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a mienktől eüérő vélerriér.yt is ködi.
A leveteket röviditve,

szeTkeszletL f iormábQrri a4j uk közre.

A  Békés  megyében  élő  cigánylakosok
XVII.   Spomapja  ez  é`ben  júniu5  3-án
Gyomaendnőd    városában    került    meg-
rendezésre. A Sportnapot Dr. IMvis lmre
polgámester úr nyitotta meg, köszöntötte
Domokos  Lászó  urat,  a  körzet  ország-
gyűlési  képviselőjét,  a  megyei  közgyűlés
elnökét,   Zsigmond   Károb   és   Pusztai
József urakat az mzágos Cigány Önkor-
mányzat   tagjait,    Dógi   János    uraL    a

házigazda város cigány kisebbségi  önkor-
nriyzatának  betegségéből  felépülő  ehö-
két.

A  Megyei  Spomapon  Békés,  Gyoma-
endrőd, Mezőberény, Füzesgyarmat, Vész-
tő, Geszt, Mezőgyán, Sarkad, Békéscsaba,
Qosháza, Dóboz és Szarvas településekből
majd  négyszáz  résztvevő  versenyzett.  A
gyemek és felnőtt résztvevők 60- 1 m200-
400   méter   fiitásbaiL   kislabdadobásban,
távolugrásbar]    súlylökésben   és   családi
fiitásban, a fiúk és felnőttek ldpáb/ás fbci-
ban,  a lányok  és  asszonyok  kézilabdában
mérték össze tudásukat.

A települések versenyében Békés, Geszt,
Füzesgyarmat,    Chosháza>   Gyomaendrőd
szfflezte a legtöbb pontot.

Első heüti értek el:
- Miliácsi Katatin, Mezőberény
- Vadász GÍzeLLa, Füzesgyamat
- Farkas Borbá]a, Chosháza
- Hbbobr Renáta. Geszt
- Vri Páma, Békés
- Sziegl Amamária, Békés
- Czinanó Tamás, Békés
- Gyöngyösi Rómeó, Mezőhegyes
- Tdpa ljászló, Füzesgyamat
- Farkas lstván, Cmsháza
- Czinanó Egon, Békés
- Áso6 Család, Békés
Kipályás     fiú     foci:     1.     Békés,     11.

Gyomaendőd, m. Mezőgyán
Kispályás   fehőtt  foci:   1.   Szarvas,   11.

Gyo-drőd, m. Békés
Női  kézilabda:  1.  Békés,  11.  Geszt,  HI.

Mezőgyán
Az    izgalmas    veiseny    győzteseit    a

támogatók jóvoltából  ez  évben  is  sikerült
értékes, praktikus jutalmakban részesíteni,
de a fő eredmény az együtt töltött szép nap,
a sportszerű versenyzés élménye volt, ami a
rendező házigazdák érdeme.

Békéscsaba, 2000. június 8.

Hevesi JÓzsef
nemzeüségi szakfiőtanácsos

Puskás Ottilie
Hímeves    cimbalomművés2nő,

Puskás  Bé]a  kolozsvári  prímás
nővére,  országos  körútjai  au[al-
mával    hangversenyeket    adott.

Fáty®I
Néhai   Fátyol   Lajos   leánya,   a

század  elején  a  Vígszínház  egyik
művészéhez   ment   féijhez.   Ismert
társaságbeli    hölgy    volt,    a    pol-

Érdemes   megjegyezni,   hogy   a
cimbalom a nők között is elteijedt
és  kedvelt  hangszer  volt  már  a
múlt század közepétől.

KláT®
gárosult    cigányságát    vállaló    nő
mintaképe.

(Csemer Géza: Habiszti)
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HOMALYOS  CIGANY  JOVOKEP!

E gyik   határozott   karakterű   országos   roma   vezető,
Lakatos Oszkár, az Országos Cigány Önkományzat
eg)rik   alehöke   a   Nyíregyházán   rendezett   kong-

resszusként   aposztrofált   Kárpátok   EuróréSó   Kisebbségi
tanácskozásán   dr.   Hende   Csaba   igazságüg)ri   miniszteri
államtitkár   protokolláris   tájékoztató   jellegű   expozéjának
meghallgatása    után    bátorkodott    meöegyezni,    hogy    az
elmondottakat immár legalább tizenötödször hallj a.

Mit  mondjak?  Első  hallásra  bizonyára  nem  csak  engem
érintett  medepetéssel,  hanem  másokat  is.   Államtitkár  úr

í:#:s#bbEo#nffüe,ga'ksáá:íyE:ev#,ú%
nemmondhatmást,csakaziamiakormánypolitikája.Ésnem
biztos,     hogy     tizenőtödször     mondja     el,     lehet     csak
tizenkettedszer.

Nem  okozott  derültséget.  Inkább  meditációra  késztetetL
Nem törvény és rendeletek citálását,  áltáLánosságokat várt a
kongnesszus,    hanem    konkrét   eredményeket,    a   nemzeti
kisébbségek,   különösen   a   cigányság   gondjainak   érdemi
kezelésének   konstmktiv,    átlámató,   világos   koncqxrióját.

EE:*vhooEmíöo]nddmdari#üva]#titágf7o#Lóbí:::oőka:
kisebbségek  ügyével  megbízott  politikai  államtitkár.   Vagy
lfakatos Oszkár alelnök úmak kellett volna más tanácskozást
választania. Eg)más mellefti elbeszélés folyt. Lehet, hogy nem
tudott mást, újat, érdemlegeset mondani? Ezt aztán ki így, ki
úgy  minősítheti.  Ennyit  csak  s2abad.  Különösen  ha  valaki
olyan  szalonképesen,  kultúrált  hangnemben  teszi,  mint  az
alehök úr.

És   nem   különben   azért,   mert.  szólásszabadság   van.   S
meghallgamak!      Hallathatod     a     hangod,     kritizálhatsz,

grodLdp:fl#=:ytkpü:eÉO:ym:=*::e#t&#a*h:::;
elégedetlenkedésed    nem    jár    kövedcezményekkel.    Mert
megeshet s megtapasztalhatod, ki az úr, ki húzza a vonót, ki
osztja a káftyát. Amit államtitkár úrtól hallottunk. az a semmit
mondás disszertációja volt. Lufik eregetése.

Az   infomáció,   már   ami   a   cigányság   életiielyzetének
javításáról  ígéretfolyamként  zúdul  ránk  a  hatálomtól,  már
régóta  ugyanaz.  Még  egy  valamire  való  árverezésen  sem
adnának érte egy lyukas garast sem. Nyolcadik éve nyúzzák
boldogok és boldogtalanok, hozzáértők és laikusok, jó szán-
délúak és rá csak hivatkozóak a sze(encsétlen középtá`ú roma
programot. A régi nem volt jó? Átdolgozták Rendben van! Ez
meg,  mint mondjálL  csak  óhajokból  áll.  Nem  igaz.  El  kell
olvasni a Lungo Drom Választási Koah'ció Emberhez méltó
életet  címmel  megjelent  könyvecskéjét.  Csupa  konkrétum.

:ee'#ítb#kt#:#:t=3?m:aÉsj:iEzŐ#oÉy#
Akcióprogramokat  kért  hozzá  a kormány  a  tárcák  részéről.
Elkészültek?  Nem?  Kj  tudja?  Szeretnék  belqillantani.  Hol
vannak? Fü látta?

a  nem jó  az  Országos  Cigány  Önkormányzat  által
kidolgozoft,   keretbe   foglalt,   s   a  középtávú  prog-

ban felvázolt cigányság jövőkép, akkor miért nem
készít  a hatalom  a  cigányolmak  egy  másikat?  Velünk  vagy
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nélkültmk. Csak látnánk már egy átfogó, a cigányság közeli és
távoli  jövőjét   felvázoló   koncepciót.   Súlytalanná  váltak  a
szavalq   már   aviq   megavasodott   minden,    a   cigányság
élethelyzetéről   még   a   legavatottabbák   szájából   elhangzó
információk is. Nincsen bennük semmi új, semmi érdemleges,
semmi megfogható, értékelhető. Idegesítőbb, idegeket őrlőbb,
fájdalmat okozó annál több.

Kjapadóban már az ígérgetések reményfolyama is, melyből
itt, most csak a „szerencsétlen", mézesmadzagként beígért az
általános iskolások részéne juttatandó  100. milliós tanulmányi
ösztöndíjat említem. Ki tudja hol, hány fórumon hangzott  már
el  Győrtől  Nyíregyházáig.   El-elhangzik,  hogy  hol  tart  az
adminisztráció, hol, ldk, hogyan pályázhatnak, csak pénzt nem
látnak a gyerekek. Arról nem is szólva, hogy az a bizonyos 1 00
millió  kibrunsztolása  sem  az  Ő  érdemük.  Azt  a  bizonyos
gesztenyét - amely még  sül!  - is  más  kaparta ki,  s  nem  a
felügyeletet    ellátó    tárca.     Már    mindegy    lenne,     csak
megvdósulna. I,egalább ennyi.

Devalválódik a bizalom.  Megtelt az ígéretek padlása.  Egy
nyomatékkal még ráerősített Nyíregyházán Hende államtitkár

r=?t8yü#Svao#L#kE#Éi:ti:EseÉekariK:nfl%6m#
ösztöndíj odaítélését sürgetőknek, hogy „nyugodjanak meg, a
pénz  megvaiL  jó  helyen  vaiL   garancia  rá  az  igazságügy
miniszter asszony. "

A   magyarországi   cigányság   élethelyzetének   javításáról
konkrét  közeli  vagy  távoli jövőképről  semmi  érdemlegeset
nem hallottunk.

E gy esztendővel ezelőft,1999. júniusában áLákult meg az
új Cigányügyi Bizoftság. A Népszábadság 1999 június
7-ei számában a következő olvasható:  ,A cigányüg]ri

tárcaközi  bizottság  megalakulásakor  derül  ki,  hogy  mennyi
pénz jut a kormány romaprograipjának végrehajtására.

Nem tudom, kiderült-e már? Ald tud róla, hogy az említett
célolm mennyi pénzt szántak a tárcák, amelyet a középtávú
intézkedési csomag ír elő számukra, kérem jelezze!

Egy bizonyos:  ez év június  6-án kedden,  rendkívüli  ülést
tartott  a  Cigányügyi  Tárcaközi  Bizottság,  amelyen  Hende
államtitkárúrisméthangsúlyozta:,,...akormányzatésaromák
képviselői megkezdték egy hosszú távú stratégia kidolgozását,
amellyel  -  a már  elfogadott  középtávú  intézkedési  csomag
mellett - a cigányság helyzetén kívánnak javítani." Íme egy
újabb   ígérvény,   holott   még   az   eddiriekben   sem   történt
valój ában előrelépés.

Tény,  hogy  az  említett  tanácskozáson  nem  képviseltette
riagát az Országos Cigány Önkományzat.

arkas  H-órián,-  az  Országos  Cigány  Önkormányzat
elnöke       újságírói       kérdésre       azzal       indokoltaF távolmaradását, hogy „a tavály elfogadott   cigányüg)ri

kormányhatánozat  óta  nem  történt  érdemi  lépés   a  romák
érdekében."  Ez  viszont  érdemi  válasz  volt,  akáhogyan  is

=#gazh,#o°g.t:v8ftyfteginísö::ki#o?Sah'=#°m#H#
cigányság jövőképe. Ki lát a jövőbe, mikor tisztul?

Farkas -án

I`"GO DROM" 2000.  iúnius



Jaj,  Istenem,  hol  az  otthon?  -  énekelték  cigányok  és
nem   cigányok   a   Roma   Esély   Altematív   Alapítványi
Szakiskola,   Középiskola   és   Kollégium   tanévzáró   ün-
nepségén. A dalban feltett kérdésre a választ is megadták
műsorukban  a  diákok:   az  iskolában,  ahol  ezúttal  nem
tanulni,  hanem  ünnepelni  gyűltek  össze  tanárok  és  ta-
nítványok.

A  tanévzáró  minden  iskolában  vidám.  Ám  a  legtöbb
oktatási  intézményben még ekkor is  szokatlan  a vastaps
és  a  diáksereg  önfeledt  éneklése.  A  Roma  Esély  tanu-
lóinak   azonban   mindez   olyan   természetes   volt,   mint
átvenni a bizonyítványokat. Szólt is a dal romától és nem
romától, cigányul és magyarul egyaránt. Doncsev TosÓ, a
Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségi  Hivatal  elnöke  ezért  is
vélte  úgy,   hogy   a   szolnoki   iskola   diákjai   szeretetből
példát mutatnak az egész országnak.

-  Az  esély  a  jobb   életre  az  iskolában  kezdődik  -
fogalmazta    meg    köszöntőjében     az     Oktatási     Mi-
nisztérium    helyettes    államtitkára.    Környei    László
szerint  ezt értették meg a Roma  Esély tanulói,  akiknek
most  az   a   feladatuk,  hogy   ezt   a   kömyezetükben  is
tudatosítsák.      A   kisebbségben   élő   emberek  ugyanis
olyanok,  mint  azok  az  angyalok,  akiket  egy  számnyal

teremtett   az   lsten.   Össze   kell   fogódzkodniuk,   hogy
repülni tudjanak -mondta Kömyei László.

Szolnok polgármestere mindezt azzal  egészítette ki,
hogy   az   esélyhez   lehetőséget   is   kell   adni.   Szalay
Ferenc   szerint   ezt   igyekszik   is   minden   eszközzel
biztosítani  a  megyeszékhely  önkormányzata.  Farkas
FIórián,  az  Országos  Cigány  Önkormányzat  elnöke
arra  emlékeztetett,   hogy  jó  úton  indult  el   a  Lungo
Drom,    amikor    1995-ben,    a    cigánypolitika    rend-
szerváltó      programjának      megfogalmazásakor      az
oktatást állították középpontba. Ezt jelzi az a példátlan
társadalmi   és   politika   támogatás,   amit   a   szolnoki
iskola  élvez.  A  cigány politikus  szerint  azonban  még
csak   félúton   jámak.    Szükség   van   a   Roma   Esély
program      alapján      működő      óvodákra,      általános
iskolákra,  sőt egy  olyan szociálpedagógiai  főiskolára,
ahonnan   a   cigány  ügyért  dolgozni   tudó,   felkészült
szakemberek kerülnek ki.

Jelezendő,    hogy    a    Roma    Esély    már    országos
programmá nőtte ki magát,  a tanévzáró ünnepség végén
az    iskola    felvette    egykori    szakma`i    vezetőjének,    a
közelmúltban   elhunyt   Dr.   Hegedűs   T.   András   pro-
fesszomak a nevét.

•.                   _`S                    SS                             `S                              ®.SS:```-:                               .:.--S:

Énáss!s±zás a ±emE`\s±k&affisEÉl
A valódi változások nem történtek

meg  a  romák  oktatásában  -  fogal-
mazott  Dr.  Kerékgyártó  T.  István
társadalomkutató    azon    a    konfe-
rencián,  melyen  megpróbálták  egy
asztalhoz ültetni a különböző cigány
iskolák  vezetőit.  A  szakember vita-
indítójában   kijelentette:   mindenek-
előtt  egységes  gondolati  rendszerbe
kellene  foglalni  az  egymás  mellett
fiitó iskolai progamokat.

Doncsev    TosÓ,    a    Nemzeti    és
Etnikai    Kisebbségek    Hivatalának

(NEKH) elnöke úgy látta, legalább a
pedagógusoknak     kell      megfogal-
mazniuk   a   programokat,   amelyek
mellé    aztán    odaállhat    a    hivatal.
Azokat    a    vélekedéseket    azonban
túlzásnak tartotta,  amelyek szerint  a

rendszerváltás   óta   eltelt   tíz   évben
nem   történt   volna   semmi   cigány-
ügyben, hiszen elkészült a középtá\ú
kományzati cselekvési program. De
jó esély van arra is, hogy 2002-re két
városban - Debrecenben és  Szolno-
kon  -  cigány  kollégiumok jöjjenek
létre.

Az     Országos     Cigány     Önkor-
mányzat vezetője elismerte:  szükség
van a középtávú programra.  Farkas
Flórián  szerint  azonban  a  cigány-
ságnak  nincsenek  évtizedei  kivámi
az  eredményeket.   Ha  nem  lesznek
rövid       időn       belül       érzékelhető
változások,  akkor  felmorzsolódik  a
cigányság.  A  roma  politikus  éppen
ezért    sürgette,    hogy    a    komány
kezelje  nagykorúként  a  cigányügyet

és adjon a változtatáshoz eszközöket
a  cigányság  legitim  képviselőinek  a
kezébe.

