


Tisztelt Főszerkesztőnő!

Azzal a kéréssel fordulok Önhóz,
hogy  felhívjam  a  figyelmét  egy
községünkben  élő  tehetséges,  ro-
ma költőre!
Községünk és én magam is büsz-
kék  vagyunk  Attila  tehetségére,
de  azt  szeretnénk,  ha  csodálatos
verseit,   melynek   témái   a   roma
emberi sors, más emberek is meg-
ismerhetnék.   Sajnos   községünk-
nek helyi lapja nincs,  így nem áll
módunkban verseit kiadni.

Attila  fő  vágya,  hogy  egyszer  az
összes verse kötetben jelenhessen
meg,  ehhez is kérjük az Ön segít-
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ségét. Ha elnyerte a tetszését a két
vers,  kérem  segítsen,  hogy  ez  a
tehetség ne kallódjon el.

Nagybörzsöny, október

Köszönettel:
Pálvölgyi Rita

a Művelődési Ház vecetője

Németh Attila:
msfiú

Mi maradt belőlem?
Csont, bőr, rongyos madárijesztő.
Kiszáradt akácfa karó,
Poros utcákon lődörgő kisfiú.

Anyámnak

Rőzsét hoz a tűzre,
Pattogó, csattogó lángos
fényesre.

Öregasszony, tán a faluban a
legöregebb.

Melegszik, olvadozik,
És mesél, meséli
Kínos öreg történeteit.

Rőzsét hoz a tűzre,
csattogó, pattogó lángos fényesre.

Ruhája rongy, cipője posztó,
Haja szalma, olyan távoli,
indiai foma.

Markában bot, megy az úton
Lejtőn, porban, sárban.

Rőzsét hoz a tűzre,
Pattogó, csattogó
Lángos fényesre.
És meséli, meséli
Kínos, öreg történeteit.

ifj.  Rácz Norberi
(Jászapáti,     1933)    Zenekarvezető,

nótaszerző.   Rácz   Aladár   világhírű
cimbalomművész  a  nagybátyja  volt.
Atyja  több  évig  a  Metropol,  a  Pátria
és   a   Keleti   kávéházban   muzsikált.
Tőle    tanult    hegedülni,    és    14   éves

korában   mellette   indult   el   a   muzsi-
kusi    pályán.     18    éves    korától    volt
hivatásos  zenekarvezető,  Siófokon  a
Halászkertben   kezdte   meg   működé-

sét.  Szerződésének lejárta után Buda-

pesten  a  Márvány  Menyasszony  és  a
Búsuló   Juhász   étteremben   játszott.
1970-ben  súlyosan  megbetegedett,  és
kénytelen   volt   a    zenekarvezetésről
lemondani.   Első   nótájának   a   meló-
diája     1943-ban    született.     Marcali
Frigyes    15   évvel   később   írta   rá   a
Dankó  Pista  hegedűjén  című  szöve-

8et.

Vörös Kálmán
Neves  prímás.  Budapesten  született.

Gyermekéveit  Kesztölcön,  a  nagyszü-
1einél töltötte. Nagyapja, Vörös Berta-
lan,  fiatal  korában  bőgős  volt,  de  jól
hegedült   is,   unokáját   már   négyéves
korától tanította.  Vörös Kálmán  6 éves
volt,    amikor    visszatért    Budapestre,
négy  évvel  később  az  Aranyosi  rajkó-
zenekar  tagja  lett.   1949-ben  szerepelt
először  külföldön,  Triesztben  25   tagú
zenekart  vezetett.   Visszatérése  után   a

zenekarával  nyitotta meg kapuit a Cor-
so étterem.  Bura Sándor halálát köve-
tően,1957. január  1-től  a  Gellért  Szál-

lóban  játszott.  A  nyolcvanas  években
két   alkalommal    Kanadában   vendég-
szerepelt.  A  nótaszerzés  terén  is  sike-
reket  ért  el.   Húszon  felül  a  legények

(sz:  Bakay Zsuzsa) című nótája ismer-
tebb.  Több  budapesti  cigánybált  szer-
vezett.

(Csemer Géza:  Habiszu)
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Programjósok
M agát   felelősnek   tartó   roma   politikusnak   nem

szabad   a   szavakkal,   a   kijelentésekkel  játszani.
Alaposan  meg  kell  gondolni,     mit  ejt  ki  a  száján  az
ember,  amikor negatív jelenségeket minősít.  Különösen
akkor,   amikor  a  magyarországi   cigányság  társadalmi
megítélése, elfogadása vagy elutasítása, netán kirekesz-
tése kapcsán teszi.
A  tűzzel játszik  az,  aki  bizonyos  -  bár  eléggé  el  nem
ítélhető  -  roma  ellenes  jelenség  kapcsán  azt  a  végkö-
vetkeztetést  vonja  le,  szinte  „meghirdeti",  mint  valami

jós,  hogy  ez  az  esztendő  a  cigány  ellenes  programok
esztendeje   lesz.   Milyen   tudományos   vizsgálódásokra
alapozva jelentik  ki  ezt  a  súlyos  ítéletet?  Mint  valami
igét  hirdetik,  amely  felhív,  szinte  serkent!  A jóslásnak
annyi  köze  van  a  politikához,  mint  az  alkímiának  az
aranyhoz.
Valójában  mi`t jelent  a  fogalom:  pogrom?  A  cigányság
esetében,  ebben  az  összefiiggésben  nem  mást,  mint  a
romák  ellen  gyilkolással,  erőszakoskodással  járó  haj-
szát, a romák elpusztítását.
Kétségtelenül   igaz,   s  megfigyelhető,   hogy  fel-fellob-
bannak  bizonyos  bozóttüzek,  a  harag  lángjai  az  ország
különböző  településein  romák  és  magyarok  között.  Ha
ezeket  nem  ok-okozati  összeffiggések,  nem  a  tudomá-
nyos vizsgálódások szintjén, s főleg nem emberi, huma-
nista    módra    közelítjük    meg    és     kezeljük,     akkor
elterjedhetnek, s még azok is megégnek általa,  akiknek
semmi köze  a romák-magyarok közti  ellentéthez helyi-
leg,  városi  vagy  falusi  szinten.  Ott,  ahol  nem  az  indu-
latok vezérlik ezt, hanem a józan ész és megfontoltság a

politizálási  mérce  romák  és  nem  romák,  a  települések
vezetői,   a   polgámesterek,   önkormányzatok,   iskolák,
rendőrség  és  kisebbségíek  között,   ott  emberi   módon
tudják   és   képesek   is   a   fel-felcsapó,   olykor   bizony
tragédiákba torkolló eseteket kezelni.

Legkönnyebb a konkolyt elhinteni, haragot szítni - abosszút nem  csillapítani,  hanem  forralni,  -  a  bizal-
matlanságot  fokozni.  Mi  lesz  a  következménye?  Nem
vitás,   néhány   kedélyeket   borzoló,   a   társadalmi   meg-
békélést  akadályozó,  vagy  hátráltató  jelenségből  nem
lehet   szükségszerűen   és   törvényszerűen   arra   vonat-
koztatni,   hogy  bárki   azt  jósolja:   Magyarországon   az
l999-es  esztendő  a cigányság  elleni  pogromok éve.  Ez
nem a politika világa, hanem a tenyérjósoké!  Ezzel nem
szeretnék  menlevelet  adni  azoknak,  akik  viszont  nem
kezelik  súlyuknak,   veszélyességüknek  megfelelően   a
negatív   társadalmi    feszültséggócokat,   nem   elemzik,
hogy   egyik  és   másik   helyen   mi   vagy   mik  voltak   a
romaellenességnek  a  kiváltó  okai.  Nem  szabad  elbaga-
telizálni  és  főleg  nem  közömbösen  szemlélni  egyetlen

olyan jelenséget sem,  amely arra utal, hogy a cigányok
itt-ott  kirekesztve  élnek,  s  a  diszkrimináció  öldöklésig
fajul.  Nem lenne helyes  az  sem,  ha szőnyeg alá söpör-
nénk  az  ellentéteket  kiváltó  okokat.  Fel  kell  támi  és  a
társadalom,  a  nyilvánosság  elé  állni.  Az  igazság  kide-
rítése hasznunkra lesz, segíthet, hogy a most nagyon ala-
csony  szinten  érvényesülő  tolerancia  jobban,  hatéko-
nyabban és észlelhetően érvényesüljön a cigányság és a
társadalom között.
Tudom,  hogy  ez  túl  általános.   Ez  esetben  azonban  a
helyi  társadalomról  van  szó,  amely  még  mindig  hajla-
mos  a  kirekesztésre,  a  megkülönböztetésre.  Bár  olyan
szélsőségességre  aligha,  hogy  cselekvően  a  cigányság
legyilkolását,  kipusztítását  kívánná,  követelné.  Tagad-
hatatlan  viszont,  hogy  ilyen  durva,  nemcsak  a  cigány-
ság, de az egész demokráciát sértő kijelentések bizonyos
személyek   részéről   elhangzanak,   sőt,   szervezetek   is
akadnak,  akik nyíltan fellépn\ek a fehérek nevében a ci-

gányság és a zsidóság ellen. Vajon veszélyeztetik-e ezek
a jelenségek  a  polgári  demokrácia  létét,  kiteljesedését?
Nem, mert elszigeteltjelenségről van szó. Noha ha nem
óvja,  védi  a társadalom intézményeit, eddigi vívmánya-
it,  akkor e  fasisztoid jelenségek tendenciákká állhatnak
össze,  amelyek ellen már csak állami  eszközökkel lehet
fellépni és védekezni.

Tudományosan semmiféle általánosítás nem fogad-ható  el!  A  cigányság  ellen mint népcsoport,  nem-
zetiség   vagy   kisebbség   ellen   Magyarországon   nem
folyik  hajsza,  nem  tör  elpusztítására  az  államrend,  a
társadalom. Aki  ilyet mond, aki  ilyet állít, az a polgári
demokráciát  kérdőjelezi  meg,  amelynek  éppen  egyik
fontos  fokmérője a nemzeti és etnikai kisebbségekhez
való  viszonya.  És  bár  azt  nem  állíthatjuk,  hogy  ez  a
viszony felhőtlen, hogy nincsenek nézeteltérések, oly-
kor  éles,  kellemetlen  szembeállások  és  értetlenségek
is,       de       igazságtalanok      lennénk,      ha      arra      a
következtetésre  jutnánk,   hogy  hazánkban  üldözik  a
cigányságot,    hogy    szervezett    elpusztításukra   töre-
kednének.

Higgadt fejjel, józan politizálással és nem jóslásokkal
bonthatjuk le a falat téglánként, melyet a gyűlölet emelt
roma  és  nem  roma  közé.  Semmiféle  ijesztgetéssel,  te-
nyérjóslással soha.  Igaz, hogy ez szisziftiszi munkával  ,
sok türelemmel jár,  de más út nincs!  Ki kell csikamunk
a  toleranciát,  megbecsülésünket.  Ezt  csak  tisztességgel
lehet.

S ha valahol azt látjuk, hogy ég a harag lángja, akkor
ne  kiáltozzunk,  hanem  cselekedjünk.  Együtt  oltsuk  a
tüzet, hogy tova ne terjedjen!

Farkas Kálmán
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Cigány Kulturális Nap
Teri'téken: az oktatás múltja, jelene, jövője

A  cigányság  oktatásának,  kép-
zésének  esélyei  címmel  -  a  Kul-
turális  Napok  rendezvénysorozat
keretében - nemrégiben konferen-
ciát szervezett a Bükk Művelődési
és  Vendéglátó  Házban  az  Észak-
Magyarországi      Roma     Unió

(ÉMRU)     Ózdi     Szervezete.     A
megjelenteket -  köztük  a  szakmi-
nisztérium  az  ózdi  önkormányzat
és  a polgármesteri  hivatal,  továb-
bá  a  helyi  oktatási  intézmények
képviselőit  -  Balogh  Gusztávné,
az   ÉMRU    Ózdi    Szervezete,    s
egyben   az   Ózdi   Város   Cigány
Kisebbségi           Önkormányzat

(ÓVCKŐ)     elnöke     köszöntötte.
Nemes  Nagy  Ágnes:   Nyári   raja
című  versének  elhangzása  után  -
melyet  Kótai  Virág,  illetve  Vá-
radi  Henriett  adott  elő  magyar,
majd   cigány   nyelven   -   Bicskei
Edit,  a  Művelődési  Minisztérium

Vitaindító előadást Bicskei Edit, az
Oktatási Minisztérium munkatársa tartott

4

A Kulturális N,apok,ren!.e?vé.:yso_r_ozatát még a vártnál is nagyobb érdeklődés kisérte,
és a vártnál is élesebb s egyben tartalmasabb viia jellemezu

munkatársa  tartott  vitaindító  elő-
adást.

Elöljáróban    általános    kör   (és
kór) képet adott az iskolaügy álta-
lános  helyzetéről,  majd  azokat  a
feladatokat  vázolta,  melyek meg-
valósításával ki lehetne mozdítani

a  cigányság  oktatásának,   képzé-
sének kátyúba ragadt szekerét. Az
építkezést  -  szögezte  le  -  az  ala-

poknál   kell   kezdeni.   Az   úgyne-
vezett  „beóvodázás"  sikere  tehát
az iskolai eredményességnek is az
alapját képezi. Az a cigánygyerek
ugyanis,   aki  az  életének  első  öt

évét   az   etnikumára   még   ma   is

jellemző    szociális    és    kulturális
„mikroklímában"  tölti,  édeskevés
esélyt szerez arra, hogy - az isko-
lába  bekerülvén  -  sikerrel  vegye
az elé tornyosuló akadályokat.

A  Íő  ok  egyébként -  derült ki  a
későbbiekben  -  nem  is  a  szociális

problémákban,   hanem   a   vissza-
húzó   hagyományokban   keresen-
dő.  Ezek -  mámint a szinte bete-

--,.,            \

ges szűlői féltés és szeretet - képe-
zik  ugyanis  a  legfőbb  gátját  an-
nak,  hogy  a gyerek  időben  kisza-
kadjon  az  esetek  többségében  in-

gerszegény kömyezetből és olyan
„előképzettséghez" jusson,  mely-
nek   birtokában   sikerrel   vehetné
fel  a  versenyt  szerencsésebb  kör-
nyezetbe szűletett társaival.

Az  óvodai  oktatásból  kimaradt
cigánygyerekek   többsége   -   szö-

gezte   le   a  későbbiekben   Bicske
Edit   -   képtelen   behozni   kezdeti
hátrányát. Nagy részük végigbuk-
dácsolja    az    iskolát    és    szeren-
csésnek mondhatja magát, ha leg-
alább   az   alapvégzettséget   meg-
szerzi.  Közép-  és  felsőfokon még
elszomorítóbb a helyzet. Az össz-

létszámhoz   viszonyítva   ugyanis
csak néhány százalékban mérhető
azoknak  a  cigánygyerekeknek  a
száma,   akik  -  megfelelő  családi
motiváció  és  intézményi  támoga-
tás  mellett  -  közép,  netán  felső-

fokú végzettséget szereznek.
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Az  oktatási  tárca  -  mutatott  rá

végezetül   az  előadó   -   ismeri   az

okokat, az okozatokat, s mindezek
tükrében kijelölte tennivalóit is. A

megoldást  egy  olyan  koncentrált
fellépésben látja, mely ötvözi ma-

gában a szociális, kulturális, peda-

gógiai  elemeket,  ugyanakkor  -  a
család mellett - kulcsszerepet szán

a „Íőszereplőnek",  a gyakorló pe-

dagógusnak,  aki  nélkül  eleve  ku-
darcra   vannak   ítélve   a   legjobb
szándékú,  elméletileg  megalapo-
zott   oktatási-képzési   programok
is.

Kovács  Árpádné  osztályveze-
tő,  aki  a  Nemzeti  és  Etnikai  Ki-

sebbségi   Hivatal   képviseletében

szólalt fel a konferencián,  szintén
arról   tett   hitet:    az   eredményes

oktatáspolitika a hosszú távú stra-
tégia  alapeleme.  Ezzel  egyenran-

gú „komponens" azonban a család
is,  hiszen  ha  a  gyerek  közvetlen

környezetében    nem    lát    pozitív

példát,    úgy    nagy     a    veszélye
annak,  hogy  a jövőjét  (pontosab-
ban   jövőtlenségét)    a    szülőktől
látott mintára foáa felépíteni.

Rontó   József,   az   ózdi   önkor-
mányzat   oktatási   és   művelődési
bizottságának vezetője  a tőle  már
megszokott     vehemenciával     és

precizitással    érvelt    a    mielőbbi
változtatások  szükségessége  mel-
lett.   Adatokkal   igazolta:   Ózdon

évről-évre  nő  az  iskolai  korosztá-

1yokon   belül   a   cigánytanulók,   s

ezzel  egyidejűleg  az  általános  is-

kolát  be  nem   fejezettek   aránya.
Ezt a vészes tendenciát - szögezte
le  nyomatékos hangsúllyal  -  mie-

lőbb   meg  kell  gátolni,   hiszen   a

műveletlenség  újratermelődése   a
város    mai    polgárainak    holnapi
megélhetését veszélyezteti.

-bt6-  :  ^ J-oo

Az eseményen - dísTvei!dégl{ént - résztvett Kósáné Kovács Magda bizottsági elnök és
Benedek Mihály országgyűlési képviselő

Hamvas    Tamás,     a     Polgár-
mesteri  Hivatal  oktatási  referense
újabb   adalékkal   egészítette   ki   a
Rontó  József  által  felvázolt  kör-

képet,   s   ugyanezt   tette   Kocska
Agnes, a Bem úti lskola igazgató-

helyettese is, aki a gondok megol-

dására  egy  konkrét,   a   gyakorlat

próbáját    már    kiállt    pedagógiai
programot is felvázolt.

