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Helyreigazítás
Lapunk   1999.   októberi   számában  a  3.
oldalon  szereplő  jegyzetben  sajnálatos
elírás történt.
A cím helyesen:  Pogromjósok.
A  tévedésért  az  olvasók  elnézését  kér-

jük.

Tisztelt Szerkesztőség!

Újszász Városban létrehoztunk egy olyan
képviselő  testületet,  mely  méltó  az  ország
bámely     kisebbségi     önkormányzatához.
Szinte   napi   kapcsolatot   tartunk   az   óvo-
dákkal  és  az  iskolákkal.  Minimalizáltuk  a
hiányzások  óraszámát.   Ez  évben   a  i.ászo-
ruló  gyermekek  teljesen  ingyen  kaphatták
meg   a   könyveket.   Több   hagyoníányőrző
rendezvényünk   volt   az   elmúlt   évben,   a
Fővárosi    Varietét    is    meghívtuk    rendez-
vényeink  színesebbé  tételére.  Tavaly  kará-
csonyra  minden  cigány  gyermek  Mikulás
csomagot   kapott,   és   minden   gyermek   az
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beiskoláztuk,   továbbá    az   első   szakmáig
ingyen  tanulhatnak,  sőt  bizonyos  jövedel-
met   is   kapnak.   Emellett   közhasznú   fog-
lalkoztatást    is    nyertünk,    ahol    a    cigány
kisebbség   túlnyomó   többsége   keresethez

jut.  Komoly  összeggel  támogattuk  a  gyer-
meknapi rendezvényeket.

A kisebbségi  irodánkban a hét öt munka-
napján van ügyfélfogadás.  Együttműködési
megállapodásunk   van   a   helyi    pártokkal.

idős  korosztállyal  együtt  1  kg szaloncukrot.
A segélyezési javaslatokkal élünk, és testü-
letünk   dönt   azok   kiadásáról,   a   rászorult-
ságot  figyelembe  véve.   Á11andó  kapcsola-
tiink van a helyi közüzemi vezetőkkel, kép-
viselőtestülettel,   és   szinte   kontrollként  el-

lenőrízzük a határozatok végrehajtását.
Hagyományőrző  zenekart,  cigány  sport-

szakosztályt    hoztunk    létre.    Az    Oktatási
Minisztérium  segítségével  kétnyelvű  köny-
vekkel  támogattuk  a  könyvtárat,  amit  min-
denki  tetszés  szerint  kivihet.  Május  elsejei
ünnepséget  és  a  városi  rendezvényeket  is
támogattuk.  65  cigány  tanuló  kirándulását
támogattuk.   Tanulmányi   versenyt   rendez-
tünk  és  örömmel  írom  le,  hogy  42  cigány
tanulót  jutalmaztam  az  évzárón  oklevéllel
és könywel.

Felnőttoktatást  szerveztünk  szakképzés-
sel  együtt,  amit szintén az Oktatási  Minisz-
térium  támogatásával  oldottunk  meg.  Napi
kapcsolatot   tai-tunk   a   Megyei   Munkaügyi
Központtal,  és  örömmel  t`idatom  Őnökkel,
hogy   a   többségi   társadalom   egyéneit    is

szervezetekkel,        ülése-
inkre   állandó   meghívot-
tak.  Egy  év  alatt   12  tes-

tületi  ülést tartottunk,  hi-
szen    rengeteg    tenniva-
lónk   volt,   hogy   a   fen-
tieket  létre  tudjuk  hozhi.
Szinte  az  egész  megyé-
ben ismemek, nemcsak a
megyéből    jönnek    hoz-
zám   segítségért,   hanem
más   megyéből   is,   főleg
azóta,  hogy  együttműkö-
dést  kötöttem  a  megyei
CÉSZ  szervezettei.   Voi-

tak   a   kezdetben   nehézségeink,   de   eddig
még      mindig      elértem      amit      akartam,
akartunk.    Mindezt    az    állam    által    adott
működési  támogatásból  oldottuk meg,  mert
mi   tiszteletdíj   nélkül   dolgoztunk   és   dol-

gozunk.  Sokszor a saját költségemre,  de el-
intézem   a   hozzám   fordulók   ügyes-bajos
dolgát,  legyen  az akár jogi  képviselet  is.

Megalakítottam     városunk     legnagyobb
szervezetét  a  Lungo  Dromot,  folyamatban
van  a  nagycsaládosok  egyesületének  meg-
alakulása  is,  amit  a  napokban  realizálunk.
Folyamatban   van   a   szőnyeg-szövő   és. a
varró    tanfolyamok    beindítása    is.    Sorol-
hatnám  még,  de  úgy  érzem,  hogy  ennyi  is
elég   ahhoz,   hogy   bebizonyítsam,   igen   is
lehet    a    kisebbségi     önkormányzatoknak
tevékenykedni    és    cselekedni.    Mert    egy
képviselő,   akkor   képviselő,   ha   teljesíti   a
választói  akaratát és kéréseit.

Rónavölgyi Sándor
Újszász Város Cigány Kisebbségi

önkorn.ányzat Elnölw
és a l.elyi Lungo Drom Elnöln

Lakatos Antal
(*Bp.,     1933)    Lakatos    Misi    neves

győri   prímás   idősebbik   fia.   Kezdetben
apja   tanította   hegedülni,   majd   a   Fodor
Zeneiskolában  Rados  Dezső  növendéke
volt.

Muzsikus pályája  13 éves korában apja
zenekarában  kezdődött,  majd  ifj.  Kóczé
Antal   zenekarához   került.    195l-ben   a
Járóka  Sándor  vezette  Duna  Művész-
együttes  tagja  lett.1957-ben  alakított ze-

nekarával,   a  Gundel   étteremben  kezdte
meg  működését.  Később  a  Béke  Szálló-
ban j átszott.

Külföldi   szereplései:   1960-ban   nyolc
hónapig  Milánóban,  a  következő  évben
Svájcban,   1962-ben  három  hónapig  To-
kióban,    1976-ban    Sydneyben,   majd   a
kuvaiti  Hilton  Szállóban  szórakoztatta  a
vendégeket.

(Csemer Géza:  Habiszti)
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Rácz Lajos

Őszi szonett

Botjára támaszkodva támolyog
a fény, oly erőtlen, mint a beteg
ember kézszorítása - szürke hályog
ereszkedik a tájra, akár egy

hulló falevél, úgy búcsúzik sóhajom
a nyártól. A dinnye ízét még
érzem ajkamon, de már hallom
a tél lépteinek toporgó dühét.

Egyre nyirkosabb lesz nevetésem,
didereg a fény tekintetemben-,
csontjaimban érzem az évek vonulását.

A hamu alatt van-e még parázs,
amelyből tüzet lobbanthat hitem?
Túlélni még egy telet, jó lenne tán.

Horváth Zoltán

lgény         .    `

Legyen egy asszony
akire vársz
legyen egy mozi
ahová jársz

Legyen egy ital ha
inni akarsz
Végül egy lsten ha
hinni akarsz

Németh Attila

Farkasdal

Majd megtanulok a farkasok nyelvén beszélni,
és üvölteni  fogok az éhségtől,  a söréttől.
Pirosra festem véremmel a maroknyi szűz havat.
Erre járt, itt a nyoina,
Kiáltják a zöldruhás, bakancsos vadászok.
És a kopók szimatot kapnak,
de már csak kihűlt bundámat találják
hurokba szorulva.
És akkor pillantják meg szívemet,
mely lüktet és felröppen,
mint öklömnyi veréb
a fekete égbe.

Cigánykerék

Cigánykerék
mindig sáros
Lehet falu
lehet város

Kemény sors
A cigányé
Árokparti
virágé
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Ti'zéves a Rácz Aladár Közösségi Ház
A  PÉCsi  RÁCZ  ALADÁR  KÖZÓSSÉGi   HÁZ

l,ÉTREJÖITE  ÉS  MŰKÖDTETÉSE  EciYIKE

NAPJAiNK  KEVÉs  siKERTÖRTÉNETEmEK.

Ar"ÁL  mKÁBB  iciy  vAN,   HA   F`iciyELEMBE

VESSZÚK,   lloGY  ALULRÓL  JÖVŐ

KEZDEMÉNyEZÉSRŐL  vArl  szÓ,   És  AzoN

KISEBBSÉGEK   EQYIKÉRŐL,   AMELYIK

ANYAORSZÁG   HÍJÁN   A   LEciKEVESEBB

KÜLSŐ   SEGÍTSÉC]RE  SZÁMÍTHAT

Pécsett   a   rendszewáltás   évében`    1989

tavaszán  alakult  meg  a  Cigány  Kiilturális

és  Közművelődési   Egyesl.ilet  közel   negy-

ven  fővel  azzal  a  célkitűzéssel,  hogy  meg-

szervezze a pécsi  és a baranyai,  a  későbbi-
ekben  pedig  a   régió   cigányságának   köz-
ml'ivelődési,    kiiltiirális    és    poliiikai    kép-

viseletét,  mondja  dr.  Kosztics  lstván,  az
egyesület  elnöke,  aki  nélkül  ez  az  ország-

ban   egyedülálló   intézmény   nem  jöhetett
volna   létre.   Az   egyesület    l989-ben   vá-

sárolta  meg  a  József  utcában   azt  a   föld-

szintes  épi.iletet,  amely  Rácz  Aladár  Kö-

zösségi  Ház  néven  vált  ismertté  a  város-

lakók  és  az  idelátogatók  részére.   Mindez

akkoriban még a városi és a  megyei  tanács
támogatásával  jöhetett   létre`   de  segített  a

Mt'ivelődést.igyi  Mmisztérium  és  a  Kisebb-

ségi  mvatal   is.  Még  abban  az  évbeii`  aiL

gusztus    15-én   nyitották   meg   a   házat,   s
kezdődhetett meg a progi-amok sora.  1995-

ben  azonban,  tekintettel  a  rendkívül  rossz

mt'iszaki  állapotra,  s  arra,  hogy a  laza  szei--

kezetű    talajra    épült    déli    oldal    meg    is

rogyott,  az  épi.iletet  le  kellett  bontani.  Bár

korábban  a  felújításban  és  bővítésben  re-

ménykedtek, ezek után szóba sem jöhetett.

Az   i'ij   épület   létrehozása   érdekében   egy
holland   alapítványlioz   nyi'ijtottak   be   pá-

lyázatot,   amely   végi.il    is   a   ház   felének

finanszírozását   vállalta   föl,   amely   az   öt-

venmilliós   beruházás   esetében   nem   volt
éppen   kevés.    Az    1995   és    1998    közötti

időszak  a  gyt'ijtés  időszaka  volt,  miközben

az   iiité2méiiy   az   azóta   megszűnt   Aiigol
Központban     tevékeiiykedett.     De     adott

pénzt a város, a megye, a Kisebbségi  Hiva-
tal   és   a   minisztéi-ium   is,   bár   a   vái.os   és

megye   nemigen   hitt   abban,   hogy   ebből
valami   is   lesz.   Az  egyest.ilet  ez   idő   alatt

mt'iködtetett   egy   Roma   Sarokmúzeumot,
és  az  lfii'isági  Házban  különböző  progra-
mokat,  melyek  azért jelezték,  hogy  az élet
az  építkezéssel   nem   állt   le,   s   hogy   élet-

képes  szerveződésről  van  szó.  Szerencsés-

nek   mondható,   hogy   a   holland   fél   nem

várta   meg,   amíg   az   általa   szt.ikségesnek

tartott  50  százaléknyi  összeg  összegyt'ilik,

hanem  folyamatosan  tárgyalt a  várossal  és
a  megye  vezetőségével  aiiiiak  érdekébeii,

hogy  komolyan  vegyék  az  egyesl.iletet  és

az  általa  képviselt  l.igyet.1998  október  9-

én  sor  kei-ülhetett  az  új  épi.ilet  l.miiepélyes

átadására`  és  ezzel   az  eiirópai   színvonalú

létesítménnyel  lelietővé  vált,  hogy  a  Rácz

Aladár  Közösségi  Ház  a  dél-diiiiántúli  ré-

gió   cigányságának   szellemi.   kiiltiirális   és
módszei-tani  bázisává  váljon.

Megnyílhatott  például   itt  az  Erdős  Ka-

mill   Ggáiiy   Mi'izeum,   amely   a   barany.ai

Ei.dős Kaiiiill  Cigái.y  Múzeuin  állai.iló  kiállítása, iiiely {i  Közösségi  Ház fölilszii.ijén
található

Rácz Ala(lár  Közösségi Ház

cigányság jelenéből  és  múltjából  mutat be
dokumentumokat,   festményeket,   fotókat,
tárgyakat.  Egyik jelentős  megmozdulásuk
volt   a   Cigány   Képzőművészek    Stúdió-

jának   létrehozása,   amely   lehetőséget   te-
remtett   a   megyében   élő   és   alkotó   roma
képzőművészek  számára  kiállításokon  va-
ló  részvételre,  ösztöndíjazásukra,  anyagok
és   maguknak  az  alkotásnak   a   megvásár-
1ására.   Ez   utóbbira   az   egyesület  jelentős

összegeket   biztosított.   Így   kerültek   be   a

ház állandó kiállítási  anyagai közé Ráczné

Kalányos  Gyöngyi,  Orsós  Teréz,  Feny-
vesi József, Jovánovics  László,  Horváth
Zoltán, Kosztics László és Füzesi József.
Az   összegyűjtött   képek   i.endszeresen   és

nagysikerrel  szerepelnek  hazai  és  nemzet-
közi  tárlatokon`  de  a  különböző  alkotások

meg]elennek    az    egyesület    által    kiadott

könyvekben   illusztrációként,   így   többek
között  abban  a  cigány  nyelvű  képes  bib-
liában,  amelyet  11.  János  Pál  pápa  pécsi

látogatása   alkalmából  jelentetett   meg   az

egyesület.  Később  aztán  sor került a  Cigá-

nyok    hiedelemvilága   című   kötet,    majd
idén  egy  osztrák  kiadó  segítségével  pedig

a  Magyarországi  cigány  költők  antológiá-

jára,   amely  a  hamburgi   könywásáron  is
részt vett.  Az egyesi`ilet rendszeresen meg-

jelenteti  Kovács  József Hontalan  mohá-
csi  költő  köteteit,  s  rendszeresen  sor kerül

író-olvasó  találkozókra  is.

A  képzőml'ivészeken  kívt.il  a  ki.ilönböző

kézműveseket  is  összefogja  az  egyest.`let,

munkáikból bemutatókat szervez, itthon és
külföldön  egyaránt,  s  közreműködik  a  lét-

rejött tárgyak értékesítésében is. A megyé-

„LUNGO  DROM" 1999.  november



ben   számos   folklór  egyi.ittes,   zenekar   és
tánccsoport    működik`    melyek    számára
folytonos    fellépési    lehetőségeket   terem-

tettek,  a zenei  stúdió  keretében  pedig gitár

és  szintetizátor képzésre  is  sor kei-ült.

Az   egyesület   megalakiilását   követően
létrehozták     a     Cigány     Magyar     Baráti
Klubot,   amely   a   kölcsönös   megismerés
reményében   az   évszázados    feszl.iltségek
oldására próbál kísérletet tenni.  Sikeresnek

bizonyultak a Nemzetiségként Baranyában
címmel  rendezett  hétvégék  a  Rácz  Aladár
Közösségi  Házban  a ki.ilföldi  alapítványok

támogatásával,  melynek  keretében  nemze-
tiségi    képzőművészeti    kiállításokon    ti'il

politikai  kerekasztalra,  kézmt'ives  bemuta-
tókra,  hagyományőrző  együttesek  fellépé-
sére,  írók,  költők  estjére  keri.ilt  sor.

A  ház,    mint  Cigány  Módszertani  Köz-

pont  állandó  szakmai, jogi  tanácsadó  szol-

gálatot    tart    fenn    egyesületek,     klubok,
közösségvezetők     és     egyének     részére.
fennállása  óta  több  civil  szervezet  létrejöt-

tét    segítette    elő.     Megszervezték     1995.

elején  az  előző  évi  önkormányzati  válasz-

tás  során  létrejött  helyi  cigány  kisebbségi

önkományzatok szövetségét, amely  az or-
szágban  akkor példanélkül  állt.

Gondot fordítanak a  fiatalokra  is, hiszen
a  házban  működik  a  Középiskolás  Cigány
Fiatalok  Klubja,  mely  az  ideiititástudatuk
fejlesztésén  túl,   kon.epetálásra  és  ösztöii-

díjazásra   is   alkalmat   nyi'ijt,    de   segíti   a

kollégisták    szabadidős    tevékenységének

szervezését is.  A  fiatalok nyaranta  is élvez-

hetik   a   ház   segítségét,   hiszen   kétévente

megrendezik  a  Népek  Kulti'irája  Nemzet-
közi  lfjúsági  Tábort,  melynek  kei.etében  a
hazai és külföldi  fiatalok ismerkedhetnek a

cigány  nyelwel.  a  hagyományokkal`   iro-

dalommal, m('ivészettel` de a  megyében élö

Az eiiieleii  kiállíió iei.emben jelei.Ieg  Vár(idi  Gábor  kiállítása tekinil.ető  iiieg

más nemzetiségek kiilti'irájával  is.  A vidéki

cigány  fiatalok  számára  ugyanakkor  min-
den   évben   szervez   az   egyest.ilet   tábort`

Cigány  iiyelv  és  kézml'ivesség  címmel.  A

tehetséges   fiatal   cigány   képzőm('ivészek-

nek   reiidszereseii   szeiveznek   pályázatot,

melynek  tétje  a    Cigány  Képzőművészek
Stúdiójába  való  bekei-ülés,  és  a  beérkezett

anyagból   kiállítások   iiyílnak.   Megkezdő-

dött  a  szervezése  az  lntézetekből  Kikerült
Fiatalok      Éi.dekvédelmi      Klubjának      is,

amely  a  volt  állami  gondozottak  társadal-

mi  beilleszkedése  érdekében  tevékenyke-

dik  majd.  A  deviáns  és  iiai.komán  fiatalok

i-észére    már    eredményesen    mí'iködik    a
Rácz Aladár Közösségi  Házban   klub.

