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Újszász cigányságánek
felzárkózása a többségi

társadalomhoz!
Városunkban   immár  második  alka-

lommal  alakult  cigány  kisebbségi  Ön-
korinányzat.   Sajnos   az   előző   ciklus
képviselői,   csak   papíron   léteztek,   a
gyakorlatban nem végezték küldetésü-
ket. amit vállaltak.

1998-as  helyhatósági  vállasztásokon
sikerült legitimmé tenni egy  olyan  tes-
tületet, akik behozzák az elmaradottsá-
got minden  szinten.  Képviselőtársaim-
mal  együtt  a lielyi  cigányság  felemel-
kedését,  életük javítását,  tettük  előtér-
be.1998 decemberében, mikulás és ka-
rácsonyi  ünnepséget rendeztünk,  mely
nagy  Örömöt  szerzett  minden  korosz-
tálynak.   1999.  januáriában  hagyomá-
nyőrző rendezvényünk volt, cigánybál-
lal  egybekötve.  Megalakítottuk  a  ha-

gyományőrző   zenekarunkat   is,   mely
klubbfomában  muködik.  A cigányság
teljes létszámát tekintve felmértük szo-

Címlapon:  Csabai lstván felvétele
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A nem kért kéziratokat nem őrizz.i}k
ineg és nem küldjük vissza.
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ciális helyzetüket. A helyi polgámeste-
ri  hivatal   támogatÁsával,   segítségével
normalizáltuk a segélyek kiadását, ahol
mi  véleményezési, javaslattételi joggal
élünk és gyakoroljuk is azt.

A  választásokat követően  városunk-
ban  is  megalakítottuk  a  Lungo  Drom
szervezetet, melynek már 72  fő  taglét-
száma vm. A kisebbségi Önkományzat
továbbá  a  helyi  Lungo  Drom  elfoga-
dott munkaprogram szerint működik és
tartja    minden    hónapban     gyűléseit.
Megnyitottuk  a  kisebbségi  irodahelyi-
séget, ahol a helyi Lungo Droin is mű-
ködik,   fogacló   Órákkcti   a  hét  minden
napján.    Közveüen   kapcsolatban    va-
gyunk  minden  cigány  és  nem  cigány
szervezettel   is.   VÁrosunkban   testületi
üléseinkre  a  lielyi  pártok,  szervezetek
vezetőit is meghívjuk, ahol véleménye-

7.ési joggal és javaslattételi hozzászólá-
sokkal segítjük egymás munkáját.

Voltak  együtműködési  problémák  a
városi  polgámesteri  hivatal  dolgozói-
val, de mára nonnalizáltuk a helyzetet.
A   cigány    kisebbségi    Önkományzat
működésére  kapott  alapból   iámogatja
ziz   iskolát,   az   Óvodát,   és   azokmú{   zi
gyermekeknek  a kirándulásait  is,  zkik
nem   tudják  megfizemi   a  kirándulási
költségeket.  Együttmuködésünk  van  a
Megyei  Munkaügyi  Központ  és  más
szervekkel, liogy  2002-ig  felszámoljuk
az iskolázatlmságot, mcly nagybzm gá-
tol  mindenkit  a  foglalkoztatás  megte-
remtésében.   Fő   feladatunk   az   iskola
beindítása és a foglalkoztatás.

Engedjék  meg  nekem,  hogy  nyíltan
is  köszönetet  mondjak  az  alábbi  sze-
mélyeknek:    Farkas   F]óriánnak,   zuz
Országos  Cigány  Önkományzat  elnö-
kének,   dr.   Pálfi   Miklós   a]elnöknek,
Lukács Mihály alelnöknek, a Nemzeti
és Emikai Kisebbségi Hivatal dolgozó-
inak,  városunk jegyzőjének  Mátrahe-
gyi   Tamásnénak,   továbbá   városunk
polgármesterének   Nagyné   dr.    Szel-
mák  Erikának,  és  nem  utolsósorbm
saj át képviselő testületemnek.

Rónavölgyi Sándor, elnök
Cigány Kisel)l)ségi önkormányzat,

Újszász

Berkes Miklós
Berkes  Miklós  budapesti  zenekar

vezető.  1879-ben  született  Budapes-
ten.  A  Nemzeü  Zenedét  végezte  és
már  17  éves  korábm  bandát  alapí-
t,ott.  Egy  év múlva kiinent Ameriká-
ba és  a Fim  Avenue  egyik  elokelő
szállódájában  muzsikált  4  évig.  In-
nen   Svájcba   kapott  meghívást.   St.
Moritzbm    hangversenyezeit    majd
Budapestre   került   vissza.   1911-ben
Kairóba kapott meghívást,  ahol  Ar-

tur Connaughti hercegtől egy arany
melltűt  kapott  ajándékba.   KairóbóI
Fiuméba jött vissza s ott játszott egy
fél   évig.   1913-ban   Szentpétcrvárra
került, aliol a legelőkelőbb mulatóhe-
lyeken játszott. A világháború kitöré-
se  után  a 32.  ezredben,  hol  feg.yver-
rel,  hol  hegedűvel  szolgált.  Mint  Öt-
venszázalékos rokkant került haza. A
Magyar Cigányzenészek Egyesületé-
nek alelnöke volt.

Rácz Józsi
Budapesú  prinás,   1898-ban  szüle-

tett Nagykőrösön.  Már  16  éves  korá-
ban Farkas Lacinak lett Nagykőrösön
a segédprhása, akivel mintegy 6 évig
Budapesten  a  legelokelőbb  helyeken
játszott.  KÖzben  kitört a  világháború.
Rácz Józsi a 38-as Molináry ezredhez
vonult be katonának. Itt a négy eszten-
dő alatt rátermettségével szakaszveze-
tői rangot nyert.  Kjnt volt az  olasz és
orosz ffonton folyt harcokban. Sokszor

muzsikált   a   vezéreknek,   József  t`Ő-
hercegnek,  Köves és Boroevics tábor-
nagyoknak.  1918-ban leLszerelt s a Va-
(lászküit  étteremben,  illetve  a  Gellért
Szállodában  játszott  hét  évig.   1926-
ban Poldini Ede: Farsangi lakodalom
című vígoperájának londoni előadásán
a  Gaity  Operában  hat  héúg  játszou
hattagú   zenekarával   zsúfolt   nézőtér
előtt.

(Csemer Géza: Hal)iszti)
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Farkas  Flórián,  az  Oi.sz,ágos Cigány  gnkoi.-
mányzat elnöke,  a Cigány lrók, Költík, Ujságí-
rók és Alkotóművészek 1. Országos Konfei.enci-
áján  kimondta:  megítélése  szerint  nincs  garan-
cia  a cigányság  életköiülményeinek és  tái.sada-
lmi helyzetének javítását célzó középtávú intéz-
kedési terv végrehajtására.

Cigány  politikusok,  i'rók,  költík,  újságírók,  a
roma éitelmiség jelentős  többsége gondolta így
mái. korábban  is,  olykor szóvá is  tette,  de  ilyen
egyéiielműen,    világosan    most   évek    tapasz-
talatainák   a   bii.tokában   a   realitásoki.a   építve,
azokkal   számot  vetve  summázta  a  cigányság
véleményét az elnök.

Magyaroi.szágon első alkalommal  1997.  szep-
tember  24-én  fogadott közjogi  méltóság  oi.szá-
gos  legitim  romavezetőket,  az  1.  Oi.szágos  Ci-
gány  Kisebbségi  Önkoimányzat  teljes  elnöksé-
gét. Valójában mi volt a tárgyalás fő téinája? Az
1997. július  24-én  sok  vita és  közös  megegye-
zés alapján hatályba lépett és elfogadott közép-
távú   i.omaprogi.am,    s   annak   végrehajtásával
kapcsolatos  teendékík.  Akkor ott a parlamentben
Horn  Gyula  egykoi.i  minisztei-elnök  előtt kije-
lentettük:  az  elfogadott  romaprogram  csak  ak-
kor   valósulhat   meg,   ha    1998-ban   ismét   az
MSZP  alakít  koi-mányt.   Különben  lesöprik  az
asztalról.

Idézem a Lungo Drom  1997. szeptemberi szá-
mában  meüelent  Romavezetík  a  ininisztei.el-
nöknél  című  tudósításból  a  következíket:  "Az
OCKÖ  elnöksége  nem  rejtette  véka  alá  és  ki-
nyilvánította:  tudatában  van  annak,  hogy  ez  a
középtávú  progi.am  egy  választási  ciklust  ölel
fel,  s  csak  akkor  valósulhat  meg,  ha  a  régi-új
Hom kormány marad hivatalában... Elmondtuk:
még  ez  esetben  is  a  program  hatékonysága jó-
részt attól  is  függ,  hogy  a tárcák élén,  a külön-
böző posztokon az ügy ii.ánt elkötelezett, empa-
tikus  miniszterek,  államtitkái.ok,  vezetík  lesz-
nek."

Tévedtem, tévedtünk. Uj köntösben, más, oly-
kor  silányabb  vagy  meg/felújítot,t  csomagolás-
ban  megjelent  a  romapi.ogram.  Es  ez  evidens.
Már  az,  hogy  a  súlyos, ,azóta  is  megoldatlan,
égető gondok maradtak. Uji.afogalmazódtak, új-
ra, másképpen éftelmezik őket, de a lényeg vál-

tozatlan. Ha a gondos olvasó a két évvel ezelőtt
megjelent  újságokat  forgatja,  csaknem  szÓsze-
rinti  fogalmazásban  olvashatja  a romapi.ogram-
mal, a középtávú csomaggal kapcsolatban íii tu-
dósításokat.  0lykor még a cikk címek is azono-
sak.

Ötödik   esztendeje,   hogy   Farkas   FIÍ)rián   az
egykori és a mostani elnökség véleményére ala-

pozva hangsúlyozza és figyelmezteti az illetéke-
seket:   „A  cigányügynek  prioritást  kell  adni  a
kisebbségi  politikán  belül."  Vagyis  miról  van
szÓ?  An.Ól,  hogy  a Nemzeti  és Etnikai  Kisebb-
ségi  Hivatal  a  jelenlegi  jogosítványaival  nem
tudja  megfelelően  ellátni  a  cigánysággal  kap-
csolatos feladatokat.  Ám mintha ezt már mond-
tuk  volna.   Korábban  jelzéséiiékűnek  tekintet-
ték,  s  azt mondták,  éi.demes  elgondolkozni  raj-
ta, csakhogy nem változott semini.

Albéi-1etbe  keiül  a  i-omaügy.   Koi.ábban  azéit
emelt szót az  Országos  Cigány  Őnkormányzat,
hogy ne forgácsolják szét, ne ti.ancsírozzák fel a
cigányság  élethelyzetének javításái.a  szánt  foi.-
rásokat,  pénzeket.  Tapasztalatok  bizonyították,
hogy ezek a pénzek elfolyták, olykor nem a célt
szolgálták.  Ez vetíti előre  árnyékát most is,  mi-
után a romaprogi.am  végi.ehajtására szánt foi.rá-
sokat a jövőben  a minisztéi.iumok költségvetési
keretei között tervezik.

Eszerint   minden   minisztérium   és   főhatóság
inegalakítja  a  maga  cigány  főosztályát,  osztá-
lyát,  vagy  kinevezi  referensét,  előadóját,  akik
tetszés szerint kiválasztják a maguk táinogatott-

ját. Hogy ebben lesz-e és milyen szerepe lesz az
új,  más  néven  megalakult  koordinációs  bizott~
ságnak,  testületeknek,  az  OCÖ-nek  vagy  éppen
a Hivatalnak,  az enyhén szólva homályos.

Születhetnek újabb kutatási programok -mint
legújabban  a  cigányság  egészségügyi  helyzeté-
nek felmérését célzó - tei.vek, koncepciók, éve-
ket várhatunk elemzésükre, s közben nem válto-
zik seinmi, csak a papírok gyűlnek, okosodunk,
de nem cselekszünk.

Tapossuk az állóvizet. Vajon meddig?!
Farkas Kálmán
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Magyarországi cigány i'rók, költők, újsági'rók alkotó és előadóművészek konferenciája

Magyarországi   cigány  írók,   költők,   Újságírók,
alkotó  és  előadóművészek  két  napos

rendezvényére  került  sor,  az  OCO
támogatásával,  A  kormány  képviselőinek

részvételével  a  roma  kultúra  múltjáról,  jelenéről
és  jövőjéről  folytattak  párbeszédet,  azzal

a  nem  titkolt  szándékkal,  hogy  az  kapja  meg
a  méltó  helyét  és  rangját  a  magyar

társadalomban,   Ne  elkülönülve  legyen  jelen,
hanem  olyan  szellemi  színfoltként,

amely  gazdagítja  közös  kultúránkat,
Ez  a  párhuzamosság  irányvonalként

konferencia  szellemiségét.

van  nekünk  is  valzihol  otthon  lennünk.
Azt  ho7.  a  holnap,   amit  teszünk  ma.
Nagyon   neki   kell    gyűrköznünk,   ha
életben akamnk maradni. A cigány tár-
sadalom  ellehciet]enült.   A  inunkanél-
küliség  egy  vegetáló  élemódba  kény-
szen'tette a romákat. A romák egy része
elfogadta     ezt     a     kénys7.erhelyzetet,
zmely  a  nagy  család  altematíváját  kl'-
iiálja,  amely  egybcn  több  családipótlé-

meghatározta  a

Fátyol  Tivadar  köszöntőjé-
ben  elmondta,  a  cigány  író  és
művésztársadalom akmata hívta
életre    ezt    a    talákozót.    Sok
megoldandó feladat vár ránk.  A
Roma     lnfomációs     Központ
szellemi műhelye,  baráü f`észke
leheme mindazoknak,  akik ten-
ni  akarnak  kulturánk  megőrzé-
séért.

Farkas  Flórián:  -  Ez  a  két
nap  rólatok  szól.   Cigány  írók,
költők,  alkotó  és  előadóművé-
szek  nagy  szellemi  taláH{ozása
ez.      Kulturális      autonómiáiik
megtereptésének  kínál  lehető-
séget.    Eljetek    vele,    töltsétek
meg tartalommal, ez a ti felada-
to[ok.  Jelöljétek  meg  a  célfela-
datokat,   adjatok  hangot  azok-
nak  a  törekvéseknek,  amelyek
előbbre vihetik a roina kultúrát.
A    középtávú    csomagtervben
szerepel és hangot kap a kultúra
ápolása,  amelyet pénzzel  is  támogat  a
ko-ány.

Lakatos Menyhért:  -  Ismételten azt
tudom  mondani,  hogy  sok  a  tenniva-
lónk,  annál  is  inkább,  mert hamaJ-osan
áuépjük az ezredév küszöbét. S  fel kell
tenni a kérdést, hogy mit hoz a hama-
dik évezred a cigányok számára?

Ez a haza a mi hazánk is,  hiszen  itt
élünk, immáron hét évszázada.  Jogunk

kot és  rendszcrcs  segélyt biztosít.  Két-
ségbeejiő perspekü'va ez.

A  cigányok  a  munkaerőpiacon  egy
krzijcár[  scm  émek.  A jövő  zenéjc:  ta-
nulni,   tanulni   és  megint   tanulni!   Fc-
lclősek  vagyunk  gyennekeinkért,  van-
nak  kötelességeink,  ezt jó  lcnne  végre
belátni,    hogy    felébredjen   a   l.clelős-
ségtudatunk.

Dr.  Tóth   Zoltán,  a  Kulturális  Mi-
nisztérium osztályvezetőj e megköszön-
te   a   megelőlegezett   bizalmai,   zunely
egyben   páratlan   lehetőségei   kínál   a
párbeszédre, s olyan életlielyzcteket te-
remt,  amely  összecsiszolja az  elképzc-
léseket.

- Találkozz'Li és cgyben ünnep nap  is
ez  a  mai  nap.  Több  évtizedes  tapasz-
talatoknak  az  összegzése,  amely  új  le-
hetőségeket  vet rel.  Történelini  feladat
is  egyben,  zunelyet  felelősen  1`elvállalt
zi roma  értelmiség.  A minisztériumnak
decemberig ki kell  dolgoznia a közép-
távú csomagtervben előírt j avaslatokat:
szerkezeü  rendszer,  infomációs  háló-
zat,    részletes   javaslatok    €u    oktatás
ügyében.    A   cigány    hagyományokra
épülő művelLség. Továbbá a i)énz koor-
dinált  elosztása.  Tálpra  kell  segíteni  a
cigány   oktatást,  liogy   együtt  tudjunk
haladni a közös úton. S ami a legfonto-
sabb,  hogy  békésen  el  tudjuk  visclni
e8ymást.

Dr.  Nemeskürty  lstván  professzor,
kománybiztos  anól  beszélt,  hogy  se-
hol a világon nem állítottak szobrot ci-
gány     embemek.     Magyarország     az
egyetlen. Szegeden közadakozásból ál-
lítottak   szobrot   Dankó   Pistának.   A
professzor  úr rövid  történelmi  áttekin-
téssel  megemlékezett  a  cigányok  ván-
dorlási útjáról és Magyarországra törté-
nő letelepedéséről, émely  1420-ra tehe-
tő.

A i)rofesszor  úr  történclmi  hűséggel
ecsetelte a múltat,  ainelyből ncm  sokat
tudunk    áünenteni.    Jelenről,    jövőről
nem eset,t szÓ. Az érdemi kérdések cso-
magja bontatlanul maradt.

Os7,tojkán   Béla   t.elvctette,   l?ogy   a
cigány  író,   újságíró  kinek  ír?   Irreális
álomnak  tűnik,  hogy  a  cigányok  mcg-
veszik   a  roma   sajtótemékeket  és   a
könyveket.   A  cigányoknak  ími  cigá-
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nyul  csupán  csak  nyelvi  lele-
ménynek  tartja,  mivel  a  criill
betűk   más   ffásbeliséget   igé-
nyelnek.  Marad a magyar szÓ,
amelyet   tévedheteuenül   min-
denki megért.  A cigány nyelv-
nek  szüksége  van  egy  átfogó
meg új u lásra,        temés z etesen
irodalmi    szinten.     A    művé-
szeteket  nem  lehe[  kollekúvi-
z:'üni,    sem    intézményesítcni,
hanem   egyszerűen   csak   ott-
hont kell  adni  neki.  Osztojkán
Béla elmondta, hogy az újságí-
rás   siralmas   állapotbm   van.
Szinte   eszközök   nélkül    dol-
goznak,  filléres beosztással.

