   milyen   akaratképzési
erők jelemek  meg;  cz  Jc/c/pü/e'ó`!.  ÖJ?-
kományz;at  ad,mini`sz.trációs  cLi)i)ará-
iu,sa   egyálialóLn   parmerként  fogad-
j(i-e  el  a  cigá[]iy  Önkományz;{it  kép-
v!.ó'e/ő!.Í  .s'Áb?  A  kérdések  vég  nélkül
szaporíüiatók,   a  rájuk  adható  érvé-
nyes   válaszok   megtalálása   viszont
egyre   nehezebb.   Különösen   amjatt
•Ls,  mí=n  a  már  említett  harnwi'űkus

együitműködés   sok!sz;or   kapc`solódik
a  sz;emélyes  érdekkijáráshoz.  YLonl+
rétan  megl`ogalmazva:   a  kisebbségi
önkormányzat  cgyik-másik  képvise-
lője   képes   szimmetrikus   visz(]nyt
kialakftari  a  települési  képviselővel.
A   l`()mális   testületi   kapcsolatokon
túl   is.   De   ez   mégiscsak   kivétel-
számba   megy,   liiszen   a   szeinélyes
elfogadó  viszonyok  az  együttműkö-
dés   kiegészi'tő~járulékos   fcltétclei.
Igen  foiito.sak,   ám   nem   heíyettesi't-
/!cf7?ek  ;7it./zde7?f.   Vagyis   a  települési

és  a  kisebbségi  önkományzatok  le-
hctséges   konfliktu`sf()rrásai   ettől
inég  jelen  lehetnek  és  jelen  is  van-
nak.

Eléggé  egyértelmű  ugyanis.  hogy
a   tel,epü].ési   önkori'náiiyz;{it   ti,sztség-
viselői   az   erő   i)oz.i'ciójöból   besz;él-
hemek,  fenyegetőz]m]iek,  vagy  egy-
szeri'íen   magul(ra   hagyhatjöl(   a  ki,-
sebbségi   önkormányzatokat.   Más
szóval:   többségi   legitimációjuknál
fogva  feiiyege[ésre   é,s   cilku(]ozá`sra
kG'pé'.``Gk.  Ezzel  szemben  a  kisebbsé-

gi   önkormányzat   konfliktus~előidé-
zŐ   képességc   -   akárcsak   abb(')l   a
szempontból,   hogy   valamilyen   kö-
zös  fellépéssel  kockázatos  he]yzetbe
h()zza  a  többségi   adminiszti.ációt  -
alacsony   és   korlátozott;   esetenként

pedig  a  törvénytelenség  határát  sú-
rolhatja.   Valójában   anól   van   szÓ,

+Nogy   a   települési   és   a   ki,sebbségi
önkormányz,atok   érdeké"ényesíiési
e,sélyei  sz;embetűnően   egyenlőtl.enek`
S   ezeken   csak   úgy   lehet   valame-
lyest  változtatni,  ha  a cigány  önkor-
mányzatok   inűködésében   az   érde-
kérvényesítés  pragmatikus   cszközei
meüelennek:   azaz   -   szociológiai
szakkifejezésekkel  élve  -  a  politikai
és  tárgyi  racionalítás  jellemzői.  En~
nek  alapja  -  figyelembe  véve  a he-
1yi   társadalom   gazdaLsági,   szociá]is
és  kulturális  állapotát  -  olym  l`og-
lalkoztatási,   szt)ciális   és   oktatási

programok  kidolgozása,  melyeket  a
helyi   hatalom   scin   hagyhat  figyel-
men   kívül.   Fífleg   akkor   ncin,   ha
úgy  válnak  az  érdekegyeztetés  tár-
gyává,  hogy  konkrétan tarta]mazzák
megvalósításuk -  a többség  és  a  ki~
sebbség   számára   egyaránt   előnyös
-  eredményeit.

Az   elmúlt   négy   csztendő   is   azt
biz()nyítja,    hogy    c7    k!.ú'ebb,!`e'gc.   f7./7-

koimányz;{iii`ság  öniimgábcm  is  imgy
kilu'.vás  mind  a  hel,yi  hatalom,  mind.

i)edig   a   kisebbségek   szúmár(i.   Ép-
pen   czért   mindazon   politikai   és
sz,akmai   kezdeményezésekre   szük-
ség  van,  melyek  valóban  az  önkor-
mányzatok   ftnkcionális   működését
segítik   elő.   A  kulturális   auton('tmia

gyakt>romató  jt>gán  túl  is.  Mert  iri-
közben   valóban   f()ntos  lehetőségr(')1
van   szÓ,   azt   is   érdemes   vizsgálri,
hogy   a   kulturális   autoní)iria   és   a
kulturális  plurali7.mus  között  milyen
viszony  áll  fem.  Az  ut(')bbi  ugyanis
olyan  „univcrzalista"  társadalt)mban
érvényesül   leginkább,   amelyben   a
különf`éle   társadaliri   csoportokhoz
való   tartozás   háttérbe   szorul.   min-
den  polgár  egyenlő  feltételekkcl  lép
be  a  közéletbc,  s  a  kulturális,  etni-
kai,   nyelvi,   életm(')dbeli   identifiká-