Egyi-e    rangosabb    kulturális    esemény

Pécs   városában   az  évente   megtartott  Ci-

gány Kulturális Napok` melynek keretében
tudományos    taiiácskozásra`    képzőmt'ivé-
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szeti, fotókiállításra, kézműves bemutatók-

ra és irodalmi estre kerül sor. De az állandó

programok  közé  tartozik  ma  már  a  Bara-
nya  megyei  Cigány  Tavaszi  Fesztivál  és  a

Pécs-Baranyai   Roma   Nap   is.   Fontosnak
tartja   az   egyesi.ilet   a   városban   műkódő

nemzetiségi  közösségi  házakkal  való  kap-

csolatfelvételt,   ezért   lépéseket   tett   annak

éi-dekében,  hogy  csereprogramok jöhesse-
nek létre.  Ennek első megnyilvánulása volt
a német Lenau Házban való bemutatkozás.
A kapcsolatok nemzetközi téren is mí'iköd-

nek, a legrégebb óta az Alpok-Adria Alter-
natív  Grazi  szervezettel,  de  részt  vesz  az

Európai   Nemzetiségi   Fiatalok   Szerveze-
tének  muiikájában  is,  és  ezen  túl  működ-
nek  német,  dán  és  holland  kapcsolatok  is.

A   Cigányok   Jog-   és   Érdekérvényesítő
lrodája  1995-óta  mt'iködik,  mely  a  klasszi-

kus jogvédő  tevékenységen  túl  a  minden-
napok apró-cseprő ügyeivel  is  foglalkozik,

s   heti   rendszerességgel  jogsegély   szolgá-

latot  tart   fenn,  s  segit  a  különböző  bead~

ványok,     kérelmek     vagy     fellebbezések
létrehozásában  és  továbbításában,  továbbá

biztosítja  a  bíróságok  előtti  jogi   képvise-

Ietet   a  jelentősebbnek   mutatkozó   ügyek-

ben.  Fontosnak tartják a Foglalkoztatási és

Szociális   lroda   létét,   amely  városi   támo-

gatással   mt'iködik.   Közhasznú   munkáso-
kat,    elsősorban    fiatalokat    vesznek    fel`

akiket    beiskoláznak.    Jelenleg    30    fiatalt

érint a program,  közüli.`k szeretnének a ké-

sőbbiekben  egy szilárd magot megtai.tani.
Terveik   közé   tartozik   a   padlásszínház

működtetése  egy  színjátszó  csoport  kiala-
kításával,   s   lehetőséget  kívánnak  biztosí-

tani  a  Gandhi  Gimnázium  színjátszó  cso-

portjának   arra,   hogy   a   padlászínházban
próbálhassanak.

Cscri László
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KISEBBSÉGEK EUF=ÓPÁBAN
A  KISEBBSÉGEK  KÉPVISELETE  ÉS  RÉSZVÉTELÜK  A  POLITIKAI  DÖNTÉSHOZATALBAN

1999.  október  15-én  és  16-án
került megrendezésre -  először
hazánkban  -  a  KisEBBSÉGEi(  EURó-

pÁBAN  című  konferencia.  A  nem-
zetközi  szimpóziumon  miniszteri
és képviselói  sz.inten  delegáita
magát az európai  országok
többsége.  A kisebbségi  eszmék-
nek a  Magyar Tudományos Aka-
démia  adott otthont.

Kósáné  Dr.  Kovács  Magda  képviselő-
asszony köszöntötte a vendégeket, s egyben
sajnálatát   fejezte   ki,   mert   Göncz   Árpád
Köztársági Elnök, e szimpózium fővédnöke
diplomáciai   elfoglaltsága   miatt   személye-

sen  nem  lehetj.elen,  de gondolatait elküldte
levélben.

Dr.  Kaltenbach  Jenő  a  nemzeti  és  etni-
kai  kisebbségi  jogok  magyaroi-szági  parla-

menti  biztosa  a  konferencia  alapgondolatá-
ról   beszélt,   amely  abban   tér  el   a   hasonló
konferenciák témájától, hogy nem  intézmé-
nyek  mondják  el  a  véleményüket,  hanem
maguk  a  kisebbségek  számolnak  be  gond-

jaikról,   elképzeléseikről.   A   továbbiakban
vázolta,  hogy  a  hatalom  birtokosainak  újra
kell   fogalmazni   azt  a  viszonyt,   amely   az
eltéi.ő   kultúrájú   népek   sajátos   életfelfogá-

sából  fakad.

Hogyan  oldható  fel  a  „kt-ilönbözőség  di-
lemmája"?  Mindaddig  amíg  a  többségi  pa-
temalizmus    határozza    meg    a    kisebbség
érdekeit,   addig   az   érintettek   nem   tudják
hatékonyan   képviselni   az   érdekeiket.   Az
egyenlőséghez  való  jog,  mint  alapjog  ma-

gába    foglalja    az    önkormányzás    jogát,
amelynek  megtagadása  sérti  az  Európában
elismert  jogokat.   Ez  azt  is  jelentí,   hogy  a

nagy   társadalomnak   gondoskodnia   kell   a
kisebbségek    reprezentációjáról    az    állam
döntést  hozó  fónmain,  politikai  semleges-
ség  megtartása   mellett.   Alkotmányos   for-
mában  biztosítani  kell  a választásokon  való
részvétel     jogát,     amelynek     kidolgozása
folyamatban   van.   Különböző   megoldások
és  a]ternatívák  vetődtek  fel:  minimum  kü-
szöb  bevezetése,  vagy  a  garantált  mandá-
tum.

Hannu    Halinen,    a   Finn    Köztársaság
Budapesti Nagykövete szólt az emberi mél-
tóságról;   hozzáférhetőséget  és   lehetőséget
kell  adni  a  kisebbségeknek  -  ez  nem  csak
előjog,  hanem tisztelet és  tisztesség,  amely-
nek   gyakoi.lása    feloldja   az   ellentmondá-
sokat.   Segítenünk  kell  azokat  a  cselekvési

programokat,  amelyek  érdemi  változásokat
hozhatnak  a  kisebbségek  é]etében,  ehhez  a

garanciákon   túl   költségvetést   kell   biztosí-
tani.  A  kisebbségek  léte  még  soha nem volt

ennyire  fontos,  mint  napjainkban.

Csáky    Pál    Szlovákia    miniszterelnök-
helyettese  elmondta,  hogy  a  választási   le-
hetőséget  kihasználva  sikerült  magyarként
bekerülnie  a  Szlovák  Parlamentbc.

A  Miniszterelnök-helyettes  a  továbbiak-
ban azt taglalta, hogy garantált mandáttimo-
kat   kell   biztosítani   a   kisebbségeknek   ott,

ahol  sem  párt,  sem  politikai  hatalom  nem

támogatja  őket.  A  többarcúság biztosítja az
egyensúlyt   a   parlamentekben.    Félre    kell
tenni  aggályainkat és  félelmeinket.

Farkas   Flóriánt   az   Országos   Cigány
Önkormányzat   elnökét   a   szünetben   arról
faggattam, milyen választási rendszer lenne
elfogadható a cigányok  számára?

-  Két  lehetőség,  altematíva jöhet  számí-

tásba:  az  egyik  a  garantált  mandátum  lét-
számarányosági  elv  alapján,  a  másik  lehe-
tőség   a   választási   küszöb   minimalizálása

vagy  eltörlése.  Ez  a  megoldás  feloldaná  az
esélyegyenlőtlenséget.

Dr.  Hargitai János  országgyűlési  képvi-
selő  támogatásáról  biztosította  a  kisebbsé-

gek  parlamenti  képviseletét,  de  az  elkövet-
kezendő  két évben  nem  lát garanciát ennek
megvalósítására.  A  szabad  út,  szabad  véle-
mény fontosságát hangsúlyozta  a  képviselő
úr. Ugyanakkor ajelenlegi jogrendszer tiltja
az   etnikai   alapon   való   bejutást   a   parla-
mentbe.

Gunnar Jansson a svéd nemzetiségi par-
lament   képviselője   elmondta,   hogy   Finn-
országban 250-300 ezer svéd ember él, akik
13    képviselővel    képviseltetik   magukat   a

parlamentben.  Jansson  Úr  arra  buzdította  a
kisebbtségeket,   hogy   bátran   harcoljanak   a

jogaikért,   mert   ez   az   egyik   legfontosabb
feladata  a  kisebbségeknek.  Mindig  követel-

jen valamit a többségtől -j.egyezte meg mo-
solyogva.

Osztojkán  Béla  az  OCŐ  alelnöke  mint~
egy  summázta,  hogy  ennek  a  konferenciá-
nak a megrendezése nem volt hiábavaló." A
külföldi  példákat hallgatva arra a sajnálatos
megállapításra  jutottam,   hogy  a   tíz  évvel
ezelőtti  eufórikus  állapot  alábbhagyott.

Nálunk  nincsenek „tölgyfák",  mint  Szlo-
vákiában,  sem „virágszirmok",  mint Olasz-
országban.   Ná]unk   csak   „parlagffi"   van,
ezek  vagyunk  mi  i-omák,  akik  tüsszentésre
ingerelj.ük  a  hatalmat.   Valamiképpen   gya-
korolni  kellene  az  egyetemes  emberi jogo-
kat.  A jelenlegi  törvények  nem  alkalmasak
arra,  hogy  mindennapi  gyakorlattá  válhas-
sanak    azok    az    elképzelések,    amelyeket
érvényesíteni  szeretnénk.   A  végső  megol-
dás   a   választási   törvények   módosításában
van,  amelyet  immáron  egy  évtizede  folya-
•matosan sürgetünk."

Rácz Lajos

Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!  Kedves  Külföldi Vendége.ink!
Dr.  Kaltenbach  Jenő  úrnak  a  magyar-

országi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  biz-
tosa   útján   megkaptam   meghívásukat   ta-
nácskozásukra.     Külföldi     tartózkodásom
miatt sajnos nem tudok eleget tenni  szíves
hívásuknak.

Ezért  engedjék  meg,  hogy  ezúton  tisz-
telettel     és     megbecsüléssel     köszöntsem

Önöket    abból    az    alkalomból,    hogy    a
Kisebbségek  Európában  című  témaköi.  ta-
nácskozásának   első    ízben    hazánk    lehet
házigazdája. A budapesti konfercnciák tör-
ténetében e kérdéskörben először kerül sor
e fontos kérdés megvitatására.

A kisebbségek - és bennük  a nemzeti  és
emikai  kisebbségek  -helyzete,  sorsa  vala-
mennyiünk  közös  ügye,  az  egyéneké,  az
országoké, és a nemzetek közösségéé egy-
aránt.   Nemcsak  belügyről  van  tehát  szó,
nemcsak  az  egyes  országok  nemzeti  kön-
tösbe   öltöztetett   önálló   politikájáról.   ha-

nem  a   szó  szoros  értelmében  vett  közös
európai  ügyről.  A  kisebbségi j.ogok  kérdé-

sének,  amelyek  az  általános  emberi jogok
elválaszthatatlan részét képezik, s amelyek
tiszteletben    tai.tása    az    egész    emberiség

egyetemes érdeke.  Szomorú aktualitást ad-
tak   ennek   a   közelmúltban,   a   Balkánon

történt  véres  események,  amelyek  riasztó

példaként hívták fel a figyelmet arra, hogy
a   más   etnikumhoz,   vagy   nemzetiséghez
tartozók iránti tolerancia hiánya, az együtt-
élésre  képtelenség milyen véres drámákba
torkollhat.

Hiába  vannak   ugyanis   magas   erkölcsi
értéket  tükröző  nemzetközi  j.ogí  nomák,
amelyek  történelmí   megszületésében  ter-
mészetesen jelentős  szerepet játszottak  az
egyes   l(ontinensek,   népek,   sokszor  véres
háborúk szülte tapasztalatai,   hiába tudunk
a  történelem  intő  példáiról,  az  egyes  né-

peknek, államoknak maguknak is meg kell

|`olyiaiás  (i  köve[kez.ő  oldalon
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vívniuk  mindennapi  harcaikat  azért,  hogy

mind  az  európai  népek,  mind  a  világ  más
területein  élő  nációk  olyan   demokratikus

társadalomban   élhessenek,   amelyben   az
emberi  jogok  -    és  hangsúlyozottan  a  ki-
sebbségi  jogok  -    a  legmesszebbmenőkig
érvényesülhemek.

Minden   államnak   meg   kell   teremtenie
tehát a maga jogrendjében  azokat a  garan-
ciákat,  amelyek  biztosítják  a  valódi  esély-

egyenlőség    minden    népcsoport    egyenlő
tiszteletének    és   jogai    érvényesülésének

feltételeit.  E  célból  hívta  meg  e  konferen-

cia résztvevőit a nemzetí  és etnikai  kisebb-

ségi jogok  magyarországi  parlamenti  biz-
tosa,   aki,   mint   tudjuk,   más   ombdusman
kollégáival  együtt  1995-ben  kezdte  meg  a

tevékenységét.
Ugy   értékelem,    hogy   önmagában    a

tény,  hogy  Magyarországon  a  kisebbségi

jogok    védelmével    külön    ors7_ággyűlési
biztos  foglalkozik,  már  egyfajta  bizonyí-
tékát  adja  annak.  liogy  hazánk  ncm  for-
dul    el    a   velünk    együtt   élő    töi-ténelmi

kisebbségek    sajátos    gondjaitól,    hanem
igenis  törekszik  éi-dekeik  politikai   keze-

lésére.

Történelmi    felelősségünk    óriási    és    a

mindenkori  parlament  előtt  álló  feladatok
valóban  embert  próbálóak.   Őszintén  meg

kell   mondanunk,   hogy   nem   hunyhatunk

szemet  e  tekintetben  fennálló  mulasztása-
ink  felett  sem.

Ezeréves  államiságunk  ideje  alatt szám-
talan népcsoportta] éltünk együtt, múltunk,

sorsunk   közös,   osztoznunk   kellett  a   tör-
ténelem  soi.án  ránk  hániló  minden  terhen,
a  háboiúk,  a  nehéz  politikai  időszakok,  a

pusztulások,   az  újjáépítés  tei-hein.   Öi-öm~
mel   állapíthatom  meg,   hogy  élnek  Euró-

pában     olyan     barátaink,     vannak     olyan
országok,  amelyek az együttélés jogí  felté-
teleinek   megteremtésében  előbb   tartanak
nálunk.    Minden    ország    jogalkotásának
tanulnia`kell  mások  pozitív  példáiból  és  le

kell   vonnia  a   következtetéseket  a   kudar-
cokból.

Ez   a   tanácskozás   a   kölcsönös   eszme-
csei-ék   színtere,   a   tapasztalatok   egymás
i.endelkezésére bocsátását szo]gálja és -ezt

őszintén   kívánom   is  -  valószínűleg  haté-
kony    segítséget,    jelentős    méi-földkövet
állít majd nemcsak a magyar töi.vényhozás
tagjai,  lianem  külföldi  társaik  számára  is.

Ennek   a   konferenciának   a  jelentősége
nem  abban áll, hogy a múltban gyökerező,
történelmi  okokra  visszavezethető  hiányo-

kat egyik  napról  a másikra  felszámolja.  Ez
természetesen   lehetetlen.   Hanem   abban,

hogy Magyarországon napjaink  egyik  leg-
fontosabb    eui.ópai    központjában,    Buda-

pesten  lehetőség nyílik  a kisebbségi  jogok

kérdéskörét   -   magas   rangú   nemzetközi
szaktekintélyek részvételével  -áttekinteni.

Legyen   tehát  jelzés   ez   a   tanácskozás
Európa  és  határain  túl,  az egész  világ  szá-
mára,   hogy  a  kisebbségi  jogok  érvénye-
sítése  érdekében  nemcsak  Magyarország-
nak,   hanem  az  államok   közösségének  is
van  még  sok  tennivalója,  amelyhez  állha~
tatosság,  kitartás  és  a  tolerancia  követke-
zetes  érvényesítése szükséges.

A   konferencia   valamennyi   résztvevő-

jének   szívből   kívánom,   hogy   munkájuk
eredményesen    szolgálja    a    kisebbségek
helyzetének, gondjainak eredményes feltá-
rását és orvoslása módjainak kidolgozását.
A  magyarországi  kisebbségek  képviselői-
nek   pedig   azt,   hogy   mielőbb   szülessék
meg  a  számukra   legmegfelelőbb,   hosszú
távon   is   ható   korszerű   nemzetiségi   tör-
vény.  Végezetül  a  határon  túli  magyarok
képviselőinek  azt  kívánom,  hogy órszága-
ik    vezetésével,    egyenrangú    partnerként
érvényesíthessék az őket megillető alapve-
tő emberi jogokat.

Munkájukat köszönöm.  Tanácskozásuk-
nak  sok  sikert  kívánok.

Biidapest,1999.  okióber  15.

Göncz Árpád
A Magyar Köztársaság elnöke

Sorsnehezék       `-`
Gyakran  hallani,  olvasni  efféle  címkéket:

cigány  költő,  cigány  festő.  Ősztönöm  tilta-

kozik.  Lorcára vagy Picassóra nem  mond-

juk,  hogy spanyol,  a  cigány művészek  neve
után  viszont  szinte  kötelezően  odatcsszük,
cigány.   Akkor   pedig   roma   poézisnek   és

képzőművészetnek  is  léteznie  kell.

Pár   éve   Csanya   Zsolttal   beszélgettem
erről.    A    Karcagon    élő    fiatalember,    aki

akkoriban  kezdett  vei-selni  -  azóta  Zuglóba

vetette   a   sors,   nemrég   a   Lyukas   Ói-ában

találkoztam  két  szép  költeményévcl  -,  úgy

vélte,  van  abban  valami  geiictikus,  hogy  mi

kerül  ki  a  toll  vagy  ecset  alól.  Azt  mondta`

erre  saját  maga  a  lcáobb  példa.  Ő  iigyanis

félvéi.,  s  anyja  magyar  kömyezetében  cse-

peredve     sokáig     nem     is     sejtette,     hogy
édesapja    roma,    mégis,    mint    mondja,    a
vei.seiből   akaratlanul   átst.it,   kiparázslik   ci-

gánysága.  Hozzátette,  egy cigány  festő  más
színekkel   dolgozik,   miiit  egy  nem  cigány.

Vadabbakkal,    élénkebbekkel,    ázsiaiakkal.

