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Az Eleki Cigány Kisebbségi Önkományzat
a  2001-es  évben  is  azon  munkálkodott,  hogy
minél    több    eredményt    tudjon    felmutatni
országos,   megyei,   illetve   helyi   szinten.   Ezt
nagyban   elősegíti   a   helyi   önkományzattal
való  szoros  együttműködés,  melynek  kereté-
ben  biztosítottak  a  cigány  kisebbségi  önkor-
mányzamak  egy  megfelelő  épületet  és  egy
főállású  irodai  alkalmazottat ez  év  áprilisától.

EI:;!"#Falo.Sánes:nguó:?::tiÉya;d`;ádt::
mányként munkánk hatékonyságának elősegi'-
tése érdekében kaptunk egy DATE 8204 ti'pusú
számítógépet.

A  Roma  Start programon  belül  az  eleki,  a
sarkadi és a gyulai kisebbségi önkományzatok
együttműködésével a Gyulai Munkaügyi Köz-

Címlapon: Bencsik Urbán felvétele

A nem kért kézíratokat nem őriz;z.ük ineg
és nem küldjük víssz;a.

Szerkes7.iőségünk
a mienktőíl eltérő véleményt is közli.

A leveleket eseienként rövidítve,
szerkesztett formában adjuk köz.re.

munkáiáról
pont  szervezésében  nagysikerű  állásbörzésre
került sor a Munkaüg)ri Központban 200 1 . má-
Jőiko2=Í:;za?zne:le.kslakgnyzoÉliáebab:énq

dezvényt, hanem a szervezésben és a program
lebonyolításában is tevékenyen részt vett. Kö-
zel    140   munkahely   volt   felajánlva,   sokan
azonnal szerződéseket kötöttek és néhány nap
múlva munkába is álltak.

E  program  lezajlása  után  célul  tűzte  ki  a
roma  önkományzat,   hogy  mindent  megte-
szünk a munkanélküliek munkához jutásának
támogatása  érdekében.  Nagyon  sok  szociáli-
san rászorult embemek tudtunk az irodánkon
keresztül munkát keresni, ezzel a megélhetésü-
ket valamelyest biztosítani.

Az  idei  évben  több  pályázatot nyújtottunk
be,  amivel  nyertünk  is.  Szociálisan  rászorult
gyemekeket   vittünk   kirándulni,    közösségi
szakemberek  képzésére  nyertünk  támogatást,
roma nyelvtanfolyamot szervezünk, ezen felül

több  programunk  áll  szervezés  alatt.  Szerve-
zésünkben   2001.  június   30-án  roma-rendőr
fi]tballmérkőzésre  került  sor  az  eleki   sport-
pályán.  A  nagysikerű  rendezvényen  több  ál-
lami tisztségviselő jelent meg. A mérkőzés be-
vételét   felajánlottuk   a   rászorult  gyemekek
beiskolázására.  Emek  a  rendezvénynek  sze-
reménk  hagyományt  teremteni,  a jövőben  is
megtartani  a  roma-rendőr  viszony  kiegyen-
súlyozoftá válását. Jelenleg zajlik az ösztöndíj-
pályázatok beadása az általános, közép illetve
főiskolás roma gyemekek számára, tanulmá-
nyi eredménytől  fiiggően.  Részt veszünk egy
országos lakásépítési programban a szociálisan
rászorult családok számára. Ez a program még
szervezés  alatt  van,  jelenleg  az  önkomány-
zattal  tárgyalunk  az  együttműködésről.  Ez  a
program  az  egyik  eddigi  programunk  legha-
tékonyabb együttműködését váúa el  országos
és helyi szinten is.

Együttműködünk  az  iskolákkal  és  az  Óvo-
dákkal,   célunk   az,   hogy   minden   gyemek
megszerezze  az általános  iskolai  végbizonyít-
ványt.   A   kisebbségi   Munkaerő-piaci   Szak-
képzést  csak  úgy  lehet  hosszú  távon  elkép-
zelni, ha a hiányzó általános iskola befejezését,
tehát   a   8.   osztály   megszerzését   biztosítjuk.
Nyitottak  vagyunk  minden  olyan  kezdemé-
nyezésre,  együttműködésre,  melyben  az  álta-
lunk   kipróbált   és  jól   bevált   programok,   a
kisebbség ügyét szolgáló céllal hasznosíthatók.

A  kisebbség  iránt  érzett  elkötelezettségünk
az  eddigi   munkánk  során  kialakult  kapcso-
lataink, befektetett szellemi és szakmai értékek
hasznosulásában  bízva tervezzük jövőnket.  A
cigányság  felemelkedéséhez,  integrációjához,
sorsának  jobbításához   az   együttműködésen
keresztül vezet az út.

Mága József Elek, C.K.Ő. elnöke
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4. Státusszimbólumok
Vajon  mi  késztet  arra  egyeseket,  hogy

ágyukat drága prémekkel bon'tsák, amikor
egy   puha   gyapjútakaró   is   éppen   úgy
megteszi?  Miért  iratkozik  be  valaki  egy
rangos   lovasiskolába,   amikor  oktatóiról
köztudott,   hogy   alig   tudják   megkülön-
böztetni a lovat a tehéntől? Miért, költünk
a  szükségesnél  többet  a  ruhákra,  éttemi
vacsorákra,   hifi-berendezésekre,   régisé-
gekre,   divatos   kacatokra?   A   társadalmi
elismerés  iránti  szükségletünk  hajt:   sze-
retnénk   megmutatni,   hogy   ugyanannyit
megengedhetünk  magunknak,  mint  má-
sok.   Minden   társadalomban   j.ól   ismert
jelenség  a  kiemelkedő  helyzet  eléréséért
folytatott  harc.  Mi  ezt  a  hatást  úgy  pró-
báljuk elémi, hogy a lehető legdivatosabb

holmikban járunk. A státus, a rang ismér-
veit nem  könn)rii  meghatározni,  hiszen  a
legfelső  lépcsőfokra  való  feljutás  remé-
nyében  bámilyen  őrültségekre  képesek
az emberek. Ilyen a rejtett „sznobizmus",
amikor például  valaki,  akkora vagyonnal
rendelkezik,  hogy  akár  Mercédesz  gép-
kocsit   is   vásárolhatna   magának,   mégis
boldogabban száguldozik egy ütött-kopott
Trabanttal.  Számos  fiatal  kizárólag  mű-
vészien   elrongyolt   öltözékben   mutat-
kozik,  s  foszlott,  lyukas  tornacipőben
talpal    a    ranglétra    felső    fokai    felé.
Kevés  olyan  ember akad,  akit ne befo-
lyásolna  státusának  meghatározása  és
elfogadtatása.

Szánjon rá időt és gondolkodjon el azon,
hogy ön milyen mértékben ffigg a külvilág
érték-és előítéleteitöl...
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Zá és Z+mak

ltt már j ártunk.
Nézd a fények ferde síkjátl. Igem, ez a te
szemed megőrzött csodálkozása. Sarkáról
leemelt ajtók, ablakok. Fríss festékszag.
Lépések bentről, kifelé. Szavak. Ezerszer
körbejárt szayak. Paplanmeleg szc[vak.
Ablaküvegre fagyott kopogtatások.

Igen, itt már járttink.
Szőnyegbe csavart képek, ruhák közé rejtett
poharak, tányérok. Sebek a falon ,... sebek.
Bevérzett, kialvatlan szemek.
Natúrlecsó, csemegeuborka, zöldborsó..
kiírthatatlan konzervszag.

Igen, itt már jártunk.
Fogatkozások, szerelemimák, ölelkezések,
elhurcolt bútorok..  - kiüresedések, -
zálogcédulák, kiváltatlan, megváltatlan
hitek, remények: keresztrefeszítve.

Kapaélen porzik a szél :  szabadvetésű:
tenyérben keltetett. Árkol, sállal takarja.
Öltöztet   selyembe.   Hátadon  napozó   bogár.
anycúe8y.
Ne fordulj megl.
Megváltó lsten!  Se poklunk, se memyünk:
bef ;ogadsz-e minket?
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Lázfiúrud
Láztalanul, csupán nehéz bíborban,
mint elsötétített szobák, csak úgy
ledőlni a kif;akult évek pamlagára,
szádban a volt szerelmek zamatával ,...
látod..  ehhez nem volt közöd soha!
Neked csak az volt édes, ami mostoha
sors, szerelem, s másodkézből,
az ünnepi ruha.

Kovásztalan szavak a számban..
utolsó vacsorám. Kezem kulcsolva
égő gyertyára, mint csípőd köré
az első szerelem éjszakáján.
Fátyol-f ielhőzött tested kibontod:
-ki tudja hányad virágzásod?-
Megáldozom.

4jódft:

Ócska kis tangóharmónika !
Ráncaidon terccelve f iütyül a szél :
dobolok hozzá lábbal, mint aki már
menni kész:

dalolok új hazát magamnak.



Támadás Amerika ellen

•  Példátlanul  súlyos,  tömegka-
tasztrófával   járó   terrorcselekmé-
nyek sorozata rázta meg szeptem-
ber  11-én,  kedd  délelőtt  az  Egye-
sült Államokat. New Yorkban - a
becsapódó repülőgépek nyomán -
összeomlott  a  Világkereskedelmi
Központ OVTC) ikerfelhő-karcoló
mindkét   tomya,   Washingtonban
pedig   a  védelmi   minisztériumm
zuhant egy repülőgép.  A halottak
és   a  sebesültek  száma   egyelőre
nem  ismeretes,  Bush  elnök  első
reagálásában sok halottról és több
ezer   sebesülti.ől   tett   említést.   A
Világkereskedelmi Központban 50
ezer ember dolgozik, s bár sokakat
kimenekítettek,  rengetegen  benn-
égtek.

Washingtonban   általános   döb-
benetet okozott  a támadás, az ille-
tékesek elrendelték a Fehér Ház, a
törvényhozásnak  helyet  adó  Ca-
pitolium, a Pentagon, a külügy-és
a pénzügyminisztérium kiürítését.
A Fehér Házat automata  fegyve-
res    biztonsági    emberek   vették
körül.  Az  Egyesült Államok  lég-
terében  megtiltottak  minden  pol-
gári repülést.

Szakértők szerint a merényletso-
rozat      hátterében      valószínűleg
Oszama   Bin   Laden,   az   Afga-
nisztánban bujkáló nemzetközi ter-
rorista, illetve szervezete áll. Az af-
ganisztáni tálib vezetés ezt cáfolta,
mint    szóvivőjük    nyilatkozta,    a
szaud-arábiai  Oszama  Bin  Laden,
vagy   maga   az   afgán   komány
sosem  lett  volna  képes  egy  ilyen
bonyolult   akcióra.   Ha   ez   igaz,
akkor elsősorban azok az országok
keveredhetnek gyanúb a, amelyeket
korábban Amerika-ellenes terrortá-
madásokkal hoztak összeffiggésbe:
Irak, Libia, vagy hán.

A   magyar   komány   és   több
parlamentipártnyilgtkozatbanítél-
te  el  az  Egyesült  Allamok  nagy-
városai   ellen   indított  terrortáma-
dásokat.

