


Május  31-től  június  5-ig  a  Szol-
noki    Tiszaligeti    Túrisztikai    Köz-

pontban  érkezett  az  ország  31  tele-
püléséről   173  értelmi  fogyatékos  -
foként intézeti lakó. A Magyar Spe-
ciális   Művészeti   Műhely   7.   alka-
lommal  szervezte  meg  alkotótábo-
rát,  melynek  Szolnok  város másod-

jára adott  helyet.
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A rendezvény  fővédnöke Farkas
Flórián,  az  Országos  Cigány  Őn-
kományzat  elnöke  volt,  a  szerve-
zésben pedig a Szolnok Megyei Jo-

gú   Város   Szociális   Foglalkoztató
lntézetnek  és  Napközi  Otthonának
dolgozói működtek közre.

10  műhelyben  folyt  a  munka:  az
agyagozás-kerámia,    rajzolás-festé-
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szet,     szövés-hímzés,     nemezelés,
gyöngyfűzés,  folttechnika,  kosárfo-
nás, fafaragás, bőművesség, csuhé-
báb  készítés   rejtelmeibe  tekinthet-
tek be a táborlakók. A tábor jellegé-
nek  megfelelőeri  a  szabadidős  el-
foglaltságok  között  szerepelt  a  tán-
cház,  a  népjátékok,  de  persze  nem
hiányzott a disco sem.

Aki   látta   a  kiállítást,   melyet  az
utolsó napon  a táborozók alkotásai-
ból  rendeztek a segítő kézművesek,
igencsak  elámult.

Úgy        érzem,        ismét        bizo-
nyítottunk...

Vörösné Békéssy Klára

táborvezető

Ifj. Csürkös Tót Ferkó
1900-ban  született  Párizsban,  ahol

gondos   nevelésben   részesült.   Zenei
tanulmányait  a  hágai  királyi  konzer-
vatóriumban  végezte.  Itt  a  világlii'rű

André Spornak volt a tani'tványa, az-

után    megszerezte    a    karmestei.i    és
mesterhegedűsi  diplomát  is.  A s  tagú
scheveningeni  első  külföldi  zenekar-

nak  volt  általánosan  kedvelt  helyet-

tes piímása.

Ruha Béla
A   holland    scheveningeni    tengeri

fürdő egyik  kedvelt magyar zenekar-
vezetóje    l890-ben    született   Buda-

pesten,   közismert   zenész   családból.
Zenei  isinereteit  a  Nemzeti  Zenedé-

ben  sajáti`totta el.  Édesapjával,  Ruha
Lajossal,   aki   Balog   Poldi   kiváló
kontrása   volt,   Párizsba   kerüli,   ahol

voli  alkalma  inagát  a  klasszikus  ze-
nében  is  fejleszteni.

1909-ben Párizsban  zenekai.t alakí-
tott,   és    lglo-ben   már   Hollandiába
került,  Scheveningenbe,  a „Hotel  des
lndes"  éttermében játsz.ott  elsőrangú
erőkbél;l  összeálli'tott  zenekari  tagok-
kal.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Rácz ljajos

Dúvid  Beri  sraf itkájü

Itt állok előttetek megroggyant
térddel,  s a szél kócolná hajain
ha volna. A félelem rezegteti
műfiogsoromat,  oly sokszor megfenye€e_tték
már sorsomaí, pedíg lsten gyönyörködött,
ainik,or kikeverte arcom színét.
Kreolbarim testvéreim, akiknek
a szegénység vályogtégláiból kell `jövőt építeni
és még hálás is lehetsz, amiért                            .^
az orsz;ág kegyelemből etet...
Ijámra vert álmaid éjjelente
a Holdra voíútanak. Veled voiútok
én is... mert egy vérből valók vagyunk.
Közös álmaink csontjain rágódunk.
Kanadába menekült lábnyoma.itok, #J-S'

éjjelente visszaiérnek,  s a szívemen    __       r
vánszorognak... a csoniok vissz]asírják
soványságul(n:t, s az eb-képzelet kiássa.
A barking-félelem visszhapsta eloltja
a remény-f iáklyát. Valaki rámáobta
a sötétség köppenyét. Surrogó
denevér-álmok csapódnak homk)komnak.
Esz.mélnék öniudaira, ha bátorítanől
testvér, talán még szivárványt is festenék
sápadt homlokod egére. Tán a Nap
is kisütne, s te odatarthatnád arcodaí
az ősi serrmittevésnek, mert munkakedved
mosolyái priwaiizálták, s fogaid   `
ragyogását elárverez.ték. Helyette
adtak Roma Önkormányzatot, ahová f icLxon
elküldheted álnmidat. A béres-időcí;,u;ru:kw;r`;te:;';í-áo_;;;itá;úegütnnepe,heted

az ezredévet:  lesz.álom-sz;ökőkűt,
s út a semmíbe. Már nincs hová
menekülnöd, a földet belakták. Idegen
l]olygókon mémek telkeket. Mégis csak el kéne
mennünk, de marasz.ial bennünket a sáx,
s a tébécé-láz, amelynek tüzét
csak anyánk kez,e tudja csiiíif tní. Kömy-eső
veri arcornat, ázik a lélek, rriegtisz,iulm
ha lenne ingyen szappan. Megkövez
a csönd. Valaki fölém hajol, s én
az arcóba iböltök:  élek m.ég.l
Fölállok megroggyant térddel, hogy segítsek
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Gyilkosság Gödön

1??.9._..május 28-án 22.30-kor gy.ilkosság töriéni
Gödön. Az áldozat egy  13 éves roma fiú.. Mo-
háe.si__Kriszl!áp, aki! 22 késszúrássai öitek meg

a gödi vasúlállomáson. A kisfiú "többszöröse-n"
belehalt sérüléseibe. A napokban femették el.
A család kiapadhatatlan könnyekkel gyászol-

ja  Krisztiánt.

A  gyilkosság  Óta  ködként  eres/.ke-

dik  a  településre  a  félelem.  Sziiite  ér-

zcm   czt  a  nchéz,   sűrű  atmoszférát,

amelyet  igazából  csak  a  félelem  és  a

gyi`ílölet  tud  teremteni.

Az  embei-ek  nehezen  állnak  szóba

vcllink.   {`mikor   érdcklődiink   Mohá-

csiék   lakcíme   után.   Az   egyik   idős
hölgy  emigyen  iga?,ít  úiba:

-  Menjenck  csak  az  uica  tú]só  vé-

gén,  inajd  "megismcrik"  a  házat!
Igaz,  hogy  Mohácsiék  ncm  laknak

palotába.  Különben  Gödön  sok  a  pa-
Iota,    a   telcpülés   jóléii.Ől    árulkodik.

Moliácsiék  iicm  g.i;.dagok.  Pii`c(>7,ás-

ból  ólnck.  Ncmrég épi'tetiék  a kis  há-
zikójiikat,   amely  nem   hivalkodó,   de
azért  liáz,  amclyct  mcg  kell  becsűlni.

Amikor  a  család  megtiidja.  hogy  a
Lungo  Drom  lapiól jöttünk  és  a  gyil-
kosság  fclől érdeklődünk, a7. emlókek
scbci  I.cliépődnek  s  a  tekintctek  mcg-
tcltck  könnyckkel.

-   Mcghz`It   a   mi   drága   gyerckünk`

most  mondja  meg,  hogy  kinek  áriott?
Alig   töltöttc   be   a   13   évet.   -fordul
l`elém  Mohácsi  Gusztáv.

Ahol  gyilkosság  történik,  az  ősi  ci-

gáiiy  töi.vény  szcrint jogos  a  bosszi'i,
ha  ártatlan  vér  hull.  A család  kopas7.-
ra   borotválja   a   haját   és   addig   nem
mosaks7.ik  és  nem  néz  tükörbc,  amíg
mcg  nem  bosszúlja  az  áriatlaiiiil  kiol-
toti  éleiet.   A  r(tmák   kis   kö7,össégck-
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hcn  éltek  a  vándorlásuk  során.  Sí`jái
[Öi.vényük  volt,  amclyct  szigoi.úan  bc
is  tai.totiak.  másként  fcl  boriilt  volna
a  reiid.  A  VENDET'IA -  vérbosszú  -
kötclcző  volt,  mert ha nem  tette  meg,
akkor  a  közösség  kiközösi'tetie.  A ci-
vili';,áció    az   ősi    romatörvényt   nem
tudta  eltörölni,  mert  a  gyökcrek  mé-
lyek.

-Mikor  volt  a temetés? -kéi.de7,ein

az  apá,.
-  A iiapokban  temettük el,  rehér ko-

porsóban, vólegényi  ruhában, ez is  az
ősi   hagyomány   része   tájékoztat   az
apa.  A  halottnak  meg  kell  adni,  ami

jái.  iieki`  a  békesség  érdekében.  A  fi-
am  halála  t'>ia  sok  mindem  átgondol-
tam`   volt   időm   rá,   mivel   nem   jön
álom  a  s7.ememi.e,  szüntelenül  a  fiam
arcát  látom.  A  szülők  ncm  hibásak  a

gycrmekeik   tetieiben,   nem   teheinek
róla`  de  aki  elkövette  a  gyilkosságoi,
aimak  lakolnia  kell.  Tele   van   a  szi'-
vem`   a   lclkem   indulattal.   Nem   tud
megiiyugodni    a    lelkiismeretem,    ha
arra  gondolok,  hogy  22  késszi'ii.ással
ölték  meg  a  gyermekemet.  Üvölteni
iudnék,  mint ahogyan  meg  is  teszem,
még   a  mai   napokban   is.   Felüvöltök
éjjelente,   vonítok,   mert   fáj   itt  belül
valami,  nagyon  I`áj ! ! !

A  l.ájdalom  majd  az  c`szemei  vciic.
Egys7.cri'ícn  ncin  értcm.  li()gy  a  gyil-
kos,  amik()r  a7.  clső  szi'irás  iitáii  mcg-
láita a  véri ncm  ijcdt meg.  hzmcm  va-
1ami  őrült,  pcrvcr7.  módon,  mcrt  nem
tudok  inást  mondani,  mert  nem  nor-
mális    az.    z`ki    22    `szi'ii.ással    gyilkol.

Ezenki'vül   a   gyerek   ai.ca,   kcze   icle
van   vágásokkal,   iimely   azt   mutatja.
hogy  védekczctt,  de  ncm  volt  csélyc
a pÉ],j]:,:g:aEe;sas,e,k::::Teb,:n.a  gy H kost

Szerencséje  volt,  hogy  nem  én  talál~
tam  meg.

-   Meglepődött   amikor   megiudta,

hogy  két  középiskolást  tartt't7.ti`toit  lc
a  rendőrség?

-    Álmodiii     sem    mcrtcm    volm,

hogy   két  ilyen   taknyos  követic  cl   a

gyilkosságoi.
-  Kirc  gyanakodott?
-Sokkal  idősebbrc.

-  Miért?
-   Az   elköveiés   módja   miati.   Túl

brutális  volt.  Dc  c7.en  egyálialán  nem
lehet csodíílkozni.  A tévéből,  a videó-
ból   töménycn   árad   az  crőszak  és   a
szex.  Megbolondult  a  világ!

-Krisziiánnál  volt  pénz?
-Egy-kéts7.áz  forint.  Szcrcite  a  kó-

lát,  meg  a  süteményt.  Napközben  cl~

járt  vasat,  Ólmoi,  ineg  rc7.ct  gyűjtcni.

1999.   június I.UNGO  DROM"

S/j()i.galmas.    illcmiud(')    gyei.ck    volt.

S/.crciiék  a/. cmbcrck,  félre  tctték  ne-
ki   a   vashiilladékot.   A   pén7,t   miiidig
odaadta  a7.  aiiyjának.

A  gyilkosságnak   két   gyanúsi'toitja
van.  A kót  ti.zcnhét éves  középiskolás
diák T.  Attila és V. Jáiios. Mindkét  I.ii'i
rendczett     körl.ilmények     közötL     él.
Nem   elvált   `szülők   ellenőri'zhetetlcn

gycrmekei,  akiket  az  utca ncvcl.
A  I`enycgetcttség,  a  szégyen  a  s7,ü-

lőkci    otthonuk    elhagyására    kény-
s7.eri'tette.  Nehéz  cladni  a  házat.  mcrt
átok  ül  rajta.  Mindkét családot  `súilyos
trauma értc.  A gyilkossággal  gyani'isí-
iott   fiú    szülci   otthontalanná   váltz`k,
börtönbe  jái.iiak.  Mohácsiék  a  teme-
iőbe`  a  könnyeikkel  öntö7,ik  a  si`rt.

Szinte  clhordo7.hatailan   a  ti.agódia.
ineri érielmctlen  halált nemzett.  A sc-
beket   bizi€`ió,   cgyüttérző   szavtikkal
nem   lehet   összevarrni.   Újra   ós   újra
fcltépődnek és  vércznek.

A  tragédia  gyűlöletct  veteit  Mohá-
csiék  szívébc.   Lesz-e   megbocsájiás?
Talán  ha  csonkig  ég  a  fájdalom  mé-
cscsc.  Csak  z`z  idő tudja  begyógyiítani
a  scbcket  és  megnyug[aini  a  háboi-gó
lelkiismcretet.  Addig,  hullanak  a  ráj-
dalom  könnyei.

Rácz Lajos
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Beszélgetés Szalay Ferenccel, SzQlnok város polgármesterével
-   Polgármester   Úr,   hogyan  jelle-

inezné   a  szolnoki  cigányság  helyze-
tét?

-  Városunkban 4~5  ezer cigány  em-

ber  él,  szei.te  a  városban,  ezenki'vül  a
Motor  és  az.  Űteg  úton,  illetve  olyan
területeken,  ahol  lakótelepi  formában
élnek.   A  kötődésem   egy   kicsit   mé-
lyebb a cigány emberekhez,  mint egy
átlag  polgármesteré,   hiszen  pedagó-

gus   vagyok   és   akkor   tani'tottam   a
Széchenyi   lakótelepen  lévő  Piros  is-
kolában,   amikor  a  Gyermekváros  is
indult  és  ott  egyre  több  cigány  nem-
zetiségű  fiatalember talált otthonra.

Farkas  Flóriánnal  az  OCÖ  ós  a
Lungo Drom elnökével,  valamint Dr.
Pálfi Miklóssal a szolnoki cigány ki-
sebbségi  önkormányzat elnökével jó-
nak  mondható  a viszonyunk,  bár Pál-
fi  úrral  voltak  vitáink  a  költségvetési
támogatás  kapcsán.  Az  ő  munkájuk-
nak   köszönhetően   nincs   Szolnokon
cigány  kérdés.

-   Meiuiyiben   jeleiu   segi'{sége{   az,

Iwgy   műkö;lik  a  városbc;n  a-cigány
k.isebbségi   önkormányz,at   és   hogy   a
legnagyobb  és  legeredinényesebb  ci-

gáiiy  szerve7`.ei,  a  Lungo  Drom  szék-
helye  is  iíi  van?

-Én azt hiszem, hogy nagyon sokat

jelent.  Szolnok  példaértékű  a  Lungo
Drom életében. Több olyan kezdemé-
nyezés  indult és  indul  -elsősorban  az
oktatással     kapcsolatosan    -,     amely
kezdeményezések később szétszóród-
nak  az  országban.  Az  sem  mindegy,
hogy  egy  ekkora  országos  szervezet
elnöke  szoliioki-e  vagy  sem,  és  hogy
Farkas   Úr   tud-e   mozgósi'tani   Szol-
nokra  erőkct,  mellyel  könnyebbé  te-
szik  a  cigányság,  de  a  szolnoki  lako-
sok   életét   is.   A   legutóbbi   tárgyalá-
sunk  is  éppen  an.ól  szólt,  hogy  olyan
munkahelyteremtő    beruházásokat    -
Iakásépi'té`ssel  Összekötve -próbálunk
Szolnokon   megvalósi'tani,   ami   mun-
kát  és  no!.mális  lakhatási   feltételeket
biztosít.