És  hogy  ez  a  költészeti.e  is  lefordítható.

Létezhet   hát   cgy   a    szabad,    vándorló,

űzött   életmód   hagyományaiból   táplálkozó

kulturális    vérvonal,    amelyből    jellegzetes

színek  és  szavak,   indulatok  és   hangulatok

fakadnak, ám ha cigány művészetről  bcszé-
ll.mk,    fontosabb    ismérvnek   tartom   azt   a

soi`snehezéket. nevezzt.ik nyomomak vagy a
kiszolgáltatottság,  megalázottság  keseiiisé-

géből   táplálkozó   dühnek,   meghunyászko-
dási készségnek, amely gyakorta ncm enge-

di,  hogy  ezek  az  alkotók  befussák  az  utat,

amelyet  saját  tehetségük  kijelölt.

Az  abonyi  Kállai  Rita  jut  eszembe,  aki

tavaly  fclvételizett  a  Képzőművészeti  Főis-

kolán,  de  iicm  vették  fel.  Azt  mondja,  nem

értc   váratlanul   a   kudai.c,   inkább   csak   azt

szerette   volna   mcgtudni,    milyen    is   az   a

felvételi,   s  ha  majd   legközelebb  pi.óbálko-

zik,    hasznát    látja.    Csakhogy   a    lcgköze-

lcbbtől úgy megijedt, hogy most már inkább

szociális   vonalon   akar   dolgozni,   s   lehet,

liogy  a  festészet  liobbi  marad  a  számára,  ha

lesz  még  kedvc  egyáltalán  kezébe  venni  az

ecsetet.    Pedig    Kék    Ki.isztus    című    képét

bizonyái-a  érett  művészként  is  vállalná.

^ztán  ott van  Fehér  Pali.  Másfél  évesen
kert.`lt   iiitézetbe.   Nevelőszi.ilők   Kimhegye-

sen,  gyerekváros  Szolnokon.  Élete  töi.ések

és   kiegycncscdések   sorozata.   Húszévesen
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kiállításokon    villogtatta    tehetségét,    de    a

közönség,    amely    rácsodálkozott    képeire,
talán   el   is   felejtette   a   csodát,   pedig   Pali

azóta   is   nap   mint  nap   újra   fogalmazza   a
vásznon,  föltéve  ha kerül  még neki  festékre
való  abban  a  szociális  otthonban,   ahol   él.

Ha  nem  cigánynak  szü]etik,  ma  bizonyára
művész  úmak   szólítják   hivatalos   levelek-
ben.  Persze  az is  lehet,  hogy akkor nincs az

a sorsnehezék,  amelyre kérdéseket lehet fo-

galmazni,  s  amelyre  ő  képekkel  válaszol.
De   mi   lenne,   ha   cigányként   is   művész

ún.á válhatott volna? Azt hiszem, akkor sem
lenne   sokkal   könnyebb   az  élete.   Mert   ott

van,  mondjuk,  a Magyarországon  igen csak

elismert    Szentandrássy    lstván    példája,
akinck  szép.  balladás  erejű  képét  nézegetve

egy magyar értelmiséginek  arra a  megjegy-
zésre  futotta,  biztos  azért  festi  olyan  hosz-

szúra   alakjainak   ujjait,    mei-t   a   cigányok

mind7.sebtolvajok.

Hogyha   létezik  cigány  művészet,  akkor
annak   nem   elég   kérdéseket   és   válaszokat

fogalmaznia   a  világi.a,   de  cipelnie   kell   az

értetlenség,  a  leszólás  sorsnehezékét.
Jenei Gyula
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VÉSZJELEK

Egy fejbiccentésre, egy üdvözlő szóra sem méltatták
hivatalosan  az  Országos  Kisebbségi  Őnkorinány-
zatok elnökeit, vezetőit az Országgyűlés november

8.-ai  ülésén.   Igaz  nem  kardiiiális  kérdés,  csak  illett  volna.

Különösen most,  amikor a Tisztelt Ház a  nemzeti  és  etnikai
kisebbségekről  szóló  kormányjelentést  vitatta meg.  Vitatta?
Túlzás.  Fejet  bólintva  mind  a  két  oldalon,  a  kormány  és  az
ellenzék    is    ellenvetés    nélkül    elfogadta    és    elfogadásra
ajánlotta.  Vajon  ki  is  mondott  volna  nemet?  Ki`szállt  volna
vitába  az  enyhén  szólva  elég  rózsaszínűre  sikeredett j.elen-
téssel?  Akik  ezt  megtehették  volna,  szóhoz  sem juthattak.
Miért?  Mert níncs(!)  szavazati joguk.

Pedig  ott  voltak  többen  is  az  országos  kisebbségi  önkor-
mányzati vezetők, s ezek sorában foglalt helyet Farkas Fló-
rián,  az  Országos  Cigány  Önkorinányzat  elnöke  is.  Meg-
szoktuk a  lekezelést? Intelligencia kérdése,  üdvözlése azok-
nak, akikről  szól  a fáma!  Igy  illik,  ez az etikett.  Lehet`  hogy

túl   érzékeny   vagyok?   Lehet.   Ennyit   megengedhetek   ma-

gamnak   akkor,   amikor   rólimk,   a   cigányokról,   a   cigány
ügyről,    a    magyarországi    cigányság    élethelyzetéről    van
/lenne/ szó.  Egyedül  Tabajdi  Csaba  t.idvözölte az Oi-szágos
Neinzeti  és  Etnikai  Kisebbségi  Önkomiányzatok  meg]elent
vezetőít.

T érjünk a  lényegre.  Ismét -s ki tudja hányadszor? -
állapította  meg  az  Országgyűlés  elé  kerülő jelen-
tés,  a  páiiok  szónokai,  hogy  a  nemzeti  és  etnikai

kisebbségek    parlamenti     képviseleti     l.`gye     holtvágányra
futott.  Miért?  Mert  ez  volt  a  szándék.  Ha  meg  lett  volna  a
szükséges  politikai  akarat,  akkor  most  nem  olyan  „simán'.,

„csont"   nélkül   fogadták  volna  el   azt  a  jelentést,   amelyet
Hende Csaba  igazságügyi  államtitkár terjesztett elő a hon-
anyáknak,  honatyáknak  elfogadásra.  Vége  a  poi.hintésnek.
Legalábbis  az  egyiknek.  Annak,  hogy  a  következő  ország-

gyűlési   választásokig   nem   lesz  teljes  jogi'i   képviselője   az
Országgyűlésben  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeknek.  Ez
már  biztos.  Az  viszont  még  nem,  hogy  meddig  mai-ad  az
alkotmánysértő  késés.  Válasz  nincs!   Ez  a  pillanatnyi  éi.de-

kektől,  a  páiiok  diszpozíciójától,  éi.dekeitől  függ.  Egy jog-
államban elvárható lenne, hogy a pártok figyelembe vegyék
az  Alkotmánybíróság  állásfoglalását  és   megszüntessék  az
évek  óta  tartó  mulasztásukat.  Nem  teszik.  Ez  az  érdekük?
Felemás,  hamis  dolog.  Az  Európai  Unió  en-e  néhány  hete
figyelmeztette   a   hazánkról   szóló  jelentésében   a   magyar

parlamentet.   igy   készülünk   Európába?   Ezzel   a   batyuval
hogyan vehetnek be bennünket?

és  etnikai  kisebbségeknek  mint  Magyarországnak.   És  oly
sokszor  hangoztatták  előadók,  felszólalók,  bizottsági jelen-
tések:  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  államalkotó  ténye-

zők!   Csak  éppen  másodrendl'i  állampolgárokként.   És  amit

itt,  e  helyen,   ezeken  a  hasábokon  néhány  hónapja   íiiam,
inost   inegismétlem:   tapossuk   az   állóvizet!    Megvezetnek

bennünket.   Csupa  hitegetésből   állnak.   Arról   is   beszéltek,

hogy   felesleges,   mert   levegőbe   lóg,   megfoghatatlan   egy
középtávú romaprogram.  És tessék:  kibújt a szög a zsákból.
Van,   létezik   ilyen   romaprogram,   csak   éppen   megújítva,
frissítve.  Ugy tűnik  ennyivel  megelégszik a kormány  is.  No
és  van  egy  cigányügyi  bizottság.  Már  pedig  ez  édeskevés.
Tabajdi  Csaba  felszólalásából  tudjuk  azt  is,  hogy  a  tárcák
nein  terveztek  forrást,  pénzt a cigányügyre!  Pedig  lstenem,
hogy  hitegettek.  Majd  a 2000.  évi  költségvetésben!

A Népszabadság Kományjelentés a kisebbségekről szóló
információjában  egyebek  között  ezt  írja  Cz.G.  „Látszólag
acélos politikai  deklarációk, kevésbé örömteli  valóság.  Ha a

jövő   évi   költségvetést   az   eredeti   terveknek   megfelelően
fogadja el a parlament, akkor a kisebbségek még a meglévő
intézményeiket   sem   tudj.ák   fenntartani...   A   szakemberek
számára   is   nehezen   értelmezhető   költségvetési   tételekből
nem    derül    ki    pontosan,    mennyi    pénzt    szán    az    állam
kisebbségpolitikára."   Igy   aztán   fölösleges   is   elemzésekbe
bocsátkozni`  mert  nincs  miről!

8 izonyára nem csak én éreztem;  amikor a nemzeti és
etnikai  kérdéseket  szóba  hozták  szinte  kizárólag  a
cigánysági.ól   szóltak,   annak   cíinezték.   Mit   inutat

ez?  Mit  bizonyít?  Talán  nem tévedek,  ha  azt  mondom:  nem
csiipán   kisebbségi   kérdésként   kezelik.   A   cigányság  ügye
társadalmi  ügy!  Az Országos Cigány Őnkományzat elnöke
és   az   Országos   Cigány   Önkormányzat   meÉalakulása   Óta
amellett  érvel.  hogy  helyes   lenne,   ha  a  kormány  teljesen
külön  kezelné  a  romaügyet.  Eppen  a  sajátosságai  iniatt.  A
cigányság   élethelyzetét   badarság    lenne   egy   kalap   alatt
kezelni  a  hazai  németségével,  a  szlovák,  szerb,  horvát  stb
nemzetiségiekével.  Összehasonlítani  ez  utóbbiak  életviszo-
nyaival,   életszínvonalával,  társadalmi   elismertségükkel   és
így  tovább.

Ódzkodhatunk,  elégedetlenkedhetünk,  panaszkod-
hatiink.  Ezekkel  nem  sokra  megyi.mk.  Ha  csalód-
tiink  is  -  mert  ne  tagadjuk.  hogy  csalódtunk!  -  le

kell  vonni a megfelelő következtetéseket.  Okok ezek, súlyos
okok   a   kiábi-ándulásra,   de   nem   a   teljes   reményvesztésre.
Történelmünk   során   sok-sok   súlyos   helyzetet   átéltünk   és
túléltünk!   És   ez   a   lényeg.   Kétségtelenül   igaz:   a   magyar-

országi  cigányság  élethelyzete  kilátástalan,  már-már  olyan
válságos,  amely  szinte  megállíthatatlan  s  visszafordíthatat-

lan.    Ezt    a    romlást    kellene    megállítani    a    komány,    az
ellenzék,  a pártok,  a civil  szervezetek, a települési és cigány

önkormányzatok    segítségével,   összefogásával.    Évek   óta
iinalomíg  ismételgetjük,  mondjuk,  j.elezzük,  szólunk  róluk
csendben,    hangosan    milyen    súlyos    kardinális    kérdések
várnak  sürgős  megoldásra.  Nem  sorolom  ismét.   Remény-
kedjrink,   s  a  sok-sok  csalódás  ellenére   is  bízzunk!   Talán
meghallják    a    vészjelzéseket,    amelyet    a    magyarországi
cigányság  ki.ild  a  kormánynak,  a  pártoknak.  a  magyar  par-
lamenthez.

Farkas Kálmán
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Búcsú Dr] Z]lah[ Józseftől
Vártalak  Mester!  Kopka  Jancsi-

val,  a  Kelet-Magyarország  egykori
főszerkesztőjével üzented, hogy ha-
marosan    ismét   meglátogatsz.    Ne
csináljunk nagy  felhajtást,  Te  inajd

gondoskodsz    mindenről.     Emlék-
szem,  amikor az  első  kórházba  ke-
rülésem után jelezted j.öveteled, jól-
eső   érzés   kerített   hatalmába,   re-
ményt, erőt, bizakodást öntöttél  be-
lém,   éreztetted   velem,   hogy   nem
hagysz    magamra,    hogy    mindig,
minden   nehéz   helyzetben   számít-
hatok    segítségedre.    Akkor    még
duzzadtál  az  erőtől,  a  tenniakarás-
tól,  bírtad  az  iramot,  a  gyűrődést,  s
csak    az    ügy,    szeretett  .megyéd,
szülővárosod   Nyíregyháza   elkötc-
lezettjeként  saját,  öntörvényű  poli-
tikusként   szálltál   szembe   minden
olyan   kísérlettel,   amelyből   a   ve-
szélyt   érezted,   amely   miatt   Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg    esetleg    hát-

rányt szenvedhet.

Torokszorítóan  nehéz  szólni,  róni
a    sorokat    egy    olyan    emben.ől,
akihez  szoros  barátság  fűzött.  Ott a
sóstói   kert   teraszán   még   jóízűen
fogyasztottad  egyik  kedvenc  étcled
a    túrós    sztrapacskát,    s    tokajival
koccintottunk  egymás  egészségére,
a  sikerre,  erőt,  egészséget,  türelmet
kívánva      sok-sok      megválasztott
köztisztviselői,    képviselőí,    régió-

beli  funkciódhoz.  Figyelmes  voltál
akkor  is.  Feltűnt,  hogy  alig  eszem

valamit.  Észrevetted  baj  van,  majd
megjegyezted:   „Kálmán!    Ha   úgy

gondolod  máris  vitetlek  Debi-ecen-
be,  a klinikára."

Mester!    Már   nem   teljesítheted.

Hiába  vártalak.  Üzeneted,  hogy  is-
mét  meglátogatsz  Jancsival,  olyan,
mint  az  elillant,   félbeszakadt  gon-

dolat, amely nem teljesülhet már be
soha.   Amíg   éltél   nem   győzött   le
senki,   mert   olyan   mélyen   gyöke-

Dr. Zilahi József a Cigáiiy Álilozatok
EiiiléL(iiiííve  előtt

reztél  a  nyírségi  szegénység  társa-

dalmába,    ahonnan    kiapadhatatlan
erőt merítettél  a  legkritikusabb  idő-

szakokban  is,  mint  a  inegyc  első-
számú  vezetője.  Jó  emberünk  volt!
-   jellemzik   a   romák   azt,    akit   a

szívükbe zártak,  akivel  azonos  hul-
lámhosszon  gondolkoznak.  Dr.  Zi-

lahi   József,    aki   Nyíregyházán   a
Ságvári-telep        cigánygyerekeivel
cseperedett,     és     büszkén     soi-olta

névszerint   is,   kik   az   ő   cigányba-

rátai, az 1.  Országos Cigány Önkor-

mányzatnak  inegalakulásától  kezd-
ve   segítője   volt.    Barátja   Farkas
Flóriánnak,     Farkas    Tibornak,
Raduly  Józsefnek,  a  vái-os,  a  me-

gye  településein  élő,  dolgozó  sok-
sok    romavezetőnek.    Oi.szág-világ

clőtt felvállalta a roma ügyct. 0lyan

vezető  volt,  akinek  nem  kellett  le-

ereszkedni   a   romához,   mert   élet-
közelben volt velük mindig.

Nem   volt   véletlen,   hogy   az   1.

Országos   Cigány   Kisebbségi   Ön-
kormányzat   első   vidéki   elnökségi

ülését és közgyűlését Nyíregyházán

taiiotta.  Szoros  baráti  szálak fűzték
Farkas Flóriánt dr. Zilahi Józsefliez,

1999.  november „LIJNGO  DROM"

aki   harcostársa   volt   azokban   az
országos bizottságokban,  ahol a ro-
ma ügyet kellett képviselni.  Dolgo-
zószobájában fogadott bennünket, s
végtclenül    boldog    volt,    kitünte-
tésnek  tartotta,  hogy  az  első  ilyen
fómmnak Nyíregyháza ad otthont.

Büszke  volt  arra,  mikor  megren-
deztük   az   első   roma   folklórfesz-
tivált.    Ott    volt    Nagykállóban    a
szólisták-zenekarok   versenyén,   az
clső   roma-magyar  nyelvű  vers   és

pi.ózainondó   versenyen,   ott   állt   a
gáton,  amikor jött  az  árvíz,  amikor
segíteni    kellett    az    újjáépítésben,
hadat  üzent  a  csóróságnak.   Zilahi
JÓzsef,  a  megye  első  számú  robo-
tosa  volt,  soha  nem  felejtette  el  a
Ságvári-telepet.   Jószívvel   gondolt
vissza   azokra   a   romákra   akikkel
együtt   nevelkedett-gyerekeskedett.
Szavával,   tekintélyével   ott   állt   az
Országos    Cigány    Önkormányzat
mellett.

Mestci-nek  hívtam.  Elsőként.  Ké-

sőbb már szűkebb kömyezetében és
barátai  is  így  emlegették.  Valóban
mester   volt.   Zseniális   ember,   ve-

zető,   aki  az  ügy  érdekében  képes
volt  okos  kompromisszumokra,  ha
azt  látta,  hogy  az  a  inegye  érdeké-
ben   való.   Legyőzte   a   kór.   Nehéz
lesz  pótolni.  0lyan  űrt hagyott ma-

ga  után,  amelyet  soha  nem  tölt  be
senki.

Vártalak Mester.  Ígérted,  üzented
Kopka      Jancsival,      hogy     jössz.

„Megszegted"  az  ígéreted.  Ez  soha
nem  történt  még  meg Veled.  Októ-
ber   12-én  örökre  elmentél,  alig  63

évesen.   Két  évvel  ezelőtt  még  Te
hajtottál  fejet az Északi Temetőben
a    Holokauszt    Cigány    Áldozatai
Emlékműve  előtt  tisztelegve.  Most
mi hajtunk fejet előtted a cigányság
nevében.