:;ÓL]ggetoz±]aagtá:t:]gngy%zevT]fk:nz:á]:Ó:
gyakorlatban  az  egyéni  jogegyenlő-
ség  feltétlen  és  merev  hangoztatása
az   egyes   közösségek   számára   lé-

igg9.  mciic:ius                  ,,LUNGO  DROM"

nyeges   kulturális   megnyilvánulás()k
elfojtását   is  jelentheti.   Merth()gy   a
magánszf`érába  tartoznak.  (S.  Vert()-
vec   Multiculturalism,   culturalism
and   public   inct]rporation.   Ethric
and  Racial  Studies.   1996.1.  sz.  V().
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Csakhogy  a  cigányság  esetében  a
kultur`ális   aut()nómia   fenntartásának
kényszere   mindenekelőtt    abb(')l
ered,    h()gy   e   népcsop()rt   tagjai
olyan   hagyományokban   gazdag,
hosszú   idő   alatt  kialakult   és   meg-
szilárdult   életfomák   között   élnek,
amelyekbe   az   egyén   nein   csupán
beágyaz(')dik,   hanem   amelyek   meg
is  határozzák,  sőt  támogatják  is  Őt,
illetve   viselkedésének  nagyobbrészt
irányt  s7jabnak,  s  czzel  egyidejílcg
bizonyos  korlátok  közé  is  szorítják.
Azt  is  mondhatnánk.  hogy  az  élet-
l`ormák  hálózata  magában  f`oglalja  a
család()t,   a  szokás()kat,   az   ümcpe-
ket,  a  vallást,  vagyis  a  teljes  é]etet.

S  ugyam'gy  a  nemzedékek  egymás-
h()z  kapcsol(')dását  is.  Azáltal  pedig.
h()gy  a  rögzült  életl`omák  a  szeiné-
lyes  életvezetésének  is  irányt  szab-
nak,  egyszersirind  a  másfajta  élet-
formáktól   el   is   határol(')dnak.   De
ugyanakkor   azt   is   figyeleinbe   kell
vennünk,   h()gy   a   modernalizál(')dó
társadalom  -  amelynek  hatásai  alól
a  cigányság  sem  vonhatja  ki  magát,
vagyis  nem  zárkózhat  kuliuális  re-
zervátumba  -  a  nézctek  és  érdekck`
a   szervezetek   és   intézmények   nyi-
tott  pluralitásával   tűnik   ki,   ami   az
egyes  ember  számára  egybcn  a  ho-
vatart.ozás   sokszínűségét   is   jelenti.
Szerepekríl  beszélünk,  de  ina  már
nem  csupán  egy,  az  életr()gytig  tar-
tó  és  a  s()rszerű  születés  által  eleve
elrendelt   szerepet   kell   megtanulri-
uk.

(Foly',,ljuk.)

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi Cigányokért Közala_pi'tvány_ pályázatot hirdet

cigány vállalkozások támogatására
A pályázat célja, hogy elősegítse a cigány mikro- és
kisvállalkozások,  családi  kisvállalkozások  és  őster-
melők

- versenyképességének, mukahelyteremtő képességé-

nek l`ejlesztését,
-  piacképes  termelő,  illetve  szolgáltat(')  tevékenysé-

gének kialakítását,
-   értékesítési   közösségének,   termelői   hálózatának

inegszervezését.

A Közalapítvány azokat a vállalkozói tevékenysége-
ket kívánja támogatni, amelyeknek

- eredménye piacképes termékvagy  szolgáltatás,
-  a  támogatott  tevékenység  piaci  igényt  is  kielégít,

emek követ.keztében gazdasági eredménnyel is jár,
-  cigány  munkanélkülieket és jövedelempótló  támo-

gatásból  kiesett  cigány  embereket,  családtagokat  fog-
lalkoztat.

A Közalapi'tvány által e célra elkülöm'tett 40 milli(') Ft
támogatási  keretből pályázatonként maximum  1,5  mil-
lió  Ft  kamatmentes  visszatérítendő  támogatás  igényel-
hető.

Az   e   célból   készített   űr]apon   pályázhat   minden
olyan Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi
személyíség  nélküli  gazdasági  társaság,  egyéni  vá]-
]a]kozó és ősterme]Ő, aki il]etve amely

-  a pályázatban kért visszatérítendő kamatmentes tá-

mogatás  10  %-  át  kitevő  saját erővel  (nem csak  kész-

pénzzel) rendelkezik,
-pályázata piaci igényekre épül, üzleti terven alapuló

gazdasági eredményt tud  l`elmutatni,
-  a pály`ázatban az üzleti terv mellett piaci elemzése-

ket is bemutat,
- a piaci és üzleti tervek mellett rendelkezik a jövőre

vonatkozó elképzelésekkel,  t`ejlesztési  tervekkel,
- az igényelt támogatás Összegének értékében megfe-

1elő  fedezetet tud biztosítari  (terhelhető  föld-vagy  há-
ziingatlan vagy két kézfizető kezes)

-  vállalja,  liogy  a támogatás  visszafizetéséig  együtt-

működik a Közalapítvánnyal, továbbá, hogy a Közala-

pítvány által megbízott személynek betekintést enged a
vállalkozás  működésébe,  és  a  kért  információkat  leg-
később  15  napon belül  megadja.