A Lungo Drom  hosszú évek óta je-
lentős   tényező  Szolnokon.   A  város-
ban   nincs  különbség  cigány  és  nem
cigány   ember   között,   mindenki   ha-

ó

sonló  kötelességekkel  kell,  hogy  bi'r-

jon,  hasonló jogokat élvezve.
-Azi,  hogy  nincs  kijlönbség  cigány

és  i.eincigány  ember  közö[[  én  Íermé-
szetesnek  íar{om.  A  cigányság  az.oir
ban    o[yaii    súlyo.s     helyzefbeii    vaii,
Iu)gy valamif éle  '' poziti'v diszkriiriná-
cióra"  mégiscsak szükség van.  A vál-
ságból   kivezefő   út   az   okítiíás   és   a
munkahelyteremíé`s   lehe{.   Sz.áinííhaí-
nak-e  azok  az  intézmények  ,  akik  azi

felvállalják,   a   i)olgármesíeri  hiva{al
segí{ségére?

-Az oktatás  a kimenekülési  lehctő-

ség ebből  a  súlyos  helyzetból.  A kez-
deményezés  ismét  szolnoki,  hogy  ci-

gány középiskolát hozzunk létrc a vá-
rosban,   ahol   az   alapfokú   oktatástól
kezdve az érettségiig tanulnak a fiata-
lok,  alapi'tványi  iskola  keretébcn.  Az
oktatás  átszervezése  a  városban,  ami
a  közintézinények  átvilágításával   in-
dult el,  valószi'nű,  hogy  olyan  helyze-
tet  teremt,  hogy  tudunk  olyan  létesi`i-
ményt  adni  ennek  a  kez,dcménye7.és-
nek,  ami  önálló  cigány  ísk(]lá[  segít-
het.  Ezt  azonban  csak  akkor  tartom

jónak,   ha  neincsak  cigány  gyerekek
oktatásáról  lesz  itt  szó.

-. Nemrég    m,egbeszélési   f olyia{o{{

Polgármester  Ur  Farkas   Flóriáiiiuil.
A  íárgyalásiiak  ké[  fő  i)oii{ja  volí:  az
egyik   a   szociális   lakásépí{ési   prog-
rain,  a  másik,  kisebbségi  skanzen  ki-
alakífása  (i Tiszalige{beii. Tűimoga{ja-
e   ez.eke{  az  elképz.eléseke{   a  polgár-
mes[eri  hivatal?

-  Olyannyira,   hogy   a  szociális   la-

kásépi'tési     programnál     megnézLük,
hogy  hol  tudunk  lielyc!  biztosi'tani  a
mintegy  20  lakásnak.  En  a7.t  gondo-
lom,  hogy  nem  egy  tömbben  kell  czt
megoldani.  hanem  szei.te  a  városbaii.
Nagyon  fontos,  hogy  a  (`elépült  laká-
sok  rezsi  költségéi  a  tulajdonosok  fi-
zetni   tudják,   ezért   létrehoztunk   egy
közhasznú   társaságot,   mely  e7,eknek
az  embereknek  lehetőséget  biztosi't  a
munkához   jutáshoz   és   azoknak   is,
akik     a     munkanélküliség     ki'njával
küszködnek.    Terveink    szerint    100-
150  embemek  tudunk   majd  munkát
adni,  cigánynak és  nemcigánynak.

A  skanzen   kérdéskörében   clőször
az  merült fel,  hogy  a Zagyva torkolat
környékén  jöjjön   létre  a,régí  cigány
mesterségek  skanzenja.  En  azt  aján-
lottam  Farkas  úrnak,  hogy  vigyük  ki
a  Tiszaligetbe  és  ne  csak  a  cigánysá-

got  mutassuk  be,   hanem  az  ősi   ma-
gyar  és   az  ősi   cigány  foglalkozások
egymás  mellett  legyenek  bemutatha.-
tóak.   Nagyon   fontos,   hogy  ez  kap-
csolódjon  a  város  milleneumi  elkép-
zeléseihez   is.   Én   odaadtam   azt   az
anyaghalmazt,  amiben  a  városértéke-
lések   vannak,   hogy   ebbe   a   Lungo
Drom  illessze  be  a  saját  elképzelését
és  ebben  a  város  természetesen  part-
ner.   Helyet   biztosi`tunk   a  Tiszaliget-
ben  és  pályázatokon  mi  is  próbálunk
erre pénzt  szerezni.

-A  Moíor  ú([  helyze{éről  {árgy(ilfak-

c,.?

-  A  Motor  út  helyzete  többck  kö-

zött  abból  is   fakad,   hogy  az  itt  ólők
mennyire  igényesek a saját környe7.e-
tükre.  De  az  is  igaz,  ha  nincs  rhuiika
és  nincs  miből  élni,  hanem  segélyek-
ből   élünk  és   rendszeresen   a  segélyt
költjük  a  család  életére,  akkor előbb-
utóbb  probléma  lesz.  Azt  gondolom,
hogy  jó  az  a  gondolat,  és  ez  megint
Farkas  úrtól  ered,  hogy  a  telcpgazda
valóban    foglalkozzon   a   teleppel.   a
város   pedig   próbálja   meg[enni   azt,
ami  az  ei.ejétől  telik.

-A  Moíor  úion  nincs  kövesúi{,  niiics

megoldva ci csa{ornázás.
-  A  város  egyéb  részein  is  vaiinak

ilyen    problémák.    Hamarosan    elké-
szül  a  szennyvíztiszti'tó  hatodik  öve-
zete  és  a  város  egész  területe  csator-
názoit  lesz.   A  belvízelvczető  csatoi.-
nák   a   Motor   úton   is   megvannak.   a
szikkasztó   árkok   ott   is   megvaiiiiak.
az  átereszek  ott  is  megvannak,  csak
kai.ban  kell  tartani.  Azt,  hogy  az  utat
le  kell  burkolni  nem  vita  téma.  Szol-
nok   100  km-es  útjából  az  a  8-10  km,
ami   a  Motor  úton   van   szintén   meg
kell,  hogy  kapja  a  normális  burkola-
lot.

Paksi Éva
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A  program  a  70-es  években  Angliá-
ban   született,   mert   a  szigetországban
akkor   hasonló   volt   a   fog]alkoztatási
helyzet  mint  a  90-és  évek  Magyaror-
szágán.  Nagyon  sok  alulképzett,  szak-
képzetlen   munkaerő  került  az   utcára,
ezért a  szakemberek egy  új  programot

#;g;:traoEsí,ágTa:,yAeíí,éójőrbabdaod]3%tzá::*
elnevezést már Magyarországon  kapta.

Elsoként     Bács-Kiskun,     Szabolcs-
Szatmár-Bereg,  Baranya,  és  Csongrád
megyében   indították   el   a  programot,
majd  1998-ban az Országos Foglalkoz-
tatási     Közalapítvány     Jász-Nagykun-
Szolnok  megyében  írt ki  egy  kétfordu-
lós  pályázatot,  így  szolnoki  központtal
is  megalakulhatott  az  Ujra  dolgozom
program,  melynek  igazgatója Vass Ju-
lianna, szakmai  igazgatója Fecske Fe-
renc.

-  Megyénkben  a  Kapocs  Háló  Ala=

pítványnak   jutott   a   megtiszteltetés   -
mondja   Fecske   Ferenc-,    hogy    ilyen
módon vállaljon szerepet a foglalkozta-
tási   feszültségek   oldásában.   Az   Ujra
dolgozom  program  munkatársai  össze-
sen  négy  helyszi'nen,  Szolnokon,  Kun-
szentmártonban,     Törökszentmiklóson
és   Kőtelken   várják  a  jelzett  települé-
sek,  illetve  a  térségük munkanélkülije-
it.   Ennek   a   programnak   a   lényege,
hogy  azoknak  az  embereknek,  akik  a
különböző  célcsoportokba  tartoznak  -
ilyenek  a  megváltozott munkaképessé-
gűek,  az etnikai  kisebbséghez  tartozók
-,  el  kell  mondani,  hogy  mi  a  tervünk
velük, meg kell őket partnernek nyerni,
és  ha ez sikerült,  akkor jöjjenek  be  az
irodánkba   ahol   megbeszéljük   problé-
máikat és  segítünk munkahelyet keres-
ni.  A  munka  elsősorban  nem  irodában
történik,  hanem  úgynevezett  "bázishe-
lyeket"  alaki'tottunk  ki  a  város  külön-
böző  pontjain,  attól  függően,  hogy  kit
hol   találunk  meg.   Például   az  ifjúsági
irodában, a Humánszolgáltatónál, adott
esetben  egy  bárban,  vagy  egy  szórako-
zóhelyen.  A hét meghatározott  óráiban
ezeken   a  helyeken  jelen   vagyunk   és
szórólapok   keretében   tájékoztatjuk   a
leendő ügyfeleinket.

-Memyire  partner a sz.0lnoki önkor-
mányz,at ebben a munkában?

-  Nagyon  jó,   hiszen  ennek  a  prog-

ramnak  lételeme  a  partneri  együttmű-

ködés,   nemcsak  az  ügyfeleinkkel,   ha-
nem  a  program  végrehajtásában  részt-
vevő  önkormányzattal,   önkományzati
intézményekkel,   munkáltatókkal,   álla-
mi  szervezetekkel,  és  itt  elsősorban  a
munkaügyi  kirendeltségekre  gondolok,
valamint  azokra  a  szervez,etekre,  akik
részt  vesznek  a  program  végrehajtásá-
ban.  Legfőképpen  az  önkományzato-
kat és.a.z önkományzati intézményeket
szeretnénk  bevonni,  hisz  tolük  kaphat-
juk   `a   legtöbb   segítséget   elhelyezési
gondjaink  megoldásában.  Legnagyobb
örömömre   ezek  az  intézmények  érzé-
kelik  is  ennek  a  programnak  a szüksé-
gessé8ét.

A legfontosabb célunk most az, hogy
az   OFA-val   megkötött   megállapodá-
sunkat  teljesi`tsük,  tehát   1   év  alatt  kö-
rülbelül    2000    célcsoporthoz    tartoző
munkanélkülit vonjunk be a programba
partnernek  és  ebbín  a  2000  főből  750
munkanélkülit el  is  helyezzünk.

1.999.  szeptember  30  -  ig  szeretnénk
az  újabb  pályázatot  benyújtani  az  Or-
szágos  Foglalkoztatási  Közalapi'tvány-
hoz, amely a program folytatását jelen-
tené,  azaz  további  kétéves  működésre
van   lehetőség,   amennyiben   a  vállalá-
sunkat teljesítettük.  Most az  a tervünk,
hogy  ennek  a  programnak   a  létjogo-
sultságát   gyakorlatban   bebizonyi'tsuk,
ugyanúgy,   ahogy   ezt   Angliában   már
bebizonyi'tották.

R.  Zs.
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Szolgáltatásaink:
-  Minden  álláskeresővel   külön

foglalkozunk

- Segítünk önnek a legmegfele-

lobb munkahely megtalálásában

-  Segi'tünk  új  szakmát,  hivatást

találni, hú a régi nem megfelelő

-  Segi'tünk  Önéletrajza  megírá-

sában

-  Segi'tünk,  ha jelentkeznie  kell

a munkáltatónál

-  Számunkra  fontosak  a  tartós

munkanélküliek

-   Nemcsak   az   elhelyezkedés-

ben,  de  a  későbbiek  során  is  szá-

mi'that   ránk,   figyelemmel   ki'sér-

jük sorsa alakulását

Minden szolgáltatásunk ingye-
nes!

Központi irodánk:

Szolnok, Aranyi Sándor út 5.
Telefon:   56/220-939

(Széchenyi   lakótelep,   a   Héliker
ABC   mögö{ti   négyemeletes   épü-

/(,Í)

hétfőtín-csütörtökig:  8~  15  óráig

péntek:  8-12 óráig
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A SZociÁLis  ÉS  CSALÁDÜGyi  MiNiszTfER
AZ  OCÖ  ELNÖKSÉGI  ÜLÉSÉN

1999.  június  4~én  az  Országos  Cigány
lníormácié.s  és  Módszertani  Központban

az OCÖ  elnökségi  ülésén  ré;zt veft
Harrach  Péter  Szociális  és  Családügyi

Miniszter,  dr.  Doncsev Toso  a  Nemzeti  és
Etnikai  Kisebbségi  Hiva{al  elnöke.

Farkas  Flórián  bevezetőj.ében  tájékoz(atta
a   sí`jtó   kép\Jiselőii   z`   közelinúltban   elt.oga-

dott    középtávú    csomagtcrvről    és    annak
I 999-rc  törtétiő  végrcliajtásáról.

A cigányt)k  élcthi`lyzctének jé`vi'tása érdc-
Lében`   hái.(mi   témaköi.i.c   helyczték   a   .`i'ily-

l)O'ltot:

1.    Agi.ártcrl`ilet,    foglcilko7.tatoitság,     nö-
vény  és  állaitcnyé`sziési  progi.amok,  kiss7,ö-
vetke/.cick /ncm  técszJ

2.    S7.ociális    és   egészségügyi    kéi-désck
I`el\Jázolása.   clcm7.ése,   oktatása,   életkörül-
ményck  clcm7,ése.

3.  Lakásépítési  program,  ainelynck  lcre-
téii  bclül  létrejött  cgy  Lakásépí{ést Támoga-
ió     Kö/.érdekű     Alapítvány.     /a     szpoiizor,
L`gycnlőre  ncm  kívánja  inegncvczni  magá(.

Az  OCÖ  ré.széről   szakembcrck  bevoná-
sáviil   I`olyik  a   felmérés  a?.  együttgoiiclolko-

tlá``   kei.i`tén   bi`lül.   állan(ló  munkiik:`r7c`sol:`t-

ban   vannak   €`7,   illeiékes   ininis/.{ériuni   kéi)-

víselőivcl.

Harrach  Pétcr  mini`sztcr  i`ir  z`  l`ogli`lko/,ia-
tást    bővi'tő    progri`mról    bcs7.éli    amcly    a
inunkacrőpiacon   kcrcsziűl   lciiiic   kivitclcz-
ve.  A  fclméréseken  túl   akti'v  miink:ilehető-
séget    s7.erciiiénck    biztosítani    a    cjgáiiyok
számára`  példz`ként  cmlí{eném  a7.  /crdőtclc-

pítést/.   amcly   lioss7.útávú   progrz`mkéni  jö-
liet  s7.ái"'tásba.

-  A  lakásépítésscl   kapcsoltitbi`n   mcg`szc-

rctném jegyc2r.ni`  hogy  ncin  cigánytclcpckct
tiktiriink  építeni.  A  I.clépített   lakásokz`i  i`sak
azok  a  rom  csalá(1ok  kaphatm`k,  akik  reiin
is  tudjzík   Lai.taiii.

Fz`rki`s  Flórián   a   I.eliett  kéi.dési.i`  clmoii(l-

ta.  hogy  csak  olycin  helyeii  építcnck  lakáso-
k{it,  é`hol   van   inl.ri`sti-ukti'ir€`,  (vi'7..  villmy,  is-

kola.  bcvásárlásj  lclictőség  stb.   Llai.rí`cli  Pé-

tcr  minisz[cr  úi.  a  I`oglalko7.icitássi`l   kapcso-

latos  kórdésrc:  /amcly  z`  gö(lörá.sásbz`ii   me-
rül  ki/  {azt  vál:`szoltz`,  liogy  olym   lchctősé-

gcket,     munkcil.eltételekct     s7.erctnéiiek     tc-
rcmteni`    ahol    szi`ktanl.olyamok    clvégzésc

után   különböző   kisü7.cmck`   szövctkczetck

léirehozá`sán  goiidolkodm`k.

Örömmcl   htilljuk   a   hírckct.   Iiogy   a   koi.-

mány  és  az  OCÖ  képviselői   ncmcsak  tár-

gyalmk  a  célokról.  tervckről.  1iaiicm  érde-
mi   lér)ések.   (Iöntésck   is  s7,ületnck   í`  i.omák

Fai.kas  I`lt'triáii  az OC0  i.1iiöki`  és  Har-
rac.h  Péter Sz()cíális és  Családügyi  Mi-

nis-/,ter

élcikörülinénycinck   javilása   é`rdekébcii.   A

I`el<id€`t  ncm  köniiyű  és  l`Őleg  nem  kcvé`.  cle

végrc  elindult  cgy  cselekvési   pi.ogram`  l)ár

tipi-ó  léi)iekkcl.  clc  I.olyamitosan  h:`lad.