A      konferenciát      megtisztelte

jelenlétével       Kósáné       Kovács
Magda,  az  Országgyűlés  Emberi
Jogi, Vallási és Kisebbségi Bizott-

ságának  elnöke,   valamint  Bene-
dek Mihály, városunk országgyű-
1ési   képviselője,   aki   gratulált   az

eddig   elért   eredményekhez   és   a

további  feladatokhoz  erőt,  ötletet

és kitartást kívánt. Kósáné Kovács

Magda  előbb  a  speciális  cigány-

segítő   programok   nélkülözhetet-

len  mivoltát  hangsúlyozta,   majd

az ÉMRU tevékenységét méltatta,
kiemelve:     eddigi     munkájukkal

már   bizonyították,   hogy   rászol-

ŰctJW,
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gáltak az erkölcsi és, anyagi támo-
gatásra.

Bokor  Sándor,  a  helyi  munka-
ügyi  központ  vezetője  örömhírrel
szolgált  a  konferencia  résztvevői-
nek. Mint kifejtette: több ózdi cég -

köztük   a   General   Electric   is      -
vállalkozik a cigányok kiemelt fog-
lalkoztatására az esetben, ha vállal-
koznak  arra,  hogy  elvégzik  az  eh-
hez   szükséges   betanító   tanfolya-
mokat. A konferencia ezt követően
nyílt  fórummá  vált,  melyen  bárki
szabadon   elmondhatta  a  vélemé-
nyét,  kifejthette  nézeteit,  elmond-
hatta  negatív  tapasztalatait,  avagy

„világmegváltó" ötleteit.  A napot -
az Általános Művelődési Központ-
ban - kultúműsor zárta. Ennek ke-
retében fellépett Farkas Gábor és
Farkas Valéria (zongora), Váradi
Lívia  és  testvére  (vers),  a  Speed

Boys  együttes,  Radics  lstván  ci-

gánynóta  énekes,  valamint  Berki
Péter és zenekara.

8. Tóth Gyula

5



A kisebbség léte és szerepe
az ezredforduló végén

Az Akadémiai
Kisebbségkutató Műhely
és a flensburgi European

Centre for Minority
lssues 1999. szeptember

10-én rendezte meg
Budapesten az „Európai

kisebbség.i
önkormányzati modellek
a 21. század küszöbén"

című nemzetközi
kutatási program első

szemináriumát a IV]agyar
Tudományos Akadémián.
Glatz Ferenc a Magyar Tudo-

mányos Akadémia elnöke beve-

zetőjében   ismertette    azokat   a

tudományos lehetőségeket, ame-

lyek   az   európai   kisebbség   he-

lyét,   szerepét,  jogait  kívánja   a

tudomány  segítségével   elemez-

ni,  rendszerezni,  és  olyan  tudo-

mányos  módszereket  kidolgoz-

ni, amelyek azon túl, hogy lehe-

tőséget      kívánnak      biztosítani

mindazon   kisebbségek   részére,

akik   élni   kívánnak   azokkal   a

jogokkal,   amelyeket   a   törvény
biztosítani kíván a számukra -  a

tudomány átláthatóvá és átjárha-

tóvá teszi - ,hidat biztosít a höm-

pölygő problémáknak.
A kisebbségi kérdést nem lehet

F-16-osokkal   megoldani,    lásd:

Koszovó.   Elsősorban   meg  kell

teremteni   azokat   a   gazdasági,
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emberjogi  feltételeket,  amelyek

a tárgyalások alapfeltételeit biz-

tosítják.  Ma  már  nem  lehet  az

emberért tenni az ember nélkül.

Ha  meg  akarunk  ismemi  egy
népet,  akkor  közéjük  kell  men-

nünk,  és  nem  lehetünk  finnyá-

sak,   (szerethetjük   a   parasztot,

miközben ki nem állhatjuk a sza-

8át).
Mindannyian derűltünk ezen a

szófordulaton,   pedig   Glatz   Fe-

renc    egy    olyan    alapigazságot

mondott   ki,   amelyen   érdemes

elgondolkodni.     Közelebb    kell

menni   egy   néphez,   nemzethez

ahhoz, hogy igazából megismer-

hessük  és  ha  irritálnak  a  furcsa-

ságok,   a  másság   illatával  nem

muszáj   megbarátkozni,   de  oly-

kor el kell szenvedni.

Ne akarjunk tudományos mód-
szereket   kidolgozni   -   folytatta

Glatz  Ferenc,  -  a  kisebbség  be-

vonása  nélkül,  mert  óhatatlanul

hamis     végkövetkeztetésre    ju-

tunk.

Kaltenbach Jenő a nemzeti és
etnikai kisebbségi jogok ország-

gyűlési   biztosa   felszólalásában
hangsúlyozta  a  kettős   identitás

szerepét,  amely jól  viszonyul  a

többséghez,   de  ugyanakkor  ra-

gaszkodik   a   kulturális   autonó-
miához,  hozott  nyelvéhez,  kul-

túrájához:  ápolni,  őrizni  kívánja

ezt.  Nem  kíván  elszeparálódni,

sőt  a  nemzet  része,  tagja  akar

lenni,   de   az   említett   feltételek

szerint.

Ahhoz, hogy a sokszínűség vi-

rágozzék,   alkotmányos  jogokat

kell    biztosítani    minden   olyan

kisebbségnek,  amely  élni  kíván

a  kisebbségi  jogokkal.  Ez  ne  a

többségi  társadalom  jóindulata-

ként nyilvánuljon meg, hanem a

másság   felismerésének   jelzése

legyen.

A kisebbség csak akkor egyen-

értékű   a   többséggel   ha   a  jog

nemcsak  véd,  hanem  számon  is

kér, és politikai hatalmat biztosít

a számára, ahol érvényesítheti és

megvédheti     jogait.     Fel     kell

hagyni  a problémák szőnyeg alá

való söprésével.

A  beszélgetések  folyamán  az

az általános vélemény alakult ki,

hogy végre elkezdődött egy kon-

struktív  párbeszéd   a  kisebbség

és  a többségi  társadalom között.

Elvek   és   célok   fogalmazódtak

meg,   és   hangot  kapott  a   tole-

rancia,  amely  nélkül  nem  lehet

kisebbségi életteret létrehozni.

Reméljük,   hogy   a   harmadik

évezredben  szót  kap  az  ember,

aki életben akarja tartani nyelvét

és kultúráját,  szokásait és mind-

azt amitől más, mínt a többség.

Rácz Lajos
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Egy fal a fekete negyedben
Amikor  az  utca,  az  ulica  Maticni

felől   érdeklődöm,   az  addig  készsé-

ges,  barátságos  benzinkutas  megrö-
könyödik.  -  Csak  nem  azokhoz  akar
menni, a „fekete negyedbe" kérdi, és
úgy  néz  rám,  mintha meghibbantam
volna, és a Vezúv fortyogó lávakráte-
rébe készülnek leereszkedni. Ústi nad
Labemben,  ebben  az  észak-cseh  vá-
rosban  könnyű  megtalálni  a  hírhedt
Maticni  utcát,  a  falat,  amely  néhány
napja   elszigeteli   az   ott   élő   137   ci-

gányt a keskeny utca túloldalán emel-
kedő  három  háztól.  A  várost  kelet-
nyugat irányban  átszelő  főút  a  folyó
bal partjáról  átkígyózik a jobb oldal-
ra,  hosszan  fut  a  lepusztult  ipame-

gyedben,   majd   balról   feltűnik   egy
gizgazos,  beépítetlen  telek,  szemben
vele,  a  Íőút  túloldalán  modem  vám-
udvar.  A  foghíjas telek mellett emel-
kedő   két,   háromemeletes   blokkház.
Hátsó részüknél,  a főútról  alig  látha-
tóan  magasodik  a  Fal.  Zöld  drótke-
rítés, meg rendőrök védik. Mindenütt
hivatalos  táblák:  Vstup  zakázán!  Ti-
los  a belépés!

A   dologban   az   a   legérdekesebb,
hogy  sokkal  rosszabbat  vártam.  Bű-
zös putrisort vagy lerobbant szükség-
lakásokat. Ehelyett a két lakóház egé-
szen   takaros,   rendezett.   A   lakások
emeletenként a folyosókról nyílnak, a
korlátnál  kint könyökölnek az asszo-

nyok,   lent,   a  bekötőútnál   a   férfiak
támasztják a padokat,  fákat.  Cigaret-
táznak,   beszélgetnek,   nézik   a   cseh
tévéseket,   akik  felvételeket  készíte-
nek. A két lakóház között, a gyepné-
zetet    megtörve    parányi    játszótér.
Temérdek purdé  sündörög,  viháncol.
Az  itt  lakók  már  a  városi  cigányok,
igényekkel,  temérdek  szabadidővel  .
Miért  gyűlölik  akkor  olyan  engesz-
telhetetlenül őket, hogy a város fallal
zárj.a el  az utca másik oldalától?

A   Fal   is   más,   mint   amit   elkép-
zeltem. Alacsony, egy megtemettebb
ember   átlát   fölötte   -   és   lyukacsos.
Gyakorlati   haszna   nincs,   a   három-
emeletes házakból éppúgy átszűrődik
a  zsivaj,   mint  korábban,   ugyanúgy
átlátni   az   utca   „fehér"   oldalára,   a
három,  áthatolhatatlan  csendbe  bur-
kolózó  házba.  Akkor  meg  mire  j.ó?
Egy   válasz   kínálkozik:   hogy   meg-
alázza  a  többtucatnyi  roma  családot.
Akiknek amúgy is tengemyi a bajuk.
Mindenekelőtt:  nincs  remény,  nehéz
a  megélhetés.   -   Azelőtt  még   csak-
csak    foglalkoztattak    bennűnket.    -
Cigani  ne  berem  -  cigányokat  nem
alkalmazunk. Ilyen táblákat raknak ki
a  legtöbb  kisvállalkozásnál,  vállalat-
nál  -  mondja  Miroslav  Tancos,  az
innen harminc kilométerre lévő Novi
Bor  roma  közösségének  aktivistája.
Jóbeszédű,  rendesen  öltözött  cigány-

ember.  Sok más társával együtt átjött
ide,  a  Maticni  utcába,  hogy  segítsen
az ittenieknek.

Petre  Janu,  a  szomszédos  Decin
roma   katolikus   közösség   lelkipász-
tora - aki maga is roma - arról beszél,
hogy Csehországban másutt is   is ter-
veznek cigánygettókat. És azok, akik
cigányoznak, a vietnamiakat, a zsidó-
kat  is  ki  akarják  rekeszteni.  -  Nem
mindenki  -  teszi  hozzá.  A  cseh  sajtó
nagy része rokonszenvezik velünk,  a

prágai  parlament  -  belátva,   milyen
kínos ügybe keveredtek - a fal lebon-
tását szorgalmazza.  Csak a helyiek, a
város.  Ők hajthatatlanok.

A   cseh   parlament   alsóháza   is
éles  vita  után  érvénytelenítette  az
Ústi  nad  Labem-i  falépítésre  kia-
dott  engedélyt.  A  Václáv  Klaus
vezette Polgári Demokratikus Párt
és  a  kommunista  párt  képviselői
szavaztak  a határozat ellen.  Azzal
indokolták, hogy a falat nem a ro-
mák,  hanem  a  rendetlen  polgárok
ellen  emelték.  A  képviselőház ha-
tározata  felszólította  a  kományt,
hogy haladéktalanul küldje a hely-
színre képviselőjét.

Dunai Péter

Népszabadság,1999.  október  15.

Kisebbségek Magyarországon
Orbán     Viktor     miniszterelnök

személyes   elrendelésére   a   cigány-
ságot  érintő  középtávú  intézkedési
csomag  kapcsán  kimutatás  készült
arról,  hogy  a jövő  évi  költségvetési

j.avaslat alapján összegszerűségében
mekkora az eltérés a korábbi elkép-
zelések   és   a   valódi   szükségletek
között    -    ezt    Hende    Csaba,    az
igazságügyi  tárca  politikai  államtit-
kára  jelentette   csütörtökön,   Buda-

pesten.

A    Kisebbségek    Magyarországon
1999 című kötet sajtóbemutatója kap-
csán  elmondta,  hogy  a kimutatást tíz
napja juttatták el a kományfőhöz. E1-
hangzott,  hogy  a  Nemzeti  és  Etnikai
Kjsebbségi   Hivatal   2,9   milliárd   fo-
rintot javasolt  az  intézkedési  csomag

jövő  évi  feladatainak  végrehajtására.
A  politikai  államtitkár  szerint  körül-
belül  egymilliárd forint az,  ami  felte-
hetőleg hiányzik a programot illetően
a tárcák költségvetéséből.

Bejelentette: az érintettek bevoná-
sával  zajlott  egyeztetés  során  kon-
szenzus  született  a  kisebbségi  ön-
kományzatok   előirányzatának   át-
csoportosításáról. Ennek értelmében
bizonyos   öszszeget   elvennének   a
helyi kisebbségi önkormányzatoktól
az országos kisebbségi  önkomány-
zatok javára.

Néplap,1999.  okióber  15.
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A NEC, ahol az elsők között
vezették be a romológiát

Jó  évtizede,  hogy   Szarvason  elő-
ször   feltűnt   az   Európai   Unió   kék
alapon sárga csillagos zászlaja.  Ezt a
zászlót először a városban a  Lazare-
nus  Nemzetközi  Egyetemi  és  Főis-
kolai  Centrum  Alapítvány  központ-

ján   láthatták  a  szarvasiak  a  Körös
utcában,  majd  később   a  NEC  által
létrehozott     ma     már     Ótemplomi
Evangélikus Gondozóközpontban, és
a  Rákóczi  utcai  Oktatóközpontban.
A   gondozói   és   oktatói   tevékeny-
séghez   kapcsolódva   az   Alapítvány
vezetői dr. Manfred Plötz és Gábor
Éva dr. a határokon belül és azokon
túl    is    főként    a    kelet-európai    és
délkelet-európai   térségekben   szám-
talan akciójuk során szembesültek az
ottani   kisebbségek   létével   és   hely-
zetével.  Ami  az  itthoniakat  illeti,  az
Alapítvány kezdetektől fogva még az
1994-es   nemzetiségi   törvény   meg-

születése  előtt  nagy  súlyt  helyezett
arra,  hogy  lehetőség  szerint  minden
Békés megyében élő kisebbségi  kul-
turális  vagy  sportszerveződés  mun-
káját  segítse.  Családsegítők,  önkén-
tes   munkatársak  részvételével   nem
múlhatott el olyan gyermeknap vagy
karácsony,  hogy  a  NEC  ne juttatott
volna  valamilyen  fomában  szállít-
mányt     ezekhez     a     csoportokhoz.
1994.  decemberétől,  amikor  megye-
szerte  felálltak  a  kisebbségi  önkor-
mányzatok,    gyökeresen       javult   a
helyzet,   a  kapcsolatrendszereket   új
alapokra   lehetett   helyezni   szakmai
vonatkozásokban   is.   Különösen  jó
kapcsolat    alakult   ki    az    immáron
második    ciklusát   megélő    szarvasi
Cigány   Kisebbségi   Önkormányzat-
tal.

Kölcsönösen     törekszenek      arra,
hogy   lehetőség   szerint   minél   több
tehetséges cigány fiatalt vonjanak be
a Szarvason folyó  szociális  gondozó
és    ápoló    képzésbe.    Az    ezirányú

8

A szociális gonilozóképzés liagyoiiiányos forinája

munka 1997/1998 fordulóján felgyor-
sult,  amikor  is  minisztériumi  bizta-
tásra egy  új  oktatási programcsomag
is született Szarvason:  nevezetesen a
középfokú képzésbe bevinni kísérleti
tantárgyként     a     romológiát.     Ami
nagyjából hasonlít az évekkel később
a   hazai   felsőfokú   képzések    egyi-
kében  másikában  is  bevezetett  roma
népismerethez.

Miben  rejlik  e  tantárgy  gyakorlati
szükségessége?  Az  itteni  képzésből

kikerülő,  gyemekjóléti  szolgálatok-
nál,      családsegítő      központokban,

gyermekotthonokban  vagy  egyebütt
foglalkoztatott  hallgatók  napi   mun-

kájuk  során  számtalanszor  találkoz-
hatnak   a   megye   településein   a   ci-

gányság    problémáival     feketén-fe-
héren,     ami     csak     össztársadalmi

szinten   kezelhető   a   közös   érdekek
mentén.  Abból  az alapállásból,  hogy

számtalanszor   találkoznak    munká-

jukban     kicsikkel      és     nagyokkal,
akikről    azt    sem    tudják,    honnan

jöttek,   hova   tartanak,   miért   ilyen,
amilyennek   mi    látjuk   őket.    Meg-
íródott   az   első   tanterv   is,   amiből

legkésőbb    2000-re    önálló   jegyzet
születik.

A    NEC-ben    bevezetett    kisérleti
tantárgy  foglalkozik  a  hazai  cigány-
ság  történetével,  az  európai  cigány-
ság  gyökereivel,  vallási  szokásaival,
néprajzával,   hiedelmeivel.   A  jelent
tekintve    pedig    foglalkozik    állam-

polgári      ismeretekkel,      államigaz-
gatási  kérdésekkel,  a  kisebbségi  ön-
kományzatok létéből fakadó felada-
tokkal.    Kitekint    a    megyében    élő
valamennyi    kisebbség    szerveződé-
seire,  a  megyei  kistérségekben  élők
elhelyezkedési     és     munkalehetősé-

geire,   továbbá   az   Alapítvány   nagy
hagyományokkal  bíró  karitatív  tevé-
kenységéhez    kapcsolódóan    foglal-
kozik    a    cigány    fiatalok    tovább-
tanulási,  továbbtaníttatási  esélyeinek

megteremtésével.   A   romológiai   is-

meretek  oktatása  során  a  hallgatók
felkeresik  a  térség  cigány  közösségi
házait,   a   családsegítő   szolgálatokat

és  lehetőség  szerint  minden  hasonló
szerveződést,  ahol  a  cigányság hely-
zetével foglalkoznak.

- szenes -
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Ökrös Mari szobra
Az öszi Könyvtári Napok keretében

be 1999. október 5-én
`főmunka[1ársának,

kSth\ánna,k leg,újább kötetét,
a C§isznyikói Cserepeket

szülővárosában,`Törökszentmiklóson.
Az alább.iakbán a kötetből

közltünk részfetet.