4

Országjelentés

• Az Európai Parlament értél
kelése   megállapítja,   hogy   ha-
zánk kielégíti az Uniós csatlako-
zás politikai feltételeit. A magas
infláció ellenére is jó osztályzatot
kapott    a    gazdasági    fejlődés,
amely versenyképes lehet az Eu-
rópai Unión  belül is.  A jelentés
stabilizáló tényezőként üdvözH a
kétéves    költségvetést,    és    egé-
szében   jónak   tartja   Magyar-
országon   a   társadalmi   párbe-
szédet.    Elismeri    az    igazság-
szolgáltatásban és az állami ad-
minisztrációban a hiányosságok
felszámolására   tett   erőfeszíté-
seket.  Aggasztónak  minősíti  vi-
szont   a   korrupciót,    még   ha

többnyire csak az év végén módo-
síthaü ák a szerződéseket. Az önkor-
mán:yzatok  pénztelerisége  miatt  a
gyümölcs    gyakran    hiányzik    cz
étlapról,  a napi háromszori étkezés
pedig   egyre   ritkább.    Átlagosan
napi   200-300  fbrint  jut   egy-egy

gyermek napi élelmezésére a hazai
gyermekétkeztetésben. A bölcsődei,
óvodai  étkeztetést  csaknem  ígény-
bevevő  1  millió gyerek ellátása vi-
szonylag szerény , f iejpénz" ellenére
is óriási terhet jelent a szülő, illetve
az önkormányzatok számára.

Levél
a miniszterelnöknek

•  Állami  gondoskodásból   1997
előtt kikerült fiatalok nehézségeire

megemlíti   is,   hogy   az   térsé-
günkben   nem   egyedülálló.   A
magyarországi romákra térve a
jelentés eHsmeri, hogy helyzetük
javítására  megkezdődött  a  kö-
zéptávú  program  végrehajtása,
ám  ezt  szükséges  lenne  a  cigá-
nyok képviselőinek bevonásával,
sajátos   intézkedésekkel   kiegé-
szíteni az egészségügyben, az is-
koláztatásban, és  a lakáshelyzet
javításában.

Egyre kevesebb pénz iut a
gyerekek étkeztetésére

• Bár az élelmiszerek többsége a
tavasz óta drágább lett, a gyermek-
étkeztetésben egyenlőre nem emel-
kednek az árak, az étkeztető cégek

hívják fel a figyelmet azok a Nóg-
rád megyei közéleti szereplők, akik
nyílt  levelet  fogalmaztak  Orbán
Vilstor miniszterelnöknek - tudtuk
meg a Népszabadság augusztus 24-
ei  számából.  A  levélírók azt  állít-
ják, hogy a korábban gyemekvé-
delmi    intézményben    elhelyezett
szinte valamennyi fiatal lakáshely-
zete megoldatlm. A hajdani állami
gondozottak   általában   előítéletes
társadalmi   kömyezetben,   családi
kötelékek nélkül élnek, anyari ne-
hézségeik állandósultak. A fiatalok
úgy   érzik,    gondjaikkal,   problé-
máikkal nem foglalkozik senki.

Közhasznú munka

•  2  hónapja  tart  Szolnokon
az   a   közhasznú   munkaprog-
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ram, amely elsősorban a város
külső   területein,   a   Motor,   a
Tücsök,  a  Hangya  és  az  Üteg
úton élők foglalkoztatását és  e
térségek  rendbetételét  szolgál-
ja.

Konferenoia

• Adrían Natase román minisz-
terelnök nyitotta meg szeptember
10~én   azt   a   nemzetközí   konf;e-
renciát,  amelyet  a romák helyze-
tének   f;elmérésére   rendezett    az
Európai  Bizottsági  és  Együttmű-
ködési  Szervezet  a3BESZ)  a  szer-
vezet soros elnöksége. Az „Egyenlő
esélyekaromókésszintikszámára"
elnevezésű  hárormqpos  értekezlet
célja,   hogy  fielmérje   az   EBESZ

sikeres egyetemi felvételik az öt
éve   alakult  iskola  eredményes
munkáját bizonyítj ák.

Vádat emeltek

•     A     Tiszafüredi     Városi
Ugyészség vádat emelt az enen a
két  rendőr  és  két  halőr  ellen,
akik  áprilisban  járőrözés  köz-
ben    egy    14    éves    roma   fiút
bántalmaztak  és  a  Tiszába  za-
vartak. Az időközben új raindult
nyomozás   alatt   a   fiú   szülein
kívülméghárpianjelentettékfel
a  járőröket.  Igy  jelenleg  négy
rendbeli       sanyargatással      és
jogtalan fogvatartással vádolják
a gyanúsítottakat.

térségben   élő   romák   helyzetét,
megvizsgálják  milyen  intézkedé-
seket kell hozni a cigányok rend-
kívül kényes kérdésében. A buka-
resti   tanácskozáson   népes   ma-
gyar küldöttség vesz részt, amely-
ben  helyet  kaptak  a  külügyi,  az
ígazságügyi,  a  gazdasági  és  az
okíatási  minisztéríum,  a  nemzeti
és etnikai kisebbségi hivatal kép-
viselői.

S'Iker

• A  szolnoki  Dr.  Hegedűs  T.
András     (Roma     Esély)     Ala-
pítványi     középiskola,      Szak-
iskola    és    Kollégium    tanulói
közül  hatan  felvételt  nyertek  a
pécsi    Tudományegyetem    mű-
velődésszervező      szakára.      A

Precedens

• Precedenst  teremthet  a Leg-
felsőbb  Bíróság  döntése,  misze-
rint   nem   vagyoni   kártérítésre
jogosult az a személy,  akit vala-
mely  népcsoporthoz  való  tarto-
zása  miatt  sérelem  ér.  A  testület
egy roma család elleni Molotov-
koktélos  támadás  kapcsán  dön-
tött   így.   Az   incidens   során   az
elkövetők trágár, rasszista szöve-
geket  kiabáltak.   A  bíróság  ha-
tározata    nemzetközi    vonatko-
zásban is iránymutató lehet.

Bemutató

•  A  Gödöllői  Művelődési  Köz~
pont szervezésében szeptember 7-
én mutafták be Bari Károly Kos-

2001.  szeptember "IJ"GO DF[OM"

suü-díjas  költő,   grafikusművész,
népraj zkutató  „Mennyország  csil-
laga"  magyar néphagyományok -
cigány hagyományőrzők című CD
lemezét.     A    foudórgyűjteményt
Erdélyi   Zsuzsanna  Kossuth-díjas
népraj zkutató méltatta.

Nyomdászképzés

•  Jász-Nagykunlszolnok  Me-
gyében    öt   esztendővel   ezelőtt
szűnt   meg   az   iskolarendszerű
nyomdászképzés. Az idei tanév-
től   a   szolnoki  dr.   Hegedűs   T.
András  a`oma  Esély)  szakisko-
lában  Phare-  és  szakképzési tá-
mogatással a kialakított tanmű-
helyekben újra indult a nyomda-
ipari szakemberek képzése.

Felfüggesztett
biirtönbüntetés
roma fiatalok

bántalmazásáért

•   Felfiüggesztett   börtönbünte-
tésre, illetve j avítóintézeti newelés-
re ítélte a Szolnok Városi Bíróság
azt az öt fiatalt, akik egy diszkóbcm
etnikai hovatartozásuk miatt bán-
talmaztak   egy   roma  fiatalokból
ólló  csoportot   1999.  decemberé-
ben.

Egy hétvége
a másság jegyében

•   Egy   hétvége   a   másság  je-
gyében     mottóval     szakmai     és
szabadidős  rendezvény  kezdődött
szeptember 7-én Nagykanizsán. A
cigány   és    a   horvát   kisebbség,
valamint  a  határőrség  és  a  rend-
őrség programjának célja a kisebb-
ségekkel      szembeni      előítéletek
csökkentése.

Összeállította:  Paksi Éva



Távlalok nélkül
A rendszerváltás óta

a legnagyobb probléma
az emberek

mindennapjaiban, a munka.
Pontosabban annak hiánya.

Aki állás nélkül marad,
az számtalan problémával
találja szemben magót.

Az anyagi és lelki
„lezüllés"szinte elkerülhetet[en,

ha nem sikerül rövid időn
belül új álláshoz jutnia.

gák, a közös kávézás és talán még a
„zsörtölődő" főnök is.

Tulajdonképpen két dolgot tehet a
munkavesztett ember. Vagy azonnal
talpra  áll  és  új  állás után  néz,  vagy
beletemetkezik     az     önsajnálatba,
aminek  komoly  következménye  a
depresszió.

Birizló-Szabó lrén, pszichológus
szerint    a   munka    nélkül    maradt
ember úgy érzi, kicsúszott lába alól
a  talaj,  mindent  elveszített.  Elked-
vetlenedik,   aktivitása  csökken,   in-

A   munkavesztés   utáni   első   he-
tekben  még jól  esik  a pihenés.  Ál-
mainkból  nem  csörög  ki  a  vekker,

jobban ráérünk a családra, élvezzük
a  hirtelen  ránkszakadt  szabadidőt.
Ám  ahogy  telik  az  idő,  múlnak  a
napok,    hónapok,    kitör    a    pánik.
Szorongó, gyötrő érzés, hogy nincs
miért   felkelni,   a   tehetetlenség   és
fölöslegesség  nehéz  levegője  járja
át   minden  percünket.   Hiányzik   a
mindennapi  munkahelyi  tevékeny-
ség,  a  bejárás,  hiányoznak  a  kollé-

kább  csak otthon  szeret  lemi.  Szé-
gyenli magát,  hogy ilyen helyzetbe
került.  Állapotbeli különbség, hogy
nő vagy férfi az illető. A nők sokkal
hamarabb   felveszik   az   új   életrit-
must, hiszen az otthoni munka és a
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férfi veszti el munkaviszonyát, úgy
érzi családjával nem törődik eléggé,
nem  tesz  eleget  a  vállalt  köteles-
ségének.  De,  hogy  mennyire  dönti
le  az  egyént,  az  attól  ftigg  milyen
gyorsan regenerálódik. Ha másfajta

veszteségei is voltak a munkán kívül,
halmozódnak a kudarcok és nem tudja
az   értékeit   felszínre   hozni.   Akkor
egyre  jobban  belemerül   a  depresz-
szióba. De ha megfelelő támogatással
képes  talpra  állni,  akár  kömyezete
vagy akár egy átképzés segítségével
is,    újra   elkezdi    értékelni   magát,
perspektívái  kiszélesednek,  aminek
az   eredménye   az   új    állás   utáni
kutatás.

