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Mélységes felháborodással olvastam a-

Lungo Drom című roma lap áprilisi szá-
mában   az   általam   is   nagym  becsült
Farkas    Kálmán    író-újságíró    cikkét,
melynek pirosra nyomott címe - Cigá-
nyosodó ország - nem csak a színe miatt
vérlázító.   Félreértés  ne  essék,  nem  a
Farkas Kálmán által írott cikken vagyok
femáborodva,  hanem  azon,  amin  maga
az újságíró is.

A cikkben közölt és az olvasók tudo-
mására hozott információk szinte sokk-
szerűen hatottak rám. Többször el kellett
olvasnom, míg végre tudatosult bennem,
hogy nem álmodom, a cikk a válóságnak

Címlapon: Csabai lstván felvétele

A rnm kér€ kézira€okai nem őrizzük meg
és nem küldjük vissza.
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megfelelő  infomációkat közölt.  A biz-
tonság  kedvéért  és  hiányos  ismereteim
pótlása érdekében utána néztem a Nép-
szabadság március 11-ei számában meg-
jelent   Czene   Gábor   Vitatott   fogam-
zásgátlásügy  című  írásának is.  Valóban
nem álmodom. Válós és igaz, megtörtént
eseményeket tárt Farkas Kálmán az ol-
vasók elé.

Felébredtem! De akarok-e ift, ebben a
valós és igaz világban ébren lenni?

Május  első  vasámapja  az  édesanyák
napja, szerte a világon köszöntik ezen a
naponazanyákat,nemzetiségre,bőrszín-
re,  vallásra és ideológiai hovatartozásra
való tekintet nélkül. Köszöntik az édes-
anyákat,ákikújéletetadnakahazának,a
családnak. Vajon mennyit és mit ér ma,
az   1000  éves  kereszténységét  ünneplő
Magyarországon egy cigány élet?

Megkérdezem  az  igen  tisztelt  ille-
tékes   Miniszterehöki   Hivatal   mind-
azon  munkatársát, aki a tiltakozás elle-
nére  továbbra is  vállalhatónák tartia a
javaslatot,  miszerint  „a cigányság túl-
zott   szaporodását   akár   ingyenes   fo-
gamzásgátló   osztásával   is   korlátozni
lehet". Vajon lsten ajándéka a gyermek
egyes nemzeteknél, míg nekünk cigány
számazású   embereknek   túlzott   sza-
porodás?

Mellesleg szaporodni a nyulak és az
állatok  szokták,    mi  cigány  lányok és
asszonyok embemek valljuk magunkat,
még ha ezt sokan és sokszor elvitatják
tőlünk. A cigány asszony, ha gyermeket
vár,  csak  úgy  cigányosan  szólva  álla-
potos,  mely az áldott állapot kifejezés
rövidített formája, és a roma asszonyok
ezt valóban szó szerint értik és hiszik.
Istentől  megáldott  állapot,  az  emberi
érzések,  a  szeretet  legszentebb  betel-
jesülési  fomája.  Azt  is  hisszük,  hogy
az  élet  lsten  ajándéka,  amit  elvemi,
amak létrejöttét megakadályozni lsten
ellen   való   vétek.   Igaz,   hogy   ezt   a
hitüket az ősi gyökerekből táplálkozva

hozták magukkal,  sejtjeikben,  génjeik-
ben  örök  időktől  fogva -  örök  időkre
beégetve.

Dehát  a  dokumentumanyag  készítői,
beterjesztői  honnan  is  tudhatnánk  ezt?
h4ikor  még  a  minősíthetetlen,  minden
etikai   és   erkölcsi   értéket   sértő   szé-
gyenletes anyagról sem konzultáltak!

Tisztelettel    tudatom    ezekkel    az
Urakkal  és  mindazokkal,  akik  egyet-
értettek    és    egyetértenek    álláspont-
jukkal  és  a  „segítő  szándékra  hivat-
koznak"  -  a Pokolba  vezető  út  is jó
szándékkal van kikövezve.

Nem a szándék kell, hanem az „Em-
berhez"   méltó   tett.   Valóban   szégyen,
ahogy   a   „cigányok   éhek   Magyaror-
szágon, de ez nem csak a romák szégye-
ne,  a  „mindenkori  kományoké  is"  -
ahogyan    Farkas     Kálmán    nagyon
találóan írja.

Hosszú-hosszú    évtizedek    szégyene,
amely  a  cigányokat  megkülönböztetve,
emberi méltóságuktól megfosztva, előíté-

:í:#'Émsmemffg:Ev:s:ÉíéÉri±=i:
nálán megszületiietnek ilyen „segítő" ter-
vek,javaslatok,amelyvalóbanszégyenés
ez a szégyen nem a romák szégyene, és
anrit néhány soros ,megkövetéssel" nem
igen lehet tisztára mosni.

Tudatom    továbbá,    hogy    mi    Ma-
gyarországon  született  és  itt  élő  romák
bár cigány származásunk vállalva, iden-
titástudatunk  megtartva  magyar  állam-
polgárok  vaggnmk  annak  teljes jogaiva!
és kötelezettségeivel. Ez az ország a m
hazánk is, még akkor is, ha ez sokaknak
nem  tetszik.  A  nem  kívánatos  cigány
gyerekek  felnőnek,  a  fiúkból  katonák
lesznek  és  ha  a  szükség  úgy  kívánná,
védenék ezt az országot,  a hazájukat -
ahogy  tette  ezt  a  mgyapám,  és  hozzá
hasonlóanmégnagyonsokcigányember.
Ők  a  névtelen  hősi  halált  halt  cigány
katonák.

A  cigány  lányokból  asszonyok  lesz-

gi*he#hEgeaTs:E#:lNi#tá:
veznek,   nem   mérlegelnek,   nem   szá-
mítgatnak, hogy hogy lesz kömyebb az

#:+ksákzvé,%eieEnri#KF'ó[SEn:
csak  azért mert  sokak  szerint  művelet-
lenek, sokkal többről van itt szó. De hát
kit érdekel ez??).

Végül  szeretném  valamemyi  cigány
édesanya,  cigány lány  és  a magam ne-
vében   me8köszönni   mindazolmak   til-
takozását, elutasítását, akik szót emeltek
a  Miniszterelnöki   Hivatalban  működő
Közigazgatás- és Területpolitikai állam-
titkárságának munkatársai által készített
javaslat ellen.

Tisztelettel: Szitai Emflia
egy magyarországi cigány édesanya
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Tenyérbőíl mondűl j övendőt
iben jártál, mondtad,
szoknyád előft meghajlott

L csaltál,

aságod

zázezer `égő gyertyaként
gett aszott testetek,
zázezrek testébe mart   .

a tüzes halál.
A gázkamák echói
rekedten hörögték az elmúlást.
Jaj, sírjatok velünk, emberek,
érezzétek fáj dalmainkat
a fasizmus kísértetének
rémtettei felett.

Mit láttál a jövőben?

Kettesével szültél
tarka gvümölcse

nyelted keserű

Bronz patáidon az
kővé érlelte
míg ajövőt
testedre fagyott a

Bénára taposott n
vakon, koldusbot
visszatémek a hű
Szellem madarak fe
sárga tolluk, fej

Ezt láttad a jövt

Riadt búzavir
izzad a halál,
hervadt tüdők kövekre köp lérjáért.
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Avíz nem
Beszélgetés Farkas Flóriánnal

Áprilisban  a híradások élére
az árvízi helyzetjelentések
keriiltek. A Tisza mentén
élőknek persze nem csak

érdekességet, sosem látott
látványt ielentetl a sokkal

nagyobb katasztrófa
lehetőségét is magában
horilozó áradás,  hamem

félelmet, rettegést, verítékes
munkát.

A kritikus napokban az Országos
Cigány  Önkományzat  ehöke  fel-
hívással fordult a roma lakossá8hoz,
hogy   vegye   ki   részét   az   árvízi
munkálatokból, segítse megvédeni a
ÍáLvakat,    városokat.    Farkas    Fló-
riánnal  még  a  tetőzés   idején  be-
szélgettünk, amikor az elnök maga is
gumicsimásan dolgozott a gáton.

-  Blnök  úr,  ezekben  a  súlyos
mpokban    a    mmák    hogyan.
míbren szervezettségben vcsrik ki
részüket a védekezésből?

-  Bámerre  járok  az  országban,
mindenütt     látok     cigányokat     a
gátokon,   idősebbeket   de   istolás
korúakat  is, .s  ebben  a  nyugtalan
helyzetben  azért ez megnyugtat.  A
temészet  eme  kihívása  sorstudatra
ébresztetóe   a  társadahnat.   Én  ma
éppen a szolnoki gáton dolgoztam, s
tapasztaltam  sok  cigány  van  kint,
csapatostól     hordják     a     homok-
zsákokat, sokszDr a legveszélyesebb
helyeken. Nem csak szolnokiak,  az
ország különböző részeiből is jöttek
segíteni,      és      rincs      gond      a
beilleszkedésükkel.     Ahol    munka
van,      felelősség,      úgy      látszik
megtáláljákahangotésahelyüketaz
emberek.  Az  OCÖ  ehökeként  fel-
hívással   fordultam   a   cigány   la-

kossá8hoz,    különösen    a    veszé-.
lyeztetett   területen   élőkhöz,   hogy
vegyék ki részüket a védekezésből.
És  ismétlemi  ott  is  vannak  a  cigá-
nyok   a   gátakon,   dolgoznak   ke-
ményen, s belőlük is, miként a tár-
sadalom  egészéből,  felelősségtudat
sugárzik.

-  A  he|yi  iuetve  a  kisebbségi
önkományzatok  vezetőire  hánil
elsősorban  a  cigányok sz€Nezése
vagy    pedig    vállaLkozók    köré
szeHemek?

- Is-is. A szervezői és koordinátori
felelősség elsősoiban a képviselőkre,
a  Lungo  Drom  alapszervezetekre,
egyáltalán   a   cigány   szervezetekre
nehezedik.     Köztudott,     hogy     a
tiszasülyi   családokat   kiköltöztetik,
kiköltöztették és különböző intézmé-
nyekben,    iskolákban,    óvodákban
helyezték  el  őket.  Sok  idős  ember
van közöttük, cigány és nem cigány.
Egyik    legsürgősebb    tennivalónk,
hogy  takarókat,   ruhaneműket  vi-
gyünk    ezeknek    a    szerencsétlen
helyzetbe került embereknek.  Hol-
nap  több  teherautóval  indulunk  a
Tisza    mentén,    éppen    az    előbb
beszéltem  az  eg)rik  áLelnökömmel,
aki  ennek  az  akciónak  a  felelőse.
Burára,  Bőre  is  megyünk,  meg  a
Jászságba,  ahová  a  kitelepítetteket
elhelyezték.   Neldk   viszünk   segít-
séget.

-   Cigányoknak   és    nem   ci-
gányohak is?

- Természetesen,  hiszen a víz  se
válogat, a baj scm

-  Mit  tapasztaL  az  arinyokat
tekintve    a    romákat    mennyire
veszélyezteti az  árvÉz?

- Több évtizedes rossz szociál- és
lakáspolitikai  beidegződés,  hogy  a

szegény családok, köztük sok cigány
a    települések    szélein,    mélyebb
részein   laknak.    És   persze   olyam
lakásokban,   amelyek  egy  erősebb
szélffijástól   is  belibegnek,   hogyne
rongálódnának   amikor   körbeveszi
őket  a  ví:z;  akár  bel-,  akár  árvíz.
Könnyen életveszélyessé válhamak,
leomomatnak.

Ettől  a helyzettől  sokan megijed-
tek,  félnek  visszaköltözni  a  gátak
mellé,   és  már  meg  is  jelcmtek  a
lakásspekulánsok,  aldk  olcsón  föl-
vásárolják a házákat, amelyeknek az
ijedelem   múltával   ismét   reálissá
válík   az   ára.   De   hogy   reálissá
válhasson,   ahhoz   a   komán]mak
sürgősen    meg    kell    nyugtatni    a
családok  százezreit,  hogy  ilyen  és
ekkora   veszélynek   nem    lesznek
többet    kitéve,    hogy    ami    most
történik,   nem   fordulhat   elő   még
egyszer,   mert   ez   nem  pusztán   a
temészet kihívásán,  hanem a inin-
denkori konnányzat felelősségén  is
múljk. Hiszen a védművek állapota
kritikus,   elhanyagolt,  nem  is  em-
1ékszenL mikor erősítették utoljára a
gátakat. Nincsenek víztározók, sem-
nrilyenprogramnemkészülthasonló
helyzetekre.  Minden]d  tudhatja,  ha
példáinkicsitnagyobbhóesikakkor
az egész ország megbénul.

Én csodálom, hogy ilyen elszántan
kitammk  és  viszonylag jól  viseljük
eztahelyzetetEgybiztos,haagátak
között   taróuk   a   vizet,   ha   nem
következikbenagyobbbaj,akkorazt
kizárólag   a   polgárok,   köztük   a
cigánypolgárokfelelősségtudatának,
áLdozatvállalásának tudhatjuk be.

Fekete Mariann
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ROMÁK A GÁTOM
Amikor    a    ginmáziumi    osztály-

társam    bemelegítő     fiitás    közben
elfehéredő  arccál  a  kerítésnek  tán-
torodott,  tomatanánmk  nemes  egy-
szerűséggel   amyit   mondoft,   nem
szolsta a cigány a melót. Kicsit kivárt,
majd órákon is töménytől bűzlő szája
sarkában   aprócska   mosoly   villant,
ahogy hozzátette, de majd megszokja.

ezzel  végül  is  nem  kell  törődnünk,
hsÉzne;snakyfl#tdáárokp°hnj#.zárvÉ

iszonyatosan   demokratikus   válami-
nek tűnik, mert nem válogat szegény
és gazdag közöft, viszont ez így nem
igaz, mert a gazdag akkor is vagyonos
marad, ha bemegy az ablakán az ár, a
viskót  meg  egy  közq)es  beMz  is

Hogy  a  cigányok  memyire   sze-
retnek   dolgozni,   enől   szinte   min-
denkinek  határozott  véleménye  van,
miként az élet más nagy kérdéseiről,
fociról, nőkről, politikáról is, s bár azt
hiszem.  tapasztalatok  is   sorakoztat-
hatók  a  meggyőződéses  kinyilatkoz-
tatások  mögé,  ezek  igazságértékénél
gyakran, nagyobb a mögöttes érzelmi
töltés.  Aztán,  hogy  egyetemessé  tá-

gi##:e;sLft:;v:Teekükvá:Zr.eí
is    sorakoztathatók    érvek,    miként
ahhoz is bőven, hogy a munka nem-
csak a létfenntartás, de a lélek szük-
sége  is.  Más  kérdés,  hogy  megada-
tik-e mindenkinek, s kinek kevésbé?

Azt   mondja   valalri   a   napokban,
hogy  hol  vamák  a  cigányok  a  gá-
takról.  Az  egész  fáluból  egy  cigány
ment  csak  ki  zsákolni,  homokot  la-
pátolni, de az se igen igyekezett meg-
fogni   a   munka   végét.   A   nrinisz-
terelnök   meg   éppenséggel   megdi-
csérte a gátokon helytálló romákat, de

nak, hanem mondjuk videóra veszik
mások kíiilódását,  esetleg  fagylaltért
állnak sorba tiz métene a megfeszített
árvízi védekezéstől.

Ha   azt   mondjuk,    hogy   nem
szokta  a  cigány  a  melót,  vagyis
nem szeret dolgozni,  akkor ez az
állítás  annyi  más  embene  is  ki-
terjeszthető, hogy amennyiben ezt
tekintenénk a cigányság fő etnikai
jellemzőjének,       a       magyarság
rögvest a legnagyobb kisebbséggé
válna hazánkban.

Különben  meg,  igenis  vannak  a

sázbdrkóo[ní:ígéíkT:Zke.kMmh#[áon:ágo:ef
akik napi tizenkétóra munkáért két-
ezerötszázat  kapnak.   Sok  ez  vagy
kevés? Egy biztos, a munka kemény,
és  tisztességesen  végzik.  Ki-ki  szo-
rozza  fel  a kétezerötszázat  egy hó-

E:pÍ3;d:szt:gsgmme;[éátaó[s,a:aí:á:e:t:

A szolr.okí Roma Esély Alctpítványi Szakiskola tariulói
és tanárai is védték a várost a vízlőíl

térdre  döntheti,  s  a  lakójának akkor
már csak az élete marad, meg a gye-
rekei, meg a segélyek.

Szóval, hogy kevés a cigány a gá-
ton, mondják, én meg azt kérdezem,
hogy   ebben  a  mondatban   leszólás
bujkál,  és  nyilván  hogy  az,  mi  van
azokkal   a   nem   cigányokkal,   akik
szintén nem homokzsákokkal bajlód-

2000.  móius I`"GO DHOM„

e   ennyiért   százötven   kilométene
kubikolni.

Mertiogy,   bár  az  árvíz  semmire
nemjó, am mégiscsak alkalmat adott,
hogy ládiassuk,  ha kerül  munka,  azt
szokják a cigányok is.

Bár kerülne több! Csak ne ilyen!

J. Gy.
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C sak reális, objektív és sokoldalúan átvnágított társadalmi
látlelet    birtokában    lehet    és    szabad    olyan    diagnózist
produkáhri,      amelynek     alapján     egyértelműsítiiető      és
kimcmdható:  készm  áll  a  mgyaiországi  cigányság  is  az
Európai  Unióba  való  belépésre.  Bátorságra  és  felelősségie
vall,  ahogyan ezt a kérdést megközelítette és  egyértelművé
tette  Farkas  Flórián,  az  Országos  Cigány  Önkományzat
ehöke. Semmi kétséget nein hagyoft, amikor az utóbbi hetek
tanácskozásain   többször   megismételte   és   megerősítette:
jelenled   élelhelyzetében,   állapotában   a   cigányság   nem
alkalmas a magasabb osztályba lépésre.