Csisznyikó.  cigá

házak`     közéjük

szegényes,    ren

nádfedeles

gödrökből égre nyílój`,vi§kók`,  vászo`nfirhangos
ajtók.  Ez  a  girbegurbá :Kígyó` u{ca  a`,cigány-

város  központja,  áhonnan  riiár  csak  a  szán-
tóföldre,  a  téglagyári  kubíkgödrök felé  szám-

yalhatott kacagás, hegedűszó, gyerekzsivaj  és
esténként az önfeledt dilizés.

A  part  alatt  volt  a  dögkút:  Gyomrából  oly-

kor  Dada  Jancsi  családja  egy:egy  frissen  ki-
múlt  sertést  élesztett  e   viltáÉra  a  gyorstüzek

mellett.   llyenkor  zsíros,   fórtyogó   katlanhoz
hasonlított  a  Csisznyikó.  Néhéz  levégő  lebe-

gen  felettünk egész éjszaká.
Kígyó utca 4.  Itt, a legelején állt földbe gyö-

kerezve anyám, Őkrös Mari` nyűtt, náddal fedett
vályogháza.   Falának   görcsös,   kopott   fQl`tjait,

esőverte  árkait  tapasztotta  és  meszelte ,fehérre
falait  friss  illatú  tippannal. `Égre  nyílt', behne  a

konyha,  s jobb  napokon  kéményéből  magasan
száll[   az   ízek   füstje,   jelezve:   Ökrös   Mari   a

k.enyeret és a  ma  is utánozhatat[an ízű bodagot

sütí  a kemencében a töltött káposzta mellé.

A  ház  végéhez  ragasztótt  putriban`` Ökrö
nagyapám  élt.  Külön,  egyedül.  A  konyhából
balra  nyílt  a  kis  ház,  jobbra  a  nagy.  Mindig,

patyolattisz!a  volt.   Annuská,  a. nővérem  tai`
vasztól  ősZ.ig  minden  szombaton  felmá2olta.
Itt  éltünk  ``45  előtt,  de  még  a  háború `után  is
évekig.^   `Fel.nőtt     férfiember,     kenyérkereső
nélkül. '`4pri` nélkül   nevelké,dtem.   Nővérem
férjét  p'édig'`'`,Tár  régen  a  fr`ontra  vitték, 'ki, a
Don-kanyar'b`p.    Így   Annuskát`  és   két'` gyer-
mekét  is^an

m  is  sejtette
lat.     Valaho

Anyári  óé§kázott.   Batyuv

volna.  1

MKP-n

onnan volt meg
índig    kerüLt,.

hátán  végig-
kiabálta   s,okszor   étlen-szomjan   a   kisváros
irdatlan  hosszú  utcáit.   Emellett  mosni,  meg
vasalni +jart/`,a^ trafikosékhoz, ,a gazdag  parasz~

;ok,heomz;|?;:Í:ty:::,utJaánk?,i:friFaiút::.e:::tát,:
Betért,  hogy:``lsten  segítségét  kérj`e,  bár  nem

mondhatq\ü;`'^ hogy   ügybuzgó   katolikus   lett
•:,_   ,`,<<,     _`

adó  soha,  noha tagja  `45-től  az
a    Mária    kongregációnak.    A

ok"  sok  neves  nőszent  ünnep-
lésére    ös§zejöttek. Imádkoztak,    énekeltek
ettek-ittak.    Egy-egy   Erzsébet   vagy   Katalin

nap  feléri egy  kereszteiővei.  Anyám  ilyeiikor
magával  cipelt,  mondván  „lega]ább  jóllaksz,

Kamucíkám".

Ökrös   Marit  sokan   ismerték  és   szerették.
Bizonyára tisztessége,  szavahihetősége és be-

csületes   munkája`  végett.   Tűz.ő   iiapon,   der-
mésztő   hi`degben   képes   volt   a   Geiger-,   a
Polgáríiéle urada]omba tíz-hú;z kilométert is

gyalogolni.    Ócska    `nihák    kilóit    cipelte:   a
batyujában.   Zsírozót, ` lisztet,   krumplit. ,` s'za-
lonnát,  ennivalót  hozott  cserébe.  A  cselédek
csélédje  volt,  liiszen  a  kómmencíóból  csíptek

le  valamicskét  ncki,  hogy  ne  éhezzünk.
^```lskglai    \ :Szüi,ietekbe,p   ,. mezítláb       róttam

mellé`tt`e a kilométereket az' alföldí nagy, lapo§
váro§\` 'tanyávilágának  `úttalan;'  riikor   poros,
riikor   sárós   útjain   éhesen,   fázva'.`  Látiam,
milyen `szeretettel  vették  körül  a  c`selédek  az
áporodott,  nehéz  szagú  házakban,  s  cibálták
kötényét.

Anyám  őt  gyemeke,   köztük   három `ria
közű|  talán  a  legbüszkébb -rám  volt.  Taláp
mert      16``év     után     születtem,     Annu
követően   vákarékként.    Űgy   ítélte   me
legkülönbriek   kell   lemem,   kiválni   mi
áron a ci8ányo,k közül, `Ügy járatot isko]
hógy a látszátát is elkériljem: cigány va
Mindenre képes volt a sikeremért.

Imát mormolt évtizedekig fülem ha
Titkon éhezett, félretette a legfinomabb fá
tokat.  Virrasztott  éjszaka.  kikelt  az  ágyból,
ételt   melegítetf`  és   nézte   amíg   ett?m.   Fil-
lérjeit  kupor
dott  szilvaké
konyhájába

tta  össze  gebelébe,  az  álmo-
tönyre.  Etetett  a  trafikosé

s  batyuval  hordta  télen  haza
ölésekkor  a  hurkát,  tepertőt,  kábosz-

es álmot lábánál  aludtam.  lmára kulcsolt
>1 tánított könyörgésre, Krisztus fenséges

tekintete előtt. És  a legbüszkébb Ökrös Mai.i^
volt a Csisznyikóban,  amikor a  fia  a Város-
házára   keriiLt   tisztviselőnek,   s   kinevezték

jegyzőnek.  A  Csisznyikó  büszke  volt  rám.
Anyám   féltet,   óvott.   Legfiőképpen   a   ciéá-
nyoktól, akik közul sokan reggelente ott vára:

dám   aj.taja   előtt   segélyért,   'mun-

anyam nem jött. Soha. Talán még azt
sem tudta - ha csak titkon nem -, melyik szo-
bában dolgoztam.  Szerdán, szombaton volt a
nagypiac.  Ilyenkor lejártam  hozzá délkörül  a

part alá,az ócskapiacra, ahol árult.
- Éhes yagy fiam? - kérdezte, hiszen tudta,

érezte,`riíért he`gyek. A gebelébe nyúlt, pénzt
ku[atott a nyakában hórdott vászonzacskóban.
Óvatosan,   riint   aki   attól   fél,   hogy   valaki^meglátja, körülnézett és a kezémbe csúsztatta

a pénzt.
Nem  akarta  megalázni,  megszégyeníteni  a

jegyző urat. Cigány asszonyok. Ősi törvényck
szerint  élnek.  Életfogytig  hallgatnak,  őríznek
titkokat.   Anyám   is.    Egyik   őszi,   borongós
reggel  csak  annyit  mondott,  későn jön  haza.

Ömlött az eső,  mintha kannából zúdult volna.
Ott    gubbasztottam    a    pislákoló    vaskályha
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mellett  a  nagyszobában  és  egyre  csak  ismé-
telgettem   a   falra   rajzszeggel    kifüggesztett
lapra   irt\`  matematikái   képleteket.   Ki   tudja,

hányadszor  momol'tam  el  a  kúp,  a  gúla,  a

gömb    k`öbtartalriári`ák    képieteit,    amikor    a
keresztfás  apró  ablákon   át   megpillantottam
any',ám apró, gömyedő alakját.

`A   szakadó   esőbYeh   megfeszülve   tolt   egy

talicskát,   amelyen   valmi   nehéz,   zsákba   bu-

gyo`lált  tárgy  nyúlt ki  egészen  a  kerék  fölé.
Egetett  kőből  faragták.  Nézzétek,  milyen

Szűzanya.   Csupa   áhítat   -   mondta,   s
a8 lória    lebegett    volna    apró    kontya

föl§`tt.  -`Allj  mellé,  Kamucikám!  -Odaálltam

a  Mária-`s2obor  mellé.  -  Olyan  nagy,  mint  te
vagy   -'`áradozott,    amidőn   a   gang   tégláira
állítottuk a szobrot.

Zuhogott  az  eső.   Mi  a  szobrot  bámultuk.
:Nem  tudtunk  betelni  látványáyal.  Becipeltük

a szobába.  Odaállítottuk  anyáin  feje  mellé  az
éjjeliszekrényre.

esz  már ki  előtt  imádko2nod,  kisfiam
tte  ki  anyám,  és`gondosan  megtöröl-

könnyes  MáriáLs.2obrot.
`gyóntatószékemmé   vált.   Estén-

feszkedtem térdre. Kértem, mikor
atekból,  vagy  magyar  nyelv  és
s,  ha  mégis   felszólít   Szokolay

tanár  úr,  ak`kói `mit  kér-dezzen` tőlem.  Bifláz-
am a leckét. közbén könyörögtem egész esz-
endőben  a `Szűz  M`á<riához` `\és  kértem,  segít-

en,  ha elc,sávar,ogtam  az  időt,  s  nem  tudtam
felkészülni.

Soha  nem ''fogyott  el  a  friss  virág  a  Szűz-
anyq  `előtt.   Anyám   távolí   útjairól   is   hozott

egy-egy  csokor  vadvirágot.  Örült  a  lelke`  ha
vél`étlenül     úgy     érkezett,     hogy     ott     látott

térdepelni ,  imádkozni.
-    Meglátod,    ki§fiam,    megsegít    az    én

Szűzanyám,    Máriám!    -   kulcsolta    ilyenkor
imára a kezét, s keresztet vetett.

Ökrös` Mari,``  az: analfabéta  'cigányasszony
szent'ül  meg  yolt győződvé:  könyörgéseinek,
s   az`  én   fohászaimnak  köszönhettem,   hogy
elvégeztem a polgári  iskolát.

Szűk  lett  számomra  a{Csisznyikó   világa.
Megnyíltak   elő;tem   az`  érvényesülés   lehe-
tőségei. A Csiszhyikót, anyám nádfedeles há-
zát,  a  friss  vadvirágtól  il`latozó \hűvös,  mázolt

szobát,    amelynek    sarkában    ott    vigyáz    a
Szűzanya,    s  'talán    éppen    anyám    térdepel
előtte,   soha   nem   felejtem   el.`Valahányszor
átléptem a gangon, s benyitottam a konyhába,
könnyező  szemmel  hajoltam  le,  és  borultam
anyám nyakába.

Később,  amikor filozófiát Qktattam,  valami
ősi    Ósztön,    valami    megfoghatatlan    démon

mégis  mindig  odakisért  a  szobor  elé.  Térdre
kényszerültem   előt{e.   És   odapillantottam   a

falra,    ahQl    diákkoromban    a    matematikai
képleteket  olvastam.

Anyám,  Ökrös  Mari  állt mögöttem.

9



1._._           `  ,`  r,

Lakatos    Gyula    a    Miskolc
melletti    Göncön    született    az
ötvenes   évek   elején.   Édesapja
lakatos,   szegkovács   olyan     ör-
döngös    kovács  hírében  állt,  ha
ráköpött     a  patkóra  az  bizony
soha  többé  nem  esett  le,  meséli
Lakatos   Gyula,   s   közben  hun-
cutul   villan   a   tekintete,    s   én
értem,   mert   cigány   vagyok,   s
tudom,  hogy  az  igazság  valahol
a félúton van.

A    hét   testvér   közül    három
meghalt  fiatalon.  A  szegénység
és  a  halál  olykor  együtt jámak,
hogy  próbára  tegyék  az  ember
tűrőképességét,  így  volt  ez  La-
katos    Gyula    életében    is.    A
suhanc Gyula gyereknek, már 13
évesen   meg   kellett   keresnie   a
maga    kenyerét,     gyermekként
felnőtt munkát végzett.

Gyula,  az  apja  mesterségéből
ellopta  a tojáspatkolás művésze-
tét,   mert  bizony   művészet   ez,
mivel    nagyon   ügyes,    könnyű
kezet igényel.

Gyulát 6  általánossal  felvették
vájártanulónak, néhány évet töl-
tött   el   ebben   a   szakmában.   A
romák szeretik a fényt, a szabad-
ságot,  s   a  bányában  mindkettő
hiánycikk   volt.

Néhány  évet  eltöltött  az  öntö-
débe,   majd   a   csepeli   kerékpár

gyárban kötött ki,  ahol elvégzett
egy-két szakirányú  tanfolyamot.
Egészen a meósságig vitte.

1972-ben megnősült, két lánya
és  egy  fia  van.   Lakatos  Gyula
ebben  az  időben  találkozott  egy

10

szerelmese
öreg cigánnyal, aki hangszereket
készített és javított.  Gyula egyre
sűrűbben  látogatta  az  idős  mes-
tert,  aki  nem  bánta  lábatlanko-
dását,   de   nem   is   avatta   be   a
hangszerkészítés     titkaiba.     Vi-

szont engedte,  hogy nézze.
Lakatos   Gyula   ismerkedett   a

fával, a fa lelkéhez akart férkőz-
ni,  simogatta,  becézte  mint  egy

llILis=Ii.úció:   Ku\\,.u  Kuiiiiil

asszonyt.   Így   kezdődött   az   a
nagy  szerelem  a  fával,  amely  a
mai  napig is  tart.  Gyula el-eljárt
fafaragó szakkörökbe, hogy gya-
rapítsa a fa anyagának ismeretét,
annak  temészetét,  megmunkál-
hatóságát.     Megismerte     a     fa
hangjának a titkát.

Amikor  összeütünk  két  fát,  s
ha   ebből   a   csengésből   dallam

születik,  akkor az  a  fa  alkalmas
hangszerkészítésre.  Ennek  meg-
állapításához     olyan     fül     kell,

amely tudja, hogy mi a dallam és

mi a hang, vagyis a   zörej   közti
különbség.   És   ez   még   csak   a
titok eleje. A többi a megmunká-
lásban  is  jelen  van,  domborula-
tok,  mélységek,  mind-mind sze-
repet  játszanak  a  hang  kialakí-
tásában.

S a titok koronája a pácolásban
és  a  lakkozásban  van    elrejtve.
Erről nem beszél, mert évtizede-
kig tartott, amíg kidolgozta azt a

pácolási  és  lakkozási  technikát,
amelyet  nincs  kinek  tovább  ad-
nia,  mivel  a  fiúnak  nem  kell  az
örökség .

Lakatos  Gyula  nagyon mosto-
ha   körülmények   között   dolgo-
zik. A konyha egyik szegletében
van  a munkahelye.  Innen kerül-
nek  el    a  hegedűk,  brácsák,  sőt
még  nagybőgő    is.  Temészete-
sen  javítással  is   foglalkozik.   E
mellett sérült képkereteket vásá-
rol,  amit  megjavít.  Képzőművé-
szettel  is  foglalkozik,  amelyet el
is tud adni.

Gyula  panaszkodik,  hogy  na-

gyon    drága    a    faanyag,    mert
hibátlan,  évtizedes  fából  tud jó
hangszert  készíteni,  s  ennek  bi-
zony megkérik az árát.

Lakatos  Gyula hallatlan szere-
tettel  beszél  a  fáról,  amely vala-
mikor meghalt,  de hangszer for-
májában    újra    születik,    hogy
titkokat   meséljen,   amitől   meg-
hasad   az   ember   szíve,   mert   a
fának lelke van, szólni akar hoz-
zánk,  el  akarja mondani  nekünk
az évszázados titkokat.

Rácz Lajos
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Burai  Hétköznapok
ro 0 0  -Ú

Templomtatarozás és uzsorakamat
Tiszaburán ráérős szociális
munkások rendezgetik a
templomkertet. Keri'tést
festenek, gereblyével

kapirgálnak, kivágják az
embermagasságot is túlnőtt
cserjéket, akáchajtásokat.

Segélykoncertre készül a falu.
Az őszi és tavaszi fakadóvizek

ugyanis nem csak hatvan
lakóépületben tettek

tizenötmilliós kárt, de a
tornyával a folyó felé néző,

hatszázötven éves templomban
is gyermekderékig állt a vi'z.

A kétezerhétszáz lelket számláló Burán
a  lakosság  több  mint  fele  cigány.  A  falu
hagyományosan  református,  a  cigányok
azonban  katolikusok,  ám  a  katolikusok-
nak  csak  imaházuk  van,  s  oda  ritkán jár
misézni   pap,   így   ha   keresztelni   vagy
temetni kell, a református lelkészt keresik
ők  is.

Nemrég  tatarozták  a  templomot,  mu-
tatja Szepesváriné Balogh Julianna lel-
kész.  Ötmillióba került, most újabb kettő
kellene, de ha szegény a gyülekezet, gyé-
ren  csordogálnak  az  adományok.  A  víz
kárt  tett  a  harmóniumban  is,  az  orgona
meg már évek óta használhatatlan. Kilop-
ták  belőle  a  sípokat,  elvitték  a  csillárt  is.
A tettesek azóta sincsenek meg.

Nem  érdemes  arra  menni,  kiált  rám  az
egyik  közhasznú  inunkás,  amikor  a  gát
felé   indulok.   Szép   a  Tisza  nagyon,   de
húszmillió szúnyog van ott, pedig a múlt
héten  irtották.  Váltunk  pár  szót,  panasz-
kodnak,  kevés  a  pénz,  az  önkormányzat
nem   segít,   kezdődik   az   iskola,   ruhák,
könyvek  kellenének,   mert   mi   már,   ezt
éppen  Fehér  Jánosné  mondja,  inásként
gondolkodunk,  mint  a  szüleink,  azt  sze-
retnénk,  ha  tanulnának  a  gyerekeink,  s
nem   ilyen   nehéz   munkát   végeznének,
mutat  a  dudvára,  ami  bizony  vadul   nő
ezen az esős nyáron. Öröm is van azért. A
szociális     földeken     szépen     termett     a
krumpli,  volt,  aki  huszonöt-harininc  zsá-
kot  szedett  föl,  az  megvan  úgy  nyolc-tíz
mázsa, a legnagyobb családoknál  is kitart
tavaszig.

