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A    Gyomaendrődi    Cigány    Kisebbségi    Ön-
kományzat    kétnapos    konferenciát    szervezett
megyei  cigány  kisebbségi  vezetők  és  a  cigány-
sággal   kapcsolatot   tartó   intézmények   vezetői
részére.  A  konferencia  időpontja:  2000.  febmár
18-19-e  voLt.  A  konferenciát Dr.  Dávid  lmre,  a

íeá:::;égE:|`ygi#gz:eyreK:X:tbob%fflTeögís#áLDy2g:
elnöke vezette le.

Meghívott   előadók   voltak   (alfabetikus    sor-
rendben):

-    Dr.    Farkas    Gabriella    (Magyarországi
cigÉgroiÉsriE:áöszz::apÁtitveÉ2y;t?uÉ=tá'|isörökség

Minisztériuma, Budapest)

Címlapon: Csabai lstván fe]vétele

A nem kért kézíratokat nem őrizzük meg
és nem külüük vissza.
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- Hevesi József (nemzetiségi
szakíőtanácsos Békéscsaba)

- Kovács Árpádné (Nemzeti
és  Etnikai  Kisebbségi  Hivatal,
Budapest)

- Tóth Mihály a3ékés Megyei
Pedagógiai lntézet Békéscsaba)

-     Dr.     Varjú     Gabriella
(Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségi
Hivatal, Budapest)

A konferencia témái:
- A cigányság életkörülményeinek és társadalmi

helyzeténekjavítása
-  Felzárkóztatásuk   az   oktatásban,   kultúrájuk

megőrzése
- A kisebbségi törvény módosításának alapelvei
- A kisebbségi önkományzatok hatásköre, fel-

adatai
- A  Magyarországon  élő  cigányság  társadalmi

integrációj át segítő közalapítványok, alapítványok
tevékenységei

A konferenciát a szervezők rendkívül sikeresnek
minősítik,  hiszen  a  42   főre  tervezett  program
maximális  létszámmal  zajlott.  A  résztvevők  na-
gyon  aktívak voltak.  Rendkívül  nagy  érdeklődés
mutatkozott   a  kisebbségek  vezetői   és   a   helyi
intézményvezetők részéről.

Uhrin Páhé
közösségfejlesztő

Boross J®Iáh
Opera-  és  dalénekesnő.  Zombán  szüle-

tett. A Zeneákadémia ének tanszakán 1943-
ban   kapott   diplomát.   Utána   a   Szegedi
Operatársulat   tagja    lett,    ahol    Camen
címszempében, az Álarcosbál Amélia és a
Cigánybáró     Cipra     szerepében     aratott
sikereket.  Ez utóbbi szerepét Szegeden 50
álkalommal álakította, majd mint vendég az
Operaházban  is  eljátszotta.  Az  Országos
Filhamónia    1958-tól   kezdve    évenként
megrendezte  önálló  dalestjét.  Műsorain,  a
preklasszikusoktól   a  Bartók-   és   Kodály
dalokig,  a  műíáj  színe-java  elhangzott.  A

dalestekcn   rendszerint   dr.    Arató   Pál
zongorakísérete mellett énekelt. A Bartók-
teremben  1959.  április  6-án  elhangzott  A
magyar dal virágos kertie című műsoiban
Palló lmrq Szendrey-Karper Lásnó és
Lukács  lstyán   is   szerepelt.   Egy  éwel
később   a   Zeneakadémián   Madár   vígan
dalolva  címen  megtartott  Dankó  Pista-
emlékesten  lépett  fel.  Boross  Jolán  mint
népdal-és nótaénekesnő  1941  óta szcrepel
a rádióban,  számos  alkalommal  énekelt a
televízióban is. Több hanglemezfelvétele és
egy nagylemeze készült.

IŰszih Miklós (192011989)
Nagybőgős.    Battonyán    születeft,    majd
tanulmányai  elvégzése  után  több  szegedi
zenekaiban   működött.    A    11.    Világhá-
borúban  orosz  hadifogságba  eseft,  @rez-
nica) ahonnan csak  1948-ban tért haza. Az

Országos   Szórakoztató   Központ   szegedi
kirendeltségét vezette. Fia Miklós a szegedi
Molnár Dixilend nagybőgőse, gimnáziumi
tanár.

(CsemerGéza:Habiszt)i)
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Rácz Lajos

Sz;übtésmpiköíöszöű
Farkas Kálmánhoz

Hetven. lépcső vezet
a gondolat-piramishoz,
hogy áldozzon tenéked,
ki voltál állhatatos.

Tíenyeredben hoztál parazsat,
hogy cigány öntudatunk
mérhető legyen, mínt a lázunk.
Hoztál sarat és aranyat,

s megannyi f ;ényt
és hulló csillagokat...
sebesült reményt,
elf ;áradt sikolyokat...

Ott vagy te, ahol a lét
vitázik j ogos jussáért,
mert itt az ember a tét,
akit megvetnek színéért.

A szcNak ostora, oly
sokszor végigszántotta
tűrésre nervelt arcod -
arra tanította,

hogy gőg és büszkeség
tornyait lerombolj ák,
mert egy napon a bölcsesség
megmutatj a hatalmát.

Hetven lépcső: hetven

Ev, hétve_rsszak,     ,ha°###ffp°]nLTLEANG%

FQirkas Osdúr

Kdesz;ti±
Farkas Ká[mán 7o. születésnapjára

Hársf iők alatt sem j árhattál hosszan,
akác jutott meg eper.
Másztad éhesen, mezítlábosan,
mindegy volt f;ehér, vagy kese.

Kiülhetsz a balzsamos f űbe :
jött-mentnek ég a htHáüa,
honvágya: szekérderék,
gondöát az lsten vigyázza.

Kiülhetsz a melegszí`ű rétre,
- hisz szabad vagy - óh, Európa!
hazát is álmodhatsz magadnak,
s bográcsod híg lewesében,
f ;ekete arcod felragyoghat.

KÍ egy szelet kenyérrel útra kel,
szemében világokat terel,
jól tudűa: nincs megváltó kegyelem,
nem védi semmi isten.

2000.  március I.ÜNGO  DR!OM" 3



Viták és remények
Szociális lakások épülnek Szikszón

érkeznek.  Kik, kérdezem. Hát a Lakatos

ugyanis összeverődnek a helyi  kisebbséri
önkormányzat  tagjai.  Kiderül,  tavaly  volt
még irodájulq  de megemeucedett a bérleti
díj, inkább feladták. Vaiga azt mondja, az
utcán taróa a fogadóóráit. Igaz, az ő lakásán
is ki lehetett volna nevezni egy szobát ene
a célra, de a többiek leszavazták, hogy túl
messze van a telqtől,  sőt a mindennapos
forgalomból  is  kiesik,  oda  úgysem  men-
nének  a  cigányok.  Ha  viszont  magasabb
vendégek érkeznek, mint most, amikor az
országos     önkormányzat     alelnökeit     is
vá]:ják,  egy  emeleti  temet  engednek  át
nekik a hivatalban.

Amikor ideérünk a beszédben, kis csapat
érkezik,   többek   között   I:akatos   Oszkár

#%gástdat*öábáTéö::h:zo€y§g:áü=
Építő    Közhaszmú    Társaság    szervezési
igazgatój a. Fölmegyünk az emeletre, érkez-
nek   még   mások   is,   rövidesen   tízegy-

A szikrázó mpsütés ellenére              mkárék.
hűvös úan még, amlEor a íet)niárvégl            Lent  várakozunk  az  előtérben,  közben

horadé[e(őttben megál[unl
a szlhszói iio[gámesteri hivatal előtt.

§zoclálls lalások a[ai)hőletételére
va9iqink hlvatalosak, s ltt lesz
a gyü[ehező a klssé íontoshodó

e[nevezésű eseményre.
A városházán a maga§, fehér ajtóhon

többnyíre nincsenel névtáblál,
amelyeh ellgazítanámk bennünket.

Találomra kopogunh az estl emeleten.

A  fogadtatás  szilrizóan  hűvös.  Nem
tudok   másra   gondolni,    mint   hogy   e
hűvösség  a  „cigányügyben"  járó  újság-
írónak   szól.   A   polgámester   sehol,   az
aljegyző se igen tud útba igazítani. Kérem,
hogyadjákmegakisebbséSönkormányzat
elnökének  a  telefonszámát.  Nem  tudják,
állítólag nincs neki. Irodája csak van, talán

Vüa vagy ianácskozás.
Középen: Warga Sándor, mellem Molnár L4sd_ó: a leendő brigádvezető,

jobbszélen Lakows Osúár

éppen  itt  a  hivatalban,  próbálkozom  to-
vább, de meglepetésemre, az sincs. Aztán
nagynehezen kiderül, hogy az elnök, Varga
Sándor, egy szürke szemű cigány férfi két
szobával arrébb éppen izgatottan telefonál.
Majd a kagylót letéve,  mintegy  köszönés
helyett    feszült    örömmel   jelenti,    hogy
elindultak Kisvárdáról, és hamarosan meg-
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néhányan   készülünk  kimenni   az   alap-
kőletételre,  de  még  csak  körbeüljük  a
nagyasztalt.    Lakatos    a   polgámestert
hiányolja,   miért   nincs   itt,   amikor   a
szikszói   cigányságot   jelentősen   érintő
beruházás indító protokollja készül, aztán
szó   esik,   egyre   indulatosabb   szavak,
másról is.

A hatezemégyszáz leuces  Szikszón úgy
hétszázötven cigány él. A I,enin Kohás2ati
Művek, a Diósgyőri Gépgyár megszűnése
után  a kömyéken  nagyon  megcsappant  a
munkalehetőség.  A  településen  az  állás-
talanok  aránya huszonhárom-huszonnyolc
százalék    között    mo2og.    A    cigányok
helyzete,  itt  sem  jobb,  mint  másutt,  ők
kerültek   először   utcára,    s   ők   kapnak
utoljára munkát. A segélyezettek zömét is
őkalkoóák.Amimostakedélyeketzaklaöa
Szikszón,  nem  más,   mint  egy  pályázat
elnyerése.   Földesi  Györgytől  megtudjuk,
hogy  a  Szociális  és  Családügyi  Minisz-
téri`m  megpályáztatott negyvenkét  millió
forintot,  amiből  huszonhatot Nyíregyháza

E#,azeEeá,c;gÉ::g=fl#p#
Kht.   Szikszóra  közmunkaprogram   kere-
tében  közel  ötmillió  juthat,  méstozzá  a
hainarosan  felépülő  szociális  lakásokhoz
kapcsolódó  infiasmiktúra  kiépítésére.  (A
települési  önkományzat  ehhez  felajánlott
tizennégy ingyentelket, s további néhányat
még beígért.) Az elnyert pénzből, amihez a
város is hozzátesz valamennyit, járda épül,
ivóvi2x}t  vezemek  be  belőle,  vízelv.ezető
árkot ásnak, illetve meg akaüák szüntedri a
helyszínen   lévő   szeméttelepet.   Harminc
ember,  kilencven-kilencvenöt  százalékban
cigány   ember   néhány   hónapos   foglal-
koztatását oldanák meg ezzel.

Igaz, a bér nem sok, a huszonnyolc se-
gédmunkásnak        mindössze        huszon-
nyolcezer  bru«ó jut  majd  fejenkét,  a  két
irányítónak  harminchatezer.  Az  emberek
nem tolongtak közmunkára, hisz tavasztól
ald teheti,  eljár napszámba, s úgy,  feketei
munkából   igyekszik   biztosítani   családja
megélhetését  S  a  legnagyobb  gond,  ami
nyilvánvalóan politikai színezetű, az, hogy
nem    egyeznek    a    munkavezetők    sze-
mélyében.

A helyi cigány önkományzat többsége
Lungo  Dromos,  van  viszont  köztük  egy
fiiggetlen,  Molnár  Károly,  aki  ráadásul
közhasznú   munkásból   kö2alkalmazottá
emelkedeft,   s   a   családsegi'tő   szolgálat
munkatársaként  kapja  a  fizetést.  A  pá-
lyázat   megvalósítója   a   települési   ön-
kományzat,  az  viszont  megbízta  a  csa-
ládsegítő szolgálatot a kö2munkaprogram
szervezésével,  lebonyolításával,  a  mun-
káltatói  jogokat  a  polgámester  gyako-
rolja. Az egyik munkavezetőnek a cigány
kisebbséri     önkományzat     családsegí-
tőként  dolgozó  tagjánák  tizenkilencéves
gyerekét   bízták   meg.   Ezt   a   többi   tag
nehezményezi, ös szefonódásokról beszél-
nek.  A  szolgálat  vezetője,  Üveges  Ber-
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Iti is emberek élnek

talan  úgy  érvel,  hogy  a  fiatalembemek
megvan    a    szakképzettsége,    márpedig
városukban ez idáig hagyomány volt, hogy
az irányítói posztolm szakmunkást tettek.

Lákatos   Oszkár   viszont   ragaszkodik
ahhoz,   hogy   az   egyik  munkavezetőt  a
kisebbségi   önkormányzat  nevezze   meg.
Addig    nem    megyünk    el,    míg    erről
kompromisszum nem születik, mondja. A
szalanai    irányítás    legyen    a   telq)ülési
önkományzat   kezében,    ám   a   másik
csoportvezető    a   helyi    kisebbséri    ön-
kományzat    tagjai    közül    kerüljön    ki.
Egyrészt,    hogy    legyen    számonkérhető
ember,  de  azért  is,  hogy  akik  tesznek  a
közért, kapjanak lehetőséget egy munkára,
amely   egyben   a   megmérettetésüket   is
jelenti, hogy mennyire tekintélyes vezetői
az   adott  közösségnek.   A   súlytalan   ki-
sebbséti    önkományzatok   ugyanis    el-
veszmek, de akkor elvész a cigányság is.

Egy   név  hiányzik   a  listáról,   Molnár
Károly  javaslatot   is   tesz   rá   hogy   fia
csoportvezető  megbízását  vonják  vissza,
legyen ő egyszerű munkás, és nevezzék ki
helyette  Mohár  Lászlót,  a  helyi  cigány
önkormányzat alehökét. Varga Sándomak
kellene  a  jelölést  megtennie,  ám  a  vita
továbbgyűrűzik egészen addig, míg ki nepi
derül, hogy őt, Vargát, nem látná szívesen
Lakatos Oszkár sem brigádvezetőként ne
vegye  el  a  helyet  más  cigány  embertől,
ráadásul leszázalékolt, így nem is kaphatná
meg a kö2munkát.

A  cigány  önkományzat  tagjai  vissza-
vonulnak   öt   percre   jelöltet   állítani,   a
döntést sokan előre borítékolják,  s úgy is
lesz: Molnár Lászlót nevezik meg brigád-
vezetőként.    Megkönnyebbülés,    jegyző-
könyv; garanciakérés, s két óra heves vita
után indulhat`mk a telepre.

Balogh   Pá],   szabolcs-szatmári   roma
vállalkozó   is  bekapcsolódott  a  szociális
lakásépítési programba. Mivel ezeknek az
embereknek  saját  anyagi  erejük  nemigen
vaiL  az  előíit  önerőt  muhkára  próbálják

átváltani,   vag)ris   a   leendő   tulajdonosok
munkáját  forintosítják.  Bálod  az  elmúlt
időszakban  közel   száz   lakást   építteteft,
csak lákhelyén Demecseren hamincat. A
kisvárdai Lakatos lstván aiasonló vállál-
kozása van mint Bálostnalo azt mondja, ő
indította  el  itt  ezt  a  progfamot,  amikor
Varga  Lakatos  Oszkáron  keresztül  meg-
kereste. Már többször járt a helyszínen, a
lakások tervei készen vannak, hamarosan,
még márciusban eü[ezdődik az építkezés.
Tizennégy      lakásba      már      az      idén
beköltözhetnek,  de  úgy  tűnik,  a  polgár-
mester   újabb   ingyentelkeket   bocsát   a
rászorulók rendelkezésére.

Hat-nyolc,  többségében  nyugati  kocsi-
val    kanyarodunk   be    a    cigánytelepre.
Persze,   hogy   összefiitnak   az   emberek.
Molnár   László   (nem   azonos   a   meg-
választott  brigádvezetővel)     és  felesége
Ferenczí Zsuzsanna azt panaszolja, hogy
ők kimaradtak  a programból,  holott  már
nekik is három gyerekük van, igaz, amikor
összeírták a jelentkezőket még a kisebbik
csak    útbm    volt.    Persze,    protekciót
kiabálnak,  hogy jobban  is  össze  lehetett
volna válogatni a kezdő tizennégyet.

-  Mi  például  albérletben  lakunk,  de
olyanok is vannak, alrik putriban -mondja
az asszony.

Mint például pár utcával arrébb Poczok
Barnabásék. Szoba konyhás, pici ház, de
a  Íálai  nagyon  felvizesedtek,  s  nagyon
megdőltek. A fiatalok vették a házat, áhol
most  két  kisgyerekükkel,   egyik  háronL
másik fél éves, élnek. Csak gyes van, meg
családi   pótlék.    Munka   nem   kerül    a
hegesztői  szalmához,  remény  se  sok  a
mindennapokhoz.  Poczok  különben  nem
cigány, csak a felesége Íélig.