Rá`.'  I,í,j,,s

Július  17-éii  Orl)án  Vikt(n mínisztereliiök  I.ogadta Farkas  Flóríánt, az  Orszáí!()s  Cigán}'  Önkorinán}J/,at  ve/,ctőjét.  aki  a  miiiis7,-
terelnök d()lgozószobájából kilépve a sajtó képvíselőinck  azt  n}rilatko7,ta:  „Mindiin  idők lcgeredmén}'esel)l)  cigányi)()litikai  meg-

beszélése volt.
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Emlékezés a Holocaust cigány
áldozataira

''Névtelen hamvaifok felett megborzad a jövő"
Esői``ien  sii.z`tta  áldo7.atainkai  Ős7.ic-

scn  hideg  zápoi-á7.tatia  az  cmlékinú'vet,
a7.   cmléke/.ők   sokaságát  június   24-én
délcló'tt,  amikoi.  eresz  alá  hú7.ódva  l.el-
hangzotiak  i`/.  ismei-t  Dankó-dallamok
Harmati Ernő cigányprímás vezetésé-
vel.  A/j  Oi.szágos  Cigány  Önkoimány-
zz`t,   az  MCDSZ,   a  S7jabolcs-Szi`tmár-
Bci-eg  Mcgyci  Önkormányzati  Hivcital,
Nyi'rcgyhá/.a  Megyci   Jogú  Város   Pol-

gámesteL.i  Hivatala,  a  Nyi'i.egyhá3i  IZ-
i-aelita  Hitkö7.össég  és  a  Cigány  Aldo-
zatok   Emlékművének   Kui-atóriuma   a
Holocaust   54.   évl`ordulója   alkalmából
einlékezésrc   invitálta   a   cigányokat,   a
megyei   i.oma   önkormányzatok   kópvi-
selőit.

Móg  z`  kcllciTictlen  időjárás  scm  tud-
ta  megzavai-ni,  hogy  cl  ne jöjjcnck  em-
Iéke/,ni`  k()sz()i.út  hozni  Anai-csi.ól,  Rét-
közrjbcrcncsről,    Kisvárdáról`    Tornyos-

pálcáról,      lbrányból,      Nagyhalászból`
Pas7,abi.ól`      Cscn,gci.bó'1,       Kocsordról.
Nyi`i.csaholyból,  Erpatakról  Nyi`i.cgyhá-
4áról  sok-sok  faluból  cigány  és  nem  ci-

gány   enibcrck`   a   i-oina  civil   szcrvczc-
tek`   L`7.   izi-aclita  cgyház  vczctői   ós   so-
kan   mcások.   Eljött   fejc[  hajiani   Varga
József,  í\ Ncmzeti  és  Etnikai  Kisebbsé-
gi   Hivatal   clnökónck   tanácsz`dója,   ott
volt Farkas Tibor, az OCÖ alelnökc, a
megye`   a  város   vczető  tisztségvisclői,
intézmények  vezetői,  zsidók,  cigányok
és  nemcigáiiy(>k  sokasága.  Velünk  em-
lókczcu  Tukacs  lstván,  a  város  alpol-
gámcsicrc` dr.  Tóth Sándor a mcgyci
kö7,igí`zgatási   hivatal   helyettcs  vezctő-

jc`   Szemán   Sándor  a  vái.o``  jcíJy'/('í.ic`

Hajdú   Zsolt  mcgyci
kiscbbségi  re,Í`ercns.  A
Cigány          Aldozí`iok
Emlókiiiűvéiick  Kurz`-
tóriuma   ncvében   i`n-
m`k     elnöke,     Fí`rkas
Kálmán   ír(')-publicistci
cmlékczctt      clsőkónt
i`z   54   évvel    czelőtti
ho]ocausii.i\.                 Igy
kezdtc   bcs7.édét:   "A7.
évfoi.d ul ókí`t           nem
szcl.ctni,   11ancm   clvi-
sclni   kell.   Különösen
akkor,     ha     azokhoz
di-ámák  tapadmk.  Va-
lamiért    mégis    I`onto-
sak.   A7.ért`   mert   illik
cmlókczni  i.ájuk.  Ugy

Balrt'.l .i()l)l)ra:  Farkas Til)or, a/.  OCÖ  alelnöke,  Lakatos
Menyhért, Farkas  Kat:`lin, a mátés7,alkai  r()ma  önk()r-

mány7,at képviselőjc  és  Farkas  Kálmán
vélcm  azonban,  hogy
i`míg   az   Öröm   megos7.tható,   s   igazán
csak   másokk€`1   nemesül   boldog   i)illa-
mttá,   z`   fájdalmat   elviselni,   vak`ki   cl-
vcsztésót   mcgélni,   újr{`óliii   csak   egyc-
dül  képcs  igi`zán  a7.  cmbcr.  M.ijcl  c7.ck-
kcl  a  szavakkal  l`olyi.itta:  "A cigányság
clpus7.tíiá`sáuiicgtci.vcző náci  idcolt'tgia
54  évc  ai-ra  kónyc7jtcti  a7,  cmbcriségct`
hogy   a   lioloc{`usm`   kollekiívan   cmlé-
kezzék.   Ez   a7.   ólctkő,   mim  jclkép   áll
vörös  mú`márvány  relctt.  hirdctve  a  ci-

gányság  vihí`ros  élctét,  oldalában  a  ko-
vácsoltvas  cigánykerék  és  az  i`mfói-.i,  s
a  fclirat   immái.  két   nyclvcn,   m`gyai-ul
és  cigányul.  "Anda  le  muclai.dc  i.onicn-

go  szeroipc.  A  cigány  áldo-/,atok  cmló-
ke   az  egekbc   `szálljoii."   A  kuratórium
elnöke   cmlékczósót   a   köveikcző   goii-

(lolatokkí`1   I.cjc/.ic   bc:

A kurat(')rium  tis'/,ieli'g  ü/, i`n`lékn`ú'  i`lőtt
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„Di-ámákí`t         ő].i`z,ünk
szívünkbcn-lclkünkb
en.     Emlékc/,7,i.ink    és
hajlsunk      l`ejci.     mei-t
lia  czt  mi  ncm  iesszük
mcg,    ncm    lcs7.i    lnc,g
helycitünk    scnki.    Es
örökrc               cl l`elcjtik,
hogy    cigány    hol(>ca-
usi  is  voli."

Ezt    kövctőcn    La-
katos  Menyhért,  J(')-
zsc(`     Attila     di:ia``.      a

Köztái-`sa`ság  Babéi.kt>-

.sz()rújával     kitl'intctett

íi-ója  s/,ólt  ar,  cmlókc-
zőkhö7j.    Ai-ra    l`igycl-

mc7jtctctt`  hogy  ami  a 40-es  évek  végén
iiicgtörtént`    mcgismótlődliet    újra`    ha
ncm    vigyá7jimk.   hz`   terct   engcdüiik   a
náci   iclcológiá"k.   ha   eltűrjük   a  i.aszl
szi7,mu`st.   a  cigánycllcnességet`   s   csak
lcgyintünk.   lia   látjuk`   h()gy   bőrfcjűek
árpád`sávos    zászl(`)kkal,    roma    ellcncs

jclszavakat  skandálva  vonulmik.  ki`rju-
kai   leiidi'tvc,   miiit   cgykor   a   nácik`   a
nyilaskci-cs7.tcsck.  `.Iit  él   /.sigercinkbcii
a  s7,envcclós.  s  bár  félév`száz€`da  múlt`  a
sebck  ncm  gyógyultak  bc,  ncmhogy  cl-
homályosít.sa   emlóke7.ésünket   az    i(lő`
hogy   riz`ink,   unokáink,   a  cigány   iicm-
/.edékck   is   tu(1ják   ini   is   történt   akkoi.,
i`mikoi.   Európa   ()i-s/Lágaiból   több   mint
I`éliiiillió   cigányembci.t   hui.coltak   el`   s
\Jált.ik  a  gázkamrák,  a  nácizinus  áld(t-
zataivá.  Bi'zom  bcnne,  hogy  am'g  cigá-
nyok  élnck  c  tájon.  évcntc  egyszei.  cl-

jöiiiick  idc,  hogy  cmlékc/,7,enek és  fcjct
hz`jt`smi`k  a7.  áldt)zatok  clőtt."

Lakatos    Mcnyhéi.t    iiiegemlókczését
vcrsénck    l`clolva`sá`sávcil    zárta:    `.Emló-

keitek    itt   s/,árz`d    kö7.öitünk`   /iióvtelcii

hamví`itok    I`clett    mcgbor7,ad    i`   jövt't'./
Szá?.czei.  óló'  gyci.tyakónt   égctt,   .is/joti
tcstck,  /s./.ázc'/.ci.  cmbericstbcn   mart   a
tű7.halál./  A  gá7.k{`mrák  cchói  rekedtcn
hörögtc   az  clmúlást,  jaj,  si'rjatok  (`clct-
tünk,   érczzétck   I`ájdalmainki`t   a   l`i`siz-
mus  ki'sói.tctcíiick  réiiitcmci  fclcit."

E.;.t  kövctó'cn  ko`szoi.úk  `sokaságát  lie-
lyc/.tók  cl  cigányok`  imgyar()k`  z`sicl(')k.

hivatalok,  intézményck  vezctői  a7j  em-
1ékművön.
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Verspeekdavge%Sg#soonkdók7
-,

GondolaTok a cigány Ki-MitlTud? uTán
Nem  szállt  volna  oly  szépen  a  dal,

nem  zengett  volna  úgy  a  citera,  s  a
cigány-magyar     verskincs     egy-egy

gyöngyszemét     sem     tudták     volna
olyan   emlékezetesen   előadní,   ha   a

pedagógusok,     tani'tók-tanárok    nem
segi'tik    hozzá    tani'tványaikat,    nem
vállalnak   áldozatokat  a  gyerekekért,
akik május 8-án szombaton színpadra
léptek  Szolnokon,  a  megyei  művelő-
désj    házban    megrendezett    Ki-Mit-
Tud?  VII.   megyei   vetélkedőn,   ame-
lyet  nagy  szeretettel  és  hozzáértéssel
reiidezett  meg  ismét  az  "Oktatási  és
Továbbképzési  Központ"  Alapi'tvány.
Köszönet   illeti   vezetőjét  és   munka-
társait,  valamennyi  szervezőt  és  köz-
reműködőt,  akik  olyan  légkört terem-
tettek,  s  biztosi'tották  a  feltételeket  a
sokáig  emlékezetes  versenyhez.

Ezen    a    napon    a    Jász-Nagykun-
Szolnok  megyéből  nevezett  általános
iskolák  cigány  tanulói,  vers  és  mese-
mondók, bábosok,  szi'njátszók, tánco-
sok,   zenekarok   és   szólisták   mérték
Össze  tudásukat.  Lehetetlen  visszaad-
ni  azt  a  szi'nes,  élvezetes  kavalkádot,
amely   e   néhány   Órában   izgalmakat,
élvezetet okozott közönségnek, peda-

gógusoknak,  gyerekeknek.  Örvende-
tes,  hogy  a  széksorokban  már  helyet
foglaltak  önkormányzati   képviselők,
ott  volt,  s  megtisztelte jelenlétével  az
eseményt  Fegyvemek  polgámestere
-  és  ajándékot  is  adott!  -  és  többen,
más  tisztségviselők  is.

Nem     vállalkozhatok    arra,     hogy
több  mint  t`élszáz produkciót elemez-
zek,  minősi`tsek.  Nem tette ezt a zsűri
sem.  Helyesen.  A sokszínű  palettáról
a  vers  és  mesemondókat  emelem  ki.
Egy    kicsit   kitüntetésképpen    is,   no
meg   azért  is,   mert  a  legjelentősebb
mezőny jött  össze,  s  ebben  a kategó-
riában  szükségelte[ett  két  külön  di'jat
is  kiadni.  Hogy  miért  szólok  a  verse-
lokről?   Ennek   több   oka   van.   Nem
csak  az,  hogy  mint  i'róemberhez  kö-
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zel   áll  a  szívemhez,  hanem   azért  is,
mert  általános  iskolás  cigány  tanulók

példásan  adták  elő  a  verseket.  Hall-
hattunk Várnai  Zsenitől,  Szabó  Lő-
rinctől,    Arany    Jánostól,    Rostás
Farkas Györgytíl, s más jeles költő-
inktől   verseket.  A  másik  ok:  azok  a
versmondók  szerepeltek  a  legsikcre-
sebben,  akiknek  a  pedagógusai,   fel-
készi'tői  a  hozzájuk  illő  irodalmat  vá-
lasztották. Ilyen volt Rostás Szandra
Sün  Balázsa,  Lukács Pál  K.isegér ci'-
mű versmondása és  Móra  Ferenctíl
Kállai  Kornél előadásában a Csóka.

Szép,  tiszta kiejtéssel,  artikulálással
mondták különösen ők hárman  a ver-
seket,   s   illik,   hogy  ezért  köszönetet
mondjunk  a felkészi'tő tani`tóiknak-ta-
náraiknak.    Nem    mellékes    tehát    a
versválasztás.   Ebben   fontos   szerepe
van   a  pedagógusnak.   Ez  jellemezte
Lukács Nikolett fegyverneki  kislány
Vámai  Zseni  Csendes  éj  ci'mű  versé-
nek  a választását és előadását is.  Em-
li'tést  érdemel  a jászberényi  Lakatos
Romeó  valamint  a  fegyverneki  Far-
kas  Anna  és  a  tiszaföldvái.i  Bravik
Sándor,   Rostás   Andrea   és   Tóth
Brigitta is.  A karcagiak  Duka  lmré-

je cigány  mesével  kedveskedett  a  né-
zőknek-hallgatóknak.

Nem    tudom,    hogy    a    következő
években  látjuk-e  majd  a  versenyeken
Rostás   Szandrát,   a   kis   Lukács   Palit
vagy  Kállai  Kornélt?  És  ez  a  követ-
kező ok,  amiért a versről  és  versmon-
dokról  szólok.  A  Ki-Mit-Tud?  verse-
nyeknek   a   felfedezés,   a   tehetségek
felkutatása,  felkarolása  is   fontos  fel-
adata.    Csodálatosan    szép    selymes
tiszta  hangja  ma  is  visszacseng  ben-
nem,   ahogyan   a   Karcagról   érkezett
Balogh  Anikó  a  cigány  népdalt  elő-
adta.    Raj[uk    és    tanáraikon    múlik,
hogy e kis tehetségeknek a vers mon-
dását,  énekét  [ovább  csiszolják,  s  ne
engedjék  elkallódni  őket.

Fontos  a versválasztás.  Ám  az sem
mellékes,   hogy   a   versenyzőre   sza-
bottság   mellett   egy   cígány   Ki-Mit-
Tud?-on   megfelelő   arányban   szere-

peljenek  cigány  i'rók-költők  alkotásai
is.   Talán  ez  az,   amitól   több   lehetett
volna.  Ezzel  együtt  is  élmény  volt  ez
a  májusi  szombat  délelőtt  mindazok-
nak,  akik  részesei  voltak.

Farkas Kálmán
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Cigány  Kulturál`-is  Nap
1999.  Június   12-én    Kunszentmikló-

son   a  Városi   Mú'velődési   házban   har-
madik  alk:\I()mmal  kerül  megi.endezés-
i.e  a  Cigány  Kulturális  Nar],  a  helyi    ci-

gány  kisebbségi  önkormányzat és a  vá-
i.osi   p()lgáiinestcri   hivatal   s7.ervezésó-

#J i s4c, őtés;eb|:Ségjóá: kozl:á':#t  ké:
Csörgő Gyula tanár úrral  beszélgettem
a   12.-ei  pi.ogramr(')l.

-  Hagyományiei.en-kő szándékkz\l  im-

már  hz`rma(lik  alkalommal   kerül   meg-
rendc7.ésre   a   Cigány   Kultui.ális   Nap.
Kuns/.ciitmiklósoii  mínden  évben  mcg-
szcrvcziók  a  Magyar  Kultúra  Napját  és
innen jött  a7.  ötlct,  hogy  ini  is  megrcn-

dezy+ük  a  Cigány  Kultui.ális  Napoi,  lii-
szen  neküiik   is  van  mivel  büszkélked-
nünk,   és  szcretnénk  ha  a  kultúránkat,
neves  íi.óinkat,  költőinkei  minél  többen
megismei.nék.