Az Országos Munkaüg)ri Központ
ez év májusában közel 400 000 ezer
munkanélkülit regisztrált. Ebből 94%
nem pályákezdő.  Munkanélküli  ellá-
tásban  kb.  32%,  rendszeres  szociális

járadékban     pedig     megközeiítőleg
20%  részesül.  A  nemzedékek  közti
ellentét   eléggé   kiéleződött   a   rend-
szerváltás óta.  A pályakezdő  fiatalok
úgy     érzik     kiszorítják     őket     az
idősebbek,  mert  a  cégek  nem  koc-
káztatnák   tapasztalatlan   kezdőkkel.
De     hogyan     legyen     rutinja,     ha
lehetőséget  sem  kap?!  A  negyvenen
felüliek  viszont  azt  állítják,  hogy  a
fiatalok      odázzák      el      előlük      a
munkalehetőségeket.    Őregnek    mi-
nősül,   ezért   alig   talál   munkát.   Ha
ráadásul    nő,     akkor    mégkevésbé.
Vagyis vehetjük úgy, hogy a hamiin-
casok   vannak   jelenleg   nyeregben.
Persze csak akkor, ha nem roma, vagy
fogyatékos.   Mert  akkor   szóba  sem
állnak vele. A jogszabály ugyan tiltja
a  faji  és  a  nemek  szerinti  megkü-
lönböztetést,   de  megfelelő  szankció
hiányában mit sem ér. Nagyon nehéz
bizonyítani    a   munkahelyi    diszkri-
minációt,  mert  a  hátrányos  megkü-
1önböztetett   el   sem  jut   a   munka-
helyi8.

-   A   munkanélküliség   az   utóbbi
időben   a   szociológia   egyik   legfon-
tosabb  elemzési  területe  lett -  állítja
Dr.   Kerékgyártó   T.   István   társa-
dalomkutató.   Szerinte   emek   egyik
oka,   hogy  minden  jelenség,   amely
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tömeges,    kiváltja    a    szociológusok
érdeklődését.  Egyrészt a kiváltó  oko-
kat  elemzi,  másrészt  a  következmé-
nyeket. - A kiváltó ok ebben az eset-
ben  evidens:  a  gazdasági  viszonyok
megváltozása.  Társadalri  következ-
mények: a munkanélkülivé válás nem
csak a személyiséget érinti,  hanem a
munkavesztett  ember  közvetlen  kör-
nyezetét is. Először is egy élemódbeli
váltás   következik   be,    hiszen   egy
biztos   jövedelemtől   való   megfosz-
tottság bizonytalanná teszi az embert.
A   megélhetési   gondok   mellett   nö-
vekszik  a  szabadidő,   ám  az  üressé
válik.  A  társaskapcsolatok  beszűkül-
nek vagy kiüresednek. A kiváltó okok
előbb-utóbb a személyiség értékvesz-
téséhez, a perspektívák bezárulásához
vezetnek.  Tulajdonképpen  elveszíti  a
társadalmi megbecsültségét a munka-
nélküli.   Még  mindig  működik  Ma-
gyarországon,   hogy  aszerint  ítélnek
meg  embereket,  hogy dolgozik vagy
sem.  Bizonyos  mértékben  ez  is  hoz-
zájárul a munkanélkül maradt ember
távlattalanságához.

„A   roma   munkanélküliség   nem
annyira  drámai,  mint  az  néha  a  saj-
tóban  megjelenik."  Hangzott  el  Bát-
hory  János,  a  Nemzeti  és  Etnikai
Kjsebbségi  Hivatal  elnökének  véle-
ménye,   egy   nyár   eleji   parlamenti
vitanapon.    Szociológiai    felmérések
szerint   1993-ban  a  cigány  lakosság
fele volt munkanélkül. Mivel szerinte
a  gazdaság  azóta  erősödött,  a  mun-
kanélküliség csökkent, úgy véli, a ro-
mák   között   is    csökkennie   kellett.
Csakhogy a papírfomát nem igazolja
a gyakorlat.

A  szocializmus  idején  teljes  volt  a
foglalkoztatás   a   munkaképes   roma
férfiak  körében.  A  gazdasági  átala-
kulás    következtében   viszont   soiTa
szűntek meg a képzetlen fizikai mun-
kásokat   alkalmazó   iparágak.   Igy   a
romák   munkaképes   korosztályának
kéthamada  szorult  ki  a  munkaerő-
piacból.  Többségüknek  nem  maradt
más, csak a napszámos (fekete) mun-
kák, na és persze a segélyek. A segé-
lyek, melyek sokak szerint csak kon-
zerválják  a  szegénységet.  Temésze-
tesen   sokan   felismerték   a   tovább-
képzések  és  a  továbbtanulás  adta  le-
hetőségeket,   de  sajnos  az  iskolából

kikeriilve szembe-
kerülnek    a    „ci-
gány   nem   kell"
stratégiával.

Birizló-Szabó
lrén szerint, az új-
rakezdésnél      na-
gyon fontos a mo-
tiváció.  Ha  valaki
olyan      körülmé-
nyek    között    él,
ami számára töké-
letes és megfelelő,
az  nem  fog  min-
denáron  a  hivata-
l os          munkavi-
szonyra törekedni.
De az sem biztos,
hogy aki rossz kö-
rülmények  között
él, az fog. A pszi-
chológusnő     úgy
véli, ez a romákra
különösen jellem-
ző.      A     negativ
munkaszerzési  ta-
p asztalatok,          a
„már betelt" meg-
alázó   válaszok  helyett   inkább   nap-
számos vagy kereskedő nem hivatalos
munkából élnek. De személyes tapasz-
talatára hivatkozva,  a pszichológusnő
úgy véli, hogyha a romák támogatást
kapnak  abban,  hogy  munkát  találja-
nak,  akkor  messzemenőkig  maximá-
lisan megtesznek mindent, amit lehet.

A   társadalomkutató   szerint,   téves
hiedelem  az,  hogy  a  cigányok  nem
szeremek dolgozni. A kutató úgy véli,
ez csupán előítéletből számazik. Mert
nincs  olyan  ember,  aki  hosszú  távon
élvezné a munkanélküli eltartott létet,
amelyben     nincsenek    kapaszkodási
pontok. A különbség talán az, hogy a
romák könnyebben élik meg a munka-
nélkül maradást, hiszen a közösségi és
családi   kapcsolataik   sokkal   közvet-
lenebbek. Azt a vákuumhelyzetet, ami
a  munka  elvesztésével  alakult  ki  az
életében, kömyebben kitölti a család,
mely élettani támaszt nyújt az egyén-
nek.   Sajnos   a   roma   munkanélküli-
ségben  nagy  szerepet játszik  a  rejtett
diszlrimináció. Egy roma és egy nem
roma  azonos  képzettségű  álláskereső
közül, szinte  100%, hogy a nem roma
kapja meg a munkát.
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Az    Euópai    Unió    küszöbén    a
komány   is   lépéseket  tesz   a   roma
kisebbség   helyzetének   javítása   ér-
dekében.  A  Gazdasári  Minisztérium
központi   roma  foglalkoztatási  prog-
ramok  indítását  teivezi  az  Országos
Cigány   Önkományzattal   együttmű-
ködve,    melynek    keretében,    előre-
láthatóan   legkésőbb  j.övő  januárban
10-15 ezer cigány munkanélküli mun-
kához    juttatását    tervezik.    Farkas
Flórián,  az OCÖ  elnöke  szerint arra
kell    törekedni,    hogy    a    cigányság
foglalkoztatása  ne  csak  a  közhas2nú
munkákban merüljön ki, hanem tartós,
emberhez   méltó   munkalehetőségek-
hez  kell  jutniuk  a  romáknak.  Véle-
ménye   szerint   az   ország   gazdasági
fejlődésének sikere múlhat azon, hogy
a cigányság bejut-e a muiikaerőpiacra.

Orbán  Viktor  miniszterelnök  sze-
rint   határontúli   magyarok   betelepí-
tésével  oldható meg a munkaerőhiány.
Kissé   sok   az   ellentmondás.   Küsz-
ködünk a munkanélküliséggel a mun-
kaerőhiányban!?  Vagy  már  mindegy,
csak ne roma legyen?!

Lukács llona



RáGz Laiosra emlékeztink
Egy éwel ezelőft, szeptember 1 1 -én halt meg lapunk munkatársa, Rácz Lajos. Az alábbi interjúval,

amely a Magyar Rádió Cigány Félórójában hangzott el, emlékezünk Rácz Lajosra.

Hat  gyermekes  cigány  családból  szár-
mazom, Bácsalmásról. Ma már mezőváros,
akkoriban még nagyközség volt. Édesapám
zenész  volt.  A  magyarok  között  laktunk.
Főleg svábok laktak azon a kömyéken, és ez
részben   meghatározta   az   életünket,   mert
lemásoltuk   az   életüket.   Gondolok   a   ház
körüli   rendre,    a   viselkedésre   és   egyéb
dolgokra.  Minta volt az az  életmód,  ahogy
ők      éltek.      Ezzel      együtt      volt      egy
polgárosodási  vágy,  hogy  ne  cigánymódra
éljünk.  Hogy  legyen  az  életünknek  célja,
legyenek  terveink,  hogy  kilépjünk  a  régi,
megszokott  cigányélet  módból,  amit  nem
pejoratív értelemben gondolok, hanem hogy
olyan   tudást,   olyan   szakmát   szerezzünk,
amivel  az ember kiléphet abból az életből,
abból  a  cigány  miliőből,  amit  nagyon jól
tudunk, hogy az jellemzi, hogy szegénység,
az  jellemzi   hogy  tudatlanság,   munkanél-
küliség, kallódó életmód.

Apám belénk oltofta a munkának a szere-
tetéc belénk oltotta a tisztességet. Édesapám
a  60-as  években  Budapestre  költözött,  és
segédmunkásként helyezkedett el a Chinoin

gyágysszzirgyábgi.sT.e,gveEpní:Seefi:j:ef:st:
nyolcadik  általánost  a  bajai    Közgazdasági
Technikumban     tanultam.     Ingázó     életet
éltem,   33   kilométert  utaztam  mindemap,
késő  este  feküdtem.  Ebben  az  időben  még
petróleum  lámpa  volt,  mellette  tanultunk.
Két    szobánk    volt,    egyik    a    szülőknek.
Nagyon  nehezen  tudtam  találni  magamnak
egy sarkot,  egy kuckót ahol tanulhassak, és
itt bejön az a kép, hogy bizony nagyon nehéz
egy szoba konyhából középiskolába menni,
netán egyetemre. Szinte lehetetlen."

###
„Az    irodalom    szeretete    a    gyemek-

koromból    táplálkozik.     Hogy    valamivel
elüssük  az  időt,  mesefilmeket hoztam  ki  a
könyvtárból.   Hétéves   koromban   már   ál-
landó  könyvtártag  voltam,  és  hámasával,
négyesével   hoztam   ki   a   mesekönyveket.
Megelevenedtek    bennem    a    mesehősök,
hogy   én    is    elindulok    majd,    szerencsét

próbálok,   győztes,   leszek,   mert   miért   ne
lennék  győztes?  Es  innentől  kezdve  rend-
szeres könyvolvasó lettem. Egy időben min-
dent elolvastam, ami a kezembe akadt. Ké-
sőbb     már    rendszereztem     az     olvasást.
Mindenolvasó lettem, mert kíváncsi voltam
arra,  ami  rossz,  az  mitöl  rossz.  Mitől jó  a
klasszikus,   mitől   rossz  a  másik?   Ponyva
irodalmat     is     olvastam     sokat,     pengős

könyveket  is.  A  szívem vidámabb  lett egy
kicsit. Nem mindig az a cél, hogy az ember
tudást  habzsoljon,   van  hogy   azért  olvas,
hogy egy kicsit ellazuljon.