Haladjanak már emberek, mordul rájuk
a  munkavezető,  tíz  óra  óta  nem  csináltak
semmit, aztán meg engem teremtenek  le.

A településen haminchárom százalékos
a   munkanélküliség,   sok   az   eladó   ház,
csak  vevő  nem  akar  kerülni.  Ha  a  váro-
siak  hétvégi  házat  akarnak  vásárolni,  s
meglátják,  mennyi  roma  él  itt,  többnyire

gyorsan  tovább  autóznak,  pedig  a  Tisza
tényleg festői.

T\rukodi  Sándor  feleségével,  hat  fel-
nőtt lányával, négy unokájával él egy régi
kulákházban,   amelynek   falait   a   belvíz
megrepesztette.

A betonpadlótól a fal három-négy cen-
tire  elmászott,  az  épület  végét  az  önkor-
mányzat építőbrigádja  aládúcolta,  ígérik,
megcsinálják,  sódert is vittek, Tyukodiék
viszont   attól   rettegnek,   rájuk   szakad   a
ház. Nagy a szegénység, nyugdíjból, rok-
kantságiból,  csa]ádi  pótlékból,  gyermek-
nevelési   táinogatásból   élnek.   A   lányok
közül  többen  már elváltak,  egyikük  férje
Pesten dolgozik kőműves mellett, de csak
a  nyári  hónapokban  kerül  munkáj.a.  Ak-
kor   van   kis   pénz   a   napszámból   is.   A
családban  három  varrónő  van,  ám  elhe-
lyezkedni  nem  tudnak,  hiába hirdetik ezt
a  szakmát  állandóan  a  munkaügyi  tájé-
koztatók.  Ha  jelentkeznek,  az  a  válasz,

gyakorlat  nélkül  nem  veszik  fel  őket,  de
lehet,   azt   gondolják,   azért,   mert   cigá-
nyok.

Tyukodiné    három    helyett    csak    két
kívánságot  mond.  Az  egyik,  hogy  a  ház
rendben  legyen,  a  másik,  hogy  a  család
kerüljön ki az adósságspirálból. Ha ugya-
r}is megszorulnak, uzsorára kapnak hitelt.
Es  mindig  megszorulnak.   S  akkor  ezer
forint   kölcsönt   ezerötszázzal   kell   tör-
leszteni.  Igy van  ezzel  a fél  falu.  Amikor
segélyt osztanak,  vagy a családi pótlékot
hordják,  a  hivatal,  illetve  posta  kömyé-
kén  gyülekezik  aki  vár  valamit,  s  mikor
átveszi,  már  nyújtják  is  a  markukat  az
uzsorások, akik történetesen szintén cigá-
nyok. Ilyenkor nagy a zsivaj, lökdösődés,
verekedés   is   előfordul.   Tyukodiné   sze-
rint,  ezen  kéne  segítenie  az  önkormány-
zatnak,   úgy,   hogy   egyszer   egyenesbe
hozná   őket   anyagilag.   Jelenleg   hatvan
ezer az adósságuk.

Itt  is  Koszovó  lesz,  meglátja.  Ezt  már
néhány  utcával  arrébb  egy  ötven  körüli
férfi  mondja,  aki  pesti  szomszédja  hét-
végi   házának   kertjében   vágja   a   füvet
némi   aprópénzért.   A   kömyéken   sincs
munka,  kesereg,  a  házasságom  is  amiatt
ment  tönkre,  hogy  állástalan  lettem.  Rég
elköltöztem  volna,  de  amennyiért  el  tud-
nám  adni  a  házat,  azért sehol  nem  kapok
másikat.  Tudja  maga,  milyen  itt  a  köz-
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biztonság,   hogy   hány  biciklimet   loptak
már el?

Amikor  Gál  Zsigmond  polgármestert
arról  kérdezem,  milyen jövőt  sejt  a  tele-

pülésnek,  anól beszél,  számtalanszor vé-
giggondolta  ő  is  a  menni  vagy  maradni
érveit.   Végül   mindig   arra  jut,   a   házat
eladni,  a  földet  elvinni  nem  lehet,  s  mi
lenne, ha mindenki elmenne.

Tiszabura go`ndjaival  az önkormányzat
nem    tud    megbirkózni.    Átfogó,    okos
szociálpolitikára,  és  leginkább munkahe-
lyekre  lenne  szükség.  A  rendszerváltás
előtt három-négyszáz embert, romákat is,
eltartott a téesz, most csak százat, pedig a
föld   azzal,   hogy   kivették   kárpótlásba,
nem  lett  kevesebb.  Sokan  dolgoznak  fe-
ketén,  ilyen-olyan napszámban, az alkal-
mi   munkavállalási   könyvet   senki   nem
váltotta ki  a faluban.

A   településen   a   szociálpolitikai   kia-
dások  évente  huszonnyolc  millióra  rúg-
nak,  az alkalmi  segélykeret viszont való-
ban alacsony.

Nem   pénzzel,    inkább    temészetben
igyekszik  segíteni  az  önkormányzat.  Ú-

jabban  például  a  gyerekek  havonta  ezer
forintig, ha szükséges, ingyen gyógyszert
kapnak.

A  polgármester  szerint   a   ségélyeket,
családi  pótlékot  sokan  kocsmába  hord-

ják,  a  faluban  tizenkét  pénznyerő  auto-
mata működik.

Előfordul, hogy valaki negyvenezer fo-
rintot  játszik  el  egy  este,  a  maradékból
meg  vesz  két  zsák  lisztet,  hogy  legyen
mit  enni  a  családnak  a  következő  hóna-

pig.
Pár  éve,  hogy  ne  uzsoráshoz járjanak

az  emberek,  az  önkományzat  elkülöní-
tett néhány százezer forintot,  és aki meg-
szorult, kamatmentes kölcsönhöz juttatta.
Csakhogy  a  hivatalnak  nem  törlesztették
az adóságot, ellenben ha hitelt vettek fel,
az  gyorsan  átvándorolt  a  kapuban  vára-
kozó uzsorások zsebébe.

Az uzsorásokról mindenki tud, a rend-
őrség   is   ismeri   őket,   többször   próbál-
koztak  vádat  emelni  ellenük  az  ügyész-
ségen, ám az a bizonyítékokat nem találta
elegendőnek, tudom meg Váradi Zoltán
alezredestől,    a   tiszafüredi    rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályának vezetőjé.től.
Az  utóbbi  segélyosztáskor  videofelvéte-
leket  is  készítettek a pénzátadásokról,  de
az a károsultak  vallomása nélkül  keveset
ér.  Ők azonban hallgatnak, mint a sír.  Él-
nek,  ahogy  lehet.

Jenei Gyula
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A pontmilliomos
Amíg csak felületesen,

újságban láttam a dolgait,
rábólintottam, ügyes. Még

egy ember, aki csinál,
bütyköl valamit, elűzve az
unalom perceit. Amikor

viszont lakásába kopogva
szétnézhettem

mindennapjainak díszletei
között, elámultam. Az

aprócska szolnoki panelben
nem csupán egy család él,
de van ott egy műterem is,
félig-meddig észrevét]enül,
mégis mindent kitöltően,

pontosan úgy, ahogy  VŐ/gy/.
Sándor életébe beköltözött

az alkotás.

Most   valami   olyasmit   kellene
írnom,  hogy  elektro-  vagy  pont-

grafika, de nem tudom melyik a jó
szó,   mert   azt   sem   tudom,   fog-
lalkozik-e  bárki  a  világon  a  kép-
csinálásnak ezzel a módjával. Ma-

ga a technika nem ismeretlen, kis-
katonák,   de   művészemberek   is
égetnek kontúros vonalakat fatáb-
lába,    elegendő    hozzá    egy    pár
voltos trafó és egy szál drót, ám az
ámyalatokat ilyen mesteri  szinten
talán csak Völgyi tudja.

Képei első látásra szép,  szokvá-
nyos   grafikának   tűnnek,   legfel-

jebb azt gondolhatja róluk a szem-
lélő,  hogy  bama kedvében  volt  a
művész, és bama ceruzát használt,
ám    ha    közelebbről    szemügyre
vesszük a táblákat,  feltűnik,  hogy
sok-sok apró égetett pontocskából
rakódnak,  állnak  össze  a  formák
és    a    mélységek.    A    szokatlan,

„gyanús"  technikából  pedig  senki
ne következtessen arra, hogy naiv,
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vagy  műkedvelő  munkák  kerül-
nek ki  Völgyi  kezéből.  Hisz még
csak  nem  is  a  technika  volt  elő-
ször,  amihez  felnövesztette  adott-
ságait,  hanem  az  ambíció,  amely
honi    grafikánk    egyik    legkivá-
lóbbjának tanítványává  tette.  Fia-
talemberként    Gácsi    Mihálytól
vett  órákat,  s  rajzolta-festette  lel-
kesen és tehetségesen a portrékat,
aktokat,   csendéleteket.   Mindazt,
amivel rendes művészek kezdik a

pályájukat.
Tessék  elképzelni  egy  négyzet-

métemyi olajfestményt. Lehet raj-
ta éveket dolgozni,  de egy rutinos

piktor  akár  félóra  alatt  is  felken-
heti a színeket,  s már csak az árát
kell  ráfirkantania.  Ezzel  szemben
az   elektrografikák   négyzetcenti-
méterenként   száz-százhúsz   pon-
tocskából  állnak.  Ami  azt jelenti,
hogy   egy   négyzetméteres   tábla
több   mint   egymillió   mozdulatot
igényel.  Az  időt  saccolja  hozzá  a
kedves  olvasó.  Völgyi  huszonhat

évébe,  ennyi  ideje  dolgozik  ezzel

a   technikával,    úgy   háromszáz-
ötven-háromszázhatvan   kép   fért
bele.   Van   közötte   fotóról,   fest-
ményről        készült    másolat,    de
számtalan  eredeti  is,  hiszen  nem

gond  neki  papírra  vetni  mondjuk
egy    tabáni    utcarészletet    vagy
Tisza parti tájat.

De  ki  is  Völgyi  Sándor?  Szol-
nokon   született   1949-ben.   Egyik
szülője   cigány.    Vendéglátóiparit
végzett,  de kereste  kenyerét tánc-
dalénekesként,    címfestőként,    ú-
szómesterként.    Utóbbi    munkája
során      szezononként      általában
négy-öt  embert  kell  kimentenie  a
vízből.

Az      úszómesterkedés      ugye,

pénzkereset,  és  szívesen  is  csi--
nálná,  ha  nem  venné  el  az  idejét
mástól.    Nevezetesen   a   Feszty-
körképtől.    Az    utóbbi    években
ugyanis  ezt  szeretné  tizenöt  mé-
ter  hosszan  táblákba  égetni.   Ha
megpróbálják   kiszámolni,   hány

pontot kell tenni, míg honfoglalá-
sunk  tablója  a  Völgyi-féle  máso-
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latban   elkészül,   könnyen   belát-
hatjuk, az rengeteg idő.  És hát az
idő  pénz.  Pénzbe  kerül  az  áram
is,   meg   a   falapok,   utóbbi   úgy
százezerbe.   Márpedig  ha  valaki
közben  enni  akar,  rezsit  fizetni,
cigarettát venni,  s  közben három
iskolás gyerek él a háztartásában,
támogatás   híján   nem   hódolhat
teljes    erőbedobással    szenvedé-
lyének,  a  tablókészítésnek.   Sze-
rencse,  mondja,  van  egy  csodá-
1atos  felesége,  s  ő  rengeteget  se-

gít.  S az is szerencse, teszi hozzá,
hogy  időnként  kap  megrendelé-
seket,  például  utóbb  ötször más-
fél  méteres  olajképet  csinált  egy

pesti   embemek,   a  megyei  köz-
gyűlés  elnöke  pedig  azzal  segíti
megélhetését,    így    közvetve    a
munkáját,  hogy  gyakorta vásárol
tőle elektrografikát.

A  magyarok  bejövetelét  azon-
ban nem támogatja senki,  aki  pe-
dig  megtehetné.  Se  a  polgármes-
teri hivatal, se a minisztérium, se a
cigányszervezetek,  de  még  a  Ne-
meskürty-féle  alapítvány  se,  igaz
az  az  államalapítás  megünneplé-
sét hivatott elősegíteni, dehát Völ-

gyi kis-Fesztyjének a kálváriája a

millecentenárium  előtt kezdődött.
Másfél éve például számlát nyitott
egy pénzintézetnél (Országos Ta-
karékpénztár   és   Kereskedelmi
Bank Rt:  1|7`73,456 -03926123),
ám  azóta  se  fize.ttek  be  rá  tíz  fo-
rintot   sem,   pedig   Völgyit  felfe-
dezte   a   sajtó,   a   tévések   szinte
egymásnak  adják  ajtaja  kilincsét,
Rózsa   György   műsorában   már
kétszer  szerepelt,  utóbb  meg  az
Aranyffist  című  magazinban  mu-
tatták  be.  S  ha  már  a  tévéseknél
tartunk,   említsük  meg,   hogy   az
egyik   stáb,   mintegy   ellenőrzés-
képpen  egymásba úsztatta az ere-
deti   festményről   és   az   elektro-

grafikai  másolatról  készült  felvé-
eleket,    és   azok,    ahogyan   illik,

pontosan  fedték  egymást.  .Kicsit
csodálkoztak,     mondván,     annyi
alakból,    amennyit    a    körképen
összeszámlálhatunk,   vagyis   két-
ezerötszázból   néhányat,   de   akár
néhány százat is feltűnés nélkül el
lehetne  sikkasztani.  Völgyi  azon-
ban  sem  magát  nem  akarja  be-
csapni, sem másokat.

A lakótelepi  lakás szobája,  ahol
ülünk,  zsúfolt.  A  mester  érkezé-
sünkkor  is  dolgozott,  így  másfél

négyzetméter     (ekkora     egy-egy
tábla,  összesen  tíz  lesz,  most  az
ötödik elején tart) eleve foglalt. A
falakon  más  képek  mellett  saját

grafikák: Major Tamás és a Pápa
portréja,  csendélet,  egy  régi  ház,
egy akt.  A kánikula utolsó lobba-
nása  ez  a  nap,  hülyeségeket  kér-
dezek,  hogy  most  hogy  is  van  a
cigányságával,  van-e  cigány  kép-
zőművészet?

Völgyi  Sándor  pontosan  fogal-
maz.  Nem  szégyelli  a  cigánysá-

gát,  de nem is büszke rá.  Nem az
számít,  kinek  milyen  a  bőrszíne,
származása,  hanem  hogy  le  tud-e
tenni   valamit   a  közösség   aszta-
lára,  hogy  miként  végzi  a  mun-
káját.   A   naiv   művészeket   nem
kedveli, mert mint mondja, a mű-
vészi   érvényesülésben  nem   szá-
míthatna más, csak a minőség. Ha
ez készen lesz, mutat a történelmi
tabló   ötödik   táblájára,   nem   azt
mondják  majd,  hogy  ezt  cigány
csinálta, hanem hogy Völgyi Sán-
dor elektrografikus.

Tegyük hozzá, akinek tehetségé-
re, kiteljesedett művészetére büsz-
ke lehet bámelyik roma.

Jenei Gy.

1999.  szeptember 24-én  lndia

magyarországi    nagykövete,

Mrs. Lakshmi Puri hercegnő

látogatást   tett   Szolnokon   az

Oktatási    és    Továbbképzési

Központ Alapítványnál,  mely

az LD roma lap kiadója is.

A hercegnőnek és kíséretének

Paksi Éva az LD roma lap fő-

szerkesztője és egyben az Ok-

tatási  Központ  vezetője  mu-

tatta be  az  intézményt,  az  ott

zajló munkát.
A fotón jobbról balra:  Mi.s. Lakshiiii Puri hercegnő,  Farkas  Flórián, az OCÖ és a

Lungo Drom eli.öke, és Jakab György Edit a Nagykövetség munkaíársa.
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Vendégünk:  Hollai  Kálmán

Hollai  Kálmán  olyan  konszolidált
roma   családból    számazik,    amely
már  a  60-as  években  a  polgári  lét-
fomára  törekedett,  és  meg  is  való-
sította.  Hollai  Kálmán  édesapja  szo-
bafestő volt,  az édesanyja pedig ház-
mester.  A  szülők  fontosnak  tartották
a gyemekeik taníttatását, mert ebben
látták  a  kitörés  lehetőségét.  Kálmán

gyemekkorában nem  érintkezett  ro-
mákkal, a kitörési vágy olyan meder-
be  terelte,  ahol  romának  lenni  visz-
szahúzó  erőt jelentett.  Nem  a  tuda-
tosság,   hanem   az   elhallgatás   moti-
válta   mindaddig,   amíg   olyan   élet-

pályát be nem fiitott,  ahol  a  szárma-
zás már nem húzhatott falat az érvé-
nyesülés elé.

A    kis    Kálmánka    már    öt    éves
korában   eldöntötte,   hogy   ő   bizony
színész lesz.  De visszakanyarodva az
előbbi  gondolathoz  Kálmánt  nagyon
sok támadás érte cigány értelmiségiek
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részéről a (számazás vál-
lalása  és  az  identitás  mi-
att),   pedig   aki   látta   az
Átok   és   szerelem   című
filmet  az   azt  is   láthatta,
hogy   Hollai   Kálmán   o-
lyan hitelesen  alakította a
cigány „Babát", hogy erre
csak   az  képes,   aki   gén-

jeiben  is  roma,  Kálmán,
vagyis Baba az volt.

Az  általános  iskola  be-
fejezése után beiratkozott
a     salgótarjáni     Madách
Gimnáziumba,    ének    és
zene      tagozatra.       Har-
madikos    gimnazistaként
megnyerte a József Attila
szavalóversenyt, ahol fel-
tűnt  Montágh  lmre  be-
szédtechnikai       tanámak
Hollai  Kálmán  szép  kiej.-
tése   és   gyönyörű   orgá-
numa.  0lyamyira,  hogy

biztatta költözzön fel Budapestre és ő
a gondjaiba veszi.