Az     oktatásról     szólva     Farkas
Flórián  kijelentette:   minden  roma
iskolára   szükség   van,   bámilyen

program     alapján     is     neveli      a
gyerekeket.   Ám   azok   működését
megfelelő  állami  támogatások  nél-
kül   bizonytalannak   tartotta.   Szor-

galmazta,     hogy    a    pedagógusok
közösen fogalmazzák meg a cigány
oktatás legégetőbb problémáit, amit
aztán..    az      OCÖ      kellő      súllyal
képviselhet  a  nyilvánosság  előtt  és
a kormányzattal  folytatott tárgyalá-
sokon.

Teleki József
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Kosztics LászLó és Kassaí Zsófia

Kosztics  László  munkásságát  a
Lungo    lhom    lap    figyelemmel
kísérte,  mint  annyi  más  tehetséges
művésznek,  bemutatkozási  lehető-
séget biztosítottLmk,  s  nyomon  kö-
vettük,     ahogyan     a     tehetségük
„beéreff'.

nyen    beérett    kalász    Kosztics
László   is.    Kerékgyártó   lstván
művészettörténész, esztéta, emigyen
méltatta  a  megnyitón  a  szobrász-
művész munkásságát.

-  Kosztics   l,ászló   beás   cigány
családból   szánnazik.   A   fáíáragó
mesterséget a nagyapjától leste el. A
beások  között  sok  az  ügyes  kezű
mesterember,  aldk  Íőleg használati
tárgyakat       készítettek,       teknőt,
kanalat, sodróíát, tálakat.

Kosztics László nem ezen az úton
indult el. Ő alkomi akart, kezdetben
a  naturalista  irányzatot  követte,  a
közvetien    látást    ,,lemásolta".    A

#;b:nk:|=yíeáetsáe*#őmrgtfta
Dagasztó,  Fahordozó,  Czinka  Pan-
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na,    Paganini     szobrai,    amelyek
„fényképszerűek".

Ahogy a művészet és a lélek émi
kezdett a stilus és a mondaniváló a
nauralizmusból átváltott az expresz-
szionizmusba. A Vértanúk fája című
szoborkompozíció,  emlékeztető  és
mementó is egyben. A zöld levelek
az   ágak  végén  azt  szimbolizálja,
hogy  a  vértanuk  hálála  nem  volt
hiábavaló,  mert  a  rügyek új  életet
hajtottak.

Kosztics László  1977-ben fáragta
meg   lstván  me8koronázása   című
művét,   amely   az   eg)rik   letiobb
alkotása. A művész utolsó időkben
készített    művei    a    belső    látás
irányításával készültek,  egy tudatos
művészeti  és  emberi  váltás  tanúi
lehetünk,     mint     sti'lusban,     mint
szellemiségében  egyaránt.   Ezek  a
szobrok,    szoborkompozíciók    el-
gondolkodtatóak,   megfejtésre   vá-
róak.   Újszerűségük  az  eredetiség
igényességével   lepnek   meg   ben-
nünket.

Kosztics IÁszLó: Vértanúk f;üa

Tiszteletet   parancsoló,   ahogyan
Kosztics l,ászló ezt a tíz évet vérig
csinálta,     önmagát     menedzselve
megtalálta  azt  a  lehetőséget,  hogy
nriként adja el a szobrait.

Ma még nem elég alkotni, az élet-
ben maradáshoz több  kell.  Jó  kap-
csolatok és megragadható altematí-
vákra  van  szükség  ahhoz,  hogy  a
művész  folyamatosan  alkomi  tud-
jon.

Rácz Lajos

Pipázó öreg

„I."GO DROM„ 2000.  iúnius
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Zsigó  Jenő  bevezetőjében  anól  beszélt,  hogy  a  tehet-
séges  roma  fiataloknak  egyre  nehezebb  a  továbbtanulási
lehetőségük,   az   esélyeik  nagyon  beszűkültek,   mivel   a
továbbtanulásnak komoly anyagi vonzata van.

Nagyon sok fiatalnál nem derülhetett ki, hogy tehetséges
talentummal  van  megáldva,  mert a megmérettetésre nem
kerülhetett sor az említett anyagiak miatt.

A  Cigány  Ház  azért jött  létre  1987-ben,  hogy  az  am-
bíciózus fiatalok közép és felsőfokú oktatását elősegítse. A
támogatás   ösztöndíj   fomában   történik.   A   középfokú
intézményben  tanulókat  5000,  a  felsőfokú  intézményben
tanulókat 8000 forint támogatásban részesítik. A Romano
Kher  állandó,  élő  kapcsolatban  van  a  tanulókkal.  Csak
személyesen vehetik fel a j uttatást, ezzel szeretnénk szoro-
sabbá  tenni  a  fiatalokkal  a  személyes  kapcsolatainkat,
amely egyben a magánéletük gondjait is jelentheti az adott

esetben.  Az elmúlt  12  év  alatt közel  1000  fiatal  részesült
ösztöndíjban.   Csak  közepes  tanulók  részesültek  benne,
csak  ez  volt  a  megkötés,  semmilyen  elkötelezettséggel,
megkötéssel nem jár az ösztöndíj odaítélése.

A  Thália  színház zsúfolásig megtelt.  Sokan  kíváncsiak
voltak  a  roma  fiatalok  gálaműsorára.  Annál   is  inkább,
mivel a belépés díjtalan volt.  Sok szimpatizáns „magyar"
ember is kíváncsi volt a roma fiatalokJ.a.

Zsigó Jenőt az az elv vezérelte,  hogy  minél  több  fiatal
felléphessen, ezzel megmutatva tehetségét.  Ezért a műsor
nem volt fekonferálva, a műsorfiizetből lehetett követni az
adott művész nevét és az előadott művet.

A   műsor   számomra   nagyon   színvonalas   volt,   fiatal
tehetségek  mutatták  be  tehetségüket  hegedűn,  zongorán,
cimbalmon,  nagybőgőn.  Imponáló  felkészültséggel  adták
elő a zeneműveket.  0ldásként divatbemutatóra került sor.
Számomra imponáló volt, hogy egy molctt lány  is kapott
esélyt   arra,   hogy   végigvonuljon   a   kifutón.    A   színi
növendékek  verseket  mondtak.  Kissé  groteszk  humoros
verseket válogattak, benne volt a fiatalos  lázadás, ami jól
oldotta a komolyzenét.

A   Rajkó   zenekanal   zárult   a   program.   Zsigó   Jenő
megköszönte    a    szereplőknek    és    a    vendégeknek    a
részvételt, a jelenlétet, amely az együttgondolkodásra nyit
kaput.

Rácz Lajos

Cigány  és  nem   cigány  gyerekek  által   rajzolt  színes
szívekben,  kifestett keretekbe írtam  a nevem június  8.~án
kora délután Nyímadán, a Művelődési Ház könyvtárábp,
ahol felnőttek és gyerekek, szülők, tanárok, a Cigány On-
kormány2at és a Lungo Drom vezetői fogadtak. Szíves szó-
val, szeretettel vettek körül. Köszönet illeti ezért elsősori)an
Lukács nonkátg a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei
és Városi Könyvtár gondoskodó, figyelmes könyvtárosát,
aki  az  Ünnepi  Könyvhét  keretében  gondolt  a  roma  iro-
dalomra, a cigány költőkre, írólm is.

Kissé meglepeft,  amikor a megyei  könyvtár igazgatója
Nagy  Lász-
ló,   a   meg-
nyitóra    író-
sátor  elé  in-
vitált a hazai
neves      írók

lelkek  című  humoreszk  kötetet.  Jó]  esett  az  érdeklődés,
Íőleg a romák részéről.

Gazdag, sokszínű s Euópa-hírű a magyarorszári cigány
irodalom.     Illenék     ennek     megfelelően     kezelni,      s
gondoskodni    a   roma   írók-költők,    akotók   műveinek
legalább évenként egyszeri seregszemléj ének megrendezé-
séről.

Gazdája  lehetne   ennek  az   Országos   Cigány   Önkor-
mány2at lnformációs és Művelődési Központja. Felvállal-
hatná   megszervezését,   összeállíüatna   egy   színvonalas
kulturális programot,  neves  előadóművészek  léphetnének

'`'`d,llnm   a

'É_'''     `,  
-̀=.'*.

társaságá-
ban.  Jóleső  érzés  töltötte  el  szívemet,  s  am gondoltam:
vajon közülünk,  roma alkotók közül,  kiket hívtak meg e
jeles ünnq)re, vagy egyáltalán  mestívtak-e valakit?

Tákács  lstván,    Nyíregyháza  Város  alpolgámestere
köszöntötte   meleg   szavakkal   a   jeles   eseményt,   s   a
§zínvonalas szabadtéri műsor után fogadásra invitálták az
Unnepi   Könyvhét   vendégeit.    E    könyvhét   keretében
kerültem  én  Nyímadára,  ahol  Mudri  Barnabásné,  a
kedves Erzsike köszöntött. Temészetes, hogy dedikálásra
is   sor   került.   Örömmel   ajánlottam   a   fehőtteknek   a
Csis2nyikói  cserepek  című  szociogáfiát,  a  Roma  holt

roma     írók-
költők    mű-
veivei.       És
így        talán
még   mecé-
násokat      is

lehetne szerezni, akik vállalnák és felvállahák a gondokkal
küzdő    roma    írók    problémáit,    segítenének    könyveik
kiadásában.

Lehetne   ezt   a   roma   írók-költők   napját   a   Magyar
Könyvhéttel egy időben rende2ni, sátrakat állítari immár a
könyveknek,    s    odacsalogatni    roma    és    nem    roma
érdeklődőket,    akik    ismerkedni    szeretnének   a    cigány
irodalommal,  költészettel,  zenével,  tánccal  kultúrával.  Ez
lenne az igazi. Ez lenne a cigány a]kotók napja.  Remélem
javaslatom meghallgatásra talál.

F.K.
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Egy dublini tanácskozás tanulságai
Az  EFECOT  munkacsopor6a  ft}ltétlenül

ajánlja,  hogy  a  tanárképzésben  kapjon  ki-
emekedő  fontosságot  az  antirasszista  és  az
interkultinális   nevelés  kérdésköre.   A  min-
denfljta ,inásság"  felismerése  és  elismerése
nemcsak  a  tilrelmet,  a  tolemnciát jelenti  az
akár eüikai kultúrájuk, rasszj egyeik, akár más
tekintetben  a  többségtől  elténö  emberekkel
®emekekkel, fiatálokkal) szembcm, hanem
azft   a  készséget  kell  kifejleszteni,   hogy   a
többségtől - „tőlünlr' - válamilyen tekintet-
ben  eltémő  emberekkel  együtt  tLidjunk  mű-
ködni. Az alapképzé§ben még ennél is többet
kell  megtanulni.  Azt ugyanis,  hogyan  lehet
hatékony   közösséget   szervezni   az   etnikai
eredetét tekintve is elténő emberekből. Ehhez
mindenképpen  szükség  van  olyan  tanulmá-
nyokra, amelyek a pedagógus-hallgatókat az
etnikai csoportokkal való közős munkára ké-
szítik Íöl. Magyarországon a cigányság az a
társadalmi  csoport,  amely  lehetőséget  ad  a
más  emikai  kultúrávál  vdó  ismerkedé§  és
együtműködés  gyakorlására  minden  lecndő
tanámak.  Hangsúlyozandó,  hogy  a  pedagó-
gusok  általános  alapképzésében  a cigányság
kultúrájával  való merismerkedés  elsajátítása
abból  az  elméleti  és  gyakorlati  aspeküisból
értelmezhető,   hogy   mindcn   közősségszer-
vezőnek  meg  kell  tanulnia  különbőző  etni-
kmú  személyekkel  való  közös  tevékcmy-
séget, a gyakorlatban működő antirasszista és
interidúnális együttműködést.

Abizottságúgyvéli,hogyMagyarországon
a cigány népesség száma és  aránya miatt jó
volna,  ha a tanárképzés  mindcm  formájában
helyet   kapnának   a   cigányság   kiiltúrájával
kapcsolatos dapismeretek. Szinte válamennyi
tanárképző  föiskolán  és  egyetemen  vannak
választható   kurzusok   ezen   a   területen.   A
ciganológia/romolória  már  két  pedagógus-
képző főiskolán választható szakosítás, sőt az
egyeteini  alapképzésben  -  a  tanári  és  más
szociális temletek hallgatói  számára - egye-
temi diplomát adó szalq amelyben a szociális
helyzettel  kapcsolatos  tanulmányok  mellett
jelentős szerepe van a nyelmek, a kultúrának,
a történelemnek és a politikai ismcreteknek és
a  megfelelő  gyákorlatoknak.  Az  EFECOT
bizotiság javasolja  a  programban  résztvevő
országok számára ennek átültetését.

Kérdéses-ammkacsopottnemaidtameg-
oldani a problémát -, kell€ speciálisan kép-
zett vagy továbbképzett tanár a cigány gyer-
mékek és fiatalok oktatására, s ha igen. hon-
nan toborzódjanak a tanárok. Optimális nyil-
ván  az  lenne,  ha  ezen  a  teiületen  a  leg-
képzettebb, szociálisan legérzékenyebb taná-
rok  dolgoznának.  Mivel  ennek  biztosítására
rendszerint nincs lehetőség, a bizottság a to-
vábbképzésben javasolja a specializálást. Az
enhítetí alapképzéseken kívül az állami költ-
ségvetés által finanszírozott, kötelező tovább-
képzésen  kellcme  résztvemie  minden  egyes
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tanámak. A cigány gyemekek, fiatalok által
látogatott  oktatási  inté2mények  pedagógusai
számára speciálisan kialakítoti a felsőoktatási
inté2mények által szervezx2tt modul-rendszerű
oktatási  formák nyüjtanak továbbképzési  le-
hetőséget.

A   szociálpedagógiai   képzés   és   tovább-
képzés nyi}jt (nyüjtana) arra lehetőséget, hogy
a  cigány  népcsoport  peciális  igényeire  is
nagyobb   tekintettel    legythk.    Ezeknek   a
problémáknak a megoldása nem a szaktanári
képzés és továbbképzés feladata, hanem sp®
ciálisan   képzx=tt   szociálpedagógusokat   igé-
nyel.Asztllőkkelésagyemekekkelfolytatott
együtműködés akkor lehet eredményes, ha a
cigány  kultúra  ismeretét  és  tiszteletét  érzé-
kelik.    Csak    ilyen    ismeretek    birtokábm
képesek kellő módon akceptálni a családokat,
illetve  olyan projekteket  szervemi,  amelyek
hozzájánnnak  a  tanulók  integációjához  A
tanárképzésben és továbbképzésben am kell
törekedni,  hogy  a tankőnyv  szintién  túllépő
gyakorlat keretében készüljenek fel a tanárok
az antirasszista és interkulturális nevelés fel-
adataira.

A  gyemekek   sikeres  integrációja  érde-
kében  szükséges  a  szülők  fejlődésére  is  fi-
gyelmet   fordítani.   A   családnak   meg   kell
értenie  az  iskola  működését,  hogy  partner
lehessen  gyemeke  támogatásában.  Ez  nem
kömyű feladat olyan embcmek száma akik
maguk  csekély tapasztalattal  rendeuceznek e
téren, s tapasztalataik dőntő részben kudarcok
és   szorongások  sorozata.   Ez  a  Magyaror-
szágon  is  ismert  attitűd  nehezíti  a  szülők
számára   az   iskola   elfogadását.   A   hagyo-
mányos  és  tekintélyelvű magyar iskolarmd-
szerben a tanár járt családot látogatni, illetve
behívta   értekezletre   a   szülőket.    Mindkét
relációban alá-fölérendeltség fejeződött ki az
iskola  (tanár)  és  a  szülő  közötL  A  család-
látogatásnak ellenőrző fimkciója volt a sztllői
értekezleten  a  szülők  infonnálása  és  kiok-
tatása  folyt.  Mára  a helyzet  sokat változoti,
csökkent a tekintélyelv szerepe, ám a helyébe
nem  lépett  eleven  pameri  kapcsolat.  Ene
gyakran nincs is igazán nagy szükség: amikor
a család és a gyemek pontosan tisztában van
az  iskola  működésével,  lényegében  egyetért
annak  általános  elveivel,  tényleges  gyakor-
1atával.  A  szociálisan  peremhelyzetüek,  et-
nikai kisebbségek, hátrányos hebrzetűek ese-
tében azonban éppen erről a kölcsőnös meg-
értésről,  konszenzusról  nem  beszélhetink  a
családok iskolatávoli kultúrája következtében.
Az egyetértést és az együtműködést lépésről
lépésre  kell kialakítani.  A  szülőket  am kell
bátoritani, hogy bejáijanak az iskolába.  Ter-
mészetesen nem a tanórákon, nem is a tanári
szobákban  van  a  helyük, jelenlétilk  éTtelme
nem az iskolai mmka vagy éppen gyemekük
ellenőrzése,  hanem  hogy  barátságos,  támo-
gató és hasznos inté2ményként ismerjék meg

az  iskola világát.  A  rends2x;res  egymét  le-
hetőséget  ad  arra.  hogy  a  tanárok  a  szülök
számára is szervezzenek programokat. A nyílt
napok rendszere, a pályaválasztási tanácsadás
nálunk  is  jól  működő  programjai  a  szülői
támogatás  megnyerésének.  Az  együttműkö-
dés egyik kívánatos iránya lehet, ha az iskola
t]id olyan programokat indítani, amelyeken a
szülők valamilyen kvalifikációt szcrezhetnek,
esedeg   eljutnak   az   általános   iskola   befe-
jezéséig.  A fehöttképzés meghatározott for-
máinak kialakítása az adott iskolában növeli
anmk  esélyét,  hogy  a  családok  az  iskolát
megértve  nagyobb  hértékben  les2nek képe-
sek   gyemekeik   tanulmányainak   támoga-
tására.