Farkas   Pál   újságíró   meg-
emlí[ette,  hogy  örömére  szol-
gált,  hogy  a  cigányok  tudnak
egymással  érdemben  beszélni.
„Vanmk   közöttünk    olyzmok,
akik  mesterei  a   szónak.   Egy
visszaköszönő gondolatról sze-
remék  beszélni,  amely  tudato-
san újra és újra megosztja a ro-
mákat. Ez a gondolat: a mindenkori ha-
talom,  amely  klikkekre  forgácsolja  a
cigányok  erejét,  hogy  ne  tudjon  a kö-
zös  célra koncentrálni,  s ne  tudjon  fel-
lépni egységesen azokért az emberi jo-
gokért,  amelyek  alanyi  jogon  jámak.
Hiányzik  a  közös  erő,  amely  kikény-
szerítheti  a  kománytól  az  elhallgatott
lehetőségeket, amelyhez pénz kell.

Szentandrássy  lstván  megjegyezte,
hogy a feszültség,  amelyet megél a ro-
ma  társadalom,  az  utak  rendje  is  egy-
ben.  Nagyon  kiábrándító  a cigány  fes-
tők    helyzete    ma    Magyarországon.
Éheznek,  nyomorognak,  hogy  a  sem-

miből festékre valót kontoijmak Össze.
Mégis  teszik  a  dolgukat,  mert  a belső
tűz, láz hajtja Ösztönzi íket. Egyik nap-
ból a másikba vánszorognak.  A művé-
szet  paródiája  ez,  groteszk  és  egyben
bámulatos  is,  hogy  mégis  életben  tud
maradni  és  olyan  maradmdót  tud  al-
komi,  hogy  a  külvilág  figyelme  is  rá-
irányult a magyarországi cigány képző-
művészetre.

Az oktatás Óriási vitákat kavart. Fel-
színre kerültek  a silány  anyagi  lehető-
ségek,   még   az   alapvető   szemléltető
eszközök sincsenek biztosítva.
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Sztojkó  llona   (Letenye)   elinondta,
hogy olyan  szavalóversenyt rendez ro-
ma diákoknak, ahol cigány számazású
költők műveit tolmácsolják.

A két napos konferencia méltó  befe-
jezésére  az  irodalmi  műsor  t,ette  fel  a
koronát.   Béres   I]ona,   Bicskei   Til)or
színművészek,  Nyári  lstván  színi  nö-
vendék és Horváth  Kálmán versmon-
dó tolmácsolásáb€m szólaltzik meg azok
a versek, amelyet cigány költík írtak a
másságróI,   a  megélt  küzdelmekről,   a
szerelemről.  Azok a nagy közö`` álmok
ötvöződtek verssé,  amelyet oly sok ro-
ma megélt.  Intő jelek és  üzenetek vol-
tak  ezek,  amelyek  ma  este  fölragyog-
tíú a cigány kultúra egén.

Farkas  Flórián  zárszavábm  elmond-
ta:  „Cigány  kultúráról  csak  úgy  érde-
mes  beszélni,  ha  meghívjuk  a  másik
„felet"  is,  aliogyan  tettük a jelen  eset-
ben  is.  Ahogym a cigány politika pro-
fesszionizálódik,  úgy növekednek a le-
hetőségeink.  Sok  inúlik  rajtatok,  hogy
milyen  kép alakul ki a cigány kulturá-
róI.  Köszönöm,  hogy  nem  „üres"  kéz-
zel jöttetek  ide.  A közös  gondolkodás
egyben úmyitó is."

Mit   is   mondhatna   a  krónikás,   aki
„érintett"  az  ügyben.  JÓ  volt hallgatni
az  érett, felnőtt gondolatokat,  amelyek
kizárták az öncélúságot a közös felada-
tokra  és  azok  elvégzésére  koncentrá-
lódtak. Úgy tűnik kimozdult a szekér a
sárból, a magunk erejéből.

Rácz Lajos
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A  Kormány  áprilisi  ülésén  elfogadtq  q  .„cigónyság  é_Ie!kör.ülTié-

Fe#Éészfi#dagédrsogc,,.sTo:%afiog:gaR%,é#gpeíkspzí,gzvsg,sáz;ákroaa.Í,;.:jnóy,u=:j:nöz:pátr,;h:aús:.
'óaAnzé'ín°,géazkde°#fÉg:észokmeadgé#°mm88hnaétaT:'gz8iffff°e#aagF.iao.Zfi:'tidío§g3#.s

végrehajtásánaK ériékéiésére, a fó^Iyap\afos.megv_al_ó_s_ífás_ é.rdek_épe_p
a -kormány határozata szerint Cigányügyi Tárcaközi Bizottság_ala_kult.
A  testület  elnöke DáN.\d  lbolva  igazságügyminiszter,  alelnöke  Dor`-
csev Toso, a Nemzeti és Etnikai Hivatal elnöke.

Az  alábbiakban  közöljük  a  teljes  intézkedéscso.mag  tartal.mát,  a
faovÉE:gs5,béEump3Ejg,:f.gíkáensgjíkéusnkmsazge:jkná{aszzegS,nn,eÉnftkgkme.tegs:Zv#Fg,.

nyük szerint lesz-e pénz, .politikai akiarat és s^zqKm.ai tudás az intézke-
déscsomagban széreplő feladafok megvalósításához.

1. Oktatás
1.1.   Meg  kell   vizsgálri  és   ki  kell

dolgozni, hogy a jelen]egi szabá-
lyozórendszeren  túl  milyen  esz-
közökkel  lehet  elősegíteni  az
Óvodás  és  iskoláskoiú  hátrányos
helyzetű  gyermekek  rendszeres
Óvodába járását és az iskolai mu-
1asztások csökkentését.  A l`eladat
végrehajtásáról  a  Tárcaközi  Bi-
zottság érintett taüa évenként tá-
jékoztatót  készít  a Tárcaközi  Bi-
zottságnak.

Felelős: oktatási miniszter, péiEügy-
miniszter,  belügymiiiiszter,  szo-
ciális  és  családügyi  miniszter,

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

1.2. A hátrányos helyzetű, cigány ta-
nulók eredményes középfokú ok-
tatásához szükséges a kollégiumi
Íérőhelyek növelése, különösen a
több  középfokú  intézménnyel
rendelkező  városokban,  megye-
székhelyeken. A kollégiumi férő-
helyek  növelésére  irányuló  fej-
1esztés  mellett,  a  cigány  kisebb-

ség  igénye  esetén  meg  kell  te-
remteni  középfokú  oktatási  köz-

pontok  létrehozásának  feltételeit
Budapesten  és  Észak-kelet  Ma-
gyarországon.  Ennek  érdekében
a költségvetési  törvény előkészi`-
tése során javaslatot kell tenni ar-
ra,  hogy  a pályázati  lehetőségek
között  prioritást  kapjon  azoknak
a  fenntartóknak  a  támogatása,
akik  a  fenti  célok  érdekében  lé-

tesítenek,  vagy  fejlesztenek  in-
tézményt. A feladat végrehajtásá-
ról a Tárcaközi  Bizottság érintett
taüa évenként tájékoztatót készít
a Tárcaközi  Bizottságnak.

Felelős:  oktatási  mjniszter,  belügy-
miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos, a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.
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1.3.  Az  iskolarendszerbífl  lemorzso-
lódó - különösen cigány - fiatalok
és  fiatal  felnőttek  szakképzettsé-
géhez  jutását  és  foglalkoztatását
komplex  programok  kidolgozá-
sával  és  intézményi  bevezetésé-
vel  kell  segíteni.  E  képzési-fog-
lálkoztatási  programok  kidolgo-
zásához  fel  kell használni  a kül-
földi, valamint a korábbi Munka-
ügyi Minisztérium, illetve a Mű-
velődési  és  Közoktatási  Mirisz-
térium  PHARE  programjainak
tapasztalatait.  A  programoknak
elő kell segíteniük az általános is-
kola sikeres befejezését.

Felelős:  oktatási  miniszter,  szociális
és  családügyi  nriniszter

Határidő:  folyamatos,  program  ki-
dolgozására:  1999.  december 31.
bevezetésére:  2000. június  31.

1.4. A hátrányos helyzetű cigány fia-
talok  közép-  és  felsőfokú  tanul-
mányait  a jó  tanulmányi  ered-
ményhez  kötött  ösztöndíjakkal,
illetve  a  felsőfokú  intézmények-
be szÓIÓ  sikeres  felvételi vizsgák
érdekében a cigány fiatalok egye-
temi előkészi'tőkön való részvéte-
lét pályázatokkal  kell  támogatni.
A  pályázati  rendszerek  eredmé-
nyessége  érdekében  kezdemé-
nyezri  kell  az  ilyen  tl'pusú  Ösz-
töndíjakat,  pályázatokat  meghir-
dető  állami,  illetve  közhasznú
szervezetek,  különösen  közala-
pítványok  együttműködését.  A
feladat  végrehajtásáról  a  Tárca-
közi Bizottság érintett tagj a éven-
ként tájékoztatót  készít  a T`árca-
közi Bizottságnak.

Felelős:  oktatási miniszter,  Nemzeti
és Etnikai Kjsebbségi llivatal el-
nöke

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

1.5.  Az  egyéb  területeken  folyó
programok  eredményessége  ér-
dekében a Cigányügyi Tárcaközi
Bizottságot  tájékoztatni  kell  az
oktatási  miniszter  áltál  önállóan
ellátott alábbi feladatokról:

1.5.1.   A  Közoktatásról   szÓIÓ   1993.
évi  LXXIX.  törvény  valamint  a
csatlakozó jogszabályok módosí-
tásából  adódóan,  a  Nemzeti,  et-
nikai kisebbség  Óvodai  nevelésé-
nek irányelve és a Nemzeti, etni-
kai kisebbség iskolai oktatás`ának
irányelve   kiadásáról   szÓIÓ
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelete
alapján:

a) a cigány kisebbségi oktatás tartal-
mi fejlesztése,

b)  a kerettantervek kidolgozása,

c)  az  értékelés  és  minőségbiztosítás
feltételeinek megteremtése,

d)  az  oktatáshoz  szükséges  tanesz-
közök,  módszertani  scgédletek
biztosítása,

e)  az Országos  Cigány Önkormány-
z,attal  történő  egyeztetéstől  füg-
gően a cigány  nyelvek oktatásá-
hoz szükséges követelmények ki-
dolgozása.

1.5.2.  A  cigány  kisebbségi  oktatás-
ban  kiemelkedő  szerepet játszó
önkormányzati,  alapítványi  stb.
femtartású  intézmények  fejlesz-
tése, munkájuk szakmai és anya-
gi támogatása.

1.5.3.  A  cigány  kisebbségi  Óvodai
nevelés  és  az  iskolai `neve|és  és
oktatás  szakmai  támogatására  a
már  kiprőbált  helyi  programok
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elterjesztése,  a  jó  programok
adaptálásához  a lehetőségek biz-
tosítása.  Az  eredményes  progra-
mok  feltárására  pályázat  kiírása,
azok  szakmai  ellenőrzését  köve-
tően adatbank létrehozása.

1.5.4.  Ösztöndíjpályázatok  a közép-
és  a  felsőfokú  oktatásban  részt-
vevő,  eredményes  munkát végző
cigány  fiatalok számára:

a)  ösztöndíjpályázat  jó  tanulmányi
eredménnyel rendelkező középis-
kolai  tmulók részére,

b)  ösztöndíjpályázat  jó  tanulmányi
munkát  végző  egyetemi  és  I`Őis~
kolai  hallgatók részére.

1.5.5.  A középfokú oktatásban részt-
vevő cigány tanulók lemorzsoló-
dásának  visszaszon'tása  és  a  te-
hetséges  fiatalok  számára  a  to-
vábbtanulás  esélyének  segítése:

a)  pályázat kiírása  mentori  rendszer
kialakítására  a  középfokú  intéz-
ményekben,

b)  pályázat  kh'rása  az  érettségizett,
továbbtanulni  szándékozó  fiata-
1ok  egyetemi  vagy  főiskolai  el-
őkészítőn való  részvételére.

1.5.6.  A romológia oktatásának ösz-
tönzése  elsősorban  a  felsőfokú
pedagógusképző  intézmények-
ben  a  már  működő  tanszékek,
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tanszéki  csoportok  munkájának
támogatása pályázat  kiírásával.

1.5.7.  A  cigány  kisebbségi  oktatás-
ban  résztvevő  pedagógusok  szá-
mára szervezett továbbképző tan-
folyamok  támogatása,  pályázat
útján.

1.5.8.  A cigány kisebbségi oktatással
kapcsolatos  kutatások  támogatá-
sa,  pályázat útján.

Felelős:  oktatási  miniszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

2. Kultúra
2.1. Fejleszteri kell a cigányság kul-

turális tevékenységéhez, csoport-
szerveződéséhez  kapcsolódó
közművelődési  intézmény- rend-
szert és a kulturális értékek meg-
Őrzését  szolgáló  szakintézmé-
nyek  rendszerét.  Az  intézmény-
hálózat  fejlesztésére  vonatkoző-
an, az Országos Cigány lnfomá-
ciós és Művelődési KÖzpont köz-
reműködésével  részletes  prog-
ramterveket  (átfogó  szakmai
programokat,  megv'dlósíthatósági
tanulmányokat,  részletes  finan-
szírozási ütemterwel) kell készí-
teni.

Felelős: Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának minisztere

Határidő:  folyamatos,  a  program-
terv  kidolgozása:   1999.  decem-
ber  31.

2.2. A reális igényekkel összhangban
elő kell  segíteni, hogy az oktatá-
si,  kulturális  és  a közművelődési
szolgáltatások,  könyvek,  mód-
szertani  segédanyagok,  tan-
könyvek  anyanyelven  is  hozzá-
Íérhetőek  legyenek  a  cigányság
számára.   Fel  kell  mérni,  hogy
milyen  finanszírozási  lehetősé-
gek vamak az anyanyelvi kultúra
támogatására és azok milyen for-
mában  fejleszthetők tovább.

Felelős: Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának  minisztere,
oktatási ininiszter

Határidő:  1999.  december  31.

2.3.  Az  ország  különböző  települé-
sein  működő  cigány  közösségi
házakban  dolgozó  szakemberek
munkáját képzésekkel és tovább-
képzésekkel  kell  támogatiii.  A
képzések  végrehajtására  évente
ütemtervet  kell  készíteni.  Az  in-
tézményrendszer  fejlesztése  ér-
dekében ösztönözni kell olyan át-
fogó  szakmai  programok  kidol-
gozását,  amelyeknek  célja,  hogy
a helyi  lakosság  minél  szélesebb
körben vegye igénybe a közössé-
gi  házak  szolgáltatásait.

Felelős: Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának  minisztere,
oktatási miniszter, belügymiiiisz-
ter, Nemzeti és Etnikai Kjsebbsé-
gi  mvatal  elnöke

Határidő:  folyamatos,   a  képzési
ütemterv első alkalommal történő
elkészi'tése:   1999.   inájus   31.   az
átfogó  szakinai  program elkészí-
tése:   1999.  december  31.

3.  Foglalkoztatás, agrárgazda-
ság, térségfejlesztés

3.1.  Foglalkozíatást elősegítő inléz-
kedések

3.1.1. A megyei munkaügyi közpon-
tok vagy azok kirendeltségei, va-
lamint  a  cigány  kisebbségi  ön-
kormányzatok,  szervezetek  kö-
zött  olyan  tartalmú  (pl.  tájékoz-
tatásra,  munkaszervezésre,  kép-
zésre,   a  1`oglalkoztatás  területén

tapasztalható  hátrányos  megkü-
lönböztetés  megelőzésére,  meg-
szüntetésére  irányuló)  szakmai
együttműködési  inegállapodások
megkötésére,  meghosszabbításá-
ra  van  szükség,  amelyek  legin-
kább   alkalmasak  a  cigányság
foglalkoztatás ára,  l`oglalkoztatási

problémáinak  megoldására.  En-
nek keretében meg kell  vizsgálri
cigány   kisebbséghez   tartozó
szakemberek  inunkaügyi  köz-
pontban  történő  alkalmazásának
lehetőségét is.  A megállap()dás()k
tartalmáról,   az  együttműködés
formáiról,  a  megvalősult progra-
mokról  a  Tárcaközi  Bizottság
érintett tagja évenként elemző tá-
jékoztatót készít  az érintct{  mun-
kaügyi  központok közreműködé-
sével  a  Tárcaközi  Bizottság  ré-
szére.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
niszter

Határidő:  1`olyamatos,  az  értékelés
első  alkalommal  történő  elkészi'-
tése:  1999.  december  31.

3.1.2.  A már működő sikeres foglal-
koztatási  programok  (pl.  kis-  és
középvállalkozások,  közmunkák,
közhasznú  munkák,  agrárgazda-
sági, szociáüs l`öldprogramok, te~
rületl`ejlesztési  programok,  vala-
mint egyéb, a tartós munkanélkü-
liség   csökkentésére   irányuló
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programok,  stb.)  hasznosítható
szerv\ezeti és módszertani tapasz-
talatainak összegzésével, a támo-
gatási  formák  bemutatásával  ké-
szüljön  módszertarri  tájékoztató
ftizet, a települési- és a cigány ki-
sebbségi  önkormányzatok,  szer-
vezetek részére, amely új progra-
mok  szervezéséhez  és  működte-
téséhez nyújtiiat  segítséget.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
riszter,  földművelésügyi  és  vi-
dékfejlesztési  niiniszter,  Minisz-
terelnöki Hivatal közigazgatás és
területpolitikai  ügyekért  felelős
politikai  államtitkára,  gazdasági
miniszter

Határidő:  1999. június 30.