Sajnos,   a   most   felnövő   nemzcdók
nem  tudja iiiitjelent   valójában  cigány-
m`k  lenni.  Ezck  z\  gyerckek  ncm  tudják
inajd  átaclni     a  `saját  gyermekeiknck  a
hagyomáiiy{\inkat,  csak  ha  mi  clmond-

juk   nekik,   megszercttetjük   velük   azt,
ami  a7. övók  is.  Az  iskolában  móg  nincs
kötelezően  bcvezctve  a  cigány  kultúra

pedig  jó   leiiiie,   ha   a   gyei.ckck   taiióra
kci.etében      mcgismerhctnék      ősciket,
szárimizásukai,  íróikz`t,  zcnés7,cikct.  Mi
most   czt   pi-óbáljuk   megvalósi'iani   oly
módon`  h()gy  amíg  a  gyci-ckck  a  kuliu-
rális   napra  készülnck,   addig   I`Ölkészít-

jük   őket   a   cigányságról   s7jóló   törté-
netckből,  mesékből,  versekből,  zciiék-
i.ől  és  i\i.i.ó|,  hogy  mii  is jelcnt  tu]aj(lon-

képpen  cigiínynak  leiini.   Ezek  a gyci.e-
kck   még   nagyoii   fogékonyak,   tanulé~
konyak`  ők jelentik  a jövőt.

-Ti'z éve dolgoz()m cigány gycrekek-

kel   -   mondja  Csöi.gő  Gyula-,   nagyon

szei.etem  őkct  és  én  látom  bcnnük a  te-

hetséget  úgy  a  spoi.t,  miiit  a  különböző

művészeick    terén.    Igaz.    könnycbbcn

fel  is  adják`  ha nem  úgy  sikerül  val:\mi,

ahogyan  ők  cltci-vczik.

-   Milyen   kí`tcg('ti.iákban   szci-ei)elliet-

nck a gyei-ckek?

-   Körülbclül   30   gyerck  szei.ei)léséi-c

számítunk,  akik  zcnc,  tánc,  és  vci-s  ka-

teg(')riában  méi.ik  össze  tud.ísukat.  Ezen

a   vcrscnycn    ncm    lesznck    vcs7.tesek,

csak  győztcsek,  ós  rcméljük   lc`sz  még

folytatása  i`jövőbcn  is  a  Cigáiiy  Kultu-

i.ális  Napm`k.

R. Zs.

Sikeres romanap Gyó.rben
Győr  Megyei  Jogú  Város  Cigány

Önkoi.i"ínyz<ita   sikcres   romanapot
rcn(le/.ctt  a  megyeszékhelyen  május
21 -én.  A Bai.tók  Bóla Megyci  Műve-
lődési       Központ       előcsai.nokában
öss7.cgyűl[  jelentős   számú   éi.dcklő-
dó't  Pádár  László,  a  cigány  önkor-
inányzai  elnökc  üdvözölte,  inaj(1  dr.
Dézsi  Csaba  András  alpolgármcs-
tci.   monclott   inegnyitó   beszédet.   Itt
iiiutatk(]zott  bc  a  közönség  clőtt Já-
róka János  ós  Szombath  Géza  na-
ivf`estő,   Farkas   Kálmán   dedikálta
Sorstudat   című   csszékkötetót   ós   a
Csisznyikói  cserepek  ci`mű  szociog-

ráfiáját.   Este  z`   1()0  tagú  Ggányze-
nck:`r  adott   fci.getcges  mű``()i.i.  Zsú-
fo]ásig telt  nó7.őtér  l`ogadta Puporka
András     magyariióta     énckest     és
Bangó   Margitot,   a  cigáiiyok   L`sil-
]agát.

A   sikci.cs   romam`pon   I`cllépeit   a
Ki-Mit-Tud?   vetélkedójéből    ismei.t
és    sikei.t   :`ri`tott    Kanizsa   Csillagi`i
beás  folklór  együttes  is.

A  i.omaiiap  vendége  volt  Farkas
Flórián,   i`7j   Oi.szágos   Cigány   Öm
kormányzat    elnökc   és   több   OCÖ
kópvisclő,  s a mcgyóbcn  mú'ködő ci-

gány  önkoi.mányzat()k  elnökei  is.
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1999.      május      22-én      Pci-emí`].ton

gyái.tclcpcn  a Pctőfi  Műveló'dési  Ház-
ban  kcrült  mcgrende7.ésre  a  i-oma  Ki-
Mit-Tud?   mcgyci    bcmutz`tója.   Jelcii
v()ltak  mcgyénk  több  telcpüléséi.ől`  a
cigány  önko].mányzz\tok  által  delegált
verscny7,ők   Ves7,prémből,   Bali`tonfő-
kajiíi.i.ól,  Bci.hidáról,  Vái-pi\lotái.ól,  Aj-
kár(')l.   Lovás7.patonár(')l   és   Dcvccscr-
róT

A  rendc7.vény   Pintér  Tibor`  Rad-
nóti  díja`s clőaclóinűvész  kc7.dcménye-
7jése   alapján  jött   létrc,   iiz7.al   a  céllal,
hogTy  a  tchctségcs  roma  riatalok  szá-
mái-a   beinutz`tk()7.ási   lehetó'séget   biz-
t{>sítsanak,     tchctségüket    a    többségi
tár`sadal()m  I.clé  is  közvctítsék.

Énck.  hang`szeres  7.enc.  [áiic  és  vers
k€`tcgóriábi`n,  21   pi.odukciót  értókclt  a
/.sú'ri.  A  zsi`íri  tastai:  Fátyol  Tivadar
/.encszcr7.ő  i`  7jsűri  clnökc,  Sípos  Zol-
tán,   a  Veszpi.ém   Városi   Művelődési
liitézet   iga7.gz`tója`   Horváth   Viola   a
Mcgyci   Közmi'ívelődési   lnté7jei   igz`7j-

gatója.
A   vcrsclők   közül   Farkas   lstván,

7.cnóben  Ledvai  Krisztina`  éiick  ki`-
tcgói.iában  a  veszpi.ómi  Rupa László,
tánc     katcg(')riában     a     bcrhidai     8()-

gáncsvirág  cgyüttcs  bcmutatóját  éi-tó-
kelte  z`  1cgjobbnak  a  7.`sűi-i.

Vci.scnycn  kívül  Keszler  Eszter  és
z`  Gkl(tn  cgyüttes  `szói.ak()ztatta  a  kö-
7jöiiségct.

Miíjus   28-án    ls    ói.akor   Bei.liidán
különlegcs  labdarúgó  mérkó'zési  ren-
dcznck:   a  há7,igaz(lák  ellenfcle   a  Fc-
kete  kii-ály()k  ncvú'  roma  csapai  lc.`z.

Bci.hida  lakosságának   13  szá;.i`Iéka
cigány,  és   sajnos  elől-ordul   cllcniét  a
lz`ko`sság  többsége  és  a  kiscbbsóg  kö-
zöit.   A   főként   clői'téleickbó'l   fakadó

problémák  enyhi'tésc  miatt,  pon[osab-
ban  a  `,(liszki-imináció  I`alainak  lcboii-
tása"  céljából  szei.vezték  mcg  a  lielyi-
ek   focimeccsét   az    1997-ben   alakult
i-oma  együttessel.

-  Eddig  a  zene  és  a  tánc  „kö7.veti`té-

sóvcl"  igyckeztünk  a  többséggcl  elf()-

gadtatni   magunkat   -   mondta   Babai
János,   az   Oi.szágos   Cigány   Őnkor-
iiiáiiy7.at  Vc`szpi.éin  mcgyei  képviscló'-

jc.   M()st   csatl€`ko/.ik   ehlicz   z`   I`oci   is,
és   bí/,()m   bcnnc.   hogy   sikei-ül   kö/.c-
lednüiik  cgyináshoz.  Hiszcn  a  spt)rt`  a
futball   világnyelv,   és   c7.t   szcrctiióiik
kiliasználni.  Tcrveink  kö7.ött  s7.crcpcl,
hogy  a  i-oma  cs.ipatot jövőrc  valamc-
lyik  bajnoki  i.endszerbc  is  szci.ctnónk
benevezni.   Most   i`zonb.in   a   péiitcki
találkozóra   koncenti-álunk,   és   i-emé-
lcm,   sokm  jöniiek   cl   a   barátság  jc-
gyében  az  összecsapásra.
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Első ballagás a Roma Esély
Alapi'tványi Szakiskolában

Három éwcl`ezelőtt, amikor a gyerc-
kek   clőször   lépték   át   a   Roma   Esély
Alapi'tványi        S7Áikiskola         küszöbét,

ugyz`nilyen  `szikrázó  napsütés  volt.

A  hároni  év  elrepült  és  most  a  „Bal-
Iag  mtír  a  vén  diák"  kezdetű  dal   szo-
moi.k{ís  sori`i  töltik  bc  az  iskola  épüle-

iéi.  S;.üló'k`   ti`nái-(>k,   baráiok,  az  iskola

[anulói  ünncplőbc  öltözve,  virággal  ke-
zükbc   liallgi`[ják   az  iskola   igazgatójá-

mk,  Csillei  Bélának éi.tékelő,  búcsúzó
s7.avait.   Mennyi   mindent   mcgtanultak
ezek  a  gyerekek   a  hái.om  év  alatt!   A
s7.áinítógép   i.ejtelmeibe   va]ó  tájékt)zó-
dást`   a  gépi'rást  és   nem   utolsó   sorban
emberséget.   Ezen   a   napon    13   tanuló
végzett   és   búcsúzott   el    az   iskolától,
hogy  a  mcgs7jerzeit  szakmával  próbál-

ják   óleiüket    tartalmassá,    gazdagabbá
tenni.

Hallgatjuk  az  cgyik  ballagó  diák  bú-
csú7.ó  szavaít  és  mindenki  ói.7.i,  a  gye-

i-ekcknek  e7.  az  iskola  az  otthonl  is  jc-

lentette,  aht)l  a  tudás  inellett  olyan   vi-

sclkcdési    l`omiákat    ismcrhettek    meg.
amclyck   a7.   életben   majd   nélkülözhe-
tetlenek  lesznck.

Ki`vánjuk,  hogy  a  megszerzett  tudás-
sal   iiiind   a   tizenhárman   találják   meg

boldogulásuk  útját.

A  iiap  iiia  is  ugyan  úgy  sziki.ázjk,  a
szellő  most   is   kedvesen   siniogaija  ai.-
cukat,   mint   három   évvel   ezelőtt,   de
mégis  másképpen:  tcle  optimizmussal,
bizakodó:m !  Ballagó  diákok!  Legyetek
szei-encsések !

Bujdosó Jánosné
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IJr  I'ám  ,\Iiklt't.`,  :i/,  Ors;,:`igt>.`  l.i8:in}.  Onktmiián}y,iii  i'lnökhi`l} i`tti`se  l)úi`si'i7,ik  a  `.ég-

ző`s  hallgatóktól
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Interjú David Beeri festőművésszel
-   Honnan   ez  az   idegen

hangz,ású név?
-  Az eredeti  nevem:  Pon-

gor    Beri    Károly.    Nem
mintha  szégyelenem  kelle-
ne   a   nevemet,   egy  David
Beerit  jobban  el  lehet  adni
Japa;Psb::;z,wé#e"

-  Hála  lstennek,   igen.   S
ez a festő gyötrelme is egy-
ben,  mert  ezeket  már  sze-
retném megtartani.

: AÉ::;.tra íg,ff.:korban   va.

gyok,  már 25  éve féstek.  A
festészetem   is   nagykorúvá
vált.  Ezeket  a  képeket  már
a   belső   fény   hi'vta   életre.
Valóban   vi'vódva,  tusakod-
va keltettem életre őket.  Az
énemből  szakadtak ki, azért
olyan  kedvesek nekem.

-Banális  kérdés:  hogyanlesz vala-
kiből f estőműv ész?

-  Istentől  kapunk tehetséget,  és  az-

után  szorgalom  és  elszánt  küzdelem
tüzében edződik művésszé az ember.

-  Kitőíl  és  hol tarLultál?
- Egy neves debreceni festőtől, Bo-

dor  Károlytól.  Nála  kezdtem  és  hi-
valkodás  nélkül  elmondhatom,  hogy
a  mesterem  háromhónapi  együtt dol-
gozás  után  nem  hitte el,  hogy  azokat
a   képeket,   melyeket   megmutattam
neki, ez idő alatt festettem. Képmuta-
tónak hitt, úgy gondolta, én már évek
Óta tanulom ezt a szakmát.

-Hogyan sikerült meggyőz.ni?
-  Kértem, tegyen próbára,  s  miután

lerajzoltam  a  mértani  testeket,  akkor
döbbent rá,  hogy  van még tanulni  va-
lóm.

-  A  te festészeted  nem a  hagyomá-
nyos  értelembe vett cigányfestész,et.

-  Sajátos  stilust dolgoztam  ki,  ahol
a  szi'n  és  a  forma  a  tökélestességre
törekszik,  de  ez  nem  mindig  sikerül.
Belső fegyelem és rend uralja a képe-
ket,  amely  sajátos békét és harmóniát
áraszt.

-  Beszélnél az álmaidról?

-Három dimenzióban történik a vi-
lág meáeleni'tése, s ennek a szellemi-
sége látható az anyagi világban. A ne-

gyedik   dimenzió   a   láthatatlan   szel-
lemvilágból  áll.  Ez  a  világ  izgalom-
mal  tölt  el  engem.  Isten  világa  ez,  s
ott  kezdődik.  ahol  a  látható  véget  ér.
Ez a világ izgat engem. Ide szeretnék
bebocsájtást nyemi.

-  Miért?

-  Mert  ott  olyan  színek  és  fények
vannak,  amelyek  szólni  tudnak  a be-
zárt  szi'vekhez,  s  én  kulcs  szeretnék
lenni.

David Beeri,  azaz Pongor Beri  Ká-
roly képei egyik ámulatból a másikba
ejtenek:   a  színek  és  vi'ziók  különös
találkozása ez. Különböző irányzatok
jól  megférnek egymás  mellett:  a rea-
litástól,  az  impresszionizmuson  át  a
kubizmusig,  szinte  minden  képvisel-
teti  magát.

Mindenütt  fegyelem  és  rend,  konf-
liktus      nélküli       harmónia,       amely
mennyei  békét áraszt. Megmagyaráz-
hatatlan  csend  lengi  be  a  képek  "le-
vegőjét". És a néző csodálkozó tekin-
tettel  fókuszálhatja  azt  a belső  fényt,
amely  szeli'den  "szól".

Rácz Lajos
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Amikor  képeit  megláttam  és
megpróbáltam   több   dimenziós
látásmódját felfogni és megérte-
ni  úgy éreztem, hogy David Be-
eriben    ffongor    Beri    Károly/
Csontváry  született újjá.  Beszél-

getésünk   és   közös   elmélkedé-
sünk  folyamán  szóvá  is  tettem
neki.   Nem   döbbent   meg,   bár
kissé  meglepődött,  s  azt  mond-
ta:   képeit   még   i'gy   senki   nem
minősi'tette.  Elfogadom  e  meg-
közelítést,  s  magam  is  rádöbbe-
nek  a Csontváryval  való  hason-
lóságra.  E  pillanattól  próbálom
ezt  átélni.  "-fogant  meg  David
Beeriben  a gondolat  a Nyíregy-
háza     Borbányai      Művelődési
Ház bemutatójának szünetében.

Művészettörténész      feladata,
hogy   mint   az   operáló   sebész
bonckés  alá vegye  a festménye-
ket,    a    megszületett    műveket,
hogy   aztán  elhelyezze  őt  vala-
melyik  izmusba,  netán  próbálja
beskatulyázni.    David    Beeri    a
zseniális  álomfestő,  a  dimenzi-
Ókban  élő,  s  azokon  is  túlmuta-
tó,  az  örökkévalóságot,  a  min-
denséget    megközeli`tő    művész
alkotásai  olyan  egyéniek,  egye-
diek,   sajátosak,   hogy   beskatu-
lyázhatatlanok.