Nagy barátságban voltam a könywel. A
könyv  számomia  a  tudás  kútját jelentette.
Infomációkkal  és  a  legkülönbözőbb  élet-
helyzetekkel, életsorsokkal találkoztam, ami
volt  hogy  hasonlított   az   enyémhez.   Sze-
rettem az útleírásokat, egy időben olvastam
művészek   életrajzát,    festők,    szobrászok,

ötvösművészek,  zeneszeEők  életét.  Meg-
ismerkedtem nemcsak a zenészek, hanem a
kortárs művészek életrajzával is."

#*#
„Nem    akartam    újságíró    lenni,    mert

mindig   az   igazság   keresése,   az   igazság
értelmezése volt a célom,  és  nem  igen volt
sajtószabadság    a    90-es    évek    előtt.    Ez
nagyon   meghatározta   hogy  miröl   írjunk,
ugyanúgy az irodalomban is. Emiatt  5 évre
teljesen  letettem  a  tollat  és  azt  mondtam,
nem  írok,  mert  nincs  értelme,  hiszen  nem
közlik le.   Ebben az időben főportás voltam
egy vállalatnál,  majd  a  többiek  biztatására
újra visszatértem. Közben változás állt be az
életemben.  Itt  szeretném  elmondani,  hogy
volt  egy  holtszakasz,   amikor  nagyon  ke-
ményen  égettem  a gyertyát mind  a két  ol-
dalról. Ez aztjelenti, hogy keményen ittam,
dohányoztam, éjszakáztam, válságba került
az   életem,   az   alkotói   munkám,      a   há-
zasságom.  Egy napon mentem át a téren a
barátaimmal     sörözni,    amikor    evangeli-
záltak.    És    megállított    egy    hang,    egy

embemek  a  hangja,  ald  azt  mondta,  hogy
jöjjetek   hozzám   mindnyájan,   akik   meg-
fáradtatok.    Miért költötök pénzt arra,  ami
nem   kenyér?   Jöjjetek   hozzám   és   meg-
nyugszik a ti  lelketek!   Ez a mondat   meg-
állított.       Hallgattam   hogy   van   út,   van
lehetőség  arra,  hogy  az  embemek  az élete
tartalmas legyen.  Ez az út Jézus Krisztus,
és ott ez a beszéd engem megállásra kény-
szerített   és   hallgattam,   hogy   van   bűn-
bocsánat,  és  van  kegyelem,  és  lsten  nem
személyválogató,     Isten     szereti     a     ci-
gányokat,  és   új  lehetőséget akar adni, de
ehhez az kell,  hogy ott kell hagyni a régi
életet.  Azt  az  életet,  amely  lsten  nélküli
volt.   És  ettől  kezdve  szinte  napok  alatt
leszoktam    az    alkoholról,    leszoktam    a
dohányzásról, amit nem sikerült 30 évig a
magam   erejéből.   A   régi   életemet   fel-
égettem   és   elkezdődött   egy  új   élet   ls-
tenben,   és   ez   az  lstenkeresés     megvál-
toztatta a természetemet."

#**
„Visszatérve a Lungo Dromhoz, szeretek

ott    dolgozni,    én    vagyok    a    budapesti
munkatárs.  Szeretek riportokat ími, emberi
sorsokat   megrajzolni,   hála   lstennek   van
téma, van miről ími. Igazából az lenne a jó,
ha   volna   egy   heti    lap.    Jelenleg   szer-
zőtársként   dolgozom,    a    100   Tagú   Ci-
gányegyüttesről  írunk  egy  nagy  lélegzetű
porti.é  könyvet,  ami  500  oldalas  lesz,  200
oldal    szöveg   és    300   oldal    fotó.       Fo-
lyamatban    van    a    Roma    Értelmiségiek
Arcképcsamokának   könyv   alakban   való
megjelenése,      és     jövőre     tervezem      a
novelláimat  és   a  meséimet  egy  kötetben
kiadni.  Nagyon  sok  tervem  van,  annál  is
inkább,    mert    most   már    negyedik    éve
művese kezelésre járok,  ez az  életmód fel-
gyorsította   az   alkotói   munkát,   tevékeny-
séget. Eldöntöttem, hogy minden évben írok
egy  könyvet,   így  akarok  a  halálnak  egy
pofont adni. Nem vagyok elkeseredve, mert
úgy tűnik, hogy hamarosan új vesét kapok
és  talán  elkezdődik  egy  még  intenzívebb
élet,     mert    minden    másnap     művese-
kezelésre járok, 4 órát vagyok gépen és ez
bizony   aznap   nagyon   meghatározza   a
teendőimet. Nem tudok dolgozni, alkotni,
de azért így is nagyon sokat dolgozom, de
még többet szeretnék. Talán most értem el
abba  a  korba,  amikor  a bölcsességet  egy
kicsit  segítségül  tudom  hívni  és  valami

pluszt  tudok  adni   önmagamból  és  lsten
kegyelméből."
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Szálkák
Aki  vette  a  fáradtságot,  s  akit  érdekelt  és

meghallgatta     augusztus     27-én     a     Petőfi
Rádióban Szálkák, Egy óra a cigányságról, de
nem     csak     a     cigányságnak     címmel,     a
műsorfiizetben    jelzett,    valójában    nem    a
lényeget kiemelő mondandóját, valójában egy
sziporkázó,    lényegre    törekvő,    az    igazság
mélységeit  kutató  ízig-vérig  riportot  hallott,
amelynek   szerkesztő-riportere   az   a   Varga
nona   volt,    aki    olyan   nagy   gonddal    és
körültekintéssel  vezeti,  gondozza  és  ápolja a
Kossuth Rádióban a Cigány Félórát is.

Valósággal izzott a mikrofon, mert izzottak
a  szavak,  mert  a  társadalmi  valóságnak  egy
olyan   szeletét   hozta  életközelbe,   amelynek
elemeit oly gondosan  összerakva egy órában
kikerekedett   a   100   Tagú   Cigány   Zenekar
csaknem     16     esztendős     múltja,     életútja,
elismertsége  és  mégis  mellőzése,  dicsőségei
és  mégis   csupán  szürke  tudomásul   vétele,
világsikerei,  s  ittiion -  mondjuk  ki  - mellő-
zései a politikai elitek, a kományok részéről.

Raduly  Józsefnek  a   100  Tagú  Cigány-
zenekar  elnök-producerének  a  személyében
olyan   felkészült,   elkötelezett   riportalanya
volt    Varga    llonának,     aki     ott    volt    és
bábáskodott  ez  egyedülálló   zeneművészeti
csoda megszületésénél.  A magyar Örökség-
díjasról  szólni,  ími,  beszélni,  róla  hírt  adni,
ezeknek      a      művészeknek      az      életéről
publikálni    mindig    aktuális,    hiszen    ez    a
cigány   együttes   a  haza  egy   darabja,   egy
olyan élő szervezet, amellyel mindig történik
valami.     Valami     olyan,     ami     szenzáció.
Kérdezhetnék,  hogy  ez  alkalommal  mi  volt
az  apropó?  Miért  volt  kissé  izgatottabb,  s
talán  mrelmetlenebb  is  az  a  hang,  amelyet
Raduly  József ütött  meg  úgy,  mint  valami
vészharangot,   csengőt,   figyelmeztető   jelet
adva a 100 Tagú fedélzetéről, a nagyvilágban

elért  sikerekről,  azokról  az  állomásokról,
ahol  mint  a magyar haza  kulturális  nagy-
követeit fogadták,  ölelték  és  csodálták.

Raduly     József    ez     alkalommal     talán
először(!) tárta a nagyérdemű elé a világhírű
együttes belső és elsősorban anyagi gondjait,
elismerve    és    megköszönve    az    erkölcsi

megbecsülést,  amely  a kitüntetések,  az ér-
demkeresztek   sokaságában   fel   sem   mér-
hető.

Valójában   kenyérgondokkal   küzd   a   100
Tagú.  A  világon  egyedülálló   100  Tagú  Ci-
gányzenekar a magyar kománytól  egy fillér

áö+Páigi:tÁsrio#:g#átk.SiFetbkea:.#as#kkéaj

szinte naponta küzd Raduly József, akinek az
élete ez az együttes. S ez nem is csoda, hiszen
maga  is  cigánymuzsikus  famíliából  szárma-
zik.   S   még   szerencse,   hogy   személyében
akadt  egy  istenáldotta,  produceri,  felkészült-
séggel és intelligenciával megáldott diplomás
muzsikus,  aki  éppen  akkor nyúlt a  100 Tagú
után,  amikor  az  már  süllyedni  látszott.  Nem
kérkedés mondatja velem, de érzékeny tanúja
és  szereplője  voltam  magam  is,  amikor   16
évvel  ezelőtt,  az  MCKSZ  tisztújító  közgyű-
lésen   Lakatos   Menyhért   lemondása  után
Raduly Józsefet elnöknek, engem alelnöknek
választott a szövetség.  Akkor történt meg az,
hogy   a   100   Tagú   küldöttsége   megkereste
Raduly   Józsefet,   aki   némi   töprengés   után
elvállalta vezetését. Nagy érvágása volt ez az
izmosodó  MCKSZ-nek,  viszont  mentőöv  a
1 00 Tagúnak.

A  100  Tagú  Cigányzenekar  életútja  siker-
történelem. Sok gáncsoskodást, mellőzést kel-
lett   megélniük,   de   talpon   maradtak,   s   a
legautentikusabb  hímökei  a  magyar  cigány-
muzsikánák   a  világon.   Elképesztő,   hihetet-
lemek  tűnő,  hogy  ez  az  együttes  nem  kap
annyi  támogatást  a  kománytól,  amely  mű-
vészeinek  a  minimális  megélhetését,  műkö-
désük zavartalanságát biztosítaná.

Varga     llona     nagy     szakmai     alázattal
irányította és tartotta kézben e nagy Ívű, sokat
mondó  beszélgetést,  s  olyan  zenekari  beté-
teket választott, amellyel még Raduly Józsefet
is  meglepte.  Számomra  az  leme  a  kellemes
meglepetés,   ha  végre   azt   a  hírt  hallanánk,
hogy a Világörökség díjas  100 Tagú Cigány-
zenekar   a   komány   részéről    méltó    elis-
merésben   részesül,   működésének   feltételeit
államilag garantálják.

F.K.

gzeirÉeerYka?Ésghy:srüp,:kÁ|,amok
elnökének

Tísz,Íeu Elnök Úr!

Mély megdöbbenéssel értesültünk arról a történelemben is egyedülálló mgédiáról, mely az ezidáig ismeretlen tettesek által elkövetett
terrorakció nyomán az Amerikai Egyesült Államokat sújtotta.