3 .1.3 . A tartósan munka nélkül lévők
munkaerő-piaci helyzetének j aví-
tására  ind'tott  központi  foglal-
koztatási  és  képzési  programok
megvalósulását  -   a  cigány  ki-
sebbségi  önkormányzatok,  szer-
vezetek, települési önkományza-
tok bevonásával regionális és or-
szágos  szinten  -  évente  értékelni
szükséges.  Az  értékelésríl,  a ci-
gányság  foglalkoztatási  nehézsé-
geinek  megoldását elősegítő  fej-
lesztési program -javaslatokról a
Tárcaközi Bizottság érintett tagja
írásos tájékoztatót készít a Tárca-
közi  Bizottság  részére.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
'   niszter,  földművelésügyi  és  vi-

dékfejlesztési  miniszter,  Minisz-
terelnöki Hivatal közigazgatás és
területpolitikai  ügyekért  felelős
politikai  államtitkára,  belügymi-
niszter

Határidő:  folyamatos  az  értékelés
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

3.1.4.  A  foglalkoztatási  törvény  ke-
retei között - elsősorban az aktív
foglalkoztatás  politikai  eszköz-
rendszer működése során nyújtott
többlet támogatások lévén a hát-
rányos helyzetűek -  köztük  a ci-
gány  emberek  -  javára  előnyös
megkül9nböztetést  kell  alkal-
mazni.  Ertékelést  kell  készíteri
az  alkalmazott  támogatási  for-
mákról,  esz,közökrő1,  azok  fel-

használásának  hatékonyságáról
és  hatásosságáról,  fejlesztési  le-
hetőségeiríl

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
riszter,  Miniszterelnöki  Hivatal
közigazgatás  és  területpolitikai
ügyekéii  felelős  politikai  állam-
titkára,  földművelésügyi  és  vi-
dékfejlesztési  mjniszter

Határidő:  1999.  december 31.

3.1.5.  A  pályakezdő  munkanélküli
fiatalok  támogatási  rendszerét
®éldául : altemati'v munkareőpia-
ci  szolgáltatások,  tranzitfoglal-
koztatási  és  képzési  programok,
stb) olyan formában kell működ-
tetni,  hogy  az  a  hátrányos  hely-
zetű  -  köztük  cigány  -  fiatalok
munkába  lépését,  vállalkozíivá
válását  kiemelten  segi'{se  clő.  A
támogatási  rendszer  keretében
megvalósuló programokban érin-
tettek  résztvételéről,   a  legális
munkaerőpiacra  történő  belépési
lehetőségeikrő1,  azok  tartósságá-
ról  éves  gyakorisággal  a  Tárca-
közi  Bizottság érintett tagja tájé-
koztatót készít a tárcaközi bizott-
ság részére.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
niszter

Határidő: folyamatos, a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészi'-
tése:  1999.  december 31.
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3.1.6.  A tartós  munkanélküliek  fog-
1alkoztatási  esélyeinek  javítása
érdekében  folytatni  szükséges  a
közhasznú  és  közmunka progra-
mokat,  a térségi  fejlesztési prog-
ramokkal  Összehangolt  formá-
ban,  a  települési  és  cigány  ki-
sebbségi  önkormányzatok  bevo-
násával.  A  munkanélküliségtől
kiemelten  súlytott  térségekben
folyamatosan elemezni,  éiiékelni
kell, hogy a közhasznú  - és köz-
munka  programok  milyen  mér-
tékben  járulnak  hozzá  a  tartós
munkanélküli,  hátrányos  helyze-
tű  társadalmi  rétegek,  Így  a  ci-
gánys ág foglalkoztatási helyzeté-
nek javításához,  az  értékelés  ta-
pasztalatairól a Tárcaközi Bizott-
ság  érintett tagja évente tájékoz-
iam5t készít a Tárcaközi Bizottság
részérc`.

Felelős:  szociahs  és  családügyi  mi-
niszter,  földművelésügyi  és  vi-
dékfejlesztési  iriniszter,  Minisz-
terelnöki Hj.vatal közigazgatás és
területpolitikai  ügyekért  felelős
pohtikai  állaintitkára,  belügymi-
niszter

Határidő:  folyamatos  a tájékoztató
első  alkalommal történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

3.1.7.  A telepek  vagy  telepszerű  la-
kókörnyezetek  kiváltásához



és/vagy  infrastrukturális  fejlesz-
téséhez  kapcsolódóan  célzott
közmunkaprogramokat kell meg-
hirdetni,  prioritást  biztosítva
azoknak a települési Önkormány-
zatoknak,  amelyek  saját  anyagi
eszközeikkel  kiegészítve  a  helyi
cigány  közösségekkel  együttmű-
ködve  vállalják  a  programok
megvalósítását.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
niszter

Határidő:  1999.  május  31.

3.1.8.  Az  Országos  Foglalkoztatási
Közalapítvány  által  támogatott  a
hátrányos  helyzetű,  köztük  ci-
gány  -  lakosság  foglalkoztatását
és  munkaerőpiacra  történő  visz-
szakerülését célzó programokról,
a  vállalkozóvá  válást  elősegi'tő
képzésekről és tanácsadásokról, a
munkaerő  -  piacra  történő  visz-
szakerülés  eredményeiről  a  Tár-
caközi  Bizottság  érintett  tagja
évenként elemző tájékoz,tatót ké-
szít  a T`árcaközi  Bizottság részé-
re.

Felelős:  gazdasági  miniszter

Határidő:  folyamatos  a  tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészi'-
tése:   1999.  december  31.

3.1.9.   A  Regionális  Munkaerő-1`ej-
lesztő- és  Képző KÖzpontok hát-
rányos  helyz,etű,  tartós  munka-
nélküliek -  köztük  a cigányság  -
számára meghirdetett programj a-
it, képzéseit és igény esetén az ál-
talános iskolai felnőtt oktatás biz-
tosításával  is    -  bővíteni  szüksé-

ges.  A Regionális  Munkaerő-fej-
lesztő  és  Képző  Központok  ki-
emelt  feladata,  hogy  a  taiifolya-
mokon nagyobb arányban vegye-
nek  részt  a  munkanélküliséggel
különösen súlytott kis települések
halmozottan  hátrányos  helyzetű
lakosai.  A  Tárcaközi  Bizottság
érintett  taaa  évenként  tájékoz-
tatót készít a Tárcaközi Bizottság
részére.  A Regionális Munkaerő-
fejlesztő  és  Képző  Központok
közreműködésével   az  álta,1uk
megvalósított programok és kép-
zések  eredményeiről,  fejlesztési
lehetőségeirő1.
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Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
niszter

Határidő:  folyamatos  a téjékoztató
első  alkalommal  történő  elkészi`-
tése:  1999.  december 31.

3.1.10.   A  mikro-  kis-  és  középvál-
1alkozások  fejlesztésének  kö-
zéptávú  stratégiájáról   szÓIÓ
1161/1998.  (XII.17.)  korm.  hatá-
roz,at  4.  pontjával  összhangban
kell  vizsgálni  a létrehozandó  kis
-  és  középvállalkozói  cél  elő-
irányzat  támogatásával  külön
program  indításának  PHARE
források  bevonásának  lehetősé-
gét  a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű  rétegek  -  köztük  a  ci-
gány  lakosság  -  váll`dlkozásainak
fejlesztése  érdekében.

Felelős:  gazdasági  miniszter

Határidő:  2000.  május  31.

3.2. Agrárgaz;dasági programok

3.2.1.  A hátrányos helyzetű -köztük
cigány  családok  -  megélhetésé-
<nek elősegítése érdekében  a szo-

ciális fölprogram további működ-
tetése,  bővítése  és  kiterjesztése
szükséges  a  települési  és  cigány
kisebbségi   önkormányzatok,
szervezetek  közreműködésével,
és  a Magyarországi  Cigányokért
Közalapítvány  bevonásával.  A
kibővített, működő szociális föld-

programok tapasztalatairól  éven-
ként  több  megyére  kiterjedő  ha-
tásvizsgálat  alapján  téjékoztatót
és a fejlesztésére vonatkozóan ja-
vaslatot kell  készíteni.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
nisz,ter,  földművelésügyi  és  vi-
dékfejlesztési  miniszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkalommal  töiiénő  elkészí-
tése:   1999.  december  31.

3.2.2.  Az  Országos  Cigány  Önkor-
mányzat  által  javasolt  kistérsé-
gekben  indított  szociális  f`öld-
programok  modell  -  ki'sérleteit
folytatni kell, a programok tapsz-
talatairó1,   az  érintett  családok
megélhetési feltételeinek változá-
sáról  a Tárcaközi  Bizottság  érin-
tett  tagja  évenként  tájékoztatót

készít  a  Cigányügyi  Tárcaközi
Bizottság  részére.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
niszter,  földművelésügyi  és  vi-
dékfejlesztési  miniszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészi'-
tése:  1999.  deceinber  31.

3.2.3.  A szociális  földprogramokban
résztvevők  gazdálkodóvá,  Őster-
melővé,  illetve  vállalkozóvá  vá-
lásának  elősegítése  érdekében
képzési  és  szaktanácsadói  szol-
gá]tatásokat kell nyüjtaiii, bevon-
va  a  Földművelésügyi  és  Vidék-
fejlesztési  Minisztérium  illeték-
ességi  körében  működő  falugaz-
dász  szervezeteket.   A  képzési,
szaktanácsadási  szolgáltatások
alkalmazásáról,   az  elindított
programok tapasz,talatairól  a T.ár-
caközi  Bizottság  érintett  tagja
évente  tájékoztatót  készi't  a  Tár-
caközi  Bizottság  részére.

Felelős:  szociális  és  családügyi  mi-
niszter,  földművelésügyi  és  vi-
dékfejlesztési  miniszter

Határídő:  folyamatos  a  tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

3.2.4.  Az  állami tulajdonban maradt
mezőgazdaságilag  művelhető  te-
rületeknek  a  szociális  l-`Öldalapba
történő  átadásának  lehetőségérffl
folytatott  felmérés  alapján  meg
kell  vizsgálni  -  a  szociális  1`öld-

program  bővítése  céljábó1   -  a
földterület  biztosításának  egyéb
lehetőségeit és ki kell dolgozni az
ehhez  szükséges  jogi  szabályo-
zást.

Felelős:  földművelésügyi  és  vidék-
fejlesztési  minisztérium,  Minisz-
terelnöki Hivatalt vezető minisz-
ter  szociális  és  családügyi   mi-
riszter

Határidő:  1999.  december 31.

3.3.  Térségf ejlesz.tés

3.3.1.   A  Megyei  Területfejlesztési
Tanácsok,  valamint  a  Megyei
Munkaügyi  Központok  bevoná-
sával  olyan  térségi  támogatási
rendszerek  kidolgozása  szüksé-
ges,  amelyek  felhasználásával
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komplex  fejlesztési  programok
indíthatók  a  hátrányos    helyzetű
rétegek  -  köztük  a  cigányság  -
foglalkoztatási  körülményeinek
j avítása érdekében.

Felelős:  földművelésügyi  és  vidék-
fejlesztési  miniszter,  szociális  és
családügyi  miiiiszter,  Miniszter-
elnöki Hivatal közigazgatás és te-
rületpolitikai ügyekért felelős po-
1itikai  államtitkára

Határidő:  2000.  május  31.

3.3.2. A területfejlesztés központi el-
Őirányzatából,  központi  feladat-
ként  -  olyan  településeken,  ahol
a  lakónépességen  belül  jelentős
részarányt  képviselnek  a  halmo-
zottan  hátrányos  helyzetű  réte-
gek,  köztük  a  cigány  kisebbség
közösségeinek  tagjai  -  külön  tá-
mogatást kell  biztosítani  a regio-
nális,  megyei  és  helyi  válságke-
zelő  programok  önerős  részará-
nyának  kiegészítésével  a  terület~
fejlesztési programok megvalósí-
tására.

Felelős:  földművelésügyi  és  vidék-
fejlesztési miniszter,  Miniszterel-
nöki  I-Iivatal  közigazgatás  és  te-
rületpolitikai ügyekért felelős po-
1itikai  államtitkára

Határidő:  1999.  december 31.

3.3.3. T`ájékoztató fórumokat, képzé-
seket és  szaktan`ácsadási  szolgál-

tatásokat  kell  sz,ervezni  -  a  me-

gyei területfejlesztési tanácsok és
a  munkaügyi  központok  közre-
működésével,   az  Országos  Ci-
gány Önkormányzat bevonásával
- a települési önkormányzatok il-
1etékesei, a cigány kisebbségi Ön~
kormányzatok, szervezetek veze-
tői  és  képviselői  számára  azért,
hogy  a  hátrányos  helyzetű  ci-
gányság  nagyobb  arányban  ve-
hessen részt  a helyi és regionális

jellegű  fejlesztési programokban.
A képzési programok,  tréringek,
szolgáltatások  tapasztalatairól   a
Tárcaközi  Bizottság érintett tasta
évente  tájékoztatót  készít  a Tár-
caközi  Bizottság részére.

Felelős:  földművelésügyi  és  vidék-
1`ejlesztési  miniszter,  szociális  és
családügyi  iriniszter

Határidő:  folyainatos, a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészi'-
tése:   1999.  december  31.

3.3.4.  A megyei területfejlesztési ta-
nácsok  által  támogatott  eddigi
programokat elemezni és értékel-
ni  kell  abból  a  szempontból,
hogy  azok mennyiben enyhftik a
tartós muiikanélküliséget, milyen
mértékben  és  hatékonysággal
érik  el  azokat  a  településeket,
ahol  a  lakosságon  belül jelentős
részarányt  képviselnek  az  átla-
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gosnál rosszabb  életkörülmények
között  élő  cigány  kisebbségi  kö-
zösségek  tagjai.  Az  értékelés  ta-

pasztalatait  a  következő  évi  pá-
lyázati  célok  meghatározásak()r
figyelembe  kell  venni.

Felelős:  földművelésügyi  és  vidék-
fejlesztési  miniszter,  Miniszterel-
nöki  Hivatal  közigazgatás  és  te-
rületpolitikai ügyekért felelős po-
litikai   államtitkára,  szociális  és
családügyi  miniszter

Határidő:  a tájékoztató  elkészítése:
1999.  december  31.

4.  Szociális, egészségügyi és la-
kásprogramok

4.1.  A cigány lakosság egészségi  ál-
lapotának  javítása,  valamint  az
egészségügyi   szolgáltatás()k
igénybevétele  során  előforduló
hátrányos  megkülönböztetést
eredményező  gyakorlatok  meg-
szüntetése  érdekében  kutatási
programot  kell  indítani  a  cigány
lakosság  egészségi  állapot-muta-
tóiró1, az egészségügyi  szolgálta-
tást  nyújtó  intézmények  és  az
érintett  lakosság  kapcsolatáról.
Vizsgálat   alapján   az   egész-
ségpolitikai  stratégiához  kapcso-
1Ódóan  szakmai  programot  kell
kidolgozni.

Felelős: egészségügyi miniszter, Mi-
niszterelnöki  Hivatal  társada-
lombiztosításért  felelős  politikai
államtitkára,  Neinzeti  és  Etnikai
Kisebbségi  Hivatal  elnöke

Határidő:  a kutatási program  meg-
valósításának  liatárideje:   2000
december 31.  a szakmai program
kidolgozásának liatárideje:  2001.
március  31.

4.2. Bővíteni kell a népegészségügyi
szempontból is fontos, prevenciót
szolgáló különböző szűrő-gondo-
zÓ szolgáltatások körét.  A telepe-
ken vagy telepszerű  lakókömye-
zetben élő, a kömyezeti és egész-
séget  veszélyeztető  tényezők
megszüntetése érdekében, a lakó -
közösségek,  a  települési  és  ki-
sebbségi  Önkormányzatok  bevo-
násávál,  szakmai  intézkedéseket
kell  kezdeményezni.  Az  egész-
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ségi  állapot  javi'tására  irányuló
intézkedések  végrehajtásárí)l,
azok eredményességérín a Tárca-
közi Bizottság érintett tagja éven-
te i'rásos tájékoztatót készít a Tár-
caközi  Bizottságnak.

Felelős:  egészségügyi  miniszter,
földművelésügyi  és  vidékl`ejlesz-
tési  miniszter,  környezetvédelmi
miniszter,  belügymiiiiszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:   1999.  december  31.

4.3.   A  telepek,  telepszcrű  lakókör-
nyezetek  újratermelődésének
megakadályozása  és  visszaszorí-
tása  érdekében  megkezdett  fel-
mérés  befejezését  követően  -  a
telepek, telepszerű lakókömyeze-
tek kiv`áltására vagy azok inl`rast-
ruktúrájának,  intézményeinek
1`ejlesztésére,   az  ivóvíz  ellátási

problémák  műszaki  megoldására
programot  kell  készíteni  megva-
1Ósíthatósági  tanulmánnyal  és
részletes finanszírozási ütemterv-
vel,  az  érintett  lakóközösségek,
települési  és  cigány  kisebbségi
önkormányzatok,   szzervezetek
bevonásával.

Felelős:  földművelésügyi  és  vidék-
fejlesztési  miniszter,  belügyini-
niszter,  egészségügyi  miniszter,
gazdasági  miniszter`  közlekedési.

lu'rközlési  és  vízügyi  ininiszter,
Nemzeti  és  Etrikai   Kisebbségi
Hivatal  elnöke

Határidő: folyainatos, a megkezdett
felmérés  befejczésének  határide-
je:  1999.  december 31. a szakinai
program  elkészítésének határide-
je:  2000.  május  31.-

4.4.  Értékelni  kell  az  Országos  Ci-

gány  Önkormányzat  és  a  Jóléti
Szolgálati  Alapítvány  lakásprog-
ramjainak  tapasztalatait.  Javasla-
tot kcll tenni a hátrányos helyzetű
rétegek  -  ezen belül  a  cigányság
-  1akásproblémáinak  megoldását

segítő  programok  továbbfejlesz-
tésére.