Matits         Ferenc         m űvé-
szettörténész   i'rja   róla:   "Érde-
mes   felfigyelni    arra   is,   hogy
művészetében  hogyan  Ötvözi   a
kubista,  a  naiv,   a  realista  és   a
szürrealista    művészet    legjobb
hagyományait."    A    tárlaton    a
Don       Quijote       álma      ci'mű,
100XSO   cm-es    olajfestményé-
hez szorulna a kép.

Egészen  új  szi'n  és  formai  vi-
lágot tár  fel  előttünk David  Be-
eri.   Minden   műve  külön-külön
is  mély  átgondolást,  befogadást
igényel.    Virágai    álomvirágok,
tájképei    álomtájak,   portréi    az
evilágiság  és  a  transzcendenta-
lizmus  határát  súrolják.  Leszűrt,
tiszta,  légies  világképet varázsol
elénk  sok  dimenziós  látásmód-

jával.
Farkas Kálmán
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nk: Farkas László
Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus
Államtudományi  egyetem  hallgató-
ja.

Egy-két  évig  különböző  munka-
helyeken   dolgozott:   igazgató   he-
1yettesként  egy  KFt-nél,  volt  nem~
zetközi   üzletkötő  és   több  esetben
munkanélküli.

A 90-es években kapcsolódott be
a  roma  politikai   életbe.   Indult  az
önkományzati választásokon és ki-

Hosszú  és  küzdelmes  út  vezet  a

Í:sánőtreóIÍ::g'#2tTÉ:tiáTg,`máá:i
Farkas  László  kisebbségi  referens-
ként dolgozik.

A      cigánytelepről       kiszakadni,
annyit jelent, mint az árral szemben
úszni:  bátorság és kitartás kell hoz-
zá.

Farkas  Lászlónak  volt  kitol  örö-
kölnie  a  kitartást  és  a  bátorságot.
Az   édesapja   felnőttként
fejezte be az általános is-
kola   8.   osztályát.   Gya-
logmunkásként  kezdte  a
téeszbe,   majd   kocsis   és
később  traktoros   lett.   A
munka minőségi változá-
sa   az   élet   változását   is
igényelte.  Ez  a  párhuza-
mosság    Farkas    László
életében   is   nyomon  kö-
vethető.   A  család   a  ci-

gánytelepról   beköltözött
a faluba .és ott épített há-
zat.     .

Ez a minőségi  változás
ugródeszkaként  teremtett
lehetőséget  Farkas  Lász-
ló   életében.    A   karcagi
Mezőgazdasági    Techni-
kum    gépészeti    szakára
j.elentkezett.         1975-ben
érettségizett,     majd     ezt

dési  lehetőséget is kapott,  ami  "hab
a tortán„.

Ezek  az  adatok  egy  út  cölöpei,
"jelölő"  karói,  amelyek  utat  szeret-

nének  mutatni,  hogy  miként  lehet
átjutni   a  "sivatagon"   keresztül   az
oázisba,  ahol  olyan  életlehetőségek
vámak a romákra, ahol már alkotni,--
teremteni    és    tervezni    lehet    egy
olyan  jövőt,  amely  azon  túl,  hogy
esélyegyenlőséget teremt, egy roma

követően    jelentkezett     a     Killián
György Repülő Műszakj főiskolára,
ahol  160 jelentkezőből -csupán  ki-
lencet  vettek  fel.  Farkas  László  a
legj.obb  14-ig jutott el.

1976-ban  megházasodott,  s  mint
a  mesében,  a  9  gyemekes  család
legkisebbik lányát vette el.

Tíz  évig  dolgozott  a  karcagi  Ta-
lajjavi'tó   Vállalatnál,   középvezető-
ként. Ez az időszak volt a tanulás és
az   önképzés   ideje:   szervi'z-üzem-
technikusi oklevelet szerzett és gép-
jámű szakoktatói képesítést kapott,
de  ezzel  koránt  sincs  vége.  Ezután
következik  a  menedzseri  képesítés,
tévés  szakdiploma  és  újságírói  ké-
pesítés,    illetve    bölcsész   diploma.

1ó

sebbségi  szószóló  lett.
199l-ben a Roma Parlament kez-

deményezésére  megalakult  a Fiatal
Romák       Országos       Szövetsége,
amely célul tűzte ki a fiatal, tehetsé-

ges, tanulni vágyó romák ösztöndíj-
jal   való   támogatását.   A      Bárczi
Gusztáv   Gyógypedagógiai   Tanár-
képző Főiskola  20 cigány  fiatalnak
adott  diplomát.  A pécsi  Janus  Pan-
nónius   egyetem   bölcsész   karán   6
roma fiatal diplomázott.

A FIROSZ szervezésében a tisza-
burai  központban  5  település  bevo-
násával, mintegy 50 fő szerzett szo-
bafestő, tapétázó és kőművesi szak-
munkásbizonyi'tványt,  s elhelyezke-

polgári társadalom alap-
jait  is  segíti  lerakni.

Nincs ez másként Far-
kas      László      életében
sem,  aki  tudja,  hogy  a
tudás  olyan  kincs,  mint
a  sivatagban  a  víz.  Át-
segíti az embert a nehéz
körülményeken.    A   tu-
dásszomj  nemcsak  böl-
csebbé  teszi  az  embert,
hanem         folyamatosan
alaki'tja,  fomálja  a  ka-
rakterét és i'vet ad annak
a  törekvésnek,   amelyet
úgy     hi`vnak:     öntudat.
Ennek   az  ébresztgetése
folyik   a   roma   társada-
lomban,  mert  a célok,  a
tervek  felvállalása  teszi
naggyá a népet.

Farkas     László     úgy
gondolja,  hogy  a  romák

életében  egy  új  fejezet  kezdődött,
mégpedig  az  önfelelősség  felválla-
lása.  Ez  az  időszak  az,  amikor egy
nép megrajzolja önnön  arcát.

Sok-sok  cölöpkarót  kell  még  le-
vemi  ahhoz,  hogy  a  romák  olyan
élethelyzetbe kerűljenek, amely egy
polgári  létforma  körvonalait  láttat-
ja.  A tudás  útja  az egyetlen járható
út:    szakmunkás    bizonyítvány    és
diploma, a mi igazi útlevelünk, ez a
mi        megálmodott       jövőképünk,
amely  kivezet bennünket a szellemi
és a gazdasági  mocsárból.

Le  kell  csapolni  azokat  az  ingo-
ványokat,    amelyek    marasztalják,
fogva tartják a romákat.

Rácz Lajos

„LIJNGO  DROM" 1999.   június



1

„A„Cho 1

Sok szeretettel köszöntjük
Choli Daróczi Józsefel 60.
születésnapja alkalmából.

Choli-Darói7,i .]ó.Ásef.,  mellette  a költő-
társ, Nagy  Gusztáv

A "legcig;ínyabb" cigány,  akit  valaha
i`mei.tcm.   Es   ha  kétségcink   támadná-
nz`k   afelől,   hogy   a   cigányok   lndiából

száimaznak,   nos,   akkor   csak   i.á   kell
néznünk  Cholii.a  és   nyomban  mcglát-

juk  bennc őshazánkat:  Indiát.
Hi`vják  őt:   "Cigány  Dózsa  György-

nek",  aki   kiegycncsítcttc  a  szavak  ka-
száját,  hogy  síki-a  szálljon  a  romák jo-

gaiért.  Istcn  hát€`  mögötti  borsocli   I`alu-
ból   s7.áimazik,   anm`k   is   a   lcgs./,éléi-ó'l
Bedől-ől.

A   hatvaiias   évekbcn  jött   fel   Buda-

pcstre.  Vasszoi-galommal  leéi.cttségizcti
és    tanáii    diplomát    szci.zett.    Közben
cgyik  mpról   a  másiki.a  költő  lcH.  Ci-

gányklubbokat   hoz.ott   léti-c   a   ki`llódó
roma  fiatalok  számái.a.  Célokat,  tci.ve-
kct pendíteit meg e]őttük, s közbcn  pal-
lérozta  az  clméjükei.

Ünnepeljük  őt  a 60.  születé`mapja al-
kalmából,   mert   méltó   az   ünneplésre,
hisz  oly  sokai  tett  ós  iesz  a  i.omákéi-t.

Hallgatj.uk  vei.sei(,  Jónás  Judit,  Da-
róczi  Agncs  és Hollai  Kálmán  tolmá-
csolásában.   Kések   és   kilicgyezctt   ka-
szák   élci   villannak   a   vcrsckbcii   és   a
szi'vünknek szcgcződiick.

Choli  visszaíogoitan mosolyog és  fo-
gadja,  mintegy  százötven  bz`i.át,  pályci-
tái.s     ismcrős     kózl.ogását     a     Kt)ssuth
Klubban.

Rácz Lajos

Kossuth  Rádió

Cigány félóra i Choli valomással
Lehet  í`zon  mcditálni,  vajon  érdemcs

volt-e  egy  icljes  l`élórát,  a teljes  műsori

ji'iiiius   11 -én,  {\  május  26-€'`n  60  esztcn-
dős  Choli  Daróczi  József kö,ltő-újsági'-
ró`  műt`ordi'iónak  szentelni.  En  azt  val-
lom:  igen.  Nem  csak  azért,  mert  elsők
között  voltam    -h`a-nem  a7.  clső!  -  aki

p()i-ti-ét   íi.tam   a  hazai   cigány   irodalom
kiemelkcdő`   nyelvét   és   Józsel`   Attilát
iniádó  költői.ől.  hanem  azért  is`  mcrt  -
még  nekcm  is  mondoit  új.it.  Mási-és7.t

tnc:T`,:s]:Snf,`.:8kJ,:5,.á:'z3°csi%á`tóc,[t8:ryyí.::
gyoii  ismernénk.  Nem csak a cigáiiyok,
a  nem   cigáiiyok  is.   Iskoláinkban  még
nem    (aiii`tam\k   i-Ólunk.    Choliról    sem,
Lakatos  Menyhértrffl  sem`  Bari  Ká-
r()lyr(')l  sem  és  a  többiekről   sem.   Re-
mélem  a  jövőbcn  hallanak  róluk  és  a
többiekről  is.

Ha  igcn.  ha  nem.  e  Choli  vallomást
meg  kell  őiiznie  í`z  archívumnak.  /És  a
többi  hasoiilót  is!!!/ Bízom  Varga  llo-
na   szerkesz[ő   gondosságában   és   ri-
gyelmességében,  hogy  ezt  mcg  is  teszi.
G:`zdag  és  ianulságos  éleiút  a  Cholié.
Bedőből   í`   kis   faluból   indulva   a   par~
m`sszusig   juio[t.    Közmegbccsülé`mek
Öi-vend.    Természetes,    nyi'lt    szívű   ci-

gány.  Köliőicn  egyszerű és  egyszei-űen

költői!   E   műsorban   vallottí`:   "Jobban
f:igyelek   őscimre,   mint   önmagami.i`."
Es  ez  any:`nyclvs7.ereietében  csúcsoso-
dik  ki.  Ebbcn  a  I`élói.ában  egy  életi`it  ál-
lomásait,  villaiiásait   muiatta  l`cl.   Rávi-
lágíio[t  a  cigz`tny   mcstcrségck  kö/jül   a
szegkovácsok   sokoldi`lúságái.i`,   l`elcm-
legette    a    messziföldöii     lii'rcs    jósnő
nagyanyját,    vallott   iskolai   élctéről,   a
szcrete(t   pedagógusi-Ól,   :\ki   kil.lit   vási'\-
rolt  nekik  .saját  pén7.én,  felvill:`ntotta  a

pai..is7.ti   cigány   élet   epizódji`it,   ;`   ki-

icé3b;i,i:#a:gírÉi,nn::';Ctjoé,'tóiTé:`|Fgkíui`é,:
1iogyan    lcit    vájái.,    s    ft)gl:`lt    ágyz`t    i`
munkásszállón,   s   a   kvantummecli:`ni-
kával  ismcrkedő  cigáiiy  embcr  mikér)-

pen   ismerkedeti  Józscf  Atillával.   lit)-
gyan  vált  szei-elmesévé  s  költővé  mi`ga
is.

Cigány    dokuinentum    értékűek.    az
ilyen  és  hason]ó  cigány  éi.(clmiségiek-
ről  szóló  w`llomások.  Még  i`kkor is,  ha
a  Cholii.Ól  li.illotiak  egy  i.észc  már  kt]-
rábban  elhangzott.  A 60  éves  Clioli  el-
határozta:   doktorálni   fog.   Adjon   neki
az   lsten   liozzá   szerencsét,   kísérjc   t()-
vábbi  élctútját erő,  cgészség és boldog-
sá8.

Farkas Kálmán
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Vélemény

Roma Magazin
Kiválózm  s7.erkesztcit  Roma  Mí`ga-

7,int   lá(h:`ttak   a   nézők  júniiis   7-   éii.
Megvolt  {i7.  íve,  mely  kicsúcsosodoit :`
végén,   a  Farkas  Flóriánnal,   {\z  Or-
szágos  Cigány  Önkoi-mányzat  eliiöké-
vel   ké`szített   m€`gvas,   ős7.intc,   i`   gon-
doki`t    l`eltáró   interjúval.   Helye``   voli.
liogy   i`   hírcsokor  élén   a   meglepővcl`
a7,   Oi.oszk'`nyban   kialakuló   kilz`kolt:`-
(ási     hiillá]"\i     kc7.diek.     Akiiiális,     í\
könyvnck   és   a7.   {`lkotókm`k   ti`sztelgő
voli   i\7.  e7.t   követő  blokk,   :\inely   clső
lielyen    Szécsi    Magdát    mutatta    bc,
mcgdöbbentő,   szenvedélyes   önv:`Ilo-
mÁsával  és  si`ját  gralikáival.  Hangula-
tos  volt  z` zenei  aláfcstés,  s  a költő  w`1-
loinása:  "Inkább  ími  szei.etek".  Varga
Gusztáv  igi`zgi`ió  bcmutaiá`sa  nyomán
kaphattunk   összcfogott   képet   a   K:`ly
Jag  iskoláról,  :`hol  ncmcsak  cigányok
ti`nulm`k.   Megtudliattuk.  hogy  műkö-
dése  Óií`   100  diákot  boc`sájtoit  a7,  élct-
bc,  s  közülük  60  tovább  tanul.

Clioli-hoz   mél(Ó   volt   Ho]lai   Kál-
mán  szi`nművész  és  Lakatos  Meny-
hért  íi.ó kös7.önntójc.

Jónás  Judit  szi'nművés7.  előadásá-
b€`n    hallhaiták   í`    nézők    Choli    egyik
s7.ép  vei.séi.

A  romí`   l:`pok  sorábi`ii   e7.  alkalom-
mal  a  most  iiidult  Világiink  című  sz'.i'-
ncs   m`ga7.int   muti`tták  bc,   mclyi.ől   a
lap  t`ős7.ei-kes7.tőjét Osztojkán Farkas
Bélát  kérde7.te  a  Roma  Mag:`zin  fcle-
lős  s7.erkcsziője.  Osz[ojkán  bemiit:\tií`
a  l.ipot,  szólt  a kardinális tecndőkről,  i\
mellékletekéiit   negyedévenként   meg-

jeleiiő Cigány  Közlönyi.ől.  a  terjeszté-
séről  és  a  goiidokról.

A  szcrkcs7.tő  Joka  Daróczi  János
köveikczetcsségéi.e  vi`ll,  hogy  amit  cl-
(erve7.el(,   i\7.t   meg   is   v.ilósítja.   Mii.ó']
v:`n   szó?   Arról,   hogy   egy-cgy   alka-
lommal  a  legilletékcsebbeket,  minisz-
(ert`    :'`llfimtitkárt,    OCÖ   elnököt,    sib
s7.ól.ilt.it  meg a Roma Középtávú  Cso-
i"`gterv  /Rom`progi.am/  megvalósítá-
sa  iigyében.   Ez  alkalommí`1  -  jó  idő-
bcn!   -került   sor  az  OCÖ  elnökével,
Farkas   Flói.iánnal    való   beszélgtésrc,
aki  cgyebek  kö7.ött  a nyitoti  kéi.dések-
ről      elmondti`,      hogy      :`      péiizügyL
minis7.iériiim    nem    tudta   beépi`tcni    a
költségvctésbc    a    középtávúval    ká`p-
csolz`tos  l`orrások:`t,  s  hogy  azok  a  mi-
nisztériumoknál   1esznck/vcinnak   meg.
"Én  nem  iudok  ilyesmiről"  -  moiidt:`

Farkas   Flórián.    A   nyíl[    kérdésckrc.,
nyi'lt. Őszintc válaszokat adott  az OCÖ
elnöke,  melyből  kitüm  az  aggódása.