- Mi lesz, ha összedőől a ház2
- Semmi, akkor se segít rajtunk senki -

feleli   Poczokné  Zsolnai  Mária.  -  A
szü|eu%u#o|AyamaL%#:n%ekk,e*ámi
a menTyezpt. Bármikor megtöriénhet.
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Nincs  válasz,  nem is  igen  lehet.  Talán
nem is fogják fel a kérdést, nem mintha
nem  lennének  képesek  rá,  hanem  mert
örökös  veszélyben  eltompul   a  veszély-
tudat.

- Meg akajuk igényelni, - mondja a nő
-  a  szocpol  kedvezményt.  A  Híradóban
hallottam, hogy két gyerek után is adnak
egyrillió~kétszáze2ret,  és  állítólag  vásá-
rolni is lehet belőle, nemcsak építeni. De
azt   is   beszélték,   hogy   ötévesnél   nem
régebbi  házat,   -  De  még  nem  tudjuk
pontosan, jövő héten érdeklődünk majd az
önkomány2atnál - szól közbe a féri .

-  Három  vagy   öt   év   múh7a,   hogy
képzeük ctz élctüket?

-Itt semmit nem lehet remélni ~ mondja
Poczokné.  Jó  lenne  egy  rendes  ház,  de
nem  itt,  hanem  fönt  a  városban.  Dehát
miből.    Ha    adnának    szocpolt,    ahhoz
többszázezer készpénzt kellene felmutatni,
viszont   a   havi    összbevételünk   negy-
venezer     'forint.      Ráadásul      a      gye-
rekgondozási segélyt csekkben adja ki az
önkormányzat, s csak olyan boltban lehet
levásárolni,   ahol   egy   kiló   liszt   hetven
forint.

PocaokBamabás        ,`
Fotó: Szabó Attüa

Amikor Poczokéktól  kimegyünk,  vagy
húszan  vámak  bennünket  kint.   Az   ér-
deklődés   az   újságírónak   szól,   nyilván
ritkán   fordul   meg   ilyen   szerzemény   a
telepen.  Most  viszont  el  lehet  mondani
mindent.  Keserűséget,  panaszt,  mindent.
Szó  esik  a  nyári  vihanól,  az  összedőlt
putrikról,     a     szerintük     igazságtalanul
osztott  segélyekről,  gyerekekről,  a  nem
soká  épühi  kezdő   lakásokról,  hogy  ki
került be a tizemégybe, mért, miért nem,
leszc folytatás.

Lehet, nem tizennégy, de száztizennégy
lákás  is  kevés  lenne  ide.  S  mi  lesz,  ha
felépülnek a lakások. Akkor nyilván szép,
nagy  lakásokban  élnek  majd  a  szikszói
cigányok.   ugyanolyan   szegényen,  mint
eddig. Illetve mégsem. Mert legalább lesz
a  fejük  fölött  rendes  fedél.   S  ez  sem
kevés.

J.Gy.



„A pálgali'angidős"
Farkas Kálmán köszöntése

Afenti címet adtam annak az esszém-
nek,  amit  ,Menet  közben"  című
kötetembenírtamróla.Őalegéribb

és legnagyobb gyakorlattal rendelkező hiva-
tásos  újságíró,  valamennyi  cigány  kolléga
közül. Első a hazai roma sajtó históriában. A
Jivatásos"  szalmai  értékielzés  itt  egybe

csik az elhivatottsággal. Amikor őt születés-
napján   köszöntiük,   alida   lehet   elmu-
lasztanunk  azt,  hogy  feltegyűk  a  kérdést
honnan  milyen  fonásból  számazik  ez  az
igazi elhivatoftság, a nehézségekec próbaté-
teleket  legyűiő  dinamikus  életakarat?  Azt
hiszep emek nyitiát akkor leljük meg, ép-
penmostFarkasKálmán70.születésnapján,
ha emlékezünk am az Anyára, ald a világra
hozta őt.

Ijakatos Menyhért nagyon szép írásából
idézek:   ,Abban   a   mindentől   elzárt   és
mindenki  áltál  lenézett vilá8ban nem volt
szx)kás másról álmodni, mint a máról, mert a
holnap  mindig  olyan távolinak tiint,  hogy

E'mícsm#|,=#:LflöatiTFzö?#
amel)rikmegneszülnéamagaálmodo2óját,
máskéntgondolkodójáLAkistöpörödöttci-
gányasszony,  akit  a nagyságos  urak tiszta
Marimk hívták,  mert úgy mosni  és  olyan
szépen vasalni scmld nem tudott mint Mari
néni. Ritkaságszámba mmt ez cigányéknál.
0lyan  is  kevés  akadt  a  cigánysoron.  aki
fogadalmat    tesz    a    Boldogságos    Szűz
Máriának, hogy fiából tanult embert csinál,
ha a Szent Anya is segítségére lesz. hffidkét
anya  beváltotta  az  ígéretét.   Farkas  Kál-
mámak már csak tan`hi kellett. És hogy se
ÖkrösMari,seaBoldogságosSzűzAnyane
csalóQjon benne,  elviselt minden megpró-
báltatást  amit  egy  cigánysonól jötmek  el
kellettviselnie..."

Igen,keservesnélkülözések,keménypró-
batételek  során  át  vezetett  életú6a,  a  kis-
iskolától a felsőfokú tanintézetig, vagy ép-
pen a „sajtóba-1épés" pillanatától fogva.

Egyediségét,    más    cigány   kollegáldcal
összehasonlításban jelzi  az  is,  hogy  ő  az
újságírást     nem     valamilyen     irodalmi,
művészeti   időszald   lapnál   kezdte   meg,
hanem      egy      nagy     napilapnál.      (Ott
volontőködöft",ezaszákmaikifejezéseaz

új sástó gyákomoknak.)
Vajon kellc  azt dramatizálni,  hogy egy

nagy  létszámú  szerkesztőségben  egyedüli
cigány kollegának lenni, milyen helyzet az,
s mennyire hamar, szinte rögtön bizonyítani
kell a pálya-rátemettségét, hogy elismerjék
a  többiek  a  közéjük-valóságát.   S  pálya-
sikere bizonyíóa tehetsége kibontakozását,
még  valóban  fiatal  férfiként  lett  a  nagy
napilp vezető személrisége. Ám nemcsak
a lapé - az egész nagy megyéé. Hatalmas
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cigány-nezeivoár  ez   a  Nyírség,   Borsod-
Abaúj-Zemplén  megye  után  itt  a  legma-
gasabb a lélekszámuk, s a legsűrítettebben
átélhetőacigányságlétküzdelme.Az„örők-
mozgó"  Faikas  Kálmán  elpusztitiatadan
szervezői-írói-politikusi     tevékenységénék
morális  felhajtóem5e  az,  amit  itt  naponta
megélt az ővéi között.  A velük mpi sors-
közösségben  kialákult  életfomája  hozza
magával   azt   hogy   őt   több   mint   két
évtizeden  át,  országos  viszonylatban  is  a
Hmagasló  szervező-képességű  vezető  ci-
gány  személyek  soiában  tisztelheúük,  és

elmondhatjuk   róla,   több   mint   negyed-
századon át kiállta az időközbeni po.litikai
Íöldcsuszamlások során a stabilitás próbáit.

Mindig meg tudott újulni, egyie jobban
kiteljesedni:eztjelzikazelteltfélévtizedben
meéelent irodalmi éróélű új  és új  kötetei,

E:É.;'g#cTÉífl#,g:.riRiFp:oi:
Koronanélkül".

Egyetemes jellcmzéstil azt íhaSuk, hogy
ő  Míkszáth  Kálmán  hagyományait  őrzi,
álistanem eg)rik példaképe  is  a nagy  író:
mind ábbai]  hogy fiatal  korától java érett
korszakán    túl    is    a    napilapLújsá#st
művelte,   mind  pedig  abbaiL   hogy  árad
belőle a mesélőkedv, a cigány enbertipusok
sorát  rajzolta fel  előttünk  olyan  elevenen,
hogy    szinte    közvetlen    ismerőseinknek
érezzük őket.

A  napi  életiiez  való  kötődését  alapozta
meg, hogy a napilap-műfaj tempóját kellett
rögtön   megszolmia,   reflexeibe   rögzült   a

gyors, azonnali felelés az eseményekre, az
áLlandó  döntési   készenlét,   amellyel   meg
tdja különbözteri a lényeges, és időtálló
súlyú  kéndést  a  múlékonytól,  esetlegestől.
Vdamennyi  írása  alkalmanként  születeti
akmtásokhoz kötődik. Felmerülő konflik-
tusolga,  eseményehe  adott  azonnali  vála-
szok, imen fomó lüktetésük, mint a szívdob-
banásoké.

Sona   megjelent   köteteit   véágolvasva
áttekinüetjük,     hogy     Faikas     Kálmán
mennyire egysé9ben láöa a cigány nép, s a
társadálom problémáit j elenségeit, a külön-
külön született írások egymásra felehek, s
végülkerekegészetalkotiiak.Anyitottság,a
társadalom  egészében,  az  össz-nemzetbm
való  gondolkozás  karakterisztikus  vonása
Farkas Kálmán politikai írásainak.

Következetesen   visszatér   az   alapvető
gondolat,(amiakisebbséStörvénybendek-
laráltatott)  hogy  a  nemzeti  és  ehikai  ki-
sebbségek   államalkotó   tényezők.    Ebből
következően az is, hogy a cigányság aktiv
szerepe nélkül ma már nem létezhet hiteles
össz-nemzeti poütika.

A  mély  élettapasztalat,  a  korszakokat
átívelő   újságírói   gyakorlat,   az   intellek-
tualitás és az érzésvilág egysége fomálta
ki  Fakas  Kálmán  stflusát  (itt  a  buffoni
értelemb€n:  ,A stilus maga az ember") s
lendítette előre a fejlődés ú€án.

Farkas Kálmán es2mei irányultsága leg-
markánsabban-példáula„Koronanélkül"
kötetben  -  publicisztikájában  bontakozik
ki, amely írásainak javát politikai  esszék-
nek  neveztem.  S  itt  idézem  nagy  esszé-
írónkat,  KolozsváriGrandpierie  Emilb
aki kiemelte, hogy az esszéíráshoz nélkü-
lözhetetlenül  hozzátartozik  a  személyiség
kiforrottsága,  értvén  ez  álatt  a  dolgokat,
jelenségeket kellő felkészültséggel, az egy-
séges látásmóddal kialakult attitűd.

Eppen erre irányultságában ffiti át Farkas
Kálinán írásaínak javát:  az étosz, a nemes
indulat.      I,egszenvedélyesebben      ákkor
mutatkozik meg, amikor a cigányság öss2x;-
fogásáról,  együvé  tartozásáról  szóL  mint
példáiu    az    ,Fgy    asztalnál",    vagy    az
Plmaradt  kézfogás"  című  esszéiben,  és

megannyi   más   írásműveben.   Szívszorító
olvasni   drámai   könyörgését,   érvelését   a
cigányság szempontiából  létérdekű egység
megteremtéséért.

Amikor   most   őt   születésnapján   kö-
szöntjük,  spontán  tör  fel  belőlünk  is  az:
bárha születne már meg végre ez a cigány
egység,  hiszen  mélyen  igaza  van  Farkas
Kálmámák (ez a legfőbb vágya), létérdeke
ez az egész népnek.

KáTpáthy Gyula
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A szabadság kelep®éje
„9|etqizetek, otszágokt klk tút kolepc6boo, / tivö9iö& a tebsá8Liak

kíbos kötel6beo" - íti. ®*1* 91... ® €-a®cl®®-8z6S
változásokra, több míot két száz}ada, 1789-beo.

Gurópa - mlot a mal hlstóriából tu4juk - azóta korszakos
változásokoo o®Öt át, o®m kell már ff hiük a oemzet®koek
a „rabsá8nak kíoo8" köt®létől. 8ár, ba vl8yágó szem®lokst
gárizsra vetiük, ast lát)iik, ho8y ott ls az ®lleo tiiotetoek,

ami most sécsb®o törtóoü(.

Az új  században - éppen a
nemzetek,  országok történelmi
sorsa  miatt  -  is  létehet  rút
kelepce, csak éppenséggel nem
a  felvilágosodás  korabeli  rab-
ságé,    hanem    a    szabadságé.
Elég, ha csák ide a szomszédra,
Ausztriára  figyelmezünk,  pon-
tosabban  a  Jörg  Haider  ne-
vével ,,fémjelzett" szélsőséges,
antiszemita nézeteiről hírhedtté
vált   Osztrák   Szabadságpártra
(FPÖ).   Ezt   a   pártot   a   leg-
frissebb  felmérések  szerint  az
osztrák  választópolgárok  nem
kevesebb   mint   33   százaléka
támogatja.    Haider    e    háttér
birtokábam   egyre   magabizto-
sabban nyilatkozik. Véleménye
szerint pártj át évekig ördöginek
tartották,  de  mostantól  vegyék
tudomásul   a  választók  bizal-
mán    alapuló    akaratot:    nem
külföldön  döntik  el,  hogy  mi
történj ék Ausztriában.

Közben  Euópa-szerte  -  de
mondhatni:    világszerte   is   -
folytatódik  a  Haider  és  pártja
elleni nyilatkozatok sorozata. A
szélsőjobboldali  nézeteiről  el-
híresült  FPÖ-ről  Nico]e  Fonl
taine,   az   Euópai   Parlament
elnöke    kijelentette:     az    EU
Ausztria  ellen  kizárási  eljárást
indít,   amennyiben   a   Haider
vezette  politikai  tömb  jut  ha-

talomra.    Az    elnök    kijelen-
téséhez    az    EU    tagországai
azonnal csatlakoztak.

ÁIEaoTefsEn:os:,.ng.EeEeés,üi':
keményebben         nyilatkozott.
Szerinte     Haider     mindeddig
szélsőségességről,     antiszemi-
tizmusáról    tett    bizonyságot.
Nem állhat Ausztria élén.

Az  osztrák Népcsoport Köz-
pont,  az  Ausztria  nemzetiségi
kisebbségek szervezeteit tömö-
n'tő  központ  elnöke,  Marian
Pipp   nyilatkozatában   ugyam-
csak   élesen   bírálta   Ausztria
kisebbségi politikáj át.

Brüsszelben pedig az Osztrák
Nagykövetség     épülete     előtt
több   százan   demonstráltak   a
„Büntess      Euópa!"     jelszót
skandálva.

A  mondás  szerint  mindenki
söprögessen a saját háza táján,
a  másikén  -  ugye  -  mindig
könnyebb.  Nekünk  is  van  kis
hazánkban sepemivalónk. Sok-
kal    komolyabban    kéne    fi-
gyelnünk  a  mi   Haideijeinkre
(nekem, többször olvasva ezt a
nevet    a    Haider-ménlű    jut
eszembe),   mert   van   belőlük
nekünk is parlamenten belül és
kívül   egyaránt.   Itt   lenne   az
ideje   amák,   hogy  a  magyar
politikai      közélet      szereplői
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ematárolják  magukat  az  ilyen
típusú      pártoktól,      mozgal-
máktól, ideológiáktól.

Az  EU  egyértelművé  tette,
hogy   az   osztrákokkal   szem-
beni   határozott   fellépést   az
EU-csatlakozásra    váró    tag-
á.llamok   felé   is   komoly   fi-
gyelmeztetésnek  szánja.  Nem
engedhetjük meg magunknak,
hogy   a   2002-es   választások
után   „Haiderménkű"   pártok
juthassanak   hatalomra,   akik
miatt   úgy   zárjanak   ki   ben-
nünket      az      euópai      kö-
zösségből,   hogy   még   fel   se
vettek.   Ez   nemcsak   Európa
érdeke, hanem elsősorban a mi
saját jól felfogott érdekünk,  a
társadalmi   békében   és   szo-
1idaritásban  gondolkodó  Ma-
gyar   Köztársaságé!   Közösen
gondolkodjunk  el  a  huszadik
század tragikus  eseményeinek
tükrében     a     ,,Historia     est
magistra   vite"-n.    (A    törté-
nelem  az  élet  tanítómestere.)
Kgmolyan kéne vemi.

En    nem     ismerek    dakota
mondásokat, de egy keleti böl-
csességgel   szolgámatok,   me-
lyet    ajánlok     figyelmébe     a
politikai   elitnek:   „Aki   állan-
dóan   a   csillagokat   bámulja,
soha nem  fogja  látni  az  előtte
lévő  szakadékot." Jó  lenne hát
időben  észrevennünk  és  kike-
rülnünk a veszélyes társadalmi
szakadékokat,    mert   ez   élet-
bentartó  érdekünk.  Más  érde-
künk   nem   lehet.   Vagy   talán
mégis?     Nem     hallom!     Ha
kérhetném   egy   picit   hango-
sabban!

a:%cBs8kdéáp:í::[nő;:



Politikai  meglqpetést  oko-zott volna, ha a cigányság
élethelyzetének   j avítását

célzó  intézkedéseket,  a  közép-
távú   romaprogram   időarányos
megvalósítását,   s   a  magyaror-
szági   romák   hátrányos   meg-
különböztetéséből    eredő    ano-
máliákat  azonosan  fogja  fel  és
ítéli  meg  az  Országos  Cigány
Önkományzat   elnöke,   a   Ki-
sebbségi   Jogok   Országgyűlési
biztosa és  a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi  Hivatal  elnöke.  Saj-

E:srkn:smÉ#á`naöéáeopé:yhoá`k:
Kaltenbach Jenő Országgyűlési
biztos és Doncsev Toso a NEKH
elnöke között.