Felelős:  szociális  és  családügyi  ini-
niszter,  gazdasági  miniszter,  bel-
ügyminiszter, földművelésügyi és
vidék±`ejlesztési   ininiszter,  Nem-
zeti és Etrikai  Füasebbségi Hiva-
tal  elnöke

Határidő:1999.  november 30.

5.  Diszkriminácíóe]lenes  prog-
ramok

5.1.  Ajogalkotásról  szÓIÓ  1987.  évi
XI.  tv.  45.  paragralúsban  foglal-
tak alapján folyamatosan vizsgfl-
ri kell a hátrányos megkülönböz-
tetés  tilalmát  tartalmazó  jogsza-
bályok  gyakorlaü  hatályosul`ását.
A vizsgálat tapasztalatairól a Tár-
caközi  Bizottság tagjai éventc  tá-
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jékoztatót készítenek a Tárcaközi
Bizotiság  részére.  A  vizsgálatok
eredményei  alapján  a  szükséges
jogszabály-  módosítási  feladato-
kat  el  kell  végeziii.  Meg  kell  tc-
remteni  annak  lehetőségét,  hogy
a különböző  szabály()zási  terüle-
teken  a jövőbeni  jogalk()tás  biz-
tosítsa,   illetőlcg   segítse  elő   a
diszkriininációmcntes   gyakorlat
érvényesülését.

Felelős:  az  érintett  miniszterek

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztatt't
első  alkalommai  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

5.2.  Folyamatosan  figyelemmel  kell
kísérni  a  cigány  kisebbséghez
tartozókkal  kapcsolatos  rcndőri
magatartás jogszerűségéi.  Ennek
tapasztalatairól,  a  mcgoldásokra
vonatkozó intézkedési terveki-ől a
Cigányügyi  Tárcaközi  Bizottság
érintett  tagja  évente  tájékt>ztatí]t
készít.

Felelős:  belügyininiszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztat('i
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:  1999.  december  31.

5.3.  A  rendészeti  szervck  graduális
képzésében  -  a  diszkriirinácit't-
mentes,   huinánus   sz()1gáltatás-
nyújtás  érdekébcn  - a cigányság-
ra vonatkozó társadalomtörténeti,
kulturális,  szoci()lógiai  st,b.  isme-
reteket  a  gyakorlaü  alkalmazás

:Z;ratjítpaik:#r:ra:;kAt`Éjí::ítséesi
lelietőségeirífl  a Cigányügyi  Tár-
caközj  Bizottság  érintett  tagja
évente tájékoztatót készít a Cigá-
nyügyi  Tárcaközi   Biz()tiság  ré-
szére.

Felelős:  belügyminiszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
clső  alkalommal  történő  elkészí-
tése:   1999.  december  31.

5.4.  Folytatni kell  a rendészeü vezc-
tőképzésbcn,  l`első és középveze-
tői  szinten     konfliktus-kezelésrc
szakos()dott   küll`öldi   és   hazai
szervezetek  közreműködésével  -
az  előítéletességbífl  adí)dó  konl`-
.liktusok kezelését és megelőzését
célzó technikák oktatását.  A kép-

„I,"GO DROM" 1999.    május



zések  tapasztalatairó1,   azok  fej-
lesztési lehetőségeiről a Tárcakö-
zi  Bizottság  érintett  tagja  évente
tájékoztatót  készít  a  Tárcaközi
Bizottság  részére.

Felelős:  belügyminiszter

Határidő:  folyainatos,  a tájékoztató
első  alka]ommal  történő  elkészí-
tése:   1999.  december  31.

5.5.  A cigányság  érdekérvényesítési
lehetőségének  javítása,  valamint
a  hátrányos  megkülönböztetés
megelőzése és  megszüntetése ér-
dekében   a  jogvédő,   valamint
koiffliktusmegelőzést- és kezelést
végző  szervezetek,  intézmények
tevékenységét  támogatni  szüksé-
ges.  A  feladat  végrehajtásáról  a
Tárcaközi  Bizotság  érintett  tagja
évente  tájékoztatót  készít  a  Tár-
caközi  BizottLság  részére

Felelős: Nemzeti és Etnikai  FGsebb-
ségi  Hivatal  elnöke

Határidő:  folyainatos,  a tájékoztató
első  alkalommál  történő  elkészí-
tése:   1999.  december  31.

6.  A  cigánysággal  kapcsolatos
kommunikációs  munka  fe]-
adatai

6.1.   Kezdeményezni  kell  a  cigány
kisebbségi  médiát  támogató  ala-
pítváhyok,  közalapítványok  és
intézmények     tevékenységének
összehangolását  a  folyamatos
együttmüködés és  a források ha-
tékony  felhasználása  érdekében.
A  Tárcaközi  Bizottság  érintett
tagja  évenként  elemző  tájékoz-
tatót készít a különböző támoga-
tási l`ormák alapján működő töm-
megkomunikációs  programokról
a TÁrcaközi  Bizottság  részére.

Felelős: Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi  mvatal  elnöke,  Miriszterel-
nöki  Hivatal  közigazgatás  és  te-
rületpolitikai ügyekért felelős po-
1itikai államtitkára, Nemzeti Kul-
turális  Örökség  Minisztériumá-
nak minisztere, oktatási miniszter

Határidő:  folyamatos,  a tájékoztató
első  alkálommal  történő  elkészí-
tése:   1999.  december  31.

6.2.  A többségi  társadalom reális ci-

gányság-képénck  kialakl'tása  ér-
dekében  stratégiai  tervet  kell  ki-
dolgozni   az  Országos  Cigány
Önkormányzat,  valamint  a  iné-
diumok  szakértőinek  bevonásá-
val.

Felelős: Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának  minisztere,
oktatási miniszter, Miniszterelnö-
ki  Hivatal  közigazgatás  és  terü-
1etpolitikai  ügyekért  felelős  poli-
tikai államtitkára, Nemzeti és Et-
rikai  Kisebbségi  Hivatal  e]nöke

Határidő:  1999.  december 31.

6.3. A külföldi közvélemény tájékoz-
tatása  céljából  idegen  nyelvű  tá-
jékoztató  dokumentumokat  kell
készi'teni  a  nemzetközi  tájékoz-
tató  és  döntéshozó  szervezetek-
hez történő  eljuttatás  céljábó].

Felelős:  külügyminiszter,  Nemzeti
és Etnikai  Kisebbségi  Hivatal el-
nöke

Határidő:  1999.  december 31.

6.4.  A  cigányság  életkörülményei-
nek, társadalmi helyzetének javí-
tására  irányuló  középtávú  intéz-
kedéscsomag  végrehajtásával
kapcsolatosan  kommunikációs
t.ervet  kell  kidolgozni.

Felelős:  Nemzeti és Etrikai Füsebb-
ségi  Hivatal  elnöke

Határidő:  1999.  december 31.

6.5.   A  cigány   kisebbségi   önkor-
mányzati képviselők részére kép-
zési  programokat kell  kidolgozni
és  szervézni  az  Országos Cigány
Önkormányzat  együttműködésé~
vel  annak érdekében,  hogy  a he-
lyi  kisebbségi  önkormányzati
képviselők megfelelő ismereteket
szerezzenek  a  kisebbségi  oktatás
területén meglévő jogaikr(')l, azok
gyakorlásának módj áról.

Felelős:  Nemzeti és Etrikai  Kisebb-
ségi  Hivatal  elnöke,  oktatási  mi-
niszter

Határidő:  folyamatos,   a  képzési
program  kidolgozásának  határi-
deje:  1999.  május  31.

6.6.   A  cigány   kisebbségi   önkor-
mányzatok,  szervezetek képvise-
lői  részére  a  cigány  lakosság  és
a  különböző  intézményrendsze-
rek  közötti  kommunikáció  és
együttműködés  elősegi`tése  érde-
kében  képzéseket,  tanácskozáso-
kat  kell  szervezni,  az  Országos
Cigány Önkományzat bevonásá-
val. A szakmai programok végre-
hajtására  évente  ütemtervet  kell
készíteni.

Felelős:  Nemzeti és Etnikai  Kisebb-
ségi  mvatal elnöke

Határídő:  folyamatos,  az  ütemterv
első  alkalommal  történő  elkészí-
tése:   1999.  május  31.
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Pintér   Sándor   belügyininiszter     amcly a kölcsönös párbeszéden túl,
és    `az    Országos    Cigány    Önkor-     megoldási alternati'vát is kínál...
mányzat képviselői -Farkas Flóri-        Farkas  FIórián  clmondta,  hogy  a
án   vezetésével   -   a   rendőrséggel     társadalmi    szükségszerűség    lu'vta
karöltve  egy  olyan  szakmai  prog-     életre azt a közös gondolatot, amely
ram     életbeléptetésén     dolgoznak,     a  rasszizmus   élét  tompítaná  és   a

1.  Az  OCŐ  és  az  ORFK  képviselői  1.élévente  értékelő-egyeztető  ülésen
találkozzanak.

2.  A cigányokat érintő atrocitások esetén  - főleg kirívó ügyekben - soron
kívül fogadja az OCŐ képviselőjét a rendőrkapitányság illetékesc.

3.  A inegyei  főkai)itány  és  a cigányság megyei vezetője negyedévenként
egyeztessen az együtmuködés tapasztalatairól.

4.  A megyei  főkapitány  z'dtal  a kapcsolattartásra kijelölt rendőrtiszt leg-
alább havonta tídálkozzon  a megyei - cu OCÖ ált{d megbízott - koordiná-
torral.

c]S.ánAyke,Tsgg:Űég:%nyíághéáeynzt:t;gz:tzőg]rt,],`,í]vcjtavemüeáí:[3]3gzgLűe]fó5::té:
je8yében.

6. Aliol nem működik kapitányság, ott a kirendelt őrsparancsiiokság tartsa
a kapcsolatot a Cigány  Kisebbségi  Öikományzat vezetőjével.  Ennek hiá-
nya esetén a településen működő cigányszervezet vezetőivel. Mind megyei,
mind helyi szinten rendkívüli esemény esetén a kai)itány, illetve őrspzirancs-
nok fogadja a cigányság vezetőit.

A Belügyminisztérium és az Országos Cigány Önkományzat fclz'illít egy
vegyes bizottságot,  amcly  figyelemmel kíséri,  felügyeli az együtműködési
megállapodásbm  foglctitak valóra váltását.  A bizotLság  által  elkés?.ített be-
számolót évente egyszeri alkalommal a Belügyininiszter és az OC0 elnöke
közös talákozón értékeli.

rendőrségi túlkapásokat fegyelmez-
né, illetve kérné számon.

Az  együttgondolkodás  6  pontban
l`()galmazódott  meg,  s  amak  betar-.
tását  mindkét  fél  figyelemmel   kí-
sérné.  A  19  megyei  képviselők be-
von`ásával  számon  kérné  az  együtt-
működés végrehajtását.

Pintér  Sándor belügyininiszter úr
elmondta,  liogy  a  inár  vázolt  szer-
ződés  `d7.t  a  feladatkört  töltené  be,
melynek során a mindkét fél részé-
ről   l-`elmerülő   előítéleteket   kezelni
tudja.

Az    államigazgatási   határozatok
elősegítenék  a  program  törvényes
keretét, hogy olyan közös  döntések
szüleuiessenek,  amely  nemcsak jo-

gi,  hanem   einberi   szempontok  fi-
gyelembe  vételével  hoznának meg,
mert  a  ra.sszismust  nehéz  j()gi  me-
derben  tartani.  A  közös  gondolko-
dás   tervei  most  kovácsolódnak`   a
részleteken  dolgozunk  -  mondta  a
belügyminiszter.

Rác7, Lajos

Vészhelyzet után

Gátmagasi'tás Tarpán
A Lungo Drom márciusi lapszámá-

ban adtunk hfft a Felső Szabolcs me-
gyei ár és belvíz pusztításairól, a tele-
peket, a romákat ért károkról, a csalá-
dok  kiköltöztetéséről  Porcsalmán  és
másutt,.  Különösen  sok  kár  keletke-
zett Porcsalma mellett Tarpán, Tisza-
becsen,  Kisarban  a Tisza,  a  Kraszna
menti  kis  fálvakban.  Ha  hírt  közöl-
tünk tragédiákról, úgy illik beszámol-
ni arról is,  történt-e már valami, s mi
víuható.  Örömmel  tudatjuk,  hogy  a
novemberi  árvizi védekezésnél  hasz-
nált  homokzsákok  kiün'tésével  Tar-
pán megkezdődtek a gátak magasítÁsi
munkái.  Ezekre  a  gátépítési-magasí-
tási munkákra idén  összcsen 2 milli-
árd forintot kapott Szabolcs  Szatmár

Bereg  megye.   Remélhető,   hogy  tu
amúgy    is    fáluszéli    cigánytelepen
épült házak, szociális lakások a jövő-
ben      inegmenekülhemek      hasonló
puszti'tástól. Május derekán már a be-
regi  településeken  jártak  a  kivitele-
zésre    kiírt    FETIVIZIG-pályázaton
nyertes  Borsod  megyei  kon7.orcium
megbízottjai.  Tizenöt  fő  részére  fog-
lalt szállást.  Tárgyaltak a települések
vezetőivel,   Tarpa   polgámesterével
Kovács  Bé]ával  is,  aki  eLmondta:  a
2400 méter hosszúságbm egyméteres
gátmagasítÁshoz      szükséges      1`öld-
mennyiség      kinyerőhelyeiről      már
megkezdték  a  t`ák  kitemelését.   Az
ebben  érintett  területek  földtulajdo-
nosaival  elkezdődtek  a tárgyalások a

kártalanításról.  A határ  túloldalán  lé-
vő  Baclaló  község  magasságábzin  in-
duló  gámagasítás  több,  mint  5  kiló-
méter hosszm  folytatódik  majd  egé-
szen  a  tarpai   szennyvíztisztító  tele-

pig.  Az  idén  szeptember  végéig  204
töl téskilómétcren végzcndő munkíua-
tok  elvégzéséhez  közel  30-40  tarpai
foglalkoztatására nyilik lehetőség. Ha
ámenetileg  is,  ez  is cnyhít a munka-
nélküliségen,   ugyanis   Tarpán   több
mint 200-an kapnak havonta jövede-
lempótló  támogatást.  A polgánnester
közölte:  a  tarpai  önkományzat  hal-
mozódó  anyagi  gondjainak  enyhité-
sét reméli  a megigényelt  20,5  millió
forintos igényük telj esítésétől.
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Könyvkiá I I

'tás Ny,'reg
y ázán

Rangos  esemény  megnyitójára ke-
rült  sor  Nyíregyházán  1999.   április
14-én, a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi  Könyvtár és  a Magyar MŰve-
lődési  lntézet  rendezésében.   Cigány
szemmel   a   Magyarországi   Cigány
Folklór  és   lrodalom  című  kiállítást
Farkas  Kálmán  író,  publicista  nyi-
totta meg.  A műsorban közreműköd-

tek a 13-as Nyíregyházi Általános ls-
kola   tanulói:   Pongó   llona,   Jónás
Zsanett és Beri Mária.

1999.   május „I`"GO DKOM"

A   kiállítás   anyaga,   inelyet   Bt'tdi
Zsuzsanna,   a   Magyar   Művelődési
lntézet  proininens  munkatársa  válo-
gatott, méltán vívta ki az érdeklődők
figyelmét.   Örvendetes,   hogy   Buda-
pest után  elsőként  Móricz Zsigmond
megyéjében,  Krúdy  Gyula  szeretett
városában,   a   Százhuszat   verő   szív
költőjének,   Váci    Mihálynak   szép
szőke városa adott otthont e különle-
gesen  szép,  a cigány  alkotók  műveit
ismertető és bemutató kiállításnak. A
XIX.  századtól napjainkig  terjedő ci~
gány irodalom jeles művei és  alkotó-
inak fényképei is láthatók itt, sok-sok
irodalmi   dokumentum,   valamennyi
Magyarországon    megjelent    cigány
újság,   folyóirat,   mű,   dokumentum,
amelyek egyértelműen bizonyítják,  a
cigányság    szellemi    alkotásai   jelen
vamak a magyar és az európai iroda-
l,omban.

Már  az  első napon sok érdeklődő,
iskola, pedagógus kereste fel a kiállí-
tást,   mely   május   28-ig   tekinuiető
me8.
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Az  „Oktatási  és  Továbbképzési   Köz-

pont" Alapítvány szervezésében került
sor  1999.  május  8-án,  a  Cigány  gyer-
mekek    VII.    Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei  Ki mit tud?   vetélkedőjére.
A  rendezvényen  12  általános  iskola  88
diákja vett részt, 53  műsorszámma].
A    kultúráLis   veté]kedőt   a    Nemzeti
Ku]túrá]is  Örökség  Mínisztériuma,  a

„Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért"
Közalapítvány,   az   Országos   Cigány
Önkormányzat   és   a   Jász-Nagykun-
Szolnok   Megyei   Pedagógiai   lntézet
támogatta.

A Jász]adányi Álta]ános  ]sko]a  moderntánc-csoportja (tánc  katcgória.11.  helyezett)

Radul.\' József,  az OCO  alelnöke  nyitotta  meg a  rendez`Jényt
A Jászladányi  Általános  lskola  tanulói  A  kiskakas

gyémánt f.élkrajcárja  mesét adták clő  (11.  helyezett)

A zsűri:  Kozák lst`Ján, a  Loli Jag együttes vezetője, Lukács  Ernő zenész,  Farkas  Kálmán  író,  a zsűri elnöke,
Raduly JÓzsef, az OCÖ alelnöke, Balogh  László, a szolnoki cigány önkormányzat tagja

1ó „LUNGO DROM" 1999.  május
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A  fegyverneki táncosok (tánc  kategória.  1.  hel}.czctt)

1999,  május „LUNGO DROM"

Murzsa  Mihál}J  és  Sipos  Mária  (Jászjákóhalma)

je]enet  katcgória  1.  he]yezett
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Ve I dég 11 I k: Rad I y SIvá I

sz:|::u,l,yhl;íánvá:á#esc,ivgéárnekt.eÉedpees:
apja lakodalmas zenész,  nyáron részes
aratómunkás.