A  társadalmi  kohéziót  elősegítő  nemzeti
oktatispolitikák általános elvei és gyakorlata
az  a  keret,  amelybm  kibontakohatnak  a
helyi, iskolai kezdeményezések. A konnány-
zat felelőssége, hogy gondoskodjon a sikcres
egyedi    prQjektek   elteriesztéséről.    A    kor-
nriyzati  felelősség  körébe  tartozik  a  tud®
mányos kutatások és nemzetközi kooperációk
támogatása   is.    A   koordináció   mellett   a
finanszírozás   a   kományzat   másik   fontos
feladata. Ez Magyarországon az emelt szinű
normatíva biztosításával valósul meg.  Emek
hatékony  felhasználására  ki  kell  dolgomi  a
megfelelő  stiuktúrát,  és  el  kell  émi,  hogy
valóban az érintett tanulók érdekét szolgá|ja.

A   finanszírozónak,   a   szalmai   közvéle-
ménynek  és  maguknak  az  érintetteknek  is
érdeke, hogy a ráfordítások - mind a pénzbeli
nrid  a  nem  pénzbeli  ráfordítások  -  ered-
ményeiröl és problémáiról rendszeres vissza-
jelzést   kapjon.   Magyarországon   a   folya-
rmtnak   ez   az   eleme   talán   a   legkevésbé
kialakult.   Hiányoznak,   vagy   merő   forma-
litásként  vannak   kezelve   az   értékelés   kü-
lönböző fomái, mind az önértékelés, mind a
külső szakmai értékelés. A legtöbb résztvevő
országbantemészetes,hogyakezdeményező
intézmények éves rendszerességgel kell, hogy
elszámoljanák az elért haladásról. Javasoljuk
Magyarországon   is   az  értékelési   mozzzLnat
erősítéséi A nemzetközi minták segi'tcnek az
indulásban. Bár az újoman létrejött rendszer
azoKÉvhálózatmarkánsábbátvilági'tástteszÍ  |ehetővé  a kisebbségi  oktatás  terén  is,  szük-

séges  a  részletesen  kidolgozott  belső  minő-
ségbiztosítási rendszer kialakítása.

A tanácskozás  a magyarorszári  szakértők
álláspontjának    szinte    teljes    elfogadásával
végződöti  Az mió és  a szaktárca elé az az
állásfoglálás    kerül,    amit    már    évek    ótafiEg#gá#m#.h:cee:g:eíiEö'á
szakértői   megerősítést   kapoti   A   politikai
döntés   még  várat  magára.   Mint   ahogy   a
cigányság  éleflelyzetének ja"lása  is.  Talán
most azonban. . .

Csil]ei Béla
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Nem szokás köszönette]
kezdenl egy írást, én most

mégls ezt teszem.
Ellsmerés llletl azokat,

aklk a Bereg] Űnhep] Hét
programJának összeállításakor

gohdoftak ránk,
dgány költőkre, írókra ls,

eg)ráltalán a roma lroda]omra.

A XI.  Beregi Ünnepi Hét keretében -
május  13-án  -  szívesen  látott  vendége
voltam az Aranyosapáti  Általános  lsko-
lánák,   ahol   felsőtagozatos   tanulók   és
fehőttek,    tanárok,    szülők,    a   cigány
önkormányzat  és  a  Lungo  Drom  Szer-
vezet  képviselői  részére  tartottam  rend-
hagyó órát a roma kultúráról, s ennek ke-
retében a roma irodalomról, költészetről.

Az  idegen,  aki  csak  hallott  Beregről,
de közelebbről nem ismeri,  nem fordult
meg    itt,     azt    gondolhatja,    micsoda
elmaradott táj lehet. Nem így van. Bereg,
ez   a   még   sok   hazai   ember   előtt   is
felfédezetlen   temészeti    szépségekben
gazdag     táj     olyan,     mint     egy     kis
ékszerdoboz.  Ha  a  Beregbe járó turista,

temészetjáró       elhagyja       e       térség
központját, Vásárosnaményt és Kisvárda
irányába      forduL      rendezett,      ápolt
virágoskertekben pompázó apró fálvakat,
portákat talál. Szinte eg]más ölébe épült

:iessvs=%íúk"%,*pyá,,i?#J;,áiee?
mintha   a Dunántúl valamelyik gazdag,

Égse:zr:időT:ftáé:ségké#mjüáms:óührmi:
ezekben a falvakban sok roma család él.
Aranyosapáti 2150 lákosából több, mint
700     a     cigány.     És     sok     családnák
ugyancsak gondozoft, virágos katje van.
Van közöttük olyan cigány ember, aki a
különleges virágokat, gytijti. Akad olyan
roma család is akinek füvesített a kertje,
rendszeresen öntözi, nyíija, s az udvarán
zuhanyzó van.  S ami jellemző a faluban
ez  a gondozottság,  ápoltság és tisztaság
tapasztalható     az     iskolában     és     az
óvodában is. Az iskolai tanulók létszáma
274,   s   ebből    172   a   cigány.   Jó   volt
tapasztalni,      hogy      gondoskodás      és
szeretet      övezi      valamennyiüket      a
pedagógusok részéről.

Cigány   és   nem   cigány   tanulólmak
együtt   tartottam   meg   a   „különleges"
roma  irodalmi  órát,  s  megtapasztaltam,
amit  Chon  Daróczi  József neves  köl-

tőnk,   műfordítónk   mondott.   „Míg   én
iólad   mindent,   te   rólam   semmit   sem
tudsz".  Félszáznál több  roma-nem roma
fiatal  figyelt  minden  szavamra.  Először
hallottak  a  cigány  mese  és  mondavilág
csodáiról, Bari Káro]y, Lakatos Meny-
hért, Osztojkán Béla, Rácz Lajos, Ros-
tás-Farkas György, Csemer Géza és a
többiek  munkásságáról,   s   temészetes,
hogy kíváncsiak voltak életutamra is.

Külön  megtiszteltetés  volt  számomra,
hogy Vásárosnaményből is eljöttek, hogy
részesei legyenek e beszélgetésnek. Meg-
tisztelte az órát Fejes Gáborné, a Vásá-
rosnaményi  Könyvtár vezetője  is.  E  ta-
lálkozó    sikeréért    sokat    tett    Kozma
Károly iskolaigazgató és helyettese Pálfi
Andrásné. Köszönet mindazoknák, akik
valamit cselekedtek azért, hogy rólunk, a
cigány  kultúráról  és  irodalomról  többet
tudjanak, mint eddig.

Ilyen és hasonló, a roma kultúrát, iro-
dalmat, zenét, művészeteket és aucotóikat
ismertető  órák  sokaságára  vam  szükség
ahhoz,     hogy     a     Kárpát-medencében
együtt  élő  népek,  nemzetiségek,  romák
és    magyarok    jobban        megismeriék
egymást.

Farkas Kálmán

önkormányzatok Elnökeinek
képzése Békés megyében

A Magyarországi Cigányokért Közala-
pítvány   támogatásával   május   közepén
két napos  továbbképzést tartott a Békés
Megyei Cigánylakosok Egyesülete a me-
gyében működő 1 9 cigány kisebbséri ön-
kományzat  tisztségviselőinek,  s  a  több
mint ezer tagú Egyesület 16 településéről
érkező helyi csoportjainak, vezetőinek.

A   továbbképzés   résztvevői   tájékoz-
tatást kapták az  1047/1999.  (V.  5.)  Kor-
mányhatározatban  megfogalmazott  kö-
zéptá`ú     intézkedéscsomagból     adódó
feladatokról, a települési és a kisebbségi
önkományzatok       együttműködésének
gyomaendrődi  gyakorlatáról,  a  nemzeti
és   etnikai   kisebbségek   óvodai   neve-
lésének,    iskolai    oktatásának,    irányel-
vének   gyakorlati   végrehajtását   szabá-
lyozó 32A997. (XI.5.) MKM rendeletről,
a   Megyei   Közigazgatási   Hivataltól   a
cigány  kisebbségi önkormányzatok mű-

ködésének Békés megyei tapasztalatáról,
mely  szerint  a  kisebbségi  önkomány-
zatok többsége eredményesen tevékeny-
kedik   Békés,   Doboz,   Elek,   Szarvas,
Sarkad,       Gyomaendrőd,       Orosháza,
Mezőberény,  Vésztő  településeken,  de
van   olyan   cigány   kisebbségí   önkor-
mányzat,   amely   nem   készi'tett   mun-
katervet,  nem  tartja meg  a minimális  6
ülését    sem,    s    nem   tud   kapcsolatot
kiépíteni,   programot   szervezni   az   őt
megválasztó   cigányközösségnek.   Tájé-
koztatót          h allgattak          meg          a
hagyományőrző  cigány  együttesek  mű-
ködésének,   a  kultúra  ápolásának  fon-
tosságáról,   Pusztai   József,   az   OCÖ
tagja,   megyei   koordinátor   és   Drágos
József     Egyesületi     alelnök     vezette
szekcióüléseken az aktuális feladatokról,
a    június    elején    XVII.     alkalommal
megrendezésre  kerülő  Békés  megyében
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élő Cigánylákosok Sportnapja, a  100 te-
hetséges   V-VI.   osztályos   V-VI.   osz-
tályos   cigánytanuló   kétszer   egyhetes
battonyai     életmódtáboráról`     a     civil
szervezetek    tevékenységének    fontos-
ságáról.

Kiemelkedő vendége volt a képzésnek,
s nagy sikerű előadásával a pályázatírást
segítette,   has2nos   infomációt   adott   a
Magyarországi     Cigányokért     Közala-
pltván:y igazga:+ó;]a., dr. Farkas GabrielLa
a nagyszámú résztvevőnek.

A  kétnapos  képzés  a  megye  cigány-
vezetőinek  nyújtott  hasznos,  gyakorlati
ismereteken  túl  a  települések  cigánykö-
zösségeinek  vezetőit  is  közelebb  hozta,
egymástól   is   sokat   tanultak,   s   ősztől
folytatni szeretnék a továbbképzést.

Hevesi József
szak-főtanácsos
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Kettö's portré

Anya és fia
Horváth   Zsuzsa   Pomázon   szü-

1etett.  híres zenészcsaládból.  I.eány-
nak  született  ami  többnyire  anya-
sorsot jelent a romáknál.  Ez így  is
lett  volna,  de  Zsuzsának  abszolút
hallása volt, igazi őstehetség, olyan
talentummal   megáldva,   amely   új
sorsot, új utat nyitott meg a kislány
számára.  A  szomszéd  fiút tanította
hegedülni  Zsuzsi  édesapja,  s  a  so-
kadik próbákozás után sem sikerült
a  tanítványnak  a  zenei  motívum.

ZiusimkjizsbkeáET.?goEráe::pjea`:;
pillanatra  meghökkent  és  kissé  hi-
tetlen    indulattal    Zsuzsi    kezébe
nyomta  a  hegedűt  és  ráparancsolt,
hogy játssza el, ha amyira tudja.

Zsuzsi  ekkor  8-9  éves  lehetett,
kissé nagy volt számára az egész -
de    azért    tisztára    sikeredett    a
dallam.  Édesapjának tátva maradt
a  szája,  majd  biztatni    kezdte  a
kislányt,    hogy    muzsikáljon.    A
kislány   muzsikált:   frissest,   csár-
dást,    hallgatót.    Ezzel    a    sorsa
megpecsételődött.   Prímás   lesz   a

Czínka Panna címszerepéber\
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lányból,    döntött
az     apa!      Ilyen
még    nem    volt,
súgtak    össze    a
romák.

Zsuzsa      1953-
ban a KISZ Köz-
ponti       Művész-
együttesébe     ke-
rült (Rajkó Zene-
kar). A fiúk sokat
csúfolták,   zrikál-
ták  Zsuzsit  és  ő
sírva     panaszko-
dott Farkas Gyu-
la bácsinak, aki a
kör közepére állí-
totta  és  a  követ-
kezőket   mondta:
maga prímás ákar
lemi,  vagy  sem?
Zsuzsi  hüppögve
mondta,        hogy
igen.    Akkor   ne
bőgjön itt nekem!
(Gyula    bácsi    a
gyerekeket is ma-
gázta).   -   Ez   a
lány a mai naptól
kezdve   fiú.   Tes-
sék ezt tudomásul
vemi!   És  Gyula

bácsi a vonóval „fiúvá ütötte" Zsu-
zsit.     Ettől     kezdve     egyenramgú
partnerként kezelték a fiúk.

Horváth  Zsuzsa  a  Rajkó  Zene-
karral eljutott Varsóba,  Helsinkibe
a  VIT  találkozókra.  Zsuzsát  nem
más,  mint  Boros  Lajos  tanította,
ez a játékán  is  érezhető.  1964-ben
hegedűvizsgát  tett  és  ezzel  elkez-
dődött  saját  prímási  élete.  Három
évig  muzsikált  a  salgótarjáni  Ka-
rancs   Szállóban,   később   id.   Já-
róka Sándor után játszott, majd a
Dömsödi  Csárdában  és  a  Kulacs-
ban.

Pályafiitása   során   bejárta   a   fél
világot,   volt   Dzsakartában,   majd
Anglia    és    Franciaország    követ-
kezett  a  100  Tagú  Cigányzenekar-
ral.

Horváth  Zsuzsának  három  gyer-
meke van, két lánya és egy fia és hét
unokáj a. Filmszerepe Czinka Panna
címszerepe.   Személyesen   ismerte
Jávor Pált és Latabár Kálmánt.

Rádió   és   tévé   felvételek   őrzik
nagyszerű játékát. Nőként megállta
a      helyét      ebben      a      kemény
férfimezőnyben.   Ma   már   vissza-
vonultan él, van egy tanítványa: iű.
Botos  József.  Sok  mindent  meg-
kapott az élettől.  Siker és dicsőség
kísérte   életútját.   Ma  már  a   fiára
figyel:     TOLnay     Andrásra,     aki
magyamóta  énekesként  bontogatja
számyait.

Tolnay    Andrást    „szemtelenül"
fiatal    kora    ellenére    (22    éves)
elismert művészként tartja  számon
a szakma. Több hangszeren játszik:
hegedűn,    cimbalmon,    zongo,rán.
Egy   alkalommal   a   Kulacs   Ette-
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Puporka AndTás ériekes, a 100 T;agú Cigán:yzenekaT szólistája és Horvádi Zsuzsa pTímásnő, a Rajkó Zer.ekor alapílója

remben   hallotta   énekelni    Győri
Szabó    Józsefet.    Annyira    meg-
tetszett Andrásnak az éneklés, hogy
ott  nyomban  elhatározta,  hogy  ő
bizony  énekes   lesz.   Győri   Szabó
József   tanácsára    beiratkozott    a
Rózsa  Ferenc   utcai   MÁV   Zene-
művészeti      Főiskolára,      amelyet
sikeresen   el   is   végzett.    Tanárai
voltak:    Tarnai   Kiss   László   és
Horváth Eszter operaénekes.

András     1992-ben     elindult     a
„Csendül  a  nóta..."  dalversenyen,
áhol  a  legjobb  közönségdíjas  lett.
Ennek hatására a rádió és a televízió
is műsort készített vele.

Pályáját nem kisebb személyiség
egyengette, mint Bangó Margit, a
magyamóta   „megkoronázott   ki-
rálynője".   Raduly  József  a   100
Tagú    Cigányzenekar    elnök-me-
nedzsere     meghívására     állandó
státuszt   nyert   a    100   Tagú   Ze-
nekarban.    Egy   pályakezdő    fia-

tőséget kínál, mind szakmailag és
erkölcsileg egyaránt.