Kérem, hogy a magyarországi cigányság nevében fogadja őszinte részvétünket és együttérzésünket az amerikai állampolgárokkal.
Eztatenorizmust,melyvalamemyiciviltársadalomellenisirányulhat,mélységesenelítéljük,egybenszolidaritásunkrólbiztosítjukÖnt

és az amerikai népet. Valamennyiünk közös érdeke, hogy együttesen lépjünk fel az emberiséget fenyegető terrorizmussal szemben.

Budai)est, 200l. szeptember l 2.                                                                                         az  országos a#yk8:nFk\oó#t:yz&ü\nöke

Magyarország, Budapest, Dohány u.  76.1074

Az Országos Cigány Őnkormányzat az Amerikai Egyesült Államok elnökén kívül együttérzését fejezi ki az Amerikai Egyesült
Államok magyarországi nagykövetének, Janet Garrvey ügyvivő asszonynak és Martonyi János külügyminiszter úrnak.

2001.  szeptember „IjuNGO  DROM"



A heidelbergi Szinli és Roma
Dokumentációs és Míívelődési

Központ megalapítása

Hosszú évtizedes konok hallgatás után
a nyolcvanas évek végén végre beismerte
a  német  állam,  hogy  a  szinti  és  roma
kisebbség is áldozatul esett a náci rezsim-
nek, és velük szemben is súlyos erkölcsi
kötelesség hárul  az országra.  Dokumen-
tálni,  a jelen  és  az utókor emlékezetébe
vésni a történelem fekete lapjait, nehogy
megismétlődjenek.    A    komány    tehát
megadta a szükséges  anyagi támogatást,
hogy méltó  keretet  lehessen teremteni  a
folyamatos  dokumentáció,   egy  állandó
kiállítás,  továbbá  változó  rendezvények
és előadások számára.

Az ünnepélyes felavatáson megj elent a
külföldi  és  német  szellemi  és  politikai
élet színe-java, a köztársasági elnöktől és
az országház legfontosabb tag).aitól kezd-
ve, neves művészeken át a haláltáborokat
túlélő  vendégekig.  Romani  Rose  nagy
megtiszteltetésben  részesült.   Személyén
keresztül pedig egy  egész népcsoport:  a
német  földön  hatszáz  éve  zajló   törté-
nelme során sokszor kivetett és üldözöft,
időnként a helybeliekkel békés  kölcsön-
hatásban élő vagy a társadalom peremén
éppen csák megtűrt,  végül  a  „hamadik
birodalom" rasszista őrületében kiirtásra
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szánt,  meghucolt  és  haloma  gyilkolt     rendezvények        közönsége        mindig
németorszáS  szinti  és  roma  kisebbség     megtekinti az állandó kiállítást is. Aki azt
életben maradottiai és új nemzedéke.             egyszer   vérignézte,   az   szüksé8képpen

Az ünnq)i beszédekből egyre világosab-     feladja az érintett népcsoport kultúrájával
ban  kiderült,  hogy  a  háború  utáni  év-     és  életkörülményeivel  kapcsolatos  eset-
tizedekben a német társadalom még nem     leges    korábbi    előítéleteit.    Ez    pedig
volt hajlandó szem-
benézni  a náci  dik-
tatúra népirtó prog-
ramjának és gyákor-
latának a cigányok-
ra    vonatkozó    ré-
szével. Romani Ro-
se    kezdeményezé-
sét: egy a cigány ho-
locaust    borzalmait
megörökítő     doku-
mentációs   központ
létrehozását a német
állam csak a nyolc-
vanas           években
kezdte      komolyan
venni. Ez nem utol-
só   sorban   Jehudi
Menuhin és nővére
állhatatos közbenjá-
rásának    volt    kö-
szönhető.1990 nya-
rán végül is sikerült
állami támogatással

Romani Rose és Lord Yehudi Menuhin

megvenni   azt   a   műemlékként   védett
épületet Heidelberg történelmi  öregváro-
sában, ahol ez a nagyszabású terv elindul-
hatott  a  megvalósulás  útján.  A  meglévő
épület  kiépítése  és  további  hozzáépített
részek együtt elegendőnek bizonyultak a
feladat megoldására.

Három  emeleti  szinten  a  múzeum  ál-
landó  kiállítástemei  a  holocaust  törté-
nelmi  tényének  dokumentális  bemutatá-
sával  egész  évben  a  látogatók rendelke-
zésére álhak. A jobboldali épületszámy-
ban a teljes dokLmentáció, az anyagtár, a
konferencia  termek  és  az  irodák  kaptak
helyet.

A  Dokumentációs  és  Kulturális  Köz-
pont döntéseit egy kuratórium hozza meg.
Az   intézmény   folyamatos   működését
állandó munkatársák biztosítják. A magas
színvonalú kultúprogiam messze földről
toborozza   a   látogatókat.   A   különböző

előfeltétele egy olyan jövőnek, amelyben
a szinti és roma kisebbség a mindenkori
többséggel egyenrangúan vesz majd részt
a társadalomban és a közéletben.

A heidelbergi Német Szinti és Roma
Dokumentációs  és  Kulturközpont  ki-
tűzött  feladatai:   az  intézmény  elsőd-
1eges célja,  a szinti  és  roma kisebbség
600   éves   németországi   történetének
bemutatása,   különös   hangsúllyal   a
nemzeti   szocializmus   bűntetteinek
történelmi  feldolgozására.  A  roma
népen    elkövetett    népirtás    Euró-
pában  összesen  500  ezer  áldozatot
követelt.

A Dokumentációs és Kulturközpont-
ban  az  általános  adminisztráción kívül
három  szakcsoport  működik  a  követ-
kező feladatkörökben:

1.  A  Dokumentáció  szakcsoport  tar-
tah súlypontjai:

IJ"GO DR:OM" 2001.  szeptember



*   interjú   a   népirtás   túlélőivel,   a
tanúval]omások fe]jegyzése

Mivel  évről  évre  csökken  azoknak  a
száma, akik még tanúi voltak a holocaust
eseményeinek, ennek a fontos feladatnák
a következő  években  is  elsőbbséget kell
adni.

*   forrásmunkák   gyűjtése   és   arc-
hiválása

Az  önálló  archívum  felépítésének  ve-
zérelvei:   együttműködés   a   fennálló   és
működő  archívumokkal   és   szakgyűjte-
ményekkel,  továbbá  a  helyszíni  kutatás,
szoros   kapcsolatban   a   népirtást   túlélő
tanukkal,  akik a tulajdonukban  lévő  do-
kumentumokat,  családi  fotókat,  a  kon-
centiációs táborból írt leveleket stb. a do-
kumentációs centrum rendelkezésére bo-
csátják.

*  együttműködés  a  nemzetközi em-
lékműveket létesítő szakcsoportokkal

lgy pl. a Holocaust-Memorial-Muse-
ummal,   az   Anna-Frank-Haus-za],   a
Yad     Vashem     emlékmű    munkacso-

Z:#|ávü,d#zö4ftueskhDW.iktzu#eúnz,á:EsmÉ:z:
pontjával  és  ennek  vezetőjével,  Simon
Wiesenthallal. Ezek a nemzetközi intéz-
mények gyakran elküldték a birtokukban
lévő   és   cigányokra   vonatkozó   tanúbi-
zonyságokat, életrajzi adatokat, fotókat és
a  hiedelbergi   Dokumentációs   Központ
rendeucezésére  bocsátották.  A  szakérte-
kezleteken való részvétel és előadás soro-
zatok  megrendezése   is   ennek   a   szak-
csoportnak a hatáskörébe tartozik.

2.  A  Dialógus  szakcsoport  feladata  a
szinti és roma kisebbségnek az irodalom,
képzőművészet és zene terén elért kultu-
rális  telj esítményei bemutatása.  Ezeknek
az alkotásoknak a nagyközönséggel való
megismertetése   segíteni   fog   a   kisebb-
séggel   kapcsolatos   előítéletek   leépíté-
sében.   A  szakértekezletek  és  szeminá-
riumok a következő témasúlypontok kö-
rül vitáztak:

*  A „cigány"   megnevezés  és  a vele
kapcsolatos kép a német irodalomban

*  Cigányellenes  közhelyek  a  gyer-
mek-és ifiúsági könyvekben

*   A   magyar   cigányzene  története
különös  tekintettel  a  roma-zene  és  a
bécsi klasszikusok viszonyára

* A szinti és roma zene jelentősége a

jazz és a flamenco fejlődésében*  Szinti és  roma  elbeszélő  művészet
az  európai   mesekultúra   kontextusá-
ban.

3. A Tanácsadó szakcsoport munkája a
következő területekre teijed ki:

*  A  szinti  és  roma  kisebbségnek  a
német    jóvátételbő]    vaLó     évtizedes
kiközösítése   után   végre   meginduló
kártérítési   eljárásoknál   jogi   támo-
gatásban    részesíti    a    koncentrációs
táborok   még   életben   lévő   túlélőit.
Segi't megfellebbezni azokat a korábbi
igazságtalan    ítéleteket,    melyek    el-

vitatva  a  betegség  és  a  gyűjtőtábor
összefüggését,  megtagadják  az  áldo-
zatoktól a nyugdíjat.

*   A   szakcsoport   zarándokutakat
szervez a népirtás kül- és belfjldi szín-
helyeire a kivégzettek hozzátartozói és
a  túlélők  számára.  Továbbá  találko-
zókat    szervez,    hogy    az    érintettek
közösen   tudják   feldolgozni   az   átélt
borzalmak emlékét.

*     Bgész     Németország     területén
tudomásu] veszi és orvosolni igyekszik
azokat a jelentett eseteket, ahol a szinti
és roma kisebbség tagiait igazságtalan
sérelem,  diszkrimináció,  háttérbe  szo-
rítás éri. Együttműködik a helyi szer-
vezetekkel   és   tanácsadóként   lép   fel
kül-és belföldi roma projektek megva-
Iósításánál.

Végül   pedig   rendelkezik   a   Doku-
mentációs   és   Kulturcentrum   egy   6
ezer   egységre   rugó   szakkönyvtárral
(könyvek, cikkek, videokazetták, mag-
nószalagok), és ez egyre tovább bővül.
Jelenleg    folyik   a   könyvtár   moder-
nizálása,    elektronikus    adatfeldolgo-
zása.   A   közeljövőben   a   Dokumen-
tációs  és  Kultúrközpont még nagyobb
súlyt  fog  fektetni  a  cigányok  stuktu-
rális   háttérbeszorításának   leépítésére
és műveltségük gyarapítására. Elmara-
dottságukat   a   nemzetiszocialista   re-

szánt  helységek.  Egy  terem  rendelkezik
vetítővászomal és színpaddal is.

A  Központ  egy  saját  kiadású  könyv-
sorozatban számol be munkájáról  a szé-
leskörű     nyilvánosságnak     és      ezáltal
eredményeit mindenki számára hozzáfér-
hetővé teszi.