Édesapja   olyan   ember   volt,   aki   a
munka „vastagabbik" végét fogta meg.
Meszire  néző  ember  hffében  állt,  aki
olyan  álmokat  ígért  a  gyemekeinek,
amely  egy  kivételével  megvalósult.  A
nagyobbik fiú gazdálkodó lett, a követ-
kező  állatorvos,  a hamadik kőműves,
a lány tanár, a kisebbik lány az ő gon-
doskodója. Raduly lstván nem lett em-
bcrorvos,  de  azért  ő  is  diplomát szer-
zett.  S  valóban ha egy álmot nemcsak
megidézünk hanem liagyj uk megeleve-
nedni, akkor a gyakorlat életben tartja.

Az   apa   kimondott   szavának   azért
volt hitele, mert tett is érte. Éppen ezért
a tulajdonságáért vették be vagyon nél-
kül a tsz-be.                                       t

Raduly lstván fél Ötkor kelt, hogy az
iskolában készítse el a házifeladatát és
megtanulja a leckét. Az otthoni zsúfolt
körülmények nem tették lehetővé a ta-
nulást,  mivel  nyolcan  voltak  egy  szo-
bában.

A  közös  szegénység  nem  hozta  fel-
szhre  a cigánykérdést.  Pisti a  tanácsel-
nök fiával ült egy padban, /ma ez aligha
fordulna  elő/.  Korán  megszerette  az  ol-
vasást,   amelyet  kamatoztatott.   Egy-két
forintért  felolvasott,  többnyire  meséket.
A romák közbekiálltásokkal  bíztatták  a
főhőst,  hogy ne hagyja magát legyőzni.
Felnőtt férfiak és ník egy-két Órára gyer-
mekekké lettek, s a képzeletük bejárta a
mesék országútjait,  áhol a szegény gaz-
daggá lett és a jó ehyeri méltó jutalmát,
mi'g a gonosz meglakol.

A mezőgazdasági technikumban már
jobbra   fordult   az   élete:   bentlakásos
kollégista lett.

0lyan  szegény  volt,  hogy   szégyelt
kimenni  a városba.  A bátyja vett neki
egy öltözet ruhát az Ösztöndíjából.

Nem vették fel az orvosi egyetemre.
Emelyezkedett    gumigyárban,    három
műszakban    dolgozott,    ugyanazért   a
pénzért,  mint  a  nyolc  osztályos.  Ké-
sőbb  a tsz-nél  dolgozott,  ahová pályá-
zat  útján  került.  Nagyot  nőtt  a  beosz-
tottjai szemében,  amikor cigány  létére
állatokat tartott,  nem  a hentesnél  vette
a húst.
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Inspirálta a tanulni vágyás, Beiratko-
zott a gödöllői  Agrártudományi  Egye-
tem     Társadalomtudományi     Karára,
ahol    főiskolai  diplomát  szerzett.  Eb-
ben az idoben alakult meg a Magyaror-
szági  Cigányok  Kulturális  Szövetsége
és az MCDSZ. Raduly lstván rácsodál-
kozott  ezekre  a  változásokra.   Ezután
alakult  meg  a  Roma  Parlament,  ahol
főállású ügyvivő lett.

Ezekben a napokban szembesült azok-
kal az országnyi cigány gondokkal, ame-
lyek  megoldásért  folyamodtak  a  Roma
Parlamenthez.   Bizony   csák   elenyésző
gondokra találtunk orvosságot, nem volt
hatékony „antibiotikum", amely a cigány
társadalom gyulladási folyamatát megál-
líüiatta   volna.   Ezt   az   anübiotikuinot
pénznek  hívták,   amely  csak  cseppent-
csurrmt,  csupán  a láz  csillapítására volt
elegendő, az akkutt problémák kezelésé-
re nem jutott belőle.

Raduly  lstván  ismét  beül  ősszel  az
iskolapadba és elkezdi az államigzűga-
tási  főiskolát,  a jogi  egyetemet.  Jelen-
1eg  az  Oktatási  Minisztérium  Cigány
Oktatási  Osztályának  osztályvezetője,
ahová szintén pályázat útján került.

_vKiíis]j]a:ÉS::::[Fj#:flRaodmaar?niá:8ár
ciós KÖzpontot, amely jó bölcsője lesz
a cigány szellemi életnek.

Vm  jövője  a  roma  poliükának,  ha
nem elszéparálódva hanem együtt gon-
dolkodva,   dolgozva   alakl'üiatjuk   sor-
sunkat. Már látom azokat az érdemi ja-
vaslatokat,   amelyek  nem  felfújt  lég-
gömbök,  hanem nagyon  is  vaskos  tar-
talommal   vannak  megtörölve.   Egyre
inkább  az  a  tapasztalat  kezd  megerő-
södni,  amely meggyőző érveket tesz a
komány   asztalára.   Ez   a   tendencia
megérintett   minden   roma   társadalmi
réteget, s Örömmel ha]lom, hogy a tele-
pülési cigány önkományzatok elkezd-
tek azon gondolkodni, hogy mit kelle-
ne tenni ahhoz, hogy a „szekér" kijöj-
jön a sárból.

Csak úgy lehet jövőképem, ha hiszek
abban,  hogy  a roma  társadalom  meg-
tudja  fogalmazni  azokat  a  célirányos
feladatokat,  amely  a  tÁrsadalom  kör-
mére égett. Hiszem, hogy egy felelősen
gondolkodó komány nem hagyja meg-
válaszolatlanul, mert abban  az esetben
a felelősség Őt terheli.

Rácz Lajos
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Rendezte:  Kőszegi Edit
KŐszegi  Edit:  Siúprinc  című filmje,

dokumentum  film,  bár  olykor  „bele-
csúszik„ a hagyományos  filmbe. Sajá-
tos keleti  szflikavalkáddál,   eleven rit-
musváltással  teszi  nyüzsgővé,  pezsgő
hangulatúvá...  A regélő,  mesemondó  -
az hdiai és az arab kultúrákra jellemző
módon indi'tja a filmet, s ezzel egy sa-
játos,   f`űszeres   ízt   ad   a   történetnek,
amely   megtörtént   eseményeket   idéz
meg.  Ily módon csalogatja magához a
hallgatőságot   ~,   s   mi   odamegyünk,
mert a mesemondó, kacsintó  tekintete
titkokat ígér„. A történet a nyüzsgő vá-
sárb`m  kezdődik,  rengeteg  öuetes  be-
vágással  teszik  izgalmassá  a  képeket.
Majd  egy  templomba talfljuk magun-
kat,  ahol  egy  középkorú  cigány  asz-
szony  gyemekért  imádkozik  a  Szűz
Máriához.  A következő filmkocka egy
középkorú   magyar  házaspár  esküvői
szertartását mutatja - egy szép  arcú öt
év  körüli  kisfiút  mutat  a  kamera  -  a
cigány.  asszony   megigézve      nézi   a
gyermeket.  É.Üel  vm.  Az  e`sküvői  há-
zaspár  otthonát  „meglátogatják"  a  ro-
mák és  „elkötik"  az  almásderes lovat.
A kisgyermek követi az ellopott ló út-
ját, amely a cigánykaravánhoz vezet. A
fiú elbújik a jászolba és szénával „beta-
karódzik".  Az ébredő tábor felbolydul
a magyar gyermek láttán és  tanácsko-
zást tartanak.  A gyermekért imádkozó
cigány asszony égi jehek veszi a kisfiú
felbukkanását,  amelyet  elmond  a  „ta-
nácsnak", akik szentesítik az Örökbefo-
gadást, amelyet tett követ:  a lovat és a
gyereket  feketére  festik.  A  fiú  lassan
nevelődik  cigánnyá,  nemcsak  nyelv-
ben,  hanem  mentalitásban  is.  Időben
lép egy nagyot a történet: a fiú tizenöt-
tizenhat    évessé    cseperedik,    amikor
„fertőuem'tő"  brigád  érkezik  a  telepre
és leslagozzák a romákat - a fiú hajáról
„1efolyik"  a  fekete  festék,  s  kiderül  a
turpisság.  A  következő  képben  a  fiú
már  ,,otü]on"  van,  elegáns  kömyezet-
ben, a fiú feszeiig az öltönyben. Nehe-
zen birkózik az asztalnál való étkezés-
sel. A mostoha apa türelmes, de ainikor
a lányokat lopásra tani'tja csupán una-
1oműzésből, kitagadják a családból.  Is-

mét  visszakerül   a  romák  közé,  áhol
öleléssel  és  étellel  fogadják.

KÖzben  a  film bepillantást nytíjt  a
romák mindennapi életébe, bár csak a
felszht karcolja meg, de annyi infor-
máciőt  kapunk,  amely  elegendő  ah-
hoz,  hogy megértsük és  nyomon kö-
vessük a történetet,  amely  az intézet-
ben folytatódik, természetesen „átne-
veléssel",   mert  ugye   az  nonszen`sz,
hogy egy magyar fiatalember cigány-
módra  él...  Az  átnevelés  nem  ér  vé-
get. Amikor újra a romák közé. kerül,
akkor  meg   az  a  gond,  hogy  „elgá-
dzsósodott".  Szerelem, szöktetés, há-
zasság és letelepdés, amelyet nem ér-
tenek  a  cigányok.  Nem  tudnak  mit
kezdeni  a  házzal,  amelynek  nincsen
„kereke" .... A börtönben folytatódik a
történet,  ahol  a  pap  és  a  börtönpa-
rancsnok rábírja a fiút, hogy írja le  a
cigányok mindennapi  életét -  azzal  a
szándékkal hogy  majd elősegíti  a ci-
gányok letelepedését.  A fiút a romák
árulásért majdnem megölik és  „sitip-
rincnek"  nevezik,  ami  behódolást je-
1ent.   A  fiú   csendőr   szeretne   lenni,
hogy  Összekötő  kapocs  legyen  a  ro-
mÁk  és  a  magyarok  között,  t>ékete-
remtő  szándékkal,   de  ez  a  vágy   a
büntetett előélete miatt szóba sem jö-
het.  A  mesemondő  a  mesgye  pere-
mén él, saját történetét meséli a vásá-
rokban.  KŐszegi  Edit filmje  attól hi-
teles,  hogy  a  forgatőkönyvet  egy  ci-
gány   ember  írta:   Horváth  Vilmos,
1907-ben.  Az  írás  Önéletrajzi  ihleté-
`ú',  sokáig  porosodott,  am'g  Kőszegi
Edit rá nem talált, mindamyiuiik Örö-
mére.    A    l`ilmbéli    szereplők    nem

játsszák, hanem élik a történetet,   hi-
szen     mindemapjaikról     van     szŐ.
01yan   erdélyi   romák   játszanák   a
filmben, akik ma is vándorló életmó-
dot élnek.  Ők az utolsó nomádok.  A
film  szépsége,  hogy  cigány  nyelven
szól  -  magyar  aláírással.  Egy  olyan
korhű     dokumentumot     látiiattunk,
amely a cigány nép eredetiségét meg-
őrizve a tiszta forrást tárta elénk, s mi
ittuk, mert rólunk szólt...

Rácz Lajos
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Roma
Magazin

Példaértékűen   szerkesztett   Ro-
ma Magazint láthattak a Tvl  né-
zői,  a  cigányok,  május  17-én  dél-
után. Színes, érdekes, változatos és
-nem mellékes - tartalmas volt az
egész műsor. Ez álkalommal való-
ban kihasználták a műfaji palettát.
Voltak színes,  érdekes információt
tarta]mazó hírek, érdekes, és tartal-
mas  riportok,  s  készült Joka  Da-
róczi    János    közremuködésével
Varjú Gabriellával, a Neinzeú és
Emikai Kisebségi Hivatal elnökhe-
lyettesével     egy     olyan     interjú,
amely  az egész magyarországi  ci-
gányság  érdekében  fogant,  s  kör-
vonalazta az  elfogadott középtávú
roinaprogramot.  Véleméiiyem sze-
riit   ez   továbbfolytatást   igényel.
Bizonyára meg is teszi a szerkesz-
tő   a   szükséges   lépéseket   azért,
hogy  a  tárcák  illetékesei  is  meg-
szólaljanak, és elmondják: mit, ho-
gyan  terveznek  a  cigányság  élet-
helyzetének   javítása    érdekében,
mennyi forrást biztosítanak ezekre
a célokra.

Bizonyára  mint  negau'v  példa
még  hosszú  ideig  témát  ad  a  ü-
szavasvári  különballagás.  Ez  al-
kalommal   láthattunk  egy   olyan
poziü'v  ellenpéldát,  amely  bizo-
nyítja:  cigány és nem cigány kö-
zépiskolások     jól      megvannak
együtt  és  hála  lstennek nyomai-
ban  sem  láttam felfedezni  az  el-
különülést  a nem  cigány  diákok
véleményét   hallgatva.   Összefo-
gott  volt  a  táborokról  szÓIÓ  szi-
nes,  sokoldalú riport, ötletes kép-
vágásokkal,   megoldásokkal.   El-
gondolkodtató  a  fotókiállítás,  és
ami  tetszett:  most  az  autentikus
zene  is  kedvemre  való  volt.  Iga-
2án első alkalommal éreztem elé-
gedettséget a Roma Magazin  lát-
tán,  amelynek rendszeres  nézője
és  kritikusa  is  vagyok.   S   talán
egyáltalán  nem  mellékes:   bizo-
nyára nemcsak én, I]anem mind-
azok a cigány emberek is, akik a
május  17-i adást látták. Élvezhet-
ték és  értékelték is ezt a műsort,
amelynek  riporteri  és  szerkesztő
stábja  kitűnőre  vizsgázott  a  né-
zők előtt.

Farkas Kálmán
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A cigány és a magyar nóta társadalmi presztizse

1999. április 27-én a Fészek klub-
ban került megrendezésre a 100 Ta-
gú Cigányzenekar szervezésében az
a  szellemi   találkozó,   amely   a  ci-
gányzene és  magyar nóta ellehetet-
1enedését  vizsgálta  a  kormány  be-
vonásával.

Raduly József a 100 Tagú Cigány
Együttes   elnöke   nyitotta   meg   a
szimpóziumot:  - A történelmi szük-
ségszerűség hívta életre  ezt  a talál-
kozót. A cigány zenészek jelene, jö-
vője veszélyben forog és az a zenei
kultúra,  is  amely  dinasztiákon  ke-
resztül érlelődött művészetté.

Külön-külön tudunk  csillogni,  de
együtt  ragyogni  vagyunk  képesek.
A cigány zenészeknek régen, biztos
kenyeret  adott  a  zene.   Ma  már  a
legjobbaknak  is  alig  van  munkája.
Azért i§ hoztuk létre ezt a konferen-
ciát, hogy beszéljünk a közös gond-
jainkról és keressünk kitörési, meg-
oldási pontokat.

A jövő  féltése  hozott  össze  ben-
nünket.   A  tradícionális  zene  lánc-

Pongrácz professzor,
a Zeiieakadémia tagja

szemei   kezdenek   elpattanni.   Ha-

gyományok és  dinasztiák sorsa pe-
csételődhet meg. Vissza kell szerez-
ni  a  cigányzene  és  a  magyar  nóta

presztízsét. (Csak halkan és zárójel-
ben  jegyzem  meg,  hogy   egyetlen
cigány   művész   sem   kapott   még
Kossutii-díjat.)

Bangó   Margit:   -   Cigány   zene
nincs magyar nóta nélkül és ez l`()r-
di`tva   is    igaz.    Nem    engedhetjük
meg, hogy a magyar nótát levegyék
a  tévé  és  a  rádió  műsoráró1,  mert
akkor  valóban elvész  a mi  nemzeú
kincsünk.

Szirmai  László,  zenei  főigazga-
tó:  -  Huszonöt  évig  dolgoztam  az
OSZK-ban. Hét tagnál kisebb zene-
kart  nem  közvetítettem  ki,  mert  a
profi hangzás ennyit igényel.

Én  a  cigány  z,ene jövőjét  a  kon-
cert-szerű      fellépésekben      látoin.
Nem Budapestre és a Balatonra kell
a hangsúlyt fektetri, hanem l`el kell
térképezri  a falusi turizmus lehető-
ségeit.

Dr. Farkím Gabriella, a Magyar-
országi  Cigányokért  KÖzalapítvány
igazgatója:   -   Egyre   kevesebb   az
olyan  hely,   ahol   minőségi   cigány
zene van. A gépzenéből diszkó szól`
amire szinte képtelenség kulturáltan
vacsorázni.   Ki   kell   alaki'tani   egy
()lyan  mecenatúrát,   amely  pódium
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Buffó Rigó Sándor

zene, vagy hangverseny l`ormájában
a  cigány  zene   visszanyerheti  régi
fényét.

Nemlaha György, MTV: - A szo-
cializmus  összeomlásával  a  cigány
zenc   veszélybe   került,   miközben
megnőtt a könnyű zene presztizse.

Buffó   Rigó   Sándor   prímás:   -
Adókedvezményekkel kellene érde-
keltté tenni az étterem tulajdonoso-
kat,  hogy  cigány  zenekart  szerződ-
tessen, mert igény van rá.

Elekes Botond, a Nemzeti Kultu-
rális  Örökség Minisztériuma főosz-
tályvezető:  -A  cigány  zene  a'ma-

gyar kultúra része, olyannyira, hogy
rendszeresen   "exportálunk"  belíle
és  veszik  mert  kelendő,  mert  érté-
keket hordoz.

A gazdasági életünkben olyan fo-
1yamatok  zajlanak,   amelyek  egyre
inkább  kirekesztik  a  cigány  zenét.
Meg  kell  teremteni  az  életben  ma-
radás   feltételeit  és  én  úgy  gondo~
1om,  h()gy  az  OCÖ  scgít  a terv  ki-
dolgozásában.