Talán ebből úgy tűnhet ri{lia az OCÖ s annak ehöke
lcmondott volna a kínálkozó lehetőségről. Netán ellene volna
az  EU  csaflakozásnak?   Enől  szó  sincs!   Aki  ilycn  Íáls,
igaztalan   következtetésre   jut    téved.    Inkább    a    figye+
lemfelkeltés,aféltés,ate{mvalósedccmtésésösztönzéshallik
ki az Chszágos Cigány Önkományzat ehökének hangiából,
anrikorígyfogalmaz:,Acigányságnakncmérdekeazeurópai
uniós csaflakozás elhalasztása. Az azonban a cigányság, de a
társadalom számára sem mindegy, hogy milycn helyzetben
lesznek a cigányok az integráció pillanatában!"

É s  ez a kardinális  kérdés!  Reális  politikumk,  külpolitikai
elemzők.sakiszivárogtatottinfomációkanautalnak,hogya
korábbiakhozviszonyítvabizonyosfáziskésésvanazEU-hoz
való  csaflakozás  időpontjait  inetően,  miután  ma már  arról
szólrikajelzések,hogyazEUcsak2002évvégérekészülfel
az   első   köztk  jelentkező   tagjelöltek,   így   Magyarország
fogadására. Ez azt jelenti, hogy le8korábban csak 2003 az a
dátum, amikor megmérettetietünk, s döntietnek: alkalmasak
vagyunki vagy scm, s ha nen) akkor ,,ismétlésre" utalnak.

Aki idöt nyer, életet nyer -tartja a mondás. Ha tagságunk
felvételéig  1€gjedő  időszakot  hasznosaiL  a  romaprogramok
intenzív végrehajtására fordíti ák a hivatálos kományszervek,
civilszerveződések,smindenldakinekrészevanbcnne,akkor
olyanállapotbakerülhetacigányság,ainelyalkalmassáteheti
az  országot  am,  hogy  ne   érje  szó   a  házelejél   Ehhű
elsősorban    politikai     akaratra,     a    komány     gyökerö
szenúéletváltozására  van  szükség.  Nem  kívánok  e  helyen
szóhi és tételesen is felsorolni, nri mindmt kell(!) tennie a
magyar kormánynal[ hogy az orszáöelentésben oly sokszor
szóváteithiányosságokat,elmaradásokatix5tolja.Ittmostcsak
a   cigányság   éleihelyzetének   javításáért   meg   nem   tetL
késlekedő  lépéseket  említeném.  Nem  volt  még  olyan  EU
dokumentum,hogyacigányságmiattnemarasztaltákvolnael
a  mgyar  kormányt  Volt  vagy  vam  hatása?  I,eszTe?  A
cselekvés felgyorsítására talán kedvező az idő.

VálósképetvárMqgyarországtólacigánysághelyzetérőlaz
Urió. Dominique Rosenberg, az Európai Tanács szakértője
is  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  cigányság  felzákóztatása  nem
háLogatható. Mélységében és sokoldálúságában azonban még
m is  homályos  a magyarországi  cigányság élemelyzetéről
készült  kép.  Vmnak  fehér  foltok.  01yan  a jelenled  kép,
min(ha egy rossz, használt röntgengépen készült volna.

Tudatos  tehát  az  az  elhatározás,  amelyet  Farkas  Flórián
elnök  fogalmazott  meg,  mely  szerint  az  Chszágos  Cigány

*:-+=uii`iT;-`=`:ü`==:`:`=`.Zí`iii::``:=:,=k::-`±=`::`=i=:-;-==;=í==:
Így    tűnhetnek    el    a    homályok,    kaphamak    sokoldalú
infomációt anól, valójában hol is tart a modellértékű hazai
cigánypolitika,  s  a  nyomán  született  tervek,  elképzelések,
ötletek, javaslatok, kezdeményezések. Így kiderülhet hogy a
sok beszéd szegénységet, ígérgetéseket takar.

A    cigányság,   s   annak   leritim   politikusai,   testületei,
történetesen   legmagasabb   fónima   az   Chszágos   Cigány
Önkormányzat ,pem mehet szembe" fegyverrel a hivatalos
hatálonmaL ezt nem teheti meg. Szükségszerűen keresni kell
akompronrisszmokatszolgálniacigányügyetOtt„ülthk"a
mindenkorikomúy„ölében",amelyekvagyjószíwelvagy
kényszerűségből  de  eltűmek,  olykor  meg-megsimogamak
vagy  lökdösnek.  Egyet  azonban  egyik  sem  tehet:  hogy ne
vegyen tudomást létezésünkről.  Ma már a cigápyság jogát
nemajóhiszeműség,azadományelvérealapozzák,hanemaz
Alkotinányra!   Nein   kegyet   gyakorolnak   a   cigápysággal
szemben! Ezt t`rionri.l kell venniük. Nein dönmemek a mai
világban   a   cigánysági]ól   megkérdezésük   nélkül.   Méris
próbákoznak.   0lykor   a   legdurvább   módon   is.   Kirívó
példaként  csak  a  cigány  nőkie,  családokra  kiterjesztcndő
ingyenes  fogamzásgátlás  ügyét említeném.  Tűijük a meg-
aláztatás  jelzéseit   a   tapasztalt   manipulációkat   és   sok
mindent.

F#dűe:%á=ke#o:LomTeő,*kbeué€#
javaslatokkal  éhri,  újabb és  újabb  kezdeményezéseket támi
ország-világ elé. Hpések sorozatára kényszeríteni a tárcákai
Ezt célozta legújábban a Roma Progiam lroda felállításának
gondolata,   amely   a   középtávú   roma   program   konkrét
végrehajtásának átvilágítására, nyomon követésére szolgáha.
Vajon   akariákTe?   Milyen   kibúvót   keresnek   (találnak)/!/
me#ózására.
Közgondolkdásunk    fókuszába    keriilt    az    inteaáció
fogalma.  Nincs  olyan  roma  tanácstozás,  ahol  szóba  ne
kerülne,  ainikor  a  romák  társadalmi  integációjáról,  és  az
európai  csatiakozásról  van  szó.  És  nem  véletlenül.  E  két
folyamatot nem lehet és nem szabad egymástól elválasztani.
Külön   kezehi!       Csak   úgy   következhet   be   sikeresen
Magyarország  európai  integációja miközben a hazai  roma
társadalom     integációs    jenemzői     megerősödnek,     fel-
erősödnek,   ha  még  nem   is   teljesednek  ki   2003-ra.   Az
integniciós egyesülés, beilleszkedés, egyes részek egyesülése
egy   egésszé.   Temészetesen   a   nemzeti   önazonosság   az
identitás   megőrzése   melleti   Erre   ken   alkalmassá   tenni
hazánkat, a inagyar társadáhnat s a cigányságot.

E z az igazi történelri kihívás, amely gyökeres változással
járhat a magyarországi cigányság élemódjában is.

Farkas Kálmán
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Elhunyt Péliné Nyári  Hilda

Anyám  nagyon  erős  asszony  volt,  meg  szép  is.
Legalábbis nékem nagyon szép. Magas asszony volt,
és  113  kiló.  Gyönyörű  fekete,  hullámos  haja,  sima
kreol  bőre  volt.   Apám  pont  az  ellentéte.   Sovány,
vékony embert volt, és rettenetesen mérgelődős, sokat
veszekedett.  Irtó  féltékeny  volt az anyámra.  Mindig
haragudtam. rá, mert az anyámat borotvával üldözte,
ha  a  muzsikálásból  részegen  hazajött.  Mi  rémülten
sikongattunk  az  ágyban,  nagyon  féltettük  anyánkat.
Aztán egyik éjjel is hazajött, és megint kezdte. Meg-
fogta az anyám fekete hosszú haját, a kezére csavarta,
hogy  a  borotvával  elvágja  a  nyakát.  Hát  ezt  sosem
tudom elfelejteni, olyan rémültek voltunk, egész meg-
demedtünk, mert az apánktól nagyon féltünk. De mit
ad  lsten,  Kamilla  kiszaladt  a  konyhába,  sodrófával
jött vissza, és apám kezére akkorát vágott, hogy a bo-
rotva kiesett a kezéből,  és így anyám megszabadult.
Akkor meg Kamillát Íéltettük,  hogy  apám  agyonüti,
de nem bántotta a testvéremet. A Kamilla nem kicsit
vágott az apám kezére, hanem igencsak nagyot. Úgy
bedagadt az apám keze feje, hogy anyám egész éjjel
borogatta. Lavórba vizet tett, és azt mondta:

- Na, cigány, lógasd bele ebbe a kezed, hogy levegye
a puffadást!  Kellett ez neked?  Így meq.  még egyszer
hozzám nyúlni, már megvédnek a gyerekeim!

Az  apám  kivételesen  úgy  hallgatott,  mint  szar  a
ffiben, erre ő sem gondolt, hogy a gyereke úgy rákúr a
kezére.  Ez  fájdalmas  meglepetés  volt neki,  de  akkor
egy csöppet sem sajnáltam.

Kamilla persze  hős  volt  a  szemünkben,  hogy  ilyet
mert tenni, hisz abban az időben a szülő, az egy csoda
volt  a  gyerek  számára,  és  nem  volt  visszafeleselés.
Kamilla csak nyolc éves volt akkor.  Igaz, teljesen az
apám  fomája  volt,  éppen  olyan  hisztis,  rettenetesen
tudott sikongatni. Lehet, hogy pont ezért nem bántotta

őt. Az igaz, hogy apám nagyon bolond, idegbeteg volt,
de minket soha nem bántott,  és  meg sem  ütött soha.
Sőt,  minket  nagyon  szeretett,  úgy  hívott  bennünket,
hogy   szép   kutyáim.   Ha   megjött   a   muzsikálásból,
mindig  hozott  fiistölt  halat,  vajat,   kalácsot.   Akkor
mindig fölkeltett: ,,Egyetek, szép kutyáim ! "

Sokat  mesélt  nekünk.  Legtöbbet  ezt  mesélte,  majd
minden  nap:  „Hej, jön  egy  vándorló,  eridj,  lányom,
hívd be őtet, süss neki vakarcsot, zsírosat, vajasat, úgy
add oda néki." Néha már nagyon untam ezt a mesét,
mondtam:   „Mást  mesélj!"   Akkor  meg  mindig  azt
mondta, hogy nemsoká jön egy olyam világ, amikor a
szegényeknek is lesz szavuk és munkájuk meg pénzük,
és  nem  lesz  ez  a  nagy  szegénység.  Mindig  mérges
voltam,  ha  ilyeneket mondott.  Hiszen  ez  nem  mese,
ebben nincs tündér, se vándor. Erre mindig azt mondta:
„De gyerekem, te még éled a világot" Azt hiszem, erre
a világia gondolt,  amiben én most élek,  úgy hiszem,
nagyon sok minden nem tetszett volna neki sem. Volt
néki    egy    fotója,    amin    katonaruhában    van,    és
katonasapka van  a  fején,  és  a  sapkán  egy  őszirózsa.
Anyám adta oda ezt a Íényképet, és azzal játszottunk,
ide-oda  dobáltuk,  tapostuk,   apám  meg  veszekedett
anyá-al:

-Fejes Zsuzsi, akkora a fejed, mint egy hordó, eszed
meg  egy  csöpp  sincs.   Odaadod  a  gyerekeidnek  a
fényképet, hogy tapossák?

- Fejes  Lajos,  minek nelriink ez a kép?  Le  akarsz
csukatni   minket?  Na,   cigány,   most  már  itt  van  a
fénykép, bedobom a tűzbe!

Apám nagy cirkuszt csinált.
- Zsuzsa, ez az egy emlékem volt a katonaságból.
-Na,  solm mentünk a katonaságoddal!  Hazajöttél

tüdővésszel,   hadirokkant  lettél,   elég  emlék  maradt
nekünk. Rámkúrtad a sok gyereket, csak nekem legyen
elég  erőm,  hogy  felneveljem  a  majmaidat,  mert  rád
nem számíthatok.

Ez   nagyon   bennem   maradt,   mert   a   börtöntől,
lecsukástól   nagyon   féltünk.   Anyám   sokat   mesélt
ilyenekről,  mert  abban  a  házban  bizony  voltak  egy
páran, akik megjárták a börtönt. A szomszédnak mind
a két  fia börtönben volt,  pedig nagyon rendes  szülei
voltak.  Tetőfedő volt mind  a két fiú.  Munkájuk nem
volt,  valamit  loptak,   amiért  börtönbe  kerültek.   Az
egész ház együttérzett a szülőkkel, nem vetették meg
és   nem   közösítették   ki   őket,   sőt   amikor   lehetett
csomagot bevinni a börtönbe, akkor a ház lákói is adtak
cigarettát   meg   tisztasági   szert.   Mikor   kijöttek   a
börtönből, úgy szerették őket, mint régen, mi is nagyon
jóban  voltunk  velük.  Pont  mellettünk  laktak.  Pedig
magyarok   voltak,   de   mi   velük   voltunk   a   leg).obb
barátságban."
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Már Űyemekkoriikliaii
munkanélkülivé válnakL]]

Manapság  nagyon   sok   szó   esik  amól,   hogy   a  sérült
embffekkel   való   törődés   fontos   társadalmi   feladat.   Ez
különösképpen   vonatkozik  azokra   a   gyemekekre,   akik
válamilyen  testi  vagy  lelki   sérüléssel   indulnak  neki   az
életnek.

A  t`ri   általános   iskola   peciális   tagozatán   évenként
áltálábam30tanulópróbálkozikazoknakazalapismeretekrick
a  megszerzésével,  amelyek
lehetővé   tehetik   számukra,
hogy az életben helyet talál-
janak maguknak.  Az  általá-
nos   iskolábam   megkapnak
mindehhez  minden  segítsé-
get.   Az   itt  tanító   nevelők
mindent  megtesznek  azéri,
hogy a gyemekek eredmé-
nyesen végezzék el  az álta-
lános   iskolát   és   felkészül-
jenek  tanuhnányaik  folyta-
tására.  Az  itt  tanuló  gyer-
mekek  80  százaléka  cigány
származású.

DiHgens            Kámlyné,
gyógypedagógus     csaknem
30   esztendeje   dolgozik   a
speciális tagozaton. Ebben a
tanévben hetedikes és nyol-
cadikos  tanulói  vannak.   A
nyolcadikosok   közül    öten
készülnek  a  ballagásra,   il-
letve   tanulmányaik   folyta-
tására.

-  Sajnos,  mgy  csalódás
fogja  émi  a  végzőseimet  -
mondja  a  tanámő.  -  Félő,
hogy  közülük  egy  sem  fog
tudni tovább tanulni.

- Mi emnek az oka2
- Az öt végzős tanulóm a

osztályzattal  indulna  tovább  nem  lehet kertész,  mert  ez  a
szakma    sem    elérhető    a    lehetséges    szakmunkásképző
intézetekben. Ő szívesen vállalná az élelmiszereladó szakmát
is. Bár kissé visszafogoft, de nagyon emberszerető típus, így
feltétlenül alkalmas  leme az utóbbira is.  Egy Zsámbokról
bejárókislány,akinekmindösszeegy-kétnégyeszavaüameg
ai :töqök sokaságát, több szavalóversenyen is részt vett és az

Buzás Erika, Viidák Nikolett 8. oszíályos tanulók
Fotó: Tldkács Pál

közelmúltban  vett  részt  pá-
lyaalkalmassári vizsgálaton, ahol mind az öten megfeleltek
azelvárásoknak,vagyisalkalmasnaktaláltákőketaváLasztott
szakmára. Az egyik fiú közpes tanulmányi eredményt ért el,
de  kiváló  gyákorlati  érzékkel  rendekezik,  tálpmesett  és
fizikailag    is    alkahnas    az    általa    választott    szakma
megszerzésére.     Kőműves     szeretne     lenni,     mivel     a
családjukban többen is ezt a szakmát űzik. Sajnos nem lehet
kőműves, mert ilyen szakma nem indul a számára elérhető
iskolákban.    Egy   kislány,    aki   mindössze    egy   hámas

8

elsők között teljesíteft,  szintén
bolti eladó szeretne lenni.

Az alkalmassági vi2sgálaton
legjobb  teljesítményt  elért  fiú
asztalos szeretne lenni, de saj-
nos  ez  sem  eléhető  számára.
Az ötödik ballagóm kislány, ő
virágkötő  páLyát  szeretne  vá-
lasztani magának.

A korábbi években az  volt a

%o*#imh:%tdaánogsg#;
és    Speciális    Szakiskola    le-
hetőséget      nyújtott      végzős
gyemekeinknek   a   továbbta-
nulásra.   Az   idén   sajnos   azt
közölték velünk,  hogy  csak a
gödöllői   gyemekeket   tudják
felvenri,    a   vidékieket   nem
tudják  foglalkoztari.   A  hat-
vari    Damjanich     Szakmun-
kásképzőhtézettalánfelvmé
őket az ott induló  szakmákra,
de az a véleményük, hogy ezek
a    gyerekek    nem    bíúák    a
tempót, lemaradnak és néhány
hónap múlva lemorzsolódnak.
Ezek   a   gyemekek   ugyanis
sokkal    több    törődést    igé-
nyehek,    nrint    társaik.    Ha
me8kapnák    ezt    a    fokozott
gondoskodást,  egészen  bizto
san   jó    szakember   válhatna

belőlük.   Ezt   bizonyítja   a   Gödöllőn   korábban   végzett
tanulóink helytállása is.

Ezek után már  csak az a kérdés, hogy vajon ki fogja meg
ezeknek a gyerekeknek a kezét és kitől kapják meg azt a
szerető   gondoskodásL   amit   az   általános   iskola   nevelői
biztosítottak  számukra.  Ne  hagyjuk,  hogy   14-15   évesen
munkmélkülivé válj anak !

Tákács Pál

„I."GO DROM" 2000.  móius



llliimk EiiTűnáliam -(iL Tész)
Egy dublini tanácskozás tanulságai

Most  Írország  fővárosa  Dublin  a  cél.  A
repülőgépen még van idő átgondolni, mivégre
is a nagy utazás. Tavaly nyáron Brüsszelben,
az EFECOT konferenciáján még arról szólt a
felhívás, hogy alternatívákat dolgo2z`mk ki a
magyarországi    cigányság    élethelyzete   ja-
vítása,  az  oktatás  és  az  integrálódás  esély-
növelésére.  Az  elmúlt  év őszén  Budapesten
rendezett   egyeztetésen   már   a   lehetőségek
számbavétele  és  a  modellértélű  programok
áttekintése  volt  a  feladat.  A  nagyhírű  nem-
zetközi  szervezx2t  amely  a  Phare  tanácsadó

2%B:?iso%#]'ájestkkárk#eá=er?ágiái
a ,Roma Esély" program támogatása mellett.
Most már az országjelentések, az összesítés és
az ajánlás megfogalmazása a soron következő
feladat. Ariben most megegyezünk, az kerül
az Euópai Unió, a Phare és a magyar oktatási
tárca elé. A „házi feladatot" valamennyi szak-
értőnek el kellett készíteni.