A Népszabadság 2000. január
5.-ei   szerdai   számában   Uniós
intés a cigányság helyzete miatt
megjelent   írásában   közölte   a
három prominens politikus véle-
ményét.  Ugyanis  hírügynökségi
jelentések   szerint   az   Euópai
Unió   brüsszeli   bizottsága   arra
kért   négy   csatlakozásra   váró
államot T Magyarország mellett
Bulgáriát, Csehországot és Szlo-
vákiát  -,   hogy  még  az  idén
tegyenek intézkedéseket a romák
heixz:t|éáekniamvífés|:tí;áeflkéE=né-

súlyozzák:  „Elméletileg  anyagi
követkemiényekkel,    támogatá-
sok  megvonásával  is járhat,  ha
az  érintett  országok  nem  telje-
sítik az elvárásokat." Felesleges
ez alkalommal kifelé tekingetni.
Söpöijön     mindenld     a     saját
portája előtt. Nekünk is van mit
eltakarítanunk,   s   illenék  végre
komolyan     vennünk     az     EU
figyelmeztetését, mert a cigány-
ság helyzete megakadályozhat-
ja  Magyarország  uniós   csatla-
kozását.

Aki a földön jár és életkö-zelből    ismeri    a    roma-
világot    kilátástalanságá-

val, elnyomorodottságával és jö-
vőtlenségével,  az  osztja  Farkas

Flóriánnak, az Országos Cigány
Önkományzat     elnökének     a
véleményét, ald az uniós intésre
reagálva fogalmazott így:  „...Az
egyszerű   roma   emberektől    a
miniszterekig minden magyar ál-
1ampolgámak     tisztában     kell
lennie  azzal,  mai  állapotában  a
cigányság  nem   alkálmas   ana,
hogy  részt  vegyen  az  euópai
integrációban."  Egyértelmű,  vi-
lágos   beszéd,   s   válasz   mind-
azoknák,  aldk  eddig  csak  ígér-
gettek,  s nem tartják olyan drá-
mainak  a  helyzetet,  mint  ami-
1yen valójában, s fiftyet hánynak
az EU figyelmeztetésére.

Tudósok,   agrárközgazdászok,
Európa-szakértők,     társadalom-
kutatók  sokasága  elemzi  tanul-
mányokban,  mit  is  kell/kellene
tenni, lépni agrárügyekben, hogy
az EU figyelmeztetésnek megfe-
1elj en az ország, s kompatibilisek
legyünk.   Arról   már   alig   van
hang,  vélemény,  mi  a  sürgető
teendő  az  emberi,  a  kisebbségi
jogok  maradéktalan   érvényesí-
tése ügyében. Pedig ez legalább
olyan   fontos   kérdés,   mint   az
agrárium   ügyében   kapott    fi-
gyelmeztetés. Minden bizonnyal
jól  ítéli  meg  az  OCÖ  elnöke,
amikor  annak  a  véleményének
ad   hangot,    hogy    szerinte    a
kományzat    jelenlegi     hozzá-
állása  nem  garantálja,   hogy  a
gyakorlatban   is   megvalósúl   a
tavaly   elfogadott   roma   intéz-
kedési csomag.

E  véleményből  az  is  kiderül,
hogy  az  Országos  Cigány  Ön-
kományzat  és  elnöke  politizá-
1ásában        hangsúlyeltolódások
történtek.  Nem az agresszivitás,
hanem   a   következetesség   irá-
nyában!   Valójában  nem  popu-
1ista,   nem   szélsőséges   vonal-
vezetés  az,  de  nem  is  a  szol-
galelkűségé, inkább a cigányság
érdemi, elvi érdekképviseletének
a  nyomatékolása!   Es   ezt  igen
fontos  hangsúlyozni,  ország-vi-

E1ág,a roma társadalom elé támi.

Tudatni   mindenkivel,   de   első-
sorban a cigánysággal: nem szol-
gai,    hanem    érdemi    politikát
folytat   az   OCÖ.    0lyat,   ami
érthető,  világos,  egyarcú,  s  ha
törekszik  is   az  ésszerű  komp-
romisszumokra,       soha       nem
hagyja magára a magyarországi
roma társadalmat.

/    rezni keu a veszélyt. És ezt
jó poütikus megérzi. Külö-
nösen, ha előre fel is hívják

rá a figyelmét. Van, aki komolyan
veszi, van ald elengedi a ftile mel-
lett.   Ha   a  kisebbséS  jogvéde-
1emről,   annak   érvényesüléséről
vagy akadályairól van szó, akkor
azzal nem szabad játszani. Külö-
nösen nem egy 800 ezres cigány
népcsoport  éledielyzetének  javí-
tása,  megi'télése  mérlegelésében.
Kaltenbach   Jenő   a   Kjsebbségi
JogokOrszággyűlésibiztosaisazt
hangsúlyozza, hogy az Unió évek
óta rendszeresen megfogalmaz  a
magyar  állammal  szemben  elvá-
rásokat  a  cigányság  miatt.  S  le-
vonja a tanulságot:  „Ebből... arra
lehet  következtetni,  hogy  a  ci-
gányság   rossz    életkörülményei
miatt   késedelmet(!)   szenvedhet
hazánk      európai      integrációja.
Véleménye     egybeesik     Farkas
Flóriánévál.  Bizonyára ők látják

Fneáyí#,h.mÉeáe,3(')vi`.óé;ágíá:
nézőpontból    közelíti    meg    a
kérdést  Doncsev  Toso,  a  Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi Hiva-
tal    elnöke,    aki   hangsúlyozta:
„Ha  az  Európai  Unió  azt  látja,
hogy a komány érdemben fog-
lalkozik   a   romák   helyzetével,
akkor  a  cigány  lakosság  hátrá-
nyai nem gátolják majd Magyar-
ország csatlakozását."

Csák éppen az a gond, hogy ezt
nem látja az Euópai Unió! Vagy
másképpen      látja.      Különben
nriért figyelmeztetne?

Farkas Kálmán
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lvánból ingáznak Fertődre

ta"lmh, hooü m,hÉjm l®Űüeff
Tanulnak a romák.

haT#aj,kváírtá::#:k=a€tffib
®lvégzése óti, először.

Sokan talán most szembesülnek
azzal, mit vesztet(ek, hogy nem

tanuftak szakmát, nem féjezték be
a nyolc áftalánost.

December óta összesen
huszonnégyen ingáznak lvánból

Fertődre, hogy az ottani
szakközépiskolába n kertészeti
a]aapi:=:röet%*k#i#éepsta''
elméletével és gyakoriatával

ismerkedjenek.
A „Munka és tanulás" cimmel

meghirdetett program születése
mellet( a Győr"oson€opron
megyei Munkaügyi Központtal

karöltv® jó sz'[wel az iváni
polgármesteri hivatal és a hebi

kisebbségi önkományzat
bábáskodott.

A  fertődi  Pomáczy  Aladár  szaldskola
egyik  tantemében  Pájer  József  a  vető-
ültető   gép   felépítéséről   és   működéséiől

Újra beüLiek az iskolapadba..
tar.ulás, képqetiség nélkül
aligha találnának munkát

magyaráz. A teremben pissze-
nés  sem  hallatszik,  még  az  a
néhány lány, asszony is figyel.
A felnőtt fejjel iskolapadba ülő
romák átérzik a feladat súlyát.

- Az elméleten túl próbálunk
olyan  szaktudást  is  átadni  az

jó  értelemben  vett  közösségfomálásnak
pedig plusz haszna lehet. A tanulás során
egyinást   segítiietik,   támogaflatják,   véle+
ményüket, tudásukat összehangolhatj ák.

-  A  kertészeti  szakmához  kapcsolódó
alapok  elsajátitása  kapcsán  hallgatóink  a
dís2növénytemesztés    és    parkgondozás
részfeladataivál  is  meSsmerkednek,  ami
OKJ-s    szakmát    ad   -   kapcsolódik    a
beszélgetésbe      Fülöp      lstvánné,      az
intézmény  igazgató-helyettese.  - Tudniuk
kell a paridcal, az egynyári-, kétnyári, évelő
dís2növényekkel,      lombhullató,      illetve

ger,öEíist:#a,si%á:Ég:g::ÖEOEí#é:
Kapuváron,  Szücs Kálmán  kertészetében
gyakorolhatjálq      intézményünk      palán-
taházában   pedig   a   szaporítás,   növény-
gondozás  egészíti  ki  aE elméletben tanul-
takat.  A decemberben kezdődött képzés  a
napokban vizsgával zárul.

Időközb€n    érkezik    T`iri    Lajos,    az
igazgató, ald név szerint ismeri a diákokat.
Szigorú,  de  mindehkihez van egy kedves
szava.-Avizsgáramindenkinekkomolyan
készülniekell,avi2sgabizottságaddásukat
méri - súlyozza a s2avakat s ahogyan az
arcokon látszilg többen komolyan veszik a
direktor intelmét.

-   Az   osztályban   végzett
munka   többüknek   is   külön-
leges  kihívást jelent  -  szólal
meg  Fülöpné.  -  Az  emberi
kapcsolatok    terén     minden-
kSpen     tanulhatunk     tőlük.
Amíg  a  társadalomban  szét-
húzás,   ellenszenveskedés   ta-
pasztalható, a romák több min-
denben példásan összetartóák.

Püer József okia;tó següségéveL a kertésaetben
használaws gépekkel is megismerkednek

„öreg"  diákoknak,  hogy  az  a
későbbi  elhelyezkedési esélyeiket növelje,         -Az iváni művelődési központban ülünk
tudásukat     gyarapítsa     -     szögezi     le     le és meg`ritaüuk a vizsgatémákat-erősíti
elöljárójában  Pájer Jó2sef szakoktató. -A     meg  a  hanottakat  iíi.  Vajda  PáL  -Ta-
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nulunk is egymástól. TúdonL hogy ezután a
világban lehetek valáki...

-Ezponiosanmitjelent?
- Végre mi  is  a  figyelem központjába

kerülünk.  Ha  szalmám  van,  pénzem  is
lesz.   Dolgo2ni   szeretnék.   Nekem   ezért
fontos  a  tanfolyam.  Két  kicsi  gyerekem
van.  Szeretném, ha az ő sorsuk már más
lehetne.

- M}bem lesz a fiúk soTsa más?
- Hogy tanulnak. Mert én azt nem kap-

tam meg az életiől.
A Karika testvérpár:  Tamás és Csaba

szerint  fontos,  hogy  az  iskola  a  szakma
mellett  papírt  is  ad  a  tanfolyamról.  Ha
me8kérdezik,   nagyobb   eséllyel   pályáz-
hatnak  bárhova.   Bár  nem  biztos,   hogy
lvánban,   reményeik   szerint   SopronbaiL
Fertőszenmiklóson  vagy  a  kömyéken  el
tudnak helyezkedni.

Az   országos   képzési  jegyzék   szerint
naponta    ingázó    diákok   parkgondozók,
növénytemesztők   lesznek.   A   nők   ko-
morabbanlátjákhelyzetüket.Szerinükeza
fajta képzés véglegesen nem oldja meg a
góndjaikat.

-  A  cigányt  mindmhol  kiközösítik  -

jegyzi meg Horváth Lásnó. -Ha pénzünk
lenne, talán vállalkoznánk. De itt se pénz,
se megélhetés.

Az lvári romák többsége nyáron a lom-
talanításból, némi segélyből és a gyeme-
kek után kapott családi pótlékból él - tu-
dom meg Linter Tibortó], az 1500 lelket
számláló   telqpülés   polgámesterétől,   A
program egy évig  a munkáról  és  a tanu-
1ásról   szól.   A  hozzáállásról   és   a  szor-
galomról      amin     folyamatosan     lehet
javítani.   A   község   első   embere   min-
denesetre    bizakodó    a    munkahelyeket
illetően. Földj ei szakképzetségüknél fogva
bizonyára  nagyobb  sansszal  kereshetnek
munkát, vagy akár csoportosan vállalkoz-
hatnák is.

Me8kezdődtek   a   vizsgák.   A   Fertődi
szakiskolában a diákolmak számot kell ad-
niuk  többek  között  kertészeti   álapisme-
retekből,  géptanból,  gyakorlati  munkából.
Az lváni romák bizakodnák. Szeretnék, ha
tanult  szakmájukból  meg  is  élhetnének.
Egyenlőre a vizsgadruldc a nagyobb de azt
már tudják:  az  út,  amelyen  elindultak  az
eddigjnél csak simább,  emél fogva pedig
boldogabb is lehet.

-  Nézze,  nőnek  a  gyerekek.   Egészen
másként néznek rám,  ha tudják,  az  apjuk
nem akárid - jeg)ri meg valald a második
sorban. - A gyerek pedig...  tudja,  mindig
igazat mond.

Kép és sqöveg: Hucsás Jiidü



Holokaiiszl
isk®Iai emlékha

2000. február 8., kedd délelőtt. Alig múlt nyolc
óra. Nézem-hallgatom a TV2  műsorát.  Megdöb-
benek,   amikor  .megpillantom   a   képemyőn   a
nagykanizsai  Cigány  Holokauszt  emlékmű meg-
gyalázásáról  szóló  kép`et,  a  fekete  horogkeresz-
teket, a fiéketével mázolt roriáellenes szavakat, a
gondosan    faragott    emlékoszlopon.    Emlékeim
között  kutakodom.  Feladom,  mert  nem  találok
semmi     olyan     dátumot,     évfordulót,     újnáci
emlékezési eseményt, amelyhez köthető lenne ez
az  újabb  gyalázat.  Csák  nem  a  tavalyi  Budai-
várbéli  újnáci  nemzetközi  évfordulóra  kívántak
emlékeztetni?! Lehet. Nem tudom. Csak azt, hogy
a   fel-feléledő   újnácizmus   ismét  jelzést   adott
magáról.  Szítja  a  rasszizmust.  Félelmet  akamak
kelteni.

Onbecsülésünkért   kö-
telességünk  leHdismere-
tünk  ébrentartása.  Nem
szabad   felejtenünk,   ki-
mosnunk  emlékezetünk-
ből  a  vészkorszák  bor-
zahait.   Ezek   a   gya-
lázkodások  újra  és  újra
kötelességünkké   teszik,
hogy a felnövekvő nem~
zedéket,  legyenek  cigá-
nyok  vagy  zsidók,   ke-
resztények vagy ateisták,
a    többségi    nemzethez

flllsc+lwITZ
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tartozó   magyarok  vagy
bámely nemzetiség, soha ne felejtsék el a hitleri
fasizmus   rémtetteit,    a   nyilasok   okozta   bor-
zalmakat,     a     gulágokon     elpusztultakat.     A
diktatúrák    áldozataira    örökké    emlékezni    és
emlékeztetni kell. Ez a humanizmus elvéből eredő
törvény.

Ennek ellenére máig is vannak szélsőséges poli-
tikusok,  akik kétségbevonják a náci haláltáborok
létezését, a gettókat, a koncentrációs táborokat, a
zsidó és cigánytalanítás ördögi hitleri politikáját.
Az  meg  egyenesen  sértő,  s  a  cigányság diszkri-
minálását jelzi, hogy amikor -még politikusok is!
-  a  holokausztról  esik  szó,  amikor  az  elpusz-
títottakról  emlékeznek,  a  sok  ezer  cigány  áldo-
zatról megfeledkeznek.

Pedig  őseink csontjai  ott porladnak Dachauba,
ott  váltak  fiistté  a  gázkamrákban,   a  sok  ezer
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zsidóéval   ,együtt.   Soha   nem   felejtem   el   Ra-
ducziner  Agnes  drámai  emlékezéseit,  aki  meg-
járta  a  poklokat,  s  egy  öreg  cigányasszonynak
köszönheti, hogy megmenekült az éhhaláltól.

Zsidók,   cigányok   mentették   egymást.   Most,
amikor a Holokausztra emlékezünk vagy tanítanak
róla történelem órákon,  szinte csak a zsidó áldo-
zatokról szólnak. Ezért is érintett meg, és olvastam
érdeklődéssel a Népszabadság 2000. febmár 8.-ai
keddi   számában   Dr.   Hegedűs   Sándor   Szép
gesztus   címmel   írt   levelét,    amely   a   követ-
kezőképpen szól: „Az Oktatási Minisztérium kez-
deményezni fogja, hogy minden év április 16.-a -
e napon kezdődött meg 1944-ben a magyarországi
zsidóság deportálása - legyen a holokauszt iskolai

emléknapja  -  írta  a  lap

f312 6. 01`` a44eohm 2-aAb" ""
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január   19-ei   számában.
Szép gesztus  a komány
részéről.  Mohács,  Arad,
Voronyezs     mellett     a
nemzetnek      gyászolnia
kell     félmilliónál    több
magyar    megsermisíté-
sét.  Jó,  ha tudják  a mai
fiatalok,   hogy   történel-
münknek fekete napjai is
voltak,   melyekre   emlé-
ke2ni  a  magyarság  kö-
telessége.   Nem   akarok
ümeprontó lemi, de úgy
érzem, hogy a jószándék

egyoldalú.  A  holokauszt  valójában  nemcsak  a
zsidókat,  hanem  a  cigányokat  is  sújtotta,  ezért
akkor lennénk igazságosak, ha őket is bevonnánk
a megsiratottak körébe.  Nekik  is jár  az  erkölcsi
elégtétel."