Hozzávetíflegesen    250    zenész,
művész jött  el,  hogy  a jövő.jének
alakításán   részt  vegyen.   Válami
elkezdődött Magyarországon a ci-
gányság életében. Uj fejezetet nyi-
tott, amely arról szól:  vedd a ke-
zedbe a saját sorsodat, s úgy ala-
kítsd,  hogy  unokáid  büszkék  le-
hessenek rád.

Cigány kulturális nap
A május  1-jei  ünnepség  keretében  április  30-án  Ilyenek  vagyunk

címmel  egész  napos  cigány  kulturális  programot  szervezett  a  Nyí-
regyháza Borbányai Művelődési Ház. Jelentős száinú érdeklődő előtt
került  sor  Dávid  Beri  festőművész  kiállításának  a megnyitójára.  A
művészt  és  munkáit  dr.  Matits  Ferenc  művészettörténész  mutatta
be. Ezt követően került sor Farkas Kálmán Sorstudat című esszékö-
tetének a bemutatására, melyet írí)-()lvasó találkozó követett.

Diósi Ágnes szociológus Milyen értékekkel gazdagította életemet a
cigánysággal való megismerkedés címmel tartott élménybeszámolót,
majd levetítették a Cséplő Gyuri  c.  filmet.  A cigány  kulturális  napot
a Fekete  Gyöngyszem tiszadobi tánccsoport műsora zárta.  Az egész
napos  programot  -  melyet  kiválóan  rendezett  meg  Pék  Katalin,  a
Borbányai  Művelődési  Ház vezetóje  munkatársaival  együtt - táino-
gatta a Magyar Művelődési lntézet is,.

Dávid Beri:  Szal)adítás
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Erdős   Kamill   neves   cigánykutató
gy emlékezik meg róla a Békésmegyei

cigányok  című  könyvében:   „A  békés
megyei  zenész  cigányok  életének,  ze-
néjének  jeles   ismerője   Sáfár   Sándor
(Szarvas)  -  később  tudomásomra  ju-
tott,  hogy   szép  mesegyűjtése  is  van.
(1959.)"

Abban a korban élt, amikor a tanító-
képzőkben    a   néptanítókat   nevelték.
„Lámpások  lesztek  a  falvakban."  Ez
volt az útravaló a búcsúzáskor is. Ő eh-
hez az útravalóhoz tartotta magát egész
életében. Teljes  szívvel dolgozott,  akár
tamított, akár népművelőként tevékeny-
kedett.  Élete, munkássága szerteágazó,
cselekedeteit,   egyenként  kellene   ele-
mezni, hogy munkáját megértsük, érté-
keljük.  Felvidéken Léva mellett szüle-
tett,   hadifogsága   idején   távollétében
nevelőapjával  és   édesanyjával   együtt
az  1947-es lákosságcsere keretében te-
lepítették át Magyarországra.

A tanítóképzőt 1941 -ben Pápán, a ta-
nái.képző orosz szakát 1953-ban végez-
te Budapesten.  A második világháború
alatt  1941-ben  egy  évet végzett Buda-
pesten  a  Keleü  Akadémián.  Itt  diplo-
matákat  és  néprajzkutatókat  képeztek.
Az első év végeztével behívták katoná-
nak. Összesen 4 év nyolc hónapt élt ka-
t,ona és hadifogolyként. Az 1948-as ha-
zaérkezésekor   már   megszüntették   a
Keleti Akadémiát.

Lauday  Sándor  magyar-történelem
szakos tanítóképző intézeti tanár ismer-
tette  és  szerettette meg  vele  a népraj-
zot, még Pápán. Tudta, hogy a néprajz-
kutatás   folyamatos   tanulást,    tapasz-
talatszerzést    igényel,    ezért    fogadta
nagy  öröimnel  és  szeretettel  a  neves
kutatók tanácsait.  Sokat tanult Kodály
Zoltántól, aki a Ráckevei Gimnázium
Kollégiumának  igazgatói  korszakában
patronálta  néprajzi  szakkörét.  Erről  a
Néprajzi  Múzeum  Adattárának Értesí-
tője 1954.  14. száma ad hírt,. Az 1970-
es évek végéig segítette munkáját taná-
csaival,  pályázaü  lehetőségek elküldé-
sével  Dr.  Morvay  Péter  a  Néprajzi
Múzeum osztályvezetőj e.

Sáfár  Sándor  hitvallása  volt,  hogy
eredményes   gyűjtő   és   összehasonlító
munkát  csak  úgy  lehet  végezni,  ha  a
kömyező   népek   hagyományaival   is
foglalkozik.   Több   alkalommal   nyert

2efluym&átE:[ágs::tbt:flay2:e;E:kjáá.Tgú;
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például: Az ' 50-es években Szlovák la-
kodalmasával, melyet mai napig előad-
nak.  Horvát  lákodálmasát  első  válto-
zatban   1941-42-ben   adták  elő,   majd
Zalában a hatvanas évek végefelé. Pa-
lóc lakadalmasával az Ötvenes években
nyert   pályázatot.   Többször   előadták.
Szarvason  gyűjtött  cigány  meséivel  is
pályázatot   nyert.   Itt   jegyzem   meg,
hogy   hat   nyelven   beszélt,   hegedülL
zongorázott,  orgonált.  Kántori  vizsgát
tett. Zéneileg állandóan képezte magát,
ezért volt inindig nagy sikere zenei be-
tétekkel tüzdelt munkáinak.

dé3eJ;g%j%eégkészo°:Syzéákgé°nL[Ssőtv::i:]t:
gyűjtéseket.  JÓ  barátságban  volt Erdős
Kamillal.   Több   alkalommal   végeztek
közös  gyűjtéseket.  Így  például,  Balas-
sagyamaton  Baranyi  János  pn'mástól.
A család még a hetvenes évek végén is
együtt  emlegette   a   két   cigánykutató
vendégüket.

1949-54-ig   Kunszenmártonban   te-
vékenykedett.  Itt  elsősorban  cigányze-
nészek élnek. Mai napig csillogó szem-
mel  emlegeúk Sáfár tanár urat  aki is~
kolát  indított részükre.  A gyerekekkel
zenei ismereteket sajátíttatott el.  Klub-
szerű összejöveteleken a családtagok is
részt vettek és ismeretterjesztő előadá-
sokat hallgattak meg.

1954-59-ig   tevékenykedett   Szarva-
son.  Ide már nem üres  tarisznyával ér-
kezett.  Rengeteg  tudás,  ismeret,  gyűj-
tés,   feldolgozás,   publikálás   segítette
munkáját.  A megyei  lapban  szinte na-
ponként   jelentek   meg   tudósításai   a
szarvasi életről.  Egyik nevezetes írása:
Miért vették ki a hegedűt Bogdán Laci
kezéből?

Szarvason először az lnkei-Kákai is-
kolában tffiított, majd a régi JÓzsef At-
tila Kultúrház igazgatója lett. Plakátok
Őrzik    sokrétű    munkájának    emlékét.
Munkásságából      néhányat      említek:
Színj átszócsoport énekkar, zenekar, ci-
gány  tánccsoport.  A  szlovák  lakodal-
mas színpadra állítása a nőtanács akú-
váival. Temészetbarát mozgalom az if-
júságnak.  A  gyerekeknek  mesedélutá-
nok,  mesemondó  versenyek,  keskeny-
fih  veü'tések.  Bálok,  táncdalestek  és
havonta  legalább  egyszer  magyamóta
est. 0lyan neves előadókkal, mint Solti
Károly,  Utri  Anna,  Bálint  Sándor,
Vörös Sári és még sokan mások. Előa-
dásokat tartott a különböző  vállalatok-

nál,   szövetkezeteknél.   Nem   egyedül
dolgozott.  Nem várt elismerésL  de  aki
a közelébe került,  azt fanatizálta, bűv-
körébe  vonta,  lelkes  segítője,  munka-
társa lett. Ezért jutott ideje a legeleset-
tebbek a  ,krakkói"  cigányok segítésé-
re, nevelésére.

Milyen   volt   a   „Kiakkó"?   Putrik,
nyomor,  éhezés,  döghús,  ruháuanság,
tetű és megalázás.

Alkalmanként a hatóság körbezáratta
a telepet.  Tűzoltófecskendőkkel fertőt-
lenítették  a  putrikat  és  az  embereket,
majd kopaszra nyírták őket. A nőket is.
Néha   békaügetésben    kellett    ugrálni
mindenkinek, aki a telepen élt. Igy pa-
rmcsolta egy-egy unatkozó járőr. Miii-
den cigánynak /az 50-es években/ feke-
te  igazolványa  volt  mint  a  bűnözín{-
nek. Sáfár Sándor tette szóvá ezt a Ma-

;ggepgrs:éi.1Íá;gsfkgroukltgl:ku,:áálósg;:`2:
a megkülönböztetést megszüntették.

A kollekti'v büntetés  címén  kialakult
kényszervallatásokat  a helyi  rendőrka-

péistánuyáagb:sezz:áíü:í,Véekl.Vsstffqámsefnbdes:éá
cigányság  és az akkori vezetőivel való
megegyezés alapján elfogadták, hogy Ő
felel a bünőzések megszüntetéséért.

Sáfár Sándor végigjárta az üzemeket.
Ruhákat,  cipőket  gyűjtött  a  cigányok
részére. Temészetesen érezte, hogy ez
csak a pillanatnyi segítség.  A nagy ka-
rácsonyi ünnepség után gondoskodott a
tímulásukról.  Az analfabéta fiatalok és
idősebbek részére   tanfolyamot indított
és itt tanította a cigányokat ími,  olvas-
ni,  számolni.  Ez  volt  az  alap  ahhoz,
hogy   később   munkát   vállalhassanák.
Előadásokat tartot.t és hívott más  előa-
dókat   is,   akik   a   helyes   életmódról,
munkáról,   munkalehetőségekről,   tisz-
tálkodásról,  törvényességről, a társaclzi-
lom  együttélési  szabályairól  beszéltek
a hallgatóknak, akik szívesen jöttek az
összejövetelekre, mert nem tegezték le,
nem vették semmibe őket. A szarvasi€ik
megértették  milyen  nagy  lépés  előre,
hogy vállalják a tmulást.

Sáfár  Sándort  gyakran  ugratták  az-
zal,  hogy  „jogot  végeztet  a  cigányok-
kal".  Milyen jogot?  Vályogot.  Nem  is
gondoltak a viccelődők arra, hogy mi-
lyen  komoly,  korát  megelőző  gondol-
kodás húzódott meg ez mögött a csele-
kedet  mögött.   A  munkavégzés  meg-
szervezése okán,  megalakította a helyi

„I,UNGO  DROM" 1999.    május



/  ,   0  `   L C   ,,-

Szarvas, Krakkó-telep, 1973. A kép jol)l) oldalán: Sáfár Sándor

cigány Önkományzatot. A tanács segít-
ségével  a DÓzsa György út végén lévő
mezőre kutat ásatott. A családok vá]yo-
got vetettek, melyet maguk adtak el és
a pénzen,  vita nélkül osztoztak a mun-
kában  részt  vevő  családok.  Enyhült  a
nyomor szorítása.

Szabad idejükben a cigányok énekel-
tek,  táncoltak,  esténként meséltek.  Sá-
fár Sándor jegyzetelt.  Szarvason  az  el-
sŐ   dalokat   1954-ben   jegyezte   fel,   s
küldte el pályázatra.

Az esti mesemondás volt az igazi ro-
mantika. Nyáron a tábortűznél,  télen  a
kunyhóban   gyultek   össze.   Villanyuk
nem  volt,  petróleumra  nem  futotta.  A
mesemondó  Nagy  Lajos  bácsi  kapott
valahol  egy  rozzant  szekrényt.  Ennek
tetejére szögeztek egy botot. Drótta] rá-
erősítettek egy  szalonnaszeletet,  amely
lógott a botról.  A végét meggyújtották.
Ez világította be sejtelmesen a mesélőt
és a hal]gatóságot.  Ennek fényénél je-
gyezte le Sáfár Sándor a meséket.

Nagy Lajos bácsi volt a legjobb me-
semondó.  Meséit  Erdélyből  menekült
feleségétől tanulta. A mesemondás férfi
jog  volt  régen.  A  cigányok  esténként
összedobtak egy-egy  forintot  s  ő,  leg-
többször kívánság szerint  írepertoárjá-
bóI    Acb.16    mese/    előadott    egy-egy
egész estét betöltő mesét, mely szerinte
színtiszta  igaz   történet.   Nemcsak  el-

mondta,  de el is játszotta a meséket.  A
hallgatóság  ismerte  a  meséket,  mégis
újra  és  újra hallani  akarta.  Változtami
nem engedtek a történeten. Közbeszól-
tak, ha módosítani akart.

Mint említettem,  volt felesége. Nem
az    anyakönywezető    előtt    fogadtak
Örök hűséget, hanem a vajda adta őket
össze. Ez a következőképpen történt. A
vajda elővette a Máriajézust (Szűz Má-
ria szobrot)  és  a Bibliát.  Ene esküdve
mondták a fiatalok a következő szöve-
8et:

„Kamasz  tya  romnya?  Kamav  anda
csocsászó jéló. Kamav la mura romnya
csimukola.   Kamasz   váli   ávlá  csánda
csimukola sa Ávra csiló pasala. Me so-
ha pasatu csikamu pasale. Taj csimaké-
ró  maszulimo  pasalesz.  Temerel  ma  o
dél.„

„Szeretsz  t;  engem  asszony?  T;szta
szívből,  igazán  fogom  szeretni.  Apo-
lom betegségében. Soha jóban, roszban
el  nem  hagyom.  Isten  engem  úgy  se-
géljen."

Cs.  Pataj  Mihály  festőművész  na-
gyon   szép   illusztrációkat  készített   a
Szarvason   gyűjtött   mesékhez.    1973-
ban  Szögkirály  címmel  jelentek  meg
ezek a mesék. Néhány év múlva a Cor-
vin   Könyvkiadó   német  nyelven  Der
Nagelkőnig chen jeleritette meg a me-
séket.
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A Szögkirály megjelenése után Sáfár
Sándor fekereste a „krakkóiakat". Fe]-
olvasott a könyvből.  Az itt készült ké-
pek mutatják mennyire magukénak ér-
zik a meséket. Sáfár tanár úr iránti sze-
retetüket sem leplezték.

Ki hinné, hogy Sáfár Sándor tizenhat
éve meghalt. Emlékét azonban mai na-
pig  is  őrzik  országszerte  a  cigányok.
Befejezésül  Sáfár  Sándor  intelmeiből,
tapasztalatai   alapján   megfogalmazott
véleményéből emh'tek néhányat.

1.  Mindig  arra nevelte  a  nevelésére
bízott,  vagy  Önként  választott  cigány-
csoportot,  hogy  büszkén  vállalja  a  ci-
gány nevet. Ne keressen más glnevezé-
seket,  mert azt nem  fogadja  el  sem  a
cigányság  többsége,  sem  a  nem  cigá-
nyok.    Párhuzamként    említem    meg

kqsgkyi#iz:.aÉvetigzye:ek,P;e:enTmergt::éát:
zadok Óta sáskának nevezték őket a vá-
ros   többi   részén.   Tálán    1960   táján
akadt  egy  ügyes  vezetőjük,  aki  elke-
resztelte a művelődési házat Sáska Mű-
velődési   Háznak.   A  futball   csajatot
Sáska  futballnak.  A mozi,  a  tánccso-
port,  mind,  inind  felvette  a  Sáska  ne-
vet.   Eltűnt   a   pejorau'v   jelleg.   Ettől
kezdve csak a munkát értékelik.

2.  Okvetlen  azonosnak kell  lennie  a
város  vezetősége `által  támogatott  ci-
gányvezetőnek   /önkományzat   elnök,
stb./ és a cigányság által elfogadott, kö-
vetett vajdának. Enélkül nincs előre lé-
pés.

3.  Óvoda,  iskola,  tanulás,  tudás  nél-
kül minden erőfeszítés hasztalan. Csak
tanulással,  műveltség  és  szakma  szer-
zésével  lehet  megoldani  a  beilleszke-
dést,  a jobb  életet,  melynek  alapja  a
munka.  A társadalom részéről  az elfo-
gadást, mely a műveltséggel és az élet-
körülményekkel egyenesen arányos.

4. A város vezetőinek és cigányokkal
foglalkozó    pedagógusoknak    ismemi
kell  a  cigány  kulturális  hagyományo-
kat, hogy ezekre építve emelhessék tu-
dásukat.

5.  A  cigányságnak  ki  kell  nevelnie
egy   Szent   lstván   karakterű   vezetőt.
"História  est magistra  vitae".  Mit  tett

Szent lstván? A saját népének bizalmát
érdemelte  ki.  Tanácsait,  parancsait  el-
fogadták.  A népet munkára fogta és  a
megvalósításhoz  új  eszmét  fogadtatott
el.    Segítséget   kömyezetétől,    idegen
uralkodóktól,  szakembereket kért. Me-
zőgazdasági,  ipari  és hittén'tők szemé-
lyében.  Kiegyezett,  szövetséget  kötött
a  törzsek  vezetőivel.

Írta:
Wuscher Anna
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Bárhogyan     nézzük  is,  az  egyre  in-
kább   elhúzódó   koszovói   válság   azok-
ban   is   riadalmat   keluiet,   akik   nem
akamak  tudomást  venni  aiTól,  hogy  az
erőszak   veszélyeivel   mindig   számol-
nunk   kell.   Szélsőséges   vagy   kevésbé
szélsőséges   fomában   egyaránt.   Mert
nem  csupán  arról  van  szÓ,  hogy  egyik
vagy  másik  államideológia  eleve magá-
ban  hordja  a  tudatos  népirtás  lehetősé-
gét,  hanem  arról  is,  hogy  cf  nyo;7'2o7   cÍ
ftggőség  és  az  elnyomás  többnyire  az
erőszakoí  is  életre  kelti.  M:mél  c:N.iHz.*
latlanabbak   az   életkörülmények,   annál
nagyobb   mértékben.   S   ebben   számos
körülmény   szerepet  játszik.   Mert   ha
például  az  állampolgárok kecsegtető  le-
hetőségeket  érzékehek,  de  nem  ragad-
ják  meg  őket,  vagy  ha  a  gazdaság  fej-
lődése  gyorsul,   de  a  szociális  és  poli-
tikai  fejlődés  hátramarad,  akkor  a  fele-
lőtlenség   és   a   frusztráció   kettőssége
uralkodik  el.  Az  agresszió  lehet  ugyan
egyéni  és  célpont  nélküli,   de  együtte-
sen  is  hathat.  Vagyis  bámely  népcso-
port  könnyűszerrel   válhat  az   erőszak
tehetetlen  áldozatává.