A   kapott   visszatérítendő   kamatmentes   támogatást
maximum  9  hónap  türelmi  idő  után,  maximum  3  év
alatt kell  -  a támogatás  megítélését  követően  megkö-
tött  szerződésben  szabályozott  feltételek  és  futamidő
szerint  visszatéríteni.  A  Közalapítvány  a  pályázó  vál-
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1alkozá`sokat a döntés ineghozatala előtt a hclyszi`nen is
megvizsgálja.

Előnyben  részesülnek azok a cigány  pályáz(')k, akik
vagy amelyek

-tevékenysége tényleges munkahelybővítéssel jár`
-  a p`ályáz()tt tevékenységbe több saját erőt vagy más

forrást tudnak bevonni,
-  elsősorban  cigány  munkanélkülieket  foglalkoztat-

nak vagy kl'vánnak ft)glalkoztatri.
Nem részesülnek támogatásban azok a pí'Uyázók,
- akinek vagy amelynek a Közalapítvánnyal szemben

tartozása van,
-  aki  vagy  amely  cég  tulajdonosa  vagy  vezetője  a

Közalapítvány  Kuratóriumának  Felügyelő  Bizottságá-
nak a tagja, vagy a Közalapítvány ir()dájának a munka-
társa  illetve  azok  közeli  hozzátartozója  (Polgári  tör-
vénykönyv szerint),

-  akiknek avgy amelyeknek köztartozása van`
-  aki  vagy amely ellen csődeljárás,  felszám()lási  eljá-

rás vagy végelszámolás  folyik.
-   akinek  vagy   amelynek  a  pályá/,ata  sertéstartásra

irányul  (1999-  ben  a  Közalapítvány  a  hátrányos  piaci
körülmények miatt sertést`cutásra nem ösztönzi a pályá-
zóka,).

A pályázat beadási határideje:  1999. május 3. hétf.ő
24.00 óráig.

A pályázatot  postán  3  példányban  kcll  a  Közalapít-
vány részére elküldeni. Pályázni kizárólag csak a Köz-
alapítvány által  készített pályázati űrlappal  lchet,  mely
a Közalapítványnál  1999.  április  1-je után s7,cmélyesen
vagy felbélyegzett válasz,b()ríték ellenében beszerezhe-
tő.  Hiányos  pályázat  esetében  maximum  egyszeri  hi-
ánypótlásra van lehetőség, de ennek is meg kell történ-
nie  a beadási  liatáridőig.  A beadási hai`áridőt  követően
még mindig liiányos pályázatokkal a KÖzalapítvány to-
vább  nem  foglalkozik.  Kezdő  vállalkozás()k  esetébcn
egyes - az űrlap()n külön jelzett - dokumentumok be-
szerzése a támogatás kiutalására csak ezen dokumentu-
mok pótlását követően van mt')d.

A   benyújtott   pályázatok   elbírálására   legkésőbb
1999. szeptember 30-ig sor kerül.

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

Tel./fax: 394-2647, 394-1852.
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Részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

pá]yázatot hírdet részmunkaídős
foglalkoztatás ösztönzésére

A pályázat  célja,  hogy  támogassa  a  munkáltatóknál
új munkahelyek kialakítását és ezeken a helyeken rész-
munkaidős  munkavállalók  felvételével  történő  foglal-
koztatásbővítést.

Az OFA támogatja, ha a munkáltató a foglalkoztatás
bővítését  regisztrált  vagy  pályakezdő  munkanélküli,
gyesről,  gyetrő1,  fizetés  nélküli  szabadságról,  háztar-
tásból  visszatérő vagy első munkaviszonyt létesítő pá-
lyakezdő  munkavállaló  részmunkaidős  foglalkoztatá-
sával oldja meg.

A pályázók köre: gazdasági társaságok, egyéni vál-
lalkozók, nonprofit szervezetek.

A támogatás vissza nem térítendő.
A  támogatás  elemei:  a  munkáltatót  terhelő járulé-

kok,  étkezési és utazási  költségtérítés, hozzájárulás  az
új munkahely kialaki'tásának és a betanító jellegű kép-
zésnek a költségeihez.

Beadási  határidő:  április  1.  -augusztus 31.  között
BŐvebb infomációk:  Nemeskéri János 388-1269/109
-es mellék, illetve www.ofa.mgx.hu

Társadalmi szervezetek támogatása
A Szociális és Családügyi Mnisztérium nyilvános pá-

lyázatot hirdet a társadalmi szervezetek támogatására.
A támogatásra fordítható pénzkeret: 50 millió Ft.
A  pályázat  célja:  a  szociálpolitika  valamint  a  csa-

lád-,  gyermek-,  és  iíjúságvédelem területéhez  közvet-
1enül kapcsolódó tevékenységet végző társadalmi szer-
vezetek támogatása.

Támogatás igényelhető:
- új programok tárgyi feltételeinek megteremtéséhez

és lebonyolításához;
-  működő  programok  tárgyi  feltételeinek  javításá-

hoz;
-  képzések,  tanácsadó  szolgálatok  megszervezésé-

vel, fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokhoz;
- konferencia  vagy  más  rendezvény  megvalósításá-

val kapcsolatos dologi kiadásokhoz;
-  nemzetközi  szervezeti  tagsághoz  kapcsolódó  ki-

adások részleges finanszírozásához.
A   pályázat   keretében   egy   szervezetnek   legfeljebb

750.000 forint, több pályázatot benyújtó országos szerve-
zetnél összesen 2 000 000 forint támogatás nytijüató.