Tolnay  András   olyan  híres   mű-
vészekkel léphetett fel mint Kovács
Apollónia,  Gaál  Gabriella,  MeHs
György,    Bojtor    lmre,    Tibold
Mária, Pitti Katalin, Tolnay mári,
T\iray lda, Sinkovits lmm..

Sikert  siker  követte:  1994-ben  a
Nóta    Olimpián    az    első    helyen
végzett,  s  emellett  elnyerte  a  leg-
jobb férfi előadói díjat is.

1998-ban  a  11.  Nóta  olimpián  a
legjobb   férfi   énekesi   díjjal  jutal-
mazták.  Tolnay  András  nem  csak
tanul,  hanem  tanít  is  -  két  fiatal,
tehetséges  tani'tványa  van:  Váradi
Mónika   és   Farkas   Zsolt   sze-
mélyében.

Tolnay  András  CD  kazettával  is
büszkélkedhet, amely Dankó Pista
emlékére  készült,  „Eltörött  a  he-
gedűm"  címmel.  E  felvétel  Kánai
Borival    készült,    Boross    Lajos

talember    számára    óriási     lehe-     zenei kíséretével.

2000.  iúnius „I,ÜNGO  DROM"

A  másik  lemez  -  Amikor  még
gyermek voltam címmel édesanyja,
Horváth Zsuzsa kíséretével készült.

Külföldi   tuméi:   Lengyelország,
Anglia, Új-Zéland, Amerika.

András   l999-óta  énekel  a  Ku-
lacsban,    ahol    abban   a    szeren-
csében       részesülhettem,       hogy
meghallgathattam  őt.  Mint  laikus
elmondhatom,     hogy     bársonyos
bariton    hangja    megérintette    a
szívemet,    szomjas   szívvel   hall-
gattam őt, ahogyan játszott, szinte
labdázott      a      dallammal.      Hol
megtartotta, hol meghajlította, hol
pedig   számyaira   bízta.   Jóked\ű
játékosság   jellemzi   Bandi   dalo-
lását, amely művészi rangra emel-
kedett,     mert     olyan     tudás     és
tehetség van mögötte,  amely még
ajátékosság és a humor ellenére is
magasröptű, mert számyalni tud a
tehetség és a tudás erejével.

Rácz Lajos

m
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Mi uralja a világot? - tette fel a kérdést Goethe
A mese című írásának szereplője. Három dolog -
hangzott a válasz - a bölcsesség,  a látszat és az
erőszak.     A    negyedikről     megfeledkeztél:     a
szerelem  hatalmáról!  -  tiltakozott  a kérdező.  A
felelő  azonban  így  igazította  helyre:  a  szerelem
nem uralja a  világot,  a  szerelem  alakítja -  s  ez
többet jelent annál. Az említett történet két kiváló
mese     olvastán     jutott     eszembe,     amelynek
megjelenését   a   könyvhétre   időzítették.   Szécsi
Magda  Csak  vitt  a  szél  és  Pogány  tűz  című
meseregényeit ugyanolyan szerelmi szálak szövik
át,   amelyek   a   világirodalomban   az   Ezeregy
éjszaka meséi révén váltak közismertté. Mindkét

=űúsksozí;:í AMca[gáy  =:tposg:jr=:ő Édeer:,;e;reő±
elvesztése,      hazátlamá      válásulq      folytonos
fenyegetettségben élésük okai köré teremt színes
világot,  vérbő   cigány  hősöket.   A  Csak  vitt  a
szélben  a  minden  földi  jót  biztosító   Szeretet-
sziget odahagyását egyetlen olthatatlan vágy ffiti
tetté,  az  hogy  émessenek  a jó  és  rossz  közötti
szabad   választás   lehetőségével,   s   magával   a
szabadsággal.   Mondani   sem   kell:   súlyos   árat
fizetnek  merészségükért,  de  nyemek  is,  hiszen

... a  rossz   megtanít   szenvedni...   A   szenvedés
pedig  jóváteszi  az  embert",  ahogyan  azt  Dev-
likano, az egyik főszereplője vallja. A túlélést, a
boldogabb   hohap   ígéretét   a   szerelem   ereje
hordozza, szeretni, bízni, hinni kell. Lesz holnap?
-  kérdezi  Bisora,  a  regény  hősnője.  „Másunk
sincs..." -felel reá szívbéli barátnője.  A Pogány
tűz     cselekménye     a     sumbuók     fényes     és
mérhetetlenül   gazdag   királyságában   játszódik,
ahol  a  hamónia  s  boldogság  talpköve  az  okos
államszervezés,  a  vezetők  és  vezetettek  egymás
iránti  kölcsönös  tisztelete,  bizalma  volt.   Pahó
király  és  a  sokáig  semmibe  vett  Para  trarikus
szerelme megbontja ezt a hamóniát. A lány hiába
fordul  bűbájhoz,  és  fortélyokhoz,  nem  nyerheti
meg  a  küzdelmet.  Szerelmi  cselvetése  nyomán
világra   hozza    azt    a    gyemeket,    aki    aztán
kíméletlenül beteljesíti  a jósok által  előrevetített
sorsot, romlásba dönti nemzetét. Pedig - nem kis
tanulságként - okos tanítással, feléje áradó szülői
és  baDáti  szeretettel  talán kellő  időben  akár a jó
ügyeknek is megnyerhető lett volna, a gyűlölet, a
kirekesztés,    a    megvetettség    bölcs    vadócból
apagyilkost,     bűnözőt,     országvesztőt     nevelt.
Földönfiitóvá tett népe úgy próbálja kijátszani  a
létükre    törő,    ellenséggé    vált    világot,    hogy
mindeníéle legendákat költöttek számazásukról,
sőt még eredeti nevüket is eltagadták, ettől kezdve
romáknak nevezve magukat. A túlélés zálogának
saját  kultúrájuk  megőrzését  és  továbbadását,  a
gyűlölséggel   szembeszegezett   szeretetet   tekin-
tették.  „A  múltról  nem  beszéltek,  de  még  saját
nyelvükön szólt az ének... éltek, ahogyan tudtak,
haltak,  ahogy  szerettek..."  A  pogány  tűz  az  Ab
Ovo   Kiadó,   a   Csak   vitt   a   szél   a   Magister

gondozásában jelent meg. (Utóbbi ismét kevésbé
tisztelte a szerzőt és olvasót, ami a nagyszámú és
itt-ott     fölöttébb     bántó     sajtóhibák    képében
mutatkozik   meg.)    Mindkét   könyv    gazdagon
illusztrált, a színes grafkák a - nemrég Ferenczi
Noémi-díjjal  elismert  -  szerző,   Szécsi  Magda
keze nyomát dicséri. Mindkét mű beszerezhető az
ország  jelentősebb   könyvüzleteiben,   de   a  bu-
dapesti Osiris Könyvesboltban is.

Ugyancsak  a  közeli  napokban  jelent  meg  a
Romológiai   Kutatóintézet   Közleményei    című
sorozat második kötete Rizsik Judít Katalin A
szü]etéstől   a   kereszte]ésig   című   tanulmánya,
amely Mátészalka cigány és magyar lakosságának
szokás-     és     hiedelemvilágát     táija     fel.     A
huszonnégy   adatközlőre   és   levéltári   kutatásra
alapozott  néprajzi  munka  az  emberi  lét  három
fontos fordulója (születés, házasság, halál) közül
a  születés  körüli  és  az  azt  követő  időszakhoz
tapadó szokásokat, hiedelmeket mutatja be igazi
kutatói  alapossággal.  A  bábamesterség,  a  gyer-
mekágy;  a  szülés,  a  csecsemőhalál,  a  komavá-
lasztás,   a   komaságból   adódó   teendők,   a   ke-
resztelés    és    a   néwálasztás    titkaiba   kaphat
betekintést az olvasó. Mátészalka szokásai azért is
érdemelnek   különös   figyelmet,   mert   még   az
1960-as  évek  elején  is  általános  szokás  volt  az
otthoni   szülés.   Másrészt   a   nagyszámú   helyi
cigány népesség hagyományainak a kisvárosban
élő     magyar     lakosság     szokásaival     történő
összevetése  is  igazi  szellemi  csemegét jelenthet.
A  kiadványt  a  Romológiai  Kutatóintézet  (7101
Szekszárd, Pf.  12) hozza forgalomba.

Martonyí  János  külügyminiszter  előszavával
jelent  meg  az  az  elsősorban  külföldi  olvasók
érdeklődésére számot tartó kötet, amely angol és
fi.ancia    nyelven    ismerteti    a    magyarországi
cigányok   életmódjára   vonatkozó    adatsorokat,
vázlatosan    áttekinti    történelmüket,    bemutatja
szociális helyzetüket és kultúrájukat. Szól a roma
oktatási   hálózatról,   a   roma   tanulók   számára
kialakított támogatási-és ösztöndíj -rendszerről is.
Nagy teret szentelve számol be az alapítványi és
kormányzati   támogatási   mechani2mus   műkö-
déséről   a   kormány   romákat   érintő   tevékeny-
ségéről. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
által  jegyzett  kétiiyelvű  kötet  (a  hosszú  című
Measures  taken  by  the  state  to  promote  the
social integration of Roma n`ting in Hungary /
Dispositions  étatiques  en  vue  de  favoriser  1
integration  sociale  des  Tsiganes  de  Hongrie).
Beszerezhető  a  NEKIl  címén  (1133.  Budapest,
Pozsonyi  út  56.)  A  fényképekkel,  térképpel  és
grafikonokkal        illusztrált        könyv        fontos
olvasmánya   lehet   mindazoknak,   akik   angolul
vagy  fianciául  olvasnák,  hiszen  megismerhetik
belőle   azt   a   képet,   amit   a   hazai   politika   a

cigány-ügy" kapcsán a külfölddel láttatni akar.

- Hegedűs Sándor -

IJ"GO DROM" 2000.  iúnius



Joka
Daróczi
Jánosnak
különösen
jó   érzéke
van a drá-
mai vonu-
latú, hang-
vételű   ri-

portok   készítéséhez,   mint   amilyen   gondosan   szer-
kesztve,     reális     háftéranyagokkal,     illusztiációkkal
szinesítve jelent  meg  egy  sikeres  roma  vállalkozóról,
Csík Támásról, a júniu5 13.-ai Magazinban. A felvázolt
rövid életútból kirajzolódott egy olyan cigányembemek
a    jelleme,     mentalitása,     identitásváualása,     amely
példaként szolgálhat másoknak is.

Kétszer  ad,  aki  gyorsan  ad - tartja  a  mondás,  s
vallja az a Csík Tamás is, aki a legkritikusabb időben
segített   nemcsák   az   övéin,   hanem   a   szegény
magyarokon  is,  akik  az  árvíz martalékaivá váltak.
Ott  volt  Tiszadobon,   szállította  teherkocsival   az
élelmiszereket Olaszliszkára, több száz kilométeres
távolságból is megértette, s megérezte mit kell tenni.
S vallotta: nemcsak karácsonykor kell adni, hanem
amikor   sürgős,   életmentő   az   adomány.   Meg   is
jegyezte   Olaszliszka   polgámestere,   hogy   Csík

Tamás  nem  csak  a  romáknak  adott,  nem  csak  a
cigány   gyerekeket   segítette,   hanem   a   szegény
magyar családokat is. Egy munkanélküli roma sírva
köszönte  meg  a  roma  vállalkozó  adományát.  Jól
esett   Csík   Tamásnak,   hogy   adott?   Igen.   Mert
etikájához tartozik, van benne  erkölcsi  tartás,  s ha
nem is büszkélkedett el vele, valójában boldog volt,
hogy adhatott.

Amikor   Jokából,    a   riporterből   kibuggyant   a
kutakodó  újságírói  kérdés:  mi  a  titka  sikerednek
Tamás?  Csík Tamás  így válaszolt rá:  ,,Nincs  titok
János!  Dolgozni  kell."  Ennyi  lenne?  No,  nem.  S
elsorolta,    hogyan,    milyen    nehézségek,    állandó
tanulás,  fejlődés  egzisztencia  keresés  előzte  meg,
ami'g  odáig  jutott...   Odáig,  hogy  segíthet  cigány
testvérein.

Amíg a filmet néztem, s hallgattam Csík Tamást
az   jutott   az   eszembe:    vajon   ez   az   egyetlen
csiktamás  lenne  a  cigányok  között  e  hazában?
Nem hiszem. A filmbéli azonban példát mutatott,
noha ő is jól tudja, nem ez a cigányság kilátástalan
helyzete     javításának      módja.      Ez      egyfajta
kéznyújtás, rászorulóknak, bajbajutottaknak, hogy
érezzék  és  tudják:   nincsenek  egyedül.   Sok-sok
Csík  Tamásra  van  szükség.  01yanokra,  akiknek
megnyílhatna a szívük.

E]HE=E=IE]E= Sokszínű,  színvonalas,  té-
máld)an  változatos  tartálmú
műsort  szerkesztett    Varga
nona   szerkesztő-riporter   a
június  16-ai   Cigány Félórá-
ban.  A szokványos témákon
túllépve   olyan   képzési   le-
hetőségekre  is  felhívta  a  fi-
gyelmet az eg)rik biztosítóval
készített  interjú,  amely  pél-
dául   szolgálhat   ahhoz,   ho-
gyan   is   keuene   esélyt   te-
remteni roma fiatal  szakem-
berek részére is, ha lenne fo-
gadókészség.

Figyelmetérdemlőjelenség
- bizonyára tudatos!  - hogy
mind több nem cigány, főleg
kulturális  intézmény  vezetőt
szólaltatiiak    meg    a   roma
kultúa  kérdéseiről,  főleg  a
nyelvről, a roma irodalomról,
az  autentikus   cigány  ének-
zene-tánc teriesztésének fon-

tosságáról.  Erdekes  és  szín-
vonalas volt a Heves megyei
cigány     kulturális     körkép
minden     szereplőjével     és
interiújáváL. Jó lenne - tudom
ennek költségvonzata is van!
- ha hasonlóan sona lehetne
venni  a megyéket,   s  ennek
nyomán  ízelítőt  kaphatna  a
hállgató    az    egész    ország
cigány   kultúrájáról,   együt-
teseiről, irodalmi értékeikről.

E  műsor  keretében  -`  ha
villanásnyit is - ismét hall-
hattunk a Rajkókról,  aldk a
Talentum keretében és segít-
ségével, támogatásával igye-
ke2mek felkészülni az életre.
Nyári László tanár úr nagy
tisztelettel emlékezett meg a
Rajkó-iskolát teremtő világ-
hírű  cigányzene-pedagógus-
ról, Farkas Gyula bácsiról,
akinek   neve,   egész   élete,

2000.  iúnius IJ"GO DROM"

munkássága a Rajkó sikerei-
ben   teljesedett   ki.   Jó   lett
voha hallani  arról  is,  hogy
az  utóbbi   években  kik  és
hányan  végeztek  ebben  az
együttesben, hová kerültek, s
Íőleg   milyen   jövő   vár   a
vilá8híiű   Rajkó   iskolában
végzett  prímásokra,     klari-
nétosokra,    cimbalmosokra,
nagybőgősökre   és   a  többi
hangszert tanulókra?  Igény-
lik-e   őket?   Milyen   céljai
vamak   az   Országos   Szó-
rakoztató Közriontnak ezek-
kel   a   cigány   zenészekkel,
akik  bár  nosztalgiából  szü-
leik    nyomdokait    követve
választották   a   cigány  mu-
zsikusi pályát, ám méris am
számítva,    hogy    ez    lesz
élethivatásuk?

FK.
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Az Országos Cígány lnformációs és Műyelődési KÖTont
2ooo. -május 27-én Országos Gyermeknapot ren.df zef t

Képesbeszámolónkazegésznaposrend_ezvínyfn.k.és~zül+
Fotó: Nyári Gyula

Hideg lmréné az
Országos Cigány
lnformációs  és
Művelődési Közi}ont
igazgatója nyitotta meg
a gyermeknapí
rendecvényt

"Maugli" Triesejáték a Szegedi minisúnház előadásában

Kata bohóc
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Ficz Emma Berettyóújfáluból va-
1öfkö|Y#ó.eEd:scacpsje:  g;kv.::i::tzoeT

tőként dolgozott a téeszben. Emma
nagyon   racionálisan   gondokodó
ember, aki világosan keresi a helyét,
a  szerepét  ebben  a  társadalomba,
amelybe  beleszületett.  Nagyon  is
érdekli   az  őt  körülvevő  világ,   s
fontos számára a benne élő emberek
véleménye a cigányokról, amelynek
ő is a tagja.