Magyarországot Dr. Forray R. Katalin, a
Pécsi T\idományegyetem professzora, Brassói
Sándor és Jakab Péter, az Oktatási Miniszté-
rium munkatársai, valamint e sorok írója,  az
CX=Ő  és  a  L`mgo  mm  iskolája,  a  „Roma
Esély"    Középiskola    igazgatója    képviseli.
Nincs  kétségünk  affelől,  kemény munka vár
ránk_

sri#fb,:hímmzgaga#e%L*Teygos]a.&Aé't'e?Lg
maga  lüktetésével  is  békét,  megértést és  to-
leranciát áraszt. Afio-amerikaiak, kínaiak, ci-
gányok,  euópaiak  békésen  együtt  hullám-
zanak a zsúfolt utcákon a helybéliekkel, ide-
gességnek, idegenellenességnek nyoma sincs.
A hírcs ír pub-ban, a hagyományos sörözőben
véógkérdezik  a  vendégeket,  ki  honnan jött.
Csopommk belga, holland, skót, spanyol és ír
tagjait nyugtázva fogadják az énekesek. Csak
akkor   élénkülnek   meg,   mikor   megtudják,
magyaiok is vannak a pincehelyjségben. ,J3u-
dapest"   mondják   elismerően,   majd   rázen-
dítenek a hagyományos ír kocsmadalokm. A
szöveg fordítgatása közben értem meg, miért

igkoída%matá=%zaeigá:bi#siovnmzái
egy pár mérföldre van  imen.  De a hangulat
kitűnő.  Mint  másnap,  a  tanácskozás  kezde-
tekor.

A „házi feladat" - az országjelentés, a ci-
gányság   életi]elyzete   javítása   eszközmd-
szerének - különös tekintettel az oktatásra -,
megbeszélését követően másnap már a közös
határozat megszövegezése és az ajánlások el-
fogadása a napirend. A magyarországi doku-
ment`mot egyhangúlag fogadta el a testület.
A közös ajánlás szinte egyöntetűen támogatta
a  szakértők  állásfoglalását,  a  multikulturális
iskolaszerkezet kialakítását az óvodától a fel-
sőoktatásig. A bizottság határozottan j avasolj a
a  „Roma  Esély"  modell,  mint  a  nemcsak
hazai,  de nemzetközi  viszonylatban  is  alkal-

mazható program továbbfej lesztését, megerő-
sítését és kormányzati, valamint uniós tám®
gatását. Eredményeink, az eddig végzett mun-
kánk, az CX=Ö és a Lungo Drom következetes
oktatáspolitikai  koncepciója  ezzel  már nem-
zetközi elismerés birtokában is van. Nem volt
hiába tehát a szakértői munka.

A   bizottság   azonban   számos   olyan  ja-

L*#átniskeEÉeúkk?Á%tukmhpey:::bn=
heti   az   eddigi   tevékenységünket  és   újabb
lehetőségeket adhat,  hogy mind több  szülőt,
gyemeket győzzünk meg az oktatás, a kép-
zettség megszerzésének, az iskoláztatásnak a
szükségességéről.

működésének megnyerése olyan kományzati
politika és önkormányzati tevékenység kere-
tében  lehet  sikeres,  amely  az  összetartozást
hangsúlyozza.   A  politika  helyi  szinten  azt
jelenti, hogy a szegregáció és a diszkrimináció
minden  formáját  észleli,  és  rögtön  ki  is  kü-
szöböli az iskolafenntartó és az iskolavezetés.
A  külön  cigány  osztályok  szervezése,  a  ci-
gánygyerekek   speciális   iskolákba  való   irá-
nyítása  akár jó  szándékú,  az érintettek javát
szolgáló inté2kedésnek is tűnhet - ilyen for-
mán is szokták Magyarországon értelmezni -,
lényegét tekintve  azonban  az  állampolgárok
különböző  csopor6ainak  elkülönítését  ered-
ményezi, azaz gyengíti az összetartozást. Az-, eme    érzékenyen    figyelő    kor-

mányzati  politika  és  helyi  ad-
miriszbáció  az  ilyen  megoldá-
sok hatásait is szem előtt tarűa, és
ama   törekszilq   hogy   helyettiik
más  szervezeti  fomákat  támoi
gasson.

A  magyar  oktatáspolitika  az
őshonos népcsoportok kultúráját

Iskola

Az oktatási inté2mények gyak-
ran  nem  ismerik  eléggé  a  ro
ma/cigány/utazó  népesség  iskcL
lázási szokásait, jellemzőit. Ezért
igen   fontosnak   tűnik,   hogy   a
tanácsadásnak  valamilyen  szer-
vezett  formái  segítsék  az  isko-
lákat a családokkal  való  együtt-
működésben.   A   közvetítés   az
úgynevezett    „látogató    tanárok"    (visiting
teacher)   feladata.   Az   iskolafenntar€ó   helyi
önkományzat  vagy  annak  egyik  szervezete
alkalmazza a magyar viszonyolm lefordítva
szociálpedagógiai   képzettségű   szakembcre-
ket,   akik  rendszeresen  -  nemcsak  proble-

ETi&hi:L#á:%?el-eikee,mkskéici+t=
gyerek előrehaladását. A tanárok nem mennek
családot  látogatni,  a  szülőket  viszont  meg-
hívják  az  iskolai  rendezvényekre.  Vdójában
azonban a látogató tanár feladata a szoros napi
kapcsolatok  ápolása.  Hasonló  fimkció  Ma-
gyarországon is van (ifiúságvédelmi felelős az
iskolában  vagy  az   önkormányzatnál),   fon-
tosnak találta  a bizotíság azonban  azt a  kü-
lönbséget: nem az iSúságot kell ,inegvédeni",
hanem    a    kapcsolatot    fenntartani.    Ennek
magyarorszári átültetése fontos volna.

A cigány gyemekek és fiatalok iskolai be-
illeszkedése, a család támogatásának, együtt-

2000.  máius Lr]NGO  DROM"

Dublin ,,cigánytelep "
nemzetiségj  óvodák és  iskolák szervezésével
támogatja.  A cigány népcsopoit nemzetiséri
oktatásügye  viták  forrása,  ugyanis  magában
hordo2za  a  szegregáció  és  az  etnikai  disz-
krimináció veszélyét. A meglévő néhápy mcL
dellértékű középiskola - mint az  CX=O és  a
Lmgo mc>m „Roma Esél.y" iskolája -, sikere
azonban  azt  bizonyítja,  hogy  megfelelő  kö-
rültekintéssel    létrehozott    színvonalas    kö-
zépiskolákkomolyanhozzájárulhatnakahhoz,
hogy rövid idő  alatt viszonylag nagy számú
cigány fiatal jusson magas képzettségi szintre.
Ennek  alapján  javasolható  néhány  további
regionális  központban  hasonló  középiskolák
szervezése.    Bizonyítoft,    hogy    a    tanárok
együttműködésének   megnyerése   nélkül    a
legjobb  szándélri  változtatásokat  sem  lehet
végrehaj tani az oktatásügyben.

-fobitatiuk-

Csil]ei Bé]a
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LONDONBAN  járt a Kék Láng
tetőzetű,   Euópa  egyik   legjobban  ren-
dezett,    nagyon    gazdag    és    kiválóan
világított képtára, a National Galery.

Utunk   során   elhaladtunk   a   másik
nagyon  híres   Britisch  Museum  és   az
Egyetenri    Épületek    előtt.    Felkeltette
érdeklődésünket  a  vörös  téglából  épült,
hatalmas palotára emlékeztető Szt. Panc-
ras   állomás,   amely   a      Kings   Cross
állomás szomszédságában található. Kö-
zel     egymáshoz    három    állomás     is
található.   Szállodánk  szomszédságában
egy naponta üzemelő zöldség-gyümölcs
piac és bazár kereskedés ékelődött be az
ániház  jellegű  üzletek  és  sokféle  apró
étterinek, étkezdék, pubok közé.

A  fesztivál  igazgatónője,  aki  várta és
igazgatta   a   csoportok   fellépését,    ét-
kezését,   szállítását   egy   tündéri   bájos
jelenség Jo Paton személyében, aki na-
gyon örült hogy jól választoft, amikor a
KékLángegyüttestmeghívta,hiszasiker
magáért beszélt.  A Barbican közönsége

tombolt,   a   táncra
ingerlő     számokat
vérig tpsoita, tán-
colta  a  Kék  Lág
koncerü e         alatt.
Egyenes adásban is
szerepelt az együt-
tes  a  BBC  Feszti-
válról  szóló  adásá-
ban,  egy  nóta  ere-
jéig.  A  nagy  szín-
padon    1500   néző
előtt koncertezett a
csodálatos     hangú
Esma  Redzepova,
macedon      cigány
énekesnő   csoport-
jával és a világsztár
Vera Bflá és a Kale
együttes      Csehor-
szágból.

Nagy élményt je-
1entett   a   Thierry
Robin és a perpig-
nani  zenészek  fla-
menco       ritmusai,

Remek időt fogtunk ki a szigetország fővárosában, ahova nagy
izgalommal    készült    május    12én    a    csapat.    Szorgalmasan
próbáltak, hisz Londonban a Barbican Centre - ben a „The 1000
Year   Journey"   (Ezer   év   napja)   fesztiválon   kellett   helytállni
világhírű zenészek és énekesek  között.  Első alkalommal  nyitott
kaput a cigány zenének  London.

Dél körül érkeztünk a hatalmas nem-
zetközi   repülőtérre   Heaürowra,   ahol
minden  30  másodpercben  landolnak  a
világ minden tájáról érkező repülőgépek.
A fcsztiválbusz várt ránk és kis városnéző
körutat rögtönözve vitt szálláshelyünkre,
a gyönyö]ű, barátságos Jurys lnn szállcr
dába.

Ez  a  több  mint  kétezer  éves  város
nagyon megtetszett  a csoport  tagjainak.
Amíg  a  rqpülőtér-
től   a   város   köz-
pontjába       értünk
megcsodámattuk
azokat    a    tipikus
angol  építési  stílu-
sú házakat, utcákat
melyeket angol fil-
mekbm   is   lári.
Rendezett     utcák,
kertek, virágzó par-
kok, az elavult há-
zak bontás  alatt és
sok új  épület nrin-
denfele    és    nagy
tis* jellemez-
te   a   várost,   amit
amyira  szerettiink
voha jobban meg-
ismemi.

Az         elővárosi
övez€tet    átszelve,
gyámegyedek,
kertvárosi    utcaso-
rok     után     köze-
ledtiink  a  cityhez,
emaladva a Temé-

emeletes   buszok   látványa,   mindenféle
hirdetéseikkel.   Meghökkentő   volt   szá-
munkra a baloldali vezetés és a hatalmas
fekete Austin-taxik látványa.  Elhaadtunk
a mindenkori miniszterelnök rezidenciáj a
a Doming Street 10, és a Horse Guords
(Lovas  Testőrök ILaktanyája)  mellett.  A
kapubm  piros,  fekete,  arany  egyenru-
hájukbarL  aranyos  sisakban  őrködnek  a
lovas testőrök, miközben a világ minden

1999 nyarán Oúliusában) a Loire partján, a bííbáj?s Sain:-.Fl_oreyt 1:: Vitel. városka
fesuriálján vendégszerepelt a ,j[ék Láng"_ yfgy közpn?ég s:kerreL

Iíáftérben a templom am} a f;esztii>ál központja is volt.

szettudományi    Múzeum,    a    Victoria

:ebgegbriámMúü:ÉzánLö:Éd&eáftj
ahol     a    milliomosok    pénztárcájához
szábják   az   árakat.   Bekukkantottunk   a
Hyde Parkba, elhaladtunk a Green Park
mellett, mellyel szemben a Buckingham
Palota kertjét rejtik magas fdak mögé. A
városban fmtasztikus látványt nyújtott a
városi     közlekedést     bonyolító     piros
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részéről jövő t`risták fotózzák, fihezik
őket és   nemcsak a pompás őrségváltási
színjáték idején.

A híres Trfdgar téren Nelson admirális
néz le a 44 méter magas emlékoszlopáról
és   akárcsak   Velencében.   itt   is   meg-
szelídült galambok váÉák a turistáktól  a
finom  fálatokat.  Mindig  sok  ember  és
jámű nyüzsög a téren, hiszen a tér másik
oldalán    hosszan    elnyúlik    a    kupolás

csodálatos j elenség
volt énekesük, aki szintén nagy sikemek
örvendett.  A  Barbiconban  lelkes,  zenét
szerető közönség gyűlt össze, akiknek a
cigány fesztivál felpezsdítette a vérét.  A
néha     melankolikus,     máskor     pergő
rimusok   lélekkapukat   nyitottak   meg.
Örülök,  hogy  ismét  részöei  lehettünk
egy csodának, ami ljondonban zajlott.

Nagyné Varga Mária

„IJ"GO DROM" 2000.  máius



A eEgányzene
és a magyaF nóta védelmében

A   100   Tagú   Cigányzenekar   im-
máron a 11. alkalommal rendezi meg a
Fészek  Klubban  A  cigányzene  és  a
magyar nóta védelmében című zenei
szimpóziumot,   amelynek   keretében
megvitatják a cigányzene és a magyar
nóta életben maradásának az esélyeit.

Radubr József a  100 Tagú Cigány-
zenekar elnök-menedzsere a tőle meg-
szokott     vehemenciával     beszélt     a
cigányzene  és  a magyar nóta életben
maradásáról.   Ez  a  feladat  túlnő   az
egyéni érdekeken, éppen ezért itt már
missziómunkáról  beszélhetünk,  ugya-
nis sok tehetséges zenész elvesztette a
hitét a megélhetést illetően.

A 100 Tagú Cigányzenekar vállalta
föl  azt a nem mindennapi  feladatot,
hogy  összegyűjtötte  a kallódó  zené-
szeket,  megélhetést  és  egzisztenciát
biztosítva számukra.

Itt nyerte  vissza  sok-sok  zenész  a
hitét  és  az  önbecsülését.  A  megél-
hetésen  túl  a  100  Tagú  felvállalta  a
zenésztársadalom    múltiának,    jele-
nének,    jövőjének    ápolását,    mert
menteni   kell   azokat   a   csodálatos

értékeket, amelyek oly sokszor ámu-
1atba ejtették a világot.

Raduly   József   szomonían   meg-
említette,  hogy  a  világhírű  cigány-
zenészek  közül  egy  sincs  Kossuth-
díjas.   Valahol   ez  jelzésértéldi   is   a
társadalom felé. (Zárójelben jegyzem
meg, hogy az írók, költők között sincs
Kossuth-díjas)

Csemer Géza író-rendező beszélt a
zene kialakulásáról,  a cigányok ván-
dorlásáról,    a   cigányzene   Magyar-
országon    való    meghonosodásáról.
Beszélt   a   világhírű   hegedűvirtuó-
zokról, akik a kor nagyjait ámulatba
ejtették.   A  cigányzene  a  legkisebb
faluban is jelen volt, sőt, több banda
is megélt a zenéből.

Juhász   Judit   a   Magyar   Rádió
elnökhelyettese  köszöntötte  a  szim-
pózium részvevőit és vázolta, hogy az
utóbbi  időben  ,,pezsgőbb"  lett  a  ci-
gányzenei   élet   a   rádióban.   A   to-
vábbiakban arról példálózoft, hogy a
fa  lombja  ha  szép  az  elsősorban  a
gyökémek  köszönhető,  éppen  ezért
nem szabad a gyökerekre drasztikus

módon „fejszét ereszteni", mint nap-
jaE5?Zásozkinastkae:::2=y,zenáví:,-
fiúra  szállt  az  örökség  nem  enged-
hetjük meg, hogy minden veszendőbe
menjen.

Szirmai  László,  az  OSZK elnöke
arTól   a   sajnálatos   tényről   beszélt,
hogy az étterem tulajdonosai közül a
cigányzene   helyett  a   gépzenét  vá-
lasztja,    mivel   jóval    olcsóbb,    de
mindamyian tudjuk, hogy a me8hitt
vacsorázáshoz  egy  halk  cigányzene
mennyire  oldottá  tudja  varázsolni  a
hangulatot.

Csengeri  Adrien   a  szórakoztató
osztály     zenei     vezetője     emigyen
kezdte:    úgy    gondolom,    hogy    a
cigányzene     védelmében     elmond-
hatjuk,  hogy  euópai  belépő,  mivel
Liszt   Ferencen,   Bartók   Bélán   és
Bramson  nőttek  fel  az  ifiak.  0lyan
zenei kultúrával rendelke2nek, amely
messze  euópai,  mind  a  tehetség  és
kvalitás terén.

RL.
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Jónás   Judit   színművésznő   tehetsége   és   kariznrija,
ismét fogva tartotta a nézőt. Az egyszemélyes színmű,
szinte nrinimális kellékkel volt megoldva.  A  színés2nő
*özelisége" 1áttatni engedte az átélés drámai küzdelmét,

amelynek  fénye,  kisugárzása  Judit  arcám  fókuszálta  a
tekintetünket...

A    történet    Lónyai    Erzsébetről    szól,    akinek    a
származása   különös:    édesapja   gróf   Lónyai   János,
édesmyja Majlád Borbála grófiiő, akinek az anyai apja a
cigánykirály leszármazotq. a volt.

Erzsébet - azaz Pyché -, különös szabadel`ű nő volt,
amellyel   megbotiúnkoztatta   a  kort.   Tizenhat  évesen
zárdába  kerül  gróf  DesseS  József,  a  család  barátja
tanácsára - ott szüli meg gyemekét.

Pyché „bájos" romlottságát - Jónás Judit elementáris
erővel szabadítja ránk, hogy beleborzong az ember...

A  történetben  színre  lép  egy  szomorú,  kiábrándult
lelkű   költő,   aki   el   van   telve   önnön   nagyságáv`ál:
Ungvámémeti Tótii László személyében, ald a miskolci
Cigánydombon  nőtt  fel.   Pyché  rokonszenvből,  talán
sajnálatból,   talán  -  ki  tudja  miért  -  de  támogatia
anyagilag az örök vesztes költőt, akit az olcsó szerelem
tra# betegségbe sodort.