1974-ben   rakta   le   az   alapjait   a
kaposvári  Csiky  Gergely  színháznál.
Kálmán  innen  j.elentkezett  tizenket-
ted magával a Színművészeti Főisko-
lára, ahová csak egyedül őt vették fel.
Nagy  tisztelettel  és  szeretettel  emlé-
kezik  a  tanáraira,  Kelemen  Erzsé-
betre   (magyar  szakos   tanár),   Guti
Évára   (elméleti   tanár),   és   Kazán
lstvánra (igazgatórendező).

Hollai  Kálmán  visszafogottan  be-
szél  a  magánéletéről,  egy hosszú  só-
haj,  amely  emberi  és  nem  színészi,
engem arról győz meg, hogy Kálmán
sok-sok  buktatón  ment  át.  Gyanúm
beigazolódott, mert Kálmán arról be-
szélt, hogy többszöri válás után sike-
rült  megállapodnia  az  utolsó  házas-
ságánál,  amely   15  éve  tart.  Ebből  a
házasságából  született egy  fia és  egy
leánya.

Hangjából     elégedettség     csendül
amikor  a  szakmai   sikereiről   fagga-
tom.   Sok  szép  és  nagy  szerepekkel
ajándékozta meg a sors.

Szerencsére   a   színház  nem   anti-
szemita    beállítottságú.    Itt    egy    a
fontos, a tehetség, az emberség. Hol-
lai    Kálmán    az    elmúlt    10    évben
visszatalált    a    roma    gyökerekhez,
egyre  több  roma  értelmiségi  össze-

jöveteleken   találkozom   vele,   s   ha
lehetőség  kínálkozik,  akkor  okosan
érvel,  vitatkozik.  A  vér  nem  válik
vízzé,  mint ahogyan  Hollai  Kálmán
esetében sem, olyannyira nem, hogy
az   elmúlt   időszakban   az  Országos
Cigány   Önkormányzat   felkérésére
elkezdte  a  Cigány  Színház  alapjai-
nak a lerakását.

Hollai  Kálmánnak  nemcsak  színé-
szi,  hanem rendezői  ambíciói  is van-
nak,  több  musichalt  rendezett  szép
sikerrel.   Ezt   az  utóbbi,   no   meg   a

pályán eltöltött 30  év jó  záloga lehet
annak,  hogy  színi  tanodákat  istápol-

jon   és   tehetségeket   fedezzen   fel   a
leendő Cigány Színház számára.

Rácz Lajos

Fontosabb    szerepei:    Kajafás,
Turandot  (Béres  llonával),  Bar-
celónában    TV   Fesztivál    díjjal
tüntették  ki.  Filmszerepei:  Átok
és   szerelem,   Cigányballada,   Is-
tentelenek,  stb.  Színházszerepek
főiskolásként:      Kitörés,     Bluus
musichal,   (1976)   A  kutya,   akit
Bodzi  úmak  hívnak,  Lamanscha
lovagja,   Vágy  villamosa,   Bánk
Bán   (11.   Endre),   Nyitott   ablak,

Kaktusz virága,  Valahol Európá-
ban, Hello Dolly, Jézus Krisztus,
szupersztár,   stb.   Egyetlen  díjjal
büszkélkedhet:   a  Madách  Gim-
názium   „Örökös   tagjának"   vá-
lasztották meg.
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Vélemény

Raduly  Józseffel,  nem  csupán
Raduly Józseffől. Igazán nem volt
nehéz  dolga  a  rangos  riportemek
Kondor   Katalinnak,   amikor   a
Cigány Félóra október elsejei adá-
sában  arra  vállalkozott,  hogy  be-
mutassa  Raduly  Józsefet,  akinek
az egész életsorsa egybefonódott a
cigánysággal,   a   cigány   politiká-
val,   a   világhírű    100   Tagú   Bu-
dapest  Cigányzenekar  létével,  si-
kereivel.  Lapunk  augusztus-szep-
temberi  számában  adtunk  hírt ar-
ról,  hogy  Raduly  Józsefet,  a  100
Tagú Budapest Cigányzenekar el-
nökét  a  Magyar  Köztársasági  Ér-
demrend Kiskeresztjével tüntették
ki augusztus 20-án.

Életközeli  képet  „rajzolt"  a  ri-

porter  Raduly  Józsefről  a  cigány
értelmiség  egyik  meghatározó  e-

gyéniségéről.      Minden      sablont
rhellőzve olyan életút bontakozott
ki a hallgató előtt,  amely példaér-

Kronológiai  sorrendet mellőzve
két kiemelkedően fontos  riport és
egy  portré  kapott  helyet  a  Roma
Magazin   október  4-ei   adásában.
Az egyik a  Szolnoki  Roma  Esély
lskola újabb  sikereiről  számolt be
ezúttal  annak  apropóján,  hogy  az
intézménybe  látogatott  az  lndiai
Köztársaság   Budapesti   Nagykö-
vet asszonya, akit Csillei Béla, az
iskola     igazgatója     tájékoztatott.
Ebből  megtudhattuk,  hogy  a  vá-
rostól új  épületet kaptak,  s valami
elkezdődött,  s  ma  már  a  korábbi
60   roma   és   nem   roma   diákkal
szemben   283   tanulót   képeznek.
Ez a siker mindenképpen az itteni
nevelők-oktatók   sikere.    Jó   volt
hallani     a     hercegnő-nagykövet-
asszonyt indiai múltunk kutatásai-
ról,  s  a  közös  sorsvállalásról,  az

Cigány Félóra
tékű,    követésre    érdemes.    Első
hallásra  úgy  tünt,  hosszú   lesz  a
félóra  e  portréra,  ám  tévedett  az,
aki  így  gondolta.  Miért?  Elsősor-
ban  azért,  mert  a  riportalany  fel-
készültsége, színes, érdekes egyé-
nisége,   romapolitikusi   volta   az
első   perctől   az   utolsóig   érdek-
feszítővé  tette  a  műsort.  S  egyál-
talán nem mellékesként kell emlí-
tenem:  Raduly József úgy beszélt
magáról,   anyjáról,   apjáról,   test-
véreiről,   a   cigánytelepről,   hogy
kitágítva  a  horizontot,   az   egész
cigányság   válságos   életh.elyzetét
tárta ország-világ elé. Élvezetes, s
emellett „nehéz" fajsúlyú riportot
hallhattak  a  Cigány  Félóra  hall-

gatói. 0lyan hitvallást magáról az
emberről,    az    elkötelezettségről
népe,  fajtája  iránt,  ami  ritkaság!
Szinte  kiáltás  volt  minden  érde-
kelt   felé:   Figyeljetek   végre   ide!
Ez   fáj,   ezt  kellene   tenni,   csele-

F}oma Magazin
együttérzésről,  s  a  segítőkészség-
ről, amelyet irántunk tanúsítanak.

A  másik  fontos,  kezdeménye-
zést  felvillantó  és  követő  példát
az    ELTE    Szociálpolitikai    Tan-
széknek  a  Romédia  Alapítvány-
nyal  együtt  tartott  2  hetes  nyári
egyeteme  szolgáltatta,  amelyet  a
települési       önkormányzatokban
tevékenykedő    roma   képviselők
részére  tartottak.  Eszembe jutott:

jobb   későn,   mint   soha.   Tausz
Katalin  tanszékvezető elmondta,
milyen  jelentősége  van  e  tanfo-
lyamnak.   A   riportalanyok   arról
szóltak,   mi   minden  fontosat  ta-
nultak  a  nyári  egyetemen  ami  a
közigazgatásban    a   költségvetés
készítésében  való  jártasságot   il-
leti.  Öröm,  hogy  e  fontos  képzés
megkezdődött,  s reméljük folyta-
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kedni,  de  sürgősen!  Szólt ez min-
denkihez.   Kormányhoz,   pártok-
hoz, a közvéleményhez, s cigány-
sághoz.  Göröngyös  volt  Gáváról,
a   Fertődi   telepről   vezető   út   az
egyetemig,  a   100  Tagú  megszü-
letéséig,  Raduly  József  álmának
beteljesedéséig.  Ki  gondolta  vol-
na,  van egy roma értelmiségi,  aki
íróasztalával  szemben  őrzi  annak
a   cigánytelepnek   a   festményét,
ahonnan    indult.    Emlékeztetőül,
hogy  soha  ne  felejtse,  hogy  em-
lékeztesse.

Raduly  József tudott  újat  mon-
dani a fél óra minden percében. És
mint  vallotta,  nem  tagadja:  „Sze-
retek a cigányok között élni." Vér-
beli cigánypolitikusként vette sor-
ra  sorskérdéseinket,  s  állította  fó-
kuszba  azokat.  Csak  az  a  kérdés,
vajon   ki    figyel    oda,   kit   hogy
"éget" meg?

-fk-

tása  lesz.  Most  is  láthattuk,  van-
nak  olyan  roma  képviselőink,  a-
kik   helytállnak   a   települési   ön-
kormányzatokban  is,  s  felkészül-
ten képesek képviselni a roma ér-
dekeket.    Ez    azt    mutatja:    van
utánpótlás   is,   s   a   demokráciát,
intézményrendszereinek
működését,  a közigazgatás  forté-
lyait     meg     lehet     tanulni.     Ez
alkalommal   a   fiatal   tehetségek
arcképcsarnokában   egy   kiemel-
kedő    hegedűművészt   ismerhet-
tünk   meg   az   alig   20   esztendős
Vadászi     Gyula     személyében,
akit mestere  a  Kossuth-díjas  Ko-
vács   Dénes   professzor   ajánlott
figyelmünkbe,   fényes  jövőt  jó-
solva   a   kiemelkedő   tanítványá-
nak.

Farkas Kálmán
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Kitüntette aktivistáit
az Ózdi Cigány Szövetség

Allamalapítónk        köszöntését
megelőzően ünnepséget rendezett
az  ÓCSZ,  melyre  a  szervezet  se-

gítői,     támogatói,     aktivistái     és
szimpatizánsai  kaptak  meghívást.
A  rendezvény  nyitányaként  Gáz
Zoltán   ózdi   alkotó   szavalta   el
Fohász   egy   népért   című   költe-
ményét, majd Strohmayer Lász-
ló polgámester személyes megbí-
zásából,  Kovács  Géza  tanácsnok
méltatta az esemény jelentőségét.
Ez az immár hagyománnyá neme-
sedő kezdeményezés - emlékeztet
rá -  Kótai Aladár nevéhez fiiző-
dik,  aki  az  előző  választási  cik-
1usban   az   Ózdi   Város   Cigány
Kisebbségi           Őnkormányzat

(ÓVCKŐ)  elnöke  volt.  Alapvető
célként  azt  tűzték  maguk  elé  (s
ebben    emberjogi    és    kisebbségi
tanácsnokként  neki   is   volt  némi
szerepe),  hogy  évről-évre  elisme-
résben   részesítsék   azokat,    akik
önzetlen  tevékenységükkel  előse-

gítik    az    előítéletek    oldását,    a
kisebbségi és többségi társadalom
közötti      folyamatos      párbeszéd
fenntartását,  a cigányság beillesz-
kedését, kulturális és szociális fel-
emelkedését.

- A cigányság ügye nem belügy,

hanem a legfontosabb közügyeink
egyike  -  hangoztatta  a továbbiak-
ban  Kovács  Géza.  -  Ennek  meg-
felelően  az  ózdi  önkormányzat  is
kardinális    kérdésként    kezeli    a
témát  és  a  főhangsúlyokat  az  ok-
tatásra,  valamint a  foglalkoztatási
lehetőségek bővítésére  helyezi.  A
munka  ugyanis   egyrészt   emberi
tartást ad, másrészt olyan szociális

biztonságot,   családi  „klímát"  te-
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remt,   amely   a  jövő   nemzedéke
számára pozitív, követendő mintá-
ul szolgálhat.

Végezetül  az  egység,  az  össze-
fogás,   az   együttgondolkodás   és
közös      cselekvés      fontosságára
mutatott  rá  az  önkormányzat  ta-
nácsnoka.   Mint  kifejtette:   Nyílt
titok, hogy a rivalizálás,  az értel-
metlen  szembenállás,  az  ellenér-
dekeltségből   fakadó   „aknamun-
ka"  az  ózdi  vagy  ózdi  székhelyű
regionális     cigány     szervezetek
körében sem ismeretlen.  Ennek a

gyakorlatnak  -  javasolta   -   mie-
lőbb véget kellene vetni, hiszen a
cigányság csak akkor számíthat a
többségi     társadalom     zömének
egyöntetű  támogatására,  ha  ren-
dezi  sorait,  összehangolja  törek-
véseit,   egységesen  jeleníti   meg
érdekeit.  A  megnyitót  követően
Kótai  Aladár,   az   ÓCSZ   elnöke
szólt     az     egybegyűltekhez.     A
kisebbségi   és   többségi   társada-
lom   kapcsolatainak   szélesítését,
az   aktivisták   (köztűk   az   intéz-
mények és  civil  szervezetek)  kö-
rének   bővítését   az   országos   és
helyi   politika   egyaránt   megha-
tározó   feladatnak   tartja.   Ennek
bizonysága,   hogy   a   minden   év
augusztusában   sorra   kerűlő   ki-
tüntetési     ünnepség     megrende-
zését  az  Oktatási  és  Művelődési
Minisztérium,  a Nemzeti  és  Kul-
turális    Örökség    Minisztériuma,
az   Ózdi   Önkormányzat   és   sze-
mélyesen a polgármester is támo-

gatta,  illetve  támogatja.
-  Jól  tudom  -  hangoztatta  vége-

zetül   Kótai   Aladár   -,   hogy   az
emléklap   és  a  tárgyjutalom  sze-

rény   ellentételezése   annak,   amit
aktivistáink  a  cigányság  sorsának

jobbra fordításáért tettek. Azzal is
tisztában  vagyok  azonban,  hogy
akinek   van   fiile   a   hallásra,   az
megérti  a  gesztusban  rejlő  társa-
dalmi  üzenetet.  Történetesen  azt,
hogy  csak  közösen  rendezhetjük
közös dolgainkat, hogy - az euró-

pai nomáknak megfelelően - csak
közösen   rakhatjuk   le   azokat   az
alapokat,  melyek  a  hosszú  távú,
békés és konstruktív egyűttműkö-
dés pilléreit képezhetik.

Befejezésül -Kótai Aladár mél-
tató  szavai  kíséretében  -  Kovács
Géza tanácsnok adta át az elisme-
réseket. A tárgyjutalmat és az em-
léklapot,  melyen  az  ÓCSZ  elnö-
kének aláírása mellett Strohmayer
László   polgármester   és   Farkas
Flórán,     az     Országos     Cigány
Önkormányzat   elnökének   kézje-

gye  is  szerepel,  a  következőknek
ítélte oda az ÓCSZ testülete:  Ala-
bán János, Balogli Károly, Ber-
ki Ernő, Pásztor Ferenc, Répás
Gyuláné, Váradi Gábor, Váradi
József,   Jónás   Alfréd,   Farkas
Géza, Aradi Pál, Énekes lstván-
né, Jaskóné Farkas Éva, Fukker
Bertalan,   Nagy  Viktor,  Pintér
György, Makó József és 8. Tóth
Gyula.  Az elismerésért -  a kitün-
tetettek nevében - Alabán János, a
Hangony  és  Vidéke  Takarékszö-
vetkezet  elnökigazgatója mondott
köszönetet,   majd   Váradi   Gábor
festő    sorstársa,    Kovács    JÓzsef
Hontalan   cigányköltő   versének
elszavalásával  ért véget  a  rendez-
vény hivatalos programja.

8. Tóth Gyula
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Egy sokrétű émber
Beszélgetés Horváth Sándorral

Az EROCK egyijittes

Horváth  Sándort  a  Kapocs  Háló
Alapítványnál  kerestük  meg,   ahol
az  Ujra   dolgozom  program  kere-
tében    tanácsadóként    tevékenyke-

dik.  Elmondása  szerint j.elen  mun-

kahelyén  célul  tűzte  ki,  hogy  a  ro-
máknak  segítséget  nyújtson  az  el-
helyezkedésben.

E  cél  már  elegendő  leime,  hogy
felfigyeljenek   Sándorra,   mi   még-
sem csupán ezért kerestük meg.

-Kérem   meséljen az ön által lét-

rehozott egyesüleiről !
-   Tulajdonképpen   jómagam   va-

gyok   az   ötletgazda.   Egyesületünk
neve    SZTEK,    ami    annyit   jeleiit:

Szolnoki  Tehetségek  Egyesületének
Klubja, de alapító okiratunkban úgy
szerepelünk,  mint  kreatív  emberek
klubja.  Annak ellenére,  hogy én ze-

nész  vagyok,  az  egyesűletben  min-
denféle művészi kategória megtalál-

ható  és  ez  folyamatosan  bővül.  Jó

kapcsolatunk van a médiával, olyan-
nyira,   hogy   nemrégiben   az   RTL-
klub is meghívott egyík műsorába.

-  Milyen sűlusú zenével foglalko-

zik,  hogyan leti zenész?
-   Nem   családi   örökség,   hiszen

senki nem volt nálunk zenei beállí-

tottságú.  A  gitározás  csak úgy  ma-

gától jött,  amatőr barátaim  segítsé-
gével.  Azóta  annyira  hozzám  nőtt,
hogyha nincs  otthon a  gitárom úgy
érzem,   mintha   a   fél   karom   hiá-
nyozna.  Sajnos  nemrégiben  anyagi

problémáim   voltak    és    el    kellett
adnom  a  hangszert,  de  sokszor ké-
rem  kölcsön,   hogy  tudjak  gyako-
rolni. Hét hónapja alapítottuk Liska
Zsanettel  és   Óvári  Tündével  az
EROCK  nevű   együttest.   Itt   a   lá-
nyokkal  énekelünk,  illetve  én  gitá-

rozom.