Amikor kislány volt csak azt látta,
hogy   az   igazgató   néni   dicsérte
tehetségét,  bogárfekete  szemét.  Ez
jól esett neki, de a szavalóversenyt
mégsem ő nyerte, pedig .... Azt sem
értette,  hogy  a  cigány  gyerekeket
miért ültetik külön padba és őt miért
nem?  Sokszor  ő,  is  piszkos  akart
lenni,    ott    akart    ülni    közöttük.
Szívesen játszott  velük,  és jobban
esett   a   többször   leejtett   cukros
kenyérrel játszani, mint a góréban a
hajas babák között.

.rábleráz:.pisu*;ábeTest:e?ze:eoá#
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Nagy   szája   volt,   kimondta   amit
gondolt. Hangoskodásával próbálta
leplezni  kisebbrendűségét.  Ez  sok-
szor bejöq ám amikor a hamadjk
barátnőjét   kellett   kioktaria   azt
vette  észre,  hogy  magára  maradt.
Ettől  fogva  rosszul  hangoskodott.
Ezután   észrevette,   hogy   a   háta
mögött   ezt   mondják:    ezek   így
szokták!  Már megint - gondolta a
lány.

Időközben  az  „ezekkel"  kezdte
jól érezni magát, bár igyekezett nem
kifejezetten  „cigányul"  élri.  Azaz
nem  vett   fel   sárga  rühát,   pedig
szerette,  és  a  haját  sem  tűzte  fel
romásan.

Később szerehes lett. A barátnői
a tudtára hozták,  hogy tetszik  egy
fiúnak, - de te cigány vagy, tudod -
tudta, de nem értette, hogy ez miért
rossz.  Aztán elé  állt egy fiú azzal,
hogy   szeretné   megismemi   teljes
valójában - ez még érdekes is lehet
- gondolta Emma. Nem volt az.

Ki  vagyok  én?  -  kérdezte  ön-
magától.  Két  ember  él  bennem,
kétféleképpen   élek.    Ettől   egy
kicsit      megijedt,      ugyanakkor
izgalomba    hozta    a    lehetőség.
Testvérei  azt  mondták  rá,  hogy
kényes, mert tanul. Osztálytársai
csodálkozó,   kíváncsi   tekintettel
néztek  rá.  Ez  tetszett  neki,  ami
pózzá és maníná vált. Játszott, s
ebbe   a  játékba   a   hazugság   is
belefért.    Egyre    többet        ha-
zudozott,  persze   ezek  jelenték-
telen   hazugságok   voltak.   Ettől
erősebbnek,       határozottabbnak
érezte    magát.    Tehát   már   két
fegyvere  volt:  a nagy  szája  és  a
hazugságai.         A         harmadik
fegyvere   a   szépsége   volt.   Az
igazi  fegyvert  nem  vette  észre,
pedig  ott   volt   előtte.   Az   igazi
fegyvere   az   önbecsülése   volt,
tudta,    hogy    honnan    jött    és
kicsoda.   Meg  tudta  fogalmazni
identitását,    párhuzamot    tudott
vonni     és     eltudta     különíteni
azokat   az   öncélú   igazságokat,
amelyek  az  áligazságok  paj.zsa-
ként szolgált.

Ernma, nap mint nap belenézett a
tükörbe    és    felfédezte    önmagát,
szembesült önmagával. Fuldokolva,
de  mentőöv nélkül  úszott,  aztán  a
lelkiismeret tüzében is megpróbálta
magát...  Többször  megégeft,  de  a
próba    végén,     mint    az    arany
megtisztult.  Végül  repülni  is meg-
tanult,  a  maga  erejéből  növesztett
számyakat,   amely   cigány   világa
fölé tudta emelni. S hirtelen kitánilt
előtte   a   világ,   s   euópai   pers-
pektívából kezdte látiri a világot,  s
az ő problémái eltörpültek a világ-
mindensé8hez   képest.   Ez   az   új
látásmód új tervekre sarkallta.

Beiratkozott a Pécsi Janus Panno-
nius  Egyetem  Művelődésszervező
Szákára,  amit  sikeresen  el  is  vég-
zett.  Jelenleg  az  Országos  Cigány
lnfomációs  és  Művelődési  Köz-
pontnál dolgozik.  Szereti az irodal-
mat, szívesen beszélget roma írók-
kal, költőkkel, keresi a kapcsolatot
olyan  emberekkel,  akik  azon  túl,
hogy másságukat vállalják, tes2nek
is érte a maguk módján. Emma sze-
rint ki kell  lépni  a hallgatásból.  A
közöny olyan, mint a hínár, lefogja
a még úszmi tudó kezét, lábát. Fon-
tos,   hogy   legyen   olyan   vélemé-
nyünk,   amely  tettekre  indít  ben-
nünket, meft cselekedetek nélkül a
beszéd fecsegéssé deklarálódik, s a
levegőbe  beszélő,  fecsegő  embert
senki sem veszi komolyan...

A    médiáknak    több    pozitív

iiE?kyk3Z;P&k:i:eáey:2Eü±aú
orvosok,     ügyvédek,     művészek,
akiknek  az  élete  mintául  szolgál-
hatna sok-sok roma fiatal számára,
akik  csetlő-botló  identitás  tudattal
keresik  ömagukat.  Legyen  bátor-
ságunk    vállalni    arcunk    színét,
amely    szép    és    izgalmas.    Nem
értem, hogy sokan miért szégyenlik,
pedig    emek   a    vállalása,    vagy

Eg#natö:á:o;n,ti#:v#ögtz*ta*rb*tk
elém,  én nem  töröm össze,  amiér[
abban föhagyog cigány arcom."

Rácz Lajos
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Nem a világi jókat megtagadni,

de józan ésszel vele élni tudni,
a bölcsességnek titka és jele."

(Berzsenyi Dániel)

Tapaszealatok szerlnt a legtöbb
gyermok nem kerül tartós kapcsolatba

a drogokkal,
de sa|nos nem elkerűlhetetlen,

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

könnyebb®n |utnak é]vezetl c[kkek
közolébe, m[nt 20 vagy 30 éwel

ezelőtl.
Úbbb szerek |elentek meg,

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

és lehetővó váll, hogy nyltotlabbak
és egyb®n óvatosabbak  ls legyenek,

n»n válaszűsl lehetőség
előtt állnak. Ezen altemawák egylke,

hogy klpróbál|ákc és ha lgen,
hogyan az érvezetl clkkeket.

Ha a válasz lgen,
a szülők lgen nehéz helyzetben

é"zhetlk magukat.

A kísérletezési szakasz tennivalóí

Képzelje el a következőt !

Rendrakáskor kiesik egy zacskó mari-
huána  kislánya  kabátzsebéből.  Vagy  azt
hallja egyik ismerősétől, hogy az ön fiát
egy     olyan     diszkóból     látta     kijönni,
melyben         a         fiatalok         Extasy-t
fogyasztanak. Elképzelhető, hogy az első
reákciója a pánik lesz.  Ez temészetesen
é"e;tő,   de   vigyázzon,   a   pánik   rossz
tanácsadó!

Ha   a  gyemek   valóban   kísérletezik
akámelyik    szenel    is,    legfontosabb,
hogy enől beszélni kell.  Ez az egyetlen
módszer     arra,     hogy     megtudhassa,
milyen  mértékben  fontos  az  adott  szer
gyemekének. Így el tudja majd dönteni,
hogy a fogyasztás mértéke veszélyes-e,
vagy     még     könnyen     kezelhető      a
probléma.    Mert    ha    ön    ezt    minden
további   nélkül   tiltja,   nagy   az   esélye
annak, hogy a fiatal öntől távol, titkolva
fogja   kipróbálni.    Ne   c}/y.on   a   g);Gr-
melmeknek  olyan  érzést,  hogy  büntetés
vár J-á!  Egy nyílt beszélgetés kölcsönös
megértéshez   vezethet   és   ez   erősíti   a
lcapc;solaitot.  Amint  gyermekével  nyitott
szívvel   tud   beszélgetni,   saüát   útjukon
járnak.

Mü tigyank?
T\]djon minél többet az é]vezeti

cikkekről!

Jó és objektív infomációkkal felvértezve
egy kicsit könnyebb lesz az ön számára az a
bizonyos beszélgetés, ha jönnek a kérdések.
Az is előfordulhat, hogy feleslegesen izgul a
szülő.  Az  élvezeti     cikkekkel  kísérletező
gyeiekek igencsak  sokat tudnak  ezekről  a
szereloől, tehát nem Chnek kell felvilágo-
sítania őt. Meggyőző akkor lesz számára, ha
nem hamis infonnációlm alapította a véle-
ményéL A jó beszélgetés alapja, hogy mind
a két fél akaja a társalgást. Ne kényszerítse
gyemekére az es2mecserét, és az ne tartson
órákon át, mert a terebélyesség által egyie
csak   ismétlésekbe   fog   bocsátkozni,   ami
pedig mhnas lesz!

A   beszélgetések   leóobban   akkor   in-
dulmk,  ha  Őn  nyiltan  kezd  b=le  a  mon-
danivalójába,  ami  azt  kell  hogy  jelentse,
hogy  Ön  nem  előre  előkészített  módon,
hanem spontánul kezd el beszélgetni.

Tudassa érüietően, hogy többet szeretne a
dolognól tudni!  Próbálja elkerülni, hogy az
érzelmek   túl   nagy   felhangot   kapjanak,
ugyanis vitára adhat okot a rossz kezdés.

Vária ki tehát a megfelelő pillanatot és
teljesen temészetes hangon beszéljen!  Az
élvezeti  cikkek  fogyasztása  ugyanis  nem-
csakhárinnyaljár,vannakkellemesoldalai
is.  A nyflt beszélgetés jó kiindulási pontja
lehet, hogy Őn készen áll őszintén beszélni
a saját élvezeti cikk fogyasztási szokásairól
és  saját  korlátairól:  például,  hogy  milyen
kellemes és  kellemetlen  oldalai vannak az
Ön számára az alkoholfogyasztásnak.

I,átszódjék,   hogy   aggódik,   de   semmi
esetre se csússzcm át fenyegetésbe! Meúe a
saját  őszinte  véleményét  elmondani  gyer-
mekének,  de  ne  ijessze  meg  őt,  de  bcL
csátkozzon  szigorú  tiltásokba,  mert  ezek
gyalmn  éppen  az  ellenkező  irányba  hat-
hamák!

A  beszélgetés  nem  egyirányú  utca.  A
gyereknek is van véleménye. Hallgassa azt
meg,  engedje  őt  kibeszéhi  magából!  Ne
túlozza  el  a  beszélgetésnek  azt  a  részét,
hogy mi a rossz a gyerek számára!  Inkább
azt kell  erősíteni, mi  szükség ahhoz,  hogy

::#kestL#gg:áv*aáÉáme=#:
élvezeti   cikkekkel   való   óvatos   bánás,   a
mértékletesség is.

Továbbra is forduljon
figye]emme] a gyerek irányába!

Persze az kellemetlen lehet, hogy az Ön

jó szándékú tanácsait megszegi a gyerek,
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vagy a beszélgetést újra meg újra elfelejti.
Fontolja csak meg, milyen/oníos szempe/
játszik  Ön  a  norrriák  közwetítésében!  Ez
még akkor is így van, ha nem közvetlenül
látszik, és nem úgy néz ki, hogy tanácsait
azonnal   követi   a   fiatal.   Sokszor   űak
bizonyos     idő     elteltével     látszik     meg
szavainak hatása.

Nyugodtan  beszélgessen  otthonában

gyermeke  barátaival  is.  Így   még több
szempontból   ismerheti  meg  saját  cse-
metéjét,  és  így  arra  is  lehetőség  nyílik,
hogy   a  barátokkal   is   megvitassák   az
élvezeti    cikkek    hatását.     Véleménye
kifejtésekor, mégha szöges ellentéte is a

gyerekek   véleményének,    €rősi'/§€   az
érdeklődését az ő szempontjaik iránt, és

f;orduljon figyelemmel  ftléjük.   AL  fiírfí+
lok   ugyanis   ezt   a   fajta   magatartást
tudják    a    legjobban    hasznosítani.    Á
szülőkről való leválás nagyon izgalmas,
de   ugyanolyan   nehéz   is   egyben.  Tá-
maszt fog ugyanis látni a gyerek abban,
ha   úgy   érzi,   hogy   Önt   továbbra   is
érdekli  a helyzet.  A  fiatal ezt úgy  fogja
értékelni,  hogy ő  óórmz.Í J+s  /esz,  az Ön/
nem borítja ki.

Írjon elő szabáDokat,
álHtson fel határokat!

A  fiatal  általában  nem  egyedül  kezd
élvezeti  cikket  fogyasztani,  hanem  ez
leginkább csoportban kezdődik. Á  cso-

portban  egészen  más  szabályok  ural-
kodn4k.  Kezdetben  a  gyerekek  csak  a
vonzó  oldalt  látják.  Nem  látják  a  hát-
rányait.    Annál    inkább    sem,    mivel
ebben a fázisban még nem tapasztalták
meg azokat.  Ugyanis  éppen  ezek a vc-
szélyek teszik az élvezeti szereket olyan
/Í./okzű/ossá.    Így   hát,   ebben   a   sza-
kí^szba;n   a,   tiltás   semmilyen   hatással
nem j ár.

Próbáljon   meg   eldcor   beszélgetni   a

gyermekkel a fiogyasztás mértékéről és a
fiogyasztási  helyzetekről.  Besz€\je  meg
vele,  rLogy   ez  a  fiogyasztás   ne   lépjen
bizonyos     határokon    túl!     AL    f\i\aitsi\ok
ugyanis mindenesetre bizonyos  támaszt
éreznek    a    szülők    által    előírt    sza-
bályokban,   még  akkor  is,   ha  élvezeti
cikkekről van szó.

Kökény Emán
bűnmegelőzési elöadó
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Az Osztrák-Magyar Monarchia
írásban és képben

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

A CZIGÁNYOK - 11. rész
A  czigányok  házasságának   16-17%-a  nem

törvénycs. Anyanyelv szerint az összes ha2ai czi-
gányok  38  százaléka  magyar,  30  czigány,  24
oláh, 3,5 tót, 2 szerb, a többi 2,5 százalék egyéb
hazai   nyelvek   közt   oszlik   meg.   Az   öszszes
czigányoknak  majdnem  fele  dd  magyan]l  és
több  mint  fele  ncm  tud  czigányul.  Felekezetre
néz`n3 39, 25 százalékuk római kaflolikus, 26,75
görö8keleti     2025     görög-katholikus,      11,75
százalék  refomúnis,  míg  a többi  felekezetekre
eg)" ncm egészen 2 százalék jiit.

A  czigányok  életinódjának merismerése  s  a
czigány  nép  rendezése  szempont).ából  is  igen
fmtos  úidni,  hogy  az  igen  gyakori  meg  nem
cmgedett  keresemódokon  kivűl  miféle  foglal-
kép°#nY=mmkéá:eüróy:A±dmrií±e*§
10.000  czigánynak  van  valami  5000  holdnyi
ü]lajdcm vagy bérelt szántóföldje és kertje. De az
ipamak a lakosság kezdetlegesebb szükségleteit
kielégítő  némely  ágaival  szívesen,  elég  ügyes-
séggel és eredmémyel foglalko2nak. I.egtőbb a
fhmimkás  (17.600),  ezek  közt  a  czigáiiyokra
nézve jellemzö kovácsmesterséggel majdnem 13
czm  fodalkoznak,  üs-
tös két, szegkovács pedig
másíél  ezer  van.  A  Íá-
mmkások kőzt 3000 tek-
nővúó   és   2000  kanál-
csináló   tdáLtatoti   Sp
ri5kötő, kosárft>nó és ros-
tás  majdncm  3000  van,
sárgyúió-  és  vályogvető
muhkából  15 ezien felül
élnek.     Ruházaü     ipart
800m ű2nék.  Nöi ipar-
ágákkal   7000-nél    több
czigánynő     fo8laü(ozik.
Az      barűzők      összes
szám  meüa  az
50.000<t.      Kereskedö-
Íéle 4500 van, s ezek har-
madrésze   lócsiszár.   Ze-
néből   17.0®m   élnek,
köztük mintegy 150 nő.