Farkas Kálmán
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Esély az érettségire
Új program a ,,Roma Esély" Alternatív Alapi'tványi Szakiskolában

„1996-ban először fordult elő,
hogy  a   cigányság   saját   kezébe

véve   sorsának   intézését,   maga

hozott létre olyan oktatási intéz-

ményt,  amely  nem  csak  cigány,
hanem   ugyanolyan   nehéz   sor-
ban lévő nem cigány fiatalolmak
adott lehetőséget, esélyt. A szep-

temberi   tanévkezdés   60   fiatal-
nak    kínált    lehetó'séget,    hogy

szakmatanulással  javíthassanak
esélyeiken.   A   régíóból   érkezó`,

többségükben bejáró tanulók kö-

zül néhányan napí  kétszer más-
fél órát is  utaztak buszon-vona-

ton, hogy tanulhassanak,  együtt
lehessenek  társaikkal,   megpró-
báljanak  kitömi  abból  a  szoció-

kultúrális kömyezetből, mely te-
hetetlenségre   kényszerítette   ó'-
ket.„

1999    szeptemberében    nem-
csak új  helyen,  hanem  új  arccal
várta a „Roma Esély" Altematív
Alapítványi Szakiskola a tanulni

vágyókat.   Újabb   eséllyel,   mely

már nemcsak szakmát, de érett-
ségit  is   kínál.   Erról   beszélget-

tünk Csillei Béla igazgatóval.

-  Hogyan működik az iskola?
-  Az  Országos  Cigány  Önkormányzat  és

a  „Lungo  Drom"  alapította  az  intézményt,
de    hangsúlyozom    ez   nem    cigányiskola.
Tantervi   keretek   között   van   cigány   nép-
ismeret,   művészet,   interkultui.ális   nevelés,

de egyébként  a  mi  tantervünk  is  a Nemzeti
Alaptanterv,  csak más  módszerekkel,  gyer-
mekszerető   pedagógusokkal,   akik   kifeje-
zetten hátrányos helyzetű fiatalokkal szeret-
nek  foglalkozni.  Az  iskola  bejegyzett,  álla-
mi   nomatív   támogatással   bíró,   önállóan

gazdálkodó  intézmény.  Tanügyi  dokumen-
tummal  rendelkezik,  órarend  alapján  zajlik
a tanítás, a főállású és óraadó tanárok  mun-
káját  a  Nemzetí  Szakképzési   lntézet  szer-
vezésében   iskolapszichológus,   pedagógiai
asszisztens     és     szociális     munkás     segíti.
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Munkakörömből     adódóan    a    pedagógiai

program  menedzselésével  is  foglalkoznom
kell.   Ezen  kívül   a  tanácsadókkal,   a  szak-
értőkkel   együtt   biztosítjuk   a   napi   munka
zavartalanságát,  de  a  terjesztés  a  más  tele-

püléseken,  ennek  a  programnak  alapján  in-
dítandó   iskolák   kezdési   nehézségében    is
segítünk.

-   Idén   szepieinbei.beii    beind.ilt   a   gim-

náziumi  kéi)zés.  Ei.i.ől  mii  lehei  iLidni?
-  Az  iskola  fejlesztése  a  „Roma  Esély"

program elveiből adódóan jelenti a működő
modell  szakiskolai  foma  megerősítését,  az
érettségit   adó   intézménnyé   történő   átala-
kulását,   valamint   a   kiscbbségi   népismeret

programja  alapján  történő  etnikai  feladatok
vállalását.   Ezt   a   szakiskolát,   a   Dolgozók

Gimnáziuma  valamint  esti  levelező  formá-

jának   létrehozását,   megs7.ervezését   tartal-
mazza.    A   szakiskola   fejlesztése   a   9.-10.

osztály  elvégzése  utáni   szakképzés  skálá-

jának  bővítését,  újabb  piacképes  szakmák
oktatását jelenti.  Ehhez kapcsolódik  a szak-
iskola   számára   törvényileg   biztosított   fel-

zárkóztató évfolyamok megszervezése.  En-
nek    során    a   nyolc    osztállyal    nem   ren-
delkezők  intenzív képzés  keretében  szerez-
hetik  meg az alapfokú  iskolai  végzettséget.
Ezt  követően  számukra  is  lehetőség  nyílik
alapvizsgát   nem   igénylő   szakmák   elsajá-
títására.   Az  ehhez  szükséges  szakoktatók,
valamint  a  tanműhelyek  biztosítása   folya-
matos.

A 22.  életév alatti  fiatalok számára a 9.  és

10.   osztály  befejezése.  a  későbbiekben  az
a]apvizsga  letétele  illetve  a  szakképzettség
megszerzése  módot  ad  tanulmányaik  nap-

pali  rendszerű  formában  való  folytatására.
Az   idősebbeknek  az  esti   vagy  a   levelező
képzés  marad  járható  útnak.   Számunkra  a
meglévő,   kidolgozott  pedagógiai   program
tantervi  része  és  az  azt  megvalósító  meg-
felelő  tantestület  ad  lehetőséget.. Ez  a  prog-
ram  egy  olyan  intézmény  kialakulását  mu-
tatja be,  amely a 9.  osztálytól  az érettségiig
módot ad a halmozottan hátrányos helyzetű
cigány  és  nem  cigány   fiatalok  számára   a
tanulásra,    a   továbblépésre,    önbecsülésük
megőrzésére.

-Az idejáró gyerekek háirányos  helyzeiű-

ek.  Milyen segítségei nyúj[  nekik az  iskola?
-   Diákjaink   szélsőségesen   rossz   körül-

mények  között  élnek,  a  szülők  munkanél-
küliek,  a  bejárók  lakóhelyén  szinte  semmi-
féle munkaalkalom nincsen. A napi étkezés,
tisztálkodás és utazás költségeit sokuk sem-
miképpen   sem   tudta   volna   előteremteni.
Ezért   már   az   első   napoktól   meg   kellett
teremtenünk    ennek    anyagi    fedezetét    is.
Tanulóink   az   iskolától   kapják   a   bérletet,
mindennapra jut egyszerű  de  bőséges  étke-
zés,  esetenként  ruhaneművel  és  tisztálkodó
szerekkel  is  az  iskola  segíti  ki  a  rászorulót.
Ezen  kívül  ugyancsak  idén  szeptemberben
átalakult  a   volt  Lomb utcai   épület  kollé-

giummá,  ahol  a bejáró fiatalok  laknak.
-  Az   iskola  milyen  táinogaíásban   Í.észe-

sül?
-   Több   hazai   szervezet,   közalapítvány

nyújtott anyagi  és  szakmai támogatást,  me-
lyek   összegéből   nemcsak   az   iskola   tech-
nikai  bázisát  sikerült  megalapozni,  de  több
fontos vizsgálat  is megkezdődhetett.

8. Kóté Lilla
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Ha  bemegy  az  ember  valamelyik  kise-

gítő  iskolába,  vagy  egy  úgynevezett  kor-
rekciós osztályba, elámul  a cigány gyere-
kek  magas  arányán.  Vagy  nem  ámul  el,
mert   eleve   tudja,    hogy   ezek    a    sulik,
tanulócsoportok   tele   vannak   cigányok-
kal.  Mindebből  logikusan  következhetne,
hogy   a   romák  között  viszonylag   sok  a
buta,  vagy  enyhén  értelmi  sérl`ilt  gyerek.

Csakhogy  a  dolog jóval  bonyolultabb.
Vagy egyszerűbb.  Mert két hasonló adott-
ságot  mutató  gyerek  közül  egyszerl'ibb  a
telepire ráfogni, hogy tehetségtelen,  buta,
sőt „gyogyós".  ,.Gyogyóba" való.  Hiszen
a    megcsontosodott    magyar   pedagógiai

gyakorlat  föltesz  egy  lécet,  s  valaki  vagy
átugorja,  vagy  leveri.  Vannak  persze  más
lehetőségek   is.   Hogy   mondjuk,   inegre-
zegteti   a   lécet,   de   az   a   helyén   marad.
Esetleg  neki  se  fut.   Mert  nem  akar,   fél,
nem  magyarázzák  meg  neki,  miért jó  ha
átugorja.  Az  meg  a  kutyát  sem  érdekli,
hogy  kislabdadobásban  például  egészen
ügyes  lehetne.

Persze, ha valaki a „gyogyóban" végez,
örökös  bélyeg  marad  rajta,  s  talán  saját
magáról  is  elhiszi,  hogy  hülye,  nem  való
semmire.    Ebből    következően    igencsak
iiiegnő azoknak a pedagógusoknak, orvo-
soknak,  pszichológusoknak  a  felelőssége,
akik  kisegítőbe  irányítják  a  gyerekeket.

A   napokban   került   kezembe   Csalog
Zsolt    könyvhétre    megjelent,    irodalmi

Kisegítő
szociográfiákat  is  tartalmazó  posztuinusz
könyve, amelyben az egyik szöveg Orsós
nevű  hőse  azon  tanakodik,  hogy  amikor
őt    „gyogyóba"    küldték,    úgy    harminc
évvel  ezelőtt,  az  akkori  döntnökök  egy-
szei-űen  ostobák  voltak  és  tévedtek,  vagy

pedig  bűntényt  követtek  cl.  Azt  mondja,
akik   akkor   engem   a   gyépébe   kl.ildtek,
maguk   voltak   odavalók.   Ha   nem   még
inkább  dutyiba.

Orsós szavait élete története erősíti,  na-

gyítja  fel.   Pár  év  múlva  akad  cgy  tanár,
aki   i-ájön,   hogy   semmi   gond   nincs   az
értelmi  képességével,  s  tesz  is  érte,  hggy
a    fiú    normál    osztályba    kcrüljön.    Am
hiába  lesz majdnem jeles,  a nevelőintézet
általános   iskola  után  nem  gimnáziimiba
adja   a  zenei   téren   is   kimagasló   Orsóst,
hanem  segédmunkásnak.  Az  építőipar,  a
szakmaszerzés  idejét  a  munkanélküliség,
sőt a hajléktalanság évei követik,  majd az
elhatározás,    hogy    tanulni    akar.    Estin
érettségit   szei-ez,   beül   a   pesti   egyetem
előadásaira,  könyvtárba jár,  s  nein  csak  a
hallgatók,   de   a   pi-ofesszorok   között   is
támogatókra  talál.  Többek  között  Czine
Mihályt említi.  A  csattanó,  hogy  az egy-
kori    állami    gondozott    gyépést    elsőre
felveszik  filozófia  szakra,  pedig  oda  pro-
tekcióval  sem  könnyű  bejutni.

Orsós    vélekedését,    hogy    a    cigány

gyerekeket könnyebben  leírják,  nemcsak
a  saját,  de  a  kis  Rákóczi  Karolina  tör-

ténete  is  megerősíti,  akivel   nemrég  egy
zempléni   táborban  találkoztam.   A  nyír-
ségi   cigány   lánynak   az   elsős   tananyag
elsajátítása    nehézséget    jelentett,    i'igy-
hogy  áttették  a   felzárkóztató  osztályba.
Csupa  lebukott  roma  gyerek  közé.  Sze-
rencséjükre  kitűnő  cigány pedagógushoz
kerültek,    aki    saját    példáján    keresztül

pontosan   tudta,   hogyan   lehet   motiválni
ezeknek    a    nehézsorsú    családoknak    a

gyerekeit,   és   a   felzárkóztatás   olyan  jól
sikerült,  hogy   Karolina  tavaly  a  negye-
diket    inár    kitűnővel     végezte,    amiért
aztán  „Oroszlánköröm"-díjat  kapott.  Zá-
rójelben    meg    kell     említeni,    hogy    a
kislány  hirtelenjében  médiasztár  lett,  s  a
szenzációvadász      riporterek      zseninek
kiáltották   ki,   inire   beképzeltté   vált,   kc-

rülte   az   iskolát,   tanulmányi   eredménye
leromlott,  s  tanárainak  nem  kis  crőfeszí-
tésébc  kerl.ilt,  hogy  mostanra   ismét  egy
aranyos  kislány  a  sok  közül,  aki  történe-
tesen  megint jó  tanuló.

Mondják,   a   kivételek   erősítik   a   sza-
bályt.  Csak amikor túl  gyakran kivételek-
be  botlik  az  ember,  elgondolkodik  i-ajta,
vajon jók-e a szabályok?  S mi mindennek
kellene    változnia    ahhoz,    hogy    egy    a
többség    számára    ismeretlen    kulturális
közegből,  másfajta  szocializációval  érke-
ző  roma  gyereket  ne  legyen  egyszerűbb
kisegítő  iskolába  küldeni?

Jenei  Gyula

Éhező  gyermekek
Húszezer   gyei.mek   éhezik,    130   ezer

pedig  egészségtelenül,  egyoldalúan  táp-
lálkozik  hazánkban  -állítja  a  Gyermek-
étkeztetési   Alapítvány.   Adataik   szeriiit

nap  inint nap  150  ezer  gyei-inek  ncm jut

megfelelő     táplálékhoz     Magyarorszá-

gon.  Tapasztalataik  szerint  az  északke-
leti    országrészben    a    legsúlyosabb    a
helyzet.

A       Gyermekétkeztetési       Alapítvány
tavaly    a    különféle    cégektől    és    vállal-

kozóktól   kapott  támogatásból   60   millió

forint  értékben  tudta  segíteiii  a  rászoruló

gyei-mekeket.  Az  esetek  túlnyomó  több-
ségében az iskola, óvoda jclzése nyomán,
azoknak   a   gyerekeknek   az   étkeztetését
Íizetik   ki   az   oktatási  .intéziiiényen   ke-

reszti.il, akik a pedagógusok szerint rászo-
rulnak.

A  gyerekek  gyakran  azért  nem  jutnak
hozzá   az   egészséges,    fejlődési.`k   szeiii-

pontjából  létfontosságú  ételekhez,  mei-t  a

szülők   pénzhiány    miatt    inkább   tápláló
élelmiszereket - biirgonyát,  tésztát - vesz-
nek.   A  húsfélék,   a  gyümölcsök,  a  zöld-
ségek  kimaradnak  a  fiatalok  étrcndjéből.
A  KSH  szakértői  szerin{  az alacsony  hús-
és   halfogyasztás   akkor  lenne   élettanilag
elfogadható, ha több tej, vaj  és  más tejter-
mék   jutna   a   családoknak.    Ugyanakkor
azonban   a   családokban,
ahol    gyermeket    nevel-
nek,  egyes  esetekben  25
százaléknál   is   kevesebb

tejet   fogyasztanak,   mint
a   gyemiektelenekben,   a
sajt   és   egyéb   tejtermé-
kekből   pedig   gyermek-
számtól    ft.iggően    20-70

százalékkal      kevesebbet
tudnak megvásárolni. Je-

lentős  a  különbség  zöld-

ség-    és    gyümölcs    fo-

gyasztásban  is.
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Az  önkormányzatok  erőfeszítései  elle-
nére  a   felmérések  szerint  ma  közel   100
ezer   gyermek   rendszertelenül   eszik.   A

gycrmekvédelmi  törvény  szerint  3  vagy
több gyermek  esetén,  az étkezési  díj  felét
alanyi    jogon    téríti    az    önkormányzat,
egyéb   esetben   50   illetve   30   százalékos
támogatásban  részesülhet  a  család.
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Menédék minden romának
Vállalkozókat karolt fel az Ózdi  F?egionális  Roma  KÖzÖsségi  KÖzpont

Az  Ózdi  székhelyű  Regionális

Roma  KÖzÖsségi  Központ  egyik

kiemelt  feladatának  tekinti  a-

régióban  vállalkozni  kívánó  cigányok

képzését,  vállalkozóvá  válásuk
elősegítését,  erkölcsi,  jogi,  szakmai

támogatását.  Mindennek  bizonysága
az  a  nemrég  befejeződött tanfolyam,
melyet  -alapítványi  támogatással  -
a  központ szervezett  az  lnnovációs

Központ,  a  Megyei  Munkaügyi
KÖzpont,  valamint  a  Kereskedelmi

és  lparkamara  Ózdi  Kirendeltsége,
továbbá  az  Észak-magyarországi

Regionális  Átképző  Központ
közreműködésével.

A    tanfolyam    lezáriával    a    hallgatók
többsége   üzleti   tervet   készített,   bízván
abban,    hogy    sikeres    inegítélés    esetén
vállalkozása    beindításához,    illetve    to-
vábbfejlesztéséhez  vissza  nein  térítendő
támogatáshoz juthat.

A  pályázat  erbírálására,  az  eredinény-
hirdetésre  önmagától  adódóan  -  a  közös-
ségi központban került sor. A pályázókat,
a meghívott szakértőket -közöttük Marc
Ellinngstad-ot,  az  Amerikai  Terület-fej-
lesztési      Minisztérium      magyarországi
képviselőjét  -  Győri  András,  a  projekt
vezetője  köszöntötte.  Ezt  követően  Ko-
máromi    Barna    cigány    képzőiiiűvész
tárlatát  tekinthették  meg  a jelenlévők.  A
zsűi-izett  alkotások  többsége  egyébként  ~

pénz   híján   -   keret   nélkül   „ineztelenke-
dett",   hiszen   a  megfelelő   anyagi   háttér
nélkül  nem  lehetett  a  művek  minőségé-
hez  illő  „tálalást"  inegteremteni.    `

A tárlatvezetést követően - melynek ré-
szét képezte a hátrányos  helyzetű  cigány
tanulók   felzárkóztató   programja   tanfo-
lyamának   felkeresése   is   -   beszámolók,
előadások  sora  hangzott  el  a  cigány  ki-
sebbség    felemelkedését    szolgáló    ózdi

programokró1.
Kovács  Ottó,  a  Szabó  Lőrinc  Általá-

nos   és   Szakiskola   igazgatója   az   intéz-
ményben   1993   óta   folyó   szociális   gon-
dozó   és   ápolóképzés   eddigi   tapasztala-
tairól   számolt  be  a  jelenlévőknek.   Mint
azt  többek  között  kifejtette:   az  illetékes
ininisztérium  támogatását  élvező  projekt
hosszú  távon  is  sikeresnek  bizonyult.  A
hallgatók  beiskolázása  nem  okoz  gondot
és -60-70 százalékuk az eredeti céloknak
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megfelelően -a cigány etnikum közül ke-
rül  ki.  A  képzést  illetően  nemzetközi  ta-

pasztalatokkal    is    rendelkeznek,    hiszen
évek óta gyümölcsöző miinkakapcsolatot
tartanak  fenn  egy  hasonló  profilú  római
intézettel.