Főleg      saját      szerzeményeimet
adjuk elő, melyek gyerekekről szól-
nak   gyerekeknek,   az   ő   álomvilá-

gukról, vágyaikról.
-   Egyedül  neveli  két  gyermekét.

Gondolom innen is merít ötleteket.
-  Nem,  sajnos  nem,  hiszen  a mai

gyerekek már nem meséken, hanem
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inkább  számítógépeken  nőnek  fel,
amiből  nem  igazán  lehet  fantáziát
meríteni,  így  inkább  a  saját  gyer-
mekkori  élményeimre  kell  hagyat-
koznom, mind a dalok, mind a ver-
sek tekintetében.

Gyemekeim   inkább  jó   kritiku-
sok,   hiszen   nekik   mutatom   meg
először a  szerzeményeimet  és  ők a
legőszintébb   közönségem.   Egyéb-
ként a többi gyerekre is ezjellemző,
így mindig tudom mi az, ami jó, mi
az,   amin   változtatnom   kell.   Elő-
fordul,   hogy   kislányom   is   velem
énekel a színpadon.

-  Versei  is  kizárólag  gyerekekről

szólnak?
-   Nem,   nem   egészen,   hiszen   a

kabaré  j.elenetek  mellett  az  Aktív
rádióban is fel szokták olvasni jegy-
zeteimet.

- Milyen j`ellépéseket tudhat maga

mögött, és melyek a további tervek?
- Legutóbb a Széchényi  lakótele-

pen  léptünk  fel  a  Vakációzáró  bu-
lin,   ahol  volt  egy  rajzverseny   is,
azon    kívül    koncerteztünk    az    1.
S zolnoki         Gyermekfesztiválon,
rendszeresen   meghívnak   bennün-
ket  iűúsági   táborokba,   iskolákba.
További   terveim   között   szerepel
egy kazetta megjelentetése,   illetve
egy verseskötet, amihez most gyüj-
töm  az   anyagokat.   Célom   és   ál-
mom   is   egyben   egy   olyan   ren-
dezvény  létrehozása,   ahol  hagyo-
mányos   cigányzenészek  léphetné-
nek  fel.  Így  egyrészt  megismertet-
hetnénk  ezt  a  kihalóban  lévő  mű-
fajt,    másrészt    segíteni    tudnánk
azon zenészeknek,  akik ezt életben
akarják tartani.

B. Kóté Lilla
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A felzárkózás kényszere
Minél  többet beszélünk  az  európai

felzárkózás  kényszeréről  vagy  elen-

gedhetetlenségéről,  annál  nyilvánva-
lóbb,  hogy  ennek  számos  hátráltató
tényezője  van.  Kezdve  attól,  hogy  cz
társadalom  végérvényesen   kettésza-
kadt.  S  nem  csupán  gazdasági  vagy
lculturális szempontból, hanem sokkal
inkább a vállalt és vállalható  értékek
c}/czjíy.ón.  Mert ha európai méretekben
is nézzük :  az egyik oldalon a rend, a

politikai  és  társadalmi  stabilitás  szi-
1árd    vagy    legalábbis    annak    tűnő
értékeivel   és   normáival    számolha-
tunk,  addig a másik oldalon  a káosz-
szal,   az  instabilitással   és   irányvesz-
tettséggel.   S   így   van  .ez   a   társada-

lomban  is.  A  felüllévők  biztonságá-
val   az  alullévők  bizonytalanságával
szemben.   Méghozzá  minden   szem-

pontból.

NYOMORGÓ  MILLIÓK

Ha  persze  azt  a  szűk  réteget  néz-
zük,  amelynek  tagjai  ma  polgárnak
tekinthetőek,  azok máris  európainak
tekinthetik    magukat.    Bécsben    u-

gyanúgy    élhetnének,    mint    Buda-
pesten.   Életstílusuk   és   fogyasztási
szokásaik sem különböznek a  fejlett
országok polgáraitól. Nem úgy, mint
azoké a nyomorgó millióké,  akiknek
a  helyzete  az  ezredforduló  végéhez
közeledve    sem   változott.    Ám    ha
valóban   fontos   az   európai   felzár-
kózás,   akkor  erről   a   körülményről
sem  feledkezhetünk  el.  Kivált  azért
sem,    mert    a    közös    kulturális    és
civilizációs   örökségben   gyökerező,
közösen   vallott   értékeken   alapuló
európai      reálpolitika     alapkövetel-
ményként   nem   csupán   az   emberi

jogok   feltétlen   tiszteletben   tartását
hirdeti, hanem minden ember méltó-
ságának  elfogadását  is.  Más  kérdés,
hogy   lehet-e   igazán   emberi   méltó-
ságról beszélni akkor, ha a közveilen

túlélés  kényszere  mindennél  megha-
/cí;~ozóbó.?  Aligha.

Mert  aki  éhezik,  s  teljességgel  re-
ménytelennek  látja jövőjét,  az  euró-

pai távlatok a legkevésbé sem nyűgö-
zz.k  /€.   Egyszerűen  azzal  van  elfog-
1alva,    hogy    legalább    minimálisan
elviselhetővé tegye életkörülményeit,
s  ezúttal  sem  csupán  a  cigányságra
kell   gondolni,   hanem   a  társadalom
elesettjeire,    akik    nem,    vagy    alig
rendelkeznek valamilyen  képzettség-

gel.   S   akik  ilyen  fomán  Európába
nem tudnak bejutni.  Ha pedig erről  a
realitásról    nem   veszünk   tudomást,
legfeljebb  csak  áltathatjuk  magunkat
azzal, hogy bizonyosan javulni fog az
iménti    helyzet.    Vélhetően    igen,    a
valóságban  viszont  akkor,  ha  a  ket-
tészakadt társadalom  gazdasági,  szo-
ciális,  kulturális,  politikai  stb.  törés-
vonalai   tovább   nem   mélyülnek.   A

polgári  ábrándok  szövögetése  legfel-
jebb  a konnányzati  hatalomnak hoz-
hat  időleges  hasznot.  Ha  viszont  az
ábrándok    rabjai    maradunk,    bámi
megtörténhet.  Mindenekelőtt  az  illú-
zióvesztés,   mely   újabb   pesszimiz-
must  szülhet.  Akár  függetlenül  attól
is,  hogy  ami  a  gazdaságban jelenleg
folyik,  a  piacgazdálkodás  teljes  kié-

pülésének irányából mutat.

A FELZÁRKÓZÁS SIKEF3E
VAGY SIKERTELÉNSÉGE

Mert  az  mindennél  egyértelműbb,
hogy   az   európaiság   fogalma   nem
nélkülözheti  az  anyagi  és  a  szellemi

gazdagságot,   Még   konkrétabban:   a
civilizatórikus  javakhoz  való  hozzá-
férés egyenlő  esélyét.  Legalábbis  ab-
ban  az  értelemben,  hogy  a  fennálló
egyenlőtlenségek   sohasem   lehetnek
annyira     meghatározóak,     hogy     a
kirekesztettek   ne   tudjanak   felemel-
kedni.   Végül   is   ezen   múlik   a   fel-
zárkózás  sikere  vagy  sikertelensége.
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Valójában azon,  hogy minden állam-

polgár   számára   megteremtődjék   a
gazdasági,  anyagi  és  szellemi  háttere
is    a    szabadságnak.    Enélkül    értel-
metlen   bámiféle   fejlődésről   vagy
változásról     beszélni.     Ugyanakkor

pszichológiai   értelemben  a  szabad-
ság   lényege,   hogy   rendelkezzúnk  a
helyzetúnk értékelés éhez , megoldás á-
hoz     szükséges     inf;ormációkkal     és
képesek   vagyunk   aktívan   hozzájá-
rulni saját helyzetúnk megoldásához.
A  demokratikus  társadalom  ezeket  a

jogokat, az infomáció, az aktivitás és
a  cselekvés jogát,  illetve  egyben  kö-
telességét  jelenti   állampolgárai   szá-
mára.

Csak  éppen  szomorúan  állapíthat-

juk meg,  hogy az  említett jogok  for-
málisan   ugyan   léteznek,   a  gyakor-
latban viszont mérhetetlenül nehezen
érvényesíthetők.    Nyilviá#   azért    is,
mert az oly sokszor hangoztatott pol-

gárosodás   korlátozó   tényezői   nem
szűntek  meg.   Hanem   ellenkezőleg,
az  anyagi,  a  hatalmi  és  a  kulturális
tőke     egyoldalú     birtoklása     révén
érzékelhetően    növekszik    a    társa-
dalmi    csoportok    közti    különbség.
Holott  az  európai  felzárkózás  elen-

gedhetetlen  feltétele,  hogy    a  vállal-
ható  alapértékeket  tekintve  sem  le-

gyenek   felszámolhatatlan   egyenlőt-
lenségek.    Az    európaiság    eszméje
egyszersmind     arra    is     felhívja    a
figyelmet,     hogy     mz.#d€n     n€mzG/j.

államban   érvényesíteni   kell   a   gaz-
daságban,  a  kultúrában  és  a  politi-
kában  a  szabadságot,  védeni  kell  a
kisebbségek jogait,  a polgárok teljes
€g);en/Ó'ségé/.  Ám  mindennek valódi

garanciáját az jelenti, ha az anyagi és
szellemi   feltételek   is   rendelkezésre
állnak.  Vagyis  a  polgárrá  válás  nem
szerzett   előnyökön   alapul.   Akár   a
többségi  társadalomhoz  tartozik  va-
laki,  akár a kisebbséghez.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Pályázati felhi'vás
Az Autonómia Alapi'tvány pályázata roma civil

szervezetek számára zöldségtermesztés támogatására

A  programban olyan  szervezetek vehetnek részt,  amelyek
-  az  clmúlt  3  évbcn  sikcrrcl  vcttck  részt  az  Autonómia  Alapítvány  vagy  más,

hasonló  tcrületcn működő  támogató  által  mcghírdctctt progi`amokban.
-amelyek a korábbi  tapasztalataik bcépítésévcl  tcvékciiységükct a 2000.  évbcn

is  folytatni  szcrctnék,
-  amelyek  a  programba  bevont,  többségébcn  i.oi`ia  családokkal  közöscn  való-

sítják mcg a támogatásosztó program céljait.

A pályázati program célja:
-  hátrányos  hclyzctű  családok  mcgélhctését  scgitő  mczőgazdasági  tcvékcny-

ségénck támogatása,
-korábban  mezőgazdasági  tcrmelésscl csak alapszintcn  ®l.koiiyhakcrt)  foglal-

kozó  családok  minél  szélcsebb  körű  bcvonása  a  programba,  számukra  koráb-
ban  nem  meglévő  kertészcti,  mezőgazdasági  szakisinerct  átadása  tanácsadás-
sal,  képzéssel,
- korábban már hasonló tcvékenységct folytatott családok szakismcrcténck bő-

vítésc,  magasabb  színvonalú  tcnnclői  tcvékciiységük  ai`yagi  fcltétclcinck biz-
tosítása,
-  a prograin kcrctében megtcmclt áruk éiiékcsítésc.

A pályázat során  támogatás  kérhető:
-vctőmagokra, palántára, vízdíjra (vagy az öntözésscl összcfüggő költségcki.c),
• mütrágyára,  szcrves ti.ágyára,
-  nóvónyvédö  szcrckrc,
-  tcmcléshcz szükségcs cszközök,  bei.cndczésck bcszcrzésérc,
-szakértő  díjazására  (  a program soi.án  kötclcző szakéi-tő alkalmazása).

A pályázat  elbírálása során  előnyt  élveznek azok a pályázatok,  amelyek
-  a  pályázati  program  során  célúl  tű2tc  ki  a  résztvcvők  későbbi  önálló  árutcr-

mclővé válását,  a program clcmci czt a  folyamatot clőscgítik,
-   kidolgozott   clképzelésscl   rcndclkcznck   a   szakismcrcttcl   ncm   rcndclkcző

résztvcvők szakmai  ismcretcinck bővítósérc vonatkozóan, crrc vonatkozó kép-
zési  clcmct  is  bcépítcttck  a programba,
• a programban rész vcvő családok az clső évbcn külöii-külön kb.  2000m2 (550

nöl)  föld müvclését  vállalják.

A  pályázat  bcadásának  fcltétcle,  hogy  a  résztvcvő  családok  által  ii`űvclcndő
földck a művclésre alkalmasak lcgycnck, a résztvcvők rcndclkczzenck a művc-
léshcz szükségcs  kéziszcrszámokkal,  a  családok  vállalják a művclcndő  földek
talaj-clőkészítését.  A pályázó szcrvczct a programban csak szervcző ós éiiékc-
sitő  (intcgráló)  szcrepct tölt be,  a  munkát  külön  pai.ccllákon  a i.észtvcvő  csalá-
dok végzik!  A program  időtartama 2 év.  A pályázatot kizárólag az Autonómia
Alapitvány által  clkészített és a szcrvczctcknck postai  úton cljuttatott adatlapon
lchct  bcnyújtani.

A  pályázható  maximálls  támogatás:   1.600.000  Ft adomány  szervczctciként

(az  clső  évrc).

A pályázatok leadási határideje:  1999.  november  15.

A pályázatok előzetes  monitorozása:  folyamatos,
zárása  1999.  november 26.  (péntek)

Döntés:  1999.  december  11.

Szerződés és az első  támogatásrész utalása:  2000. január

Tanfolyamok:  február-április

A  második évi program pályázatainak leadási  határideje:  2000. jú]ius

A második évi program  kezdete:  2000.  szeptember.
A második évi  program  vége:  2001. június-aügusztus.

Programfelelősök:  Bércs Tibor.  Lukács György

Pályázati  adatlap  kizárólag  írásban  kérheiő  az  Autonómia  Alapítvány  címén:
Auionóiiiia  Alapíivány,1137  Budai)es[.  Pozsonyi  íi[   14.1[/9`
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A SOROS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAl

lnnovati'v pedagógiai módszerek a roma gyerekek
nevelésében, oktatásában (Kódszám: 883)

A pá]yázat célja:
-   Olyan   programok   támogatása,   amclyck   mái.  helyi   szinten   bevált   vagy   új

pcdagógiai clcmckct. módszcrckct, gyakorlatot honosítanak incg a roma gyerc-
kckkcl  való  foglalkozásban,  scgítik  a  cigány  gycrckck  beillcszkcdését  a  több-
ségi   társadalomba,   valamint   csökkcntik   a   pedagógusok   roma   gyerekckkel
szcmbcni  clőitélctót,  és  intcgrált  oktatási  programban  tcszik  sikcrcssé  a  roma
tanulókat.
•  Olyan  iskolaércttségi-  és  intc]ligenciavizsgálat  kidolgozásának  támogatása,

amcly  az  altcmatív  és  iiinovatív  oktatás  tapasztalatait  és  crcdménycit  fclhasz-
nálja  és a multikultúralitás clvcit a  fclméi.ési  gyakorlatban  érvénycsíti.

Pályázók köre:
-  Olyan óvodák,  általános  iskolák,  középiskolák,  kollégiumok,  valamint  roma

kiscbbségi  oktatási  intézményck,  alapítványok,  szakmai  közösségek,  egyének
akik kicmcltcn fontosnak tartják a roma gycrekck  iskolai sikercsségét.

Az Alapítvány a pályázat keretében nem ad támogatást:
-bcmházások finanszírozására,
• külföldi  utazásokhoz,
-kulturális rcndczvényck szcrvczésérc,
-  táborokra.

A pályázat  követelményei:
Az  űi.laphoz  mcllékcl`ni  kcll:
-a pi.ogi.am  szakmai-pcdagógiai  lcíi-ását,

-  a pi.ogram céljának  részlctcs  ismcrtctését,
-  a  várható  konkrét  ci.cdményck  lcírását,
-  a  lcbonyolításért  fclclős  szcmélyck  fclsorolását,
-  a iiicgvalósításban közrcműködő  külső  szakértők  vagy  intézményck  megnc-

vczését és  rövid szakmai önélctrajzát,
• a program mcgvalósításának időrcndjét,
-  rószlctcs költségvctést.

Bekü]dési határidő:  1999. november  16.
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható  határideje:
2000. január 31.

Roma tanulók szakképzése (Kódszám: 886)

A pályázat célja:
•  Azoknak  a  szakképző  intézménycknek,  szewczeteknck,  vállalatoknak,  kis-

vállalkozóknak  a  támogatása,  akik  scgítik  és  ösztönzik  a  roma  tanulókat  a

pályaválasztásban, és az clső szakmájuk megszcrzésében.

A pályázók  köre:
-    Olyan    szakképző    intézményck,    szcrvczctek,    vállalatok,    kisvá]lalkozók

pályázhatnak,  akik szakképzést és  gyakorlati  oktatást vállalnak,  és  utána segí-
tcnck a diákoknak a szakmunkásként való clhelyczkcdésbcn.
-A  kuratórium clőnybcn részcsíti  azokat a pályázókat, akik a munkacrőpiacon

kcrcsctt és  hiányszakmák  képzósét támogatják,  különös  tckintcttel  a gycngéb-
bcn tanuló,  hátrányos hclyzctű, lcgalább általános iskolát végzett diákokra.
-  Kizái.ólag  azokat  a  képzósekct  támogatjuk,  ahol  a  képzésben  részt  vcvők

lcgalább  50 százaléka roma számazású.

Pályázni lehet:
• A képzéshcz szükségcs  fclszcrclésck, kcllékck,  scgédanyagok beszcrzésére,
-  Kisvállalkozók  csctén  a  képzés  idcjc  alatt  ösztöndíjra,  a vizsga  költsógcirc,
-A roina diákok csctlcgcs tandíjára, amit a Soros Alapítvány a képzöknek köz-

vctlcnül  fozct ki.