A telepes és a vándor
czigányok közt nemcsak
élemódra,   hanem   jel-
lcmre és alkada nézve is

dolmány,  bot,  serleg.  Nálunk  a  fővüdaság  ré-
gmte országos hivatal voli Konmlban a wjdák
hatalma igen megcsappant, de még mindig tffim
télyes szerepök van nemcsak a hatóságok irányá-
ban   és   csapaúik   belső   ügyeiben,   hanm   a
keresztelési, házassáS és temetési szokásolmál is,
meDek  egynémely  ösi  sQjátosságot  mind  máig
megőríztek.  A  hagyomány  föntartói  föképen  a
nők. Ezek kunizsolnak, varázsolnak és jósolnak
kézből és kár-
tyából.      Sok
vén    asszony
nagy     tekin-
télynek       ör-
vend  A  haj-
dani  nmri-
kális    élemek
több       nyo
maira     talál-
hari    náluk.
Így p,.  a Íiffi
nősüléskorki-
válik  a  szülei
törzséből     és

kezdetleges   és   csodálatos   életinódja,   féktelen
szabadságvágya   és   félelmes   titDkzatossága   a
iomantikus  költészet  eg)tik  fö  elemévé  tették,
mielőtt a világ sqjtette volna, hogy a czigánynak
magának   is   van   nagy   értékű   költészete.   A
czigány    nagyon    szereti    a    dalt,    Czéltalan
kóbohása közben, hcnye sátorozása alatt ráér da
lolni. Ezzel rövidíti az útaL toldja meg a pihmést.
Dalhl köszőnti a reggelt, mint a pacsírta s dalol,

Sáioros ctigány és cz}gány asszony
és2mehető    különbség
van,   nem   is   igen   érintkeznek   eg)mással.   A
vándor czigány rátartóbb, délczegebb, bőre szinte
bronzszínű,    míg    a    telepesé    fiistösebb.    A
letelepedett    czigányok    nyelwe,    vallásra    és
szolüsolm   nézve    az    illető   vidék    népéhez
alkalmazkodnak.   A   többnyire   sátor   alatt   élő
vándorok többet megőríztek ősi sajátosságaikból.
Úgy a czigány telepnek, mint a karavánnak fije a
választott vajda,  kinek jelvényei:  ezüst gombos
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felesége törzsé-
nek  kötelékébe
lép.  Elkallódott
ösi        hitökből
megemlítünk
néhány   honÉ-
lyos        vonást.
Szerintők a föld
Örök   idők   óta
van  és  mindm
jónak    szülője.
Az         lstenről
(del, devel) ho

mályos      fogal-
maik      vannak.

His2nek  az  ördögben (bcng), boszorkányokban
és  betegséé  démonokban.  Íöldi,  heg)ri  és  vizi
szellemekben  ®huvus,  kesalyi,   nivasi),  jó  és
rossz  tündérekben  (Lmie).  A  más`rilágról  azt
hiszik, hogy ott a lelkek folyüüák az ez életbeli
állapotokat.   A   halottalm   esküsznek.   síriaikat
meg-meglátogatják.

A sajátságos és titokzatos, érdekes és regényes
czigány  Íajt a nyugati  népekétől  teljesen  elütő,

ha este végig terül  az  erdő
gyeptelen   földjén,   melytől
színbm alig külőnbözik.

Egy czigány dal ezt
mcmdja,

D2sivav, szár czigne

E#kínnanritahsp"ri
Andie vesa, andre mala.
Mely az erdőt, mezőt
bhja-

Minket   lednkább   érdei
kelhet a czigányoknak nem
babonás,  hanem  reális  va-
rázshatalmú bűvös eszköze,
a   hegedű.    Ez   tetóe   őket
hazánlban  egészen  kivéte+
lesen a ncmzet egyik szerves
elemévé,  a  legáltalánosabb
hatású művészet a nemzeti
zene  letétménycseivé.  En-
nek   köszönhetik   a   czigá-
nyok azt a kiváltságos állást,
a  meDet  az  egész  viiágon

csak iti, nálunk foglaltak el, a hol szabad kényök-
kedvök szerint részben szintén hajléktalanok, de
nem hontalanok. Csapongó lelkük, meú a pária
szívóságával mindenütt ellent tiidott állni a haza
fogalmánalq  Magyarországon nem záikózhatott
el a sokszor elnyomoti, de meg nem tört büszke,
nagylellű,       honszeretö,       szabad       nemzet
geniuszának  ihlete  elől, megsQjtgfték e  gcniuszt
és  annyira  hozzá  tudtak  simúhi,  hogy  Liszt
Fermcz     egy      sajátságos     hallucinatiójában

%#wáEúaáöióöei';Z#z
nótákat  tartotta  czigány  2méDek,  melyeket  a
hivatásos mu2sih]sok húznak p`isztai csárdában,
szállók éttemébm. Pedig a czigányok igazi saját
zenéjének  azokat  a  dallamokat  kell  tekintcni,
melyeket     maguk      énekelnek     kedvtelésből
vándorlásaik   közbcn   vagy   sátorozásuk   alaft,
azolm    dalolják    eredeti,    sQjátságos    czigány
szövegűnépdalaikat,néhatöbbetisegydallamia.
Ilyen igazi crzigány dal a ,Fáro hesz, Fáro hcsz"
kezdetii  i.íri.s.   úgy  nevezett  Faraoúek,  mely
azonban   T`Lcm   ci`ikus   költemény,   hanem   buja
S2xmln ii  tia!
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Napjainkban  a  gyógyszerek  illetve  gyógyászati  segéd-
eszközök magas költségei  miatt sok családnak jelent nagy
anyagi  terhet  a  jó  egészség  megőrzését  szolgáló  készít-
mények beszerzése. A szociális biztonság megteremtésének
fontos  része,  hogy  azok  is  hozzáféijenek  az  életet jelentő
gyógyszerekhez és  eszközökhöz, akik jövedelmi helyzetük
alapján   esetenként   nem   tudnák   megfizetni   azt.   Ennek
érdekében rendelkezik a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló  1993.  év 111.  törvény az ingyenes  ellátás
eseteiről és a hozzáíérés lehetőségeiről.

A   szociálisan   rászorult   személy   részére   az   egészségi
állapotának megőrzéséhez  és  helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak    csökkentésére    közgyógyellátási    igazolvány
állítiiató  ki.  A  közgyógyellátási  igazolvámyal  rendelkező
személy   térítésmentesen  jogosult   a   társadalombiztosítás
által    támogatott    egyes    gyógyszerekre    és    gyógyászati
segédeszközökre,  protetikai  és  fogszabályozó  eszközökre,
ideértve utóbbiak javítási költségeit is, valamint a járó beteg
szakellátás keretében gyógyffirdőben nyújtott fizikoterápiás
kezelésre.

A támogatásra való jogosu]tság eseteí:

KözgyógyelLátásra j ogo su]t :

1. -  a  benntlakásos  gyemek  -  és  iíjúságvédelmi  intéz-
ményben  lakó,  az  átmeneti  gondozott,  az  átmeneti  és
tartós nevelésbe vett kiskorú gyemek,

2.  -  aki  munkaképesség  csökkenésére  vagy  vák  személyi
járadék folyósítására való tekintet[el rendszeres szociális
segélyben részesül,

3.  -  a  pénzellátásban  részesülő  hadigondozott  és  nemzeti
gondozott,

4. `- a sorkatonai családi segélyben részesülő,
5.  -a rokkantsági járadékos,
6.  - a központi rendszeres szociális segélyben részesülő,
7.  -  az,  aki    1.,  11.  csoportú  rokkantság  alapján  részesül

nyugellátásban, baleseti nyugellátásban,
8. -az a gyemek, aki után szülője vagy eltartója magasabb

összegű családi pótlékban részesül.
A    fenti    esetekben    (mellékelve    az    állapotról    szóló

igazolást)  a  helyi  Polgámesteri  Hivatalhoz  kell  fordulni,
ahol   közgyógyellátási   igazolványt   adnak   ki   az   érintett
részére.

11.

Közgyógyellátásra  jogosult   egy   év   időtartamra   -   az
előzőeken  túl  - az  a  személy,  akinek  a gyógyszertár  által

igazolt   havi   rendszeres   gyógyszerköltsége   az   öregségi
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  10  százalékát
(2000.  évben  1660,-Ft-ot) meghaladja,  feltéve, hogy vele
egy   háztartásban   élő    családjában    az    egy   főre   jutó
jövedelem  nem  éri  el   az  öregségi  nyugdíj   mindenkori
legkisebb összegét (2000-ben a 16.600,-Ft-ot), egyedülálló
esetében annak 150 százalékát ( 24.900,-Ft-ot.)

Számokkal bemutatva:

-  ha az egy főre jutó jövedelem nem több:
-család esetében   :                                   16.600,-Ft,

akkor a havi rendszeres
gyógyszerköltség legalább                     1.660,-Ft.

-egyedülálló esetében                           24.900,-Ft,
akkor a havi rendszeres
gyógyszerköltség legalább                     l.660,-Ft.

Ebben az esetben is a helyi Polgámesteri Hivatalhoz kell
fordulni,   ahol   jogosultság   esetén   kiadják   az   ingyenes
ellátásra jogosító igazolást.

Fontos!

Az   ellátás   megállapítása   érdekében    az    alábbi    iratok
benyüjtása szükséges:
-  kérelem,
-  jövedelemnyilatkozat,
-   a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmek igazolásait ®1.:

nyugdíj,   illetve   családi   pótlék   szelvény,   munkáltatói
igazolás, stb.)

-   gyógyszertár  által  kiállított  igazolást  a  havi  rendszeres
gyógyszerköltségről.

111.

A  közgyógyellátásra  való  jogosultság  megállapításának
hamadik   esete   településenként   változó.    Az   ellátásról
rendelkező alapjogs2abály értelmében a helyi önkormányzat
képviselőtestülete  helyi   rendeletben  meghatározott  felté-
telek  szerint  állapíthat  meg  ingyenes  ellátásra  való  jogo-
sultságot,  azolmak  a  szociálisan  rászorult  személyeknek,
akiknek   gyógyszerköltsége   olyan   magas,   hogy   azt   lét-
fenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

Ahogyan azt már jeleztem a támogatás odaítélés szabályai
településenként  változóak,  ezért  mindenképpen  érdemes  a
kérelem benyújtása előtt tájékozódni a helyi polgámesteri
hivatalban.   A   gyors   ügyintézés   érdekében   azonban   az
ellátást igénylő szerezze be illetve vigye magával az alábbi
iratokat:  -  a  jövedelemnyilatkozathoz  szükséges  jövede-
lemigazolásokat   ®éldául   nyugdíj,   illetve   családi   pótlék
szelvény, munkáltatói igazolás)

-   gyógyszertár  által  kiállított  igazolást  a  havi  rendszeres

gyógyszerköltségről.

Legvégül az alábbiakban azon jogszabályok megjelölései
szerepelnek, melyek a közgyógyellátsáról rendelkeznek:
-   1993.évi 111. törvény (49-53 paragrafiis)
-   28^993. (11.17.) Komány rendelet
-  Helyi rendelet

Pető Zso]t
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elkerülh-etetlen veszélyei
A Ol.ba

Az  egységesülő   (globalizálódó)
világ mindig is azok számára jelent
vonzó látomást, akik ennek áldásait
nap mint nap élvezik. Akár úgy is,
hogy  az  intemeten  keresztül  bár-
mikor képesek a le9különlegesebb
infomációkhoz hozzáférni, és azo-

#Jv-a#áeáeEeááE:gfÁelnőeeá,:
csupán    az    ismeretek    hozzáfér-
hetőségéről van szó.  Hanem ennél
sokkal fontosabb  annak az esélye,
hogy  akik  az  infomáció,  a  gon-
dolatok   és   a   munkaerő   s2abad
áramlásában  résztvesznek,  egyen-
1őnek érzik magukat bámely fejlett
ország  állampolgárával.  Más  kér-
dés persze, hogy miközben valóban
megnyílik a lehetőség cz emberiség
által   fielhalmozott   tudás    elérhe-
tőségére, cE akadályok is elkerülhe-
tetlenül  növekednek.  Kezdve  attól,
hogy ki r.endelkezik számítógéppel,
ki olvas angolul, vagy esetleg tud-e
egyáltalán írni és olvasni.

Ha    ezeket    a    tényeket    nem
vesszük  figyelembe,   megz.#f  csc}k
odáig jutunk,  hogy  a jólét  és  az
anyagi gyarqpodás viszonyai között
élők   örülhetnek   igazán   a   glo-
balizáció térryerésének.  Mert akík
nyomorban  és  szegérységben  ten-
getik életüket, azok számára ~ rucm
is    annyira    szélsőséges    példára
u*zA:Na, -  a  tőzsdei  ái|iolyamok zu-
hcinása   vagy   emelkedése,   illetve
ennek naprakész figyelemmel kísé-
rése semmit sem jelent. Nem sző+va.
anól,   hogy   a   globalizáció   leg-
feljebb   a  fejlett  országokban  te-
remti    meg    a    jóléti    színvonal
fokozatos   emelkedésének   feltéte-
1eit.   Ahol   viszont   a   társadalom
közel   kéthamada   a  mindennapi
megélhetés  kínzó  gondjaival  van
elfoglalva,   s  köztartozások  miatt
több tíze2ren attól rettegnek, hogy
egyik  napról  a  másikra  az  utcára

kerülnek,  a le8kevésbé  sem hihet-
nek  a  globalizáció  csodaszerében.
Kissé  ironikusan  fogalmazva:  mó-
moritó  élményeket nem  a gyorsan
megszerezhető   infiormációktól   re-
mélnek,  hanem  esetleg attól,  hogy
nem kell tartósan éhezniük.

Végül is arról van szó, hogy amíg
a társadalmi egyenlőtlenségek nem
mérséklődnek, merő  illúzió  a glo-
balizáció áldásos hatásaiban akár
csak egy pillanatig is reménykedni.
Különösen amiatt, hogy a fielül- és
az  alullévők közti  szakadék  egyre
mé/j;áj/.  Nyilván  fontos  a  szabad
piacgazdaság,   s   az   is,   hogy   az
állampolgárok  tudásukat,  szakmai
képzettségüket szabadon értékesít-
hessék,  mindennek  viszont  alap-
vető feltétele, hogy rendelkezzenek
ismeretekkel.   Ha   az   analfabéták
száma növekszik - s nem pusztán a
cigányság körében -, remény sincs
arra,   hogy   például   az   intemet
elteij edése ebben reális gyógymód
lenne. Vagy ha egy-egy társadalmi
csoport számára saját kultúráj ának
megőrzése és továbbadása is mér-
hetetlen   gondot  jelent,   a   világ-
kultúrába   való   bekerülés   önma-
gában   is   a  legteljesebb   veszélyt
hordozza.  Még azt a kijelentést is
megkockáztathatnánk, hogy a gaz-
dasári  és  kulturális  egységesülés
az    arctalanná   válás    folyamatát
indítja  el.  Mármint  abban  az  ér-
telemben,     hogy    ugyanazok     a
fogyasztási szokások, ugyanazok a
kulturális  ízlésfomák nyemek te-
ret.

Holott  erre   annál  kevésbé  van
szükség,  mivel  a  nyelvi,  vallási,
kulturális,     nemzeti,     etnikai    és
szokásbeli sokszínűség olyan érték,
amelyről sohasem mondhatunk le.
Vagy ha igen, akkor előbb-utóbb a
globális   manipuláció   áldozataivá
válnánk. Mertiiogy a polgárosodást
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sem  tekintietjük  egynemű  folya-
matként.  S  különösen  nem  akkor,
ha figyelembe vesszük azt a tényt
is,  hogy  például  a  cigányság  szá-
mára a polgárosodás kényszere az
asszimilálódás   veszélyét   is   ma-
gában   hordja.   Szerencsére   vagy
szerencsétlenségre   az  előbbi   rea-
1itása még fel sem merült, hiszen az
ezredváltás    küszöbén    is    sokkal
nagyobb gondot jelent a gazdasági
és  szellemi  nyomor felszámolása,
a társadalom végleges kettészaka-
dásának     megállítása,     mintsem
erről  a  globalizáció  gyakori  fel-
emlegetése       kapcsán       elfeled-
kezhetnénk. Jóllehet igaz az, hogy
egy    versenyre    épülő    társada-
lomban  a  szegények  sokkal  sza-
badabbak,  mint  egy  más  típusú
társadalomban  a  nagyobb  anyagi
kényelemmel   rendelkező   szemé-
lyek, de azt mégsem mondhatjuk,
hogy a nyomorgók élethelyzetének
megváltozása saj át maguktól ftigg-
ne.