A pályázaton  részt  vehet  bármely jogi  személyként
bejegyzett egyesület, egyházi szervezet, szövetség, ala-
pítvány. Jogi személyiséggel nem rendelkező szerveze-
tek, illetve országos szervezetek helyi szervezetei nem
pályázhatnak.   Nem   pályázhatnak   olyan   szervezetek
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sem,  amelyek  eseueges  korábbi  támogatásaikkal  még
nem számoltak el.

A pá]yázatok benyújtása, elbírálása
A pályázatot  a  Pályázati  Adatiap    -  a  Szociális  és

Munkaügyi   Közlöny,   1999.   1.   szám  11.   kötet  (1999.
február 15.) száma tartalmazza, és fiénymásolással sok-
szorosítható  -  pontos  kitöltésével  4  példányban  kell
benyújtani   a   Szociális   és   Családügyi   Minisztérium
Társadalmi  Kapcsolatok  Főosztály  Civil  Kapcsolatok
Osztálya (1245  Budapest,  Pf.:  987.)  címére.  (Az  adat-
lapot lehet fénymásolni vagy számi'tógéppel újraalkot-
ni.  Személyesen  beszerezhető  a  Szociális  és  Család-
ügyi  Minisztérium  ügyfélszolgálati  irodájában  Buda-
pest, V. Akadémia utca 7.)

A pályázó  alapítására vonatkozó okiratok másolatait
(alapító okirat, bejegyzésre vonatkozó bírósági végzés)
1 példányban, valamint a kezelési díj befizetését igazo-
ló csekk, átutalási utalvány másolatát kérjük csatolni.

Kérünk két - a szervezet munkásságát értékelő - re-
ferenciát, ajánlást (itt a szervezetet ismerő állami szer-
vek,  önkormányzatok, egészségügyi, oktatási intézmé-
nyek, együttműködő partnerek, korábbi támogatók stb.
véleményét várjuk).

Pályázatonként 3000 Ft kezelési dl`jat kell befizetni a
Szociális   és   Családügyi   Minisztérium    Gazdálkodó
Szervezete     MNB      100032000-01456796-00000000
számlaszámra.  (A csekken, átutalási utalványon kérjük
feltüntetni a „társadalmi" szót.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A benyújtás határideje:  1999. április 30. A határidő

módosítására  nincs  lehetőség.  A  határidő  után  postára
adott, illetőleg hiányosan benyüjtott pályázatok nem ke-
rülnek elbírálásra. mánypótiásra utóbb nincs mód.

A  pártatlanság,   az  esélyegyenlőség   és   a  szakmai
nyilvánosság követelményeit betartva a pályázatok el-
bírálását  szakértői bizottság  végzi.  A szakértői  bizott-
ság javaslata alapján a pályázati támogatás odai`télésé-
ről a szociális és családügyi miniszter dönt.

A döntésről a pályázók értesítést kapnak.  A támoga-
tásban részesített pályázók listáját a Szociális és Csalá-
dügyi Minisztérium a tárca közlönyében közzéteszi.

Az  elnyert támogatás  célirányos  felhasználása érde-
kében a tárca támogatási szerződést köt a pályázókkal;
a támogatás femasználását, a program megvalósítását a
szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.  A támo-
gatási  szerződésben rögzített céltől  eltérő femasználás
vagy a feladat meg nem valósításának esetén a támoga-
tás összegét a támogatást nyújtó döntésének megfelelő
mértékben vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosftást ad:
Szociá]is és Csa]ádügyi Minisztérium Társada]mi

Kapcsolatok Főosztály Civil Kapcsolatok Osztálya,
telefon: 302-2100.
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Pest Megye legjobb gyermekmesemond±É!±

Volt egyszer egy  medve.  Sose volt jó
edve.     Dirmegett-dönnögött,     mintha
emmi másra nem leu volna oka, csak a

búslakodásra.    Így    kezdődik   Mészöly
Miklós:  A bánatos medve chű,  sokak
általjólismertmeLséje.Amesearrólszól,
hogy a fent említeit bánatos medve, ho-
gym talál m4gának egy olyan jóbarátot
aki boldoggá teszi egész életére.

Nem  véletlen,  hogy  amikor Baranyi
Noémi  2.c.  osztályos  tmuló  megkapta
Seres Péterné tanító nénitől a verset, na-
gyon megtetszett neki. Rögtön el is hatá-
rozta, hogy megtanulja, és részt fog ven-
ni  a mesemondó  versenyen  ezzel  a na-
gyon kedves állatmesével. Mert Baianyi
Noémiről tudni illik, hogy nagyon szereti
a meséket. A legelsoket anyjától halloua,
akkor,  amikor még  nagyon kicsi volt.  S
azóta sokszor bújik oda anyuhoz és kér-
leli: Anyuci ma nagyon jó voltam, mesélj
nekem valamit!