Igaza van Hegedűs  Sándomak.  Csák  így  lehet
teljes és csorbítatlan és a történelmi igazsá9hoz hű
az    emlékezés.    Remélem,    hogy    az    Oktatási
Minisztérium  ezt  a  bölcs  javaslatot  figyelembe
veszi, s úgy terieszti a kormány elé elfogadásra az

íp:iiálí.-aÉisbke?ifil:eFg,fgeáé;:ra%á.hoAffaFae=
cigányság  önbecsülése  erősödne,   s   az  oktatási
intézetek sok ezer magyar és roma tanulói teljes
képet kapnánák a Holokausztról.

Farkas Kálmán

I;mGO DHOM" 2000.  mórcius
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verseskötete.  A most közreadott ötven
költemény a szerző eddigi legérettebb,
legfegyelmezettebb  lírai teljesítménye.
Ismét  a zsoltárok hangján  szól,  miként
legutóbbi versgyüjteményében is, mely-
nek címe Zsoltárok volt. Most azonban
minden    sora    másként,     mélyebben,
minden   eddiginél   messze   zengőbben
kondul. Már csak távoli rokona a kacagó
és  csodaváró  karácsonyi  csengeftyűk
szavának - bár benne hallik elveszett
zokogásuk is -,  egyre inkább a távoli
harangok zengő-bongó - irányt, utat és
célt ígérő - hangján szólal. Hitre hívó,
tettre  vágyó,  tettre  szólító  személyes
példák,      önvallomások      sorakoznak
egymás mögött. Három egyfoma súlyú
pánt  szorítja  egyedi  hangú  művésszé.
Tudatosan és „fény felé emelt szívvel"
vállalt   cigánysága,   a   csalódások   és
csalatások     nyomán     kikristályosodó
határtalan  hite   és   a  művészi-emberi
tisztaságra   törekvés.   Hajdan   szokás
volt   a  nemesi   címerek   alá   egy-egy
vezérmondatot festeni,  amely tömören
megfogalmazta, hogy a hagyományozó
milyen   tettet,   életszemléletet,   példát
akar   kömyezetére,   utódaira   testálni.
Rácz   Lajos,   rég   megszolgált   költői
nemeslevelén     a    következő     három
szónak  kellene  szerepelnie:  Tisztának
lenni, hivatás!  Egész eddigi életútja és
életműve erről szól.  Kívül maradni  az
irodalmi  és  politikai  szekértáborokon,
de ott bábáskodni minden valóban igaz
ügy   bölcsőjénél.   Most   is,   ebben   a
kötetben  is,  az  önromboló  indulátok
elhagyására,  a  pálinkás  üvegektől,   a
dohányzástól,     a    babonaságtól,     az
igénytelenségtől,   a   renyheségtől   kí-
vánja  elriasztani  népét,  s  testi  és  lelki
megtisztulásra biztatni. Másik népét - a
magya]i - pedig (ne feledjük:  Balassi
Bálint,   Ady   Endre,   József  Attila,
istenes   énekeinek   útján   érkezik!)   a
közönyről,   a  kegyelemről,   lelkiisme-
retről,  alázatról  tanítja.  Akad  merész-
sége  oly  érzelmeket  is  versbe  önteni,
mint például a hűség, a szeretet, vagy a
hála, a hálaadás. Mással egyre kevésbé
összetéveszthetetlen  hangon  tud  róluk
újat,    eredetit   mondani.    „Tmíts    és
vezess  engem  a  Te  ösvényedre...!   -
fohászkodik Megtartás  című versében,
s eközben talán és2re sem veszi, hogy
maga  is  ezt  teszi:  tanít  és  vezet...   a

példa, a költészet és küldetése erejével.
Tisztává tenni ugyanis: küldetés!

A kötetet az LD roma lapot is kiadó
„Oktatási  és Továbbképzési Központ"
Alapítvány gondozta.

++*
Éjszaka   van   címmel  jelent   meg

Jónás    Tamás    szerkesztésében    az
Amaro Drom folyóirat 2000. évi szép-
irodalmi   különszáma.   Az   előző   év
novemberében  kiírt   irodalmi   pályá-
zatra   beérkező    száznyolc   pályázat
javából   végül   huszonnyolc   alkotás
került be a ffizetbe. Szomorú válogatás
ez,  s  nincs  okom  kételkedni,  hogy  a
kimaradt   művek   valamiféle   örömöt
közvetítettek  volna.  „Nem jó  ma  ci-
gánynak lenni" - vonta le rosszkedvű
bevezetőjében  a  szerkesztő  a  tanul-

ságot.  Pedig  lehetnek,  vannák biztató
jelek.  A  most  bontakozó  tehetségek
(néhányuk mögött már rövid irodalmi
múlt  is  van)  olyan temészetességgel
szólalhatnak meg, amelyhez a korábbi
irodalmi   nemzedékek   csak   hosszas
tipródás  és  törtetés  után  jutottak  el.
Nincsenek    meg    a    manírok    sem,
amelyekbe   azok   egy   része,   egykor
mintegy vasba vértbe öltözött. Badics
Erika Aliz, a könyvet író nyolcadikos
tanuló még ígéret, 8. Horváth lstván
és    Fecske    Csaba    már    művészi
hőfokon   szólal   meg.   Spiegel   Máté
rokonszenves     pimaszsága     (versfü-
zérében     tükröt     tart     a     többségi
társadalom   elé:   milyen  lenne,   ha  a
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magyarokat  nem,  csák  a  cigányokat
szolgálnák ki az üzletekben), egyelőre
mikumnak hat. Persze, mindettől még
nem jó  cigánynak  lenni.  A  nyomda-
festékhez jutott írások közelképei sötét
tónusúak,    kedveszegettek,    mégsem
érezni     ki     belőlük     már     a     re-
ménytelenséget...   és   ez   talán   akár
halvány biztatás is lehet.

++*
Hatodik  alkalommal  adta  ki  Fehér

ffizet  című  évkönyvét  a  Nemzeti  és
Etrikai    Füsebbségi    Jogvédő    lroda
(NEKI)  és  a  Másság  Alapítvány.  Az
esetleírások - mint mindig - most is a
hétköznapi       rasszizmus       megnyil-
vánulásait   közvetítik,    a   társadalom
kórképét, ,  afféle   látleleteit   adják.   A
most    elszámolt    1999.    esztendőben
összesen   113   panasz  és   kérelem   ér-
kezett  a NEKI-hez,  amelyből  a  tény-
feltárás      során     huszonöt      esetben
állapítottak   meg   hátrányos    megkü-
lönböztetést. A nyílt konfi.ontálódás (a
korábbi      szkínhedrohamok)      helyét
átv..ette  a  lappangó  és  alattomos  ezért
legalább  olyan  súlyos  sebeket  ejtő  -
kirekesztés.   Kocsmákba,   presszókba,
diszkóba,    egyre    több    helyen    nem
engednek be, illetve nem szolgálnak ki
cigány    embereket.     Munkahelyekre,
noha van állás, nem veszik fel őket. A
tavalyi    esztendőben    új    módszerrel
vették fel  e jelenségek ellen  a harcot.
Úgynevezett       tesztelő       brigádokat
vetettek  be.  Ezek  segítségével  tudták
leleplezni   az   említett   gyakorlatokat.
Egyik  esetben négy  cigány  embert  és
négy      nem      cigányt      küldtek      a
meghirdetett    álláshelyre.    Előbbieket
mind   elutasították,   utóbbiakat   riind
felvették.  Ez  aztán  kellőképpen  meg-
alapozta a jogvédő  iroda feljelentését.
Hasonló    tesztelés    leplezett    le    egy
italbolt-tulajdonost  is,  aki  minden kü-
1ön  indok  nélkül,  nem  volt  hajlandó
kiszolgálni a cigány vendégeit. A bűn-
ügyi   regények   izgalmával   olvasható
történetek     mellett    jogi     kezdemé-
nyezésekről is tájékozódhat az olvasó.
Négy      alkotmánysértés      miatt      az
Alkotmánybírósághoz    és    három,    a
hazai    rendőri    túlkapások    okán    -
Strassbougi   Emberiogi   Bizottsághoz
benyütott   kérelemről   is.   A   kötetet
Furmann  lmre,  a  NEKl  igazgatója
szerkesztette.

Hegedűs Sándor
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PÉldaÉrTÉkú levÉkeng-Ég
A   Farkaslyukban   élő   és   az   ózdi

Almási Balo8h Pál Kóházban dolgozó
Dr.    Ata    Abukamar    nőgyógyász
adjunktust sokan nem csak a szakmája
révén      ismerik,      hanem      közéleti
tevékemysége   által   is.   Kevés   olyan
kulturáLis,      szakmai      vagy      egyéb
rendezwény  van  a városban,  amelybe
ne   kapcsolódna  be   valamilyen   for-
mába.  Ha  másképpen  nem  is,  de  a
polgárőrség tagj áként biztos.

Köztudott  róla,   hogy   szi'vügyének
tekinti  a  cigányság  felemelkedésének
ügyét.  Már  évekkel  ezelőft,  mint  az
Ózdi     Cigány    Kisebbséá     Önkor-
mányzat    szociális    és    egészségügyi
bizottságának       elnöke       programot
dolgozott   ki   a   romák   egészségüg)ri
felvilágosítására.      Ezen      belül      is Ati doktor munkaködben

kiemelten    kezeli    a    családtervezés
kérdését.    Nőgyógyászként    rendsze-
resen   tapasztálja,   hogy    13-14   éves
gyereklányok  esnek  teherbe,  akiknek
szinte egyáltalán nincs ismeretük arról,
miként  kell  védekezni  a  nem  kívánt
terhesség       ellen.       Elbeszélget       a
fiatalokkal,    akiket    szükség    esetén
óvszerrel is ellát. MunkatársáváL jáüa a
sokgyerekes    családokat    s    felhívja
figyelmüket  a  hiriéniára,  a  gyemek-
nevelésre,    a   családtervezés    fontos-
ságára.    Időnként    az    iskolákba    is
ellátogat,  előadásokat  tart,  kérdéselm
válaszol.    A    gyerekek    bizalommal
fordulnak   hozzá   s   elmondják   neki
gondjukat-bajukat.

Szöveg és fotó:
Kerékgyártó Miháb

Egész;napos f iejlesz:Íő iskola ózdon

Njncs más ót„,
Példaértélű az Ózdi Táblai Álta-

lános  lskola  azon  törekvése,  ame-
lyet   a   roma   gyerekek   oktatása-
nevelése érdekében kifejt. Évek óta
működik  az  intézményben  kisebb-
ségi diákönkormányzat.  Tevékeny-
ségi   köre   Ózd   város   és   térsége
cigány  számazású  tanulóinak  ta-
nulási,   kulturális,   művelődési  te-
vékenységének  segítése,  a  tanulók
életkörülményeinek     figyelemmel
kísérése.

Január 20-án, két korszerűen fel-
szerelt   tanterem   átadására   került
sor,   amely  egész  napos   fejlesztő
iskola  szerepét  tölti  be.  Ide  táska
nélkül   jönnek,    és    táska   nélkül
távoznak  a  gyerekek.  Mindez  to-
vább javítja  a  nevelő-oktató  mun-
kát    az    óvodás    kortól    1-2    év-
folyamig.  A  tantermek  kialakítása
az    Oktatási    Minisztérium    Köz-
oktatási és Kisebbségi Kapcsolatok
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Főosztálya   támogatásával,   pályá-
zaton nyert pénzből történt.

Az  ünnepélyes  átadáson  többek
között  részt  vett  Bicskei  Edit,  az
Oktatási   Minisztérium   referense,
Dr.   Fómgy   János   politikai   ál-
lamtitkár,    Benedek   Mihály   or-
szággyűlési   képviselő   és   Stroh-
mayer László polgámester.

Bicskei Edit avatóbeszédében el-
mondta,  hogy  Ózdról,  az  egykori
kohászvárosból   több   olyan   kez-
deményezés  is  elindult  az  utóbbi
években, amely példaértékűnek te-
kinthető  a  roma  gyerekek  felzár-
kóztatása tekintetében. A koimány-
program egyik fontos célkitűzése a
hátrányos    helyzetű    gyerekekkel
való  foglalkozás,  hiszen  az  esély-
egyenlőség      biztosítása     nagyon
fontos     az     oktatás     valamennyi
területén. Az oktatási tárca minden
olyan    kezdeményezést    felkarol,

támogat   a   jövőben   is,   ami   ezt
szolgálja, -mondta Bicskei Edit.

Bicskei Edü, az Oklatási Mir.isztérium
képvise|omge,

metletie StTohmayer László polgáTmesteT
Fotó: EeTékgyárló Miháb)
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Saénási Norbert taná:rnőigéveL Lázár Eriká`id
Az  Aszódi  Podaminiczlqr  Zeneiskola  ki-

helyezett tagozataként 5  éve  műkődik Turán
az      általános      iskolában     zeneiskola.      Itt
elsősorban  zongora  és  hegedű  a  gyakrabban
választható        hangszer,        de        előfordul
teméizetesen   klarinét,   fimlya   is,   sőt   a
közelmúltban útjára indított népzenei tago2at
egyéb népi hangszerek választását is lehetővé
teszi. Az általános iskolai tagozaton Raksányi
ndikó és Lázár Erika, mi'g a művelődési ház-
ban működő népzenei tagozat vezetői Rónai
Zoltán   és   Ungár   Balázs.   Febniár   hónap
elején az immáron hagyományossá vált hang-
versenyen  mutatkoztak  be  a  ,jövendő  mű-
vészei",  mondanom  sem  kell,  nagy  sikenel.

Raksányi Ildikó tanámőt kérdezem, mi a siker
titka?

-Úgygondolom,hogyakövetkezetesm`mlm
a zeneoktatásban nagyon fontos tényező mind a
nevelők,  mind  pedig  a  gyemekek  esetében.
Hetenként két alkalommal találkozunk, melyek
közül az eg)rik a hangszeies óm, a másik pedig a
szolfézs.  Törekszünk arra,  hogy a tanulók sok
egyéb elfo8laltságuk ellenére ezekcn az órákon

#É::'mtéod.nenESmi|:EogJ:e2=ú=á=g
nincsenek komob gondj aink.

- A horigversenyer. nagyon sok cigáwsznlő
jelerti meg. Ez azL jelenti. hogy a zeriáskouban
cigán:ygyemekek is taruúnqk?

-  Temészetescn  és  rögtön  elmondhatom,
hogy  közőttük  nagyon  sok  ígéretes  tehetség
rejtözik.   A  mostani  hangveisenyünkön  talán
eg)rik    legnagyobb    sikerünk    volt    Szénási
Norbert,  hatodikos  tanulónk  szereplése,   alri
hegedűszakon  immáron  negyedik  éve  képezi
magát  a  zeneiskolában.   De  nagyon  ígéretes
tehetségnek   mutatkozik   Vidák  Vilftor,   első
osztályos  és  első  évfolyamos tanulónk is.  Két

=:óeÉ:|eptiTf.ffi:iép#i#i:Lüó:
a Baranyi testvérek, Komél és Károb, klarinét
illetve zongora szakon végzik tanulmányaikat.

Az    előképzősök    iiészéne    is    szerveztünk
hmgversenyt,       ahol        10       romagyemek
mutatkozott  be,  mondanom   sem  kell,   hogy
ftrgeteges   sikenel.   Kőzlllük  a  legkisebbeket
még   nekem   kell   felültetni   a   székre,   de   a
megfelelő  billcntyűk   és  húrok  már  nagyon
könnyen eléhetők mindannyiulmak

- Az  önáuó  f.ang.iersenyeker.  kt.]U van+
teheóőség arra, hogy a zeneiskolások bemiőLqL
kozhQux;anak?

- Temészetesen. Iskolai ünnq)ségeken szinte
minden  alkalommal  szerepehek  zeneiskolása-
inlb sajnos nagyközségi ünnepségeinken ez már
nem  ilyen  gyakori.  De  én  nagyon  remélem,
hogy ha jobban meSsmerik tevékenységühket
és éredményeinkeb ide is „betőrhetünk".

Kedves Tosko Barátom!

Nemrég  arról  panaszkodtál  nekem.  mint  az

:#oEL:igáynypmiá:6kh:gE#á#ke:
szárazffit és a vonót, hogy egy kicsit enyhítsetek
azokon   a   súlyos   gondokon,   amelyek   a  ma
embereit nyomasztják.  Mert mdod:  a vér nem
válik vízzé!