Már  csak  a  szociális  és  kultu-
rális  esélyegyenlőtlenségek  miatt
sem.  S  éppen  ezen  a  síkon  válik
kétségessé  a  globalizáció  ideoló-
giája.  Mert  hiszen  Áí.ábc]  szGrefflG
az internetre csatlakozni, bárki is,
ha   nincs   hozzá   medélelő   szá-
mítógépe. Vagy ha hozzáüutna is, a
megszerzett  információkkal  sem-
mit  sem  tudna  kezdeni.  Főként  a
képzettségbeli  korlátok miatt.  Igy
a  globalizáció  vonzó  víziójának
f;emtartása mellett  érdemes  azon
is  eltűnődnünk,  hogy  a  leszakadt
társadalmi   csoportok  felemelke-
désének  vannak-e,   illetve   lehet-
ségesGk-e  va/óság  közelibb   for-
mái?   Akár   a   szegénység   és   a
nyomor    radikális    felszámolása
szempontjából is.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Pályázatok     Í         \
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekéri Közalapítvány nyílt, egyéni

pályázatot hirdet a 2000. évi Kisebbségek Napja alkalmából
tervezett fotókiállítás alkotásainak elkészítésére.

A kiámtás címe:
Kiscbbségek Magyaiországon a XX. század utolsó

évtizedében.
A pályázat oélja:

Foeókiállítás,   amclynek   képei   a   kisebbséti
törvéDybcn    felsorolt    tizcnhárom    magyarországi
nemzeti/emikai      kisebbség      élciét,      kultúiáját,
történéseit  a  címben  jclzett  időszakra  érvénycsen
mutatják be.

A    cél    mcgvalósításához    magánszemélyek
kizárólag saját készíté§ű és tulajdonú 18x24 cm«
fékete    féhéT    vagy    színes    pozitív    Íotóit    1
példányban  várjuk.   Egy  pályázó  legfe]jebb   12

képpel    páb/ázhat,    arnclyekbő]    válogatás    ered-
mónyeként 120 képet állíamk ki.

A pályamunkákat - adaflappal együti - 200.
szeptember     l-jéig     kéÉük     postán,     ajánlott
küldeményként.    A    Magya]országi   Nemzeti    és
Emikai     Kisebbségekért    KÖzalapítvány    címére
küldeni    (1387    Budapest,    62.    Pf.    25)    vagy
személyescn   a   székhelyén   ®idap6t,    V.    ker.
Akadémia u. 3. 11#40. 9.00-16.00 óra között) átadni.

Az      adadap      beszeiezhető      szemétyesen
munkaidőben       a       közalapítvány       székhelyén
@udapest,  V.  ker.  Akadémia u.  3.  11#40.),  postai
úton -felbélyegzett válaszborítélc  cllenében  (1387

Budapesc  62.  Pf.  25.),  illetvc  lntemct  elérhctősé-
gekről     letöldiető:     `"r`A/:romapage.c3.hu     és     a
w3.datanet,hu/mnekk.

A kiállítás 2000. dc-bcr 1 0-20 között a Pesti
Vigadó     elöcsamokában     lesz.     A     lcgkiválóbb
pflyamunkák díjakat kapnak.

FONTOS!
A pályázat bcmygtásá`ml a pál)ázó tudomásul

veszi, hogy a pályázat kiírója az alkotást a pályázati
felhívásban  jelzett   időpcmtban   és   heDszínen   az
alkotó ncvének feltüneetésével kiállíflatia.  Képeket
nem küldtmk vissza.

Az sgazságügyi Miniszter megbízásábó! a Magyarországi Cigányokér(

t::::Laap#oáEayt E#áaz,3t,o:ah#a?it te:rge:zsaé,:inv,i:::fóv:Iigzá:;láiáí:Épri::2t:: 
az alábbi ösztöndi|akra:

1. „Czinka Panm Ösztöndíj" -4,0 tai)ulmányi
áflag Ídetl

2. „Tanulást Támogató Ösztöndfj"
- 3,0  tanulmányi átlagtól
- 3P9 tai)ulmányi átlagig.

Az ösztöndíj-támogatás cé]j a :
Hozzájámlni     a     cigány     tanulók     középiskolai
tanulmányaimk sikcies tx}fej ezéséhcz, és clőscgítmi
továbbtanulási esélycikct.

A pályázatmk tartalmaznia kcn:
-    a kitöltött adaflapot,
-    az      l999#000cs      tanév      végén      kapott

bizonyítvány  fhymásolatát,  amclyet az iskolai
tintás   aláírással   és   bélyegzővel   htclcsít   (az
aláírás és a bélyegző nem lchct fiénymásolat),

-    eredeti   iskolalátogatási   igazolást   (1   osztályba
lépők esetén elfogadjuk a középiskola értcsítését
a fclvétclről).

Az ösztöndíj-támogatás ha\i összege:

1. „Czinka Panm Ösztöndíj" esetén
tiz hónapon keresztül havi: 7.000 Ft.  .
2. „Tantilást Támogató öszóöndíj" esetén
tíz liónapon keiesztül havi: S.000 Ft.

A pályázat benyújtási határideje: 2000. júJius
15.

A pá]yázat elbírálási határideje: 2000. aüguszais
31.

E  határidőig  a  Magyaiorszáö  Cigényokért
Közalapítvá[)y Kuratóriuma elkészíti javaslatát
az    lgazságüg)ri    Mirizter   részére,    aki    ezt
követően dönt, és intézkedik a sikeres pályázók
részére az ösztöndÉj folyósÉtása iráDt.

Fi8yelem!
A bcnyújtási határidőn túl érkczett pál)úzaftal a

Kuratórium  nem   foglaLkozik,  azt  érvénytelennek
tekinti.   Az  ösztöndíjat  ehycrt  tanulók  részére  a
támogatást  tanulmánri  félévenként  egy  összegben

folyósítja az lgazságüg)ri  Minisztérium. A második
félévie  csak  annak  a  tanulónak  küldi  azonban  az
ösztöndíjat, aki a sikc(escn befejezett félévről szóló
bizonyítvány hiteles fénymásolatát a MagyaTországi
Cigányokért KÖzalapítvány irodájának megküldi, és
tanulmányi eredményc is megfelel a kjírásban közölt
feltételeknek.

Kérmk  c%ért  mindm  pályázót,   hogy  a  félév
befejezésekor czt a dokumcntLmot külön felszólítás
nélkül    március    l-jéig   küldje    el,    mcrt   ennek
hiányában illetve késedelmcs megküldése esetén a
támogatást nem tudja folyósítani a Minisztérium.

Pábrázati adatlap beszenezhető:
Magyamrszági   Cigányokéri   Közalapít`Íány

irodájában  (1021  Budapest,  Budakeszi  út  55/d,
P/5. épület VC. Telefon/fax : 394-2647, 394-1852.)
személyesen,  üetve  Ódbébregzett  válaszboríték
enenében kérésére azt az iroda postn elmldi a
pályázómk.

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2000/2001 -es tanévre
az álta!ános iskolák 5., 6., 7. és 8. osztályos és a 6 évfolyamos gimnáziumok
1 a, 2D osztáiyos cigány tanulói számára, valamint a s osztályos gimnáziumok
1., 2., 3. és 4. osztályos cigány tanulói számára pályázatot hirdet az alábbi

ösztöndi|akra:
1.    „Czinka    Panm    Ö5ztöndlj"    -   4Scs

tmulmáiiyi átlag Íelett.
2.  „TanulÁst  Támogató  Őüztöndíj"  ~  3S€

taniilmányi áthgtól 4,49es tanulmányi átlaÉg.
Az ősztöndíj űmogatis célja:

Hozzájárulni  a  cigány  tanulók  általános  iskolai
tanulmányainak sikc*cs bcfejezéséhcz, és elösegítcni
továbbtmiilási esélyciket.

A pályázatmk tartaJmaznia keu:
-    a kitöltött adatlapot,
-    az       l999/2000cs      tanév      végén      kapott

bizonyítvány  fénymásohtát,  ainclyct  az  iskolai
tintás   aláírással   és   bélyegzövel   hitclesít   (az
aláírás és a bólycgző nem lchct fénymásolat),

- erodeti iskolalátogatási igazolást
Az,#=dÉÍÉF-ogft#ás#3:űF-eán
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tÉz hónapon keresztül havi: 6.000 Ft
2. „Tanulást Támogató ÖBztöndíj" eseóén

a)  35-3P9   tanulmányi   ádagig   tíz   hónapon
keresztül havi: 3000 Ft,

b)  44,49    tanulmányi    átlagig    tiz    hómpon
keresztül l]avi: 4000 Ft.

A pályá2atok benyújtási határideje:
2000. július 15.

A páb/ázatok elbírálási határideje:
2000. auguszms 31.

Figyelem!
A  bcnyttjtási  határidön túl  érkezett pályázattal  a

Kuratórium  ncm   foglalkozilq  azt  érvénytelcnnck
tckinti.  Az  ösztöndíjat  elnyert  tanulók  részéic  a
támogatást  tanulmányi  Íélévenként  egy  összcgben
folyósítja az lgazságüg)ri  Miniszóérium. A második
félévre  csak  annak  a  tanulómk  küldi  azonban  az

ösztöndíjai ald a sikeiescm befejezett Íélévről szóló
bizonyítvány hiteles ftiyinásolatát a Magyaiország
Cigányokér[ Közalapítvány irodájának megküldi, és
tanulmányicredményeismegfelelakiíiásbanközölt
feltételéknek.

Kérünk  ezén  mindm  pályázót,  hogy  a  Íélév
befejezésekor ezt a dolamenhimot külön felszólítás
nélkül    március    l-jéig   küldje    cl,    mcTt    ennek
hiányában illetve késedelmcs megkütdése csctén a
támogatást nem aidja folyósítani a Minisztérium.

Pátyázati adamp beszerenető:
MagyarorszáS   Cigányokért   Közalapítvány

irodájábm (1021  Budapest, Budakeszi  út 55/d.
P/5. épület V#. Telefon/fax : 394-2647, 394-1852.)
szemébresen,  illetve  Ídbé]yegzett  válaszl}oríték
eüenében kérésére azt az inoda postán elküldi a
pályázómk
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A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
a 2000/2001 -es tanévi tanulmányiösztöndii-pályázati felhívása
Középfokú oktatási intézmények Nemzetiségi tanulói számára

A  MNEK  Közalapítvány  kuratóriuma  tanulmányi
Ösztőndíj-pályázatothirdetmagyzgállampolgárságú.
Nemzeti kisebbsé8hez taróozó tanulók számára, akik
az 2000#001 « tanévben:
-    Gimnázium titolsó négy évfolyamának vagy
-    Szakközépískola tanu]ói.

Figyelem!
Csak az a tanuló pályázhat, akinek

-   a tmulmányi átlaga legalább 4,00
-    iskolarendszerű, nemzetiségi oktatÁsi progra-

mot megvalósÉtó oktatásban vesz i.észt,
-   azok a tmulók, akiknek nincs ldsebbségükkd

azonos, iskolanendsz)erű, nemzetÉéö oktitási
program  a]apján  oktató  iskolájuk  (ömény,
mszin, lcngye| ulrin és görög),  csak abban az
esetben pábrázhatnalq ha saját anyanyelvből
legalább nlapfolú (írásbeli vagy szóbeli, vagy
mindkét változatot magában fogláló „C" típusú)
nyelvvizsgával  rendeLkemek.  ennek  hiányá-
ban,  ha  a  nemz)etiségükkel  azonos  országos
önkományzat  oktatási  bizottsága  az  anya-
nyeh/ tudásiikat véleményezi.

Az öszeöndíj havi összege: 5000,- Ft.
A pályázatok beadásának határidej e :

2000. július 14€
A  postai  úóon  legkésőbb  2000.  júüus  14én

24.00 óráig Íéladott, személyes benyújtás esetén
legkésőbb 2000. jüus 14én  14.00 óriig behozott
pályázatoht fogadjuk el. A pályázari adadap  és
annak   kitöltéséhez   szükséges   pályázati   felhí`Ás
beszerrietö  a  I\OIEKK  KÖzalapítvány  irodáján
(Budapest,  V.  ker.,  Akadémia  út  3.  IU240.),  vagy
postai    úton     a    pál)úzó     nevére     megcímzett,
felbélyegzett  válaszboríték  ellenében  (1387  Buda-
pest 62., Pf: 25.). illeo/e lehívható az alábbi intemet
címeken:     http/hww.romapage.c3.hu,     w3.data-
net.hu/mneldL  A  hiányos,  aláíiás  nélküli  vagy  el-
késett  pályázatok  érvénytelenek,  azokat  a  döntést
követő 3. hónap után megsemmisítjük.

A    páJyázntok    elbírálásámk    ideje:    2000.
szeptember    28.    (A    kuratórium    az    elbírálás
időponq.ának   változtatási   jogát    fenntarüa.)    Az
eredményről minden pályázót írásban értesítmk. A
kuratórium   döntése   enen   fuebt)ezésre   nincs
lehdőség!

Csaóobmdó!
-    kitöltött adatlap,
-    őnéletrajz magyanil  és  kiscbbséri  anyanyelvcn

(a  páb/ázó  az  önélemjzban  téijen  ki  iskolai

munkájára.     tanulmányi     versenyéken     elért
eredményeire,   távlati   céljaira,   ambícióira   és
adjon számot, valamely kisebbséS közösségbm
végzett tevékenységéről),

-    a  legutolsó  befg.ezett  tanév  véS  bizonyi'tvány
fénymásolata  (akik  a  2000#00les  tanévben
kezdik  meg  kőzépiskolai  tanulmányaikat,  a  8.
osztályos  év  véS  iskolai  bizonyítvány  fhy-
másolatát),

-kisebbséri önkományzat, bejegyzett kisebbséö
szervezet,   egyesület   írásbelj   ajánlása,   (több
ajánló  esetén  az  eg)dk,  kötelezőcn  valamely
kisebbséd őnkomán)pt, bQj egyzett kisebbséá
szen/ezet. egyesület legycn! Az ajánlat a pályázó
kisebbsériaktivitásárautaljon!!)-i|géfi2gnókwi"zsga&izm#%vaogkyoktatáqriq?

bizotisága    által    kiállított,    anyanyelvaJdásról
szóló vélemény,

-     100,-Ft®s postai bétyeg.
A     pflyázatoht     1     példánybm     kérjnk

benyújtari  az  alál)bi  címm:  levélcím:   MNEK
Közalapítvány     1387     Budapest     62.,     Pf:     25.
Személyes   beadás   esetén:   Budapcst,   V.   ker.,
Akadémja u 3. IIÁ240.

A     Magyarországi     Neinzeti     és     Etnikai
Kisebbségekért     Közahpítvány     2000CO01«
tmévi  tanulmÁnyi  ösztöndíji}áUázati  Íélhívása
*Cözéprokú"             oktatási            intézmények
Cigánycoma tanulói számám

A   m`lEK   Közalapítvány   kuratóriuma   tanul-
mányi  ösztöndíj-pályázatot  hirdet  magyar  állarn-
polgárságú,   cigány   (roma)   kisebbsé8hű   taitozó
tanulók számára, akik a 2000#00l<s tanévbcn
-    Gimnázium   vagy   SzakközépÉkola   `itolsó

négy    évfolyamának    esti    vagy    ]evelezői
oldatísi formájál)an tanuló diákok.

-   szakmunkásképző iskola,
-    szaldskola tanu]ób illetve
-    technikus kq)zésbeD vagy
-    iskolaiiendszer€n     l)elüL     félsőfolú     szak-

képesítést nyújtó képzésl*n vesznek részt.
Figyelem!

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

osztályzat  nélkül  zárta  az  előző  tanévet!   (Az
átlag kiszámítását lásd az adadspon!)

Az ösztöndíj havi ősszege: 5.000,-Ft.

A pályázatok beadásának határidej e:
2000. júfius 14-

A  postai  úton  legkésőbb  2000.  július   14éD,
24.00  óráig  feladoq  személyes  benyújtás  esetén
le8később 2000. júliu 14én,  14.00 óráig behozott
pályázatokat fogadjuk el.

A pályázati adatlap  és annak kitöltéséhez szük-
séges pályázati felhí`Ás bcszerezhető a MNEK KÖz-
alapítvány irodáján @udapest, V. ker., Akadémia u.
3. Im40.), vagy postai űon a pályázó nevére meg-
címzeti, felbélyegze« válaszbon'ték ellenében ( 1387
Budapcst  62.,  Pf:  25.),  illetve  lehí`ható  az  alábbi
intemet      címeken:      http://www.romapage.c3.hu,
w3.datanet.hu/mnek. A hiányos, aláírás nélldlli vagy
elkésett pályázatok érvénytelenek. azokat a döntést
kövAeőá##bmffiEkíEkdeje:  2ooo.
szeptember 28-a.  (A  kuratórium  az  elbírálás  idö-
pontiának     változtatási     jogát     fenntaitja).     Az
eredményről minden pályázót írásban értcsítihk. A
kuratóriun   döntése   enen   Íüebbezésre  nincs
lehetőség!