Persze íűtán egyszer anyu azt mondta
neki,  hogy most már megtanultál  olvas-
ni,  hát vedd kezedbe  a mesekönyvet és
olvass magadnak belőle. Így is lett. Noé-
mi  azóta  egyik  mesekönyvet  a  másik
utÁn  ,koptatja",  de  igazán  betelni  soha
sem tud a csodálatos mesevilággal.

- Nagyon  szeretem  a Grimm mesé-
ket is  - mondja Noémi  -  de  azért szá-

moima a legkedvesebbek az állatokróI
szólóak. Tessék elképzelni az ilyen me-
séket  még  a  bátyusom,  a  4.  osztályos
Józsi is szívesen meghallgatja, pedig ő
nem  a meséket  szereü  igazán,  hanem
az állatokat.

- Kinek szoktál még mesélni a bái
tyuson kívül?

-   Karácsonykor,   amikor   az   egész
családunk   együtt   volt,   kérték,   hogy
mondjam el ezt a mesét, amellyel meg-
nyertem  a  megyei  versenyt.  Mondha-
tom,  hogy  nagyiéknak  is  nagyon  tet-
szett. Nagymami még sírt is egy kicsit.

Miközben   beszélgetünk   Noémivel,
egy olyan csodálatos gyemekvilág  tá-
rul fel előttem, amely ma már csak el-
vétve   tapasztalható.   Ahogyan   beszél,
vagy   inkább   csacsog,   visszaviszi   az
embert   a   csodálatos   gyemekkorba,
ahol  még  tudtunk  abban  hinni,  hogy
mindig  az  igaz ember a győztes,  a go-
no:zsááemme:se±nye:á:nüdnjt:tását;séLh

nem el is játssza -mondja a tanítónéni
-,  ez  a játék csak az arcán,  a szemein
figyelhető meg.

KÖzben Noémi tovább mesél:
- Tessék elképzelni,  vasámap az  ál-

latkertben  voltunk.  Elvittek  anyuék  és
ekkor  apukám  is  otthon  volt  és  eljött

velünk.  Ő  ugyanis  az  építőipar-

Noémi szereti a Grimm-meséket is
• \\ ,1
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- Vannak-e barátaid az osztályban?
- Nekem  az  egész  osztfly  bmátom.

Ámrikor  a  tanító  néni  közölte  az  osz-
tállyal,  hogy  első  lettem  a  versenyen,
sőt még a közönség díjat is én nyertem

#eíás=s2:néázésospzeg.ímn:gy=nó:::lát-
ban  is  a  barátnőim  voltak,  velük  sok
időt töltök el. De mindig nagyon sietek
haza, hogy tovább olvassam a legújabb
meséskönyvemet.   Ha  ugyanis  elolva-
som,   anyucitól  kapok  egy   újat.   Már
több mint ti'z könyvem van, és mind el
is olvastam.

- Nem szoktál egy kicsit félni, ami-
kor  ki   kell  állnod   sok  ember  elé,
hogy elmond nekik a meséidet?

- Nem, mert én biztos vagyok benne,
hogy   szívesen   hallgatnak   meg   vala-
mennyien.  Ainikor  a  megyei  versenyre
készültem, anyuci azt kérdezte: Nem iz-
gulsz, kislányom, mert nézd, nekem már
azegészarcomon,hátomfolyikavízany-
nyira  izgulok.  Én  megnyugtatain,  hogy
nincs   núért   idegeskedni,   mert  nekem
ugyis sikerülni fog.

Ebben a korban még nem illik talán
feltcnni  pályaválasztási  kérdéseket  de
nagyon kívácsi voltam arra, hogy  a si-
kerek  után  vajon  előadói  pályára  ké-
szül-e Noémi.

ban  dolgozik  és  nagyon  kevés
akaloirmal   tud   velünk   lenni.
Nagyon  jó   amikor   együtt   va-
gyunk  mind  a négyen,  de  a  le-
geslegjobb,  amikor a nagyiék is
és  a  rokonok  is  együtt  vannak
velünk.

Csak  nagyon  nehezen  tudok
szóhoz jumi, de végül csak sike-
rül  feltennem  a  következő  kér-
dést.

- Beszélj arról is, hogyan ta-
nulsz, szereted-e az iskolát!

- Az igaz - mondja a kis elő-
adóművész -,  hogy nem én  va-
gyok a legjobb az osztályban, de
nagyon  szeretek  iskolába  jámi
és   tanulni   is.   Néhány   négyes
mellett  eddig   74   ötöst  szerez-
tem, de például Meleg Daninak
120,    Szabó   Marcsinak   meg
109  Ötöse  van.  Őket  szeretném
utolémi.

-  Én  legelőször  is  tmítónéni,  vagy
óvónéni  szeretnék  lenni,  hiszen  anyu-
kám is Óvónő, de ő most a családi bol-
tunkban   dolgozik   eladóként.   De   na-
gyon  szeretnék  fodrász  is  lenni,  vagy
masszőr.  Én  szoktam  a  család  minden
tagját megmasszírozni, és azt mondják,
hogy  nagyon jól  csinálom.  Még  nagy-
papa derékfájása is el szokott múlni, ha
én megmasszírozom.