Az ózdi  adatok különben   -  minden et-
nikai   felhang   nélkül,   de   a   művelődési,
beilleszkedési   szándékot,   akaratot   is   fi-

gyelembe  véve -  meglehetősen  elgondol-
koztatónak tűnnek.  A Szabó Lőrinc Álta-
lános  és  Szakiskolába  beiratkozott  első-
sök  54  százaléka  például  roma  volt.   Ez
önmagában    senkit    sem    zavart    volna,
csakhogy ehhez társult egy másik adat is:
a szülők több mint 60 százalékának nincs
munkahelye,   kétharmaduk   pedig   gyer-
mekvédelini  táinogatásból  tengeti  életét.

A  romák  felemelkedésének  egyik  leg-
főbb  akadálya  -  és  ebben  minden  i-észt-
vevő  egyetértett  -  az  alapképzettség  hiá-
nya.   Ennek   fontosságát   emelte   ki   Ríz
Gábor, a BOKIK Ózdi Kirendeltségének
vezetője  is,  aki  -  egyebek  mellett  -  a  fel-
zárkózás  lehetőségeit  latolgatva,  kiemel-

te:   a   vállalkozók   számára   végső   soron
nem papír kell, hanem olyan tárgyi  ti`dás,

mellyel   egyre   bonyolultabbá   váló   vilá-

gunkban is képesek lesznek elboldogulni.
Vass   Tímea   népművelő   a   közösségi

ház által  finanszírozott  projektek  érzelmi

kihatásáról,  lelki-szellemi  vetületéről  tar-
tott  előadást.  -  A  cigány  alkotók,  inűvé-
szek,  kézművességüket  inűvészi  szinten
művelő  mesterek  számára  -  húzta  alá  -  a
művészetek az önkifejezési  fomák egyi-
két  jelentik  annak,  hogy  bebizonyítsák:
ugyanannyit,   vagy   többet   émek,   mint
szerencsésebb  körülmények  közé  szüle-
tett fehérbőrű  társaik.

Az alapgondok és  feladatok  felvázolá-
sa  után  még  több  szakértő  is  kifejtette  a

programmal     kapcsolatos     véleményét.
Csongor  Anna,  az  Autonómia  Alapít-
vány  igazgatója  a  pályázati  lehetősége-
ket  ecsetelte.  Egyúttal  felhívta  a  figyel~
met  arra:  pályázni  csak  az  pályázhat  si-
kerrel,   aki   az   előírt   szaktudással   és   a
miniinális  kockázatot  fedező  saját  tőké-
vel  rendelkezik.  A  pályázat  benyújtásá-
nak  különben  alapfeltétele  volt  a  Jóléti
Szolgálat,  a  Munkanélküliekért  Alapít-
vány  által  finanszírozott  intenzív  tanfo-
lyam   elvégzése.    Ennek   a   vállalkozók
eleget  is  tettek,  s  nem  kevés  izgaloinmal
várták,  amikor a  bíráló bizottság elnöke,
Várnai  Márton,  a  Pécsi  Roina  Közös-
ségi  Központ  vezetője  eredményt  hirde-
tett.   A  hat  jelentkezőből   végül   is  négy

pályázatot  minősítettek  támogatásra  ér-
demesnek.

8. Tóth Gyula
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Életmű a forgácsok között
És   lassan   kikei-ekedik  a   történet.   Ba-

logh Zsigmond Túrkevén született, szülei
a  háború  után  költöznek  Kondorosra.  Itt
nő  fel,  dolgozni kezd,  megnősül.  Átlagos
történet  is  készülhetne,  de  a  fii'i,  a  fiatal-

A    fiatalember   a   Keleti    pályaudvar
egyik   telefonfülkéjében   áll   és   tárcsáz.
Nem   most,   hanem   úgy   harminc   éve.
Egészen   pontosan    1970-.et   írnak,   ősz
van,   olyan   igazi   ősz.   Talán   foglalt   a

készülék,  amit  hív,  talán  idegességében
mellényúlt   egy   számmal.    Újratárcsáz,

kicsöng.  A  fiatalember  kérdez  valamit,
aztán   csak  szorítja,   szorítja   a   kagylót.
Úgy   érzi,   nem   tud   mozdulni,   földbe-

gyökerezik  a  lába.  Percek  telnek  el,  de
lehet,  csak ő érzi  így.  Azt közölték  vele,
kicsit  áttételesen  ugyan,  hogy  fafaragó
lett.

A   fiatalember   különben   Kondoroson
él, nős.  Hat éve vágtak bele az építkezés-
be  négyezer  forinttal.   Hároinezerhatszá-
zért telket vettek a  Rákóczi  úton,  a többi-
ből  meg nekikezdtek  a  háznak.  Alig  ma-
radt  valamicske   pénzük,   teljesen   lenul-
lázták  magukat.  Jókor jött  ez  a  hír,  hogy
ezentúl  hivatásos  fafaragó.  Soha  nein  fe-
lejti  a dátumot  1970  november  12.  Aztán

van  egy  másik  dátum,   1974  március  2.
Akkor  ünnepli   a   negyvenedik  születés-
napját.  És azon a napon  lesz népi  iparmű-
vész.

A   legboldogabb   születésnapom   volt,
mondja  a  kondorosi  inűhelyben  az  idős
férfi,  aki  Balogh  Zsigaként  mutatkozik
be.  Igy  ismei-ik  országszerte  azt  az  egy-
kori fiatalembert, aki azóta régen kifarag-
ta  már  a  házi.avalót.  És  akit  arra  kérünk,
meséljen róla, miféle hétköznapok, törté-
netek, hangulatok és elszánások jelölik ki

születéstől   a  csillagokig  futó   útja  eddig

megtett  szakaszát.

ember az átlagosnál  többet olvas. Tanulni
akar,   leginkább   a   kőmi'ives   szakinához
vonzódik,  ám  szédülős  fajta.  Beiratkozik

a  téeszbe,  tanyára  kerl.`lnek.  Télen  ott ke-
vés  a  munka,  a  ló  viszont  sok,  így  unal-
mában,   meg   talán   azért   is,   mert   sokat
olvasott  a  népművészetről,  fai-agni  kezd.

Első   munkája   egy   tenyérnyi   lovacska,
mutatja,   épp   a   múlt   héten   törték   le   a

gyerekek,    persze    véletlenül,     a     lábát.
Anyósát,   aki   zsákfoltozó   asszony   volt,
egyetlen     bicskával     faragta     fába.     De
csinált  inindenfélét,  fiataleinberként  még
bikinis  lányokat  is,  aztán  amikor  össze-

gyűlt jónéhány  faragványa,  átment  taná-
csot  kémi  Csabacsűdre,  bizonyos  Varga
Laci  bácsihoz.  Ő jóindulatúan  megbírál-

gatta    Balogh    inunkáit,    amelyekből    a
kultúrház    vezetője    tizenegyet    beválo-

gatott  és  elküldött  egy  közös  kiállításra.
Ott  figyelt  fel  rájuk  a  szarvasi  háziipari

szövetkezet  elnöke,  aki  aztán  inegkerestc
Baloghot, hogy fiam, akar-e fafaragó len-
ni.  Azt inondta,  hogy ami  munkát a zsűri
elfogad,  azt ők mind megveszik.  No,  en-
nek a látogatásnak lett a folyománya az a
telefonbeszélgetés.

Balogh  Zsigmondnak  volt  önálló  kiál-
lítása  Kondoroson  is.  Kupecz  doktor  is
megtekintette.  Hősünk meg azt kérte tőle,
hogy  segítsen  neki,  hogyan  tudna  ponto-
sabban   inegfaragni   az   emberi   test   ará-
nyait.   Mire   az   orvos   megszerezte   neki
Barcsay   Jenő   Művészeti    anatómiáját,
amely  hatalmas  segítséget jelentett.  Egy
darabig  mérte,  hasonlítgatta  az  alakokat,
most   inár   ilyesmire   nincs   szükség,   de
azért néha  csak  előveszi  az albumot.

Ülünk  a  műhelyben,  beszélgetünk.  Tá-
lalószekrények,    tékák,    áttört    faragású,

jellegzetes     békési     székek,     még     egy
gondolkodó  szék  is,  és  a  tíz-tizenöt-húsz
centis   kis   figurák,   kucsmás   parasztok,
bekecses  szlovák  asszonykák,  furulyázó

pásztorok, egy másik sarokban a betlehe-
mi  jászol  alakjai  Jézuskástól,   Máriástól,
három   királyostól,   állatostól,  jászlastól.

Aztán egy  fél  méternél  is magasabb gyö-
nyörű    Madonna-szobor    is,    a    inűhely
egyik  ékeként.

Azt   találom   kérdezni,   iiielyik   a   leg-

kedvesebb  darabja,  illetve  van-e  olyan,
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ainitől   nem   válna   meg.   Az   a   tányér,
mutat  a  falra.  Azt  tíz  hónapig  faragtam.
Nem  azért  mert  olyan  munkás,  inondja,
hanem,   mert   olyan   vékony   az   oldala,
hogy  háromszor  kellett  kiesztergálni,  s
utána  inindig  pihenni  hagyni  a  fát,  s  a
virágokat  is  csak  úgy  lehetett belefarag-
ni,   hogy  egyet-egyet,   és   mindig   ellen-
kező  irányba,  mert  különben  szétrepedt
volna a tányér.  Nem  firtatom tovább,  tu-
dom  a  szakma  legrejtettebb  titkairól  be-
szél    most    a    inester,    olyan    titkokról,

amelyek   i'igyis   csak   a   legavatottabbak
számára  mutatják  meg értelmüket.  A  lé-
nyeg,  hogy  a  tányér  nem  eladó,  pedig
egy    olasz    néhány    éve    nyolcvanezer
forintot  kínált  érte.   De  nem  eladó  az  a
kicsi  bonbonos  szelence  sem,  amit  fele-
sége  egyik  születésnapjára  faragott.

Felesége már nem él.  Gyerekei nincse-
nek, van viszont egy pótunokája.  A tava-
lyi  kegyetlen  év  volt.  Eltemette  az  anyó-
sát, anyját, s közel  negyven évnyi,  szere-
tetben   eltelt   házasság  után   feleségét  is.
Azt mondja,  nem  tudja,  hogy bírta  volna
ki  a  csapásokat,  ha  nincs  a  keresztlányá-
nak a gyereke, a nyolcéves Kitti, aki neki
a   legjobb   barátja,   s   a   nehéz   napokban
mindig arra gondolt, a kislánynak szüksé-

ge  van  rá.
Sok mindenről szót ejtünk még.  Beszé-

lünk a cigányságáról, aminek, bár tagadni
sosem  akarta,  Kondoroson  nincs jelentő-
sége.    Csak   néhány    roina    család   él    a
településen,   s   ők  betagozódtak,   elkeve-
redtek a  magyarok közt,  s  dolgoznak be-
csületesen.  Aztán  a  falakra  akasztott  tá-
nyérokról   a   népi   mesterségek  kerülnek
szóba,  a pályatársak, a barátok, akikkel a
kiállításokon   csereberél,   ő   faragást   ad,
azok  cserepet.  Az  a  zöld  szélű  például,
bök  az  egyikre,  a  Kossuth-díjas  fazekas,
a karcagi  Kántor bácsi műhelyéből való,
az  a  fekete  meg  Nádudvarról,  Horváth-
éktól,  a  kék  mintás  pedig  a  hódmezővá-
sárhelyi  Mónuséktól.

Arról  is  beszél,  hogy  Erdélyben  is járt

gyűjteni  motívumokat,  a  fafaragás  ősha-
zájában,  s  hogy  eredendően  a  formák je-
lentést  hordoznak`  Például  a  kopjafák.  A
feleségéét mutatja, amit nemrég cserélt ki
kősíremlékre.   Ez  a  tulipán  a  tetején  azt

jelenti,  hogy  nő  volt,  a  következő,  hogy
férjezett,   a   harinadik  pedig,   hogy   nem
volt se öreg, se  fiatal, ez ineg itt,  hogy el-

ment  a  csillagokba...
Jenei Gyula
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Vendégünk: Szepesi József
megszeni]edíiík a maguiik lgazáf
amléií nem jár se 1)ér se I)al]éi'"

/Kölfö'fárs/
R.h.

Szepesi    József   valóban    „Költő-
társ". Egyidőben, olykor együtt szen-
vedtünk  a  magunk   igazáért,   amely
olykor  úgy  tűnt,  hogy  túl  nő  a  „mi
ügyünkért"  című  fejezeten,   s  egyre
inkább közös üggyé válik.  Az
ügy,  amely  egyben  sors  is.  A
költő felelőssége itt kezdődik,
hogy   tud-e  népben,   nemzet-
ben    gondolkodni?    Hogy    a

problémák  porából   fel   tud-e
emelkedni?    Tud-e    számyat
növeszteni  a  tehetség,  amely
Szepesi  József esetében meg-
kérdőjelezhetetlen.

Szepesi  JÓzsef  őszintesége,

nyíltsága, szókimondása, sok-
szor      petárdaként      robbant,
mert  mindig  a  dolgok  lénye-

gére tapintott. A félig magyar,
félig cigány, félig palóc szóki-
mondásából nőtt ki az a tehet-
ség, amelyet sem a társadalmi
viszonyok,  sem  az  életkörül-
mények  nem  tudták  „betoko-
sítani", sem behálózni a sunyi

zött  öntvényt  tisztított,   savas,   lúgos

gőzben.  Ezt  a  munkaterületet  „halál-
gyámak"   hívták.    Jóska   egészen   a
csópo`rtvezetőségig vitte.

Közben írt. A hetvenes évek elej.én

jelent meg az „Elszórtan, mint gyom"
című      verseskötete.      Rendszeresen

publikál      különböző      műfajokban,
(vers,   novella,   tárca,   esszé   stb,)   az
Írószemlében,   a   Palócföldben,   napi
és heti  lapokban.

szerkesztő  volt.  Riportjaira  a  szocio-

gráfiai mélység volt ajellemző. Írásai
nemcsak a felszínt karcolták meg, ha-
nem  a  miérteket,   az  ok  és   okozati
összefüggéseket is szembesítette.

Szepesi    József   az    egyik    legna-

gyobb formátumú költő.  Tökéletesen
ír   hexameterben,   jambusban,   már-
már klasszikus  a  rímek tisztasága.  A

„Mámor  templomában"  című  kötete
is erről tanúskodik.

és sanda gondolatok. Talán a kemény
életiskola tette ilyenné.

Négy éves volt, amikor az édesapja
meghalt,  tizennégy  éves  koráig  inté-
zetben,  nevelőszülőknél  volt.  Szoba-

festő-mázoló   szakmát   tanult,   hogy
minél hamarabb kenyérkeresővé vál-

jon.  Felnőtt  fejjel  levelezőn  végezte
el  a  közgazdasági  technikumot.   Az
örökös    nyugtalansága    miatt    több
munkahelye  volt,  dolgozott  rakodó-
munkásként,   tűzhelygyárban,   öntö-
dében  embertelen  körülmények  kö-
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Közben  albérletből-albérlet-
be  vándorolt,  személyiségét  a
nehéz    életkörülmények    nem
tudták kikezdeni,  mert  szünte-
len próbák alatt volt a lelke.  Ez
a kemény,  férfias  megjelenésű
ember  a   verseiben,   írásaiban
könnyezve  aggódott  a  cigány-
ságért.   0ly   soksz.or   félreállí-
tották érdemtelenül, de ha hív-
ták, jött,  mint most  is.  Az  Or-
szágos  Cigány  lnfomációs  és
Művelődési     Központ     veze-
tősége   Szepesi   Józsefet  bízta
ineg az lrodalmi Kabinet veze-
tésével.

Örömmel      vállalta,      hogy
rendszerezi  a cigány  írók,  köl-
tők,   újságírók   életpályáját   és
inűveit.   Élet   és   munkakörül-

/.`oíó.. W.ydú G-t'!`/"    ményeik feitérképezését fontos

1972-től közéleti költőként emlege-

tik.  Szociális érzékenysége az elesett,
kiszolgáltatott emberek felé vezeti.  A
dolgok mélyére ás, hogy hitelesen tár-

ja fel  a  problémákat.  A  „Telepi  cigá-
nyok"   című   riportkönyvét   említhet-
ném,  ahol  a  sorsok  szinte  megeleve-
nednek, s mi tanúi lehetünk az esemé-
nyeknek.  A  kendőzetlen  őszinteség a
nyitja Szepesi József írásainak.

1986-ban   a  Romano   Nyevipe,   az
első   cigány   újság   főmunkatársa,   s
amikor elfogyott a pénz egy évig fő-

feladatának  tekinti.   A  romonológiai
központtal  karöltve begyüjtik a  nyel-
vi, hagyományok és a szokásokra vo-
natkozó írott, fellelhető anyagokat.

Elérkezett   a   fészekrakás   ideje   -
mondta   Szepesi   József.   Fontosnak
tartom,  hogy  ez  a  fészek  olyan  le-

gyen,   amely  biztosítja   túlélésünket,
hogy  a  j.övő  vissza  tudja  lapozni   a
múltat,   amely   történetesen   a   jele-
nünk,   amelyet   megszenvedtünk   és
amiért nem jár se bér se babér.

Rácz Lajos
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Egyetlen,  bár  tartalmas  film  töltötte  ki  a
Roma  Magazin   1999  október  25-ei  adását.
Sok-sok fiatal szólalt meg a találóan Lámpás
cimet   viselő,   s   a  jövő   fiatal   értelmiségére
utaló  riport-körképben,  amely,  ha  kis  túlzás-
sal  is,  de  bemutatta  az  értelmiségi  létre  ké-

szülő, most félúton,  érettségizett vagy előtte
álló,  esetleg  egyetemista  vagy  végzett  film-
színész   stb   nyilatkozatait,   s   főleg   azt,   mit

gondol  ő  a roma  identitásról,  a romalétről.
A   Soros  Alapítvány  által  támogatott   10

napos  Balatongyörökön  megszervezett  ro-
ma  értelmiségi  ifi  tábor  lakói  közül  nyilat-

kozott Borsányi Mónika, Kovács Anna, s
vallott a  kisebbségi  érzésről,  s  annak  elmú-
lását  segítő  tábori  együttlétről  Kovács  lst-
ván,  s  őt  követte  Radics  József.   Balogh
János elmondta,  hogy minden jelentős ma-

gyarországi  romacsoport,  beások,  oláh  ci-
gányok  és  romungrók  együtt  töltötték  a  tíz
napot,  s  olyan  értékeket  hoztak  magukkal,

Roma  Magazin
amelyek   a   városokban   már   nem   lelhetők
fel.  Ezért is volt fontos hagyományápolás, s
mint   Csányi   János   kifejtette:   „Legfonto-
sabb  volt  amit  elértt.mk,  hogy  a  roma  fiata-
lok vállalják önmagukat.  Identitást és aláza-

tot  tanultak."