Az űrlaphoz mellékelni kell:
A    pályázati     program    részlctcs    lcírását,     amclynek    tartalmaznia    kell    a
kövctkczőkct:
-   az   intéziiiény   szakmai   háttcrénck   bcmutatását   (Intézményck,   szcwczetck

vállalatok  csctéii)
-az  intózniény  lcirását  (Intézmónyck,  szcwczctck  vállalatok  csetén)
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Pályázati felhívás
-az  intézmény  működését  bcmutató  dokumciitumokat  (lntézniéiiyck,  szci.vc-

zctek  vállalatok  csctén)
-  a  kisvállalkozó  működési  ciigcdélyénck,  cégbirósági  bcjcgyzéséiick,  mcstcr-

vizsgáját  igazóló okii.atának  féiiymásolatát  (kisvál lalkozó  csctéii)
-a  kisvállalkozó  szakmai  önélctrajzát  (kisvállalkozó csctén)

- a képzési tcrvct,
-csctlcgcs  együttműködési  nyilatkozatokat,
- a pi.ogram mcgvalósításának ütcmtcrvét,
-   a   mcgvalósításban    résztvcvő   partnci.ck    bcmutatását,    az   cgyi.ittműködés

módját,
-  a  pi.ogram  i.észlctcs  költségvctését,  külön  fcltüiitctvc  cbből  az  öni.észt,  és  az

cgyéb  foiTásokat,
-tandíj  igénylésc  csctén  a  képzcndők jcllcnizését,  szociális  háttci.ük,  és  tanul-

mányi  crcdményük  lcíi.ását.

Beküldési  határidő:  1999.  november  17.
A pályázati döntésel{ről szóló értesítés  várha(ó  határideje:  2000. január

Roma egészségügyi és rehabilitációs program
(Kódszám:  896)

A pályázat célja:
Komplcx  szociális,  cgészségügyi  és  i-cliabilitációs  pi.ograinok  táinogatása.  Pá-

Iyázni   olyan   pi.ograinokkal   lchct,   mclyck   az   clszcgénycdctt   téi.ségck   tclc-

püléscin,   tclcpszcrű   clkülönültségbcn   (utca,   soi.,   tclcp)   élő   ronia   népcsség
cgészségügyi    cllátásáiiak,    közcgészségügyi    hclyzcténck   és    lakókömyczcti
viszonyainak javítását célozzák  iiicg.  Előiiybcn  i.észcsülnck  azok  a pi.ogi.amok,

melyck  iicm  az  clkülönítést  fcniitartó  és  ci.ősítő.  haiicm  a  ronia  és  ncm  i.oina

népcsség cgyüttműködését clőmozdító  clképzclésckct  taiialinaznak.

Pályázni  lehet:
1.   Egy-cgy  kistérség  tclcpüléscinck  összcfogásával,  mcgfclclö  szakcmbci.ck,
oktatási  intézméiiyck,  ]t`unkaügyi  központok,  stb.  bcvonásával  a  tói.ségbcii  élő

ronia  és  ncm  i.oiiia  fiaúálok  száiiiái`a  cgészségügyi  és  szociális  scgítő  képzést

szci.vczésénck  támogatásái`a.   A  pályázati   pi.ogi.aiii   sikci.cscn   végzctt   fiatalok

számára képzcttségükiick mcgfclclő,  i.ciidszci.cs alkalmazást biztosít a szociális

és  cgészségügyi  cllátás  kci.ctcin  bclül,   akár  közhaszi`i'i   foglalkoztatás  foi.iiiá-

jában   is.   Előnybcn   részcsülnck   azok   a   progiaiiiok,   mclyck   a   tclcpszcii'icn
clkülönült  i.oma  népcsség  riataljai  közlil  választják  ki  a  kiképzcndő  fiatalokat.

2.   A  tclcpszcrű  (utca,  sor,  tclcp)  clki`ilöni`iltsógbcn  élő  i.oiiia  iiépcssógcn  bcli.il

olyan  cgészségügyi  bázisok   létrchozásának  táiiiogatására,  mclyck  <ilkaliiiasak

clsöscgélynyi`ijtási.a,    cgészségügyi     iiitéziiiéiiyckkcl     való     kapcsolattaiiásra,

tclcpckcn  lévő közcgészségügyi,  bctcgségnicgclőző  ill.  gyors  bctcgség clhái.ító

tevékciiységre  ós  gyógyító-mcgclőző-fclvilágosító  munkái.a.   Előiiybcn  i.észc-

sülnck  azok  a  pi.ogi.amok,  mclyck  a  különböző  intézményckct,  szcwczctckct
összcfogják, kooi.dínálják az egészségügyi  álloiiiások  léti.chozása soi.án, scgítjk
és  szakmailag  irányítják  az  adott  álloi``ások  tagiait,   ill.  a  vclük  foly<imatosan

kapcsolatot   taiió   cgészségügyi    intézméiiyck   képvisclöit,    valan`int   a   i.oiiia

kózósségck   kci.ctcin   bclül    végzik    gyógyító-mcgclőző-fcMlágosító   iiiunká-

jukat.  A  bázisok  léti.chozásáiiak  pi.ogi.amjábaii  koiiki.étan  iiicg  kcll jclöliii  azon
szcmélyckct,     akik     mcgfclclö     képzcttséggcl     i`cndclkcznck,     ilycn     iráiiyú

átképzési  progranion  részt  vcttck, jclci`Icg  is  a  szociális-cgészsógügyi  cllátási

i.cndszcrcn  bclül  dolgoznak,  vagy  mcgfclclö  szakmai   scgítség  nicllctt  a   fci`ti

célok  mcgvalósítására  alkalmasak.   Előnybcn  részcsülnck  azok  a  pi.ogiamok,
mclyck   a   léti.chozandó   bázisok   i.on`a   miinkatái.sait   folyan`atosan   foglalkoz-

tatják,  ill.  a tclcpszciü  köiiilméi`yck  közötti  tcvékciiységcn túl  bcvoiiják és  fog-

lalkoztatják   az   cgészségügyi-szocíális    ii`tézméi`yck    kci.ctcm   bclüli    hasonló

jcllcgű  tcvókcnységbc.
3.  0lyan  pi.ogramok  támogatásái.a,  iiiclyck  a  tclcpszcrt`i  clkülönültségbcii  élők

lakókömyczcti    viszoiiyainak   javítására,   tci.cprcmdczésérc,   higiéiiikus   viszo-

iiyainak   javítására,   játszótci.ck    kialakitásái.a,    folyaiiiatos    tci.cpi.ciidczc`si`c   és

karbai`taiiásái.a,  stb-rc vonatkoznak.  Elönybcn  részcslilnck  az olyan  közhasznú

vagy  cgyéb  foglalkoztatásban  `iicgvalósuló,  infi.ast]iiktui.ális,  (út,   ivóvíz,  csa-

toma)  fcjlcsztési  munkák,  mclyck  oldják  és  kicgyciilítik  az  adott  tclcptiléscn

bclüli     infi.astruktui.ális    különbsógckct,     külöiiös    tckiiitcttcl,         a    tclcpszci.t'i

clkülönülésből  adódó  liátrányokra

A pályázat követe]ményei:
Kicmcltcn  clöiiybcn  részcsülnck  azok  a  pályázatok,  aii`clyck  több  tclcpülést

bcvonó,   a   fciiti   (1,2,3,   vagy   czck   közül   bámiclyik   kcttő)  pontokban   fogl<ilt

célokat    cgységcsítő    pályázati    pi.ogi.amokat    iiyújtaiiak    bc.    Az    átképzési

programoknál   és   a   közhasznú   foglalkoztatásiiál   a  jclcnlcg   érvénybcn   lévő

hatályos  munkajogi   szabályok   a  pályázó   számára   kötclczőck.   Az  átképzési

programoknál  a  munkaügyi  központokkal  való  cgyüttműködési  szcrződés,  a
közhasznú  muiika  csctén  a  többszöröscn  módosított  az  1991.IV.tv 16/A  parag-

i.afus  ill.  az  cgyéb  törvényi  háttér  mcgléténck  igazolása  szükséges,  mclyct  a
foglalkoztatónak  a  niunkaügyi  kö2pontok  igazolásával  együtt  a  Soros  Alapít-
vány  fclé  a  pályázathoz  csatolni  kcll.  A  pá]yázati  költségvetésnck  tartalmazni
kcll  a  pi.ogram  mcgvalósítását  scgítő  cgyéb  anyagi  alapokat,  azok  mértékét  és
czck  forrásait.

A pá]yázók köre:
Roma   közösségck    fcnti    cóloki.a   alakuló   civil   szcrvcződésci,   tclcpülésí    és

kiscbbségí    önkományzatok,    szakápolói    és    gondozói    intézmónyck    illctvc
tagjaik,   éiii`tctt   cjvil   szci.vczctck   vagy   közhasznú   tái.saságok,   házi   orvosok,
illctvc  az ÁNTSZ és szci.vczctci, szakorvosi  rcndclők  és  kórházak,  illctvc azok
taáai.  A  pályázatot  a  fcntí  körből  bárki  bcnyújthatja,  dc  a  pályázatnak  taiial-
maziiia kcll  az ii`tézménycs  vagy cgyéni  részvcvők kö].ét ®1.  ncvét,  intézinényi

ígérvényt,    cgyüttmt'iködési    mcgállapodásokat,    az    cgyüttműködési    fomák
konkrét i`észlctczését)

Pályázni  lehet:
1.   A   képzési   pi.ogramok   lcbonyolítási   és   működési   költségcirc,  cszközkólt-

sógcii.c,  iiidokolt csctbcn  ösztöndíjakra.

2.  Az  cgészségügyi  állomások  léti.chozásának  működósi  és  cszközköltségcirc,

indokolt csctbcii  ösztöndíjakra.

3.   A   köi.nyczcti,   rchabailitációs   programoknál   cszközköltségrc,   anyagkölt-
ségrc,  többlctfoglalkoztatással  járó  költségcki.c  és  a  közhasznú  foglalkoztatás
támogatására.

Beküldési  határidő:  1999. november 20.
A pályázati döntésről szóló  értesítés várható  határideje:
1999.  december 31.

Soros  AI(ii)íivíui)i,   I 525  Budai)esi,  Pf.  34.(Tel:  315-0315.  Fax.   315-0201),

`]agy  szeiiiél)ieseii:   Btidai)esi,   lí.  Bolyai  ;ii   14.

A  Soi-os  Al(ii)i(v[iiiy  i.észle[es  iájékozi(itója  a  www`soros.liii  címen  meg[alálhaió

az  Ínlerneieii.  A7.  lnieriieiről  az  űirlapok  letöllhelőek.

A Magyarországi Cigányokért  Közalapi'tvány pályázatot
hirdet „Közéleti  díj" odaítélésére

A   díjat   olyan   cigány   és   ncm   cigány   szcmélycknck,   közösségcknck,   hclyi

szcrvczctckiick  és   iiitézméiiyckiick   ítéli  oda   tcvékcnységük  clismcrésckéiit  a

Kuratói`iimi,    akik    miinkájukkal,    tcvékciiységükl(cl    saját    közösségükbcii    a

lcgtöbbct  tctték  a  többség  és  a  kiscbbség  cgyüttélésénck  javitásáéi-t,  cgymás

jobb   clfogadásáéi.t   és   ii`cgisnicréséért   -   a   cigáiiy   cmbcrck   tái.sadalnii   intcg-
i.ációja  éi.dckébcn.

A    kuratói.ium    négy    szcmély    és    cgy    szcrvczct    vagy    kózösség,    illctőlcg
iiitézméiiy  száiiiái.a  ítéli  mcg  a  díjat.  (A  i`égy  magánszcmély  részéi.c  adomá-

nyozandó   díjból   a   Kuratóriui`i   cggycl   a   díj   céljainak   lcginkább   mcgfclclő

polgámicstcrt jutalmaz.)

Javaslatot    tchctnck    díjazottak    szcmélyérc    magánszcmélyck,    közösségck,
szci.vczctck  1999.  december  l-ig.

A javaslatmk tartalmaznia  kell:
-a jclölt  pályázati  céllal  összcfüggő  tcvékcnységét  bcmutató  ismcrtctőt,
-  a jclölt  pontos  adatait,

-a7.  ajánló  adatait.

A  díjjal  magánszemély esetén  bruttó  100.000  Ft,
szer`Jezet.  közösség,  illetőleg  intézmény  esetén  200.000  Ft

(ámogatás jár.

A  hat.áridöii  túl  Ós  a  hiányosan  éi.kczctt pályázatokat a  Közalapítvány  nciii  örzi

iiicg  és  iicm  ktildi  vissza,  azoki.ól  éi.tcsitóst  nc`m  küld.  A  Kuratórium  döntését

2000. január  31 -ig  hozza  mcg.

A javaslatot -forma]iyomtatvány  nélkül -lehet benyújtani  a
Magyarországi  Cigányokérl  Közalapítvány címére

(1021  Budapest,  Budakeszi  út 55/d.  P/5.ép  V/2.)
1  példányban.
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jT000                             Két keréken  Déryné nyomában

Oláh Évike a komédiások táborában

A nagy mesejátékban Evike volt a szakácsnő

Oláh  Évike  Zsámbokról jár  át  minden
nap  Turára az  iskolába.  Itt  tanul  az egyik
speciális, kislétszámú osztályban.  Reggel
már 6 órakor fel kell kelnie, hogy elérje a
buszt,  amely  háromnegyed  hétkor  indul.
A következő járattal  már nagyon  elkésne
az  első  óráról.  Évike  azonban  soha  nem
késik   el.   Nagyon   szeret   iskolába  járni.
Ebben  a  tanévben  már  a  nyolcadik  osz-
tály  tanulója.  Szeret  tanulni  is.  Igyekszik
mindig      pontosan      elvégezni       iskolai
kötelességeit,   a   tanórákon   fegyelmezet-
ten    viselkedik.    Osztálytársai     szeretik,
segítségére mindig számíthatnak.

A  tanév  első  napjaiban  Évike  osztály-
társai  gyűrűjében  állt  az  óraközi  szüne-
tekben.  Őszinte kíváncsisággal  álltam  be
én is az egyik napon a hallgatók közé.

-   Emlékszel   Ágika,   ainikor   a   nagy

táborozó   előadásra   készültünk,   ini]yen
sokat  gondolkoztunk  azon,  hogy  hogyan
lehetne   a   Gonosz   Tündért   meggyőzni
helytelen  viselkedéséről?  -  kérdezte  ineg
éppen   ekkor   barátnőjét   Baranyi   Ágit
Évike.  Nem  véletlenül,  hiszen  Ági  húgá-
val  együtt  s  napot  töltött  a  Turai  Kisko-
médiások   táborában   az  öregerdei   gyer-
mektáborban,     természetesen     Évikével
együtt. Agnes nem gondolkodott sokáig a
válaszon, azonnal mondta:

-   Én   rögtön   tudtam,   hogy   meg   fog

javulni. Ez nem csak a mesében történhet
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meg,    hanem    a    valóságban    is.    Én    is
nagyon  jól   éreztem   magam   a   délelőtti
foglalkozásokon,  de  a  mindennapi  délu-
táni  fürdés  is  nagyon  tetszett.

-  Mesélnél  nekem  ei.ről  a  iáborról?   -

kéi.deztem  Évikéi.
-  Életemben  először  voltam  táborban

és  elképzelni  sem  tudtain,  hogy  milyen
érdekes   tud   lenni   ott   minden.   Amikor
tanárnőnk,    Jutka   néni    közölte   velem,
hogy    szeretne    elvinni    a    komédiások
táborába,    azt    hittem    csak    viccel.    De
aztán   örömmel    mondtam    igent,    főleg
amikor azt  is  megtudtain,  hogy  Ágiék  is

jönni   fognak.  Azt  már  hallottam,  hogy
ebben  a  táborban  a  korábbi  években  is
voltak    roma    gyerekek,    ez    számomra
nagyon   biztató   volt.   Hogy   mi   minden
történt  ebben  a  táborban,  bizony  nehéz
volna  egy  tízperces  szünet  alatt  elmon-
dani.   Főleg  a  délutáni  és  esti  játékokra

gondolok  vissza  nagyon  szívesen.   Min-
dennap  várt  bennünket  valainilyen  meg-
lepetés.    Részt    vehettünk   jelmezbálon,
saját    készítésű    jelmezekben,    de    volt
diszkó  is  két  alkalommal,  aztán  nagyon
érdekesek   voltak    az   előadások,    ame-
lyeket  a  tanyavilágban  élő  embereknek
készítettünk  elő  és  mutattunk  be.   Kicsit

féltem  a  sok  kerékpározástól,  de  nem  is

gondoltam,   hogy   ez   is   milyen   érdekes
lesz.

Évike  még  szívesen  beszélne  tovább,
de  közben  megszólalt  a  csengő  és  Jutka
néni,  Diligens  Károlyné  már  az  ajtóban
várta   tanulóit.   A   következő   szünetben
vele beszélgettünk a táborról, amelynek ő
volt a  vezetője.

-  Szóljon  néhány  szói  a  Komédiások

munkájáról!
- Már egy évtizede működik a színjátszó

szakkörünk   a   turai   iskolában.   Általában
minden  évben  egy  darabbal  mutatkoztunk
be a közönségnek és a nyári  táborainkban
még  egy  kisebb  darabbal  is  kedveskedni
szoktunk  a  táborzáróra  érkező  szülőknek.
A   gyemekekkel   minden   héten   találko-
zunk,  sok-sok játék  előzi  meg  a  színpadi
fellépések  konkrét  előkészületeit.  Én  arra
törekszem,  hogy  éljék  át  mindazt,  amit  a
menet    közben    kialakuló    forgatókönyv
megkíván a szereplőktől. Öregerdőre 7 éve

járunk,    minden    nyáron.    Itt    a    szakmai
foglalkozások   mellett   sok   vidámság   és
izgalom   várja   a   táborozókat.   Táborunk
vezetőgárdája  szinte  egész  évben  készül
arra,  hogy  itt  minden jól  sikerüljön.  A  tét
ugyanis  nagy:  előadásainkkal  az ottani  ta-
nyavilág lakóinak szeretnénk kedveskedni !

-  Hogyan jutott  el  Oláh  Évike,  három

szinién roma gyermek társaságában ebbe
a táborba?