A  történet  utolsó  hamadában  egy  padlásszobában
haldoldik a költő, fekélyes, gennyes sebei kilátszanak -
Pyché  beleborzong.   A  vérfértőzött  költő  egy  utolsó
szerelmi légyotira invitálja Pychét, ald sajnálatból már-
már hajlana rá, de a látvány szömyűsége kijózanítia.

A történet, mint egy elvágott ütőér, úgy lövelli ki a
fájdalmat, s az elmúlást, igen, fájdalom, öröm, öncsa-
lás mezsgyéjén vonaglik a történet, s a szemünk előtt
szüli  meg  a  nem  mindennapi  történet  „fattyát",  a
szerelmet.

-r-

2000.  móius „I,UNGO  DHOM" m



Ha  valaha  megírják  majd  a  magyar  irodalom  cigány
alkotóiról szóló első monográfiát, minden bizonnyal feltűnő
sajátosságként   enriítik   meg   a   képiség   és   a   líra   szoros
kapcsolatát. Nemcsak - és nem elsősorban - a költői képek
okán emlegetik majd fel, hanem azért is, mert az elhíresült
szerzők  közül  hihetetlenül  sokan jeleskedtek  Oeleskednek)
párhuzamosan a képzőművészetben és az irodalom területén.
Ba]ázs János, Bari Károly, Szécsi Magda, a költészetbe is
belekóstoló  Péli  Tamás,  a  fafaragó  Orsós  Jakab,  a  ver-
selgető Dombrádi Horváth Géza mellett akadna még több
példa is.

A  közeli  napokbm jelent  meg  Kalányos  Mónika  első
verseskötete, mely a Jázadó testű hajnalok" címet kapta.
A szekszárdi születésű fiatal költő nem ismeretlen az olvasók
számára, inár korábban is felfigyelhettek alkotásaira a roma
folyóiratok hasábjain. Ő is két múzsával jegyezte el magát, a
Képzőművészeti Főiskola hallgatój aként a festői kitelj esedés
legalább  annyira  fontos  számára,  mint  a  poétai.  Karcsú
könyve borítóján is egyik festménye díszlik. A kötetbe zárt
lírai  vallomásokból  egy  huszonéves,  saját  korosztályánál
messze   érzékenyebb,   önmagfi,   s   magához   méltó   társát
kereső, hol riadt, hol magabiztos teremtés képe bontakozik
ki. Nagyon szeretni való, mert nagyon esendő. Szeretni való,
meit vergődil{; de - mint verseiből  kitetszik - újra és újra
talpra áll, s vi'vja tovább a maga egyáltalán nem kisszerű és
nem  reménytelen   szélmalomharcait.   A  nag)betiis   szere-
lemért, meg])ecsülésért, -Balassit idézve -„az jó hírért, név-
ért  s  az  szép  tisztességért".  A  két  ciklusba  sorolt  versek,
mindegyikből kimemkedik egy olyan gondolat, amit tovább
morzsolgatunk magunld)an a következő veretcs mondatokig.
Össze is keveredhetnek,  s hírtelen úgy is kerek versszákká
formálódnak bemünk. Mint például ezek a sorok:  ,Feszítő
keresztek   között"   „falakat   hú2nak   bennünk   az   évek",
„bemünk  az  élet,  bennünk  a  halál",  „vállaimra  szorongás
ereszkedik", „siml'tsd el szépen..."

Korai   lenne  még  hozsanná2ni,   de  Mónika  már  most
többnek tetszik költői ígéretnél. Versei még egyenetlenek, de
van  sodrásuk,  van  ívük,  s  önálló  látásmódot  közvetítenek.
„Sorsom  fölé  emelkedri  akarok".  -  írja  Választás  című
versében.    Akár   arspoeticának   ftöltői    hitvallásánák)    is

tekintiietjük,  s  szívből  kívánjuk:  így  legyen!  A  kötetet  az
Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság adta ki.
Megvásárolható a kiadónál.

Csik Ferenc Ahol a nap is megfordítja szekerét" című
versgyűjteményét is, a ~ szintúgy első kötetes - szerző saját
festményei boritják. Mint az önmagáról íit záradékban állíúa
hobbijaafestészet,arajzolásis,deaversírástisannaktekinti.
Csík Ferenc egy később felszámolt cigánytelepen született, s
amelyet - nrivel az összetartozás, az egymásrautaltság nagy
családdá kovácsolta az ottani cigányságot - azóta is visszasír.
A    Tamazsadányban-   élő    autodidakta    festő    és    költő
tiszteletreméltó    elszántsággal   próbálja   megőri2ni    s   t®
vábbörökíteni   a   telepi   emlékeket.   Nem   alanyi   költő,   a
közéleti  költő  szerepére  tör.  A  megaláztatások,  sértések,
gyűlölségek   önemésztő   lírai   lenyomatai   mellett,   cigány
sorsúagédiák     (a     beszeszelt     feleségg)rilkos,     a     turai
körtecsenők  meggyilkoltatása,  s  a  mégtöbbekre  fenekedő
bűn) is felfeslenek verssorai közt. Helyet követel magának
azonban   az   idill,   a   családi   hamónia.   A   legnagyobb
szegénységben       emberséget       sugárzó       édesapa,       a
cigányságában   mindig   a   megvetés   sebeitől   égő,   mégis
szeretetteli  édesamya  alakja  is jelképpé  magasul.  Miként -
tudtán  kívül  ő  maga is - midőn  gyemekeiről,  feleségéről
farag  rímeket.  Csík  Ferenc  ugyan  nem  költő  még  a  szó
esztétikai   értelmében,   de   azért   hobbiköltőnél   több.   Az
irodalomtudomány  még  a  múlt  század  elején  is  az  ilyen
közismert alkotókat nevezte népköltőnek. Csík Femc cigány
népköltő.    Gondolatai    tisztasága,    témaválasztása,    köz-
életisége, büszkén vállalt számazása, s nem a csiszolt vagy
kimódolt     költői      technikák     avatják     azzá.      Versei
hozzájárulhatnak   ahhoz,   hogy   minél   többen   azono-
sulhassanak  felemelt  fejjel  egyik  verssorával:  „Cigány
vagyok,  ezért  áldom  az  lstent!"  A  kötetet  ugyanaz  a
Varga Könyv-és Lapkiadó gondozta, amelyik  1997-Pen
Pusoma Jenő „XX. század" című verseskönyvét is. Ugy
tűnik,  gazdagabbak  lettünk  egy  olyan  kiadóval,  amely
programszerűen   foglalkozik   cigány   tehetségeknek   a
szépirodalom   felé   vezető   útjának   egyengetésével.   (A
könyv a kiadónál rendelhető meg.)

- Hegedűs Sándor -

Orsós Jakab köszöntése
A  Cigány  Félóra  méltóképpen  tisztelgett

az élő legenda, a 80 éves Orsós Jakab előtt.
0lyan   gazdag   életutat   ismerhettiink  meg,
amely az öreg romák között sem mindenki-
nek adatott meg. Gondban vagyok, miként is
határo2zam meg, milyen jelzj}vel is illessem
távoli  testvéremet,  Jakabot.  Iró?  Mesemon-
dó? Fafaragó? Valamennyi illik rá. Talán leg-
inkább az, hogy bölcselkedő,  az ősi cigány-
élet életfája, olyan kútfője, amely tiszta for-
r*Úg:]rg.ő::ds2EkeTO#e::efi:,,%=T=eLy

Orsós  Jakab  s  általa  a  romák  világába  en-
gedett bepillantást. Lenyűgöző mesélése, vá-
lasztékos beszéde varázslatos történetei lebi-
lincselt  minden  hallgatót,  minden  érdeklő-
dőt,  ald  tiszta,  hamisítatlan  forrásból  akart
hallani a cigányvilágról, életéről, a világról. a
kömyezetéről.  Vdlott felfogásról,  iskoláról,
tanítóról,  jegyzőről,  katonaságról,  hadifog-
ságról és sok-sok minden másról. Lehetetlen
vállalkozás visszaadni mindazt, amiről Orsós
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Jakab  oly kömyedén,  igazul beszélt.  Nádas
Péter a híres magyar író íÉa róla az Aki hall-
ja, ald nem hallja című kötetének elös2avában
a  következőket:   „Ha  azt  mondanám,  hogy
Orsós Jakab született elbeszélő, akkor igazán
keveset mondanék. Nem ismerek rajta kívül
embert,   akiben   ilycm   menynyiségű   eleven
történet élne." Ezt most e röpke félórában is
észlelhettük és élvezhettük.

0lyan   hamis   illúziók   megcáfolására   is

:,í:E;:Z°:ftT,ídno?%k:ríérö,::tTík;P:ói:
enől:   „Mit  csináltak  volna  a  cigányok   a
földdel?  Cigánykereket vetettek  volna ben-
ne?  Hiszen  leheletnyi   agrárkultúránk  sem
volt.  A  földön  csak  fiitottunk,  azon  csak
üldöztek  bemünket.  Ez  a  felfogás  élt  ben-
nünk." És csodálattal beszélt két szeretett ta-
nítójáról,    azokról    a    családokról,    ahová
kosztos tanulóként került.

Emlékezetes,  élménygazdag  félórát  szer-
zett nekünk Orsós Jakab, a bölcs cigány, az

élő legenda, aki 80 évvel ezelőtt a szepetneki
erdőben vadnózsa nyíláskor látta meg a nap-
világot.  Élete  példa  cigány  és  nem  cigány

rEtbezm:kszÉ:áLyűf-bű?,=ifyeiez;á?i3f::
én   a  magyarországi   cigányság   első   alka-
lommal  tartott  ünnepén  vehetett  át  Farkas
Flóriántól,   az   Országos   Cigány   Önkor-
mányzat elnökétől.

Varga  llona  szerkesztő-riporter,  a  Ci-
gány  Félóra  műsorának  gondos  szerkesz-
tője   nagy  hozzáértéssel,   szívvel-lélekkel

8::sd,?#ezia,'ekhae`,°e#:,`ői.Se,aa=#oSs:á9;;e,:
s ajövő számára megőrzendő érték fontos-
ságát,   mely  bekerül   abba  a  portréarchí-
vumba,   ahol   méltó   helyen   lesz   a  jövő
számára.

Légy  áldott  Jakab.  Valamemyiünk  örö-
mére és boldogságára.

Fab Kálmán

IJ"GO DROM" 2000.  máius



Kik olvassák a  Lungo  Dromot?
Még ha - miként a cikk első részében

jeleztem  -  viszonylag  kis  elemszámú
mintáról  van  is  szó,  a  lap  olvasóinak
belső    megoszlása    figyelemre    méltó
tanulságokkal szolgálhat. Akár abban az
értelemben is, hogy - szociológiai szak-
kifejezéssel élve - a fiiggetlen változók
mentén hogyan tagolódik az olvasói kör.
A szembetűnő különbségek - ahogyan a
táblázatból  is  kiderül  -
egyértelműen  igazolják,
hogy a Lungo Drom va-
lóban   a   szellemi   sok-
színűség   értékközvetítő
és     fenntartó    fóruma.
(Lásd táblázat!) Nyilván
emek   egyik   magyará-
zata  az,  hogy  mestök-
kentő  írások  helyett  in-
formativ  és  kiegyensú-
lyozott  cikkeket  közöl.
Statisztikailag       ugyan
nehéz   számszerű   ada-
tokba szedni, de éppen a
kérdőív       tizenegyedik
kérdésére   adott   egyéb
véleményekből derül ki,
hogy  az  olvasók  több-
sége   mindemél   fonto-
sabbnak    taria    a    tár-
gyilagos táj ékoztatást.

Hírértékük szerint vé-
lekednek  az  egyes  cik-
kekről,  s  kétkedő  véle-
ményüket    csak    akkor

zatául    a    szenzációkon    alapuló    bot-
rányhíreknek. S ez a lap szellemiségéből
következik.

Még véletlenül sem fordul elő, hogy a
lap olvasói más roma újságokkal össze-
vetve  ímák  le  kritikai   észrevételeiket.
Jóllehet   mindmáig   tartja   magát   az   a
közvélekedés, mely szerint a képi  meg-
jelenítés  sokszor  fontosabb  a  leírt  szö-

az  írói  portréig - tartják  fontosnak.  Az
olvasói ítéletek tükrében ezért sem tűnik
túlzásnak   kijelenteni,   hogy   a   Lungo
Drom     olyan     szellemi     irányultságot
testesít meg, melyet sem a hamis pátosz
nem    jellemez,     sem     a     kizárólagos
p oli tikai elkötelezettség.

Miközben ugyanis közkeletűvé vált az
a vélekedés,  hogy  az úgynevezett roma
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fogalmazzák meg külön,
ha    egy-egy    írást    túlságosan    pesszi-
mistának        ítélnek        meg.        Társa-
dalomkutatóként  is  szembesülnöm  kel-
lett  azzal  a  ténnyel,  hogy  a  Politikai
látószög  rovatcím  alatt  megjelenő  írá-
saim igazságtartalmát ugyan nem vonják
kétségbe, de a társadalmi diagnózison túl
a    lehetséges    terápiára   is    kíváncsiak
lennének.    Korántsem    indokolatlanul,
hiszen a vélemények másik csoportjában
olyan  igény  is  megfogalmazódik,  mely
szerint    a    közvetlenül    hasznosítható
infomációkra - akár pályázati kiírásról
van  szó,  akár  más  egyebekről  ~  még
nagyobb   szükség   lenne.   Ha   ebből   a
szempontból  vizsgáljuk  a  lapot,  akkor
alighanem telj es bizonysággal fogalmaz-
hatjuk  meg  azt  a  következtetést,  hogy
egy   olyan   olvasói   kör   értékítéletével
találkozhatunk,  amelyik - ahogyan  ko-
rábban  is utaltam rám -  nem  esik áldo-

vegnél,  ám  a  véleménykérő  lap  kilen-
cedik kérdésére  adott válasz bizonyítja,
hogy   a   válaszadók   nyolcvankét   szá-
zaléka a lapban megjelenő fotók számát
elegendőnek véli. Miközben az is figye-
lemre  méltó,  hogy  a  művészeti  írások
közül  az olvasók több mint hetven szá-
zaléka a kisebb-nagyobb teijedelmű no-
vellákat,  elbeszéléseket  részesíti  előny-
ben.  S  csupán  az  olvasói  kör  alig  egy-
hamada szeretne még több mesét vagy
verset.  Vagyis  megint    csak  az  igazo-
lódik, hogy akikhez eljut a Lungo Drom
és rendszeresen olvassák, aligha a „meg-
szépítő"  igazságokra  kíváncsiak.  Nyil-
ván   ez   az2al   is   összeffgg,   hogy   az
olvasók   nem   „szépművészeti"   folyó-
iratként   ismerték   meg.   Hanem   olyan
közéleti   lapként,   melynek   szerzői   -
akarva-akaratlanul - az ismeretek hiteles
közvetítését - a szocioriportoktól kezdve
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lapok politikai arculatában
rendre  leképeződik  a  ma-
gyarországi  cigányság po-
litikai   tagoltsága,    a   vá-
laszokból az derül ki (a ci-
gány  és  nem  cigány  szár-
mazásúak    részéről    egy-
aránt), hogy a politikai ro-

•konszenvek   vajmi   kevés
szerepet játszanák.  Amak
ellenére   is,   hogy   a   kér-
dőívet  visszaküldők  csak-
nem nyolcvan  százaléka a
Lungo   Drom   valamelyik
alapszervezete    által    jut
hozzá a laphoz. Még ha ez
önmagábm  jelzés   értékű
tény is, egy pillanatra sem
feledkezhetünk    el    arról,
hogy  a  szervezeti  kötődés
nem jelenti a puszta propa-
gátori    szerepet.    Ha   így
lenne,  az  olvasói  vélemé-
nyek   valamiképpen   árul-
kodnának enől.  De éppen
azt vehetjük észre, hogy a
lap   mindmáig   megőrizte

nyitottságát.  S  ennek köszönhetően vál-
hatott a nem cigány számazású olvasók
egyik elfogadott folyóiratává is.

Méltán  érhemé persze  az  elemzőt az  a
vád,  hogy  a  lap  eg)rik  szerzőjeként  óha-
tatlanul elfogult. Még ha általában igaz is
ez  a   feltételezés,   a  kérdőíves   vizsgálat
adatai   és  tényei   önmagukéft  beszélnek.
Mert   hiszen   bámely   sajtóteméket   az
olvasói minősítenek, ha nincs véleményük
róla, nyilván érdektelennek tartiák.  Ebben
az  esetben  viszont  anól  van  szó,  hogy  a
válaszadók több mint kilencven százaléka
szeretiié,  ha  a  Lmgo  Drom  kéüetente
jelenne meg. Mivel ezt az igényt előzetesen
semmiképp   sem  lehetett  manipulálni,   a
szerkesztőség és a kiadó számára ez olyan
kihívás, melyet lehetetlen nem mérlegeh.

Dr. Kerékgyártó T. István
társadalonhtató

13



CIGÁNY GYERMEKEK Vlll, MEGYEl

KI MIT TIJD?
VETÉLKEDŐJE

Az  ``Oktatá§i  és  Továbbképzési  Központ"
Alapítvány  szervezésében  került  sor  2000.  május
13-án  a  cigánygyermekek  VIII.  Jász-Nagykun~
Szolnok  megyei  KI  MIT  TUD?  vetélkedőjére.

A  rendezvényen  16  Általános  lskola  240  diákja
vett  részt  73  műsorszámmal.

A  kultúrális  vetélkedőt  a  Nemzeti  Kultúrális
Örökség  Minisztériuma,  a  Magyarországi
Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért  Közalapítvány
és  az  Országos  Cígány  Önkormányzat  támogatta.