A  Német  Szinti  és  Roma  Dokumen-
tációs  és  Kultúrközpont  egyik  legszebb
vonása,   hogy  üldözött  népe  történetét
nem tekinti  a világon  egyedülálló,  sem-
milyen   más   nép   szenvedésével   össze
nem    hasonlítható,    örökké    ismétlődő,
megmásíthatatlan  sorsnak.  Más  elnyo-
mott népek ügyét is képviseli, felveszi a
műsorába  ismertetésüket  és  síkra  száll
értük.

A megnyitó ünnepségen jelen volt Ja-
pánból    a    buakunin    kisebbség    kül-
döttsége    és    bemutathatta    a    háttérbe
szorításuk elleni felhívás dokumentumát.
A heidelbergi központ azóta is szószólója
mriden hasonlóan kirekesztett és  elnyo-
mott „kisebbségnek".

1997.   március    16-án   a   magyarok
sem    hiányoztak    a    megnyitó    cere-
móniáról.  Dr.  Hegyesiné  Orsós  Éva
köszöntötte   a   megjelenteket,   átadva
Románi  Rosénak  a  magyar  cigányok
20.   sz-i  történetéről  megjelent  köny-
vet.   Magyarországról   30   ezer  romát
hurcoltak  el  a  náci  német  megszállás

zsim     népirtása     következményének
tekinti,  melynek  e  nép  sok  kimagasló
tagja  is  áldozatul  esett.  A  Dokumen-
tációs      és     Kultúrközpont     célkitű-
zéseinek  megfelelően  rendezvényeket
és  szemináriumokat kíván szervezni  a
szinti  és  roma kisebbség tudatosodása
és    magasabb    kulturális    színvonalra
emelése    érdekében.    Működését    ál-
landó  dialógusban  kívánja  folytatni  e
népcsoport tagjaival.

A boltíves pincében helyezkednek el a
váltakozó   képzőművészeti   kiállításokra

2001.  szeptember „LUNGO  DR07 '

idején, köztük az ő rokonait is. Csupán
egytized részük tért vissza.

Lord   Jehudi   Menuhin   boldog   vglt,
hogy  még  megérhette  ezt  a  napot.  Igy
vezette be meghatottan a mondanivalóját:
„Ez az intézmény más országok kisebb-
ségei    számára    is    követendő    eszme
lehetne.   Tudtommal   még   az   Egyesült
Államokban sincs olyan központ,  amely
a  feketék  vagy  az  indiánok  üldöztetését
dokumentálná."

Magda Szabó-Révész
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Jótékonysági rendewény
a Tagore Tanodában

Az  egykori  Nobel-díjas  indiai  költőről
elnevezett   ózdi    Rabindranath    Tagore
Tanoda  egy  esztendeje  végzi  sikeresen  a
hátrányos     helyzetű     roma     és     magyar
gyerekek     tanulmányi     felzárkóztató     és
képességfejlesztő   munkáját.   Nehéz   fela-
dam  vállalkozott  az  intézmény.  Azt  sze-
remék,  ha  ezek  a  gyerekek,  fiatalok  már
más módon keresnék az életben az utat.

Az augusztus 24-én, pénteken megtartott
kulturális    délutánnal    egybekötött    jóté-
konysági zenés est fő célja az volt, hogy a

8:álíezsez,eő?t:smkböeLéY:Eén?:gá`eELsteqét:
Tanoda munkáját, belső életét, valamint az
intézmény    ffitési    munkálataihoz    anyagi
támogatást  kapjon   a   működtetést   végző
Pályaorientációs Alapítvány. Az
esemény  fővédnökei  Dr.  Kulin
Ferenc,  a  Köztársasági  Elnöki
Hivatal  főosztályvezetője,  Kör-
nyei   Lász]ó,   az   Oktatási   Mi-
nisztérium    államtitkára,    vala-
mint Farkas László, a Nemzeti
Kulturális    Örökség    Miniszté-
riumának   kisebbségi   referense
és  Raduly  lstván,  az  Oktatási
Minisztérium   főosztályvezetője

Xo,LTá.r,Aazvégz|zödféí;:ebi::g:
Önkományzat elnöke és Nyer-
ges Tibor, a BAZ Megyei Köz-
gyűlés   Szociális   és   Gyemek-

#|:#í.Búz=i;Fánbaekszegá33::
Váradi  Gábor  festőművész,  a
Pályaorientációs  Alapítvány  el-
nöke  felidézte  az  oktató-nevelő
munka megindulását,  amelyet a
Soros    Alapítvány    támogatott,
mert hittek a kitűzött célok meg-
valósíthatóságában.

mi#.:d'j:áb±r,v:;e%e;ndy.enszneenintígee;rá;::
vannak,  akik  hisznek  a  közösség  fontos-
ságában,  a  tanoda  célkitűzéseiben.  A  ta-
nodavezető   köszönetét   fejezte   ki   a   tá-
mogatásért  a  helyi  munkaügyi  kirendelt-
ségnek,  az  ózdi  Vízműnek  és  Távhőnek,
valamint  Baria  Csaba  vállalkozónak  és
Filipcsin    Károly    önkományzati    kép-
viselőnek.  A  cigány  irodalom  kis  könyv-
tárát a budapesti Romano Kher igazgatója,
Zsigó   Jenő   segítségével   kapta   meg   a
tanoda.    Bejelentette,    hogy   tavaly   télen
nagykabátban   tanultak   a   gyerekek,   így
fontos   feladat   a   tanoda   ffitésének   meg-
oldása,  s ezért hívták jótékonysági rendez-
vényre a nagyszámú résztvevőt. A bevételt

tanulás  az egyetlen olyan útlevél,  amely  a
cigányság felemelkedését szolgálja.

Nyerges Tibor ózdi  önkomány2ati kép-
viselő elmondta, hogy a képviselői kereté-
ből  támogatni  fogja a ffités és  a zuhanyzó
megvalósítását, s csatlakozik ehhez a helyi
kisebbségi önkományzat is.

- Az indulás nem volt könnyű feladat,
de erre a színvonalas szolgáltatásra a vá-
rosnak   nagy   szüksége   van.    Egy   ala-
pítványnak    fontos,    hogy    támogatókra
leljen.  Az önkományzat az épületet biz-
tosította.  Egy  kisebb  csoda,  amit  egy  év
alatt elért a tanoda. A jövő feladata, hogy
állami támogatást kapjon, így biztosítható
a   folyamatos   működés,   ha   a   fonások
rendelkezésre állnak.

A    képviselő     ehhez    kérte
Faritas László segítségét, s mint
mondta,    a    résztvevők   jelen-
létükkel is támogatják a célkitű-
zéseket.    A    színvonalas    ku]-
turális     műsor     keretében     a
Tanoda   tanulói   által   előadott
Petőfi  Sándor,  Kányádi  Sán-
dor,     József    Atti]a     versek
mondanivalója éreztette a pilla-
nat   súlyát,   az   eddig   végzett
munka fontosságát. Azt a töret-
len akaratot, amire érdemes oda-
figyelni a továbbiakban is. Ben-
kő Zsolt gitáművész gyönyörű
dallamai   azonos   lelki   és   gon-
dolati    hullámhosszat   adtak   a
résztvevők    érzéseinek.     Oláh
Béla  és  O]áh  Atti]a  ének  elő-
adása és Balogh Rudolf prímás
és népi zenekara tovább fokozta
a  hangulatot.  A  20  órától  kez-
dődő jótékonysági zenés esten, a
Roma  bálon  a  koktél  együttes
szolgáltatta a talpalávalót. A Ta-
gore  Tanodában  megtekinthető

volt  a  rendezvényen  résztvett,  Kazincbar-
cikáról   elszármazott,  jelenleg   Vácott   élő
Bari János festőművész kíállítása is.

Az intézmény elérhetősége:
3600 Ózd, 48-as út 3.
Telefon: 48/572-172, 572-173, 470-125

A szponzorálási szándék teljesíthető:
Kereskedelmi és Hitelbank
3600 Ózd, 48-as út  1.
Bankszámlaszám:  1020106-50081163

Józsa Zo]tán

- A Tanodánk egész nyáron
nyitva  volt,  a  sok  csalódás  a  gyerekek
szívében  összezavarta,  megkeserítette  a
nyarat.  Mi  alapítvány  vagyunk és  abból
tudunk      programokat      megvalósítani,
amit pályázat útján nyerünk,  valamint a
szponzorok adnak. Nem igazán érdekelt
senkit,  hogy  mi  van  a  Tanodában:  tud-
nak-e  élni,  boldogok-e?  Azt  át  kellene
élni   minden   felelős   vezetőnek,   gyer-
mekvédőnek,    mindenkinek   -    azt    az
érzést,  amikor  megráncigálják  a  nadrá-
gomat   a   pici   gyerekek:    „Gabi   bácsi
olyan    éhes    vagyok,    ma    még    nem
ettem!"
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is  erre a célra fordítják majd.  A Kulturális
Minisztérium  kisebbségi  referense,  Farkas
László  hangsúlyozta,  hogy a minisztérium
támogat   minden   olyan   kezdeményezést,
amely a cigányság felemelkedését szolgál-
ja.

- A  felemelkedés  akkor  érhető  el,  ha  a
cigányság  olyan  iskolázottságot  ér el,  ami
megfelel  a  mai  kor  követelményeinek.  A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
a  későbbiekben  is  támogatiii  szándékozik
az ilyen kezdeményezést.  A tanulók tanul-
janak,   mert   az   élet   ezt   kívánja.   Fontos
feladat a  cigány  értelmiség  kialakulása.  A

„LUNGO  DROM" 2001.  szeptember



Roiiia három dipiomával
Augusztus    24-én     Tata     adolt
otthont    az     EuÍoíégiós     Roma
napnak.  A  konferencián  a  hoz-
zászólók,    előadók    között    ta-
lálhattuk Vörös [slván tanítót is. A
világosan   gondolkodó,   mü.velt
szakember    roma    származású.
Táíkányban   él,   és   létezésével
bizonyitja,  hogy  a  tanulás elen-
gedhetetlen  az  általa  képviselt
kisebbség felemelkedéséhez.

A    negyvennégyéves    fiatalembemek
három    családja    van.    Tanítói    oklevél
mellett   közoktatás-vezetői   és   infoma-
tikusi   diplomával   rendelkezik.   Telepü-

lésén közmegbecsülésnek örvend, tagja a
helyi    képviselő-testületnek,    elnöke   az
önkományzat   ifjúsági    és    sportbizott-
ságának,  vezeti  a művelődési házat és  a
helyi falutévénél a képújságot szerkeszti.
Példája azt bizonyítja,  hogy csodák nin-
csenek,  ám  kivételek  akadnak.  Céljaink
viszont nem lehemek mások, minthogy a
kivételek legyenek az elfogadott nomák
a cigányság körében is. Az tény, a felfelé
vezető út fárasztóbb, mint a lejtőn történő
megindulás.