Szöveg és fotó: Thkács Pfl

Cigáhy hépism®r®1i v®télk®dő
Hangulatos  vetélkedő  színhelye  volt január  27ú  a  nagykanizsai

Bogdán János Cigány Kisebbségi KÖzÖsségi Ház. Két forduló után a
döntőbe jutott hat általános iskolás csapat nyilvánosan mérkőzött meg
a „Ki tud többet a cigányságról?" című szellemi és ügyességi játékban.
Először  Váradí   lstvánné   a   helyi   CKÖ   alelnöke   köszöntőtte   a
játékosokat és a vendégeket, majd elmondta, hogy személy szerint ő is
érdeklödéssel   váú.a   az   országban   egyedül   megszervezett   cigány
népismereti    tanórák   kisugáizó    hatását   és    eredményeit.    A2után
Tamócz]qr   AttiLa   alpolgámesteT   fordult   a   játékosokhoz   és   a
felnőttekhez,   fontosnak  ítélve   meg   mindazokat   az   eseményeket,
rendezvényeket,  áhol  a  cigány  és  nem  cigány  felnött  vagy  gyerek

#iág#Ztriíkögig:ytevÉ*%g:ffetórkhao:S±yz:peé#u:riá
szervezi  közősségét,  keresi  és  találja  meg  a tőbbségi  társadalomhoz
kapcsolódás pontjait - mondta az alpolgámester.

A  köszöntők  után  Szirmai  lstván,  a  zsűri  elnöke  ismertetóe  az
októberi első és a novemberi második forduló eredményét. A döntőbe
jÁ#gtá:s:p[astg:Ía#L[ágfaTÍíáá,o€,Ígfs,á:kBo:ryaTígszfiíüT::g

kitiLo(STs#'aé=:,#sóMkeá:=ea#:,ava:%:.amz#ii##ó:
történelmét és életmódját feladatlapokon bizonyították, hogy nemcsak
ismereteket szereztek, hanem jövöbe mutató véleményt is  fomiáltak
ennek a kisebbségnek a megmaradásáról és sorsának megváltozásáról.
A     zsűri     elnöke     örömmel     észTevételezte,     hogy     a     csapatok
felkészülésükhöz többször igénybe vették a kisebbségi közösséri ház
közgyüjteményét,   különösen   a   könyvtárát,   amelyik   már   szinte

telj ességgel rendelkezik azokkal a kiadványokkal, amelyekből a cigány
népismereti vetélkedőre fel lehetett készülni.

A zömmel hatodik-nyolcadik osztályos tanulók az első feladatnál,
villámkérdések,      villámválaszok      cigány      hiedelmekről,      kicsit
elfogódottan válaszolgattalp majd egyre jobban belejöttek a vetéuíedés
technikájába, s azonnali reagálással pl. ki tudták választani a ffijtatót,
mint  kakukktojás  a  famegmunkálás  eszközei  közül.  De  a  hangulat
igazán  akkor  oldódott  fel,  amikor  bizonyos  életmódi  elemeket  -
születés,   udvarlás,   temetés,   cigány   ünnq)ek,   hagyományos   mes-
terségek   -,   esszéfomában,   a   kirakott   közgyűteményi   tárgyak
felhas2nálásával  mutattak be  a gyerekek.  A  csapatokat kísérő peda-
gógusok  is  élvezettel  próbálkoztak  önmagukban  választ  adni  olyan
kérdésekre, mint mi az a punya aepényféleség), vagy mi a kapcsolat 11.
Rákóczi Ferenc és Czinka Panna között (a fejedelem zenésze volt).

Mint két éwel ezelőtt az első cigányismereti vetélkedőn, most is a
legsikeresebb,  a  le8hangulatosább  feladat  a  szituációs játék  volt.  A
gyerekek   a   melencétől   a   cifikendőig   felhas2náltak   minden,   a
helyszínen kezük ügyébe kertllő tárgyat, hogy átélve adhassák elő a
lánykérést,  a kanizsai vásár életképét, a cigány törvénykezést, avagy
egy médiavitát, aktualizálva a „Peipatvar" műsorát.

A sok-sok játékos, nem megerőltető feladat megoldásával gyorsan
elszállt az idő, s máris megszületett a vetélkedő végeredménye:

1. helyezett Zemplén lskola
11. helyezett Bolyai lskola (Gadzsók)

111. helyezett Bolyai lskola (Gandhi)

Büki Emébet
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MARCIUSI IFd[Ali 9000
Az lsffl49-es
foimímadom és
smadságharc

emékémek
adóztak.

FelwételeimLk a
szoliioki Ro]na

Hsély Szadriskolao
Középiskola és

Knégium ji-epi
rendezvémyén

készjiltek.
Fotó: Csabai lsti;án
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VENDÉGÜNK:

NVÁRi  LÁSZLó

beszélve.  Abban  az
időb en         használt
ruhákkal          kere s-
kedett,    ebből    tar-
totta el a családját.

Nyári  hci  útiát  a
középső            bátyj a
egyengette úgy anya-
dag,   rit   erköl-

Nyári   László   Csomán   születeti,    csileg egyaránt. I,aci szeretett iskolá-
muzsikus családból. Kifejezetten elit    ba járni, az irodalom és a latin volt a
helyen  laktak,  ahol  orvos,  ügyvéd,    kedves tantárgya.

iparos  volt  a  szomszéd.  Ez  a roma
mentes   milliő   „felszippantotta?'   a
Nyári   családot   és   akaratlanul   az
asszimiláció útjára terelte őket...

A   polgárosodásnak   egyik   meg-
nyilvánulása, útja volt, amelyet édes-
apja az olvasás szeretetével taposott
ki. Ezt a tudásszomjat szerette voha
átplántálni   a   gyemekeibe,   éppen
ezén   mindent   elköveteft,   hogy   a
gyemekeit taníttassa.

Nyári  Laci  gyemekkorában  sze-
retett egyedül lenni, ez nem a befelé
fordulást jelentette. A magányia váLó
vágyódás   a   gondolati   feltöltődést
eredményezte,  mintsem  a  világból
való kivonulást.

Korán  elkezdődött  a  zenei  ne-
veltetése, de - sajnos - meghalt az
édesapja,    így    12   évesen   félár-
vaságra  jutott.   Laci   édesanyjára
óriási    feladat    hárult.     Egyedül
kellett  felnevelnie  a  három  gyer-
meket,   az  iskoláztatásról  nem  is
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Ztiei érdeklődése a jazz muzsika
felé  fordult,  önszorgalomból megta-
nultzongorázni.Azeneipályabelyett
azonban a Tánítóképző Főiskola felé
kacsingatoq mert a fáLuban volt egy
félcigány tanító,  és ez indította aria,
hogy a tanítói hivatást váLassza.

A   főiskolán  ismerkedett  meg   a
feleségével,  akivel  immáron  32  éve
meguhhatatlan      közös      kenyeret
esznek..

A  fiiskola  elvégzése  után  nrind-
ketten    egy   Győr-Sopron   megyei
kisf:duban kezdtek el tanítani éneket
és  zenét.  A  me8különböztetés  po-
fonja itt csattant először az arcán. Itt
ébredtráelőször,hogymásságamiatt
megkülönböztetik,  másként  kezelik,
más megítélésben részesül, amelyben
jelen van a negatív tendencia.

Nyáril,ászlóeddigüve8házbanélt,
nem éreztették vele, hogy cigány,  s
amikor  először  találkozott  ezzel  a
„problémával", me9hasonlott és nem

tudta, hogy miként reagálja le, hiszen
nem  rendekezett  idevaló  mintával,
amelyet   be   tudoft   volna   helyet-
tesíteni. A képzeletbeli pofon viszont
ott égett az arcán és gondokodásra,
cselekvésre    irritálta.    Ez    volt    az
öneszmélés időszaka.  A ráébredés a
keserű  szájízen túl  az  önvizsgálatot
sürgette,  s kezdetét vette egy újfajta
látásmód,   amely   „szemüvegcseréf '
eredményezeft, s ebbe belenézve már
jobban el tudta magát helyezni,  s  a
rom nrivoltja ki tudta kerülni azokat
a  tudatosan  felállított  akadályokat,
amelyeket  a  sors,  az  élethelyzet  az
útjába  állított.

míLvgei2;bips)ánB#E:StiÁüi9]gd#.
intézet növendéke lett.

Nyári  László  a Kossuü  Klubban
gyakran  találkozott  az  akkori  roma
szenemi   élet  képviselőivel.   A  be-
szélgetések során kinyflt egy új világ
kapuja,  s a kapun túl  egy perőben
más   perspektíva  tán]1t   elé,   amely
arról  szólt,  hogy valamit tenni keu,
hogy   a   roma   társadalom   az   önl
becsülését visszakaphassa.

1988-ban  az  MCKSZ  vezetőségi
tagja lesz, az oktatási ügyek koordi-
nátoraként tevékenykedik, mintegy 3
évig.

1991-ben  az  akkori Népjóléti,  ma
Szociális    és    Családüg)ri    Minisz-
tériumba  keriilt,   ahol   a  cigányság
integrációjának  oktatási  progranig.án
dolgozott. Az elmúlt kilenc év során
szoros kapcsolat alakult ki cigány és
nemcigány emberek közöft,  akik az
ügyért     dolgoznak.     Tevékenysége
nemcsak   az  oktatásban  meril   ki,
hanem ezehkívül karitativ tevékeny-
séget is folytat. A nyári táborozás is a
feladatai közé tartozik.

Nyári LászLó a második évezredtől
azt   vária,   hogy   az   oktatás   ered-
ményesebben működjön. 01yan kol-
léSmok  létesüljenek,  áhol  közép-
fokú  oktatás  és  szakmunkásképzés
folyik,      ingyenes      euátással      és
ösztöndíjrcmdszenel.  Ha  ezekből  az
intézményekből    egyre   több    lesz,
akkor  ő  is  bizakodóbb  lesz  a jövőt
illetiq máskülönben a cigányok a
társadálom eltartotö ai lesznek.

Rácz Lajos
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Működésl zavaiok
a Clgáhy Magazlhná]

A rádió hallgatót,  a tv nézőt nem érdekli, hogyan készül,
mennyi  pénzbe  kerül,  mekkora  utánjárássál jár,  fÁradozást
emészt fel,  s hány riporter,  szerkesztő,  vágó,  technikus  stb.
összehangolt munkájára van szükség, míg a ,pyersanyagból"
összeáll   az   élvehető   hang   és   kép.   A   közvélemény   a
produkciót értékeli, jutalmazza vagy marasztálja el. Egyszer-
egyszer illik és kötelességünk arról is szólni, mi van egy-egy
Cigány Félóra vagy Cigány Magazin elkészítése mögött. Ez
alkalommal  legyen most szó  a kedvelt Cigány Magazinról.
Nem  tudom/tudhatom,  hogy  milyen  a  Magazin  nézettségi
indexe. Ha egyáltalán van ilyen, ha méri valáki! ! !

Azt tudom, hogy sok roma váúa a hétfői adásokat, s nézi és

#Vá:;íé=e=i:ri..uF;°#:fiá:dr;.he°ggygyri=riTEeÉ
szaknyelven szólva: blokk nem lenne befejezve.  Csak tűnő-

ffbesntdkggte=déőg::,omíífis,,,,va|jgn*E+#.rzmo±',H4o:
Cigány   Magazin   adásával   is.   Bosszankodtam,   mert   úgy
éreztem „nem volt elfércelve", befejezve a műsor gerincét adó
blokk, amely hivatott lett volna visszapillantani az elmúlt egy
esztendő történéseire, legfontosabb csomópontjaira, sikereire
és  kudarcaira.  Egy  hosszú  „vágatlan"  képsor  adta  hírül  a
nézőknek,  hogy  egy  esztendővel  ezelőft,  1999. januáriában
választották   meg,  a   küldöttek   a   11.    Országos    Cigány
Önkományzatot. Erthető a hiányérzet. Várt a néző egy rövid
értékelést, áttekintést, összegzést, egy országos körképet, s ez
elmaradt.   Nem  a  dicsekvés  mondatia  velem,   hanem   az
objektivitás  és  a hitelesség  elve,  hogy  azért  az  elmúlt  egy
esztendőben    is    történt    egy    s    más    a    magyarországi
romatársadalom  javára!   Még  akkor  is,  ha  rossznak  és  a
körülményekhez  mérten  negati'van  értékeljük  a  cigányság

élethelyzetét  és  homályosnak  a jövőképét.  Nem  ennek  az
írásnak   a   feladata   a  mérleg  megvonása.   Csupán   utalni
szerettem volna a riportban el nem hmgzottak hiányára. És
már nyúltam a készülék után, hogy felhívjam Joka Daróczi
Jánost  a  Cigány  Magazin  vezető   szerkesztőjét,   amikor
csöngött   a   telefon.   Megelőzött.   Mondtam   is   neki:   Van
telepátia, János. És ő, a mondandóját azzal kezdte, hiányolja,
hogy  nem  olvasott  recenziót  a  Lungo  Dromban,  a  Cigány
Magazin műsoráról. Ez is bizonyította: nem közömbös a róluk
szóló  kritikánk,  recenzióink.   Örülünk.   Természetes,  hogy
eszmét    cseréltünk    a    Cigány    Magazin    szerkesztéséről,
hátteréről, s arról, mi az oka egyes műsorok egysíkú§ágánák.
befejezetlenségének. Elmondta: valójában a Cigány Magazin
egyemberes(!)   szerkesztőség.   Már   hosszú   hónapok   óta!
Hián)rik  a  műsorkészítés  biztonságos  háttérbázisa.  Nincs
pénz!   Egy-egy,   a  témát  körüljáró,  átfogó,  elemző  riport

:eTÉÉti5éehsezöFz#k%rsgt#kv„=ükö::.ég;:,::;í;nü,ád,:%
hogy legtöbb esetben stúdióbeszélgetésekre, s az archívumia
kénytelen hagyatkozni a szerkesztés, ha azt akaria, hogy ne
maradjon üres a képemyő, aniikor a Cigány Magazin „megy".

nlenék az illetékeseknek felelősségteljesebben gondolkodni
a Ci8ány Magazin létén vagy nem létén. Annál is inkább, mert
Magyarországon   ez   az   egyetlen   cigány   tv-adás,   amely
hitelesen tájékoztatia a roma társadalmat, ha biztosítják emek
feltételeit.  Ennek  az  írásnak  csupán  a  figyelemfelkeltés  a
célja.   Az,   hogy   az   ellehetetlenítéssel   küszködő   Cigány
Magazimak mentőövet kérjen a törvénybe iktatott kulturális
autonómia szellemében.

Farkas Emán

Hogy valójában nem pusztába kiáltott
szó  mindaz,  ami  a  Cigány  Félórában
elhangzik,aztbizonyítjaahállgatókrea-
gálása. Ez alkalommal a Cigány Félóra
2000. febnú 25.-ei adásából az Önök
üzenetei   címmel   elhangzott   blokkot
említeném jelesül, mely bizonyítja azt:
van létjogosultsága e műsomak, és nem
csak  a  romák  hállgatják  figyelemmel.
Ezek az üzenetek viss2ajelzések, olyan
iránytiüc is, amelyek igazodási pontként
szolgálnak  a  szerkesztőségnek.  Jól  is
hasznosítja  mindezt  Varga   nona,   a
műsor szeriesztőj e.

E   műsor   egyik   hallgatója   azt   a
halladan  nagy  ellcmtmondást  említette

Félóra
meg,   amely  a  gazdag  és   a  roppant
szegény  cigányok  között  húzódilq  és
sürgette a romák összefogását, egymás
segítését. Egy 65 éves férfi airól beszélt,
hogy  a  fajgyűlöletet nem  eltűmi  kell,
hanem  fellépni euene.  Egy tanámő  az
általános   előítéletességek  ellen   emelt
szót,  hangsúlyozva:  nem  a  bőr  színe
határozza   meg,   hogy   válald   tiszta-e
vagy   sem,   hanem   intemgcnciája,   s
példaként    említett    olyan    diplomás
családokat,   ahol   nyoma   sem   volt   a
tisztaságnak.   Dóra   Jánosné   tanámő
elmondta,     foglalkozásából     eredően
rengeteg tapasztalata van, és sok olyan
roma   családot   ismert   meg,   akik   a

2000.  március L"GO DROM"

társadalom    megbecsülésére,    elisme-
résére  méltóák,  rendesek,  tisztálq  bár
szegények.    Igen    tanulságos   volt   a
következő hallgató véleménye. Egyebek
között a következőket mondta:  ,JCöze-
lebb  kell  engedni  magunkhoz  a  cigá-
nyokat,    hogy    jobban    megismerjük
őket."   Biztatta   a   szerkesztőt   e   sor
folytatására. ,Én - folytatta - nagyobb
lehetőséget  adnék  a  romák  megisme-
réséhez, ismerem őket, velük nőttem fel.
Egész életem folyamán azt tapasztalom,
hogy nagyobb a szeretetéhségük, s oda
kell   jobban   figyelni   rájulL   segíteni
őket."