A  vendég  Ugrai  Péter  bemutatása  után
Orsós    Anna    táborvezető    vázolta,    hogy
tulajdonképpen  mivel  is  foglalkoztak  a  fia-
talok.  Megtudtuk,  hogy  működött  itt  nyel-
vész-bölcsész  csoport,  mémök  csoport,  ki-
adtak  tábori  újságot.  Jövőjéről  beszélt  Or-
sós Zoltán egyetemista,  Lakatos  Edinától
megtudtuk,   hogy   ő   szociálpedagógusnak
készül, míg Babos Krisztián  nyomozónak.
Lökös Attila azt emelte ki, hogy a táborban
a jövő roma értelmisége volt jelen. Noha ez
kissé   túlzás,   hiszen   ők   még   csak   annak
készülnek!  Reménykedjünk, hogy nem  kal-
lódnak   el   az   életben,   s   kitűzött   céljaik   a

társadalom  és  a  romák  segítségével  akara-

tuk   és   szorgalmuk   révén   meg   is   valósul.
Figyelmet érdemlő volt Nyári Oszkárnak,
a fiatal  kaposvári  színésznek a vallomása,  s
terve   egy,   gyerekek  i-észére  nyitandó   szí-
nészl(épző  stúdióról.  Itt  is  „kifutóra"  lépett

a TV  Kifutójából jól  ismert és  sikerTel  sze-
repelt Oláh lbolya, s gitárral  magát kísérve
angol    nyelven    énekelt.    Ám    amit   vallott
szintén figyelmet érdemel.  „Pedagógus sze-
retnék  lenni,  és  elsősorban  lelki  sérültekkel

foglalkozni."  Nem  véletlenül,   hiszen  őt  is
meggyötörte  az  állami  gondozotti  sors.  Ta-
lán  ezért  is  hangsúlyozta,  hogy  számára  a
zene megbékélést, nyugodtságot jelent. „Ha
énekelek, úgy érzem vagyok valaki,  érzem,
hogy szeretnek."

Ennek   a  műsomak   identitást  vállaló  és
erősítő    üzenete    volt.    Szóban,    zenében,
énekben,  s  a  hagyományt  felvillantó  lako-
dalmas jelenetben  egyaránt.

Farkas Kálmán

Könyvespolcunk        i\.\
Szécsi  Magda  -nagy  sikeii'i  Baudelaire

és Rabindranáth Tagore válogatása után -
sokkal  nagyobb  fába  vágta  a  fejszét,  ami-
kor  ezúttal  a  közismert  és  közkedvelt  Jó-
zsef Attilai  életműhöz  nyúlt,  hogy  kötetté
szervezze  és  illusztrálja  a  cigányság  köré-
ben  is  népszerű  költő  vei.seit.  Az  „Uram"
című  kötetben  József Attila  istenes  vei.seit,
vallásról,  hitről  szóló  lírai  vallomásait  so-

i-akoztatja  egymás  mellé.  Így,  egymás  után
olvasva  őket  -  igazolva  a  szerkesztői  szán-
dékot  -  új,  többlet-tartalommal  gazdagod-
nak,   egymást   erősítik,   s   ugyanakkor   az
alkotói-emberi    válság    elmélyüléséről    is
tanúskodnak.   Hányszor   hallottuk   már   az
zí'/dcz/c}4' óiívc}/,  vi.gc}/onwnc!/  halhatatlan  sze-

relemsóvár sorát:  „..Istennek tégedet  felel-

\ek"`  a,z  Olyan  bo[oiid  vagy  és  a  Szei.einé-
;7eÁ.  közé  ékelve  már  a  tragikus  végkifejlet

felé   vezető   út   sejlik   fel   mögötte.   József
Attilát,  mint minden  szellemóriást,  sokszor

és   sokan   pi.Óbálták   kisajátítani,   fájdalma-

san egysíkúvá torzítva a róla alkotott képe(.
Négy évtizeden át szemlesütve emlegették,
vagy  szemérmesen  elhallgatták,   hogy  Jó-
zsef  Attila  is  folyamatosan  kereste  lstent,
csalódásai   közepette   is   építeni   igyekezett

magában  a  hitet,  vissza-visszatéi.t  a  Biblia,

a  betlehemi  kisded,  a  lázadó  Krisztus  s  az
örök  karácsonyvárás  témájához,  a  fohász-
kodó,  keserű  énekekig.  Szécsi  Magda  pon-
tosan    félszáz    költeményt    választott    ki,
amellyel   költészetének   ezt   az   ívét   is   fel-
mutatja.  Nem  véletlenül  nyúl  ilyen  maga-
biztos kézzel a versekhez, hisz maga is köl-
tő.  Saját  líi-ai  lényével  József Attila  közeli

rokona.

A   Magistcr  Kiadónál   megjclent   kötetet
különleges  technikával  készült,  a  hangula-

tot   erősítő   grafikák   gazdagítják,   amelyek
szintén    Szécsi    Magdát    dicsérik,    egytől-
egyig az ő keze munkái.

Szécsi  Magda  egyébként  igazi  polihisz-
tor.  Sokan  a  cigány  meseszerzőt,  mások  a

jeles   grafikust,   a   festőt,   többen   a   költőt,
vagy  az  újságírót  tisztelik  benne.  A  közeli

lietekben  egy  újabb  meséskönyve   is  nap-
világot  látott.  A  szintén  a  Magister  Kiadó

gondozásában  meg]elent  „Á'/wÍos pék" je-
lentősen   különbözik   elődjeitől.   A   Szécsi

Magdára   oly   annyira   jellemző   könnyed
meseszövés,  a  minden  más  mesealakoktól
eltéi.ő  -  összetéveszthetetlenül  egyedi  -  tu-
lajdonsággal  bíró  szereplők,  a  kedves  álla-
tok   ugyanúgy  jelen   vannak,   mint   eddig.
Ami   különlegessé  teszi  a  könyvet  az  az,
h08y  a  -sorozatcímet  Sejtető  -  r!ÍíttLS  ;7Íű;7Ó

;iiLpsé/.   alcím   alatt   írott   betűk   sorakoznak.

Szabályos,  kisiskolás  írás.  Az  Álmos  pék
című  mesekönyv  egyben  olvasókönyv  is,
mely  az  elsőosztályosok  íi.ás-  és  olvasás-

tanulását kívánja megkönnyíteni.  Surtyu, a
vaddisznópék,   a   huncut   róka,   a   kedves
borz,   s   a  bűbájosra   i.ajzolt  őzike  betűről
betűre  vezeti  végig  a  gyerekeket  az  ábécé
világán.   A   képeknek   is   fontos   szerepük
van   (Szécsi   Magda   és   Jakobi   Anna   il-
lusztrálták     a     kötetet),     hiszen     az     ifjú
betűvetők   egyil(   feladata,   hogy   a   rajzok
alapján kérdéseket és új  mondatokat alkos-
sanak.   Az  első   két   oldalon  Jakobi   Anna
módszertani  útmutatója  nyújt  segítséget  a
könyv  használatához.  A  Szécsi  mese  szö-
vegét   Nagy    Gusztáv    ültette    át    cigány
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nyelvre, s az betétlapként minden példány-
ba   bekei.ült.    A   cigány   kisiskolások   így
könnyebben     azonosulhatnak     a     történet
szei.eplőivel.   0lyan  pluszt  kapnak,  amely
ösztönző  lehet  az  olvasási  kedv  félkeltésé-
ben.  A  kötet  meáelenését  a  Nemzeti  Kul-
turális     Őrökség    Minisztérium    Nemzeti
Kulturális   Alapprogramja,   a   Művelődési
lntézet,  a  Magyarországi  Nemzeti  és  Etni-
kai  Kisebbségekért  Közalapítvány és  a  Jó-
zsefvárosi  Önkormányzat,  a  cigány  fordí-
tást   pedig   a   Phralipe   Művészeti   Alapít-
vány támogatta.

Meséket   szei.kesztett  kötetté  Jónás  Ta-
más, a fiatal és nagy tehetségű cigány költő
is.   A  Sáfár  Sándor,  tanító  és  népművelő
által   1955  és   1958  között  Szarvason  gyűj-

tött    cigány    meseanyag    néhány    darabját
„ BeDjái.  \ioli-e  Cigáiiy Jóska? "  címen adta
közre   a   Noran   Könyvkiadó.   A   tizenegy
mese   Alsó-   és   Felső-India   elképzelt  vilá-

gától  a  hazai  faluvégeken  felvert  cigánysá-
torok  világáig  vezeti  el  az  olvasóit,  mesei
igazságot   szolgáltatva   a   sokszor   lenézett,
lesajnált,   gyakorta   megalázott   hétköznapi
cigányoknak.   A   betyársággal   kérkedő,   de
soha  még  egy  tűt  sem  lopó  cigány  JÓska,
Moga, a vaserejű cigány, Erős Zoga,  a nagy
erejű  és  Orsós  Jóska  a  leleményes  cigány,
de  még  a  híres  Szögkirály  is  olyan  teremt-
mények, akik minden nehézségen úrrá lesz-
nek, a sanyaiú sorssal bátran szembeszállva
érik el  a boldogságot. Küzdeni tudásuk pél-
da lehet,  s  lesz is mindazok számára, akik a
Szombath Árpád rajzaival ékesített kötetet
végigolvassák.

Hegedűs Sándor
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Üzenet  a  Nyírségből
VIZSGA  A  ROMA  FIÓMÁBAN

Napfényes     őszelő     Kántorjánosiban.

Szeptemberi  sugarak  cikáznak  a  megko-

pasztott   haragos   zöld   levelű   meggyfák
lombjai   között.   Messze   földön   híres   a

település   a   róla   elnevezett,    a    cigány-

meggynél   nagyobb,   dúsabb   húsi'`   söté-
tebb piros  meggyéről.  Nincs  itt olyan  po-

rta,   legyen   az   cigány   vagy   nem,   ahol

néhány szép példány  ne  díszelegne.  Kán-

torjánosi, ez az alig kétezer lelket számlá-

ló   falu   a   Nyírség   és   a   Szatmári   ~   táj

kereszteződésében  fekszik.  A  magyaror-
szági  oláhcigányság  egyik  fellegvára,  hi-

szen a lakosság több mint negyven száza-
lékát teszik ki.  Országosan  is példaértékt'i

a  cigányok  és  magyarok  egymás  mellett
élése,  egymás  segítése.

Együtt  fohászkodott  az  Úrhoz roma és
nem roma akkor is, amikor dr. Keresztes
Szilárd  görög  katolikus  püspök  felszen-
telte  a  cigány  kápolnát.   Romák  és  nem

romák,  katolikusok,  reformátusok,   egy-
háziak  és  vállalkozók  adták  össze  fillér-

jeiket,  hogy  ég  felé  emelkedjen  a  roma
templom  tornya  Kántorjánosiban  és  hír-

desse:  ez  a  falu  a  inagyarországi  cigány-

ság  kis  Rómája.  Jönnek  ide  zai-ándokok

messzi  földről,  s  megcsodálják  a  pici  ék-

szerdobozt,  Zolcsák  tisztelendő  i'ir  ikon-

osztázát,   a   cigány   kántorasszony   Réz-

műves  Mihályné oláhcigányul  szái.nyaló
zsoltárait,  a  cigánymisét,  a  cigány-görög

liturgia  fenséges  légkörét.

Kihalt  most  a  kocsma  előtti  homokos
tér,  amely  egykor,  nem  is  olyan  régen,  a
lóvásár  színhelye  volt.   Itt  cseréltek  gaz-

dát  a  pacik,  a  lóhoz  értő  oláhcigányok  és

a  gazdák  között.   Nem,   nem   ment  ki   a
divatból.  Hiszen az oláhcigányokhoz úgy

hozzánőtt  a  ló,  mint  a  muzsikus  romák-
hoz  a  hegedű.  Erről  váltunk  szót  a bené-

pesült díszes anyakönyvi hivatal előtti  fü-
ves   gyepen,   ahol   oly   sokszor   hangzott
már el az a bizonyos boldogító igen roma

és  nem  roma  menyasszonyok  és  vőlegé-
nyek  részéről.

Ébenfekete  hajú,  fekete  szemű,  fehér

blúzos,    hosszú    sötét    szoknyát    viselő

oláh    cigány    lányok-asszonyok    gyűrl'`-

jében állok.  Izgalom  buzog a  szívükben,

jegyzeteket   szorongatnak   a   kezükben.
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Hainarosan   kezdődik   a   vizsga.   Nyolc

hónap  gyötrelmes  és  kitartó  tanulás  után

ma adnak számot a vizsgabizottság előtt.

Bizonyítványt  kapnak  arról,  hogy  elvé-

gezték  az általános  iskola  7-8.  osztályát,
s   mezőgazdasági   mimkás   oklevelet   is

kapnak.  Előtte  azonban  a  kántorasszony

invitálja  a  vendégeket  falunézésre,  a  ká-

polna      megtekintésére.      Visszaérkezés
után  hamarosan  asztalhoz  í.il  az első  viz-

sgázó.

Komoly, ám inégis derűs hangulatú, fe-

szi.iltséget  oldó  a  számadás,  a  beszélge-

tés.   Mi  tagadás,  sok  kérdéssel  készült  a

bizottság.  Nem  volt  rájiik  szükség.  Meg-

lepő  szorgaloinról,  felkészültségről  tettek

tanúbizonyságot    különösen    a    lányok-

asszonyok. 0lyan szakszerl'ien szólt a fia-

tal  jóképű   Balogh   László,   a   lószerető

roma  a  zöldségtárolásról,  hogy  szakava-

tottak  sem  tudtak  volna  belekötni.  Négy-

százöles kei-tjében zöldséget termel, akár-

csak  a  többi  roina.  Nem  hiányzott  a  derű

sem  a 'vizsgán.

A   mosolygós   szemű,   szép   arci'i,   ele-

gáns,  kapitányos   termett'i  roma   a'sszony
Rézműves  Ferencné  odalibbent  a  vizs-

gabizottság  elé  és  a   legnagyobb  határo-
zottsággal  kérte:

-Ha  lehetséges  én  inkább  állnék,  hogy

ne  izguljak  annyira.

Dei.ült  mindenki.  És  a  sukár  roma  asz-

szony  állva  mondta  el  a  vizsgakérdésre  a

választ   olyan   hibátlanul,   szép   magyar-

sággal,  hogy  ha  nem  vizsgáról   van  szÓ.

megtapsoltuk  volna.

Kellemesen     ineglepődött     mindenki.

Különösen  az  elnök  Nemoda  lstván,  az
Országos   Foglalkoztatási   Közalapítvány

igazgatója  a  biológia  tanára,  aki   meg  is

jegyezte:
-  Sok  hallgatóm   volt  cigányok  közül,

de   ilyen  szép   feleletet  még  nem  hallot-

taln.

0lyan   felzárkóztató   tanfolyam   záró-
vizsgája   volt   Kántorjánosiban   szeptem-

ber  15-én,  amelynek  magyar  hallgatói  is

voltak.  Aztán  a  köszöntők, jókívánságok

és  a  bizonyítványok  kiosztása  iitán  elő-

kerültek  a  virágok.  Köszönetet  mondtak

tanáraiknak    a    kántorjánosi    cigány    lá-

nyok-asszonyok.

Romák   vizsgáztak   a   roma   Rómában
Kántorjánosiban.   Általuk   tizenkilenccel

növekedett  a  romák  között  azok  szánia,
akik  elvégezték  a  nyolc  általánost.

GAZDASSZoNyKÉPZÉS  ÉS
FELZÁRKOZTATÓ  TANFol_YAM

Tiszaeszlárnak,  a Tisza  inentén  hi'izódó

nyírségi  településnek  a  neve  már  a  múlt

század   nyolcvanas   éveiben   országhatá-

rokon   túl   is   isniertté   vált.   Történészek,

írók, politikusok,  a nemzetiségi kérdéssel

foglalkozó  társadaloimkutatók között ma
is   beszédtéma.   Ha   mostanság   tudomá-

nyos   körökben   szóba   kerül   a   nemzeti
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kisebbségek  s  közöttük  a  cigányság  tár-

sadalmi   megítélése,   szinte   kikerülhetet-

len, hogy az író és államférfi báró Eötvös
József neve,  s  főleg  művei  inegkerülhe-
tők  lennének.  Eötvös  az  első  felelős  ina-

gyar  kormányban  Kossuth  inel]ett  vallás
és közoktatásügyi  miniszter volt.  Ő  írta  a

Falu     jegyzője     nagyhatású     művét     a

jobbágyság   sorsának   rendezése   érdeké-
ben.   S   bár  a   szabadságharc   idején   kül-

földön      tartózkodott,      megírja      állam-

bölcseleti   főművét   A   XIX.sz.   iiralkodó

eszméinek befolyása  az álladalomra  cím-

mel.

Az alkotinány visszaállítása után  1867-

ben  ismét átveszi a közoktatásügyi  tárcát.

És   megszületik   két   legfontosabb   alko-
tása:   a   népiskolai   törvény   és   a   zsidók

emancipációja.  Nos  főleg  ez  utóbbi  okán

indokolt     tanításait     hasznosítani,     mert

ezek  máig  hatnak,  elévü]hetetlenek.  S  ha

felemlegettük  báró  Eötvös  Józsefet,  illik

a   másik   Eötvösről,   Károlyról   is   szól-
nunk,  hiszen  a  neves  politikus  író,  ügy-

véd  védői  szerepe  kl.ilönöscn  kimagaslott

az   1883-as  elhíresült,  zsidóellenes  tisza-

eszlári    vérvádban.    Ismeretes,    hogy    a

tiszaeszlári  zsidókat azzal  vádolták,  hogy

magyar   lányokat   ölnek   meg   s   vérüket
felhasználják.   Korának  egyik  legdráma-

ibb  zsidóellenes  vádja  fűződik  Tiszaesz~

lárhoz.