Pongó Ágnes és Burai Eva citerakettőse

CtGÁNV GYERNEKEK Vtll. MEGYEI

KI MIT TUD?
VETÉLKEDŐJE
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Farkas Flórián, az OCö elnöke
i.yitotta ineg a rendegvényt

A fegyverneki Általái.os lskola és Szakiskola 10. osztályos taniilói
egy Moliere darabot adtak elő. (Moliere..  Kereskedők)

„LUNGO DROM" 2000 május



Sörös László Abonyból

A szolnoki Liget úti Általános lskola tánccsoportja A színházteren. előtt a inegyei rajzverseny legjobb
alkotásaiból rendeziek a szervezők kiállítást

A zsűri tagjai balról jobbra:
Kozák lstván a Loli Jág együttes vezetője és

Farkas Kálmán író, újságíró

A karcagi Zádor úti Általános lskola
tanulóí Szatmári táncokat adtak elő
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A  nagyapja  a  Horty  időben  csiz-
madia volt.  Szabó László a Hajdú-
Bihar megyei Haj dúböszöményből
számazik, a Zámbó családból, akik
muzsikusok voltak, bár nem  abból
éltek,  amolyan lakodalmi zenészek
voltak.  Többnyire  iparosak  voltak,
de több diplomás is akadt közöttük:
például     tanár,     szociális     otthon
vezető, stb.

Laci  édesanyjának kisvendéglője
volt,   de   az   államosítás   „elvitte",
nrint  annyi  mást.  A  család  akkor
úgy    döntött,    hogy    Budapesten
próbál  szerencsét.  A  VIII.  kerület
egy szükséglakásában éltek.

Szabó  Laci  olyan  cigány  ember,
aki  a  szívében  az  -  külső  meg-
jelenése    viszont    nem    ad    róla

romaképet".    Bámikor    letagad-
hatná  számazását,  nyugodtan  „el-
vegyülhetne"  a  magyarok  között.
Még  sem teszi.  Hogy  miért?  Mert
tudja  azt  az    ősi  igazságot,  amely
arról  szól:  hogy  a  múlt,  az  eredet
megtagadása   egy   olyan   gyökér-
telen,   kapaszkodó   nélküli   világot
kínál, amely nem tudja táplálni sem
az identitást,  se azt az új törekvést,.
amelyet   a   tagadás   kínál.   01yan,
mint a  luftballon,  könnyen  „tartal-
matlanná" válik, ha megsérül...

Azért   időztem   el   ennyit   Laci
identitásánál, mert kulcsot ad a ke-
zünkbe ahhoz az ajtóhoz, mely mö-
gött  él  és  munkálkodik.   A  VIII.
kerület jó  iskola volt ahhoz,  hogy
megerősödjön,   hogy   számazásá-
nak   a   terhét   könnyedén   cipelni
tu2|aú|ános    isko|áit    a    Dugonits

utcai iskolában végezte el.1954-től
1971-ig Újpalotán laktak egy két és
félszobás   lakásban.   Elvégezte   az
autószerelői iskolát a Köztisztasági
Vállalatnál,  később  karosszéria  la-
katosi   szakképesítést   is   szerzett,
majd  elvégzett  egy  speciális  gép-
jáművezetői     tanfolyamot,     ahol
kamionvezetői engedélyt kapott...

Egy  rövid  ideig  leköltözött  apó-
sához   Perkupára,   ahol   az   erdő-
irtáson  dolgozott  -  nagyon  kemé-
nyen  -  nagyon  kevés  pénzért.  A
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beszűkült  perspektíva  miatt  ismét
Budapestre  jöttek.   Beiratkozott   a
Martos  Flóra  gimnáziumba,  ame-
lyet el is végzett, később technikusi
képesítést szerzett. Vajon miért nem
elégedett  meg   a  két   szakmunkás
bizonyítvánnyal?    A    válasz    ere-
detisége meglepett.

Szabó  Laciék  rokonságában  egy
olyan verseny alakult ki, mely arról
szólt,  hogy kinek a gyereke  a mű-
veltebb, az iskolázottabb. Számom-
ra is az újdonság erejével hatott ez
az   újszerű   látásmód,   amely   nem
arról  szólt,  hogy  ki  a  gazdagabb,
kinek   van   több   pénze,   nagyobb
háza.  Az  igazi  érték  a  tudás  volt,
mégpedig    a  dokumentált tudás:  a
diploma.  Ezzel  az értékkel  lehetett
dicsekedni a Szabó ftmíliába. De jó
lenne, ha ez az értékrend „járvány-
ként" végigsöpöme a roma fiatalok
között  és  megfertőzné  őket  a  Tu-
dásszomj vírusával.

Szabó  Laci   13   évet  dolgozott  a
Hungarokamionnál    a   nemzetközi
utak vándoraként.  Itt sikerült anya-
gilag  megalapozni  a  jövőjét.   Sza-

badidejében   szívesen   játszik   or-
gonán különböző egyházi énekeket,
oratóriumokat. Gyermekkora óta él
a református templomok bűvöleté-
ben. Elvégezte a kántorképző isko-
lát.  Sokáig kántorként tevékenyke-
dett.   Ma  is  szívesen  ül  az  orgo-
nához  és  csodálatos  orgánumával
rabul ejti az ember szívét, mint az
enyémet   is,   amikor   csak  nekem
játszott lstent dicsőítő énekeket. A
lelkemről,    a    szívemről    1ehullott
minden  „vakolat".  Könynyes  arc-
cal, felszabadult szíwel hallgattam
a csodálatos himnuszokat, amelyek
arról szóltak, hogy lsten csodálatos
és jó.

Egy új embert ismertem meg, aki
arról  beszélt,   hogy  milyen  nagy-
szerű dolog lenne, ha a romák hitre
jutnának. Az erkölcsi gyökereken át
új  táplálékhoz jutnának,  amely  új,
emberibb  reményeket  ébresztene  a
roma emberekben.

Szabó László 1991-től foglalkozik
roma  politikával,   már  a  második
ciklusban  a  pesterzsébeti  RÖK  el-
nöke. Tiszta szíwel, jó lemismeret-
tel teszi a dolgát, megtalálva a han-
got  a  romákkal  és    polgámesteri
hivatallal is. Átjárható hidat épített a
romák és a magyarok között. Figyel
és tanul, másokat is tanítva. Lapoz-
gatja a HVG-t, a Magyar Közlönyt,
keres,     kutat     újabb     és     újabb
lehetőségek      után,      amelyet      a
cigányok j avára fordíthat.

Sokáig  kereste  a  helyét  a  nagy
politikában.  A  Független  Kisgazda
Pártban  találta  meg  a  helyét  és  a
feladatát,  ahol  kisebbségi  referens-
ként tevékenykedik.

Szabó  László  sokat  tett  és  tesz
azért, hogy a roma művészet értékeit
bemutassa a nagyközönségnek: író-
olvasó      találkozókat,      képzőmű-
vészeti     kiállításokat,     színi     elő-
adásokat   szervez.   Minden   évben
megrendezésre  kerül  a Roma    He-
tek.

A    kerület    nyugodt,    nagyobb
bűnügyektől    mentes.    Este   végig
lehet sétálni az utcán. Azt hiszem jó
itt  élni:  Pesterzsébeten  -  fejezi  be
mosolyogva a róla szóló történetet.

Rácz Lajos
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Versmondó verseny Piricsén

Olyanok  voltak,   mint  a  kékportól
fénylő szőlőfiirtjének gyöngyei.  Tiszta
tekintetűek,   ragyogóak,   szépen   öltö-
zöttek.  Félkaréjba  ültek  a  pompásan
feldíszített tanteremben. Nézőkkel,  ér-
deklődőkkel,   tanárokkal   és   sokukat
elkísérő  szüleikkel  és temészetesen a
zsűrivel   együtt   több   mint   félszázan
vártuk,  hogy  emangozzanak  a  cigány
költők versei, remekei.

A  piricsei  Eötvös  József Általános
lskola igazgatója É]6 Mklós érdeme,
hogy  nem kevés  kétkedővel  szemben

TÉen#á= kö=
tészete"    címmel
azt  a  körzeti  ve-
télkedőt,     amely
nem váft nagy si-
kerrel   járt.   Piri-
csén a verseny és
a rendezés kitűnő
feltételek    között
zajlott,   mely   el-
sősorban    Gyer-
mán  Katalin  ta-
námő       érdeme,
akinek     zongora
kísérete mellett a
magyar  és  a  ci-
gány       himnusz
hangjai és elének-
lése   után   álltak
zsűri   elé   a  ver-

és   mások   alkotásai.   Minden   túlzás
nélkül  elmondható,  hogy  színvonálas
költői   nap   volt.   Különösen   az   alsó
tagozatosok  remekeltek.  Néhány  egé-
szen   kiemekedő,   emlékezetes   vers-
mondást  hallgathatott  a  közömég.  és
olyan versmondókat, akiről hallani fog
még a költészetszerető közönség.  Kü-
1önösen meglepően érett előadást pro-
dukált az alsó tagozatosak versenyében
Rézműves maudia,  a kántobánosiák
versenyzője és a felsősök közül a Nyír-
mihálydiból  érkezett  Balogh  Karo]a.

nalban, olykor még euópai mércével
mérve is azt.

Az   alsó   tagozatosak   versenyének
győztese  Rézműves  Klaudia.  A  má-
sodik Ba]ogh   LÍvia Nyímihálydiból.
Felkészítő  tanára:  Molnár  Gabriella.
A hamadik díjat a nyírvasvári Virág
Sándor szerezte meg. Feucészítő tanára
Bencza  ltvánné.  A  másik  hamadik
díjas a piricsei iskola tanulója, László
KároU.   Felkészi'tő   tanára  Helmeczi
2boltné. Külön díjjáL jutalmazta a zsűri
a  nyírbélteki  iskola  tanulóját  Balogh

mudiát,   akit   a

senyző     kis     és
nagydiákok.

Azért,   hogy   minden   részrehajlást
kizáijanak,  a vetélkedőn nem néwel,
hanem számok felmutatásával követték
egymást  a  növendékek.  A  piricseiek
hívó szavára eljöttek a nyírrihálydi, a
kántoijánosi,  a nyírbélteki,  az encsen-

:s#:h:iT=vdqá.aknE*,bea#gszf:g
hogy   dobogóra   álltak   a   házigazda
piricsiek is.

Csak  verssel  lehetett  szerepelni.   S
kizárólag  roma  költők  műveivel.  Je-
lentős    számban    vonultatták    fel    a
fiatalok a hazai roma költők legszebb
alkotásait.  Elhangzottak  Bari  Károbr,
Rostás-Farkas György, Ruva Farkas
Pál,   Szécsi   Magda,   Rácz   Lajos
Osztojkán Béla, Chon Daróczi József

Rézműves Klaudia szmal

Előbbinek   Pócsi   lstvánné,   míg   az
utóbbinak   Magyarisz   Éva   volt   a
felkészítő tanára.

Örvendetes,  hogy  a zsűri  tagjainák
megegyező   volt   egy-egy   versenyző
értékelése. Teljes nézetazonosság nyil-
vánult    meg    a    produkciók    érté-
kelésében.  A zsűri tagja volt Farkas
Tibor,  az  Országos  Cigány  Önkor-
mányzat alelnöke,  Bányász János,  a
Megyei    Pedagógiai    lntézet    mun-
katársa, elnöke pedig Farkas Kálmán
író-új.ságíró.   Bár   elég   fárasztó,   de
annál nagyobb gyönyörűséget okozott
annyi        költemény        értelmezése,
befogadása.  Ismét bebizonyosodoft,  a
hazai roma költészet ranóát nem lehet
megkérdőjelezni,   ott   van   az   élvo-
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versenyre   Csapó-
né Gyetván And-
rea  tanámő  készí-
tett fel.

A  felső  tago2a-
tosak       versenyét
éreq  kiforrott,  ki-
válóan előadott stí-
lusávál        Balogh
Ehrola nyerte. Itt a
második    díjat    a
nyírvasvári     Réz-
műves      Andiea
szerezte  meg,  akit
Harangi Judit ta-
námő készített fel.
Hamri       lett
Diczkó  Renáta,  a
piricseiek verseny-
zője, s külön díjban
részesült      Sebők
Dávid,  ugyancsak

a    rendező    iskola    tanulója,    akiket
Gyerinán  KataHn  tanámő  segített  a
felkészülésben.

Maradandó   élményt   nyüjtottak   e
versmondó   fiatal   cigány   tanulók,   s
külön    örvendetes,    hogy    népszerű-
sítették, s ezt teszik a jövőben is, ami-
kor  egy€gy  cigány  költő  alkotásával
állnak  közönség  elé.  A  piricsei  ren-
dezők, s mindazok, akik hozzájániltak
e  verseny sikeréhez  azt bizonyították:
érdemes  a  cigány  tanulókkal  törődni,
segíteni   őket,   mert   mint   sok   min-
denben, versmondásban is jeleskednek
a tehetségesek. Válasz volt ez minden
aggályoskodónak.

Farkas ELibnán

17



Az Osztrák-Magyar Monarchia
írásban és képben

Magyarország Vll. kötete tizennyolcadik füzet
Kiadja a magyar királyi államnyomda Budapest

A CZIGÁNYOK - 1. rész
Ki  nem  látta  hazánk  területén  azokat  a

kóbor csapatokat, melyek nyomorult gebéktől
vont     emyös     szekereken     fáluól-fáluia
vándorolnak? Ki nem ismeri azokat a baina
jövevényeket,     kik     a     helységek     végén
putild)an tengetik ínséges életöket.  Kinek a
szíve nem érzékenyedett el ama kesergő nóták
hallatára,   melyeket   új-magyar   zenészeink
húznak? Ki nem járta gyors ütemű csárdásaik
mellett   a   ffiss   magyart?   Bizonyára   min-
denkinek  feltűnt  e  vendégeink  sötét-barna,

onnan,  nem  lehet  tudni.  Mikor  Európában
merielentek,  őshazájukról  már  nem  tudtak
fölvilágosítást     adni.     Több     helyt     Kis-
Egyiptomból  valóknak  mondták  magukat.
Ezt  a Nilus  mellékére  értették,  s  azért  sok
népnél innen van a nevök, míg más népek a
magyar   „czigány"   szóval   rokon   nevekkel
jelölték   ez   ismenetlen   fajt.   Thököly   lmie
titkárának,    Komáromi    Jánosnak    naplója
szerint Nikomedia kisázsiai város kömyékét
abban az időben Kis-Egyiptomnak nevezték.

Vándor czigárvok

olajszínű,    mindm    más    európai    néptől
különböző  hosszúkás  arcza,  villogó,  nyug-
talan  sötét szeme,  szép  metszésű,  de vastag
piros  ajlri  szája,  göndörség[e  hajló  boizs
fekete haja, sugár és hajlékony testalkata, apró
keze, lába s örökké vidám tnéfálkozásra hajló
temészete.

A  ki  elsétál  Budapesten  a  Rózsahegyie
Gülbaba síjához, a lahorci klastiomnak néha
oda zarándokló derviseiben ilyen temés2etű
és    ilyen    arczvonású    embereket    lát,    ha
beszédjüket   hallja,   ismcrős   hanghullámok
érintik   fillét,   sőt  a   ki   tudja   a   czigányok
nyelvét, meg is ért abból a beszédből  ittott
válamit. Mert a czigányok a Himalaja aljáról
özönlöttek szét,  s e hegység neve a czigány
nyelvbm is azt jelenti, a mit a hinduban, t.i.
hó-viselő.

A czigányok ős hazáját lndia éjszaknyugati
határán,  a  kafir  és  dardus  népek  vidékein
kereshetjük.    Hogy   mikor   kcrekedtek   föl
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E  vidékcm  keresztül  kelhettek  a  czigányok
Európába, a hol a XV. század elején kezdenek
elszéledni. Török- és Görögországon át Ma-
gyarországba,   Orosz-   és   ljengyelországba
jutottak, Magyarorszá8ból Németországon át
Olasz-,  Fianczia-,  Spanyol-,  Angolországba
és Skandináviába. Görögország után Magyar-
országon tartottak hosszabb pihenőt és innen
oszlottak szét nyugat és éjszak felé.

Hazánkban  1417-ben tihnek föl  több he-
lyen tömegesen. De valószínű, hogy elébb is
voltak   itt   czigányok.    Már   egy    1393-iki
oklevélbcm  előfordul  ,Mchael  de  Czigány"
ne`ű   nemes.    Zsigmond   király    1423-baDL
Mátyás király 1476-ban és 1487-ben, Uászló
1492-ben   és    1496-ban,   Izabella   királyné
1557-ben,     Báüory    Zsigmond     158l-ben
állítanak ki a czigányok számára szabadalmi,
ajánló,   biztosító   leveleket.   Az   erdélyi   or-
szággyűlés   is   több   ízben   foglalkozott   a
czigányok ügyével.  Mária  Tcmézia  1761-ben

állandó   letelepítésre   akarta   szorítmi   őket,
majd   1767-bcm  elrmdelte,  hogy  a  czigány
gyemekek  elvétessenek  szüléiktől  és  más
nemzetbeliek által neveltessenek, s hogy czi-
gány    férfi    ne    léphessen    czigány   nővel
házasságra. De ennek ép úgy nem volt foga-
naúa,  mint  11.  József  1783-iki  emberbaráti
rendeletének.   Az   országgyűlések   és   kor-
mányok,   bizottságok   és   törvényhatóságok

:?ezá°é%eiF°A*i*táLábaancH#y°hk#8eyedéénsén:k
mindeddig  nem  nagy  sikerrel  jártak,  mert
talán nem vették kellőcn számba a czigányok
temészetét.

A    czigányok    ügyének    országos    ien-
dezéséhez    első    kellék,    hogy    tüzettsen
ismeg.ük a czigányság számát és életmódját.
Az  általános  népszámlálásnál  temészetesen
számba vették a czigányúl beszélőket is. De

Czigány leány

sem ez,  sem a jel]emző  lakási  sajátosságok,
stb. nem engedtek biztos következtetést vonni
czigányaik. A többi sátrakban, odúkban. stb.
tanyázoti télen is. A tanköteles gyemekeknek
mintegy 70%-a nem járt iskolába, ez a szám a
Duna-Tisza közén 51 -re csökkent, de a Tisza
bal par€án 82-re emelkedett.  0lvasni és ími
tudott az összes 6 éven felüli czigány népnek
6,5 százaléka. -f;omuk-
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„Nem a világi jókat megtagadni,
de józan ésszel vele élni tudni,
a bölcsességnek t.itka és jele."