F.K
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Sáfár Sándor és Wuscher Anna közös gyűjtésébőI
Összeállította Wuscher Anna

#krT:#:üiíÉtiE#Í:ü!
rendőröket és dr. Muskáth József körorvost,

EEilEEFEEE]
nagy útra,  A körorvos,

:#dei,8z:'j&n=l#
aLákeuennincsgyógy-
szer).   Teljesen   összx>

iE=F=káű
a  patai  temetőbe.  Cse-
les felesége a koporsóra
bonilva utazott. Csak a
pataitemetőbenlehetett
elvégezni  a  boncolást.
A menet hol előre, hol
hátra    ment.    Teljesen

f=?sergheLtiiaffit
ki.    A   cigányok   egy
része    beletörődött    a
boncolásba,    a    másik
nem. A menettel szem-
ben az út szélére lehú-

poL9o7s:#gi7e7tiE#téb#úő*kvktaken:
megelőztek   a   halotti   szokások.   Kalányos

:ggzyzsefgy#gE\,&e#z-k#g:z!:stEt
taktoros. Akkor, amikor a kömyező fálváld}an
20-25  é`ri  szolgálati  idő  dán  egy€gy tanító
2400-2500       forintott       keresett,       Cseles
üktorosként 7 ezret. Fizetésnapokon ő fizetett
az  összes  poklosi   cigánynak.   Volt  eszem-

á%,=mÉmug-ytiEffi#fi?,#:nok

Kiilányos IÁszló (Cseles) pampoklosi kriptája,
melletle a kíszcdea gerendák, jobb sctrokban

%kEff%#L+g#:k::#=L*dÉÍű
rokonok  észre  sem vették,  hogy  a rendőrök
kihívták   a.  k«smából   Cselest.   Vdahol   a
kocsma kömyékén ag)ba-Íőbe verték, rmdőr-
kutyával harapeafták.  Végül es2méletlcnül az
árokba guritották és elmentek. A rokmok csak
akkor eszméltek, amikor a kocsmáros közölte,
hogy  több  hitel  nincs.  Ila  fizetnek,  ihamak
tovább. Keresni kezdték Cselcst. Hamarosan
megtalálták   es2méledenül,   nyöszörögve   az
árokban.  A segélykérő telefonon a cigányok
azonnal    hívták    a    mcmtőt,    majd    reggel
értesítették  a  töróéntehől  a  katonai  ügyészt
Kaposvárott.   A   két   rendőrt   letareóztatták.
Egyffik  négy,   másik   hat   hónapi   börtönt
kapott.Cselesjobbanlett,csakafelkaúánlévő
kutyaharapásvoltfájdalmaséscsúnyalátvány.
Sajnos valald  azt a tanácsot adta Cselesnek,
hogy  a  hagyói  fives  asszony  tud  egy  jó
bekenni való folyadékot. QColduslatorffi, stb).
Ettől   a   vizsgálatok   előtt-alati,   nyolc-nyolc
napig   ijesztően   csúnya   lesz   a   seb.   Ered-
ményezni fogia a hosszú ideig taróó táppénzt,
majd a leszázálékolást.  Utána a szS  szabad
életet nagy pénzzel, rokkkantsági nyugdíijal.
Cseles szót fogadott. Amikor szükséges volt a
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a kíszedea ti5glák

zódva jött az autóbuz

kewgtLAaz%ybokfe]:#:ggflfLet]

íi,mÉ:ym"#Em#Tütii*::Ó=Í
közül  -  ismeretienként  -  kiszáltunk  Sáffir

áÉOFÉ#J%i#yE*i*%ig#
meg  a halottnak  a  tiszteletet.  Viseü(edjenek

EEczbamíE E#':kamEyoe#, :
%iey#u#essé#]eteúse%Á#y
Néma csend. A temeóő már csak pár lépésre
voli    Bevitték    a   halottat.    Megtörtént    a
boncolás.

Temetés előtt a rokonok a gödör aljától a
föld  felszínéig  kité8lázták  a  sírt.   Az  ado-

Ép#-É,fiá##?E?*:mEóyigó:
felszínen  20-25  cm  kilátszoti  Cseles  síÉán

h%g[eá6effegbak±erriük:EJsrJ#vá

később  készült  sírkeret  és  sírkő.  A  pallók

#bT#oü#:gü#;:Fgá;f#tdpfleáe?:á
1#stróp%Eb#':m:„fi:;fim#eíeET;
a  nyakában  hordta,   Ez  biztosította  s2ffen-
Csé#:MuskáthTó2sefkörorvosmesélte,hogy

;:-:-:-ii:_:--ili---T-:-:i::::--_-:l::::-::-::-=::-;:_:::i--
Megéricezeti,  élesztgette,  eszmélede  térítette.

Nqgy Rhdolf

:#°e=#oaN:*:g:ksemvriise#p#2±y#*d&
NagyRudit,miértnemvártamegareggelt,jól

#fflEüőioivb!#ÉFEi,íadkH##i+g:
:=?norili2iJEffe#áabhm?tea&emmJ:ö;:
történéséiől    meggyőzödni    az    egy   év,    a
boncolás  e§etében  fél  év  elteltével  történő

üÉóüEű#=#+ffjg:#É#gri::eáeEL:
hozták.     Brom     Stoker,     Drakula     című
könyvében  balkáni   szokásnak  említi,   és  a
görögkeleti vallási hagyományokba sorolj a.

-f;omuk-
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1999[ év= CZZXII] törvény

-egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról -

A   Íbdalkoztitás   eLősegítéséről  és   a   mun-
kanélküliek enátásáról  szóló  1991.  évi  törvény
hatályba   lépése  óta   eltelt  nyolc   évben  jelentős
változások    következtek    be    a    munkanémlliek
számában   és   összetételében.   Az   elmúlt   é`ben
meridult  gazdasági  növekedés  által  megjelenő
munkaerőpiaci     igények     olyan     átalamásokat
követelnek meg, amelyek hatékonyabban segítik a
munkanélküliekújbóliésmielőbbim\mkábaállásái

Ezért a törvénymódosítás célja egyrészt az, hogy
fokozottabban  öszóönözze  az  ellátásban  részesülő
munkanélkülit  a  munka  világába  történő  vissza-
kemlésre,  aktivabb  álláskeresésre,  másrészt,  hogy
az  ellátási  rendszerben  elért  megtakarítások  által
több pénz jusson a foglalkoztatás támogatására.

Az   előzőekbcn   felsorolt   célok  megvalósítása
érdekében a törvény bővíti a közhasznú foglalkoz-
tatás   lehetőségét,   szábályozza   a   munkaerőpiaci
szolgáltatásokat,   megteremti   a  lehetőségét  -  az
Európai     Unióban     már     ismer[    -    komplex
munkaerőpiaci piogrmok támogatásáia, továbbá a
munkahelytcmmóés    eddig   szétiprózott    fomáit
összpontosítja

Atőivénymódosío.aafoglalkoztatásitörvénynek
a  munkanémili  járadék  folyósítási  idejét  szábá-
lyozó  rendelkezéseit.  A  munkanéLküli  jámdék
folyósÉtási  idejének felső  határát a koribbi  12
hónap  helyett  9  hónapban  á]]apítja  meg.  A
munkanélküli  járadéknak   ennél   hosszabb   ideig
tőrténő  folyósítása  csak  abban  az  esetben  lehet-
séges, ha a munkanélküli a járadék folyósítás első
hat hónapja  alatt kezdődő  és  a járadék  folyósítás
idejénekkimen'téseutánbefejcződőképzésbenvesz
részt.

A törvény a szociális igazgatásró] és szpciáHs
ellátásokról    szóló    1993.    évi    m    törvény
módosftásáva] 2000. 05.01. nai)j átó] megszünóetí
a munkanélküHek jövedelempót]ó tÁmogatását.
Amunkanélmlijáradékotkimerítőmunkanélküliek
közül azok részére, aldk szociálisan fászonilealq az
Önkományzatok      biztosítamk       foglalkoztatási
lehetőséget   és   csak   e   fo8lalkoztatást   vállalók
részesülhehek a továbbiakban rendszenes szociáüs
segélybcn.

A törvény megszüntffi a kereső tevékenység
folytatásának [eheóőségét a m`inkanél"li ellátá-
sok foüósítása alatt.

Ezeknek a változtatásolmak a célja egyrészt az,
hogy   a   munkanélkiliek   törekedjenék   munka-
némliségtik    első     idöszakában    az     átképzési

lehetőségek      elfogadására,      olyan      piackSes
ismeretek   megszcmésére,   amelynek   biróokában
ismét  eladható  tudással,  eredményescn  munkám
tilÁlmk  a  m\mkaerőpiacon.   A  módosítás  bevc+
zetésénék  másik  céTja,  hogy  a  munkanélküliség
kezelésében   ne   az   ellátások,   hmem   a   mm-
kaalkalmak temtése kapg.on mgyobb hangsúlyl

A törvény módosltja a mmkaQg)ti  ellenőrzésre
vonatkozó    j.oá    rcndelkezéseket,    valamint    a
munkaQg)ri    ellenőrzés    szervezetére    vonatkozó
szábályokaL

A  szociális  ellátórmdszer  új  demeként kerül
2001. júHus Ol-jém bevegetésm a fogyatékossági
támogatis.    A    fogyatékossági   timogatás    a
súbiosan  fogyaóékos  szemqy  eséDegyenlőségét
dősegítű  havi  mndszerességgel  járó  pénzbeü
juttatás.  Célja,  hogy  anyagi  segítséggel járuljon
hozzá a  18.  életévüket betöltött súlyosan fogyaté-
kosok    társadalmi    hádányainak    méisékléséhez,
ezáltal    esélyegyenlőségük   javításához.    Ez   oly
módon  is  kifejezésre  jui  hogy  a  támogatás  a
jövedelemtől,  illetve  annak nagyságától  fllggeden
euátás.

Módosult   a   gyermelcek   védelméről   és   a
gyámüg)ú  iga"tásról  szó]ó  1997.  évi  Xm
törvény. A rmdszeres gyemekvédelmi támogatás
szabályainak    szigorítására    az    önkormányzatok
jelzése  alapján keml  soii  A jövedelem mérésénél
meglévő  bizonytálansági   tényezők  miatt  megh-
atirozott  köiben  és  feltételek  szrint  lehetűséget
ken   biztosttani   a  jövedelemnyflatkozat   való-
diságának Íélülvizsgálatim

A  tőrvény  a jogosultsári  feltételek  szigorítását
fo,m.1maz7a  meg  abban  az  esetben,  ha  a  család
életvitele az elvégzet( kömyezettanulmány alapján
nincs   szinkrmban   a   bevallott  jövedelemnyilat-
kozafl)an  foglalt  adatokkd.   A  telqpülési  Önkor-
mányzatok  a helyi  rendeletüld}en  dönthetnének  a
törvénybcn      medmtározott      vagyoni      helyzet
mérlegelési  lehetőségéről.  Ezért törvény rende2né
az  egyes  szociális  ellátásolmál  már  bevczeteft,  a
vagyonként  figyelenbe  veheóö  vagyonelemekeL
ezek    értékhaúrát,    illetve    a    vagyonnak    nem
minősülő    elemeket.    Emek    me8határozásánál
alapvető szempont volt, hogy a rászomló családban
nevelkedőgyemekekjogosankapjanaktámogatás.
hogy lrizáiólag anyaa okból ne kelljen a gyemeket
kiemelni a családból. Ezért ncm számít vagyonnak
a  lakás  céljára  szolgáló  azon  ingadan,  amelyben
életvitelszerűen lalmak.

190«999. qm. 18) Kormány rendelet
a nyugdíjszerű rendszenes szociális e]lÁtások

emeléséről
A  jogszábály  a  2000.  január   l-jétől  a  2000,

január   l-je   előtti   időpontiól   megállapított   és   a
nyugdíjfolyósító       szervek       által       folyósított
nyugdíjszerii  imdszeres    szociális  ellátások  havi
összegét az alábbiak szerint rendezi:

8 gzé_7a[éHcal emelkedik:
-   az átmeneti jámdék összege,
-     a     havi     49.8m     forintot     el     nem     érő

egészségkárosodási járadék összege azzal, hogy
az egészsé8károsodási járadék havi összege az
emeléssel együteescm sen haladhatja meg a havi
49. 800 forintot,

-    a vakok személyi járadéka havi 7250  forintra
emelkedik.

A  nyugdíjszerű  imdszeres  szociflis  ellátások
közül:
-    a   rokkmtsáa  járadék   ősszegét   havi    1000

forinm'
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-    a fmdszeres szociális járadék összegét a 2000.
december  3l-ig   58.   életévüket  betöltő   nők.
flletve a 62. életévüket betöltő fffak esetében
havi  1150 forinttal, egyéb csetekben havi  1000
forindal,

-    a központi szociális segély összegét havi  1150
forinttal emelkedik.

A 20m. január  l-jétől  a házastársi pótiék és a
házastársi pótlékhoz járó kiegészítés havi együtóes
összege 9700 fbrint,  a házastárs után járó jövede-
lempótiék havi Összege 6700 forintra változik.

Az   1999.   december  3lfl  követő  időpo"ól
megállapításra kerülő
-roldcantsáSjáradék összege havi l 3.300 forintra
-rmdszeres szociálisjáradék összege havi l2.900

frida emelkedik.
Azt a, személ)t ald tőbb nyugdíjszerű imdszeres

szociális   ellátásban   részesül,   az   e   rendeletben
medatározott emelések ellátásonként külön-külön
is medletik.

191/1999. Om. 18.) Kormány rende]et
a nyuge]látások és a baleseü járadék emdéséről

2000. január  1-jétől  s  százaléldcal  emeücedik a
20m. január 1-jét megelőző időpontiól megállapí-
tott  öregséS  nyugdíjat  (ideértve  a  bányás2nyug-
díjat,  a kormgedménycs  nyugdíjat,  az  egyes  mű-
vészeti tevékenységet folytatók öregséd nyugdíját,
a  szolgálati  nyugdtjat  és  az  előnyugdíjat  is),  a
rolScantsáS nyugdíjat, a baleseti rold[antságí nyug-
díjat, az özveg)ri és a szülői nyugdíjat, az árvaellá-
tást,  valamint  a  baleseti  hozzátartozói  nyugellát-
ásokal

Azl999.decembcr3létkövető,de200l.január
l-jét  megelőző  időponttól  megállapításra  ker(ilő
öregségi  teljes  nyugdíj  legkíset)b  összege  havi
16.600 forínt

A   fcntiek   szerinti   időpomól   megállapításm
kerülő rokkantsáS nyugdíj legkisebb összege

a m. rokkantsági csopord}a havi
16.600 forint
a 11. rokkantsági csoportba havi
17.420 forint,
az 1. roldcantsági csoportba havi
18.040 forint.

Ugyancsak     a     fentiek     szerinti     időponttól
megállapításra kerülő baleseti rokkantsáS nyugdJj
legkisebb ősszege
a m. rokkantsáS csopord)a havi

16.700 forint,
a 11. rokkancári csoportba havi
17.540forint,
az 1. ioldcantsági csoporba havi
18.150 forint.

Az  árvaellátás  legkisebb  összege  havi   14.160
forit.

215/1999. OH. 26.) Kormány rende]et
a kötelegő legkisebb munkabér (minimálbér)

megámpftásáró]
A        teljes        munkaidőben        foglalkoztatott

munkavállaló     iészére     megállapított     személyi
alapbér kőtelezö legkisebb összege a
-    teljes     munkaidő     teljesítése     és     haubér

alkalmazása esetén 25500 forint,
-    órabér alkalmazása csetén l47,00 forint.

Telj esítménybéiezés esetén a teljcs munkaidőben
fodalkoztatott  munkavállalói  havi  munkábérének
(tiszta   teljesíménybér,   illetve   garantált   bér   és
teljesítméDytől ffiggő mozgóbér együttes) kötelező
legkisebb   összege   a   teljesítménykövetelmények
százszázaléko§   és   a   teljes   munkaidő   teljesítése
esetén 25" forint.

Pető 2blt
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Legalább a táwlatok lennémek
remémykeltőek

Csak az álcázott rasszizmus hívei
gondolhatnak arra, hogy a cigány-
ság  életkörülményeinek javítására
f;ordítható  közpénzek  eleve  fölös-
leges    kiadások,    mivel    nemzet-
gqzdgs4gi    szenpontból    úgysem
térülnek  meg.   Am  e;z  az  ér`Íehés
azért is merőben félrevezető, mert
azt   sugallja,   hogy   a   társadalom
peremére szorult csoportokon nem
lehet segíteni. Vagy maguk képesek
helyzetükön      változtatni,      vagy
hiábavaló  bámiféle   segítség.   De
éppen a társadalmi tények mutat).ák
azt, hogy minél inkább növekednek
a     különböző     egyenlőtlenségek,
annál nagyobb  a veszélye  akár az
állampolgárok  közti  szembenállás
és ellenségeskedés elmélyülésének.
Mert ha csak egy kitüntetett réteg
vagy csoport - mint mostanában a
sokszor hangoztatott polgári közép-
osztály - anyari és  szeuemi jóléte
válik fontossá, előbb-utóbb az cmő-
szak  és  a  kizsákmányolás  rendje
kerekedik felül.

Nyilván nem arról van szó, hogy
az   erőszakos   egyenlősítés   szem-
pontjainak kellene  érvényesülniük.
Hiszen - amiként a korábbi évtize-
dek  tapasztalatai  mutaűák,  aldk  a
társadalmi  egyenlőség  megterem-
tésére     törekednek,     olyan     ki-
váltságokra  tartanak  igén)ft,  ame-
lyek    magasan    más    társadalmi
csoportok fölé emeü őket.  Ugyan-
akkor ez rindent behálózó korrup-
ciót   eredményez,   mivel   az   elit,
amely  kizárólagosan  bireokolja  az
árukat és szolgáltatásokat, szükség-
képpen     elváüa,     hogy    cserébe
elosztó  tevékenységéért  érdemeket
tulajdom'tsanak  neki.  Más  kérdés,
hogy  a  napi  létbizonytalanságban
élők  mindig  is  vonzódnak  még  e
torz    egyenlőségfoma    iránt    is.
Merthogy egyfajta biztonságot va-
lóban     megteremt.     S     így     az
egyenlőség még a szábadságnál is

értékesebb,      amelynek      hiányát
viszont   csak   akkor  lehet   érezni,
mikor az bekövetkezik.