Esetenként  nyelvi,  vallási  vagy  nem-
zetiségi  alapon.  S  mht  ahogyam  a  hét-
köznapi  rasszizmus  példái  mutatják,  az
eltérő   bőrszín   is   szerepet  játszhat.   A
társadalmon  belüli  eleset[ek  pedig  alig
tudnak  védekezni,   inkább   elwiselői   re-
me'#y/€Z€n  sorJwknc/k   Korántsem  vélet-
lenül,  mivel  az  erőszak  ematalmasodá-
sát  csak  erővel  lehet  megállítani.  A /.o'-
zctn  türeiem  és  nwgértés  fontosságáról
igazából  akkor  l)esz.élhettl]ilc,   lm  a  po-
liíikai  derriokrácia  keretei  adottak. Míg
€izonban  a jogállamiság  intézményei  hi-
ányoznak,   s  bámely  hatahni  elit  ké-
nye-kedve  szerint  hozza  meg  döntéseit
-  a  legcsekélyebb  társadalmi  kontrollt
kizárva  -,  addig  az  etnikai  üsztogatás
is  ,megoldásnak"  tűnhet.  S   ami  ennél
is  veszélyesebb,  a  legteljesebb  mérték-
ben  embertelen  ideológiához  a  többség
nyilt  vagy  rejtett  támogatását  is  meg

Iehet   szerezni.   Mindehhez   meggyőző
példát  szolgáltat  a  balkáni  háboiií.  Mi-
kjj5z:be;n  {öbl)   százez,ren  váltak f iöldönfu-
ióvá,   a  szÓ   szoros  éríelmél)en  ve[t  fiz.i-
kai   üldözötté,   ci   népirtás   ördögi   mód-
sz.ere  azz.iil  is  kiegész.ül.t,  hogy  a  rriene-
külőflcet   minden  ol,yan  dokumentum(iik-
tól   megfosz{ják,   amelyekkel   személy-
azoriDssdguk(ii,   nemzetiségi   hovci{(irto-
zásukat  igazolni   iudncík.

1gy   későíbbi  vissz{iielepedésük  is   kéi-
séges.   Mert   a   rokonok,   a   sz;omsz;édok
emlékez;eie   jogilag   mindenképi)en   ke-
iJésn€k  /cÍÍsz!.k.  Ezúttal  nem  szólva  arról
a  traumáról,   melyet  az   erős7.ak   és   a
megtorlás  fenyegető réme  vál[ ki  az  ül-
dözöttekből.   Méghozzá   generációkon
túlívelően   is.   Ebből   következően   a
megbékélés   mindig   kockázatokat  rejt
magában.  Az  utólagos  bosszú  értelmé-
ben  .Ls.  Me;ft  a  Jmtalmi  elit  kicserélőd-
het,   de   akik  elszerwedői  voliak  a  tra-
gédiának,   nagyon   nehezen   képesek
egyik  napról  a  másikra  megbocsátóak

#d`..e:keösigsíb:íi%g`i:t8eft+Ér:Feénmeü%enk
hogy az  irracionális  gyülőlet ne erősöd-
hessen   meg   újra.   Am   ehhez   arra   is
szükség  van,  hogy  akár  nemzeú  vagy
kulturális  szempontból  mindenféle  elő-
jogok   megszünjenek.   A   polgári   lét
ugyanis   teljességgel , összegyeztethetet-
Ien  az  előjogokkal.  Es  ez  nem  csupán
egy adott országban érvényes.  Ameddig
léteznek   szegények,   sőt   amíg   több
százezren   azért   vannak   szegénységre
ítélve,  mert  csak jogilag  egyemangúak
a  többségi  társaclalom  tagjaival,  a jólét-
ben  élők,  s  az  abból  való  kirekesztettek
között  a  konfliktusok   elkerülhetet]enül
újratemelődnek.

S  amíg  vaimak  olyanok,  akik  esetleg
nemzetiségi,  emikai  származásuk  miatt
képtelenek  részt  venni  a  politikában,  a
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femmaradó  kevesek  kiváltságait   sem-
milyen   szempontból   nem   tekinü]etjük

jogszerűnek.   Hanem   sokkal   inkább   a
diktatórikus   hatalom   kövekezményei-
"ck.  Ha  pedig  ciz  erőszak  iniéz,mér[ye-
sül,  csak  ci  lmrag  és  a  gyűlőfl,e[   sz;elle-

me   éledhet   újjúi.   Ráadúisul   háborús
korfliktus   sem   kelí   (ih]wz,   Íwgy   vala-
mely   országbcin   tciláljancik   olyan   nép-
csoportot,  amelynek  iagjait  bűnbakkéni
lehet  fieltüntefni.    Az,on   .év+riL   ala.p`ján,
hogy  -  leginkább  a populista  ideológia
szerint  -   az   egységes   „nemzettestől"
idegenek.  Igy,  ha megszabadulnának  az
adott  népcsoporttól,  a  társadalmi  fejlő-
dést  akadályozó  körülmények  is  meg-
szünnénék.   Csakhogy   ez   a   vélekedés
semmi  mást  nem  igazol,  mini  az  erő-
szak  féktelen  kultuszát.   01yan  l]ata]mi
ideo]Ógiát,  mely  az  euópai  törvény-  és
értékrend   egyeuen   elemét   sem   tartja
úszteletben.   Végső   soron   4t/c!Í   nyJ./   ciz

„új   barbárságnak",   amelynek  tragikus
formáját  Kosz,ovóban láthaíjuk. Amyira
embertelen   módon,   hogy   Juitása   alól
egy  pilkinatra  sem  szabadulha:iunk.

Nyflván azért sem, mert ugym az et-
nikai  úsztogatás  közvetlenül  más  euró-

pai  országokat  nem  fenyeget,  ám  kifi-
nomultabb   fomái   rendre   előtömek.
Akár  az  emikai  megbélyegzés,  diszkri-
mináció   és   előítéletesség   eseteiben   is.
Ha  viszont  ezeket  nem  utasítjuk  el,  il-
1etve  semmit  sem  teszünk  azért,  hogy
a  kiváltó  okai  megszünjenek,  a  szóuan
állainpolgári  közöny  könnyen  megerő-
sítője lesz az  emikai  üsztogatás lágyabb
módszereivel   Összefüggő   tévképzetek-
Tiek.  Mináez  pedig   a  társadalom  szé[-
eséséhez  vez;etne,   s  ennek  révén  olyan

gyűílöletkeltő   ideológiák   témyeréséhez,
rrielyek  segííségével  lwl  az  egyik,  hol  a
másik  társadalmi  csoport  jelenne   n'ieg
a  gyűlölet  tárgyaként.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Cigány Hagyományokat Kutató Egyesület az ELTE Folklóre Tanszéke, az Európai Folklór Központ a Győrfry
lstván Néprajzi Egyesület a Helix Alapítvány, a Honismereti Szövetség, nlyés Gyula Pedagógiai Főiskola, a JPTE

Néprajzi, Növénytani és Romológia Tanszéke, a Karácsony János Honismereti Egyesület a KLTE Néprajzi Tanszéke,
a Kriza János Néprajzi Társaság, a Magyar Művelődési htézet a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Védőník
Egyesülete, a Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszéke, az "Oktatási és Továl)bképzési

Központ" Alapítvány (Szohok), a Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója,
a Romológiai Kutatóintézet, a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola, a Szekszárdi Roma Fűsebl)ségi

Ö'k°rmánymtat§3[b°VíggKyKei,i:í::tüé,%3?áTk8[enbabieggyö9LHo°r*á:;ráttíE%:ktá:azsímgbherrL=tft°]íkusFŐÉk°'a'

AZ  1999.  Évl  111.  ORSZÁGOS  KISEBBSÉGI
NÉPRAJZI  ÉS  NYELVJÁRÁSI

GYŰJTŐPÁLYÁZATOT

Pályázní lehet az alábbi témakörben:
Néprajzi és nyelvjárási témájú, eredeü helyszhi, vagy levél-

tári gyűjtést tartalmazó munkákkal, melyek még nyomtatásban
nem jelentek meg és más pá]yázaton nem vettek részt.

- Terhesség-, szülés-, gyerekágy-, keresztelés-, csecsemő-
ápolás- és gyereknevelés,

- Népi vallásosság, Népi növényismeret,
- Hogyan tükröződnek a történeti események a népi emlé-

kezetben.
- bolgár,  - cigány,  - görög,  - horváth, - lengyel,
- magyar, - német, - Ömény, - román, - ruszin,
- szerb, - szlovák, - szlovén és az - ukrán népesség körében.

Díjtéte]ek

#tt)                     3fi%l.nógtot              ifjú2Soá.goi*              ifjús|á5:á:Ió
ll.a=t)                       20.000                      15.000                        10.000
III.0]t)                     15.000                      10.000                          7.000
IV.ű3t)                      10.000                        5.000                          5.000

Cigány témájú pályázatnál még az Erdős Kamill-díj kerül
kiosztásra a legjobb gyűj tők számára:
felnőtt (18 év felett)
ifjúsági (középiskola) 1.
ifjúsági (14 éves korig)  11.

50.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft

A pályadíj ak a pályázatok színvonalától függően megoszt-
hatók,  illetve  visszatarthatók.  Nem pályázhatnak múzeuin-
ban vagy néprajzi intézményben dolgozó szakemberek!

A pályázatot három azonos (az első három példányt!)
példányban kérjük beküldeni a Romológia

Kutatóintézet H-7101 Szekszárd Pf:  12. címére.

Beküldési határidő: 1999. augusztus 1.

1999.  Évl  111.  ORSZÁGOS  CIGÁNY
NÉPRAJZI  ÉS  NyELVJÁRÁsi

GYŰJTőPÁLYÁZATOT
Pályázni lehet cigány néprajzi és nyelvjárási témájú, ere-

deú helyszíni, vagy levéltári gyűjtést tartalmazó munkákkal,
melyek még nyomtatásban nem jelentek meg.

Kiemelt témakör:
- Terhesség-, szülés-, gyerekágy-, keresztelés-, csecsemő-

ápolás- és gyemeknevelés
- Népi vállásosság Népi növényismeret Hogyan  tükröződ-

nek a történeti események a népi emlékezetben

2ó

Ajánlott témakörök:
- családtörténetek,
- hagyományos foglalkozások,
- lakáskultúra,
-népviselet (régi fényképek, albumok gyűj tése, adatolása)

leírása,
- emberélet fordulóihoz fűződő népszokások (születés, ke-

resztelő, párválasztás, lakodalom, halál, temetés, gyász stb.)
- hiedelmek, szokások,
- a vallási néprajz, vagy annak bámelyik részterülete,
- gyemekj átékok,
- népzene egy egy település vagy  személy népdalkincsé-

nek összegyűjtése,
- népi növényismeret,
- népi orvoslás,
- néprajzi témájú archív felvételek és adatolt családi fotó-

álbumok gyűj tése,
- vagy a népi kultúra bámely területének feldolgozása.

Díjtéte]ek

f.íát,                     í%[.öőát              ífjú2sá.goíoió              if:jús]á5:*ió
ll.(Ft)                       20.000                      15.000                        10.000
III.a=t)                      15.000                       10.000                           7.000
IV.0=t)                      10.000                         5.000                           5.000

Erdős Kainill-díj a legjobb gyűjtő számára:

felnőtt (18 év felett)
ifjúsági (középiskola) 1.
ifjúsági (14 éves korig)  11.

50.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft

Az  első  helyezettek közül  évente  mindhárom  kategóriá-
ban  egy  Erdős  Kamill  díj  kerül  átadásra.`A  pályadíják  a
pályázatok   színvonalától   függően   megoszmatók,   illetve
visszatarthatók.  Nem  pályázhatnak múzeumban  vagy  nép~
rajzi intézményben dolgozó szakemberek! Egy pályázó több
témakört is feldolgozhat.

A pályázatot három azonos példányban
a Romológiai Kutatóintézet címére:

H-7101 Szekszárd, Pf:  12. - kérjük beküldeni.

Beküldési határidő:  1999. augusztus 1.
A pályázatokon  fel  kell  tüntemi  a  szerző  nevét,  pontos

címét, foglalkozását. A határidőn túl beérkező pályamunkák
1999-ben  díjazásban  nem i:észesülnek.  A pályázatok  ered-
ményhirdetésére 1999. októberében kerül sor, melyről min-
den pályázót értesítünk.  Bővebb felvilágosítást,  szakmai se-
gítséget   `levélben     a    Kutatóintézet    címén,     illetve     a
(36)74/317-369, 06/20/9/549-851, 06/72/327-622/4373  tele-
fonszámon dr. Gémes Balázstól kaphatnak.

I,"GO DROM" 1999.   május



PALyAZAroK
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

Kuratóriuma pályázatot hirdet a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány lrodaigazgatói

tisztségének betöltésére
Pályázati I.eltételek:

Felsőfokú   végzettség,   igazgatási,   közigazgatási   gyakorlat,
vállalkozási-  és  számviteli  szabályzók  legalább  alapszintű  is-
inerete,   a  közalapítványra  vonatkozó  jogszabályok   ismerete,
legalább   egy   nyugat-európai   világnyelv   középfokú   ismerete,
büntetlen előéle[,  magyar állampolgárság.

A  pályázati  elbi'rálásánál  előnyt  élveznek  a  nonprofit-  köz-
hasznú   szervezeti   vezetési,   illetoleg   vállakozási   gyakorlattal
rendelkező pályázók.

A7, irodaigazgató feladatai:
- a Kuratórium döntéseinek elokészítése, végrehajtásuk meg-

szervezése,
-  a közalapi'tványi  vagyonnal  történő Í`elelős gazdálkodás irá-

11yítása,
-  a Közal.apítványi  lroda irányítása,
-  egyéb,  az  Alapi'tó  Okiratban  és  a  Szervezeti  és  Muködési

Szabályzatban meghatározott feladatok elvégzése.
Bérezés:  megegyezés szerint, a Kuratórium döntése alapján.
A pályázatokat  1999.  augusztus  15-ig lehet 3 példányban be-

nyújtani a Közalapi'tványi hoda címére:
MCKA 1021 Budapest,

Budakeszi út 55/D, P/5, V.emelet 2.
A pályázathoz mellékelni kell a felsőfokú végzettséget igazo-

ló  iratokat,  egy  hónapnál  nem régebbi  erkölcsi  bizonyítványt,
nyelwiz§ga bizonyítványt, kézzel írt önéleti.ajzot, valamint 3-5
oldalas,  a  tisztség  ellátásával  kapcsolatos  elképzeléseket tartal-
mazó  t.erveket.

A tisztség betöltésérol a Kuratórium dönt, három havi megbí-
zást követő határozott idejű kinevezés formájában.

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
tanulmányi támogatás pá[yázatot hirdet estí, vagy

levelező rendszerű oktatási formában érettségí
vizsgával záruló középiskolaí tanulmányokat

f()]ytató fiata] cigány felnőttek  részére.
A pályá7,at célja:

Cigány  fiatalok középiskolai tanulmányaik  sikeres befejezé-
sével j avíthassanak munkaerő-piaci helyzetükön.

Pályázhatnak mindazok, akik:
- érettségi vizsgával záruló gimnáziumi, vagy szakközépisko-

lai  bizonyítványt  kívánnak  szerezni,  -  korábban  ilyen  iípusú
oktatási  intézményben  megkezdett,  de  bái-milyen  okból  félbe-
szakított,  vagy  abbahagyott  tanulmányaikat  folytatni  kívánják,
illetőleg ezt most kívánják elkezdeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Kitöltött  adatlapot,  az  iskolalátogatási  igazolást,  kézzel  i'rott

önéletrajzot,  a tanulási  szándék rövid indoklását, utolsó sikere-
sen befejezett iskolai év bizonyítványát.

A támogatás összege: tiz hónapon keresztül havi 4.000 Ft.

A pályázat beadási határideje:  1999. szeptember 30.

Figye]em!
Az MCKA Kuratóriuma az e célra rendelkezésre álló 5 millió

forint  keretösszeg  erejéig,  a  pályázatban  dokumentált  és  leírt
továbbtanulási  szándék  alapján,  valamint  a  pályázó  szociális

1999.    május „LUNGO  DROM"

körülményeinek figyelembe vételével  1999.  október 30-ig  hoz-
za meg  a dönté`sL  (A Kuratórium az elbírálás időpontjának vál-
toztatási j.ogát fenntart.i.a.) Pályázni kizárólag az e célra szolgáló
adatlap kitöltésével  lehet!

Pályázati adatlap beszerezhető:
az MCKA  1021  Budapest, Budakeszi  út 55/D,  P/5,  Vemelet

2.   (Tel/fax:   394-2647,  394-1852)  cím  alatt  található  irodáján
személyesen,  illetve  felbélyegzett  válaszboríték  ellenében  ké-
résre  az lroda postán  is megküldi.

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a7,
1999/2000-es tanévre az á[ta]ános iskolák 6-7-8.
osztá]yos és a 6 évfolyamos gímnáziumok  1-2-3.
osztá]yos cigány tanulói számára, valamint az

érettségit adó középísko]ás()k  1. osztály()s cigány
tanu[ói számára:

„CZINKA PANNA öSZTÖNDÍJAT:' HIRDET
- 4,5 t,anulmányí át]ag f;elet!, va],amint

„TANULAST TAMOGAT0  PALYAZATOT"
HIRDET

- 3,5 tanulmányi átlagtó] - 4,5 tanulmányí átlagíg.