(Berzsenyi Dániel)

Tapasztalatok szerint a legtöbb
gyemek nem kerül tartós kapcsolatba

a drogokkal,
de sa|nos nem elkerúlhetetlen,

hogy ez mlnden esetben Úy legyen.
A ma! flatalok korábban és

könnyebben |utnak élvezetl clkkek
közelébe, mlnt 20 vagy 30 éwel

ezelőtt.
Ú|abb szerek |elentek meg,

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

és lehetővé vált, hogy nyltottabbak
és egyben óvatosabbak  is legyenek,

mert választási lehetőstú
előtl állnak. Ezen alternatfvák egylke,

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

rla a válasz lgeh,
a szúlők igen nehéz he[yzetben

érezhetlk rriagukat.

Hogyan segíthet egy szülő
a gyemekének?

Három a]apvető kérdést ken
megvá]aszolnia a szülőnek:

1.   Hogyan  tudnak  a  családban  feHcé-
szülni   az   élvezeti   cikkekkel   való   talál-
kozásra?

2. Mi tud tenni Ch, ha gyemeke ezekkel
kísérletezik?

3 . Hogyan tudha€a meg, hogy gyemeke

=e«s«%sé:íi#ek:rmálj,ai??zeketa
A  továbbiakban  megkísérelünk  választ

adni  a  fenti  kérdésekre,   de  felhívjuk  a
figyelmét,  hogy  ez    csak  apró  segi'tség.
Nincs   kész,   előregyártott   sikemódszer
ezen    kérdések    megoldására.    Egyetlen
szülő sem tarthatja a helyzet minden szálát
egy kézben, így garancia sincs aira, hogy
ne merülhessenek fel újabb problémák.

Megoldási lehetőségek
A kísér]etezési időszak előtti tenniva]ók

Ne kerü]je ki a témát!

Egy  beszélgetés  az  élvezeti  cikkekről
sokkal nehezebb akkor, amikor a fiatal már

a     kísérletezési      időszakbam     vam.      A
kísérletezési  időszak  megkezdése  előtt  a
gyemek     előítéletektől     mentes     saját
véleményt tud kialakítani magának.

Nem  egy  egyszerűen  megválaszolható
kérdés,     hogy     a    különböző     élvezeti
cikkekkel  való  rövid-  illetve  hosszú  tá`ú
érintkezés     egészen     pontosan     milyen
hatással és következményekkel jár.

Tárjon fe] mindent gyermeke eLőtt,
amit ő tudni akar!

Nagyon  jó  módszer,  ha  azt  javasolja
gyemekének,  hogy  együtt  eredjenek  az
infomációk nyomába.

Az  élvezeti  cikkekről  való  beszélgetés
alkalmával   szerencsés,   ha   a   személyes
példáknál   maradunk.   Meséljük   el,   mi
milyen  kapcsolatban  vagyunk  ezekkel  a
szerekkel,  és  azt  is,  milyen  előnyeit  és
hádányait    ismeijük,    tapasztaltuk    meg
magukon.

A     fiiggőség    vagy     a    toxikománia
Ocábítószerek iránti kóros  vágy)  fogalmát
úgy lehet a leóobban megvilágosítani, ha
valami olyasmivel hozzuk összefiiggésbe,
amit gyemekünk nagyon  szerei  Például
TV  nézés,  számítógépes  játékoktól  való
ffiggőség.

Mutasson jó példát!

Mutasson Ön is jó példát, ami az alkohol,
cigaretta-   és  gyógyszerfogyasztást  illeti!
Ez    többet   jelent    a    gyereknek,    mint
akámilyen   infomáció   vagy   vélemény.
Szülőként ugyanis Önnek egy nem éppen
alábecsülendő példaéitéke van.  Ez persze
vonatkozik   úgy    a   jó,    mint    a   rossz
példaképre  is.  Nagyon  találó  a  mondás,
hogy aki `\tizet prédikál és bort iszik", az
nem  túl  hiteles  szónok.  Mert például,  ha
Ön az egyik cigarettáról percenként gytüt a
másikra,   hiába  próbálja  meg  lebeszélni
gyemekét   a   dohányzásról.   Ha   Ön   az
akoholt  mérsékelten  tudja  élvezni,  ez  is
példaképpen tud gyemekére hahi.

Persze   előfordulhat   hogy   Őn   vala-
melyik élvezeti cikkből túl sokat fogyasz|
de  a  szülő  is  ember.  Mi  se  viselkedünk
mindig      a      legegyszerűbben.      Az     a
legfontosabb,   hogy   nyfltan   és   őszintén
beszéljen ezekről a dolgokról, mert a fiatal
ezt mindenképpen értékelri fogja.

Erősítse meg a gyermek önbizalmát és
önállóságát!

Értelmes,   korának   megfelelő   utasítá-
sokat,    feladatokat   adjon   gyeimekének!
Például legyen bizonyos életkorban felelős
a  kutyájáért  vagy   valamilyen  háztartási
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munkáért! Támogassa gyemekét, és el ne
felejtse  megdicsémi,  mert  a  dicséret  az
önbizalmat  erősíti!   Ez  fogja  a  fiatalnak
igazán megmutatii, hogy mire képes.  Az
önbecsüléssel,    önismerettel    és    felelős-
ségérzettel  rendeucező  gyemek  erősebb
lábakon     áll,     mivel     kevésbé     fogja
fiiggőségben ére2mi magát a többiektől.

Tanítsa meg gyermekének, hogy
megfele]ő módon nemet is ]ehet

mondani, akár Önnek Ís!

Amikor  -  úgy   12  éves  életkortól  -  a
gyemek elérkezik abba a koba,   amikor
egyre   jobban    elszakad    Öntől,    meüe
nyugodt    szívvel    tágabbra    engedni    a
gyqplőt,   mert   a   fiatal   ekkor   már   tud
felelősségteljesen  saját  döntéseket  hozni.
Az az esély, hogy a gyemek lritika nélkül
foóa más véleményét követni, kicsi. És ez

:aázé#gpeanc=poéT,enz:mffií
fogyasztásánál     lesz    ennek    a    típusú
nevelésnek különösen nagy j elentősége.

A    felnőtté   válás    és   az   elszakadás
párhuzamosan   halad   a   "lázadássál".   A
lázadás a társadalom, az iskolai tanárok, de
bizony   a   szülők   ellen   is   szól.   Minél
elutasítóbbak az említett csoportok, annál
lázadóbb lesz a gyeimek. Ez hozzátartozik
a fejlődéshez. A fiatal ilyenkor próbálgatja
saját magát, bontogaöa számyait. Ez ahhoz
kell, hogy később saját lábán is meg tudjon
állri.

Tanítsa meg gyermekének, hogy viselje
el a kudarcokat!

Azok  a  fiatalok,  akik nem  tanulták meg,
hogy  az  élemek bizony  vannak nehéz  és

:éfii#g:Lmm?'adairií,cogkym+Épn=
ezeknek   a   fiatalolmak  jelentenek   nagy
kockázatot az élvezeti cikkek. Távol tarcák
magukat    a    pi.oblémáktól    és    igencsak
vonzódnak   a  boldogság  ígéretét  nyújtó
szerekhez.  Így persze a túlzott fogyasztás
is bekövetkezhet, majd fellép a fiiggőség.
Ez majd öss2€ftigg a gyemek fejlődésével
is,  hiszen  ők  gyalmn  többet  szeretnének
megszerezri, mint amire képesek, és utána
dühösek, ha nem sikerült.
A     düh     persze,    fontos     állomás     a
továbblépésben.   Eppen  ezért  javasoljuk,
hogy ne védje meg gyemekét mindenáron
a  kiábrándulásoktól!  Inkább  tanl'tsa  meg
neki,    hogyan    tud   me9küzdeni    velük!
Ledobb,  ha  a  háttérbei)  támaszként  Ön
mindig elérhető.

Kökény Kálmán
bűmegelőzési előadó
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És akinek nincs magántulajdona?
Még ha óvatosan íriuk is le, bár-

ki  érzékelheti  a  rendszerváltozás
csaknem  tíz  esztendejének  áldá-
sait és átkait.  Ki-ki a maga mód-
ján. Másként azok, akik az anyagi
gyarapodás  és  függetlenség  elő-
nyeit nap mint nap átélik, s megint
másként    azok,    akik    az    ínség
körülményei között élnek. Á sza-
bállyá   emelt   egyéni   önzés   kö-
r[yörtelemé  formálta  a  köznapi
viszonyokat,   s   lassanként   csak
annak van értelme, amely hasznot
hoz.   Ezért  sem  csodálkozhatunk
azon,   hogy   a  társadalom  kasz-
fosoc77.k.  Mint  ahogyan  azon  sem
ütközhetünk   meg,   hogy   az   er-
kölcsi     mércék     folyton     átala-
kulnak. Meggyőző példa lehet er-
re az úgynevezett önkényes lakás-
foglalók  esete  is.  Mert miközben
igaz    az,    hogy    bárki    magán-
tulajdonát  önkén`yesen  elfoglalni
nem  csupán  erkölcsi  vétség,  ha-
nem   bizonyos   értelemben   bűn-
cselekmény  is,  arról  sem  feled-
kezhetünk  el,  hogy  e  kényszerű
lépés mögött milyen kiváltó okok
rejlenek.

Az emberibb
lúlélésre tett kísérlet

Ha ugyaris valaki hajléktalanná
válik,  abban  számos  tényező ját-
szik  szerepet.  A  dologtalan,  pa-
razita   életviteltől   kezdődően   a
családi kapcsolatok széthullásáig,
melyben   az   adott   személy   fe-
lelőssége,    illetve    felelőt,lensége
mindig   megállapítható.   Am   azt
azért  mégsem  mondhatjuk,  hogy
pusztán  az  utcára  kerültek  len-
nének   felelősek  mindenért.   Aki
nyomorba  süllyed,  annak  életút-
jában a rendszeres jövedelem hiá-
nya  közvetlenül   is   előidéző   té-
nyezőként  jelenik  meg.   S   ezzel
egyidejűleg  a kilátástalamság.  Így
ha - utolsó kétségbeesett lépésként
- bárki beköltözik egy üresen álló

1akásba,  úgy  is  fogható,  mint  az
emberibb   túlélésre   tett   kísérlet.
Jóllehet - közkeletűen  szólva - a
magántulajdon szentsége sérül, de
a  feltételezett  kár  vagy   haszon
mérlegelésétől semmiképpen sem
tekinthetünk el. Kivált nem akkor,
ha  azt  is  tudjuk,  hogy  az  üresen
álló lakások - akár önkományzati
tulajdonban  vannak,  akár  nem  -
üzleti tárgyként j elennek meg.

Vagyis   kedvező   körülmények
között  értékük  folyamatosan  nö-
vekszik.  Miközben & eg);z.k nap-
ról a másikra kiköltöztetettek min-
den   reményüket    elveszítik.    Wa-
lójában  a legteljesebb mértékben
áldozataivá válnak a magántulaü-
don  és  a szabadság  sérthetetlen-
ségét valló  rendszernek,  melyben
- sokszor üres szólamként -a csa-
lád  egységénél  alig  van  valami
/o#Íoscróó.  S éppen ebben rejlik a
képmutatás.   Mert  ugyan   a  ma-
gántulajdon törvényes rendjét va-
lóban nem lehet néhány ezer ön-
kényes   lakásfoglaló  miatt  átfor-
málni,  de  a lehetséges megoldási
módok  minden  bizonnyal  széle-
sebbek   az   azonnali   vagy   kés-
leltetett  kilakoltatásnál.  Annál  is
inkább,  mivel   ÍÓ.bó  Lszcízczcr  á/-
lampolgárt fenyeget  az a veszély,
hogy  a  lakással  kapcsolatos  tar-
tozásai  okán  bármikor  az utcára
kerülhet.  Ha  már  a  munkahelyét
elvesztette,  legalább fedél  nélkül
nem  szeretne  maradni.   S  ez  az
igény  a  XXI.  század  küszöbén  a
legminimálisabb.  O+yannyLiai  Se\-
adhatatlan,   hogy  enélkül   a  leg-
csekélyebb  társadalmi  igazságos-
ságról  sem  érdemes  beszélni.   S
különösen nem  akkor,  amikor  az
állampolgári    csüggedés    és    re-
ménytelenség egyre mélyül.

Legalóbb lakni valcihol
Mert   hiszen   egyetlen   embert

sem  vigasztalhat  önmagában  az
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euópai  felzárkózás  közelségével
kapcsolatos játék,  ha közben  azt
látja,    mekkora   különbség   van
közte  és  egy nyugat-euópai pol-
gár között.  Miként  az  sem tűnik
számára   túlságosan   reménykel-
tőnek,    hogy   ugyan   a   makro-
gazdaság  mutatói   egyre   kedve-
zőbbek,  de  ennek  áldásait  nem
vagy  alig  érzékeli.  Á /.ó/  Ac7#gzó
ígéretekben    egy    ideig   könnyű
hinni,   a  kiábrándultság  viszont
csak  úgy  kerülhető   el,   ha  kéz-
zelfogható eredmények születnek.
Akár   abban   az   értelemben   is,
hogy  a  jól  működő  magántulaü-
don   nem   csak   egy   szűk   rét,eg
számára hoz állandó hasznot. Am
a  mindennapi  valóság  éppen  ezt
mutatja. A fogyasztói társadalom
minden  kelléke  és jegye  a  felül-
lévők    világában    összpontosul.
Miközben a társadalom  csaknem
kéthamada tehetetlenül  áll azzal
az    egyre    erősebb    sürgetéssel
szemben,   hogy   létviszonyaiban
polgárosodjon.   Csakhogy   ehhez
számos  feltételre  leme  szükség.
Mindenekelőtt anyagi biztonságra
és kikezdhetetlen j övőképre.

Míg  a  társadalom  aljára  szo-
rultak  reményt  sem  látnak  arra,
hogy valaha is f ilkapaszkodü anak,
s napról-napra azzal vamak elf ;og:
lalva,  hogyan  kerüljék  el  a  teljes
nélkülözést,  addig  mindig fémáll
annak a veszélye,  hogy a magán-
tulaüdon     bővületében     élők     a
gyűlölet   alanyai,   illetve   tárgyai
lesz;nek.  Mindez  pedig csak akkor
haladható  meg,  ha  a  társadalmi
szolidaritás       intézi'nényrendszere
b.ép#/.  S  ennek első lépése,  hogy
az   állampolgárok   legalább   lalmi
tudjanak   valahol.   Ha  ugyanis   a
szociális    jólét    joga    mindenkit
megillet,   az   előbbi   igény  aligha
lehet megalapozatlan.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány nyílt, egyéni
pályázatot hirdet a 2000. évi Kisebbségek Napja alkalmából

tervezeft fotókiállítás alkotásainak elkészítésére.
A kiáuítás címe:

Kjsebbségek Magyamrszágon a X. század utolsó
évtizedébm
A páb'ázst oélja:

Fotókiállítás,   amelynék   képei   a  kisébbséri
törvén)m   felsorolt   tizenhárom   magyaiorszáÉ
nemzÉ*i/étnikai      ldsébbség      életét,      kultúráját,
tőrténéseit  a  címben jelzeft  időszalm  érvénycscn
muütják be.

A    cél   megvalósításához   magánszemélyek
kizárólagsajátkészíóésűéstiilajdonúlsx24cm€
Íékcóe    Íiehér    vagy    színes    poffir    fotóit    1
pfldányhn  vá[iulL  Egy  pályázó  legfdjébb  12

X

képpel    pályádmt,    amelyekből    válogatás    ered-
ményeként 120 képet állíúmk ki.

Apályamunkákat-adatlappa]együtt-2000.
szepteDiber     l-jéig     kériük     postán,     ajánlott
küldeménykénl    A   Magyarországi   Neinzeti   és
Edrikai     Kjsebbségekért    Közalapítvány     címépe

#üy#387a %ffiá 6é#125)v. v%
Akadémiau3.n/240.9.00-16.00óraközött)átadni.

Az      adatlap      beszemzhetö      személyesen
munkaidőben       a      közdapítvány       székhelyén
@udapesi  V.  ker.  Akadémia u  3.  IIÁ240.),  postai
úton -felbélyegzett válaszboríték ellcmében (1387

BudapcsL  62.  Pf.  25.),  illetve  lntemet  elérhetősé-
gékről    letölthető:    wr`i/mmapage.c3.hu    és    a
w3.dataneihu/mekk.

A kiállítás 2000. decmber 1 0-20 között a Pesti
Vigadó    elő"mókában    lesz.     A    legkiválóbb
p"unkák díjakat kapnak.

FONros!
Apályázatbea]yüitásá\mlapályázótLriomásul

vesri, hogy a pályázat mrója az alkotást a pályázBti
fethívásban  jelzett  időpcmtimn  és  hel)±  az
alkotó nevénék Íéltmtetésével kiállídm€a. Képéket
nem küdünk viss2a.

Az lgazságügyi Miniszter megbízásából a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány pályázatot hirdet érettségi vizsgával záruló középiskolai
anulmányokat folytató, nappali tagozaton tanuló cigány diákok részére_   _ _    _    _     ,1             _  1,           1-       I

az -aiábbi ösztöndíiakra:
1. „Crinka Panm Ősztöndíj" eseóéD
űz hónapon keiiesztül havi: 7.000 Ft.
2.„ThulástTámogatóÖsztöndíj"esetén
tíz hómpon kenesztül havi: S.000 Ft

A pályázat t»nyújtási hatirideje: 2000. júüus
ls.

A pályázat éLbírilási határideje: 2000. auguszd]s
31.

E  határidőig  a  Magyamrszági  Cigányokért
KÖzalapftvány Kuratóriuma eüíésffi javaslatit
az    lgazságügyi    Miniszóer    részére,    aki    ezt
követően dönt, és inóézkedik a sikens pályázók
részére az ösztöndíj folyósÉtása iránt.

Figyelem!
A benyüjtási határidőn túl érkezett pályázattal a

Kuratórium  nem  fbglalkozik,  azt  érvénytelcnnek
tekinti.  Az  ösztöndíjat  ehyeit  tanulók  részére  a
támogatást  tanulmányi  félévenként  egy  össze8ben

1.„CzinkaPmmÖsztöndíj"-4,0tanulmÁnyi
ádag Ídett.

2.„Thu]ástTámogaóóÖsztöndíj"
- 3.0 tmuhhyi áüagtól
- 3P9 tmulmhyi áuagig.