A kedvemért Noémi még egyszer el-
mondja a meLséi amely a maciról, a pil-
langóról,  és  a kecskéről  no  meg  anól
szól,  hogy   hogyan   születik  meg  egy
igazi  barátság.  A mesét  így.fejezi  be:
„Aztán   összeölelkeztek,   de   úgy   ám,
hogy  még  a  szőr  is  Összekócolódott a
medve  fejebúbján.  S  mikor  hazament
csodálkozva  látta,  hogy  semmi  ok  a
búslakodásra:  a  mézecske  édes,  a  na-
pocska  fényes,  s  micsoda  csuda,  nem
szűk az odúja!

Takács Pál

„I.UNGO  DROM"
1999.    március
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Kedves Gyerekek!
P.i_l.!?nk:llen:eséFzé„s::ggelenkéi.tmadárcsicsergésreébredi.i,élvezniaz
?^4,t^u~:~k,:_n_ ?e:z.űrqő i.ap, mel?n.ge_tő. sugarait.ivA hóv.irág;í, -riiiiükcsal.hatalFn jelei a .t.ar_iasz és a~4 is[olai sz.i:lnet inegérkezésőne±: -i;ió;-
s'b_,4m.egh,o.,zTe,gyik.,egkedv,esebbii'u.epiinket,áhúsv,é,ot,a|nii;r-a_;;a-
lád_,abarátokvégreisi;.étegyaszíalnÁűinnepeíhetik-ai;i;'vii-;;ó;ís-rií;i;st
A húsvéti  tojásokban  három  locsolkodási  forma  `'an  elrejt`'e.  Csupán  a
megadott  mássalhangzókból   kell  megfejtenetek  a  locsolkodás  módját,
eszközét.

Betűkeresés
Az  alábbi  rcjtvény  hclyi`s  kitöltésc  után  azt  €i  kili`ni`  bcm~{  kL`ll  bcküldcnc-

tck.  amclyek  Í`z  ábra  közcp5bc  kertilnck:  öt  mássi`Ili€`ngz(')t  é`  nég}J  "igán-
hangzót.  Helycs  mcgfcjtés  csi`tén  z`  t`üggőlcgcs  és  a  vízszinics  .sor()k  is  értcl-
mes  szavakat  alkotnak.

8 E E

A R L

T E M E

T E 0 N

ó R N C

N E N

G M T
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Gondolkodó
Két fiú egy kerikpáron (Pjsta hajtja
a jámű`'et, Zolí hátul ül, és méri az
időt)   eJindulnak   az   l-es  szám)naJ
jelzett kilométerkőtol, és megállnak
a  12es  számú  kílométerkőnél.  Itt
helyet cserélnek, most Zoli hajtja a
bícíklit,  Písta  ül  bátra,  és  figyeli  a
stopperét.  A  24-es  kilométerkőnél
megá]lnak,  és  PI.sta  be.jelenti,  I]ogy
ugyami)nyi  Ídő  telt  el,  mi)]t  az  út
előző szakaszábm. Egyforma `.olt-e
a tetiesítményük? Ha rájöttél, indo-
kold  a  válaszod!   (Segít  a  kílomé-
terkövek  és  a  megtett  útszakaszok
ábrázoJása.)

Esz;perente
-    Gyerekeknek    fe[legekbe
eregete[t,   enyvezett,   kere[e-
zett sz;erkezete. Mi az?
-  Veszett  s  elveszeti  ebek  el-
lenfele. Ki ő?

-  Kezeddel  keskeny  [emeze-
ket  veregetve  kellemes,  eset-
leg   kellemetlen   z.engz;eteket
petyegtethetsz. Mi ez?

Bábeltornya
-JÁTÉK -

Többen   játszhatják,   min-
denki kap húsz szá] gyufát.
A pohár már kezdéskor tele
van gyufával. Minden játé-
kos rárak a saját gyufaszá-
laiból a teli pohárra. Ha va-
lamelyik játékosnál leesnek
a gyufák, az összeszedi, és a
sajátjaihoz rakja. Az  győz,
akinek     leghamarabb     el-
fogynak a gyufaszálai.
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A Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma
Tavasztól többt`éle -t`őlcg mczőgazdasági -pályázatra

kaphatnak  támt)gatást  a  romák.  A  megt`c.lclőcn  pályázó
szab(>lcsi  r()mák kicmeltcn támogathatóak -mondta La-
katos Oszkár,  az Oiszágos Cigány  Önkományzat alel-
nökc  ncmrég  Kisvárdán.  i`zon  a  f(')rumon.  amclyct  a  tér-
ségbcn  mi`íködő 26 kiscbbségi  önkormán}'zat clnökc  rcn-
dczctt.  (Szinte  mindcgyik  telcpüléscn  műköclik  :`  Lungo
Di.ommk  i`k`pszcrvczctc.)

A  fónim(W  Lakatos  lstván.  az Ország()s  Ggány  Önkor-
mcüyza{ képvisclője. a Lungo Drom kisvi'u`dai  alapszcr\íczc-
téni`k clnökc  szcr\Jcztc` akinck javask`ű'u-a mindcn hómpban
tiináL`skozn;U{  majd a  „huszonhatok" clnökci.  A havi  tanác`s-
kozások()n  a  lcgaktuálisabb  témákat  vitatják  meg.  ALn.ól  is
döntöttek, h()gy  í`z cgyik tavaszi tanácskozí'isukra nicghívják
az  országos  önk()mányzat clnökét  és  alclnökcit.  Májiisbm

p3dig a Í`él  mcgyérc  szól(') Romafcszti\;ált rendcznck Kisvár-
dán. amirc mcghívják a  I (X) Tagi'i Cigányzcnckzirt is.