-  Csaknem  minden  évben  jönnek  ve-

lünk  roina  gyermekek.   A  nagy  csopor-
tunkban  ís  dolgoznak  roma  fiatalok,  ezt
én     nagyon     szükséges     tendenciaként
könyvelem  el.  Évike  egyébként  az  isko-
lában  szervezett Petőfi  szavalóversenyen
második lett, a Ki-mit-tud?-on pedig első
helyezést ért el az elmúlt tanévben. Tehát
a   teljesítményei   alapján   ismét   méltóvá
vált arra, hogy a táborba velünk jöhessen.
Egyébként nem hiszem, hogy figyelembe
véve  a jelenlegi  körülményeket  eljuthat-
na   bárhová   is   táborozni   egy   hatgyer-
mekes család valamelyik csemetéje.

Sajnos   a   csengetés   ismét   belerontott
beszélgetésünkbe,  sietve  köszöntem  el  a
tanámőtől,   de   az   ajtóban   Évike   még
megállt mellettem  egy pillanatra:

-  Tessék  majd  eljönni  a  ballagásunkra

is!   Az  osztályból   ebben   az   évben   öten
fogunk   ballagni.   Nagyon   szép   ruhánk
lesz!   Már  most  gyűjtjük  a  pénzt,  hogy
meg tudjuk venni  a nagy ünnepre.

Takács Pál

„I,UNGO  DROM" 1999.  október
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Függőleges sor, középen!
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Nyerni

Jégen vágják

llyen anyag

Főzelék növény

Kitalált történet

A lehullott levél

S:%rőTfőkehkeiye
Végtag

Építőanyag
ldőmérő eszkö-
zök javítója

Éjszakai mulatóhely
Amikor le-
megy a Nap
Ravasz állat
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Találós kérdé§ek!
-  Hátul  taszígálják,  elől  huzi-

gálják. Mi az?
- Fele a markomba'n, fele az aj-
tóban. Mi az?

-Kis dobozban száz veszély, pi-
ros nyelve sokat ér. Mi az?

Első    rejtvényünk    történelmi
jellegű, amely a negyvenhárom
évvel  ezelőtti  Hagyományokra
vezet  benneteket.   1956.   októ-
ber  23-án  az  emberek próbál-
ták megváltoztatni életüket.
Három    fogalom    megfejtését
küldjétek be!
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Többet vi'zzel!
Miska  gazdához  vendég  érke-
zik.  Nagyon  szeretné vele meg-
kóstoltatni jófajta borát. Sajnos
a  hordó  csapját kölcsönadta,  a
lopója meg eltörött. Hogyan se-
gített magán, hogyan csalogatta
ki a bort a hordóból?
Segít az alábbi rajz!
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Ajánló  Bibliográfia cigány könyvtárak
összeálli'tásához

Érdellődők   figyelmébé   ajánljuk   a   Magyar   Müvelődési    lntézet
munkatái.sának,   Dr.   Bódi   Zsuzsaniiának   az   alábbi   ajánló   biblio-

grafid összeállítását,  melyben az  1998  és  l999-ben  meüclent cigány
témájú  kötctek  címét   kózli   A  teljes  összeállítás  -az  elóző  évekct

is  beleértve -  szerkesztöségunk címén  ,  szükség esetén  igényelhető.

A  koiiyvek egy részé  az OSIRIS  Kóny\Jesházban megvásárolható

(1053  Budapest Veres  Pálné  út 4-6.   Tel./Fax.  266-4999,  318-2516).

1998
Tanulmánykötetek

Bari   Károly   (Szerk.):   Tanulmányok   a   cigányságról   és   hagyományos
kultúrájáról.  Petőfi  Sándor Művclődési  Központ,  Gödöllő,1998.124 p.  ill.
Bernáth  Gábor-Messing  Vera:  „vágóképkónt,  csak  némában"  Romák  a
magyarországi  médiában.  Ncmzcti   és   Etnikai   Kiscbbségi  Hivatal:   1998`
104  p.

Bódi   Zsuzsanna:   Magyarországi   cigány   mcstcrsógck.   Cigány   Népmű-
vészek Országos  Egycsülcte:  Budapcst,1998.  32  p.
Bódi  Zsuzsanna  (Szerk.):  Tanulmányok  a  magyarországi  beás  cigá-
nyokról. Studies about Boyash Gypsics  in Hung`ary.  Magyar Néprajzi Tár-
saság,  Budapest,1997.  210  p.  ill.,  Bibl.  a cikkck végén.  Magyar és  Angol
nyelven.
Forray   R.   Katalin-Hegedűs   T.   András:   Cigány   gycrmckck  szociali-
zációja.  Család és  iskola.  Aula Kiadó  Kft.  Budapcst,1998.  391  p.

Kereszty   Zsuzsa-Pólya   Zoltán   (Szerk.):   Cscnyétc   antológia.   Vízjclck
Vállalkozás:    Csenyétc-Szombathcly-Budapcst,    1998.    359    p.    ill.    (bár
Könyvek)
Kertesi   Gábor-Kézdi   Gábor:    A   cigány   népcsség   Magyarországon.
Dokumentáció és adattár.  socio-typo,  Budapcst,1998.  467  p.  ill.  térk.
Kovalcsik Katalin-Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közrcműködésévcl
szerk:   Cigány  társadalom   -  cigány   kultúra.   BTF-IFA-MKM:   Budapcst,
1998.  605  p.  ill.  (Tanítók  kiskönyvtára  9.)

Liégeois,    Jean-Pierre:     Romák,    cigányok,    utazók.     Európa    Tanács
lnformációs  és  Dokumentációs  Központ:  Budapcst,1998.172  p.
Magyar    László    András    (Szcrk.):    Jakobus    Thomasius    -    Ahasvcrus
Fritschius   -   Enessci   György:   A   cigányok.   (Három   korai   tanulmány   a
cigányokról.)  Prphcus  Kiadó  Kft:  Budapcst,1998.104 p.

Nagy Pál: A magyarországi cigányok történctc a rcndi társadalom korában.
Csokonai    Vitéz    Mihály    Tanítóképző    Főiskola    Társadalomtudományi
Tanszék:  Kaposvár,1998.  499 p.
Szuhay  Péter  (Szcrk.):  Cigány-kép  -  Roma-kép.  Gypsy-lmagc  -  Roma-
lmage.  A  Néprajzi  Múzcum  „Romák  Közép  és  Kclct-Európában"  című
nemzetközi kiállításának képeskönyvc.  Illustratcd book of thc intcmationál
cxhibition   „Roma   in   Central   and   Eastcm   Europc"   organizcd   by   thc
Museum  of   Ethnography.  Néprajzi  Múzeum:  Budapcst,1998.103  p.  ill.
Magyar és angol nyelvcn

Folklór Forrásközlések

Albert  Ernő:   Sok  szép   cigányleány.   Háromszéki  cigányoktól  gyűjtött
népdalok és balladál(.  Kovászna mcgyci Népi  Alkotások
Háza:  Sepsiszentgyörgy,1998.  64 p.  ill.  kottákkal
Hadházy  Antal  (Szcrk.):   Énekeskönyv.   A   magyarországi  romungrók,
romák,    beások    és    más    cigány    népck    használatára.    Szcrzői    kiadás:
Nyíregyháza,1998.144 p.  ill.  kottákkal
Orsós Anna:  Fátá ku  paru  da ar.  Az aranyhajú lány.  Bcás cigány  iskolai
népmescgyűjtemény.11. Gandhi Alapítványi Gimnázium:  Pécs,1998.131  p.

Rostás-Farkas György: A sündisznó története. (Apám mcséi  11.) Cigány
Tudományos és Művészeti Társaság.  Budapcst,1998.120 p.  F.Tóth Zsuzsa
és  Péli  lldikó  illusztrációival.

Tengerdi   Győző-Orsós   Anna:    Balatoni   nádas   berek.   Bcás   cigány
énekeskönyv.  Gandhi  Gimnázium:  Pécs,1998.165  p.

Irodalom

Choli    Daróczi    József    (Szcrk.):    Fekcte    korall    2.    (Cigány    költök
antológiája)   Chali   Kiadó,   Budapcst,1998.   231   p.   Szcntandrássy   lstván
illusztrációival.
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Farkas  Kálmán:  Sorstudat.  (Esszók)  Országos  Cigány  Kiscbbségi  un-
kormányzat,   Sóstófürdő,    1998.   76   p.   Balázs   János,   Gyügyi   Ödön   és
Szcntandrássy  lstván  illusztrációival.
Farkas   Kálmán:   Csisznyikói   cserepek.   Országos   Cigány   Kiscbbségi
Önkormányzat,   Sóstófürdő,    1998.    128   p.   Szcntandrássy   lstván   illuszt-
rációival.

Jónás  Tamás:   Cigányidők.   (Novcllák)  a  bár  társadalomtudományi  és
inűvészcti  folyóirat kiadványa,  Szombathcly,1998.  79 p.
Jónás  Tamás  (Szcrk.):  Fekete  pipacsok.  Válogatás  az  Amaro  Drom  c.
folyóiratban   1991   és   1997  között  megjelent  vcrsckből.   Amaro  Drom  -
Embcr az cmbcrórt Alapítvány:  Budapcst,1998.  24  p.
Kiss Adél  (Szcrk.), Nagy Gusztáv (Ford.):  Ezüst hajtincs.  Rupuni chunra.
Fiatal cigány költők antológiája.  Kiadó:  Roma Novus  Egyesület ós  a H"G
Bt.  Budapcst,1998.  85  p.

Kovács  József Hontalan:  Magyarul  beszélni.  (Versek)  Mohácsi  Művé-
szcti Társaság,  Mohács,1998.134 p.
Lakatos Menyhért:  A titok.  (Elbcszélósck és mcsék)  Széphalom  Könyv-
műhcly,  Budapcst,1998.112  p.  Péli  Tamás  illusztrációival

M.Té.  Attila  (Murzsa  T.  Attila):  Rímálom.  (Versck   1977-1997)  Szerzői
kiadás,  Budapcst,1998.  78  p.

Náday  Gyula:  Kegyelem.  (Versck)  A  szerző utószavával.  Magyarországi
Cigányok  Dcmokratikus  Szövctségc,   Budapcst,1998.  64  p.
Náday  Gyula:   Világok  megváltója.  (Vcrsck)  Magyarországi  Cigányok
Dcmokratikus  Szövctségc,  Budapcst,1998.  88  p.
Nagy   Gusztáv   (Szcrk.):    Az   idő   szekerén.   Cigány    írók   antológiája.
Ubiprcssz Bt.  kiadványa,  Budapcst,1998.160  p.

Osztojkán  Béla:  Bölcsek  napkeletről.  (Mcscköltcmény)  Phralipc  Cigány
Művészcti  Alapítvány,  Budapest,1998.  64 p.  (Phralipe  Könyvck)
Péliné  Nyári Hilda:  Dodó  és  én. Ab  Ovo Kiadó,  Budapcst,1998.  247  p.
Szőcsi  Anna  (Ford):  Grimm  legszebb  mesói.  Cigány  és  magyar  nyelvcn.
Magyar Cigányok  lgazság Szövctségc,  Budapest,1998.  93  p.
Vesho-Farkas    Zoltán-Arany    János    (Ford.)-Shakespeare,    William:
Hamlet -o danicko cino kraj.
Ccrbcrus  Nyomdaipari,  Lap-és  Könyvkiadó  Kft.  Budapest,1998.130  p.

1999

Tanulmánykötetek

Bán   András   (Szcrk.):   Körülírt   képek.   Fényképezés   és   kultúrakutatás.
Miskolci  Galéria  -Magyar  Művclődési  lntézct:  Miskolc-Budapest,1999.
112   p.

Bódi   Zsuzsanna   (Szcrk.):   Tanulmányok   a   magyarországi   cigányok
vizuális   kultúrájáról.   Studics   about   thc   Visual   Culture   of  Hungarian
Gypsics.  Magyar  Néprajzi  Társaság,  Budapest,1998.122  p.  ill.,  Bibl.  a
cikkck végén.  Magyar,  némct és  angol  nyclven.
Kemény   lstván:   A   cigányok   Magyarországon.   Magyar   Tudományos
Akadémia:  Budapcst,1999.  270  p.  (Magyarország  az ezredfordulón.  Stra-
tógiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián)
Szuhay Péter:  A magyarországi cigányság kultúrája:  etnikus kultúra vagy
a szcgénység kultúrája.  Panoráma:  Budapcst,1999.  205  p.
Várnagy  Elemér (Szcrk.):  Romológiai  alapismeretek.  Corvinus  Kiadó  -
Zsámbéki  Katolikus Tanítóképző  Főiskola.  Zsámbék,1999.  204 p.  (A  Hét
Szabad Művészct Könyvtára)

Folklór Forrásközlések

Cigány    folklór.    Magyarország    *    Románia.    I-X.    Gypsy    Folklorc.
Hungary  *  Romania.  I-X.  Gyűjt.  és  közrcadta  Bari  Károly,  (CD)  Magán-
kiadás.  Budapcst,1999.

Irodalom

Csík   Ferenc:   Ahol   a   nap   is   mcgfordítja   szekcrét.   Varga   Könyv-   és
Lapkiadó:   Egcr,1999.   52  p.  (A  FAOSZ  Magyar  Írók  Nemzctközi  Szö-
vctségc  Köi`yvtára  54.)
Náday   Gyula:   A   ZEN.   Magyarországi   Cigányok   Demokratikus   Szö-
vctségc,  Budapcst,  1999.  48  p.
Varga  llona-Hegedűs Sándor:  Válogatás a kortárs cigány irodalom alko-
tóinak  írásaiból  a  középiskolások  számára.  KONSEPT  Kiadó,  Budapest,
1999.  336  p.

Vesho-Farkas     Zoltán:     Tér-idő     feszü]etén.     Pe     sagdipe-vramako
trushulipe. (Vcrsck) Euripidész:  Médeia. (Műfordítás) Credit Kft.  Buda-

pcst,1999.176  p.
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Országos vásárok naptára
1999. november hónapra

November 2.,
kedd

Cegléd
Nagykanizsa
Soltvadkert

November 3.,
szerda

Kunszentmárton   o
Lajosmizse              o
Miskolc

oá.      Nagykőrös
oák.      Pápa
oák.      Pécs

Pécs
Pécs
Szarvas                   o
Szeged -

Dabas
Dombóvár
Gyomaendrőd
lzsák
Jászszentandrás
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunfélegyháza

oák.
Miskolc                       oák.       Cserepessor            kjv.       Miskolc
Veszprémvarsány               Szeghalom              oák.      Pásztó

oák.      Szolnok                        av.      Pécs
Tápiószentmárton               Pécs

November 4.,
csütörtök

8::ydkút
Szeged -
Cserepes sor
Vésztő

November 5.,
péntek

Gyöngyös
Gyula
Miskolc
Pécs

November 6.,
szombat

Abony
Békéscsaba
Csorna
Harta
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Komló
Magyarnándor
Marcali
Miskolc
Pécs
Pécs

November 7.,
vasárnap

Békéscsaba
Csongrád
Gönc
Gyomaendrőd

Tiszakécske

oák.     November9.,
oák.      kedd

ok.      Pétervására
oák.      Zalaegerszeg

November 10.,
szerda

oák.      Szeged-
av.      Cserepes sor

Szekszárd
Szentes
Szolnok
Tata

oák.      Tompa
oák.      Törtel

Újszilvás
Zalaegerszeg

November 15.,
oá.      Makó                          oá.      hétfő

oák.      Mezőcsát                 oák.
ok.       Miskolc                       oák.       Csorna
R.                                                            Szany

November ll.,               Szil
csütörtök

Komádi
November 16.,

oák.      kedd

av.
oák.

ok.
av.

0
0

ok.

Pécs
Sárbogárd

November 21.,
vasárnap

oák.      November27.,
oák.     szombat

Békéscsaba              av.
Böhönye                   oák.
Dunaföldvár             oák.
Heves                        oák.
Heves                av+mgv.
Kaposvár                    ok.
Kecskemét                 ok.

kjv.

:Í:      {Fscksuknefáé;yháza   kjv.
Kunszentmiklós     oák.
Miskolc                           av.
Mórahalom               oák.
Pécs                             ok.
Pécs                             av.
Szeged -
Cserepes  sor            kjv.
Szolnok                        av.
Tiszakécske               av.

Vác                            oák

November 22.,
hétfő

oá.      Szeged-
oák.      Cserepessor            ok.      Sümeg                         ok.

av
oák

av
ok
kjv
av

Gyönk                         oák.
November 17.,

November l 2.,             szerda
péntek

Jánoshalma            oák.      T9kaj                          oák
Miskolc                           ok.       Miskolc                        oák.

oák.      Pusztamérges       oák.
oák.     Novemberl8.,

csütörtök
ok.      Sásd
ok.

oák.     November l3.,
F}.      szombat

Cso rna                        av.
Jászberény             oák.
Kaposvár                    av.

av.      Kecskemét                 ok.
oák.      Kecskemét                 kjv.

bv.      Mezőberény   av+mgv.
Miskolc                            ok.

Drávafok
Szeged -
Cserepes sor

November 19.,
péntek

Miskolc

Jászapáti       av+:gí:     gggs                      sák     gzooviiTabter 2o.,
Kaposvár                     ok.
Kecskemét                ok.      November l4.,                Csorna
Kecskemét               kjv.      vasámap                           Kaposvár
Kiskunhalas             oák.                                                             Kecskemét
Kiskunhalas               av.      Békéscsaba               av.      Kecskemét
Kiskunhalas              kuv.       Dabas                          oák.       Miskolc
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oák.      Szécsény                 oák.

ok.      NOvember24.,szerda

Miskolc                        oák.

ok.      NOvember25.,csütörtök

Szeged -
Cserepes sor

November 26„
péntek

Dévaványa
Miskolc

ok.

Csorna
Jászárokszállás
Kaposvár
Kapuvár
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc
Pécs

November 28.,
vasárnap

Abony                        oák.
Békéscsaba              av.
Békésszentandrás  bv.
Farmos                     oák.
Fülöpszállás            oák.
Jászalsószentgyörgy

oák.
Kaposvár                    ok.
Miskolc                           av.

gikgéynkjta               gák
Pásztó                         av.
Pécs                             ok.
Pécs
Pécsvárad
Pilis

Ráckeve
Szeged -
Cserepes sor
Szeghalom
Szekszárd
Szolnok

November 29.,
hétfő

Bélapátfalva            oák.

27