Az ösztöndíj-támogatis célja:
Hozzájánilni     a    cigány     tanulók    középiskolai
tanulmányainaksike]esbefejezéséhez,éselősegítcni
továbbtanulási esélyeiket.

A pá]yázamak tarta]mamia ken:
-    akitöltött adadapot,
-   az      1999#000«      tanév      végén     kapott

bi2myítvány fhymásolatát, amelyet az iskolai
tintás   aláírissal   és   tx51yegzővel   hitelesít   (az
aláírás és a bétyegzö nem lehet fényirisolat),

-    eredeti  iskolalátogatási  igazolást  (1   os2tályba
lépőkesténelfóga4jukaközépiskolaértcsítését
a felvételről).

Az ösztöndíjLtámogatás liavi összege:

folyósítja az lgazságüg)ri Minisztéri`m. A második
félévTe  csák  annak  a  taDulónak  küldi  azmban  az
ősztöndíjaL aki a sikerescm beféjezett félévről szóló
bizonyítványhitelesfhymásolatátaMagyarországi
Cigányokért Közalapítvány iiodájának megküldi, és
tanulmányieredményeismegfelelakiíiásbanközölt
feltételeknék.

Kérünk  ezért  mindcn  pályázót  hogy  a  félév
befejezésekoreztadokumemmotkülönfelszóHtás
nélkül   március    l-jéig   küldje   el,   mert   cmek
hiányában illetve késedelmcs meglcüldése csetén a
támogatástnemtudjafolyósítaniaMinisztérhm

Pályázaii adadap beszerezhetű:
Magya]orszá9i     Cigínyokért     Köm]apÉtváDy
irtxmjában  (1021  Budapest, Budakeszi út 55/d,
P/5.épületV#,Tdefon#ax:394-2647,394-1852.)
szemébesen,  metve  Íabébregzeff  válaszborfték
eneDétm kérésére azt aB iroda postán dmmi a
pályázónak.

azái?a#:%tairs°krs,Záák9:.?j6::;y::ésTOKsöiz2!;8:Wéásníá:#oq/y2a°:to-se%it#:í:mok
1., 2. osztályos cigány tanulói számára, valamint a s osztályos gimnáziumok
1., 2., 3. és 4. osztályos cigány tanulói számára pályázatot hirdet az alábbi

ösztöndi-iakra:
1.    „Czinka   Panm   Ösztöndíj"   -   4,5«

tmulnúnyi áflflg lélett
2.  „Tanulást  Támogató  ÖBztöndíj"  -  35€

tmulnúnyi ádagtól 4,49cs tanti]mányi ádagig.
Az ösztöndíjtimogatis célj a :

Hozzájánihi  a  cigány  tanulók  általános  iskolai
tamhnányainaksikeresbeí:Éezéséhez,éselősegíteni
továbbtmulási esélyeikei

A pályázatmk tartdmaznia kffl:
-    akitöltött adanapot,
-   az      1999#000«      tanév      végén      kapott

bi2myítvány fénymásolaft amelyet az iskolai
tintás   aláírással   és   bélyegzövel   hitelesít   (az
aláírás és a bélyegzö nem lehet fénymásolat),

- emedeti iskolalátogatási igazolást,AZLg=ff#mi:t#ás#:űr=n
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tÉz hómpoD keresztü] havi: 6.000 Ft
2.„TmuástTámogatóÖszóöndíj"esetéD

a)  3;+3P9   tanulmányi   ádagig   tíz   hónapon
keresztm havi: 3000 Ft,

b)  4J,49   tinulmányi   ádagig   tÉ   hómpoD
kepesztnl havi: 4000 Ft.

A pábrámtok benyújtási határideje:
2000. júHus 15.

A pályámtok e]bÉrá]ási hatirideje:
2000. auguszds 31.

Figydem!
A benyüjtási határidön túl érkezett pályázattal a

Kuratórium  nem  foglalkozik,  azt  érvéDytelemek
tekinti.  Az  ősztöndíjat  elnyert  tanulók  részére  a
támogatást  tanulmányi  félévenként  egy  Össze8ben
folyósítja az lgazságüg)ri Minisztérium A második
félévre  csak  annak  a  tanulónak  küldi  azonban  az

ösztöndíjat, ad a sikerescn befijczett félévTől szóló
bi2x}nyítványhitelesfénymásolatátaMagyüofszági
CigányokértKözdapítványirodájánakmegküldLés
tmuhnányieredményeismegÉélelakiírisbanközölt
feltételéknek.

Kérünk  ezért  mindm  pályázót,  hogy  a  félév
befejezésekoreztadokumemimotldllőnfelszólítás
nélkül   márciu    l-jéig   küdje   el,   meft   ennek
hiányában illetve késedelmes me8küldése esetén a
támogatástnema]djafolyósítaniaMriiszffium.

Pályázafi adaflap b©rezhető:
Magyamrszá9i     CigáDyokért     mzalapÉtvány
Írodájábaii  (1021  Bi]dapest, Budakeszi út 5S/d,
P/5.épületVn,Télefon/fax:394-2647,39l..18S2.)
szemayesen,  illetve  Ídbdyegzett  válaszborfték
énenélm kérésép azt az iroda postín dmmi a
pályázónak
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
a 2000/2001 -es tanévi tanulmányiösztöndi'j-pályázati felhívása
Középfokú oktatási intézmények Nemzetiségi tanulói számára

A  MNEK Közalapítvány kmtóriuma eanulmánri            munkájára,     tanulmányi     veiscnyekcn     elért
ösztöndíj-pályázatot hirdet magyar állampolgárságú,             eredményeire,   távlafi   céljaim,   ambícióira   és

adjon számot valamely kisebbséri közősségben
végzett tevékcnységéröl),

-    a  legutolsó  beí@.ezett  tanév  véti  bi2myítvány
fénymásolaaa  (aldk  a  2000#001cs  tanévbcn
kezdik  meg  középiskolai  tanulmányaikat.  a  8.
osztályos  év  véS   iskolai  bi2x}nyítvány  fény-
másolatát),

-    kisébbséÉ önkományzat, bejegyzett kisébbségi
szervezet,   egyesmet   HsteLi   ajánlása,   (tőbb
ajánló  esetén  az  qg)dk,   kötelc2)öcn  valamely

g#e#cs#ü##mrj#ánidTpfl#
kisebbséd aktivitására utaljon! ! )-#eőfiEgnókwí2üsqga&í2D#V#ktatá:s:
bizottsága    által    kiállítoq    anyaDyelva]dásról
szóló vélemény,

-    100,-mos postai bélyeg.
A    pályázatokat     1     példán)ban     kérjük

benyű€nni  az. a]át)bi  cími€:  levélch:  MNEK
Közalapítvány     1387     Budapest     62.,     Pf:     25.
Szemébres   beadás   eseóén:   Budapes|   V.   ker.,
Akadémia u 3. IIÁ240.

Nemzeti kisébbsédez taróozó tmulók számáia, akik
az 2000#m 1 « tanévben:
-   Gimnázium iblsó négy évfobamámk vagy
-    Szakközépiskoh tanulói.

Figydem!
Csak az a tanuló pályázhat, aldnek

-   a tanulmányi áflaga legalább 4,00
-    isko]amndszerű. nenLzeüségi oktatási progra-

mot megvalódóó oldntástan vesz részt,
-    azok a tanu]ók, ald]mek nincs ldsebbségükkd

azonos, iskolarendszerű, nemzetiségi olútási
progmm  alapján  olrióó  iskolájuk  (Ömény,
niszin, lengyel, ulrin és görög),  csak al)ban az
esetben pábrázhatnalq ha saját anyanydvből
legalább alapfolú (írásb;U vagy szóbeü, vagy
mindkét változatot magában fogláló „C' tipusú)
nyelvvizsgával  r€nde]kemek,  ennek hiányá-
ban,  ba  a nemzetiségqldael azonoü  országos
önkornrinyzat  olütási  l)Ízottsága  az  anya-
nyelv tudásukst vé[eményezi.

Az ősztöndíj havi összege: S000,- Ft.
A pályázatok beadásának határidQje:

2000. júHus 14c.
A  postai  úton  legkésől)b  2000.  júHus  14én

24.00 óriig Íé]adott, személyes txnyújtás eseóén
leBkÉgóbb   2000.   augiiszttis   11én   14.00   óráíg
behozott  pábrázatol[at  Íbgadjuk  eL  A  pá%zati
adadap  és  annak  kitöltéséhez  szükségcs  páb/ázafi
femvás beszerezheóő a MNEKK Közalapítvány iroi
dáján  a3udapest,  V.  ker.,  Akadémia út 3.  IIC40.),
vagy  postai  úton  a  pályázó  nevére  megcíinzeq,
felbélyegzett válaszboríték  ellenében  (1387  Buda-
pest 62., Pf: 25.), illetve lehí`dató az dábbi intcmet
chnékcn:     htp/^"r`ir.rompage.c3.hu,     w3.data-
net.hu/meldc.  A  hiányos,  aláíiás  nélküli  vagy  el-
késett  pályá2atok  érvénytelenek.  azokat  a  döntést
követő 3. hónap `dán megsemmisíq.ük.

A    pályámtok    ell}Írálásámk   ideje:    2000.
szeptember    28.    (A    kuratóriun    az    elbírálás
időpono.ának    változtatási   jogát    fcnntaróa.)    Az
eredményről mindcm pályázót írá§ban értcsítmk A
ktimtórium   döntése   ellen   Íüebbczésre   nincs
lehetőség!

Csntolmdó!
-    kitöltött adathp,
-    őnélemjz magyaml  és kisd]bséri anyanyelvcm

(a  pályázó  az  őnélemjzban  téricn  ki   iskolai

A     Magyammzági     Nemzcti     és     Ftnikai
Kisebbségekért     KözabpÉtvány     2000C00l«
tanévi  tanulmányi  öszóöndíjpábrázafi  f:dhÉvása
*Cözépfokú"             oktatási             intézmények
Cigány/Roma tanulói számára

A   MNEK   Közalapítvány   kuratóriuma   tanul-
mányi  öszsöndíj-pályázatot  hirdet  magyar  állam-
polgárságú.   cigány   (roma)   kisébbséstez   tareozó
tanulók számára, aldk a 2000Á2001€ tanévbcn
-    Gimná2ium   vagy   Szakközépiskola   `itolsó

négy    évftibramának    esti    vagy    ]eve]ezői
oktatási fornrij ában tm`iló díákok,

-   szalmunkásképző iskola,
-   szakískoh tanulói, flletve
-    Óechnih]s képzésben vagy
-   iskolaiiendszeren     belüL     fidsőfolri     szlk-

lcépesttést nyújtó képzésben vcmek részt.
Figyelem!

Csak az a tanuló pályázhat, akinek a
-    tanulmányi   áflaga   legalább   3,0   és   elégtelen

osztályzat  nélml  zárta  az  előző  tanévet!  (Az
átlag kiszámítását lásd az adadapon!)

Az ösztöndíj havi összege: S.000,-Ft.

A pábÁzatok beadásának határidQje:
2000. júHu 14ú

A postai úton le8később 2000. július 14ú 24.00
óiáig feladoü, személyes beprújtás esetén legkésőbb
2000.    aiiguszn]s    llú    14.00    óráig   behozott
pflyázatókat fbga4juk el.

A pályázati  adaüap és snnak kitöltéséhcz sznk-
ségcspályázafifelhí`Ásbeszere2hetőah"EKKőz-
alapítvány hodáján (Budapest V. ker., Akadémia u

:#4°i)e']###&Ptfltézkz##é"(T#;
Budapest  62.,  Pf:  25.),  illetve  léhívható  az  alábbi
inóemet     címekcn:      mp/lhrwrwmmpage.c3hu,
w3.datmet`hu/mék. A hiányü. aláírás nélmli vagy
elkéseft pflyá2atok érvénytelcmdL azokat a döntést
kövAeőáh&utánemTffio.ürikridd.e:2ooo.
szeptember 28d. (A kuratórium az elbffilás idő-

EmEi%bnd=mfiá#rEEkmí
lehetűség!

Csatolandó:
-    kitöltött adaflap,
-    önéletrajz (a pályázó az önéletrajzbm tűen ki

iskolai munkájára, tzmulmányi vensenyékcn elért
eredményeire,   távlafi   céljaha,   ambícióim   és
adjon számot, valamely ldsebbséti közössé8bm
végzett tevékmységéről),

-    a legu®lsó befg.ezett tmév véri bizopyítvány
fénymásolata  (akik  a  2000C00lcs  tané`bcn
kezdik meg a közSiskolai taDulmán)mikaL a 8.
osztályos  év  véri  iskolai  bizopritvány  fény-
másolatot, aldk techih*ftzőben, vagy félső-
fokú  szaldcépesltést  qyüjtó  kÉmést)en  vcsznék
részt, azok a legnagasabb iskolai végzEttségd}l

_##őntktv#án##bd"kEsebt*
szervezet,   egyesület   íiásbeli   ajánlása,   (több
ajánló  eseóén  az  eg)rik,  kötelezöcn  valamebr
kisebbséS önkományzat, bQj egyzett kisébbséa
szervezet, egyesület legycn! Az ajánlat a pályázó
ldsebbséS aktivitására utaljm ! )

-    100,-Ftos postai bélyeg.
A     pályázatokat     1     példínytmn     kérjük

benyújtani  az  alábbi  chm:  lewékh:  hoíEK
KÜzalapítvány   1387   Budapest  62.,   Pf:   25.   Szer
mélyes beadás eseóén: Budapest, V. ker., Ahdémia
u.  3.  HÁ240.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
aF:,toő%2koúol.-fisa,tásnié,#:nmué##á:yi3::'Ji-Phá:#éá:áiifse:á:á:á

A   MNEK   KÖzalapítvány   kuratóriuma   tanul-
mányi  ösztőndJj-pályázatot  hirdet  magyar  állam-
polgárságú,   cígány  (roma)  kisébbsédz  tareozó
hallgatók számáa, akik a 2000Á200 1 <s tanévbm:

- Főiskolán vagy egyetemen  az dső dipbma
megszeméséért   tantilmk   esti,   kvelező   vagy
tivoktatési fornúban,

- metve azok a másod- vagy továbl)i dip[oma
megszeizésééil   tanulók,    aldk   nappa]i,    esti,
levele2)ő  vagy  tivoktatási  formában   valamebr
föiskoh vagy egyeóem hallgatói.

Az ősztöndíj havi összege:  10.000,- Ft.
A pályázatok beadásának határidej e :

2000. szeptemt)er 29ú
A postai úton legkésőbb 2000. szeptmber 29ú

24.00  óráig  feladoti,  személyes  benyújtás  csetén
legkésőbb  szeptember 29ú  14.00  óráig  behozott
pályázatokat fogadjuk el.

A    pályázati    adatlap    és    amak    kitőltéséhez
szlikséges pályázafi femvás beszerriető a MNEK
Közalapítvány irodáj án @udapest, V. kcr. Akadémia
u  3.  H#40.),  vagy  postai  úton  a  pályázó  nevére
megcímzeü,  felbélyegzett  válaszboríték  ellenében

(1387  Budapest  62.   Pf.25.),   illetve  lehí`dató  az
alábbi     intemet     címékcn:     http:/^"rw:romapa-
ge.c3.hu,w3.datanelhu/mnéldc

A  hiányos,  aláírás  némli  vagy  elkésett  pflyá-
zatok  érvénytelmek,  azokat  a  dőntést  követö  3
hómp múlva megsemmisítjük.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2000. olútm
26-a.   (A   kuratórium   az   en)íiálás   időpontjának
vá]toztatási   jogát    femtartja.)    Az    eredménytől
minden pályázót írásban értesítmk

Csatolaiidó:
-    kitöltött adatlap,
-    önélemjz (a pályázó az őnéledajztmn téÉen ki

tanulmányi munkájára, tamlmányi ve]senyeken
elért eredményeire, távlati céljaira, ambícióira és
adjon számot valamely ldsébbséri közőssé8ben
végzett tevékcmységéről),

-    a    legutolsó    befejezett    tanév    véS    index
ftiymásolata (a KREDIT pcmtokaL illetve azon
hallgatólmak, aldk külföldön tanulnak, az index-
ben  szereplő  eredményeket  a  helyi  szabály®
zásnak  megfelelően  az  5  fokozaai  értékelésre
kérjük átszámítani),

2000.  máius "I."GO DHOM"

-    akik   a  2000#00lcs   tané`ben   kezdik   meg
felsőfokú   tanulmányaikat,   az   éretiséri   bi2o-
nyítvány  és  a  felvételről  szóló  ériesítés  fhy-
másolata.

-   kisebbségi    önkományzat,    bejegyzett    ki-
sebbséri  szervezet.  egyesület  írásbeli  aján-
lása. (Iöbb ajánló esetén az egyik, kötelezőm
valamely     kisebbségi     önkormányzat,     bc>
jegyzett    kisebbségi     szervezet,     egyesület
legyen!   Az   ajánlat   a   pályázó   kisebbségi
aktivitásána utaljon!  A pályázat elbírilásánál
a  kuratórium  döntését  segítheti  a  hallgató
tanáránák ajánlása is!)

-    másod-  vagy  további  diplomás  tanulmányok
elkezdése   esetén   az   első   /előző   dblomák/
diplom fénymásolata,

-    100,-mos postai bélyeg.

A   pályázatokat   1   példápban   kériük  be-
nyújtani   az   aJábbi   cínre:   levélcím:   I\OTEK
Közdapítvány 1387 Budapest 62. Pf:25. Szemébres
beadás  eseóén:  Budapest,  V.  ker.  Akadémia u  3.
HÁ240.
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Csud®t®risznu®  Í2. rész)
Hát,  lett  is  olyan  teríték,  amilyet

még   a   király   sem   látott   addig.
Temiett     ott     mindenféle     finom
pecsenye,   díszes   tálákon,   leöntve
valami      fölséges      finom      lével.
Hasonlót még a király szakácsa sem
tudott volna kiokoskodni. Huka, de
még gyémánttal töltött pulyka is volt.
A sok innivalót és süteményeket föl
sem  sorolom,  mert  a  végén  valaki
me8kívánja. Álmélkodott is a király,
a csodálkozástól úgy csóválta a fejét,
hogy majdnem leesett róla a korona.