Vörös   lstván   eddigi   pályaftitása   azt
mutatja,  a hagyományokhoz,  töivények-
hez,   szokásokhoz   való   alkalmazkodás
mellett  törekedni   lehet  és   kell   is  arra,
hogy  a  kisebbség  elképzelései,  akarata
minél jobban tükröződjön  a társadalom-

ban,   még   akkor   is,   ha   az   együttélés
szabályai szinte folyamatosan változnak.

A   tárkányi   tanító   és   „mindenes"   a
szüleitől   kapta   azt   az   indíttatást,   mi-
szerint: ha jól tanul, bámit elérhet. Ezért
érdemes   a  romákat   bíztatni,   mert   fel-
emelkedésükkel  tényleges  beilleszkedé-
süket segi'thetjük.

Vörös    lstván    előadása    végén    még
egyszer összegezte, mondandója lényegét:
a    roma    fiatalok    tanulási    lehetőségei
adottak, ám nem elég csak az iskolapadba
hívni,    vagy   netán   kényszen'teni   őket,
hanem eredményességére kell  ösztönözni
a fiatalokat. 0lyan célokat kitűzni e,léjük,
amelynek  elérése  öröm   fonása.   Eletük
kiteljesedésének    része,    miként    Vörös
lstván esete is tanúsíq.a.

§orsukről a romák dönlhessenek

Az  Euorégiós  Roma  Napon  a  civil
cigány szervezet több prominens vezetője
is  megjelent.  Köztük,  Virág  Albert  a
tatabányai     kisebbségi     önkományzat
elnöke,  a  Lungo  Drom  megyei  elnöke.
Néhány  érdekes  témáról  beszélgettünk
vele.

-   Ugy   érzékeljük,   hogy   bizonyos
területeken j elentős előrelépé,sek tapasz-
talhatók -jegyezte meg. - Am a szük-
séges   ,,fokozatot"  még  nem  értük  el.
Megyénkben   mind   az   oktatás   terén,
mind  a  munkahelyek  számának  tekin-
tetében  lehet  és  kell  is  lépni  a  romák
érdekében.

-   Mi   a   véleménye   a   támogatási
rendszerről?

-  Mint  említettem,  kedvező  változás
tap asztalható ,         de         o lyan         nagy
összegekhez nem j.utunk, és többnyire az
elosztással  is bajok vannak.  Nem,  vagy
csak        ritkán        veszik        figyelembe
javaslatainkat.    Sokszor    nem    is    oda
érkeznek a pénzek, ahol igazán szükség
lenne   rá.   Nem   tudjuk   ellenőrizni   az
áramlását,      ez     pedig      a      hatékony
felhasználást is gátolja.

-Milyen javaslata lenne?

- Be kellene vonni a cigány vezetőket
a    döntések    előkészítésébe.    Miközben
folyamatosan  az  együttműködés  lehető-
ségeit  taglalják,  mi  úgy  érezzük  inkább
kirekesztenek     bennünket     ezekből     a
folyamatokból.  Az a véleményem, hogy

Viirág Albert

2001.  szeptember „I.ÜNGO  DF{OM"

a   romák   sorsáról    első    sorban   roma
számazású    vezetőknek    kellene    dön-
teriük.

Megyei adatok

Komárom-Esztergom    megyében
ebben  az  évben  a  munkanélküliek
3540   százaléka   volt   roma   szár-
mazású.

1994-ben mindössze 7 roma fiatal
vette    igénybe    a   felsőoktatási    in-
tézményekben járó ösztöndíj jellegű
támogatásokat.  Ez a tendencia  1994
és   1998   között   sem  változott  kü-
lönösebben, hiszen ez idő alatt 24-en
igényeltek    a    fent    említett    céllal
támogatást. Az idén már eddig 39-en
kértek   felsőfokú   tanulmányaikhoz
segítséget,   a  jelentkezések   ösztön-
díjra csak szeptember 5-én zárulnak
le.

Petrik József
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Néhányan am esküsznek, hogy sohasem az alkotó keresi
meg  műve  tárgyát,  hanem  az  adott  téma  találja  meg  a
megfogalmazásra méltó  alkotót.  Csemer Géza  a  „Dankó
Pista  krónikása"  szerepköre  -  ha  úgy  tetszik  -  foganta-
tásakor kiszemelteteft, hiszen a családi legendáriumot már
gyerekkorában   betöltötte   a   híres   cigánypn'máshoz   való
kötődés.   Édesapja  ugyanis   pontosan   azon   a   házhelyen
született,  áhol  Dankó  is  először szembesült a napvilággal.
Csemert azután - maga is cigány, szegedi és színházcsináló
ember   lévén   -   alaposan   körbe   udvarolta   a   téma,   a
kiskorában   felpiszkált   kíváncsiságtól,   a   mai   küldetéses
vétóig, amit most megjelent könyvével, az -egykor egekig
magasztalt  -  él-zenész  homályba  veszése  ellen  emelt.  A
„Szögény Dankó  Pista"  című álomregény már csaknem
hatszáz oldalas teúedelmével tiszteletet parancsol. Még ha
nem is tudnánk előzményeriől, Csemer Géza Dankóról írt
zenés játékáról,  az  1993-ban bemutatott  „Eltörött a hege-
dűm"-ről,   majd  annak   1982-ben  átdolgozott  rádiójáték-
változatáról, s csak az  1994-ben kiadott legendás cigányal-
manachja,  a  „Habiszti"  került  volna  kezünkbe,  akkor  is
bizton állíthatnánk, hogy Csemer egyik központi témája a

3Í#óóbnbákemvi%.kóáiritias.SÉ:gi2€áeTgoár:::Z:g:;aáii,::é?:
tári kutatásai összegződnek ebben a kötetben, amely ennek
ellenére  könnyed   írói   stílusban,   átélhető   fordulatokban,
olvasható  és  olvastató  fomában  követi  nyomon  Dankó
életét.  Miért  lehet  fontos  életben  tartani  azt  a  példázatot,
amit  egykor  Dankó  Pistának  hívtak?  „Oh  szent  a  szal-
makunyhók küszöbe!  Mert itt születnek a nagyok, az ég a
megváltókat ide küldi be" - írta egykor Petőfi, s már az is
hihetetlen  volt.  A  faluvégre  vetett  cigánysorok putrijairól,

;:`nydo.Tnii:kÉsrii`kh.oríö#`Éháe:!vÁ`dndaigm:s:cus,aáah:so::í:Í
ünnepelt cigányok, de ő volt az első - s talán Rácz Aladár
mellett mindmáig egyetlen -, akit saját korában a magyar
szellemóriásokkal  egy  sorban  emlegettek,  s  azok  maguk
közé illőnek tartották. Száz kitüntetéssel nem ér fel az, hogy
Ad)t  Gárdonyit,  Sipulust,  Pósát  és  a  fiatal  Mórát  is
barátjánák,  tisztelőjének  tudhatta.  Nótaköltő,  zeneszerző,
színműíró   volt,   aki   legpontosabban   fogalmazta   meg   -
műfaji  korlátain  belül  a  századvég  kis-  és  közemberének
általános életérzéseit. Úristen, mennyi mindent bele leheme
magyará2ni  szövegeibe!  Szerencsére  azonban  nincs  szük-
ség rá. Sajnos nincs szükség rá! Ahogy megszűntek a zenés
kávéházak, ahogy eltűnt a nótakedvelő kis- és középpolgár,
ahogy átrobogtak a dzsessz, a rock, a beat, a heavy-metál és
társaik  a  nagyvilágon,  úgy  egyre  inkább  zsugorodtak  a
nótakedvelők.    Egykori   nimbusza   alaposan   megkopott,
egyre kevesebben ismerik életinűvét. Halála óta száz év telt
el. Emlékműve ugyan ott magasodik Szegeden, de háta mö-
gül  a presszókból és éttemekből többnyire csak wurlitzer
zene  árad a Tisza  felé.  Példája - hála Csemer Gézának -
hívebben magasodhat a cigány szívekben, mutatva:  a leg-
reménytelenebb sorból is viszmek magasra az utak. Csak azt
veszi  azonban  a  számyára  a  hír,  aki  tanulni,  nélkülözni,
küzdeni   is   kész   sorsának  jobbra   fordulásáért.   Csemer
könyvének legfőbb érdeme, hogy - Dankó korábbi életírói-
val szemben - megfosztotta a hamis pátosztól az életművet.
Nála  Dankó  Pista  nem  egy  „nagy  ember",  akit  a  sors
történetesen  cigánynak  szánt,  hanem  vérbő  cigány,  kiből
éppen számazása és önnön akarata - szinte mindvégig a
sorssal feleselve - korbácsolt közismert személyiséget. Bár
minden együtt lenne, s a kísértés is nagy; Csemer mégsem
formál bálványt Dankóból.  A hétkö2mapok,  a szerelem,  a
kalandok,  a barátságok és a napi gondok emberét mutatja
meg,  történészt megszégyenítő  mennyiségű dokumentum,
levélrészlet  és  sok-sok  kép  segítségével.  „Jön  rátok  még
boldogabb idő, ha múlt s jelen nem a tiétek is, tiétek lesz a

végtelen jövő"  -  zárta  Petőfi,  imént  már  idézett  versét.
Amikor eddigi pályáján Czinka Panna, Bihari, 36. Rácz
Laci,   Hegyi   Aranka   és   Dankó   életútját   mutatta   fel
zászlóként Csemer, maga is ezt a hitet erősítette, hihetetlen
emberi  tisztességgel.  Mélységesen  hiszek  abban,  hogy  a
tisztességek  történelmi  távlatokban  kiegyenlítik  egymást.
Lehet, hogy száz év sem telik el, s már Csemer Gé2a életét
álmodja valaki filmmé, vagy dalművé. Valamelyik szegedi
vagy   budapesti   játszótéren   már   közöttünk   tipeghet   a
majdani  szerző.  A  B&T  és  PolgArt  Kiadó  gondozásában
me5elent  kötet  minden jelentősebb  könyvesboltban  kap-
ható.