A  Roma   Magazin   szcrkesztésében
bckövctkezett    sti`Iusváltás,    liatáro7.oti
előiiyére   vált   a   inűsornak.   Elevcnct)-
bé,      mo7.gí\lmasabbá`      sokoldz\li`ibbí'\.
tartalm.i`sabbá,    egyben    .i7.    cgész    ci-

gány`ságot  érdeklődőbbé  váli.
Farkas Kálmán
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Merlegen az eves munka Szarvason
`.`-.       :        .-.,.-., '..`''`

KÖzösségi  Ház,  hirdeti  büszkén  a
bejárat  felett  a  felirat.   Kívül,  belül
tágas,   csinos  épület.1998-ban   úji'-
tották  fel.  Végigjárjuk  a  helyisége-
ket:   nagyterem,   öltözők,   kazánház
és  a cigáiiy  önkormányzat  ii.odája.

ltt,   az   ii.odában   gyűltek   össze   a
cigány     öiikormányzat     képviselői
egy   kis   baráti   beszélgetésre,   hogy
átgondolják  az esztendő munkáját.

Hogy  is  kezdődött?
Szarvas   cigány   lakossága   bizal-

mat    szavazott    immár   a   második
négy   évi-e   a   helyi   cigány   önkoi.-
mányzat     képviselőinek.     Minden-
képpen  elismerés  ez.  Nagyon  büsz-
kék  rá,  hogy  ünnepélyes  esküt  tet-
tek:  minden  tudásukkal  segítik a ci-

gányság   ügyét.    Komolyan    vették
őket,  számi'tanak  rájuk.

Az   első   összejövetelen    megbe-
szélték   a  teendőket.   Tudták,   hogy
850  cigányember  jövőjéért,   életük

j.obbításáért   kell   dolgozniuk.   Nem
köiinyi'í  feladat,   hiszen   a  város  ci-

gány    lakossága    nagyon    szegény,
alig  akad  közöttük  szakképzett em-
ber.

A  szarva``i   cigány   önkoi.mányzat
első  téiiykedése  az  volt,   hogy   fel-
osztották  egymás  között  a  feladato-
kat.  Kasuba  József elnökhelyettesi
megbízást  kapott  és  intézi  a  pénz-
ügyeket`  Kalász Károly az oktatást
segíti, Mrsán József a népjóléti fel-
adatokat  látja  el.  Ökrös  János  gaz-
dasági  ügyekkel  foglalkozik.  Pusz~
tai József eliiök  koordinálja a mun-
kát.  Az  ő  személye  nagy  segítség  a
város   vezetőségének  és   az   öiikor-
mányzat  többi  tagjának,  Pusztai  Jó-
zsef ugyanis  tagja  az  Oi.szágos  Ci-

gány   Önkormányzatnak,   így   látja
az   oi.szágos   gondokat,   feladatokat
is,   így  a  szarvasi   teendőket,  ered-
ményeket   mériii,   hasonlítani   tudja
az országos  átlaghoz.

KÖvetkező lépésként raiigsorolták
a feladatokat:

1.    Megismerni     valameiinyi    ci-

gány   csi`ládot,   gondjaikat.    Házi-ól
házi.a jái.va  felmérték  a  cigány  csa-
ládok  helyzetét:   lakás  és  életminő-
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ségét,  az óvodás,  iskolás  korú gyei.-
mekek   számát,   a   munkanélküliek
létszámát.

2.  Meg kellett ismerni  a város ve-
zetőit.  Elfogadtatiii  magukat,  miiit a
cigányság ügyének  képviselőit.

3.   Szakmai   és   anyagi   segítséget
kértek az épület, a spoi.tpálya felújí-
tásához,   az  oktatási   és   munkiiügyi

problémák  megoldásához.
Elkészi`tették  az  első,  majd  a  má-

sodik  félévre  a  munkatervet.  Meg-
állapodtak,  hogy kéthavoiita tilésez-
nek.   A   város   vezető   testületeivel
megállapodási   szerződést   kötöttek.
Kepenyes     Andrással,     i\     vái.osi
munkaügyi      központ     vezetójével
megállapodtak,  hogy  a  munkalehe-
tőségekről  írásbeli  anyagot  kí`pnak,
melyet  kifüggesztenek  a  Közösségi
Házban,  ahol  ezt  mindenki  megte-
kintheti.

Kevés  a  muiikalehetőség.  A szak-
tudás  hiánya még  nagyobb  akadály.
Ennek  ellenére  sikei-ült  közmuiikás-
nak  elhelyezkednie  a  Vízműhöz  27
embemek'.   Néhányan   a   KOMÉP-
iiél,  sokan  a  gátakon  végeztek  köz-
munkát  az  árvíz  idejéii.  Társadalmi
munkát    is    vállalnak    a    cigi'myok.
Legutóbb  56  fát  ültettek  i`  futball-

pálya köré.
Mái.cius     26-án     közös     testületi

ülést  tartott  a  cigány  és   a  szlovák
önkormányzat.   Domonkos   László
országgyűlési   kéi)viselő,   i`   megyei
közgyi`ílés  elnöke  a  tei.ületfejlesztés
lehetőségeiről  tájékoztatta az Össze-

gyűlteket.   Babák   Mihály   polgái.-
mester arról  beszélt,  hogy  melyek a
helyi  lehetőségek és  mit  vái. el  a vá-
ros  vezetősége  az öiikormáiiyzatok-
tól.

Az   ápiilis    23-ai    cigány    önkor-
mányzati  ülésre  meghi'vót  kaptak:  a
bölcsöde,   az  óvodák  és  az  iskolák
vezetői.  Megbeszélték  a  problémá-
kat   és   megállapodást   kötöttek   az
együttműködésról.  Ez a  terület  adja
a  legtöbb  feladatot.   "Akié  az  ifjú~
ság,  azé  a  jövő."  A  cigáiiy  önkoi.-
mányzat   figyelemmel   ki'séi-i   a   hi-
ányzásokat.  Ha  a  pedagógusok jel-

zik,   hogy   szükséges,   felkeresik   a

szülőket.   Megéi-tetik   velük   a  tanu-

lás  foiitosságát.  A 3,5  tizednél jobb

tanulmányi  eredményt  elért  cigány

gyerekeket megjutalmazzák.
Megállapították,   hogy   az   utóbbi

időben   nagyobb   az   érdeklődés   az

iskola  iránt.  Eiinek  egyik oka,  hogy

jogosítványt csak  a nyolc  általánost
végzett fiatal  kaphat.

Az   óvodáskorú   cigány   gyerme-

kek  90  százaléka  nem jái.t Óvodába,

eiiiiek  eredményeként   aránytalanul

sok  8yereket  küldenek  kisegítő  is-

kolába.  Ezzel  egy  életi.e  megpecsé-

telődik  a  sorsuk.  Korlz`itozódik,  sőt,

lehetetlenné  válik  szakmatanulásuk,

majd   elhelyezkedésük.   Folyamato-

san  győzködik  a  szülőket  az  óvoda

foiitosságáróI,  az  étkezési  díjak  tá-

mogatásához   a   városi   önkoi-mány-

zat  segítségét  kérik.

Az   iskolából   kikei.ülő   fiatalokat

pályázatokra  való jelentkezé`ssel  se-

gítik.

Meghatottan  beszélnek  az  önkor-

mányzat     képviselői     ari.ól,     hogy

megiLmerték    az    adhatás    öi.ömét.

Mikuláskor      mindeii      cigánygyei--

mek,   sőt az Óvodában  és  a  kisegi'tő

iskolában  a  iiemcigáiiyok  is  csoiTia-

got  kaptak  a  cigány  Önkormányzat-
tól.

Május   16-án  a  békéscsabai  Jókai

Szíiiház   színészei    látogattak   el    a

szarvasi   cigányokhoz.   A  nyitáiiy   a

délután  hái.om  Ói-akoi.  kezdődő  fut-

ballmeccs  volt  a  színház  és  a  szar-

vasi   cigányok   csapata   között.   Az

eredmény   4:3   a   szíiiészek  javára.

Este  a  szi'nház  művészei  35  pei.ces

eszti.ád    mtí`oi.i.al    szórakoztatták    -

mgy  sikeri.el  -  az  összegyűlteket.

Wuscher Anna
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VI]  Magyarországi  ROMA KUPA
országos döntő

Nyi'regyháza,1999. június 5.
Immáron   hatodik  alkalommal   gyúl-

tek  össze  Nyi'regyházán  a  roma  fiata]-
ság   legtehetségesebb   sportolói,   hogy
ismét     bemutathassák     képességeiket,
labdarúgó   tudásukat.   Egy   olyan   ren-
dezvényen,  amely Európában  is aligha-
nem  egyedülálló.  Hiszen  példa nélküli,
hogy  egy  etnikai  kjsebbség  képviselői
ilyen  szép  számban  mérkőzzenek  meg
a  labdarúgó  pályákon,  hogy  a  legjobb
elnyerhesse    a    magyarországi    Roma
Kupát.

Hatodik esztendeje,  hogy évről-évre,
hosszú   hetekre,   hónapokra  programot
ad a roma fiatalságnak a kupa fontossá-

ga és jelentősége,  hiszen  erre  megfele-
lő  komolysággal   kell   felkészülni.   Rá-
adásul  a  tét  sem  kicsi:  egy-egy  telepü-
lés  lakosságát,  roma  népességét  képvi-
selni    a    lehető    legszebb    sikerrel.    S
mindez jelentős feladatokat ró az egyre
nagyobb számban  megalakult  helyi  ki-
sebbségi     önkormányzatokra,     hiszen
irányi'tásukkal,   szervezettségükkel   so-
kat  segi'thetnek  a  fináléra  készülő  csa-

patok  felkészi'tésében.

És  nem  hagyhatjuk szó  nélkül  a sza-
bolcs-szatmár-beregiek  remek  munká-

ját  sem!   A  Balogh   Gyula,   rakamazi
vállalkozó  vezette  csapat  minden  esz-
tendőben  sikert  arat,  hiszen  módot  és
lehetőséget   nyújt   azok  számára,   akik
fiatalos   lelkesedéssel   és   elszántsággal
készülnek a nemes  megmérettetésre.

Farkas Flórián
az OCÖ  elnöke

Az  alig  fél  esztendeje alakult  lf-

júsági  és  Sportminisztérium  nevé-
ben   elismerésemet   fejezem   ki   az

Ötletadó  szervezőknek,  akik  példát

adnak   ember-   és   sportszeretetük-

ről.  Itt  e  régióban  olyan  tevékeny-

ség  zajlik,  amely  méltó  a  támoga-

tásra.   Az   ISM   a  jövőben   ennek

szellemében  cselekszik és  segi't.

Dénes Ferenc
az ISM h. államtitkára

A győztes csapat és Balogh Gyula, a Roma  Kupa Alapítvány elnöke, a  Lungo Drom
megyei elnöke

Pillamtképek  a döntőrol, sárí:ában a  nyíreg.vháziak

A színpadon egymás után léptek fel az
együttesek és táncosok

1999.   júníus „I,UNGO  DROM"

A továbbjutás öröme
F(ii('>k:   Múin   liji`5z.I(')

19



20 LUNGO  DROM" 1999.   június



A TekinTélyelvűség csábíTása
A   koi.mányzat   alig   több   mínt   cgy-

óves   tónykcdése   során   mindvégig   ki-
cinelt  l`igyelmct  rordi`tot[  arra,  hogy  cfz
úillanii)olgáii.okbaii  él)ren  tarísa  a-i-ieim
-:..c.ii   lit)\'ui.!i.-i:i-:ás-   és  f elelősségéi-z.eiei.

tlci  a:. i.iiél)l)i  hiányz.ik,  egyre  ió.bl)eknek
[e.s~`.()kiik.    h()g!   iie   (isái-eljék   (J   iiji.vé-

ii}`ek  iiiijgij[{  liúi7~óicló]  ériékáket. Mcr\ cd-

dig  js  kibogo7.haiailan  kusza.ságbcan  jc-
1entek  mcg  a  túléléssel  vcigy  az önpusz-
ti'tással   kapcsolatos   cgyéni   clképzclé-
sek.   S   miközbcn  a  polgárosodás  clkc-
rülhcteilcnségéi    sokan    cll`ogadják,    a
iör\'óiiycssóg  és  z`  rcnd  kép7.c[ci  .saját()s
I.oi.maváli(jzáson  incnnek  át.  Méghozz€{
ztnntik   kövcikczménycként   is,   hogy  az
ci.ős  és  hajli'thi`tatlan  koi.mányzat  tár`sa-
(lz`1mi   cll`ogadottsága   láts7,Ólag   növck-
s7`ik.

Mcrt   ki    iie    éi.eziie    elleriállhaia[laii
\:ú.ig``ai   (!  iái-s(iclaliiii   l)izíoiwág   ii-áiií.   s

kii   i::,. ej{.e>n.e  -<(iy.cirba  ci  hci{aíóm  fősze-
i:c'.i).lőinek  . lc'n)`űgöző   iii(igal)íz.lo;súiga?

Móg   a   iársadalom   számkivctettjci   és
kár(>``ultjai    is  félvc  pill;`nthatnak  am  a
liatí`lmi    ci-őre,    amclyík    szinte    egyík
napról  a  m€'`siki.i`  képes  volt  a dcmoki.á-
ciái.ól`  a  jogállamiságról   és  a  társadal-
mi   csélycgycnlőségről   kialakult   né7.e-
tekci  gyökcrescn  cítl`ormálni.

Szellemi  idomítás
Végül   is   mcglepőcn   rövid   idő   z`Iait

vál(      kérlclhcictlcn     cgyértclműséggé,
hogy   a   többség-elvet   rendíthetcilenül
megjeleni'{ő     kormányzattz`l     szemben
nem    létezik    hatékony    politikai    erő,
amcllycl    jelcnlcg    igazából     számolni
kcllene.  A nyugtalanságuknak  vagy ép-

r)cii    clégecletlcnségüknek    hcingt>t    acló
állanipolgár()k  pcdig  könnyűszeiTcl   lc-
s-í.c,:clhc\őek..   Csak  [isz.[án  és   egyéi-iel-
i.iiúíeii     ciz.i     kell     elhi[eiiii     mim[óiikivel`

hogy  a  I.oi-málódó  középosztcíly  gazda-
ságj   és   kultui.álís   teljesíiménye  előbb-
utóbb   mindeni.e   gyógyi'rt   hoz.   Ráí`dá~
sul`  ami  még  vógzc[esebb,  az  új  hat{il-
mi  eljt  könnyen  talál  bizonyi'tó  éi.veket
a   mcgindult   ga7.dcasági   növckcdésbcn.
Igy  semmi  scm  idegenebb  a  koimány-
zaii  döntósek  szellemétől,  mínt  a politi-
kz`j  gycímoltz`lanság.  Akcír  abban  a7j  ér-
[clcmbcn  is, hogy a lehető legerőszí`ko-
sabbcin   -   m<ír-mái.  c/  Jzc//c/7)/.  indoktri-
nácíó   /i.c/o;;Íí.Ícr's/   eszközeit    is    fclliasz-
níé\)y`ci  -.s.i(l+Jkoljúk  az.  áll(imi)(>lgái.okb`c`..

(i   k()i.-n:ány.z.qi   i)()iiiosan   tL;djci-nii{   kell

leiin,i!:k  i)Íld4L!l a  n?nizeígcii(lasági  sze-
.e,,)!ők!,e.k  c,hhoz,   hogy  -a   po,gá,-,, „,ó

[úi.`:ci(Itil("  iie  sejlelmes  il[úzió,  hiiiiem
valt'j.f ág  legyen.