- Add nekem ezt a taris2nyát, én
meg  cserébe  küldök  neked,  mond-
juk...  tiz  szekér  ffistölt  disznóhúst...
minden nap egy ökröt... sót...1isztet...
mindent, ami a konyhára kell. Be is
hordatom neked, csak győzzön sütni-
főzni  a  feleséged...  No,  és  ráadásul
fölruházom    a    gyerekeidet,    mert
tudom én jól, hogy hiába van enni-,
inrivaló,  ha meztelenül  és  mezítláb
szaladgál a sok rajkó.

No,   ez   végül   is   meggyőzte   a
szegény  cigányt.  Odaadta  a  tarisz-
nyát a királynak. A király megtartotta
szavát. Először is ruhát, cipőt küldött
minden  rajkónak,  aztán  az  élelmet
kezdték hordani a királyi szekerek. A
cigány boldog volt, mert igaz, hogy
meg  kellett  válni  a  tarisznyától,  de
nem    szenvedtek    szükséget    sem-
nriben.

A király is örült, és nagyon büszke
volt,  mert  csudataris2myája  egyedül
neki   volt  a  nagyvilágban.   Még   a
szakácsát is elcsapta, mert nem akadt
több   munkája   a   palotában.   Nagy
dáridók   kezdődtek   a   királyi   kas-
télyban.   Mindenki  torkig  ette,  itta
magát.  A  király,  hogy  mutassa jó-
szívűségét, elhívta a szegény cigányt
a kastélyba ffiteni. Persze a fizetsége
csak annyi volt hogy adtak neki néha
a tariszmya finomságaiból.

Mert, hogy szavamat ne felejtsem,
egy-két nap elteltével kezdtek elma-
radozni  a  királyi   szekerek.  Addig-
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addig,   hogy   végül   nem   is  jöttek
többé.  Nem  küldött  őfelsége  több
élelmet  és  ruhát  sem.  Később  meg
már  ffiteni   sem  hívták  a  szegény
cigányt.   De   hiába   akart   panaszia
menni,   az  őrök  még  a  kapun   se
engedték be.

Mérges  lett  a  cigány.  Fejszéjét  a
vállára  tette,   és   elindult  ismét  az
lstenhez.   Mert   kiokoskodta   ő   azt
már,  hogy  az  öregember  csak  a jó
lsten    leheteft,    azért    akart    rajta
segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta
a baját, hogy hogyan csapta be királyi
komája.   Kicsalta   tőle   a   csudata-
risznyát,  és  most  már  nem  állja  a
szavát,  ezért  metint  csaknem  éhen
halnak a gyerekei.

- Sose búsulj ! - mondta az lsten. -
Itt   van   egy   másik   tarisznya.   Ez
ugyanúgy  megteszi,   mint  az  első.
Biztami is úgy kell, mint a régit.

Megköszönte a szegény cigány az
ajándékot,     és     elindult    hazafelé.
Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni
a gyomra. Gondolta leül, kipróbálja a
taris2myát.

- Uccu, édes taris2nyám, add ki a
magadét!  -  momolta  a  varázssza-
vakat.

Akkor  annyi  bot  ugrott  ki  a  ta-
risznyából,  mint  égen  a  csillag,  és
mind a szegény cigányt ütötte-verte.
Jajgatott    is    az    kínjában.    Előbb
táncolt,   kapkodta   a   lábait,   majd
elterült, de a botok csák nem hagyták
abba.   Végre   eszébe   jutoft,   hogy
hogyan s2abadulhat.

- Uzsgyi,  vissza a taris2nyába!  -
nyöszörögte.

A botok azonnal visszamentek. Igy
aztán megmenekült szegény feje, de
alig  tudott  hazavánszorogiii.  Otthon
aztán azt gondolta:

- No, most kipróbálom a dolgot a
családon.

A  botok  a  rajkókat  is   alaposan
elverték.   Menekültek  volna   szegé-
nyek a verés elől mindenfelé, de nem

1ehetett.   A  cigány  végül  visszapa-
rancsolta a botokat a helyükre. Akkor
vállára vette a taris2myát, és indult a
feleségével a királyi palota felé, ahol
most is nagy mulatságia készültek. A
sok    vendég    érkezése,     fogadása
közben észre sem vették a kapuőrök,
amikor   besettenkedtek.   A   cigány
rögtön   rátalált   a   réri   tariszmyára.
Gyorsan  kicserélte  az  újjáL.  A  régi
tariszmyát   odaadta   a   feleségének,
hogy vigye  haza,  ő  meg kiment  az
udvarra, s az ablakból leste, hogy mi
fog történni

Szólt  a  muzsika.   Gyülekeztek  a
királyok,   hercegek,   grófok,   bárók.
Mikor  már  minden  vendég  megér-
kezett, a király intett a zenészeknek,
hogy  hag)ják  abba  a  muzsikálást,
mert szólni akar.  Akkor a vendégek
ftile hallatára elkiáltotta magát:

- Uccu, édes tarisziiyám, add ki a
magadét!

Hát,  az ki  is  adta.  Lett olyan,  de
olyan  haddelhadd,  amilyenről  még
az öregapám sem hallott. Hogy hány
bot ugrott ki a tarisznyából, a2* senki
nem  ért  rá  megszámolni.  A  botok
kékre-zöldre   verték   a   vendégeket.
Azok persze ész nélkül menekültek,
aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az
az  ablakon  ugrott  ki.  Amikor  már
egyedül  maradt  a  király,  belépett  a
terembe  a  szegény  cigány  is.  Már
éppen a királyt kezdték volna vemi a
botok, amikor visszaparancsolta őket
a  tarisznyába.  MéSscsak  a  komája
volt a király, még ha nem is tartotta
meg az adott s2avát.

A királyhoz azóta sem megy senki
vendégségbe, féhek a veréstől, de a
király sem hív azóta vendéget nagy-
nagy szégyenében.

A   szegény   cigányék   pedig      a
csudatarisznyákkal még ma is élnek,
ha meg nem halták.

Mdkula Lívia, Szarvas,1956.
Sáfár Sándor gyűjtése.

"I`"GO DROM" 2000.  máius
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Első rejtvényünk is a kirándulással, táborozással kapcsolatos. Az összekevert betűk sorrendbe rakása
után M''ffi arország nevezetes kiránduló és táborhelyeit olvashatjátok el !-1-tl==]-        -    -

- llllE1-IIIIF,
AATB LN                                    NZAKÁ                             ATMAÁRÁHZ

GOBTHROÁY                                     CRSLBECILÉ

A négyzethálókban 1 -1 gyönyörű nyári virág neve van elrejtve. A helyes megfejtés esetén összeolvashatiátok
a virágok nevét, a bal felső sarokból átlósan kiindulva a jobb alsó sarokba.
A két virág nevét kéijük beküldení!             _`._.z.   =S`..Z_

virágnak van D
konyhal hulladék D

rftka flúnóv D
zajoe másképp®n D

bhór törzsű fa D
az orvosság Ez®  ED

ceruzaírást ®itünóet D
fán óiő, rágcsáló állat D

wlk ógtájunk ED
jámű D

hápogó állat D
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Berentén is . . .
Bcm:tén  megalakult  a  helyi  Lungo  Drom  szervezet.  Az

alakuló ülés résztvevőit Bobdás Andrásné, a Kazincbarcikai
Lungo  Drom  és  Cigány  Kisebbséti  Önkomán)zat  elnöke
köszöntötte,  külön  is  Ka]lus  Lászlóné  polgámestert  és  a
képviselő-testiLlet több taöát. Majd a megalakítandó szervezet
céljairól szólt, amelyben Íő szerpet kap az érdekképviselet. Ezt
követőcm   a   tisztségviselők   megválasztására   került   sor.   A
jelenlévők az új szervezet elnökévé Gazsó Zso]tot választották
rieg  egyhangú  szavazással.  A  két  alelnök  nókai János  és
Molnár   Jó2sef  ]ett.   Gazsó   Zsolt   kö§zönetet   mondott   a
bizalomért és ígéretet tett am, hogy a legjobb tudása szrint
dolgozik majd a kitűzött célok elérése érdekében.

Regionális konf ierencia
Két  napos  reSonális  konferenciát  rendeztek  Szerencscn  a

kisebbséti önkormányzatok és ciril szervezetek képviselőinek.
A résztvevőket elsőként Magda Gábor, a zempléni település
polgámestere  köszöntötóe  ald  a  rendezvény  fontosságáról  is
szólt. A kisebbségek nevében Aradí Pál sajnálattal állapította
meg,  hogy  a cigányságot még mindig  sok sérelem éri,  ezért
sziikség van a párbeszédre.  A két nap során számos előadás,
tájékoztató hapgzott el, amely a kisebbséri önkományzatok és
civil szervezetek munkájában j ól has2nosítiiató.

MEGRENDELŐ
Megrendelem az LD című roma lapot

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

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

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

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

negyedévre: 294 Ft

A megrenddőlapot és Qtz előfizelési dQál
a szeTkesziőség c{mére kéúük eü.iüami:
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5000 SzoLnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
(06) 56/372-269

Előf izpti.ető rózsasúnű
postai utiványo"

FIT Miskolcon
Foglalkoztatási lnformációs Tánácsadót adtak át Miskolcon

a  Tudomány  és  Technika  Házában.  Célja,  hogy  segítse  a
munkanélküliek  elhelyezkedését,   illetve   a  munkaerőpiacm
kerülő fiatalok pályaválasztását.

km

Gyanús inf iarkius
Nem biztos, hogy infarktus végzett azzal a szabadegyházi

roma embenel, aki hétíő este egy utcai verekedést követő
intézkedés  során  a  rendőrök  által  ütlegelt  fiát  próbálta
megvédeni  -  tudatta  a  Roma  Sajtóközpont  szemtanúk
állításaira hivatkozva.

Nevük elhallgatását kérő, nem roma szerint a szábadegyházi
körzeti megbízott hívására érkező sárosdi rendőrök brutálisan
összeverték az incideriben részt vevő egyik család tagjait. A fia
segi'tségére siető - az egyik rendőrt meg is ütő - pán folytatták
az ütlegelést, és ő neTiány peiccel később medialt. A helyszíme
ldhívott körzeti orvos úgy tudja, hogy - a sajtóban megjelcnt
hírekkel szemben - a halott fffnak korábban nem volt szív-
problénrija.

Az  elhunyt  hozzátartozói  a  Roma  Polgáijogí  Alapít-
ványhoz  fordultak.  Az  alapítvány  ffiggetlen  igazságügyi
orvos szakértő bevonását és az eset kivizsgálását kéri.

avépszabadsáD

Ballagás
a pécsi Gandhi Gímnáziumban
Közép-Euópa       és       Magyarország       első       cigány

középiskolájának  elsőként  végző  osztálya  szombaton  vett
búcsút  pécsi  alma  materétől,  a  Gandhi  Gimnáziumtól.  A
ballagási ümepségen Csovcsics Erika igazgató búcsúztatta a
hatosztályos     gimnázium     első     végzős     évfolyamának
tizennyolc   diákját.    A   végzős    diákok   közül   tizenhatan
felsőfokú  oktatási  intézményben  szeretnék  folytatni  tanul-
mányaikat.  A  végzősökkel  együtt  187  diák  tanult  ebben  a
tanévben   a   ginmáziumban,   de   a   jövőben   foko2atosan
háromszáz körülire szeretnék bővi'teni a létszámot. A tanulók
az  érettségihez  egy közép-  és  egy  alapfolri nyelwizsgát is
teljesítenek, a nemzetiségi tantárgyak között a lovari mellett a
beás cigány nyelv is szerepel -jelentette az MI`I.

aYépszal]adság 2000. május 15. )

Helyreigazítás
Az LD áprilisi számában a vendégünk: Nagy Gusztáv című

cikkünkben sajnálatos módon az alábbi mondat tévesen jelent
meg: „Eközben - felesége hálála miatt - egyedül nevelte két
gye-ekét.„

Nagy Gusztáv felesége él és reinéljük, hogy jó egészségnek
örvend. A tévedésért az érintettek elnézését kérjük.

A szerkesztőség
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Június 1., csütörtök
Celldömölk
Ónod
Szeged-
Cserepes sor
Vésztő

Ok,
-Oák,

®k,
-Oák,

Június 2., péntek
Gyöngyös
Gyula
Hódmező-
vásárhely
Miskolc
Pécs

Kaba
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Lai.osmizse
Miskolc
Nagykőrös
Pápa
Pécs
Pécs
Szeged-

-Oá,

Nagyecsed        -oák,
Nagykanizsa      -oák,
Pápa                      -oá'

Június 7., szerda
Kaba                       -ok,
Miskolc                 -oák,
Szeghalom         -oák.
Tura                      -oák,

-oák,     június 8., csütörtök

-Oa,
®k'
-R,

Június 3., szombat
Abony                    ®á,
Békéscsaba      -oák,
Harta                    -oák,
Kecskemét           -ok,
Komló                    -oák'
Ke cske m ét           -kj v,
Kompolt               -oák,
Magyarnándor  -oák,
Marcali                    -ok,
Miskolc                   ®k,
Pécs                     ®k,
Pécs                       -R,

Június 4., vasámap
Bé késcsaba         -av,
Dunaújváros      -oák,
Gyoma-
endrőd         -av+mgv,
Jásza páti            -oá k ,
Jászárokszállás   -av,

Komádj                  -oá,
Szeged-
Cserepessor      -ok,

Június 9., péntek

Miskolc                    -ok,
Sásd                    -oák,

Június 10., szombat
Jászberény       -oák,
Kecske m ét           -o k,
Kecskemét           -kjv,
Kiskundorozsma -ok,

8ísdk°'C               .o-3Í;
Pécs                      -ok,

Június 11.,
vasámap

Bé késcsa ba         -av,
Dabas                 -oák,
Dombóvár             -ok,
Fülöpszállás       -oák,
Gyomaendrőd   -oák,
Hunyadfalva         -bv,

-UV,         Ka posvár              -o k,
®k,         Kaposvár              -av,
-av,        Kecske m ét           -o k,
®k,        Kecskemét           -kjv,
-kjv,         Kiskunfélegy-

-oák,        háza                    -oák,
-kuv,         Miskolc                    -av,
-av,        Pécs                   -oá k ,

-oá k ,        Pécs                      -av,
-av        Szeged -
-av,        Cserepes sor      -kjv,
-kjv,        Sze kszá rd          -oá k ,

-oák,        Szentes                -oá,
-R,         Szolnok                  -av,

Cserepes sor      -kjv,
Pécs                     -av,
Szolnok                  -av,
llsza kécs ke         -av,
Új.szi lvás              -oá k ,

Június 5., hétfő
Csongrád             -oá,
Putnok                 -oák,

Június 6., kedd
Bátonyterenye  -oák,
Cegléd                   -oá,

Tompa                    -ok,
Tompa                    -av,
Tarnaméra         -oák,
Zalaegerszeg      -av,

Június 13., kedd
Gönc                    -oák,
Heves                  -oák,
H eves          -av+ m gv,
Zalaegerszeg    -oák,

Június 14., szerda
Békéscsaba
14-28-ig

Nemzetközi
Kiállítás és Vásár
Csoma               -oák,
Makó                      -oá ,
M ezőcsát           -oák ,
Miskolc                   osk,
Polgá r                 -oák ,

Június 15„
csütörtök

Szeged-
Cserepessor      -ok,

Június 16., péntek
Miskolc                    -ok,

Június 17., szombat
Fadd
Kecskemét
Kecskemét
Miskolc
Mohács
Pécs
Sárbogárd

Június 18.,
vasárnap

Békésszent-
andrás
Böhönye
Dabas felső
Dunaföldvár
Dunaújváros
Fadd
lzsák
Jászalsószent-
györgy
Jászárokszállás
Kaposvár
Kaposvár
Kecskemét
Kecskemét
Kenderes
Kiskunfélegy-
háza
Miskolc
Mórahalom
Öcsöd
Pásztó
Pécs
Pécs

-Oák,
-ok,
-kjv,
-Ok,

®ák,
-Ok,

-Oák,

-av,
-av'

-Oák,
-Oák,
®ák,
-Oák,

-av'
Szászvá r           -oá k ,
Szászvár    -av+mgv,
Szeged-

Terény                 -oák,
llszakécske      -oák,
Tokaj                     -oák,
Törökszentmiklós

-Oák,
Vác                      -oák,

Június 20., kedd
Fertőszent-
miklós                   -oák,

Június 21., szerda

Jánoshalma       -oák,
Miskolc                  -osk,

Június 22.,
csütörlök

Ózd 22-25-ig
Termékbemutató
és Vásár
Ragály                 -oák,
Szeged-
Cserepessor      -ok,

Június 23., péntek

Komádi                -oák,
Miskolc                    -ok,
Tata 23-25-ig
Víz-Zene-Vlrág
fesztivál

Június 24., szombat

Dunapataj           -oák,
Jászárok-
szállás
Kapuvár
Kecskemét
Kecskemét
Mágocs
Mindszent
Miskolc
Őriszentpéter
Pécs
Szjl

Cserepessor      -kjv,     Június25.,

S_Z_o{lppk                  _-9,V.      vasámap
Békésszent-
andrás
Békéscsaba
Csoma
Drávafok
Dunaújváros
Heves
Jászkisér
Kaposvár
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Ka posvá r              -av,
Kecske m ét           -ok ,
Kecs kemét          -kjv,
Kisújszállás        -oák,
Miskolc                    -av,
Mórahalom            -bv,
N agykáta            -oák,
Nagykő rös         -oá k ,
Pásztó                  -av,
Pécs                   -oák,
Pécs                     -av,
Pé csvá ra d         -oá k,
Rag á ly                   -bv,
Szeged-
Cserepes sor      -kjv,
Sze kszárd          -oá k,
Szil                             -bv,
Szolnok                  -av,

áer:á:eyntpéter      -ok'
-nmv,

Június 26., héffő

Szécsé ny           -oá k ,
nszacsege         -ÜV,

-oák,     Június 27., kedd

?o€;         Pincehely           -oák,
-kjv,     június 28., szerda

-Oák,
-oák,         Miskolc                osk,
-ok,     június29.,
-Ok,     csütöitök

::5;       sz:::d-              -ok'

Cserepessor      ®k,

Június 30., péntok
Dévavá nya          -oá ,
Miskolc                    -ok'
Pécs                       -R'
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