S   ebből  a  szempontból  a  sza-
badságot  inkább   az   állampolgári
esélyegyenlőség    összeffiggésében
kell értelmezni. Mert kétségtelenül
igaz,  hogy  a  lc€súszott társadalmi
csopoftok    (így    cigányság)    bár-
milyen  szintű  állami   segélyezése
rövid távon sem lehet eredményes.
Fájdálmasan    nyilvánváLóvá    vált
ugyanís,  bogy  cu  eltartotti  lét  a
cselekvő  önállóságtól  f;oszűa  meg
cuz       állampolgárokat.       Mir)lÁBgy
tehetetlenségre    kárhoztatja    őket
miközben  civiljzatórikus  igényeik
ugyanúgy       növekednek,       mint
akiknél  az  értékteremtő  munka  a
jövedelemszerzés  alapja.  S  éppen
ez a döntő mozzanat. Vágyis hogy
mindenld  valamilyen  szempontból
hasznos  tevékenység  révén jusson
jövedelemhez.   Mert   ezáltal   rög-
zülhet bárkibem az a képesség, hogy
ragaszkodjon   ahhoz   és  használja
azt,    amit   me9keresett    és    amit
birtokol.      Az      állami      segítség
stratéSája csak ebben a logikában
teijesedhetne  ki.  Csakhogy  éppen
azt vehetjük és2re, hogy a jelenleri
kurzusban is - hiába beszéJnek több
milliárd       forintról,       amit       a
cigányságia   kellene   fordítani   -
érzékemető   elmozdulás  nem  kö-
vetkez€tt be. Jóllehet a kormányzat
adócsökkemtést,     hét     százalékos
gazdasári         növekedést,          az
egés2ségügy  átálakítását  ígérte,  a
valóságban  azonban  vajmi  kevés
történt.

A  családi  pótlék  kiterjesztése  is
például  a  gazdag  rétegeknek  se-
gi'teft,   mint   ahogyan   az   amúgy
jelentéktelen    felsőoktatási    tandíj
eltörlése. Vag)ris j oggal mondhatjuk
azt,    hogy    az    ésszerű    társada-
1ompolitikai    döntések   helyett   a
pótcselekvések vették át a szerepet.

2.000. rT\árc:ius                              „I;UNGO  DROM"

Ha     nem     így     lenne,     alista
fordu]hatna  elő,  hogy  -  egyebek
között - a közszolgálati médiumok
hatalmi  felügyelet alá kerülnek.  A
szegénység-ügy  (s  ezzel  összefiig-
gésben a cigányság ügye) azonban
sokkal  félelmetesebb  annál,  hogy-
sempusztaszólamokkalafigyelmet
másfelé   lehetne  terelni.   S   ebben
feltétlenül  me8határozó  szempont
az      Euópai      Urióhoz      való
csatlakozás. Csak közben arról sem
feledkezhetünk  el,  hogy  az  árak
valóban a jóléti áLlamok szinúét és
mértékét érik el, az ehhez szükséges
vásárlóerővel   1egfeljebb   a   társa-
dalom    egyhamada    rendelkezik.
Joggal     kérdezhetjük     meg:      a
fehnmaradó kédiamaddal mi lesz?
Ha  ugyanis  arra  utalunk,  hogy  a
népesség      vészesen      f;ogy,      az
egészségügyi mutatók drasztikusan
romlai'iak,   a  fimkcionális   analfia-
béták    száma    pedig    nő,    ilyen
körülmények     között      leóeljebb
J;elemás  polgámsodásról "  beszél-
hetilnk.

Egészében    pedig    pauperizáló-
dásról (elszegényedésrő[) , melynek
végzetes     következmén:yei     belát-
Ac7Íc7f/cz7eok  S  ebből  is  következik,
hogy  a  közpénzek  elosztásánál  a
mérlegelési     szempontokat     újra
kellene   fogalmazni.   Mert   ugyam
szükség   van   például   az   ország-
jeucép    megalkotására,    a    banld
konszohdációra, de ha a társadálom
leszakadt  csoportjai  reményt  sem
látnak  a  felkapaszkodásra,  csak  a
feszültségek    növekedhetnek.    Áz
állampolgári   pesszimizmus   pedig
köni'qien   átcsqphat   a   teljes   kö-
zönybe,     vagy     amí     emél     is
veszélyesebb:  nyílt  gyűlölködésbe,
amely    míndig   éltető    eleme    az
erőszaknak. Víalamennyiünk érdeke ,
hogy ezt elkerütiük.

Dr. Kerékgyártó T. István
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és Etnikai Kisebbségekért KözalapítványA Magyarországi Nemzeti és Etnikai r`iseDDsegehtm r`uÉaiarriL ,--. 7
2000.évipályázatifelhívásaanemzetiésetnikaikisebbségekkultúrájának,

önazonosságánakmegőrzéséért,fejlesztéséértvégze«tevékenység
támogatására

CÉLPÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK:

- Gyermek-  és  ifiúsáú  táborok,  ta-
nulmányi kirándulások
Második.szakasz (2000. szqptember 1.
és2001.febniár28.közöttiidőpontban
zaj ló programok)
beküldési  határidő:  2000.  május  5.
döntés: 2000. június közepe

-Hagyományőrző      és      kuldrális
rendezvények
Második szakasz (2000. szptember 1.
és2001.február28.közöttiidőpontban
zajló programok)
beküldési  határidő:  2000.  május  5.
döntés: június közepe

- mdói tevékenység
beküldési határidő:  2000.  április 21.
döntés: 2000. május vége

- mendárim kiadása
beküldési határidő: 2000. szeptemb«
15. döntés: 2000. október vége

- KÍsebbségek hitéletéhez kapcso]ódó

anyanyeM     és     közösségi     tevé-
kenységek
beküdési határidő:  2000.  április 21.
dönóés: 2000. május vége

-Kisebbségi   amyanyebű   és   cigány
színházi tevékenység
bekü]dési határidő:  2000.  április 21.
dönóés: 2000. május vége

- Közgyűjtemény ánományának gya-
rapítása
be]dildési határidő:  2000.  április 21.
dönóés: 2000. május vége
A  kuratórim  a  döntéshozatal   idő-

Frinj#mvdflábeg:#niái:iFnFb#1aj
npn belül.

FIGYELEM!

Az  adatlap  a  pályázati  kiírást  rész-
1etesen   tartalmazó   útmutatóval   együtt
beszerezhető a közalpítvány irodájában
munkaidőben      a)udapest,      V.      ker.,
Akadémia  u.  3.  m240.)  Ha  a  pályázó

postai úton kéri az anyagot akkor C5iis
qözepesméretű),apályázónevéremeg-
címzeft,    felbélyegzett    válaszborítékot
kérünk.

Levélcímünk:  1387 Budapest 62. Pf.:
25. Az adatlap és az útmutató lehívható
az álábbi lntemet címeken is:

http://www.romapage.c3.hu
http://w3.datanet.hu/mekk

A   teljes   pályázati   anyagot    1   pél-
dányban, 200 Ft értékű postai bélyeggel
emgyü:ekériE:&yújg'n:=o?o#±

pályázati anyagot!

FONTOS!

Az   adatlap   kitöltéséhez    s    oldalas
útmutató  szükséges,  amely  részletesen
tartáhnaím   a   pályázat   benyújtásához
szükséges tudnivalókat is! Hiányos vagy
késve  érkező  pályázatot   a  kuratórium
nem bírál el. Hiánypótlást nem kérünk és
nem fogadmk el.

(kódszám: 862)
F- T-\, _ -----,- _ _

Az  emberi joa  sérelmek  megelőzése  és  orvoslás~  a  romák  és  nem  romák  közötti  kommmikáció javítása,  &
előítéletek  csökkentése.  Roma  származású  egyének  vagy  csoportok jogvédehnét,  képviseletét  ellátó  tanácsadó  irodák
szervezetek támogatá§a, etnikai konfliktusok kezelése.

A pályázók köre:

Jod  személyek  civil  szervezetek,  intézmények  szakmai  műhelyei,  kis  kózösségek  és  a  velük  együft  működő
intézmények,illetvemagukazintézményekfiiggetlenülis.Egyénekönállóannempályázhatnak.

Pályázni lehet:

Jogvédőszervezetekkérhetnektámogat*tjogsértésekfelderítéséhez,olymhivatásosügyvédekhonorálásához,ákk
vállalják  a  fizetésképtelen  roma  polgárok  védelmét.  A  Soros  Alapítvány  civil  szervezetek jogvédelemmel  kapcsolatos
szakmaitevékenységétfejlesztőtréningektovábbképzésekkonfliktuskezelőprogramokszervezéséhezistámogatástnyújt.

A tervezett  keret: 35 millió Ft

Romajogvédös"GDe(ektámog@tás@
A pályázat célj a:
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A Nagyar®rszági Cigáhy®kért
Közalapítváhy pá   áza ®t hird®t

cigáhy vállalk®zás®k tám®9atására
A  pályázat  cé]ja,  hogy  elősegítse  a  cigány  mikro  és

kisvállalkozások, családi kisválláLkozások és őstemelők
-  versenyképességének,  munkahelyteremtő  képességének

fejlesztését,
-  piacképes  temelő,  illetve  szolgáltató  tevékenységének

kialakítását,
-értékesítési      közösségének,      temelői      hálózatának

megszervezését.

A  Közalapítvány  azokat  a  vállalkozói  tevékenységeket
kívánj a támogatni, amelyeknek
-  eredménye piacképes temék vagy szolgáltatás,
-  a támogatott tevékenység piaci igényt is kielégi't, emek

következtében gazdasági eredménnyel is jár,
-  cigány munkanélkülieket és jövedelempótló támogatásból

kiesett cigány embereket, családtagokat foglalkoztat.

E célra emilönített támogatási keretből  pábrázatonként
marimum  1}5  mil]ió  Ft  kamatmentes  visszatérítendő
támogatás igényelhető.

Az  e  célból  készített  űrlpon  pályázhat  minden  olyan
Magyarországon bejegyzett joS személy, jo9  személriség
nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és őstemelői
aki, illetve amely:
-  a pályázatban kért visszatérítendő kamatmentes támogatás

10%-át   kitevő   saját   erővel   (nem   csak   készpénzzel)
rendelkezik, vagy egyéb forrásból Q\4unkaüg)ri Központ,
mzágos    Foglalkoztatási    Közalpítvány,    gazdahitel
program.      FVM      támogatás,      Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány,  és  Területfejlesztési  Tánács  stb.)  számazó
támogatást nyert.

-  pályázata  piaci   igényekre  épül,   üzleti   terven  áLapuló

gazdasági eredményt tud felmutatni,
-  a  piaci  és  üzleti  tervek  mellett  rendelkezik  a  jövőre

vonatkozó elképzelésekkel, fej lesztési tervekkel,
-  az  igényelt  támogatás  összegének  értékében  megfelelő

fédezetet  tud  biztosítani  (1  millió  Ft  feletti  támogatási
igény esetén terhemető ingatlan ftiezet, ezen összeghatár
alatt ingatlanftiezet vagy kézfizető kezesek)

-  vállalja, hogy a támogatás visszafizetéséig együttműködik
a Közalapítvánnyal, továbbá, hogy a Közalpítvány által
megbízott  személynek  betekintést  enged  a  vállalkozás
működésébe, és a kért információkat le8később 15 napon
belül megadja.

A  kapott  visszatén'tendő  kamatmentes  támogatást  a
támogatási szerződés megkötésétől számított maximum
9 hónap türelmi idő után, maximum 3 év a]att kell - a
támogatás megítélését követően megkötött szerződésben
szabályzott     feltételek     és     fiitamidő     szerint    -     a
támogatottnak    visszatéríteni.    A    Közalapítvány    a

pályázó  vállalkozásokat  a  döntés  meghozatala  előtt  a
helyszínen is megvizsgálja.

Előnyben részesülnek azok a cigány pábrázók,
akik vagy amebrek

-  tevékcmysége tényleges munkahelybővi'téssel jár,
-  a pályázott tevékenységbe több saját erőt vagy más forrást

tudnak bevonni,
-  elsősorban cigány munkanélkülieket foglalkoztatnak vagy

kívánnak fodalkoztari.

Nem részesü]nek támogatásban azok a pábrázók
-  akinek - beleérh/e a közös háztartásban élő családtagot is

-, vagy amelynek a Közalapítvánnyal szemben tartozása
Van'

-  ald  vagy  amely  cég tulajdonosa vagy  vezetője  a Köz-
alpítvány  Kuratóriumának,  Felügyelő  Bizottságának  a
tagja,  vagy  a  Közabpítvány  irodájának  a  munkatársa
illetve azok közeli hozzátartozója a'olgári törvénykönyv
szerint)'

-  akinek vagy amelyeknek köztartozása van,
-  ald  vagy  amely  ellen  csődeljárás,  felszámolási  eljárás

vagy büntetőelj árás folyik.
-  a]dnek  vagy  amelynek  a  pá]yázata   sertéstartásra

irányul (2000-ben a Köza]apítvány a hátrányos piaci
körülmények  miatt  sertéstartásra  nem  ösztönzi  a
páüázókat).

A pályázat beadási határideje:
2000. május 31. 24.00 óráig.

A pályázatokat postán 2 példányban kell a Közalapítvány
részére elküldeni.  Pályázni kizárólag csak a Közalapítvúy
által     készített    pályázati     űrlappal     lehet,     mely     a
Közalpítván)mál 2000. március 6.  után személyesen vagy
felbélyegzett válaszboríték ellenébcn beszerezhető. KébülL a
borítélm íÉák rá:  „vállalkozói pályázat". Hiányos pályázat
esetében - az iroda értesítését követően - maximum egyszeri
hiánypótlásra  van  lehetőség.  A  beadási,  illetve  az  iroda
hiánypótlási felszólításban megj elölt határidőt követően még
mindig hiányos pályázatokkal a Kö2alpítvány tovább nem
foglalkozik   Kezdő   vállakozások   esetében   egyes  -  az
űrlapon   külön   jelzett   -   dokumentumok   beszerzése   a
támogatás megi'télését követően is megtörténhet.  Ebben az
esetben a támogatás  kiutalására csak ezen  dokumentumok
pótlását   követően   van   mód.   A   benyújtott   pályázatok
elbírá]ására legkésőbb 2000. szeptember 20-ig sor kerül.

Címünk: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1021 Budapest, Budakeszi út 559d, P/5, V/2.

Tel/fax: 394-2647, 394-1852.
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GY€R€K€KN€H

B®B§§Z3Effl üflcHffő
Egyszer   volt,   hol   nem   volt,   volt

egyszeregyöregasszony.Egyedüléltkis
házacskájában   az   erdő   szélén.   Egy
szombati nap, ahogy takarítgatoft, eléje
gurult    egy    szem    fekete    borsszem.
Sajnálta kiseperni.  Felvette és lenyelte.
Rövidesen gyemeke született.

-   Ezt   a   gyereket   a   borsszemnek
köszönhetem - gondolta, mert ura nem
volt, és senkit sem ismert.

El  is  nevezte  gyemekét  Borsszem
Jankónak.    Jankó   nőtt   és    erősödött.
Különösen az ereje lett egyre nagyobb.
Tizennyolc   éves   korában,   ha   lépeft,
térdig szakadt a földbe, olyan nagy volt
a  súlya.  Akkor  azt  mondja  Borsszem
Jankó az anyjának:

- Kedves édesanyám, úgy gondolom,
hogy már elég nagy vagyok, elmegyek
ország-világot látni. Szeretnék nálamnál
erősebb      emberre      találni,      akivel
megküzdhessek.   Süssön  nekem  olyan
perecet, amelynek tésztáját saját tejével
gyúria össze. Ne búsuljon, meglátja, hét
év múlva ha2njövök.

Búsult ugyan az anyja, de látta, hogy
úgysem  tudná  visszatartani  a  fiát,  hát
megsütötte neki a perecet, és sírva-ríva
elbúcsúztak egymástól.

Borsszem   Jankó   ment-mendegélt.
Hét  esztendeig  meg  sem  állt,  de  ez
alatt az  idő  alatt nem hogy  emberrel,
de még egy verébbel sem találkozott.
Mikor  megéhezett,  evett  a  perecből.
Ez  olyan  csodálatos  perec  volt,  hogy
soha   sem   fogyott   el.   Egyszer  csák
rátalált   egy  maloinra.   A  malomnak
nem volt teteje,  csak négy  fala,  de  a
belseje     tele     volt     óriási     malom-
kerekekkel. Nézi Jankó, ugyan milyen
malom  lehet  ez.  Meglát  a  gerendán
egy   icipici   emberkét.   nagyon   öreg
volt, a szakálla a földig ért.  Megörült
neki Jankó, ez volt az első ember, aki
a  hét  hosszú  esztendő  után  először
útjába ákadt.