És   a   történelem   szinte   megísinéteite

önmagát  Tiszaeszláron,  amikor  az  1970-

es  években  futótűzként  terjedt  el  a  falu-

ban,   s   számyakelt  az  egész  megyében,
hogy egy eltűnt inagyar kisgyermeket ci-

gányok  öltek  meg.  Lángra  kelt a  cigány-
ellenesség.  Az akkori  tiszalöki járási  ren-

dőrkapitányság    nyoinozást    indított    az
igazság   kiderítésére,   az   eltűnt   magyar

kisfiú   felkiitatására.   A   Kelet-Magyaror-

szág  akkori  főszerkesztője`  Ordas  Nán-
dor   engem   küldött   a   helyszínre,   hogy

vegyek    részt    az    igazság    feltárásában,

segítsek a nyomozásban.  Rendőrök, nyo-
mozók   kutatták   az   egész   Tisza-inentét,
ininden  bokorba  benéztek,  végigpásztáz~

tuk a partot,  minden kutat megvizsgáltak.

Rettegésben    éltek    a    romák,    féltek,
hogy rájuk táinadnak.  Hosszi'i  nyoinozás

után   kiderült:    vaklárina   volt,   a   kisfiú

előkerült.   Csak  a  rettegés  nem  múlt  e]

nyomtalaniil.  Hosszú  ideig  tartott,  amíg

helyreállt a béke a romák és a  magyarok

között.  Ezért  is  volt  és  van jelzés  értéke

azoknak a  tanfolyamoknak,  amelyekre a
legutóbbi     időkben    került    sor    Tisza-

eszláron.  A  közelmúltban  fejeződött  be

egy  cigány  gazdaasszony  képző,   aine-
lyen  csaknem  20  roma  lány  és  asszony

isinerkedett   a    legkülönbözőbb   szakís-

meretekkel,  és  került  sor egy  újabbra,  a
inczőgazdaságí     munkás     felzárkóztató

tanfolyain     vizsgájára     október     14-én,

amelyen  l8-an  kapták  meg  az  általános

iskola   7-8.   osztályáról   szóló   bizonyít-

ványt.

Nyolc    hónap    alatt    egymást   jobban
megismeilék,   barátságok  szövődtek  kö-
zöttük.   A   tanfolyam   legszorgalmasabb
embere,   „húzóereje"   a   legidősebb   asz-
szony  Farkas  Gyuláné  vo]t.  Együtt  ta-
nult apa és fia, a két Horváth László. Az
apának  fenntartásai  voltak,  nem  bízott  a

pedagógusokban.  Először csak arra  kérte
az igazgatót, hogy látogathassa az órákat,

s ha megkedveli a légkört, inajd meglátja.
Igy  vált  az  óralátogatóból  rendes  tanuló,

aki  sikeres  vizsgát  tett.  Egész  tanfolyam

idején  figyelem és gondoskodás kísérte a

két  kismamát,   az  áldott  állapotban   lévő

Albert Andreát és Tóth Anita llonát. S
nem  csupán  az  válik  dicséretükre,  hogy
végig   kitartottak,   hanem   különösen   az,
hogy  mindketten jelessel  végeztek,  kitű-
nően megfeleltek.

A   Nyír-Dinamika   Kft   és   Tiszaeszlár
Önkormányzata  szorgalmukért jutalomba
részesítette: Albert Andreát, Bódi Piros-
kát,    Farkas    Gyulánét,   I,d.    Horváth
Lászlót, Pente Károlynét, Pente László-
nét, Tóth Anita llonát és Tóth Katalint.

Tíszaeszlár    most    egy    2800     lelkes
település.  Ebbő]  600  a  cigány.  Bár  érez-

hetően  nagy  a  szegénység,  de  romák  és
nem  romák  békességben  élnek.  A  cigá-
nyok    életkilátásai    napról-napra    romla-

nak.  Nemcsak a kenyér kevés,  a  bizalom
is inindinkább fogy.  Valainit tenni kellene

megál]ításáért!

Farkas Kálmán
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Elmozdulás a holtpontról?
Riogatásnak  is  tűnhet  az,  hogy  az

Európai   Unióhoz   történő   csatlako-
zásunk    annál    kétségesebbé    válik,
minél inkább reményvesztett helyzet-
be  kerül  a  társadalom  alsó  harmada.
Igy a fizikai és szellemi nyomorúság-
ba  süllyedt  cigányság  is.  Holott  min-

dez annyira nyilvánvaló és kényszerí-
tő  valóság,  hogy  csupán  rövid  távon
leplezhető.   Ráa``.ásul   a  félrebeszélés

és    titkolódzás    sehová    sem    vezet.
Mert   ha   elj`ogadjuk   i.s   azt   a   tényt,
hogy  ininden  idő  átmeneti,  .s  a  vég-
képp   elszegényede[t   iárs(idalini   cso-

poriok    helyzetén    egycscipíisr(i    nem
lehet  \iáltoztcitni,   az  aligh(i   [(igcidhci-

tó,  hogy  (i  korinányz(iti  hatalom j.ele-

lőssécge  mindig j.ennáll.  Még  az  elvek

szÍ.n//.é;?  Í.s.  Bárki  mondhatja  ugyanis,

hogy  egyik-másik  kurzus  teljesítmé-
nye  csak  utólag  ítélhető  meg,  de  azt

mégis    el    kell    fogadnunk,    hogy    a
nyomorúságos  létviszonyokon    min-
dig   az   adott   időben   és   helyen   kell

változtatni.

HANGZATOS JELSZAivAK?

Feltéve  persze,  ha  a  választási  ígé-

retek  nem  csupán  hangzatos  jelsza-
vak,  melyeket  a  győzelem  után  leg-

feljebb  jótékony  homály  fedi.   Bizo-
nyára ezéii  sem  véletlen,  hogy  mind-
az,  ami  a  rendszerváltozás  harmadik
időszakában történik, ugyanolyan ké-
telyeket ébreszt, inint koi-ábban.  Mert

ami  a zászlókra volt írva,  ennek talán

más  értelme  nem  volt,  mint  hogy  a
küzdelemben  összetartsa  a  küzdőket.

Ám  a  győzelem  után  elválnak  a  szö-
vetségesek,  mindenki  tovább  megy  a
maga útján.  S  nyilván iitólag gyakran
nagyon kicsinyesnek látszanak a küz-
delmek okai és igen kis jelentőségűek

az  elért  eredmények.  Persze  legtöbb-

ször már maga a személycsere is nye-
reség,   de   hogy   csak   egypár   évvel
később  is  egyáltalán  érdemes  legyen

a    kurzus    választással     foglalkozni,

kell,  hogy  olyan  eredményeket  vagy
legalábbis lehetőségeket nyújtsanak a
hatalom főszereplői, melyeket méltá-
nyolni   lehet.   Egészen   röviden:   kell,

hogy a polgári átalakulás -bánnilyen
tekintetben is -valamiféle elveszíthe-

tetlent    adjon    a    fejlődésnek,    hogy
egész   világosan   megállapítható,   lé-

nyeges  különbség  legyen  az  előző  és
mostani kurzus között.

HOLTPONTON A TÁRSADALOM
KÉTHARMADA

Egyi-e  inkább  úgy  látszik  azonban,

hogy   a   radikálís   váltás   az   eszmék

szintjén  megy  végbe.   A  lépten-nyo-
mon  hangoztatott  polgári  jelző  már-
inár fosztóképző válik, hiszen amihez
hozzáillesztik,   annak   az   ellenkezője

igaz.  Még  ugyan  az új.  polgári  közép-

osztály  nem  jött  létre,  az  i'ij   milliár-

dosok  köre  viszont  igen.  Á  po/Í./;.4c{Í.

elit és  klientúrája  már megvan,  a tár-
sadalom  pei.ifériájára  szoi.ultak  köre

cÍzo;7Óczn   GÓ?/.€   ;7Ó'.   Miközben   egyre

inkább   érzékeljük,   hogy   holtpontra
került  a  társadalom   kétharmada.   És
hogy a ina küzdők hol tartanak, és hol
tartanak  azok,  akik  reményt  sem  lát-
nak  a  küzdelemre.  És  abban,  amit  a
tehetetlenségre kárhoztatott állampol-

gái-ok   több   százezres   csopoi-tjainak
létviszonyai jeleznek,  tagadhatatlanul

sok    figyelmeztető    jel    i-ejlik.    Mert

egysz€rű)en    ntiív    íibi.ándozá.s     tiri.a

gondolni,  hogy  a  ./.e.ileti  ELii-ópa  bár-
mely  oi.szágába  szívesei.  j.ogadnák  a

képzetlen,  szociáli.s  é.s  kLiltLii-ális  nyo-

moi.íiságLiktól  elsz(ik(idni  (ikai.ó  „pol-

gárokat".   Al(ik   {ikár   cs(ik   elviselhe-
tőbb      éleiköriilményekre      vágynak,
\)(icgy   ai.i.a,   hogy   leg(ilíibb   állampol-

gári  öi.becsülésüikei vis:sz(iszerezzék.

GROTESZK FÉLREVEZETÉS

Mert    egy    pillanatra    sem    szabad
elfeledkeznünk  arról,  hogy  az  állam-
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polgári  státusznak  nem  csak  anyagi-
civilizatórikus   feltételei  vannak,  ha-

nem   a   szó   eredeti   értelmében   vett

polgári   és   kulturális   összetevői   is.
Vagyis  azok,  melyek  a jelző  nélküli

emberi  méltóság  viszonyait  teremtik
meg.  De éppen  az  utóbbiak hiányoz-
nak  a  mai  magyar   társadalomból.  S
kivált a cigányság körében.  fJcz c7 do-

logtalan  életmód  apáról  fiúra  száll,
ha  a  kirekesztés  és  megbélyegzés  lá-

gyabb vagy keményebb formái mind-
untalan   újraélednek,   ha   a   közéleti
részvétel  formái   teljességgel   eseiie-

gesek,   s   ha   a   diszkrimináció   csak
egyre fokozódik, gi.oteszk félrevezetés

akár  csak  kijelenti  is,  hogy  a  polgá-
rosodás    alternatívája    előtt   állunk.
Legfeljebb   a   társadalom   egyötöde,
vagyis  azoknak  a  státusz-csoportok-
nak   a   tagjai,   akik   anyagi,   hatalmi
vagy   másfajta   szimbolikus   tőkével
rendelkeznek.    De   ezekről    beszélni

már túlságosan nem is érdemes, mert
annyira  végzetszerűek,  hogy  a  lehet-
séges  kritikai  észrevételeket  üres  és
semmit semjelentő sablonokba kény-
szerítik.

Valójában   arról   van   szÓ,   hogy  cÍ

jelenlegi    holtpontról    való    elmoz-
dulás  akkor kecsegtet remémyel, ha
a  társadalmat  átszelő  törésvonalak
/ovcíóÖ   #Gm   mé/)Jz*/nGk.    Legalábbis

ma úgy  látszik, hogy a szociális és a
kulturális      integrálódás     akadályai

nem   csupán   a   cigányság  előtt  tor-

nyosulnak.  Hanem  mindazok  előtt,
akik képtelenek a  felkapaszkodásra.
Természetesen   a   mindenkori   hata-
lom  főszereplői  joggal  vélekedhet-
nek  úgy,  hogy  mindent  megtesznek
a  gazdasági,   szociális   és   kulturális

felemelkedésért:    legfeljebb    az    ál-

lampolgárok     ezt     nem     érzékelik.

Csak  éppen  az  a  zavarba  ejtő,  hogy
a holtponton  innen  vagy túl  van va-
laki.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A  MAGYARORSZÁGI  CIGÁNYOKÉRT  KÖZALAPI'TVÁNY

PÁLYÁZATOT  HIRDETETT  „KÖZÉLETI  DÍJ"  ODAI'TÉLÉSÉRE

A  díjat  olyan  cigány  és  nem  cigány  személyeknek,  közös-
ségeknek,  helyi  szervezeteknek  és  intézményeknek  ítéli  oda
tevékenységük  elismeréseként  a  Kuratórium,   akik  munká-

jukkal, tevékenységükkel saját közösségükben a legtöbbet tet-
ték a többség és  a kisebbség együttélésének javításáért,  egy-
más jobb elfogadásáért és megismeréséért -a cigány emberek
társadalmi integrációja érdekében.

A kuratórium négy személy és egy szervezet vagy közösség,
illetőleg intézmény számára ítéli meg a díjat. (A négy magán-
személy részére adományozandó díjból a Kuratórium eggyel a
díj  céljainak leginkább megfelelő polgármestert jutalmaz.)

Javaslatot  tehetnek  díjazottak  személyére  magánszemélyek,
közösségek, szervezetek 1999. december 1-ig.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a jelölt pályázati  céllal  összefüggő tevékenységét bemutató

ismertetőt'
-a jelölt pontos adatait,
-az ajánló adatait.

A díjjal magánszemély esetén bruttó 100.000 Ft, szervezet,
közösség  illetőleg  intézmény  esetén  200.000  Ft támogatás

jár.

A határidőn túl és a hiányosan érkezett pályázatokat a Közala-

pítvány nem őrzi meg és  nem küldi vissza,  azokról értesítést
nem  küld.  A  Kuratórium  döntését  2000.  január  31-ig  hozza
me8.

A javaslatot -formanyomtatvány nélkül -lehet benyújtani
a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány címére
(1021 Budapest, Budakeszi út 55/d. P/5.ép V/2.)
1  példányban.
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Pályázati felhi'vás
A Soros Alapítvány pályázatai

Az Összes Soros-pályázatra vonatkozik:

A   pályázat   követelményei:   Pályázni   kizárólag   az   erre   a   célra
szolgáló  űrlap  kitöltésével  lehet,  melyen  a  részletes páyázati  köve-
telmények  megtalálhatók.

További  információ  és  űrlap  beszerezhető:  A  pályázó  nevéi.e
megcímzett és felbélyegzett közepes méretű válaszboríték megkül-
désével  postai  úton:

Soros  Alapítvány,  1525  Budapest,  Pf.  34.

(Tel. :  315-0315,  Fax:  315-0201 )

vagy személyesen:  Budapest,11.  Bolyai  u.14.

A  Soros Alapítvány részletes tájékoztatója a www.soros.hu  címen
megtalálható az intemeten.  Az  intemetről  az űrlapok  letölthetők.

99/11/1.  Ösztöndi'jpályázat érettségit adó
közép.iskolába járó  roma gyerekek és

patronáló tanáraik számára (Kódszám:871 )

A  pályázat célja:
Minél   több   roma   fiatal   fejezze   be   tanulmányait   érettségit   adó
középiskolai  intézményben,  szei-ezzen  érettségi  bizonyítványt,  és
tanuljon  tovább valamilyen  felsőoktatási  intézményben.

A pályázók köre:
Azok   a   roma   középiskolások,   akik   az    l999/2000-es   tanévben
érettségit  adó  intézmény   11.  vagy  ennél  magasabb  évfolyamának
nappali  tagozatán  tanulnak,   vagy  a  szakmunkások  szakközépis-
koláját  végzik,  valamint  azok  a  pedagógusok,  akik  ezeket  a  fia-
talokat   segíteni    készek   tanulmányaikban.    Egy   patronáló   tanár
maximum  öt diákot r]atronálhat.  Mindkét fél  ösztöndíjban  részesül
a  közös  teljesítmény  alapján.

Nem  pályázhat:
-Az  a  diák,  akinek  a  tanulmányi  átlaga  az   l998/99-es  tanévben

3,50  alatt  volt.
-Az  a  diák,  akinek  az  l998/99-es  tanév  végén  bármilyen  tantár-

gyból  elégtelen  osztályzata volt.
-Az a  diák,  aki  az  1999/2000.  tanévben  más  forrásból  ösztöndíjat

kap.

Az elnyerhető támogatás:
-Azok a diákok,  akiknek  a  tanulmányi  eredménye 3,50  és 4,5  kö-

zött van, tíz hónapon  keresztül  havi  5000  Ft támogatást kaphatnak.
-Azok a diákok, akiknek a tanulmányi eredménye 4,51  vagy enné]

magasabb,  tíz hónapon  keresztü]  7000  Ft támogatást kaphatnak.
-  A  nyertes  diákok  patronáló  tanárai  tíz  hónapon  keresztül  havi

4000 Ft támogatásban i.észesülnek.  Egy tanár maximum öt tanulót

patronálhat, tehát havonta maximum  20.000 Ft ösztöndíjat kaphat.
-    Azok    a    patronáló    tanárok,    akiknek    a    pati.onált    diákjait    a

2000/200l-es  tanévre   felveszik  valamilyen  államilag  akkreditált
felsőoktatási    i.ntézménybe,    és    az   ezt    igazoló    értesítést   2000.
szeptember   15-ig  beküldik  az  alapítványhoz,  gyerekenként  egy-
szeri  10.000  Ftjutalomban  részesülnek.

A pá]yázat követelményeí:
Az   űrlapohoz   mellékelni   kell   az    l998/99-es   tanév   végi   bizo-
nyítvány   másolatát,   valamint   egy   nyilatkozatot   arról,   hogy   a

pályázó   semmilyen   más   ösztöndíjban   nem   részesül.   A   nyertes
pályázóknak  -  szerződéskötéskor  -  érvényes  iskolalátogatási  iga-
zolást  kell  beküldeniük.

Mindenkinek a fenti pályázati követelményeknek megfelelő pályá-
zati  anyaggal  kell  je]entkeznie,  függetlenül  attól,  hogy  a  korábbi
években  kapott-e  már ösztöndíjat a  Soros Alapítványtól.  Az előző
ösztöndíj  beszámolójaként  küldött  anyagok  nem  fogadhatók  el  új

pályázatként.