\`

Nábrádi Lajos

HIRDETÉS
Nádra keresek vevőt!

ÉRDEKLŐDNI:

Bertóti Pálné, 3128 Vizslás. Vöröshadsereg út 7:

r-3€-------------r7/-J

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

1

1

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

]

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

1       kérjük  megjelölni  a pályázatért t`clclős szcrvezetct.)

1           Ahatáridőn  túl`  vagy  hiányosan  bcadott  pályázatok  a  ku-
1      ratóriim  nem  értékeli!

1

I

•........................    ``'''''``'''        1

Eió'fizetési díj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A  megrendelíílap()t és a-. előf i-+_!tés {líjp

a  s~z;rkes~tiőség címére  kell elj.ittat.ii:

2ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

Előfizethetőró-.sas-.ínű

Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya
pályázatot hirdet

helyi regionális és országos,1999. május 1. és
december 31. között megrendezendő

cigány kiilturális programok támogatására.
A pál}'ázat célja:  A cigány kulti'ira és hagyo"'`n)`ok  ápo-

lása`  valamint  a különböző művészcti  ágak  alkotásaimk  bc-
mutatását  szolgál(')  rcndczvényck  szci.\..czésénck clősegí{ésc.

Pál.yázhatnak:  kultiirális  intézményck` cigány  kiscbbségi
önkomiányzatt)k, civil  és  társadalmi  szcrvczctck.

A pál.yázatok  adatlapon  nyi'ijthatók  be,  mel}'nek  tartal-
maznia  kell:

-a kulturális rcndczvény tcrvczi`tt pi.ogramját.  időpontját.

hclyszinét,
~  a  részt\/.c\Jők  körére  vomtkozó elképzclésckct.
-   a   korábbi    hasonl(.)   i.cndczvényck    rövid    ismcrtctését

(amcnnyibcn  \;t)ltak  ilycnck)`
-  a  rcndczvény  t`őszervczőjénck  (a  pályázati   mcgbízott)

mcgncvczését.
-  €`  kért  támogatz'`s  összcgét  és  annak  lcírását,  hog.v  mirc

kívánják  fordítani.

A pályázat benyújtási  határideje:  1999. április 20.
Döntés:  1999. május 20.

Az  clbírálásnál  clőnybcn  iészcsülnck  a  több  szcrvczct  áltiil
közöscn benyújtoft pályázatok. A több kiscbbséget cgyidcjűlcg
érintő  pályázatok  beadása  is  megcngcdett.  (Mindkét  csctbcn

A pál}'ázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya

1055  Budapest, Szalay  u.10-14.
A pályázati  adatlap  szem.€lycsen  vagy  postán  igényclhető

az  Oktatási  Minisztérium  Ugyfélszolgálati  lrodájától  ( 1()55
Budapest` Szalay u.1()-14. Tcl.:  302-7369).  Pt>skii  iM csak
felbélyegzcti  megcímzctt  válaszboiíték  megküldésc  L`sctén
kérhctő

A/.   Osiris   Köny\Jcsbolt  és   a   Mí`gyi`r  Néprajzi   Társaság   1999.

márciiis    22-én    ü`rtotta    a/.     1997-cs    ncmzctiségi-népmj./i    taniil~

mán}Js()ro/,íitok   (cigány.   horvát.   némct.  román`   szcrb.   s/,lo\'ák   és'         ,         ,             _        `    í        ,,    '___,`,`

:      ;,:;::`:.:,;t,;``:éus.,` ;í á\: ;,L§:é;,:;,n:tLkt;Zé,mT,::t:ajjá,,t,.rzcöT`,j,:,,;Sck8t{nuyt : ,có` hí %.
'       A kötctckct  Epcrjcssy Emő az  MNT Ncmzctiségi  sy,akos7tál}'ámk

1        clnökcmutatti`  bc.
*

A  Z;ikicgcrs7.egi  Gönc/.i  Fcrcnc  Általános  Mű\Jclő(lé.si  Kö/,p(tnt.I                /\  4;lllll`8l,l>/.l-t;I   u\,'Il,.l   ,  l,",~   ,  l.`_.``.-`'`.   -__      _

i       a Jó-/.scl. Anila  v.'`r(tsi  K()nyvtt'ir`  n  cigány  Kiscbbsc`gi  onkomu`mF

'     íé`:cis,`t`:LEitl;;tt;n nT.`t%:ur ; 6i'2Con :í,::,::Czn.ü::3::;,cKgL:l,::mám"
1             A  rcndc7.vén}'soro"t  Fcrk(nJics  Jó/,sel` fcstőmű\Jés/, és  ()i-sós `h-

1        kib  w`aragó  kö/ös  kiállításá\Jal  kc/,dt'üött,  amelyct  Bogilán  J:``nos.

i       a  cKÓ  clnöke  iiyito`Uiicg.

am?,::%nvaé:s,':,:ttb:(,,,:u\::(:,,:;.ír\f.:i:,`,\L.::l,t' Ál':í:::,,,,:;:r.lu:ilT.,` :,'íJtcf,
'       bi`n  című  k()nl`creiwián  vchcttck  rés7t  a/  érilcklődők.