Számos       példát       hozhainánk       I`el
ugyanakkor  z`iTa  is,  hogy  cí  4t;/./7jcí/}\Jzcr
[.i   tekiniély?lv.íí:ég   _iieiii   (i   ni('i.e\i`sógen.

hqiieni .:tJ!kfil  iiikúil)b  a  i.ugalniaNúígon
cj/cÍ/).`.zf.k.  Léiiycgébcn  í`zon  a  l`clismci-é-
scn`  hogy  z`  töi-véiiyiiszielő  állampolgá-
i.oknak  scminilycn  körülményck  közr,ött
nciTi   eshci   bántódásuk,   hz`  a  koi.mány-
7.ati     hat€`linai     olyi`nnak     fogz`dják    el,
amilycnnck   folyaimtosan   mu[i`tja  inci-

gát.    Irónikusan    rog€`Iimzva:    z`   lojális
állampolgárt)k   "joggal"   bí7.hi`tmk   ab-
ban,  hogy  szintc  végcláthatz`tlanok  a  lc-
hetősógcik.   I`cltóvc   pcrszc,   hogy   vala-
milycn  vcrscnyképcs clőnnycl,  tiidássí`1
rcndelkcznek.  A7.  idc.íltipikus  polgárok
ugyanis    bármikor    kópcsek    szakinát,
munkaadói  ós  niunktihclyct  válto7,iaini.
Nyilván   kellő   rugalma`ssággí`l,   ha   pe-
dig  egyútt€il  adóici-hcik  is  csökkennck,
mcnthetetlcnül   a   polgári   m`gtínlét   .íl-
dásait   is   ólvc7.hctik.   Csakhogy   éppen
ezckból  van  a  lcgkevcscbb,  hiszen  pél-
d`íiuJ   ci   Íái-.stitltilt]iii   ciljúii-ti   s-<.tji.iili   íijl]l]

`szóizezer    úillcinii)olg('ii-ii(ik    esél!{'    siiic:s

a.i-i-a.,.   l.i()gy   \'cilcilici    i.s   f elk(ii)ii;~<.k(J(ljon.

Ai.ii.ikéni   a'`   i.s    ii!ilvúiiivciló,    h()g!  iieiii

elés   i)iisz{úin   le'lieiő.ségei   ki'iiálíii   ci~.ok-
iiak,   akik   ii   reii(l.sz.t'i.vúili()z.úi.s   ve.`z.Ie.se'i,

s.   tikik   lti`s.stiiikéiii   lit]7~7~á.s:.tjkiiik   tihlit]z.,

li(!gy   -.   i]iáisf(ijia   tiliei-ii(iií\:áik   hí.iúui    -   (i

[úii.sail(il(»ii   pei-eiiiéii   éliiek.

Kettéhasadt társadalom
Egószébcn  is  ajclcnlcgi  gazd.i.sági  és

szociális    körülményck    között    sokkz`l
nagyobb    mo/.gatócrő    kcllcnc    annál,
mint   amit   a   polg:{rosodás   po]itikailag
inegfogcilimzoit   kövctclményei   -   €ikár
a  inuiikapiacra,  akár  a  szr,ólcsebb  társa-
dalomba   való   visszcitórés   szcmr)ontjá-
ból   -ér7.ókeltetnek.   Jóllehct  .i/,  állam-

polgái.ok     többségóbcn    csillí`pítí`tlanul
és  soha  nem  tcljcscn  i.ciiiénytelcnül  él  a
vágy    a    bi7,tonság()s    ós    kiszámítható
élctviszonyok   iránt,  <ím  ennek  kielógí-
tése   jóróLszt    I`üggetlcn   a   mcgh;`tározó
hatcilmi    ídcológiától.    Vagy    ha    mégis
hoz7,ákz`pcsolódik,  inkább  áHéieles  iiió-
don.   Mcrt   a   növckvó'   személycs   bi-
7.onytalzm`ságórzct   elóidézőikéni   köny-
nyen  megncvezhciőck  azok  a  tár`sadal-
mi   cs(>r>oiiok,   melyck   egyáltalán   nem

j€{i.ulmk  hoz/.á  a  szocjális  ki{`dásoklio7.,
hancm   csupáii   „ólősködnek".   A  kettó-
hasadt  magyai. társz`dalombé`n  amúgy  is
nagy  a  tekjntélyclvűség  kísértésc.  Meri
ugyan  hilictünk abban,  hogy  i` gi`7.dí`sá-

gi   haladás,  a  tái.sadalnii   stabjlitás  ós  a
konzcrvati'v  értékck  hármassága  a  pol-

gárosodás  zálogát jeleniik,  de  ha ennek
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az   az   ára,   hogy   az   aktív   és   civili/,ált
élet    alapjait    legfeljebb    a    tái.sadí`lt)m
cgyliai.mada        kópcs        mcgtcrcmtcni,
mindcz  aligha  tckinthető  kívánz`tos  tái--
]í\tllz\k.

Márpcdig  cáfolhatatlcin,  hogy  a jólét
a    megcil<ipo7.ottm`k    tűnő    kt)rniány7.ziti
i'géi.ctck  cllenére  sem  mindenki  ``/.ámá-
rí`   éi.lict(')'  cl.   Ugyé`nis   nem   cgys4eri'íen
arr(`)l  van  s7,('),  hogy  a  növckv(')' gi`zdz`sá-

gi,   szociális   ós   kultui-{ílis   cgycnl('t'(lcn-
ségck   jclcntcnék    a    lcgnagy()bb    z`ka-
dályt  akái-csak  a  vis7.onylagos  gaz.clz`s;{-

gi  és  s/.ociális  bi7.tt)nságho7,  is.   Hí`iiem
sokkal   inkább   annak   í`  ga7.dasági   vál-
ságnak  a  hiány<i,  i`mcly  lchctó'vó  tcnné
az   állampolgárok   számára,   h()gy   sz`já[
ci.Ől.cs7,íiéscik    ál[z`I   javi'isák   élctköi.ül-

r:iény_c.ikc\.   Ncip   miiií   mii)   ci-<zcil   `s=.eiii-
17es(iliiiik,    hogy    a    (li.as7iiikii`s(in    i.t]iiiló

éleik(ji.lilniények  közöii   élők  s?`.áiiii(i  iiij-
veks:.ik.1g!  -(i   iieni?.ei   cil(ii[i   liil)e'   kéii\-

sz.e.i-.í[eN      s()k     százezu     úillcunii()lgt'i;.é,
(!kik...nem   csiipúiii   gazflcisáigil(i-g   iékim
heiők   s~<úiiiikive[e{iekiiek`   l;(iiie-iii   élcíle-

I}e!Í;ségeike.i  iekiiii_ve  is.  Máis  .sz.(JiiiiwM

1)(')1:   egy   eliji.ege(Iő   iái.sadaloiiil);m   (li-

ii(iiii.i~~iiiii`si    i-eiiiéliii    {izok[ó]l.    (ik.ik    iiiiii-

(le'ii   `sz.eiiii)()ii{I)ó)l   háii-úin+i().s   lie>I+.:.eii'í(Jk.

ci    leJg[elje.seJI]h    ijiiáuiií[ú:s.    Nérri.i   c.in.i7.-

niu.ssal     pcrszc     í`/,i     is     moiidliaiiiánk`
végrc   oly.in   koi.máiiya   van   í`7.  ()i.`szág,
m`k,   z`mclyik   a   nyomasztó   {ársz`d€`1iní
valóság  dilcinináii.a  csak  válas7,t)kí`i  is-
mcr,  kérdósekct  ncm,  csupán  mcg()ldá-
sokat   (lia   móg()ly   talányosakat   is),   de
sohz`scm  rcjtólyt.

Cscik     éppcn     .irról     sem     fclcdke7.-
liciünk  cl,  hogy  miközben  az  államr)()l-

gárok  esctleg  érzékclik  a  gazcla`sági  nö-
vekcdés    kccscgtető    lehctó'ségeit`    ám
iniu[cín   ncm   ragadhatják   mcg   őkct.   zi
csalódásuk    növekszik.    Dui.ván    fogal-
ma7,va:  a  többség  újraszembesül  a  kós-
Ieltctctt  elégtétel  valóságával.  S  ha  po-
Iitikailag  kizárólag  <iz  a  fontos,  hogyan
lehct  a  vcrsenyképes  gcizdaságot  és  azt
a  iár.sadalmi  öss7.ctíirtó  ci-őt  egyesíteni,
amely  a  konzervatív  éi.iékck  újr€`élesz-
tésón   ós   ápolá`sán   iiyugszik,   a   tekintó-

!yelvű     politikaj      rend`szer     kiépülósét
igcn   nchéz   lesz   megakadályozni.   Igy
csupán  abban  bi'zhatunk,  hogy a  vagyo-
nosoclás,   a  társadalmí   összetartás  és  a

politiki`i     s7xib{idság     cgyensúlya     leg-
a,lább  pcrspekiívikusan  megteremtődik.
Am   cbből    koi.ántsem    követkczik   az,
hogy  a  tckintélyclvű  uralom  csábí[ását
nc  kcllene  napról  napra  eluiasi'tani.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Pá yáZaT

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma

a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturájának, önazonosságának megőrzéséért,

fejlesztéséértvégzetttevékenységtámogatására
az alábbi tematikákban

ismét meghirdeti pályázatát

•AKISEBBSÉGEKHITÉljETÉHEZKAPCSOLÓDÓANYA-
NYEljvI ÉS KöZöSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK

•KISEBBSÉGI-KöZÉLETISZAKEMBEREKKÉPZÉSE
G'

Apályázatfeltételeimegegyeznekaz1999.január7-énetematikábankiírtpályá-
zati feltételekkel. Pályázni az év elején kiírt pályázatokhoz szerkesztett adatla-
pon lehet.

A pályázatok beadási határideje: 1999. augusztus 13.

Döntés: előreláthatólag az 1999. szeptember 9-ei kuratóriumi ülésen.

A pályázat beadásának feltételeit rögzítő útmutató és adatlap beszerezhető:
-   személyesen:   a   közalapítvány   irodájában   (Budapest   V.   ker.   Akadémia   u   3.
II/240.sz.)'
-  postai úton:  felbélyegzett közepes méretű  (C5-ös),  saját értesítési  címmel  ellátott
válaszboríték csatolásával a 1357 Budapest, Pf: 2 postacímen,
-illetve lehívható a http://www.romapage.c3.hu és a http://w3.datanet.hu/~mnekk
internetcímen.

A MNEK Közalapítvány kuratóriuma
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PALYAZATI  FELHIVAS
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

-a  cigányság  életkörülményeinek  és  társadalmi  helyzeté-

nek   javi'tására   irányuló   középtávú   intézkedési   csomagról
szóló   1047/1999.   (V.5.)   Kormány.h.   rendelkezésével   össz-
hangban,  annak  végrehajtását  elősegi'tve  -  pályázatot  hirdet
helyi   cigány   kisebbségi   önkormányzati   képviselők,  cigány

társadalmi   szervezetek   képviselői.    helyi   önkormányzatok

polgáiinesterei,  jegyzői   és,  képviselői   részére,   szakmai   to-
vábbképzésük,  közéleti  munkára  való  felkészi'tésük  érdeké-

ben.

A   pályázat   segi'tségével   megvalósuló   programok   célja,
hogy  crősítsék  a  cigány  kisebbségi  önkormányzatok,  cigány
szei.vezetek  együttműködését  a  települési  önkoiiiiányzatok-

kal  és  a  közigazgatási  szervekkel,  crősi'tsék  az együttműkö-
dést  és  pái.beszédet  a  közélet  különböző  szintjei  között,  i'gy
segi'tse  az clői`téletek  oldását.

A pályázók köre:
-  CKÖ-k,  társadalmi  szervezetek,  helyi  önkormányzatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-a pályázó eddigi  munkáját  bemutató  rövid  ismertetőt,  -a

pályázati  program  részletes  lei'rását  (képzésí  temcatika,  okta-
tási  terv,  a  képzés  időpontja,  a  képzés  helyszi'ne,  költségve-
tés,  előadók  névsora),  -a társadalmi  szervezetek  nyilvántai--
tásba  vételét  igazoló  bírósági   végzést,  alapszabályát,  vagy
alapi'tó  okiratát,  -  kisebbségi  önkormányzat  alakuló jegyző-

könyvét,  -polgármester, jegyző  vagy  önkormányzati  képvi-
selő  megbízó  levelét,  -  a  pályázó  esetleg  biztosi'tható  saját
ci-Óje  feltüntetését,  -  más  forrásból  származó  támogatás  iga-
zolását,  -bankszámlaszerződés  másolatát,

Pályázható keretösszeg:  23 millió forint.

Egy  pályázó  maximum  3  millió  forint  támogatást  kap-
hat.

A  képzési  programot  a  pály~ázók  két  munkanapra  tervez-
7jék.   Előnybe   rés7,esül   az   a   pályázó,   amelynek   progi.amja

nem   kizárólag   a   helyben   dolgozó   közéletben   résztvevők
számára  készült,  hanem  amelyet  egy  térség  valamennyi  te-
1epülésén  működík  részére  terveznek,  valamelyík  központi,
mindenki  számára  könnyen  elérhető te]epülésen.

Ugyancsak  előnyt  élvez  az  a  pályázat,  melynek  képzési
tematikája  figyelembe  veszi  a  mellékletben  foglaltakat.  E-
1őnyben  részesül  az  a  pályázó,  aki  saját  erőt  is  biztosi't.

A pályázatok benyújtási határideje:  1999.  október 15.

A  Közalapítvány  képviselőí  a  képzéseken  részt  vesznek!
A  határidőn  túl  és  a  hiányosan  érkezett pályázatokat  a
Közalapítvány nem őrzi meg és  nem küldi  vissza, azok-
ról értesítést nem küld.

A pályázatokat - formanyomtatvány  nélkül  -  1  példjiny-
ban az alábbi címre lehet benyújtani:

Magyarországi  Cigányokért  Közalapi'tvány
1021  Budapest,  Budakeszi  út  55/D.  P/5.  V/2.
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KJöqzvaa,:3:,:vt:Tyat#y##gkí,,ar;;ráshzáfiacjg,a;:yc,#y
kisebbségi önkormányzatok, szervezetek
képviselőjnek szakmai t.ovábbképzéshez

1., Általános  tájékoztatás az  1993.  évi  LXXVII.  törvényról,
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, a törvénymódosí-
tás időszení kérdéseiríl, a jogalkotási folyamat jelenlegi ál-
Iásáról

-  ki   kell   témi  a  kisebbségi  önkormányzati   választások  kap-
csán  felmertilt  cinomáliákra,  -az adhoc  bizottságban  folyó  mun-
káról   tájékoztatást   kcll   adni,   különös   tekintettel   a   kisebbségi
képviselők  véleményére,  -  a  kisebbségek  parlamenti  képvisele-
te'

2.,  A  települési  önkormányzatok  és  a  helyi  kisebbségi  ön-
kormányzatok egymáshoz való viszonya, együttműködése

-   a  települési   önkormányzatok   kötelezettségei   a  kisebbségi
önkormányzatok     működésének     biztosításával     kapcsolatban
(gazdálkodás,  működési   feltételek,  egyeztetések,  rendeletalko-
tás),  ~  ajánlások  az cgyüt[működés  kialaki`tásához,

3., A kisebbségi önkormányzatok hatásköre, feladatai
-  alapvető  különbségck  a  telcpülési  önkormányzatok  és  ki-

sebbségi  önkormányzatok  hatáskörében,  -  a  kisebbségi  önkQr-
mányzatok   érdekvédelmi,   érdekképviseleti    feladatai   cllátását

segítő jogi  cszközök,  módszcrek  (inegkeresési jog,  egyetértési
jog,   véleményezési  jog),   -   hatáskörátadás   a  települési   önkor-
mányzcit  rés/,éról  (szabályai,  feltételei)

4., A kisebbségí önkormányzatok működése, gazdálkodása
-  SZMSZ,  -  Bi7.otiságok,  -  Társulások,  -  Kereti-endelei  -  (`o-

g3|;:,-,t:r:ngzíJéaiets:rátifliT:,tá-k,--T:,Jert:,,?.kv,é;Fo.::árs?zki:,:,ksft?:J:,
vctés  készi'iése,

5.,  A cigányság  életkörülményeinek és  társadalmi  helyzeté-
nek   javítására   irányuló   középtávú    intézkedéscsomagról
szóló  1047/1999.  (V.5.)  Kormány  határozat,  valamjnt  a  Ci-
gányügyi   Tárcaközi   Bizottságról   szóló    1048/1999.   (V.5.)
Kormány  határozat  feladatainak  ismertetése.  A  cigány  ki-
sebbségi   önkormányzatok  szerepe  a  jelzett  kormányhatároz€`-
tok  végrchajtásábaii.