Beküldési  határidő:  1999.  december  15.
A pályázatí döntésről szóló értesítés várható határideje:

2000. február

99/11/3.  A 14-18 éves fiatalok
elkallódásának megelőzése (Kódszám:

833/3)

A pá]yázat célja:
Olyan modellszerű programok kialakításának ösztönzése, amelyek
felkarolják  azokat  a  fiatalokat,  akik  minden jel  szerint  ki  fognak
maradni  vagy  már  kimaradtak  a  középfokú  képzésből,  elsősorban
a  szakképzésből.

A  pályázók köre:
Bíróságilag  bejegyzett  nonprofit  szervezetek,  illetve  önkormány-
zati  alapítású  szervezetek  a  szociális  ellátás,  az  oktatás  és  a  mun-
kaügy teiületéről.  Az e témakörben  kevesebb,  mint egy éve  támo-

gatást kapott szei-vezetek csak abban az esetben pályázhatnak, ha a
progi.amvezetővel  megbeszélve  részbeszámolót  küldtek  a   folya-
matban  lévő programjuk megvalósításáról.

A pályázat követelményei:
A  pályázatot  egy,  a  munkaprogramért  felelősséget vállaló  szerve-
zetnek  kell  benyújtania,  csatolva  más,  a  programban  részt  vevő
szervezet(ek)   nyilatkozatát   a   tai-tós,   minimum   egy   évre   szóló
együttműködésről.

A pályázatban  biztosítékot kell nyújtani:
1.  a  személyre  szóló  segítségnyújtásra  a  pályaorientációt,  a  pálya-
korrekciót,  a  munkavállalást  akadályozó  (szociális,  mentális,  szo-
cializációs,  kvalifikációs  stb.)  tényezők  felszámolásában,
2.  a  szoros, jól  szervezett  együttműködésre  a  szociális  ellátás,  az
oktatás és a munkaügyi területek nonprofit, önkormányzati és álla-
mi  szervezetei  között.

Pályázni  lehet:
A  pályázó  programjának  egyéves  működtetésére,  ezen  belül  első-
sorban  a  program  megvalósításához  szükséges  pótlólagosan  létre-
hozott státusok ösztöndíj  keretében történő  fedezetére.

Előnyben  részesülnek:
Azok a pályázati programok, amelyek a Soros Alapítvány egyéves
támogatása után  is  folyamatosan műküdtethetőek.

A tervezett keret:  20 millió  forint.

Beküldési  határidő:  1999. december 31.

A döntésről szóló értesítés várható ideje:
2000. február 28.
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Moga, a vaserejű cigány (i. rész)
Nagyon  régen  történt,  amit  inost  el-

mondok.  Én is úgy hallottam gyerinek-
koromban  egy  nagyon  öreg  cigánytól.
Hogy  igaz volt-e,  vagy sem,  ki  kell ta-
lálni.

A cigányok akkoriban még sátrakban
éltek.  Egy sátorfaluban lakott Moga is,
a     roppant     nagyerejű     cigányember.
Amilyen    erős,    ugyanolyan    csendes,

jószívű is volt. Éjszakánként hol ebben,
hol  abban  a  sátorban  hált,  ahol  éppen
helyet  adtak  neki,  mert  felesége,  csa-
ládja nem volt.  Egyetlen igaz jó barátja
egy  ffirge,  eleven cigánygyerek  volt.

Egyszer  aztán  együtt  indultak  világ-

gá.   Ahogy   kóboroltak,   mendegéltek,
egy szép tanyához értek.  Hát amint be-
néztek, még a szemük  is  megállt a for-

gásban  a  nagy  rémülettől.  Ott  látták  a
harmincnyolc fejű sárkányt.

-  Üsd  agyon  Moga  ezt  a  szörnye-

teget!  -kérte a cigánygyerek Mogát.
- Nem ütöm, mert lehet, hogy az ura-

ság tartja ezt a gyíkot házőrzésre -vála-
szolta  Moga,  mert  addig  még  nem  lá-
tott sárkányt.

A  kisgyerek  azonban  addig  könyör-

gött,  míg  Moga  végül  is  kicsavart  egy
vastag akácfát a földből, és agyonütötte
a sárkányt.

-  No,  emiatt biztosan  raboskodni  fo-

gunk.  Szaladjunk, bújjunk el valahová!
- mondta Moga.

Szaladtak  is,  mint  a nyúl.  Futás  köz-
ben  azonban  utolérte  őket  az  agyon-
ütött  sárkány testvére,  a harminckilenc
fejű sárkány. Meg akarta bosszulni test-
vére halálát.

Mikor   Moga   látta   a   veszedelmet,
csak úgy futtában kirántott egy akácfát,
és egy csapásra agyonütötte a harminc-
kilenc  fejű  sárkányt  is.  No,  egy  kicsit
megnyugodtak,   úgy   bandukoltak   to-
vább.  Egyszer  csak  szembetalálkoztak
a szolgabíróval,  aki  négyes  fogatú  hin-
taján  utazott.  Gyanús  volt  neki  Moga.
Gondolta,      megszökött      valahonnan,
mert  a  cigányok  abban  az  időben  csak
családostól   vándoroltak.   A  szolgabíró
elfogatta,   és   odakötöztette   Mogát   a
kocsi saroglyájához, azután tovább haj-
tatott,  hogy átadja a községházán,  ahol
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akkortájt  perzekutoroknak  és  komisz-
száriusoknak hívták a vezetőket.

Így  ballagott  szegény  Moga  a  kocsi
után a saroglyához kötve. A kis cigány-

gyerek   meg   messziről   követte   őket.
Tudta,   hogy   Moga   nagyon   szereti   a
bagót,  és már nagyon régen nem bagó-
zott.   A   kocsi   után   irainodott   hát,   és
elkiáltotta magát.

-  Moga, gyere,  adok neked bagót!

Erre  Moga  hirtelen  megállt,  még  a
négy ló sem bírta megmozdítani. Megi-

jedt  a  szolgabíró  Moga  nagy  erejének
láttán.  Szólt  a  kocsisának,  hogy  száll-

jon   le,   oldozza  el   a  rabot,   mert  még

tönkreteszi őket szörnyű nagy erejével.
De  mihelyt  a  községházára  ért,  elme-
sélte  a perzekutoroknak,  mi  történt ve-
le.   A  cigány   nevét  persze  nem  tudta
megmondani,   mert   abban   az   időben
nem   volt   igazolvány   vagy   efféle.   A

perzekutorok      azonnal      intézkedtek,
hogy   minden   cigányt   hajtsanak   be   a
községházára.    Úgy    is   lett.    Moga   is
engedelmesen   elballagott   a   többi   ci-

gánnyal  együtt,  de  vitte  magával  a  kis
cigánygyereket   is.   A   sok   cigány   fel-
sorakozott  a  községháza  udvarán.  Mi-
kor mind  együtt voltak,  a szolgabíró  is
kiment, és azonnal ráismert Mogára.

-Ő volt az!  -mondta a perzekutorok-

nak.

Mogát  vallatóra  fogták.  Szegény  fé-
lelinében  mindent  tagadott.  A  kisgye-

reknek azonban sehogy se fért a fejébe,
hogy miért kell  letagadni  azt, ha valaki
agyonüt  egy  sárkányt.  Odalépett  hát  a

perzekutorok elé, és megmondta nekik,
hogy a két sárkányt bizony Moga ütötte
agyon.  Megörültek  a perzekutorok,  hi-
szen  a  két  sárkány  rengeteg  kárt  oko-
zott    már    a    kömyéken,    elpusztítani
azonban   senki   sem  tudta  őket.   Meg-
veregették Moga vállát, és  megkérdez-
ték,  hogy  mit  kér  ezért  a  világraszóló
cselekedetért.  Moga nem  kért  egyebet,
csak  a  falu  minden  házától  egy  kenye-
ret és egy pofa bagót.

-   Jól   van,   Moga   megkapod,   mert

derék  módon  viselkedtél,  megszabadí-
tottál  bennünket  a  sárkánytól  -  mond-
ták  a  perzekutorok,  miközben  örültek,
hogy Moga csak ilyen keveset kért.

Moga nagy erejének híre  elterjedt az
egész kömyéken.  Fülébe jutott Hét Fa-
lu Hét Legényének  is, akit azért hívtak
Hét   Falu   Hét   Legényének,   mert   hét
falutól  sem félt és hét legény ereje volt
benne.   Elment  hát  a  községházára  és
megkérte   a  perzekutorokat,  hogy  en-

gedjék meg, hogy megnézhesse a hatal-
inas  sárkányölő  cigányt.  A  perzekuto-
rok hivatták Mogát, ő  megjött is azon-
nal,  hozta  magával  legjobb  barátját,  a
kis cigánygyereket is.

-  ltt  vagyunk.  Mit  akarnak  velem?  -

kérdezte szolgálatkészen.
A Hét Falu Hét Legénye kezet fogott

Mogával.  Alaposan  megszorította  Mo-

ga  kezét,  hogy  csillogtassa  erejét,  de
ugyancsak  kicsordultak  fájdalmában  a
könnyei  neki  is,  mert  Moga visszaszo-
rította.

-Én vagyok a Hét Falu Hét Legénye.

Azért  hivattalak,  hogy  megbirkózzam
veled.

Moga   odahajolt   a  kisgyerekhez   és
súgva kérdezte tőle:

-Menjek? Ne menjek?

A  kisgyerek  csak  biztatta,  hogy  ne
féljen, menjen!

-Jól van. Kipróbálhatjuk az erőnket -

mondta akkor Moga.
Rostás Gusztáv

Szarvas,1957.

(Sáfár Sándor gyűjtése nyomán)

„LUNGO  DROM" 1999.  november



ov€R€H€HN€H vnlo

F..           _____                                            o         B         ©        .                  ,Éii

Két oldal egyeztetése

Feladat: Egyik oszlop sorszámait egyeztessétek a másik oszlop megfe-
lelő számaival és küldjétek be Szerkesztőségünkbe!

1.   MOHÁCSI  CSATA                                        1.   BUDA VISSZAFOGLALÁSA

2.   EGRi  csiLLAGOK                                   2.1541

3.  BUDA  ELFOGLALÁSA                       .    3.  GÁRDONyi  GÉZA

4.1686                                                   4.1526

1999.  november LUNGO  DROM"

Első fejtörőnk néhány
ötletet ad az

ajándékozáshoz

Az  összekevert  betűket  rakjátok
helyes sorrendbe és elolvashatjá-
tok az ajándék nevét.

GSMCAO
OSOÁCKLÉD

RSCIVGÁ
SZAMIC

Két oszlopban egy-egy
kakükktojás!

Mely szó nem illik az
oszlopokba?',':i.':'-.i.::---:

HALLÁS                 KAF`l KÁZÓ

I'ZLELÉS               UGRÁS

JÁF}ÁS                   LEG ÉNyES

LÁTÁS                   BOF` lcA

SZAGLÁS            VEF`BUNK

TAPINTÁS

Játéktanulás

A  játékosok  az  asztal  körül  he-
lyezkednek  el.  Az  asztalon  lévő

ping-pong  labdát  fújj.ák.  Az  lesz
a  győztes,  akinél  nem  esik  le  a
labda!
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Kényszergyógykezelik a
késelő tanítónőt

Kényszergyógykezelésen kell átesnie Rapcsák Annamáriának,
a hajdúhadházi késelő pedagógusnak, miután a Legfelsőbb Bíróság
csütörtökön  némi  változtatással  helybenhagyta  az  elsőfokú  dön-
tést.  Ajogerős ítélet szerint a tanítónőt egy év elteltével újból meg-

vizsgálják  az  elmeszakéiiők,  s  akkor  döntenek  arról,  hogy  szük-

séges-e a további gyógykezelése, avagy visszamehet a közösségbe.

Rapcsák  Annamária   tavaly   szeptember   3-án   egy   kenyérvágó
késsel  hét  cigány  gyemeket  és  öt  pedagógust  sebesített  meg  a
hajdúhadházi Földi János Általános lskolában.  Az ügyészség előre

kitervelten,  több  emberen elkövetett emberölés  kísérletével  vádol-

ta.  Az  elmeszakértői  vizsgálat  szerint  Rapcsák  Annahária  kóros

elmeállapotú. Mivel a kóros elmeállapot büntethetőséget kizáró ok,

így  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság  felmentette  a  tanítónőt  a  több

emberen, előre  kitervelten  elkövetett emberölés  kísérletének vádja

alól,  s  egyúttal  elrendelte  a  kényszergyógykezelést.  Ezt  az  lgaz-

ságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végi-ehajtanj. Az

elsőfokú   bíróság   a   vád   több   megállapítását   megalapozatlannak

tartotta,   így  azt  is,  hogy  Rapcsák  Annamária  vallásos  kényszer-

képzet  parancsára,  ölési  szándékkal  emelt  kést  a  gyerekekre.  Az

ítélet   indoklásakor  a   bíró   fontosnak   tartotta   kijelenteni,   hogy   a

sajnálatos  eset elkövetését nem  etnikai  kérdés  motiválta.

Népszabadság.1999.  no\ieinber  5.

--------- %

MEGRENDELŐ

Megrendelem az LD című roma lapot

.......  példányban,  az  alábbi  címre:

Megrendelő  neve:   .....................

Címe:       ..........----.--..---.----    `    -    _

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

negyedévre:  294. Ft

A megrendelőlapot és az előf iizetési díját
a szerkesTiőség címére kérjüik elji{ttatni:
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5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
(06) 56/372-269

Előf iizethető rózsaszíníí

postai utalványon.

„Az iilősek éve" - [ivagy mire telik, goi.(lolkozik egy iilős cigány
asszony a hei.tes eíőtt

„I.UNGO  DROM" 1999.  november



Országos vásárok naptára
1999. december hónapra

December 1.,
szerda

Miskolc

December 2.,
csütörtök

Celldömölk

Tiszakécske             -av.

December 6.,
-oák.      hétfő

Csongrád                  -oá.

December 7.,
-ok.      kedd

Önod                          -Oák.
Szeged-
Cserepes sor
Vésztő

December 3.,
péntek

Gyöngyös
Gyula
Miskolc
Pécs

December 4.,
szombat

Abony
Békéscsaba

Bátonyterenye      -oák.
-ok.       Cegléd

-oák.      Nagyecsed
Nagykanizsa

December 8.,
szerda

-oá.
-oák.      Hajdúnánás

-ok.       Makó
-F].       Mezőcsát

Miskolc

December 9.,
csütörtök

-oá.
•oák.       Komádi

Csorna                       -av.      Szeged-
Kaposvá r                   -av.
Kecskemét                -ok.
Kecskemét               -kjv.
Komló                            -ok.
Komló                            -av.
Magyarnándor      -oák.
Marcali                          -ok.
Miskolc                          -ok.
Pécs                         -oák.
Pécs                                -F].

December 5.,
vasárnap

Békéscsaba             -av.
Jászapáti                -oák.
Kaposvár                   -ok.
Kecskemét               -ok.
Kecskemét               -kjv.
Kiskunhalas           -oák.
Kiskunhalas               -av.
Kiskunhalas            -kuv.
Lajosmizse             -oák.
Miskolc                          -av.
Nagykőrös              -oák.
Pápa                            -kjv.
Pécs                              -Ok.
Pécs                           -av.
Pécs                              -R.
Szeged-
Cserepes  sor          -kjv.
Szolnok                       -av.

Cserepes sor

December 10.,
péntek

-oá_

-oák.
-oák.

Jászkarajenő        -oák.
Kaposvár                   -ok.
Kecskemét               -ok.
Kecskemét               -kjv.
Kiskunfélegyháza

-oák.

M iskolc                          -av.
Nagykőrös                -av.
Pásztó                     -oák.
pécs                           -ok.
Pécs                           -av.
Szeged-
Cserepes  sor          -kjv.
Szekszárd              -oák.
Szentes                     -ok.
Szolnok                      -av.      Kecskemét
Zalaegerszeg           -av.       Miskolc

Mohács
-oák.     December l3.,
-oá.     hétfő

-oák.
-oák.       Kapuvár

Pécs

Pécs

December 19.,
-ok.     vasárnap

Xll.13-24-ig

Karácsonyi v.      Békéscsaba
Böhönye

.oá.     E=áámberT4.,              K3g3::árét
Kecskemét

-ok.     %?,:ány                 :3:t:     #ásrkao|á,om

Pápa                         -oá.      Pécs
Zalaegerszeg        -oák.      Pécs

Szeged-

Miskolc                          -ok.
Sásd                         -oák.

December 11.,
szombat

Csorna                        -av.
Jászberény            -oák.
Kaposvár                   -av.
Kecskemét               -ok.
Kecskemét               -kjv.
Miskolc                          -ok.
Ózd                       .    -oák.
Pécs                         -oák.

December 12.,
vasárnap

Alberiirsa                  -oák.
Albertirsa
Békéscsaba             -av.
Dabas                    -oák
Dabas                       -av
Dombóvár                 -ok
Dödöllő                      -osk
Gyomaendrőd      -oák
Jászárokszállás      -av

gzeecredTber t5.]             §::í=2::ds°r
Szolnok

Jánoshalma                          Tiszakécske
-Karácsonyi  ü.V.      Tokaj

Miskolc                      -oák.       Vác
Vajszló                         -ok.

-kjv.      Cserepessor
-ok.

-oák.     December 24.,
-oák.      péntek

Miskolc

December 20.,
December i6.,              hétfő
csütörtök

Csorna

?2gá:yd--oák.     December21„
Cserepessor       -oák.      kedd

December 17.,
péntek

Miskolc

December 18.,
szombat

Csorna

-Ok.

-ok.

December 25.,
-av.     szombat

-oák.
-ok.       Csorna                         -av.
•ok.       Kaposvár                    -av.
-kjv.       Kapuvár                      -oá.
-av.

-oák.      December26.,
-ok.     vasárnap
-av.

Békéscsaba
-kjv.       Kaposvár

-oák.      Pásztó
-av.      Szolnok

-oák.
-oák.     December29.,
-oák.     szerda

-av
-ok
-av
-av

Miskolc                      -oák.

December 30.,
-ok.     csütörtök

Szeged-
Cserepes sor          -ok.
Szany                          -ok.

Fertőszentmiklós
-oák.      December31.,

péntek
-ok.      December22.,

szerda

Miskolc

-av.     December23.,
Jászárokszállás   -oák.      Csütörtök
Kaposvár
Kecskemét
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-av.
-ok.      Szeged-

-oák.

Dévaványa -Oa.
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