1              A  rcndc7.vényt  {`  Mag}Jiu  Mú'vclődési   lnté.;.ct.  Ziikicgcrs7.cg  vá-

ros  Önkormány./.ata  és  a  Mi`gyarorsy.ági   Ncm/jcti  és   Etnikai   Ki-
scbbségckért  Kö/.alapítvány  támogattz`.
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Aprilis  1.'
csütörtök

Celldömölk                     ok.

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

Április 2.,  péntek

Gyöngyös
Gyula

Miskolc

Pécs

Aprilis 3.,  szombat
Abony                            oá.
B ékéscsaba             o ák.
Csoma
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Komádi                        o
Komádi
Magyamándor         o
Marcali

Miskolc

Pécs                          o
Pécs
Vác                                     kjv.

Ápri,is 4.,
vasárnap

B ékéscsa ba                av.
Gyomaendrőd  av+mgv.
Jászapáti
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Lajosmizse
Mórahalom
Nagykőrös
Pápa
Pécs
Pécs
Pécs
Szeged-
Cserepes sor
Szeghalom
Szolnok
Tiszakécske

oák.
ok.

ok.

kjv.

oák.
oák.

av.

kjv.

oák.
r.

av.

Aprilis 6.,  kedd

Bátonyterenye         oák.
Cegléd                           oá.
Nag ykan izsa             oák.

Április 7., szerda

MÍskolc                           oák.

Aprilis 8.'
csütörtök

Komádi oá.
Szeged-
Cserepes sor             ok.

Április 9.,  péntek
Miskolc                              ok.

Sásd                           oák.

Aprilis  10.,
szombat

Csoma
Dévaványa
Dunapataj
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
MÍskolc

Ózd
Pécs
Vác

Ápri,is,,.,
vasárnap

Békéscsaba
Dabas
Dabas
Dombóvár
Gödöllő

Gyomaendrőd
Jászdózsa
Jászakarajenő
Jászszentandrás
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyháza
Miskolc

Pásztó
Pécs
Pécs av.
Szeged-
Cserepes sor             kjv
Szekszárd                 oák
Szentes                     oá
Szolnok                         av
Tompa                            ok.
Zal aeg e rszeg              av.

Április  12.,  hétfő

Csongrád                     oá.
Csoma                          ok.

Április  13.,  kedd

Zal aeg e rszeg              av.

Aprilis  14.,
szerda

Makó
Mezőcsát
Miskolc                           osk.

Aprilis  15.'
csütörtök

Szeged-
Cserepes sor

Ápri,is  16.,
péntek

Miskolc

Ápri,is  17"
szombat

Csoma
Fülöpszállás
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Mezőberény
Misko'c

Mohács
Pécs
Sárbogárd
Vác

Ápri,is  18.,
vasárnap

Békéscsaba                av.
Böhönye                     oák.
Cegléd                         oák.
Dunaföldvár               oák.

Heves                         oák.
H eves                 av+ mgv.
Kaposvár                      ok.
Kecskemét                   ok.
Kecs kemét                  kj v.
Kenderes                   oák.
Kengyel                        oák.
Kiskunfélegyháza       av.
Kunszentmiklós        oák.

Miskolc                             av.

Mórahalom                 oák.
Pécs                           oák.
P écs                             av.
Szeged-
Cserepes sor             kjv.
Szol nok                           av.
To kaj                             oá k.
Vác                                    kj v.

Április 19.,  hétfő

Egyek
Szendrő
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Aprilis 20.,  kedd
Fertőszentmiklós     oák.

Április 21., szerda
Jánoshalma              oák.
Miskolc                           osk.

Aprilis 22.'
csütörtök

Ragály
Szeged-

oák.

Cserepes sor              ok.

Április 23.,  péntek
Komádi                         oák.
Miskolc                               ok.

Aprilis 24.,
szombat

Csanytelek                 oák.
Csoma                          av.
Jászárokszállás       oák.
Kapuvár                        oá.
Kaposvá r                      av.
Kecskemét ok.
Kecskemét
Kondoros                    o
Mágocs
Mindszent                   oák.

Miskolc                               ok.

Pécs                               ok.
Vác                                    kjv.

Ápri,is 25.,
vasárnap

Albertírsa                     oák.
Alberiirsa                        av.
B é késcsaba                av.
Békésszentandrás  oák.
Csongrád
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc

Nagykáta

Nagykőrös
Orkény
Pásztó
Pécs
Pécs
Pécsvárad
F\áckeve
F]omhány
Szeged-
Cserepes sor             kjv.
Szeghalom        av+mgv.
Szekszárd                 oák.
Szolnok                          av.
Veszprémvarsány      bv.

Aprilis 26.,  hétfő

Szécsény                  oák.
Tiszacsege     Tavaszi v.
Verpelét                       oák.

Április 27.,  kedd

Pincehely                    oák.

Április 28., szerda

Miskolc                           osk.

Ápri,is 29.'
csütörtök

Szany                             ok.
Szeged-
Cserepes sor             ok.

Április 30.,  péntek

Dévaványa
Miskolc

Pécs

27