Csatolandó:
-    kitöltött adatlap,
-    önélemjz (a pályázó az önéletrajzban térjen ki

iskolai mimkájára, tanulmányi verscnyeken elért
eredményeire,   távlati   céljaira.   ambícióira   és
adjon számot, valamely kisebbséS közösségbm
végzett twékenységéről).

-    a  legutolsó  befejezett  tanév  véri  bizonyi'tvány
fhymásolata  (akik  a  2000&Ool-ö  tanévben
kezdik meg a középiskolai tanulmányaikat, a 8.
osztályos  év  véá   iskolai  bizonyítvány  fény-
másolatot, akik technikusk4zőben, vagy felső-
fokú  szakképesítést  nyújtó  képzésben  vemek
részt, azok a legnagasabb iskolai végzedségiől
szóló bizonyítvány fhymásolatot),

-   kisebbséa önkomúyzai t*jegyzett kisebbséti
szervezet.   egyesület   íiásteli   ajánlása,   (több
ajánló   esetén  az  egyik,   kötelezőm  valamely
kisebbséS önkomúiyzat. bejegyzet( kisebbségi
szen/ezet, egyesület legyen! Az ajánlat a pályázó
kisebbséri aktivitására utaljon ! )

-     100,-Ftos postai bélyeg.

t»áyújLápgbaHkabtbí]cí_#vydE:#k
Kőzalapítvány   1387   Budapest  62.,   Pf:   25.   Sze-
mébíes beadás esetén: Budapcst, V. ker., Akadémia
u.  3.  IIÁ240.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
aF:]gő%2kougtofisatTsnjéj:jtepznmué##:yriÁ::fia.phá:ffá#ájjfse#:á::

A   MNEK   Közalapítvány   kuratóriuma   tanul-
mányi  Öszóöndíj-pályázatot  hirdet  magyar  állam-
polgárságú,   cigány   (roma)   kisebbsé8hez   taitozó
hallgatók számára, akik a 2000/2001cs tanévben:

-  Főiskolán  vagy  egyetemen  az  dLső  diploma
megszeméséért   tanulmk   esti,   levelező   vagy
tivokt&tási fomában,

- ü]etve azok a másod- vagy további díploma
megszeizéséért   tanulók,    aldk    nappali,    esfi.
levdező  vagy  tivoktatási  formában  valamebr
föiskola vagy egyetem hallgaóóL

Az ösztőndíj havi Összege:  10.000,- Ft.
A pályázatok beadásának határideje:

2000. szeptember 29-.
A postai úton legkésőbb 2000. szqptember 29ú

24.00  óráig  feladoq  szcmélycs  benyújtás  esetén
legkésőbb  szeptemba  29-én  14"  óráig  behozot(
pályázatokat foga4j uk el.

A    pályázafi    adatlap    és    annak    kitöltéséhez
sznkséges pályá2ati felhívás beszerezhetö a MNEK
KÖzalapítvány irodáján @udapest, V. ker. Akadéinia
u  3.  "240.),  vagy  postai 'úton  a  pályázó  nevére
megcímzeq  felbélyegzett  válaszboríték  ellenébcn

(1387   Budap6t  62.   Pf:25.),   illetve  lehívható  az
alábbi     intmet     címeken:     htp:/^mhrw:romapa-
ge.c3.hu,w3.dataneihu/mnekk.

A  hiányos,  aláíiás  nélküli  vagy  eu(ésett  pályá-
zatok  érvénytelenek,   azokat  a  dőntést  követő   3
hónap múlva megseminisítjtlk.

A pályázatok elbírálásának idqje: 2000. október
26-aL   (A   kuratóri`m   az   elbírálás   időpontjának
változtatisi   jogát    fenntartia.)    Az    eredményről
mindm pályázót írásban éitesítiink.

Csato[andó:
-    kitöltött adadap,
-    önélemjz (a pályázó az Önélemjzban tében ki

tanulmányi munkájára, tanulmányi ve[senyekcn
elért eredményeire, távlafi célj aira, ambícióira és
adjon számot valamely kisebbségi közösségbm
végzett tevékenységéröl),

-    a    legutolsó    befejezett    tanév    véri    index
fénymásolata (a KREDIT pontókaL illetve azon
hallgatóknak, akik külíöldön tanulmk, az index-
ben  szcreplő  eredményeket  a  helyi  szabályo-
zásnak  megfelelöen  az  5  fokozatú  értékelésre
kébük átszámítani),

2000.  iúnius „I.IJNGO  DROM"

-    akik   a   2000#001«   tané`ben   kezdik   meg
felsőfblú   tamilmányaikat,   az   érettséri   bizx>
nyítvány  és  a  felvételről  szóló  értesítés  fény-
nrilata'

-    kisebbségi    önkormányzai    bejegyzett    ki-
sebbségi  szervezet,  egyesület  írásbeli  aján-
lása. (Több ajánló esetén az egyik, kötelezően
valamely     kisebbségi     Önkományzat,     be-
jegyzett     kisebbségi     szervezet.     egyesulet
legyen!    Az   ajánlat   a   pályázó   kisebbségi
aktivitására  utaljon!  A  pályázat  elbírálásánál
a   kuratórium   döntését   segíheti   a   hallgató
tanárának ajánlása is!)

-    másod-   vagy  további   dplomás   tanulmányok
elkezdése   esetén   az   első   /előzö   diplomák/
diploma fénymásolata.

-     100,-Ft®s postaj bélyeg.

A   pályá2ntokat   1   példányban   kérjük   be-
nyújtani   az   alábbi   címre:   ]evélcím:   MNEK
KÖzalapítvány 1387 Budapest 62. Pf:25. Személyes
beadás  esetén:  Budapest,  V.  ker.  Akadémia u  3.
IU240.
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Apa
Apa mindig fáradt, mert dolgozik.
Pihen, de keveset
és indul dolgo2ni máris.

Este jó!
Este mindig jó, mert végre
kipihenhetem magam.
Mert elfÁradok hamar
és alig várom
hogy ágyba bújhassak.

Anya
Ha mya nem lenne,
én se lemék.
De most ő van, s én is.
Így lett hát anya és lánya.

Szeretettel
Én nagyon szeretem a barátaimat,
de főként a testvéreimet.

Ilss JIldl'
8. osztályos tanuló

o'
Tegnap jó volt, mert nyertünk a
Ragósok ellen, és

Tamár úr megdicsért engem,
mert szép gólokat lőttem.

Farkas Gál]or
8. osztályos tanuló

Az én vílágom

3finbnffionni:hágisa
megtennék az emberekért,
hogy ne rosszat csináljanak,
hanemjót.

Nem tudom mit csinőljak
Nem tudom, hogy mit csináljak.
Egész nap ülök, csak várom,
hogy valaki és2revegyen,
mert csak ülök és várom
a jó szerencsét!

Kopasz voltam
Kopasz voltam, és kicsúfoltak.
Ez engem 2avart, és
nagyon dühös voltam.
Amikor a barátom is kopasz volt,
én is kinevettem.

Vama kHláii
7 . osztályos tanuló

„Kisfiú" Farkas Éva 7. o. Általános lskola, Jásúériyszaru
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fla táncolok, megáll a vüág..."
Furkas Mariar.ria 3. o.

Általános lskola, Kunmadaras

Édesanyám
Édesanyám figyelj meg,

Fgodgy=,Eávfiö:fnövökeztmind
meghálálom Neked,
és én is figyelni fogok Rád.

Jónás llemletta
7. osztályos tanuló

Gyereknek lenni
Gyereknek lenni nem mindig jó.
Mert nem azt csinálsz,
amit te akarsz.
Ha azt mondják a szüleid, hogy
te nem mehetsz el ide vagy oda,
ákkor nem tudod, hogy
mit csinálj inkább.

Palotal Zslghiond
7.  osztályos tanuló

Segűek az embereken
Már felnőttem, de csak félig.
De már választhatok nyugodtan,

ii%aii:á:*:]őiTes:eb%:::mbm.
Majd segítek az embereken
Később kapok érte érdemjegyet.

Iskola
Mikor iskolába járunk
Azt kívánjuk, hogy „bárcsak
ne kéne jönni iskolába", de
ha már elballagunk
azt kívánjuk: „Bárcsak újra
jámánk ebbe az iskolába!"

Gyöngyös] Zstm
8. osztályos tanuló

IJ"GO DlloM" 2000.  iúnius



GY€R€H€HN€H Vfiló

ösi  cigányfioglalkozások  a  szó-
láncban
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Rendőrnap a Roma esélyben

A nebulók  a kora reggeltől
késő   délutánig   tartó    színes
program kavaucádban azonban
nemcsak  a  motoros  rendőrök
ügyességének,anrindentkiszi-
matoló  rendőrkutyáknak  tap-
solhattak.  hanem  saját  isme~
reteiket   is   próbára   tehették.
Egyszerre  öt  helyszínen  foly-
tak a vetéucedők, ahol művel-

tségüket,   állampolgári   ismeretei-
ket, KRESZ-, cigány néptörténeti,
valamint   a   kábítószerek   veszé-
1yeiről  szerzett  tudásukat  teheftk
próbára.     Mindezek     mellett     a
fiatalok rendőrtisztektől  hallhattak
arról,   bajban   hová   fordulhatnak
segítségért,    míg    a    Kisebbségi

Rendőrnap a Roma Esébben

MEGRENDELő
Megrendelem az LD című roma lapot

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

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

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

.......'..............................

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

negyedévre: 294 Ft

A "qgrendelőőupot és az eu5f izctési díjá:
a sz€;kesziőség cíinére kéTjük eüutuuri:
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5000 Szolnok,
Aranka utca 3.

Telefon:
(00 56/372-269E,őp#eűwűu

Jogvédő Egyesület  vezetőjétől,  c7r.  Pá//
Mj.k/ós/ó/  megtudhatták,  mit  is jelent  a
jogvédelem.

E  különleges,  mindeddig  példa  nélküli
iskolai  rendőrnap  alapját  az  az  együtt-
moHűka*gás€,?ámnmyelöi#=ünáet*gdaö5e=

ügyminisztériun között - tudtuk meg az
iskola   igazgatójától.   Csi.//ez.  Bé/a  érdek-
lődésükre elmondta, az elmúlt hónapokban
már  többször  tartottak  az  intézményben
előadástkat a bűnmegelőzésről, a drog- és
alkoholfogyasztás  veszélyeiről  a  megyei
rendőr-főkapitányság munkatársai. A rend-
őrnapnák  azonban  az  volt  a  célja,  hogy
közelebb ho2za egymáshoz a romákat és a
rendőröket.   Ahogy  azt  Mészáms  János
százados megfogalmazta: igazolri, a rend-
őrök  feladata  nem  a  büntetés,  hanem  a
védelem.

Ezt,  a  rendőrök  és  a  cigányság  között
még   meglévő   űr   csökkentését   taftgtta
legfontosabbnak az Cmzágos Cigány On-
kormányzat  elnöke.  Farkc2s  F/órí.án  sze-
rint Szolnok ebben a tekintetben is modell.
Ám   hogy   ez   a   modell   mennyire   lesz
sikeres, eredményes, az épp annyira múlik
a rendőrségen, mint a romákon. A cigány
politikus   szerint   azonban   hibázni   nem
lehet,   mert   az   újrakezdésre   nincs   le-
hetőség.

Új Néplap
2000. május 31.

I."G0 DROM" 2000.  iúnius
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Július 3., héffő

Csong rád           ®á ,
Putnok              ®ák,

Július 4., kedd

Cegléd               -oá ,
Nagykanizsa   oák,
Pápa                  ®á '

Július 5., szerda

Miskolc             oák,
Szeghalom      ®ák,
Tura                  ®ák,

Július 6-'
csütörtök

Ónod                 ®ák,
Szeged-
Cserepes sor    ok,
Vésztő              ®ák ,

Július 7., péntek

Boly                   i,ák,
Gyöngyös          -oá ,
Gyu'a                ®ák'
Hódmező-
vásárh ely           -oá ,
Kiskunfélegy-
háza                  +)ák,
Miskolc                 ®k,

Július 8., szombat

Jászberény     oák,
Kecs kemét        ® k ,
Kecs ke m ét        -kjv,
Kiskundorozs-
ma                      Ok,
Ózd                   ®á k'
Pécs                  Ok,

Július 9-'
vasárnap

Bé késcsaba       -av,
Dabas              oák,
Dombóvár          ok,
Dunaújváros    ®ák,
Gödöllő              ®sk,
Gyoma-
endrőd             oák,
Ka posvá r           ®k,
Kaposvár            -av,
Kecskemét         ®k,
Kecske mét        -kjv,

Kis ku nfé l egy-                    H eves                ®ák,
h áza                  ®á k ,        H eves       -av+ mgv,
M isko l c                 -av,
Pásztó             ®á k ,
Pécs                    -Oá,
Pécs               oák,
Pécs                   -av'
Romhány         ®ák,
Sze kszá rd        -oák ,
Szeged-
Cserepes sor    -av,
Szol no k               -av,
Tompa                  -Ok,
Tompa                 -av,
Törte l                  -oá k ,
Zalaegerszeg    -av,

Július 11., kedd

Pétervására    oák,
Zalaegerszeg  oák,

Július 12., szerda

Csoma
Makó
Mezőcsát
Miskolc

Július 13-'
csütörtök

Gyönk
Komádi

®ák,
-oá,

oák,
Osk,

Jászkarajenő  ®ák,
Ka posvá r            ®k ,
Ka posvá r            -av,
Kecskemét        ®k ,
Kecs ke mét        -kjv,
Kiskun-
fél egyháza         -av,
Kunszent-
miklós                -oák,
M i skolc                 -av,
Mórahalom       -oák,
P écs                    -Oá '
Pécs                 -oá k ,
Pécs                   -av,
Szászvá r         -oá k,
Szászvár  -av+mgv,
Szeged-
Cserepes sor    -av,
Szentes             ®á ,
Szol n o k               -av,
Tiszakécske    -oák,
Tokaj                 ®ák ,
Vác                    -oák ,

Július 17., hétfő

Nagydorog       ®ák,
Szendrő           oák,

-?:á:     Jú,ius l8., kedd

Szeged-
Cserepes sor    -ok,

Július 14„ péntek
Miskolc                 ®k,
Sásd                oák,

Július 15.,
szombat

Bercel
Kecskemét
Kecs kemét        -kjv,
Mezőberény    -oák,

Soltvadkert      oák,

Július 19., szerda

Hajdúnánás     oák,
Jánoshalma     ®ák,
Miskolc              -osk,

Július 20"
csütörtök

D rávafok          oá k ,
Szeged-
Cserepes sor    -ok,

Miskolc                 -ok,
Mohács            -oák,     Július 21., péntek
Pécs                     -Ok,

Miskolc               ok,
Július 16.,
vasámap

Békéscsaba       -av,
Böhönye          oák,
Cegléd               -oák,
Dunaföldvár     -oák,
Dunaújváros       -av,

Július 22.,
szombat

Kecs ke mét        ®k ,
Kecskemét        -kjv,
Kon d oros          -oá k ,
Miskolc                  -ok,
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Pécs
Sárbogárd

-ok,     Július 29.,
®ák,    szombat

Július 23-'
vasámap

Bé késcsa ba       -av,
Dunaújváros      ok,
Ka posvár           ®k ,
Ka posvár            -av,
Kecskemét        ®k ,
Kecs ke mét        -kj v,
Kunmadaras    -oák,
Miskolc                  -av,
Nagykőrös       oák,
Pásztó                -av,
Pécs                   -oá'
Pécs               oá k ,
Pécs                    -av'Ó szekszá rd        -oá k ,

Szeged-
Cserepes sor     -av
Szo l n ok                -av,

Július 24., hétfő

Verpelét           oák,

Július 26„ szerda

Miskolc              ®sk,

Július 27.,
csütörtök

Szany                ok,
Szeged-
Cserepes sor    -ok,

Július 28., péntek

Miskolc                 -ok,

Csanytelek      oák,
Jászárok-
szállás               +)ák,
Kecske m ét        ®k ,
Kecske mét         -kj v,
Miskolc                  -ok,
Pécs                  Ok,

Július 30"
vasámap

Békéscs a ba       -av,
Jánoshalma       -bv,
Jászjákóhalma  -bv,
Ka posvár           o k ,
Kaposvá r            -av,
Kecske mét         i>k ,
Kecs kemét        -kjv,
Miskolc                 -av,
N a gykáta          +>á k ,
Pécs                 í)á ,
Pécs                 <)ák ,
Pécs                   -av,
Pilis                     Oák,
Rá ckeve          oák ,
S i káto r                 -bv,
Szeged-
Cserepes sor
Szolnok
Tompa
Csorna

Július 31., hétfő
Kapuvár             ok,
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