6.,  A  kisebbségi  oktatással,  művelődéssel  kapcsolat()s  kér-
déskörök

-a középtávú  intézkedéscsomag oktatással  foglalkozó  fejezc-
tében  meghcitározott  feladatok ismertetése az oktatás t?rületén` -
a   nemzeti   és   etnikai    kisebbségek   jogairól    szóló    1993.   évi
LXXVII.   törvény,   valamint   a   Közoktatásról   szóló    1993.   évi
LXXIX.  törvény  a nemzeti  és etnikai  kisebbségi  oktatással  kap-
csolatos  rendelkezéscinek  értelmezése,  -a  nemze[i,  einíkai  ki-
sebbség  óvodai   nevelésének,  iskolai   oktatásának  irányelvc  ki-
adásáról  szóló  32/1997.  (XI.5.)  MKM  rendelet  végrehajtásámk

gyakorl:`ti  lelietőségei,  -a cigány  kisebbségi  oktatásban  kicmel-
kedő  szerepet  \Jállaló  önkorinányzati,  alapi'tványi,  stb.  l.enntzir-
tású  iiiié/.mények  szakmai  munkájám`k  bemutatása`  -  a  Magyar
Köztársaság  1999.  évi  költségvetéséről  s7.óló  1998.  évi  XC.  tör-
vény  cilapján  igénybevehető  !`  ncmzeti  és  etnikai  kisebbséghez
tartozók  óvodai  nevelését,  iskolai  nevelését  és  oktatását,  kollé-

giumi   ellátást   szolgáló   kiegészítő   normaiív   iámogatások`   -   a
kulturális  autonómia  megvalósi'{ásának  módja,  fel{ételei

7.,  A Magyarországon  élő cigányság  társadalmi  integráció-
ját elősegítő közalapítványok, alapítványok tevékenységei

-  pályázati  célkitűzések  és  lehe[őségek
-pályázatt>k  elkészíiésének  inóclszei-ei
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Az    ablakunk    alatt    van    egy
öreg  fűzfa.  Eppen  a hegyébe  lá-
tok  az  emeletről.  Mindig  találok
rajta valami  néznivalót.  Ahogy  a
minap kikönyökölök az ablakon,
mit  látok  az  egyik  fűzfalevélen?
Egy   icipici   hernyót.   Nagy   be-

gyesen  sétál  a  levelén  előre-hát-
ra,  föl-fölemeli  a fejét,  és  körül-
néz.  Ha beszélni  tudna,  bizonyo-
san  azt  mondaná:  „Én  is  úr  va-

gyok  a  magam  fűzfalevelén!"
Kinyújtom   a   kezem,   barátsá-

got  akarok  kötni  a  kis  háziúrral.
Csakhogy   akkori.a  már  köteles-
mester lett belőle.  Hajszálnál  vé-
konyabb,     pókformájú     kötelet
eresztett,   s   úgy   hányta   rajta   a
bukfencet,  mint  valami   cigány-

8yerek.
Másnap,   ahogy   kinézek,   me-

gint  ott  van  a  hernyó  a  levélen.
De  most  már  nem  ugribugri  kö-
téltáncos,  hanem  tudós  mérnök.
Méri,  méri  a  levelet  hosszában-
széltében   -  ugyan   mire  mérics-
kél i ?

Egyszei.  csak  látom  ám,  hogy
lyukas   a   fűzfalevél.   Kirágta   a
fűzfahegyi  mérnök.  No,  gondol-
tam    magamban,    ilyen    bolond
mérnököt  se  láttam  még,  aki  el-
egye   maga   alól   az   országutat.
Hiszen   most  már  minden   lepo-
tyog   róla.   Nem   kell   megijedni,
nem   tört   neki   csontja,   puhái.a
esett,  másik  levélre,  azt  is  fölet-
te,   megint   új   tanyát  kei.esett,   s

pár   hét   alatt    lekopasztotta   az
egész  ágat.

Akkor jöttem  rá,  hogy  nem  is
méi.nök ez,  hanem  fakopasztó.

Azonközben  meg  is  emberke-
dett   akkorái.a,   mint   a   kisujjam.
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Vitéz    harcos    lett    belőle.    Zöld

bái-sonyruhája,  fehér selyem  csí-
kos,  sai-kantyús  csizmája  iiem  is
egy,   hanem  négy  pár.   Örültem,
hogy  a  kardját  ki  nem  rántotta.
Dehogy     rántotta     ki,     dehogy.
Meghúzódott  egy  nagy  levélen,
a  fejére  húzta  a  két  szélét,  s  elő
nem bújt onnan, akárhogy csalo-

gatta  a  napsugár.   Mintha  csön-
des  remete  lett  volna  a  szilaj  vi-
tézből !

Azéi-t  se  az  lett  belőle,  hanem

takács.     Szőtt    magának    olyan

paplant,  hogy  a lába vége se  lát-
szott ki  belóle.

Telik-múlik    az    idő,    egyszer
megint     kinézek     az     ablakon:
nincs  mái.  ott  se  paplan,   se  ta-

kács.  Hanem  vékony  selyemszá-
lon  ott  lóg  egy  barna  kis  kopor-

só,   benne   van   maga   az   aszta-
losmestei.   is,   bebábozott   az   én
hernyóm.

De  már csak mégse hagyom  itt
a  szelek  játékának  -  gondoltam
magamban,  s  azzal  leszakítóttz`m
fonaláról  a bábot.  El  is  temettem
itt  az  íi.óasztalomon  egy  üvegha~
rang  alá.  Itt  nyugodhatik  békes-
ségben   a  jámboi-,   mígcsak   jól-
esik  neki.

Nyugodott  is  vagy  három  hé-
tig,   hanem   egyszei-   azt   veszem
ész,re,   hogy   megmozdul   a   her-
nyókoporsó.  Mi  lesz  itt,  ui=am  te-
remtőm !

Az   lett   biz   abból,   hogy   egy-
szeri.e  szétnyílt  a  kopoi.só,  s  ki-
vergődött  belőle  egy  nagy  tai.ka

pille.      Nyi'ijtózkodott,      i.ezgette
szárnyait,  s  mikoi. fölemeltem  az
üvegharangot,    úgy     kivágódott
alóla,  hogy  majd  kiütötte  a  sze-
melll.

-Nini,  hisz  ez  a  pávaszempil-

langó!  ~  kiálltottam  utána,  ahogy
megláttam  a  szárnya  kerek  folt-

jait.   -   Gyere   csak   vissza,   hadd
beszéljek  a  fejeddel !

Beszélhettem   én    annak,   kint
kóstolgatta  már az  akkor valahol
a virágok  mézét.  De  legalább  ai--
ra megtanított a fűzfahegyi  ezei.-
mestei.,  hogy  miből  lesz  a pille.

Móra Ferenc
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Szervusztok Gyerekek.l
Ha  július  van,  akkor  mindannyian  a  tüzes  nyárra,  a  kirándulásra,  a
strand hűs vizére gondoltok! A reggeli ébredéseket nem zavarja a csörgő-
Óra kellemetlen berregése, nem gondoltok a matek óra izgalmára, hanem
féláloml)an  azt  tervezgetitek,  milyen  kellemes  i)rogramot  találjatok  ki.
Ugye?

Reméljük  rejtvényeink picit segítenek szabad perceitek szórakoztató el-
tö]tésében.

Kisérletezz, meglátjátoK

milyen érdekes, hihetetlen!

-' .      '        -

E
vt>yc

rülhet    a    tojás
az üvegbe?

A kisérlethcz
kétféle     folya-

\

dekot   használ-
jatok!  Az  egyi-
ket    keressétck
a   kamrában,   a
másikat  napon-
ta      haszncíljuk
az  élet  míndcnterületén!

Ha végképp nem tudtok megbír-
kózni a feladattal, telefonál-

jatok a Szerkesztőségbe!

E:ír:Íá::::t::e7nte„Supa„E„

é`
Fegyencck  keze  lcsz  bele  lielyezvc:  ...

€EeergeJspze:syz:És..|.eve.$              6
Felesleges  helyekc[  szedsz  le  velc:  ...
Gycrekek  kedvenc  l.ckete  elcdclc:  ...

Közmondások„csajlán.!"

Kei.esi  a  l()vát,   miiu  macska  a

forró  ká`sái.

A   lóniik  i.égy   lába  van,  júirjon

gyalog!

Megjáratja   vele,   miní   macska
az egéri.el`

Küldjétek be a helyes köz-
mondásokat!

Nyáron sem feledkezzetek meg
azolvasás szépségérín, örömei-
ról!    Vegyétek    elő   azokat    a
könyveket is, amelyek elrepíte-
nek  benncteket  a  mesék  biro-
da]mába!Akövetkező rejtvények  mese-

szereplík  nevét adják  meg,  ha
ügyesek vagytok!

égésterinék +
lábbeli,i.agyon becézve:

rkics,Z

1 ' 1 .`

ihadísz + kislány nev

i, i.övidei. + fői.angi c

agyon pici nagyságúi
János becéz.ve..

Tájékozódás a térképen!

Magyarország néhány üdülő- és
kiránduló  helyét  helytelenül je-
Iöltük  a  térképen.  Földrajzi  at-
Iasz   segítségével   i'rjátok   be   a
megjelölt   pontokhoz   a   helyes
földrajzi nevet!
Magyarország    kontúrtérképét
küldjétek  be  a  földrajzi  nevek
pontos megjelölésével!

Ti^za±6
Ab4d^zak6k     Máfta

Szoln.okÁ_
TiÁzaugQf

MecÁeh

Ounáníúu

®/

Feh±ő-±6
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Hogy a gyerekek álma megvalósuljon
Személyreszóló,   szi'vfacsaró   levelet   kaptam   Dövény-

ből,  Kovács  lstvánnétól,  az  általános  iskola  igazgatójá-
tól.  Fogalmam  sincs,  hogy  hol,  az ország melyik eldugott
csücskében  lehet ez  a település,  ahol,  mint  az  igazgatónő
i'rja:  "A tanulók  létszáma  13  fő,  első osztálytól  harmadik
osztályig.   A  tanulói   létszámból   9   a  cigány/!/   a   szülők
nagyrésze  munkanélküli."

A  levélből  kiderül  az  is,  hogy  segi'tőkész  emberekhez
fordul  az igazgatónő:  ha tudják támogassák ezeket a gye-
rekeket,  hogy  álmaik  valóra  válhassanak.  Vajon  milyen
álmai   lehetnek  egy  dövényi   cigány   gyereknek?  Mi   az,
aminek  a  megvalósi'tásához  segi'tséget  kér ez a`lelkiisme-
retes  pedagógus?

Ime  az  álmokból  néhány.  Igy  i'rja  le az  igazgatónő:  "A

gyerekek szeretnének egy kiránduláson résztvenni. A szü-
lők  azonban  ezt  nem  tudják  anyagilag  vállalni.  A gyere-
kek  még  nem  voltak  strandon,  állatkertben,  nem  láttak
még  igazi  nagy  várost.  Az iskola költségvetéséből  még a
legfontosabb dolgokra is  alig telik.  Én  már mindent meg-

próbáltam.  hogy  erre  a  kirándulásra  a  pénzt  összeszed-

r-8€

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

1

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

[

Címe:    ..............................

1

[

1

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

negyedévre: 294 Ft
A megrendelőlapot és az előfizetés díját
a szerkesziőség címére kell eljuttatni:

2Ó

5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
06-56/372-269

Előf tz.ethető rózs asz.ínű
postai utalványon.

1

'

I

]

1

]

1

1

1

1

[

[

[

[

[

1

1

I

]

]
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jem,  de a farsangi  bálból,  a Mikulás-estélyból,  a használt
játékok  vásárából  összesen  17.900  forint jött  össze.  Ez  a
pénzmég  abuszköltségresem  elég".          ,

Vajon  megszólal-e  az  emberekben  a közösségi  érzés,  a
cigány   identitástudat   vállalása,   a   segi'teni   akarás?   "Na-

gyon  kémém,  ha  tudja  támogassa  ezeket  a  gyerekeket,
hogy    álmaik    valóra    válhassanak.    Bármilyen    csekély
összeget  nagyon   megköszönök   a,  gyerekek   nevében   is
szól. az  igazgatónő  segélykérése.  Es  még  azt  is  hozzá  te-
szi:  "Tisztelettel kérném,  hogy  a levelemre válaszolni  szi'-
veskedjék.  Még  abban  az  esetben  is,  ha kérésemet elutá-
sítja...  Tisztelettel  Kovács  lstvánné."

Kötelességemnek  éreztem,  hogy  e  segi'tségkérő  levelet
a  nyilvánosság  elé  tárjam,  s  kérjem  azokat  a  cigány  és
nem  cigány  civil  szervezeteket,  önkormányzatokat,  hogy
akik  segi'teni  tudnak,  hogy  segi'tsenek.  Tizenkét gyermek
álmainak  a megvalósi'tását  segi'tik  elő.

Cím..  Kovács  lstvánné  igazga[ó
372J  Dövény,  Rákóczi  út  3.

Farkas Kálmán
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Július  11.
vasárnap

Bé késc§aba           av.
Dabas                   oák.
Dabas
Dombóvár

Gödöllő                   osk.

Jászdózsa           oák.
Jászkarajenő      oák.
Kaposvár                 ok.

Kecskemét             ok.

Kecskemét             kjv.

Kiskunfélegyháza

oák.

Miskolc

pásztó
Pécs
Pécs
Romhány
Szarvas
Szeged-
Cserepes sor
Szekszárd
Szentes
Szolnok

Tompa
Törtel

Zalaegerszeg

Július  12.
hétfő

Csoma                    ok.

Július  13.
kedd

Pétervására         oák.
Zalaegerszeg      oák.

Július  14.
szerda

Makó                         oá.

Mezőcsát              oák.

Miskolc                    osk,

Július  15.
csütörtök

D rávafok               oá k.

Szeged-
Cserepessor         ok.

Július  16.
péntek

Miskolc                       ok.

Július  17-
szombat

Csorna                     av.
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Mezőberény
Miskolc

Mohács                o
Pécs                    o

Július  18-
vasárnap

Békéscsaba
Böhönye
Cegléd
Dunaföldvár

Heves
H eves            av+ m gv.
Kaposvár                ok.

Kecskemét             ok.
Kecskemét             kjv.

Kiskunfélegyháza av.

Kunszentmiklós  oák.

Miskolc                       av.

Mórahalom           oák,

Pécs                         ok.
Pécs                        av.
Szeged-
Cserepessor        kjv.
Szendrő                oák.

Szolnok                    av.

Tiszakécske        oák.

J3:aj                :Íí:

Július  19.
hétfő

Nagydorog           oák.

Július 20.
kédd

Soltvadkert           oák.

Július  21.
szerda

Hajdunánás         oák.

Jánoshalma         oák.
Miskolc                    osk.

Július 22-
csütörtök

Szeged-
Cserepessor        ok.

Július 23-
péntek

Miskolc                       ok.

Július 24-
szombat

Csorna                     av.
Kaposvár                av.

Kecskemét             ok.
Kecskemét
Kondoros
Miskolc                       ok

Pécs
Sárbogárd

Szany                      ok
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Július 25.
vasárnap

Békéscsaba
Jászjákóhalma
Kaposvár
Kecskemét

Kecskemét
Kunmadaras       o
Miskolc

Nagykáta
Nagykőrös
Pásztó
Pécs
Pécs
Pilis

Ráckeve
Sikátor

Szeged-
Cserepessor        kjv.

Szeghalom  av+mgv.
Szekszárd            oák.
Szolnok                     av.

Július 26.
hétfő

Kapuvár

Verpelét

Július 28-
szerda

Miskolc                     osk.

Július 29.
csütörtök

Szeged-
Cserepessor        ok.

Július 30.
péntek

Július  31.
szombat

Csanytelek
Csoma
Jászágó
Kaposvár
Kecskemét

Kecskemét
Miskolc

Pécs
Pécs

27