-Megbocsásson,kedvesjóöregapám
de   mit   csinál   kend   ebben   az   öreg
malomban? - kérdezi Borsszem Jankó.

- Én, fianL hetvenhét éve vagyok ift,
és lesem az erőt.

- Miféle erőt les, öregapám?
-Annak az erejét, akié ez a malom. Ez

a  nmlom  olyan  emberé,   ákinek  sem
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ezea)  sem  a  másvilágon  erő  dolgában
nincs fo8ható páüa. Tálán az egész világ
ereje beme van!

- KÍ ez az ember?
-Úgyhívják,hogyBasakirály.Látod,

fiam,   ezeket   a   málomkerekeket?   -
magyarázga:tta  az  öreg.  -  Ezekben  a
kerekekben van Basa király  ereje.  Aki
ezekkel  a  kerekekkel  megbirkózik,  az
Basa királlyal is könnyen elbánik.

- No,  nézzen meg engem jól,  öreg-
apám,  mert  én  vagyok  az,  ald  legyőzi
Basa királyt.

Borsszem  Jankó  se  szó,  se  beszéd,
megfogta az egyik kereket és egyetlen
lendülettel femajította egészen az  égig.
Megvárta, amíg lefelé esik, s mikor már
a földre ért volna, elkapta a levegőben.
Fogta aztán a kereket, és szétzúzta vele
azegészmalmot,csaktisztalisztmaradt
a helyén.

-  Kedves  fiam  -  ugrándozott  örö-
mében az öregember. - Most már nem
kell   tovább   őri2nem   a   malmot,   de
vigyázz,  mert  Basa  király  már  tudja,
hogy  te  itt  vagy  Otdion  fekszik  erőt-
lenül,  men te  elvetted az erejét.  Mcnj
hozzá,    de   nagyon   vigyázz!    Ahogy
haladsz ezen az úton, találsz két pusztát.
Jobb   kezed   felől   élnek   a   vadlibák,
ezekkel  szokta  Basa  király  az  erejét
kipróbáhi.

Jankó   me9köszönte   az   öregember
tanácsát,   és   elindult   a   vadlibákhoz.
Ahogyazokmeglátták,rárohantak,hogy
elpusztítsák.  Jankó  azonban  nem  ijedt
meg,  hanem  elkapott  egyet  a  fárkánál
fogva,   és   a   többit   egy   suhintással
agyonverte   vele.   Aztán   továbbment,
arig Basa király házához nem ért.

- Szerencsés jó napot, felséges umm
Basa király. Eljöttem, hogy összeméijük
erőnket.

-  Ne  bántsál  engem,  kedves  fiam!
Nincs már nekem semmi erőm. Elvetted
te azt akkor, amikor ízzé-porrá zúztad a
nriot, és agyonverted a vadlibáimat.

-        Kegyetien        ember        voltál
világéletedbe.i Basa király - szólt Jan-
kó. - Erődet mindig rosszia fordítottad.

- Én bizony, fiam - kezdte szomorúan
Basa király -, olyan erős ember voltam,
hogy  sem  Felső-,   sem  Alsó-Indiában
nálam erősebb ember nem akadt. De te

bizony százezer grádiccsal vagy erősebb
nálam.   Azt  is  tudom.  hogy  te  miből
lettél.   Borsból.   Ez   a   te   erőd   titka.
Könyörögve kérlek,  Jankó,  hagyd meg
az    életemet,    hadd    éljem    le    öreg
napjaimat    nyugodtan.    IÁgy    inkább
segítségemre!   Van   a   kertemben   egy
körtefa.  Azon  olyan  körték  teremnek,
mint   az   öklöm,   de   ahogyan   estére
megnőnek,   reggelre   már   egy    sincs
belőlük,   mert   éjszaka   valald   mindig
ellopja.   Kj   lehet   az,   miféle   betyár,
kilesni nem tudom, de ha te megtennéd,
odaadnám neked az egyik lányomat, és
fele királyságomat.

- Megteszem én Basa király - mondta
Borsszem Jankó.

Estéreegyágyatállítottfelmagának,a
körtefa alá. Leült rá, úgy várta, mi lesz.
Éjjel tizenkét órakor látja ám hogy jön
egy    asszony    kocsival.    Odamegy    a
körtefához,  letép  egy  körtét,  és  kezdi
enni.   Janó   meg   sem  moccant.   Várta
nyugodtan,  amíg a jövevény megeszi a
körtét, hogy meggyőződjék róla valóban
ő-e a tolvaj. Mikor az már a másik körte
után nyúlt, Jankó felugroft, és elkapta a
kezét:

- Megvagy, tolvaj !
Jaj,    eressz   el   -   rimánkodott   az

asszony-, mert ha nem, rögtön vége az
életemnek!   Megígérem,  hogy  tájékára
sem jövök többé a körtefának.

Megesett  Jankó  szíve  az  asszonyon,
hát elengedte.

Örültreggelakirály,hogymegvannak
a körték.

-  No,  ha  már  a  leányomat  és  fele
királyságomat neked ígértem, szavamat
be  is  tartom:   legyél  a  vejeni,  hiszen
méltóbb  utódot  úgysem  talámatnék  a
kerek világon.

Ezután bevezette Basa király a lányát.
A    fiatálok    egy    szempillantás    alatt
megtetszettek egymásnak.  Disznóháton
hozták el az erdőszéli házikóból Jankó
édesanyját, és csaptak olyan lakodalmat,
hogy    még    a    sánták    is    táncoltak
örömükbm.  Meg is koronázták Jankót
felekirálynák,  és  még  ma  is  éhek,  ha
meg nem haltak.

Nagy Laüos, Szarvas, 1957
Gyűjtötte: Sáfár Sándor
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GY€R€H€HN€H Vfiló

Nőnap alkalműból híres nőíket keresünk!

Kik ezek a nők?

M D N N

T Y R S K V

G N C Z R P D N

Az 184849-es forradalom, szabadságharc híres személyiségei

Atlósan,  a bal  felső  sarokból  indulj  a jobb
alsó sarokba!  Megfejtésül egy kö]tő, forra-
dalmár nevét kapod!

iábon hordják D
búzából készül iD

véd] a hazát D

pulóv®rt kőttlhk b®lőle D

dugó kószül b®lől®  ED

szor.tl liazáJát D
A    kiindulási    pont    a    csi-
gavonal közepe. Mi a neve?

sz"®s ltal D

üt másképp®n D

ö"®dőlt ópü'®t D

Bal  felső  sarokból  indulj,  átlósan
olvasd össze a három betűt! Ki ő?
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Roma holt lelkek
Az   elmúlt   hónapokban  jelent   meg

Farkas Ká]inán Roma holt lekek című
hunoreszkeket       tartalmazó       kötete.
Rommgrók és oláh cigányok soriázmak
egymás mellett ebben a kötetbem is, úgy,
ahogyan ez a cigány ember, író, újsághó
közvetlen közelről,  velük együtt élve -
sorsukat átérezve - ismeri őket. Nincs itt
távolságtartás,     ám     van     rálátás     a
jeuemekre, szituációkra, történésekre. A
minden írói ábrázolásmódhoz szükséges
rálátásának nyitja: az imnikus szemlélet.
Bámemyire     is     szereti     ezeket     a
szffeplőket,  nem  elfogult  irántuk,  nein
akaúa „szépíteni", ,ietusálni" portiéikat,
olyannak íija meg őket, amilyenek - íÉa
a  kötet  előszavában  Kárpáthy  Gyu]a
József Attila díjas író.

A    kötet    utánvéttel    megrendemető
szerkesztőséünkbcn. A kötet ára 300 fo-
rintpostaköltség.   Cím:   Lungo   Drom
roma  lp  Szolnok,  Aranka út  3.  5000.
Telefon: 06-5 6/3 72-269.

Ho"áih Györggh többszörös váTosi
bqjrwk, dük oümpia} baó_pok

és neii.zetközí verseny győzLese
Abony és Pest megye hgeredményesebb

birkózója
A szép aedmén:yekhez Gyurinfk,

az edző]i]ének és a sTülőknek
is grqMálunk

Éiő remény
•ÉfiiHá±kE::e'.E:gm#Eg,á,&R±o##ih:
Zsoltárokat  tartáLmazó  kötete.   ,rRácz  Zrc]/.os
Zsoltáraí szenencsésm ötvözik a roma kulnh.a
egnemesebb hagyop,4:qí.t. a. Bíptp Pí é:

je-lképivilágáva_l[Akpltőílén!cszpeioqTiop'miní a ciriány lányok suhogó tqrkq szoPv)ái,

gondolaíiai  -viszopí   olycui  .mép:ek,..`mipt.  a_-rejtébesterei'ntmÉ}q4tÉ_fTP.ertpkai..,'-íbasi

költőről az előszóban Görbicz Timás.

címA&közeEemffi#aÉg#stákririri
mega4Üa.

Akí tud segítsen!
koAri#kc#yzHjÉbgíséEÍ*;
fordü a segíteni tudó olvasók felé!

gén#éiföÉgri#űy##%hEflz
köszönettel vcmnének. Elsősorban élelmiszer
és ruhaadományokra lenne nagy-nagy szük-
Ségn:±teri  ti]dók jeientkezését  az  alábbi

címreváriák:CigányKisébbsétiÖnkomány-
zat K_á7.mák

Horváth Gábor
Kjsébbséd ÖnkormáDyzat titkára

3831 Kázsmák

MEGRENDELŐ

Megrendelem az LD című roma lapot

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

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

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

....®,............1...................

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

negyedévre: 294 Ft

A megi.endelőlapot és az eLőfiz4ést dűál
asürkesqőségclméTekéTjükdjeüatn}:
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5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
(06) 56/372-269E1%###q
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-*-.=-i=_íi:--- DROGMEGELŐZÉS
„Nem a világi jókat megtagadni,
de józan ésszel vele élni tudni,
a bölcsességnek titka és je|e.n

(Berzsenyi Dániel)

Tapasztalatok szerinl a legtöbb
gyermek nem kerül tartós kapcsolatba

a drogokkal,
de sa|nos nem elkerülhetetlen,

hogy ez mlnd®n esetb®n Így legyen.
A mal flatalok korábban és

könnyebben jutnak élvezetl clkkek
közelébe, mlnt 20 vagy 30 éwel

ezelőt'.
Ú|abb szerek |elentek mog,

a normák, az értékek ls megváltoztak.
A flatalok számára szükségessé

és lehelővé vált, hogy nyltotlabbak
és egyben óvatosabbak  ls legyenek,

mert választásl lehetőség
előtt állnak. Ezen alternawák egylke,

hogy klpróbál|ák® és ha lgen,
hogyan az élvezetl clkkeket.

Ha a válasz lgen,
a szülők lgen nehéz helyzetben

érezhet[k magukat.

Hogyan lehet felismerni a
drogfogyasztót?

Egyszeri    vagy    az    első    fogyasztás
esetén   a   felismerés   különösen   nehéz
feladat. A kezdeti Íázisban nagyon nehéz
dolgunk  van,  hiszen  a  drogfogyasztásra
utaló jelek nagyon hasonlítanak azokhoz
a  tünetekhez,   amelyek   a  pubertáskori
változásokkal     jámak     együtt,     mivel
mindkét   esetben   fokozatos   személyi-
ségváltozás következik be.

Nagyon     fontos,     hogy     feltétlenül
mindent       gondoljunk       át       mielőtt
ítélkeménk!

A  szer okozta  változást  egyértelműen
csak akkor lehet biztosan  felismerni,  ha
már ftiggőség áll fenn.  Ezt a változást a
drogfogyasztó   kömyezete   előbb   veszi
és2re, mint maga a szenvedélybeteg.

A  szülő  ne  szégyellje  a  szakemberek
segítségét  kémi,  hiszen  talán  már  nem
elég az általa nyújtható segítség!

A következő kérdéseket fonto]ja meg
a szülő:

-  Közönyösebb,   levertebb,   f:áradtabb-e

gyeimeke az utóbbi időben?
-   Megváltozott-e  kapcsolata  a  család-

tagokkal, iskolatársakkal, tanáraival?
-   Megszakította-e     kapcsolatait     réri

barátaival, s újabbakat alakított ki?

-   Romlott-e   iskolai   teljesítménye,   ta-
nulmányi eredménye?

-   Elhamyagolja-e a sportot, hobbiját?
-Megváltoztak-e       étkezési,       alvási

szokásai?
Ha  ezek  többségére  igenlő  a  válasz,

akkor fel kell tenni a kérdés. hogy vajon
nem alkohol- vagy kábítószerfogyasztó-e
a   gyerek,   vagy   esetleg   más   komoly
iskolai   vagy   családi   problémája   van.
Nem  s2abad  sem  elbagatellizálni,  sem
eltúlozmi    a   probléma    nagyságát,    de
foga#]:gjkne:Lvá]:Liőribájaakiváitó

ok. Nem biztos, hogy a fiataloknak éppen
mély  emberi  problémáik  vannak.  Nem
biztos,   hogy   a   szülő   életvitele   ellen
lázadnak.   Igyekezzék  feltámi  a  valódi
okokat! Nem az a fontos, hogy ki a hibás,
hanem  az,  hogy  mi  a  segi'tségnyújtás
lestatékonyabb      módja,      hiszen      a
folyamatos   drogfogyasztásnak   komoly
következményei vamák.

Hogyan hat a kábítószer?

Nagyon  változó  a hatás,  mert  sokféle
tényező szerepet játszik benne. Például a
személyiség      (fizikai      és     pszichikai
adottságok), a drog fajtája és erőssége, a
has2nálat gyakorisága.

Melyek a kábítószerlfogyasztás
alapvető tünetei, vészjelei?

Alapvetően   a   „másság"   lesz   a  jel-
lemző. Szokatlan tárgyak jelennek meg a
fiatal      kőmyezetében,      testi,      lelki,
magatartásbeli  változásokon  megy  át  a
drogfogyasztó.     Ha    ezek    a    tünetek
jellegzetesen  együtt  fordulnak  elő,  és  a
változások hosszantartóak, akkor j ogosan
gyanakodhat`mk         szenvedélybetegség
kialakulására, kábítószer-élvezetre.

Látványos   szülői   intézkedésre   csak
akkor kerüljön sor, ha biztos és tényszerű
a   gyemek   kábítószer-fogyasztási   szo-
kása!

Gyanút keltő hasznáLati tárgyak:

-aluíólia-darabkák, különlegesen hajto-
gatott   pakett   stb.   a[ábítószer   cso-
magolására has2nálj ák) ,

-   ismeretlen   szi'nes   tabletták,   cukor-
dambkák, por, fű stb.,

-   injekciós   felszerelés,   kis   üvegcsék,
gyógyszeres dobozok stb.,

-   szokatlan, a háztartásban nem használt
tárgyak     (levélmérleg,     spirituszégő
stb.,)

-  megégeft,   megfeketedett  kanál,   ön-

gyújtó, vatta, cigarettavég stb.,

2000.  március I;"GO DROM„

-kicsavart       citromhéjak,       citromos
flakonok, kockacukor stb.,

-  üres vagy kitöltött orvosi vények,
-  napszemüveg      feleslegesnek      tűnő

használata.

Testi (fizikai) változások:
-beesett,        hamuszürke        arc,        a

bőrelszíneződése,  beesett  szemgödör
stb.'

-   ismeretlen eredetű tűszúrások a testen,
véraláfiitások stb. ,

-   a megszokottnál szűkebb vagy tágabb
pupillák'

-   szájszárazság, orrfolyás,
-   étvágytalanság, erős fogyás,
-  hirtelen  megnő   az   édességek,   édes

italok fogyasztása iránti igény,
-  túlzott  érzékenység  a  külső  ingerekre

(fény, hang, fájdalom stb.).

Lelki ®szichikai) vá]tozások:
-   feldobottság, színes álmok, látomások,
-   idegesség, érzékenység, szorongás,
-   depresszió,     levertség,     pesszimista

hangulat, kedvetlenség, közöny,
-   ok nélküli örömkitörések,
-     túlérzékenység,     személyiség-     és

tudatzavar,
-   figyelem   és   koncentrációs   készség

zavar, feledékenység,
-   indokolatlam Í:áradtság, gyors kimerü-

lés, teljesítőképesség ingadozása,
-   álmatlanság,   zavaró   álmok,    alvás-

zavarok,
-  koordinációs  zavarok,  tér-  és  időbeli

táj ékozódás elvesztése,
-   túl   sok,   gya]mn   összeffiggéstelen

beszéd, az ítélőképesség 2avaia,
-   indokolatlan félelem- és pánikérzés.

Magatartásbeü változások :

túlzott költekezés, kölcsönkérés,
pénz és egyéb értékek eltűnése,
a tanulmányi eredmény hirtelen rom-
lása,
a  családon  belüli  kapcsolatok  meg-
romlása,
kritikátlan  tervek,   cél   nélküli   „sza-
badságra" törekvés ,
kiégettség, üresség érzése,
korábbi,   megszokott   életmód   meg-
változtatása,
illatszerek túlzott has2málata,
beilleszkedési zavarok,
kimaradozás,   iskolakerülés,   munka-
kerülés,

-   zárkózottság,   új    barátok   titkolása,
elmagányosodás.

Kökény Kálmán
bűmegelőzési előadó
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