A pályázati támogatás célja:
Hozzájárulni    a    cigány    tanulók    általános    iskolai    tanul-

mányainak sikeres befejezéséhez,  és továbbtanulásukhoz.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-   a  kitöltött  adatlapot  -   az   1998/99-es  tanév  végén  kapott

bizonyítvány  fénymásolatát,  amelyet  az iskola  tintás  aláírással
és  bélyegzővel  hitelesít  (az  aláírás  és  a  bélyegző  nem  lehet
fénymásolat),  -  eredeti  iskolalátogatási  igazolást,  -  egy  válasz-
tott pedagógus írásbeli ajánlását. \

Az e célra elkülönített 45  millió  Ft-os keretösszegen belül  a
támogatás összege „Czinka Panna Ösztöndíj" esetén:  tíz hóna-
pon keresztül havi 6.000 Ft

„Tanulást Támogató  Pályázat" esetén:  3,5-4  tanulmányi  átla-
gig  tíz hónapon keresz,tül havi  3.000 Ft, 4-4,5  tanulmányi  átlag
tíz hónapon keresztül 4.000 Ft.

A pályázat beadási határideje:  1999. szepteml)er 15.

(A  Kuratórium  az  elbírálás  időpontja  megváltoztatási  jogát
fenntartja.)

Figyelem!  A beadási  határidőn  túl  érkezett,  hiányos  pályá-
zattal  a  Kuratórium  nem  foglalkorik,  érvénytelennek  tekinti,
értesítést  arról   nem  küld.   A  pályázatot  nem  áll  módunkban
megőrizni,  vagy visszaküldeni,  arról  másolatot nem készítünk.
A második félévtől csak annak a tanulónak folyósi'tjuk továbbra
is  az  ösztöndíjat,  illetve  a  támogatást,  aki  sikeresen  elvégzett
félévről szóló bizonyítvány hiteles fénymásolatát a MCKA iro-
dájának  megküldi  és  tanulmányi  eredménye  megfelel  a  kiírás
feltételeinek.  Kérünk ezért minden pályázót, hogy a félév befe-
jezésekor ezt a dokumentumot külön felszólítás nélkül március
1-ig  küldje  el,  mert ennek  hiányában  illetve késedelmes  meg-
küldése esetén,  a támogatás folyósítása megszünik!

Pályázati adatlap l)eszerezhető:
Magyarországi  Cigányokért  Közalapítvány   1021  Budapest,

Budakeszi  út  55D,  P/5,  V.  emelet  2.  Tel/fax:  394-2647,  394-
1852,  személyesen,  illetve  felbélyegzett  válas2boríték  ellené-
ben kérésére az lroda postán elküldi.
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Elment burkus király  Mátyás  király-
hoz.  Mint  pajtások  köszöntötték  egy-
mást. Mondja burkus király:

-    Azt    hallottam,    hogy    magának
aranyszőrű báránya van !

- Igaz - mondja Mátyás -,  van ne-
kem a juhaim közt egy aranyszőrű bá-
rányom, meg vm egy olyan juhászom,
hogy az még sosem hazudott.

Mo,ndja a burkus király:
-  En   megmutatom,   hogy   hazudik,

mert én megcsalom,  de úgy, hogy mu-
száj, hogy hazudjon.

- Fogadok akámibe,  hogy  nem ha-
zudik - mondja Mátyás király.
- Fele országomat odaadom.

-  Én  is  odaadom  a  fele  or-
szágomat,  ha  nem  hazudik.  -
mondja a bukus király.

JÓ, kezet f.ognak. Avval jóéj-
szakát mond a bukus király, és
megy haza a szállására. Ott fel-
öltözött a burkus király közön-
séges parasztgúnyába, és indult
ki  rögtön  a  tanyára  a juhász-
hoz.   Köszönti   a  juhászt.   Az
visszaköszönti:

- Isten hozta király uram!
-  Honnét  ismersz  te  enge-

met, hogy én király vagyok?
- Megismerem  én  a szaván,

hogy maga király  - mondja  a
juhász-

Azt mondja bukus király:
- Adok én neked sok pénzt,

ráadásul  hat  lovat  meg  hintót,

is. De a lánynak kellett előbb innia be-
lőle.  Látni  akarta  a juhász,  nem  tett-e
valamit   étőt   beléje.   Nem.   A   bortóI
olyan kedve kerekedett aztán a juhász-
nak, hogy utoljára azt mondja:  odaadja
a bárányt, ha a lány hozzámegy rögtön
feleségül.   Pénz   neki   nem  kell,   mert
pénze van elég.

Sokat   szabódott   a   leány,   de   végül
mégis beleegyezett. Azt mondja azután
a lány a juhásznak:

- Nyúzd  meg  a  bárányt;  a  húst  edd
meg, mert nékem a húsa nem kell, csak
a bőre!

-  Hazudsz,   mert  akkor  a  [öbbit  is
megette volna!

Avval kivette a botját és ment tovább
a  király  kastélya  felé.  Ismét  talált  egy
egérlyukat, ismét betette a pálcáját, reá
a kalapját,  és  köszöntötte király  uram-
nak a botot.

-Mi hír a tmyán?
-  Nincs  egyéb,  csak  az  zu-anyszőrű

bárány bedöglött a kútba.
-   Hazudsz,   vélte   hallani   a   király

hangját.  -,  mert  a  többi  is  bedöglött
volna!  Ismét kivette a pálcáját és ineni
tovább  a  kastély   felé.   Hannadszor  is

csak add nekem az aranyszőrű bárányt.
-Jaj -mondja a juhász -, a világért

sem  adnám,  mert felakasztana Mátyás
király.

Még  több  pénzt ígért neki  a  burkus
király. De nem, a juhász nem állt kötél-
nek.  Haza megy  nagy  búsan  a burkus
király a szállására, és csak búsul és bú-
sul. Ott volt a lánya is.

-Ne búsuljon -mondja az a lány -,
mert  elmegyek  én  ahhoz  a juhászhoz
egy csomó színarannyal, én majd meg-
csalom!

Vitt egy  ládácska színaranyat a lány
és  egy  üveg  bort, jó mézesen,  hogy  a
juhászt megcsalja. De azt mondja neki
a juliász, hogy neki nem szukös a pénz !
Mátyás   király   meg   felakasztatja,   ha
megtudja, hogy hova lett az aranyszőrű
bárány.

Addig-addig beszélt a lány, addig in-
cselkedett,  hogy végül megitták a bort
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Megnyúzta   a   juhász.    Hazavitte   a
lány   nagy   örömmel   az   apjának   az
armyszőrű báránynak a bőrét. No,  ör-
vendett az apja, hogy a lánya meg tudta
csalni a j uhászt.

Eljött  a  reggel,  búsult  erősen  a ju-
hász, hogy mit mondjon ő most Mátyás
királynak, hogy ne tudja meg, hogy az
aranyszőrű   bárány   elveszett.   Indul   a
kastélyba,  és  útközben  elpróbálta,  ho-
gyan is fog hazudni, ha a király elé ke-
rül. Beszúrta a botját egy egérlyukba, a
kalapját rátette a botra.  Elhátrált aztán
tőle,  meg  feléje  ment.  Köszöntötte  ki-
rály uramnak. Mondja a király nevében
saját magánák:

- Mi újság a tmyán?
Mondja erre ő, a maga nevében:
- Ott bíz nincs más, csák az, hogy az

aranyszőrű  bárány  elveszett,  a  fai.kas
me8ette!

Mikor kimondta megijedt.

talált  egy  egérlyukat,  belétette
a pálcáját, reá a kalapját és kö-
szöntötte  király  uramnak  a bo-
tot.

-Mi újság a tanyán?
- E11opták az cuanyszőrű  bá-

rányt.
-  Hazudsz  -  mondta  a  ki-

rály -, mert a többit is ellopták
volna!

Kivette most is a kalapját, és
ment tovább  Mátyás  király  pa-
lotájába.

A bukus király  is  ott  ült az
asztalnál a lányával. Bemegy a
júhász,  és köszönti  a királyt és
a  lányt is.  A bőrt már  odavitte
volt  Mátyás  királynak  burkus
király,   és   most   várták  mind,
hogy  hazudik-é  a juhász.  Mert
ha  hazudott  volna,  Mátyás  ki-
rály   a   fogadással    elvesztette

volna a fele királyságát.
- Mi újság a tanyán? - kérdi Mátyás

király.
- Nincs  semmi egyéb,  mint hogy az

aranyszőrű bárányt egy szép fekete bá-
ránnyal elcseréltem.

Nagy volt Mátyás király öröme.
-Hát hozd bé a bárányt! -mondja a

juhásznak.
De azt mondja a juhász:
- Ott ül középhelyt a két király közt.
-  Eljen!  -  mondta  Mátyás  király  a

juhásznak.  -Nem hazudtál!  Ezért né-
ked adom a burkus király fél országát,
amit tőle nyertem.

- No - mondja a bukus kirá]y -, én
is  odaadom  a lányom,  úgy  is megsze-
rettétek egymást.

És így lett a juhászból burkus király.

Il]yés Gyu]a meséje
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•    FEJTÖRÖK   -
Kedves, Gyerekek!

Ismét elérkezett a várva várt szünidő, a nagy pihenés, játék, kirándulás ide-
je. Egy ideig nem ébreszt a csörgőóra berregő hangja, vagy anyu sürgető nó-
gatása. Reméljük, bizonyítványaitokkal örömet szereztek szüleiteknek és ma-
gatoknak is, hisz a nyári szünidő csak így lesz gondtalan, örömteli.

Rejtvényünkben
Ú Áhárom nyári

szórakozást kell
me  ta]álnotok
amelyekben 0 A Ácsak a magán-
hangzók vannak
me  adva
Megfejtésül aháromszótkér-jükbeküldeni!

I Á U Á

PniHnBPHHiiiiiri-HPuüütü
A tanév  végén - régi  hagyo-
mány szerint - a gyerekek ün-
nepséget   szerveznek,   hogy
megköszönjék tanáraiknak a
sok  szeretetet,  törődést.  Plal
káton  híresztelik  a  rendez-
vényt, de egy „vásott" kisgye-
rek leszaggatta egy részét.
Mi]yen rendezvény volt kíp]a-
kátolva?  Ugye,  nem  nehéz?
Ha felismertétek a kiplakátolt
eseményt, küldjétek be!

0    rLi.UT..E.       ilEL    iu+  0,,1111       ''IIL   11

1Ilnb      qnlllMIL      ,IBrJlrllr'111111110   í=T=|       r=Tii    TLLBL
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Összetett szavak, szóláncból !
1          1           Hffl-111ffi1111

haeztcsina]      ve        ,jólesikazegész

-);:aeÉh:ezt;fi#t:,k
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Szóegyenlet!
Ha az  összeadandó szavakat, más,
rokon értelmű szóval helyettesítitek,
és  így  vonjátok  össze,  akkor  meg-
kapjátok aLz egyenlőstgjel utání szó
megfejtését! Ezeket küldjétek be!

gg Sok van a levegőben +
a szúnyog szájszerve = ta-
karító eszköz

Bg Színig  töltünk  +  ezzel

o[tjuk  szomjunkat  +  ló.  =
szórakoztató „doboz"

ng ldős  +  távoli  helyre  +
kacat = szorongó félelem

Két találós
kérdés!

n8 Egy lukon bebújsz, ket-
tőn kibújsz. Mi az?

ti5]  Felke]  lába  nélkül,  fe]-

száll szárnya nélkül. Mi az?
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Alapítványunkhoz sok fiatal fordul ösztöndíj -támogatá-
sért. 01yan fiatalok, akik szeretnének tanulni , képez,ni ma-
gukat, de szociális helyzetük miatt ez egyre nehezebb.

Nekünk is egyre nehezebb azt válaszolni, hogy sajnos
anyagi lehetőségeink korlátozottsága miatt nem tudunk
segíteni. De ha Ön segít nekünk, akkor a saját gyerme-
kén segít.  Ha Ön segít,  akkor nekünk nem kell nemet
mondanunk.

Bámrilyen  összegű  befizetést  köszönettel  veszünk.
Mi  100 forintnak is örülni fogunk. A befizetett összeg-
ről igazolást adunk, így Ön adóálapjából levonhatja.

Bankszámlaszámunk:
MTB Rt., Szolnok Megyei lgazgatósága,

„Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány,
1150110310006117

KÖszönettel az Alapítvány leendő támogatottjai nevé-
ben:

Paksi Éva
az alapítvány titkára

i-Ei
MEGRENDELO

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

1

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

1

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

'

Elffizetési díj
egy évre: 1176 Ft,
fél évre: 588 Ft,

negyedévre: 294 Ft
A m;grendelőlnpot és az előftzetés díját

a szerkesz.tőség címére kell eljuttatni:
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5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

Előf izethe tő r ózsasz.ínű
postá utalványon.----------

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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HIRDETÉS
A CIGÁNYSÁG RÉSZÉRE VÁLYOGOT
KÉSZÍTÜNK, KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Csak munkadíjat számi'tuk fe]!

Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani, az építkező
cigány családoknak, az ár- és belvízkárosultaknak.

A vályogot kiváló minőségben,
két méretben készítjük:

30xl5xl0 cm és 25xl2xl2cm.

Cím:  Kerekegyháza, Fő út 47/a., Jakab Lás7,lóné
Telefon: de. 06/76 381-238, du. 06/76 381-326.
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Június 6.,
vasárnap

Alberti rsa                     oák.

Al be rti rsa                        av.

B ékéscsaba                av.
Da bas-Fel ső                bv.

Gyomaendrőd  av+mgv.

Jászapáti                    oák.

Kaposvár                      ok.

Kecs kemét           o k+kjv.

Kiskunhalas

oák+av+kuv.

Lajosmizse                 oák.

Miskolc                               av.

Mórahalom                    bv.

N ag ykő rös                    av.

Pápa                              kjv.

P écs                    ok+ r+av.

Szeged-
Cserepes sor             kjv.

Szeghalom                oák.

Szolnok                           av.

Szil                                        bv.

Tamaméra                oák.

Ujszilvás                       oák.

Június 7., hétfő
Csong rád                     oá.

Június 8., kedd
Gönc                            oák.

Zalaegerszeg           oák.

Június 9"
szerda

Csoma                         oá.

Makó

Mezőcsát
Miskolc

Június  10.,
csütörtök

Komádi                          oá.

Szeged-
Cserepes sor             ok.

Június  11.,
péntek

Miskolc                              ok.

Sásd                          oák.

Június  12.,
szombat

Csoma
Jászberény
Kaposvá r                     av.

Kecs kemét           ok+kjv.

Miskolc                              ok.

Ózd                              oák.

Pécs
Vác

Június 13.,
vasárnap

B ékéscsaba                av.
Békésszentandrás     bv.
Dabas                         oák.

Dabas                           av.

Dombóvár                    ok.

Fülöpszállás              oák.

Gyomaendrőd          oák.

J ászá ro kszál l ás          bv.

Kaposvár                     ok.

Kecskemét           ok+kjv.

Ken g yel                           bv.

Kiskunfélegyháza   oák.

Miskolc                              av.

Pásztó                        oák.
P écs                    oák+av.
Sümeg                           bv.

Szeged-
Cserepes sor             kjv.

Szekszárd                 oák.

Szentes                       oá.
Szolnok                           av.

Tompa                            ok.

Zal aeg e rszeg              av.

Csoma                         ok.

Június  15„
kedd

Fertőszentmíklós

Június 16.,
szerda

Jánoshal ma              oák.

Miskolc                          osk.

Június  17.,
csütörtök

Ragály                         oák.

Szeged-
Cserepes sor             ok.

Június  18.,
péntek

Miskolc                              ok.

Június  19.,
szombat

Csoma                         av.
Fadd                            oák.

Ka posvár                      av.

Kecskemét           ok+kjv.

Miskolc                             ok.

Mohács                       oák.

Pécs                              ok.

Sárbogárd                 oák.

Vác                                   kj v.

Június 20"
vasárnap

Békésszentandrás

Böhönye

Dunaföldvár

Heves

H eves                 av+ mg v.

l zsák                             oák.

Jászárokszállás          av.

Kaposvár                      ok.

Kecskemét          ok.+kjv.

Kenderes                   oák.

Kiskunfélegyháza       av.

Kunszentmiklós        oák.

Miskolc                             av.

Mórahalom                 oák.

Öcsöd                         oák.

Pécs                     oák+av.

Szeged-

Cserepes sor             kjv.

Szolnok                          av.

Te rény                         oák.

Tiszakécs ke                av.

Tokaj                             oák.

Vác                              oák.
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Június 23.,
szerda

Miskolc                           osk.

Szeged-
Cserepes sor             ok.

Június 24.,
csütöriök

Szany                             ok.

Június 25.,
péntek

Dévaványa               oák.

Komádi                        oák.

Miskolc                              ok.

Tata       Víz-Zene-Virág-

fesztivál.

Június 26.,
szombat

Cso m a                         av.
Dunapataj                   oák.

Jászárokszállás       oák.

Ka posvá r                      av.

Kapuvár                        oá.

Kecskemét           o k+ kjv.

Mágocs                       oák.

Mndszent                  oák.

Miskolc                              ok.

Pécs                              ok.

Tata       VÍz-Zene-Virág-

fesztivál.

Vác                                   kjv.

Június 27.,
vasárnap

Bé késcsaba                av.
Békésszentandrás  oák.

Dabas -Gyón                 bv.

D rávafok                        bv.

H eves                             bv.

Jászjákóhalma         oák.

Jászkísér                    oák.

Kaposvár                      ok.

Kecs kemét           o k+kjv.

Mskolc                           av.

Nagykáta                   oák.

Nagykőrös                 oák.

Pásztó                           av.

Pé cs                     oák +av.

Pécsvá rad                 oá k.
Szeged-
Cserepes sor             kjv.

Szeghalom        av+mgv.

Szekszárd               , oák.
Szolnok                          av.

Tata        Víz-Zene-Virág-

fesztivál.

Június 28.,
hétfő

Szécsény                  oák.

Tiszacsege
Nyári  Vásár.

Június 29.,
kedd

Pi ncehely                    oák.

Június 30.,
szerda

Miskolc                           osk.
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