###
Amikor  Lakatos  Lász]ó  ,Ne  ]égy  száműzött"  című

kémyelvű költeményes kötetét letettem kezemből, a neves
magyar számazású amerikai filmrendezőről, George Cu-
korról   közszájon   forgó   történet  jutott   eszembe.   Hol-
1ywoodban - mivel  filmjeinek  stáblistáján  nagy  számban
volták olvashatók magyar nevek -, irodájában egymásnak
adták  a  kilincset  a  magyar  emigránsok,  hogy  valamiféle
szerephez,  vagy  más  filmes  feladathoz  jussanak.  Cukor
végül megelégelte a dolgot, s a következő feliratot helyezte
el irodája falán: „Nem elég, hogy magyar vagy, tehetséges-
nek   is   kell   lemed!"   Talán   nem   ártana   emek   cigány
megfelelőjét kihelyezni valáhol a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának illetékes irodája bejárata kömyékére
sem.    Tudomásul   kellene   végre   venni,   hogy   minden
támogatott,  de  értéktelen  kiadvánnyal,  a  valóságos  roma
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Lakatos László a hályogkovácsok magabiztosságával adja
közre  legszebb  verseit.  Amennyiben  magyamak  születik,
valószínűleg nincs az a jobb érzésű szerkesztő, aki ne hívta
volna fel figyelmét arra, hogy amit ír, még messze nem érett
meg  rá,  hogy  a  könyvtárak  Adytól  Zelkig  tartó  verses-
polcaira  tegyék.   (Ami  viszont  oda  nem  való,   annak  -
higgyék  el!   -  a  Barival  kezdődő  sorban  sincs  helye.)
Kiadóra egész biztosan nem lelt volna. Néhány kiragadott
fájdalmas  idézet bizonyság  lehet  rá.  ,,Á /Z7ic]kf ré§zG  c7
törzs, s a lewél, /együtt az ágaldcal boldogan él./ Viiharban a
leNél  hívja  a  törzset,  /  s  nincs  az  a vihar,  mely  megsérti
ó'kG/... " (Az örökké élő fa) nemcsak a verstan s a költőiség,
hanem a temészet törvényeinek is ellentmond.  Elég csak
körülnézni a sok megtépázott fa körül egy alaposabb vihar
ufÁn. „Álmaimban ir;inden szép és jó, / mikor f ielébredek az
borzasztó. / borzasztó köri}löttem a világ, / hisz így az élet
ÁÍ.c# e/ ÁÍ.A/án};... " (A fehér álom)  soraival  összecseng „A
Népemhez" című vers által szabott feladat: ,,Á /o./d me/y€n
élsz, a tiéd is, mint más népé, / alkoss, mint más nép, hogy
tegyél magadé" , "a;]d.. „Az élet nehéz és könyörtelen, / De
mégse add fel  oly hirtelen.l ". Hogy lesz-e o\yan valdha, ai
hon,  amilyennek  Lakatos  látni  szeretné,   idővel  kiderül.

F„emÁe2Z;ed:g::ge'Á?s°zgyc2Tit##e?„%á,;:;:,!'/ÁÁZ
boldogság benne mindig reánk talál... " (A trazÁ:m). A \írtii
én  megmutatása  mellett  Lakatos  az  epika  felé  is  kika-
csintgat. „A vándomép élete" című alkotása talán a legjobb
a  kötetben.  Ritmus,  rím  és  elbeszélőkedv  ebben  gyakran
egymásra  lelnek.  Kedves  Lakatos  László!  Ha  gondolja,
magamra is értem „A bárányból farkas lett" című versének
eri+€lő  soriii..  „...a  szavakat,  kik  mondüák  ellene,  azok  a
/círsűcíc]/omnak cí/ej7eke ", mégis arra kérem, olvasson több
verset!    Jeles    költők    költeményeit!    Kemény    szavaim
ellenére,  abba ne hagyja az írást!  Elbeszélő kedve és ízes
fordulatai alapján, kiváló prózaíró lehet. Mivel   azonban a
költői  tudást  leginkább  vers-féléket  készítgetve  lehet  el-
tanulni,  a versírást se hagyja  abba!  Higgye el,  ha majdan
magas  folaa  hág  ebben  a  nehéz  mesterségben,  ön  fog
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antikváriumból   antikváriumba  jámi,   hogy   ezeket   a   köteteket
összevásárolja, és eltűntesse. Nagyon fogja szégyellni, ugyanis. A
XVIII.  kerületi  Cigány  Kisebbségí  Önkományzat  által  kiadott
kötet,   a   budapesti   Osiris   Könyvesházban   még   megtalálhat   a
polcokon.

###
A  Partners  Hungary  Alapítvány,  az  általa  2001.  januárjában

szervezett,      a      roma      programokat      bemutató      konferencia
folytatásaként,   tanulmánykötetet  jelentett  meg,   mely   a  cigány
kisebbségi   önkományzatokról   és   a  velük  szemben   megfogal-
mazott  lakossági  elvárásokról  szól.  A  „Mit  akarnak  a  romák?
című  - a Partners fiizetek 6. részeként - megjelent kötet Robert
E.  Koulish  professzor  Bátonyterenyén,  Tiszavasváriban,  Buda-
pesten,  Szegeden  és  Nagykanizsán  végzett  kutatásainak  tapasz-
talatait  és  következtetéseit  foglalja  egybe.  Összesen  száz  kérdést
tett fel az említett városokban ötszáz cigánynak.  Egyebek mellett

olyan  fontos  tanulságok  kerülnek  a  felszínre  általa,  mint  ez:  a
megkérdezett   romáknak,   ha   lehetőségük   nyílna   a   kisebbségi
önkományzatok megváltoztatására, mindössze  l o,7%-uk hagyná
őket  úgy,.  ahogy   vannak,   azaz   89,35-uk   változást   akar.   Hogy
milyen  irányút  és  miben?  Ene  keres  és  ad  választ  e  könyv.  A
cigány  és  a  magyar olvasóközönség  hálás  lehet  a  szerzőnek,  aki
fáradságot  nem  ki'mélve  tart  tükröt  a  hazai  társadalom  és  a  ki-
sebbségi önkományzatok elé. Azéii a Vaclav Havel gondolatért is
hálásak   lehetünk,   amelyet   könyve   mowójául   választva,   s   ta-
nulmánya  élére  nyomtatva,  talán  a magyar értelmiség körében  is
sikerül  meggyökereztetnie:  „a  cigányság  nem  a  demokrácia,  ha-
nem  a  civil   társadalom  lakmusz  próbája".   A  kötet  a  Partners
Hugary  Alapítvány  címén  (1024.  Budapest,  Keleti  K.  u.  15fl3.)
szerezhető be.

- Hegedűs Sándor -

A_z_eneésaszóe
Mottó   1.:   „Ahogy  a  zenész  szün-
telenül  keresi  a  legszebb  hangot,
Úgy   várja    a   zene   a    világmin-
denségben,  hogy  valaki  megszó-
laltassa . "

(Ausztrál bennszüIöft mondás)

Mottó  2.:   ,,Minden   cigányember
magában   hordozza   a   muzsikát,
nincs  szüksége  hangszerre:  ő  ma-
ga a zene,"

(Kárpáti cigány mondás)

A   cigányzene   mindenkire   hat,   bárhol
éljen is, bámilyen nyelven beszéljen is. Ez
a  mi  zenénk  sajátossága!   Ez  talál  vissz-
hangra a lelkekben, amitől úgy érezhetjük,
hogy bekapcsolódtunk a világ dolgaiba, az
igaz értékek vérkeringésébe...

Szemünk  előtt  új  cigányzenei  műfajok
születnek  és  egyre  gyakrabban  tapasztal-
hatjuk   a   művészetek   összekapcsolódását.
Az    igényes    cigányzene    következetesen
teremt    kapcsolatot    más    művészetekkel:
figyelembe veszi mind azt, ami a festészet,
a  film  és  az  irodalom  területén  történik.
Nem   véletlen,   hogy   a   cigány   irodalom
vezető   szerepet   tölt   be,   a   cigány   zene
többnyire  a  nyomában  halad.   Ez  nem  is
lehet máshogy,  mert  az  irodalom  elsőként
érzékeli  az  új  problémákat  és  a  művészeti
ágak   közöft   a   legkorábban   ábrázolja   az
emberi  tevékenység  különböző  szféráiban
lejátszódó   mély   folyamatokat.   A   cigány
zene pedig, egyre gyakrabban használja fel
a    cigány    irodalmat    alapanyagként.    De
sajnos    sokan    nem    elég    igényességgel
választják   ki    a   zenei    alkotás    irodalmi
alapját,  ha  ugyan  valóban  irodalmunkból
építkeznek... Ez kétséges, ha olyan szöveget
üvölthet  világgá,  nem  egy;  felkapott  roma
népzenei,   vagy   roma  pop   együttes,   ami
csurog  a  giccstől,  és  valójában  lelkünktől
idegen,   életmódunkból   nem   fákadó,   ér-
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téktelenségekkel  próbálják  elhitetni,  hogy
azok  és  olyanok  vagyunk,  ahogy  ők  ezt
megéneklik:   bizony   sokat   árthatnak,   és
nagy  árat  fizethetünk  még  az  ilyen  pro-
dukciók pillanatnyi sikeréért !  Ok bizonyára
úgy gondolják, hogy a szöveg másodrendű.
Pedig  a  szöveg   nem   am   szolgál,   hogy
csupán   alapja,   és   alárendeltje   legyen   a
zenének. Kéretik megje;gyezni,  hogy a zene
és a szó egyenrangú !  Es a hallgató sem túl
gyakran  primitív,  igénytelen,  minqent  be-
fogadó, zenemaradék-fogyasztó... (Irhattam
volna moslékot is  !)

Akkor a legsikeresebb a zeneszerző és a
költő  találkozása,  ha  a  zene  és  a  szöveg
hamóniát  alkot,  új  értéket  teremt,  és  úgy
hat   a   hallgatóra,   hogy   szétválaszthatat-
lannak érzi  a  dallamot a  szövegtől,  sőt  fel
sem merül benne, hogy amit hallgat, az két
művészeti  ág  összeölelkezéséből  született:

A fotó csak illusTtráció

egyszerűen csak szépnek, igaznak találja. A
cigány dalok  legtöbbször a sorsról,  az em-
berről,  rajtuk keresztül  a korról,  az  életről
szólnak.  Ma már alig képzelhető  el  hosszú
távon igazán sikeres dal kifejező, jó szöveg
nélkül.   Bár   csak   gyakrabban   nyúlnának
zeneszerzőink   Bari   Károly,   Osztojkán
Béla, Choli, Rigó József, Horváth Gyula,
Szolnoki  Csanya Zsolt és  Szécsi  Magda
verseihez.  Már akad rá  Otövetendő)  példa.
Ez nagy öröm számomra, mert így egymás
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felé  közelítve könnyebb  a  találkozás,  arról
nem is beszélve, hogy ha kiváló költészettel
foglalkozik az ember,  önmagával  szemben
is igényesebb lesz.

A mai roma zeneszerzők munkásságában,
ha elvétve is, de ötvöződik a maga ősi  for-
májában élő folklór, a komoly, és a kömyű
zene. Igen jó példa erre az általam tisztelt és
szeretett  Ando  Drom  együttes.  Az  Ando
Drom   változatos,   de   egyértelműen   felis-
merhető  „andodromos"  zenei  világa  nem
véletlenül  kelendő.  Zseniális  érzéssel  ötvö-
zik a régit az úijal, a komolyat a könnyűvel,
mindig  készen  állva  a  megújulásra,  a  kí-
sérletezésre. Végeredményben véve mindez
egyetlen célt szolgál : több oldalról, más-más
úton   eljutni   a   hallgatóhoz,   megragadni,
megnyemi őt, közös,  szabadon hömpölygő
érzésekre,  és  gondolkodásra  késztetik.  De
érdekes módon, az Ando Drom zenéje nem

:!:kd#ei.mkf#aűgváébs:.eÉe#ee?íeekenzeőTe:i
Maximálisan   hangsúlyozza   a   zeneiséget,
megőrzi sajátosságát. (Mivel nagy rajongója
vagyok  az  Ando  Drom  együttesnek,  úgy
érzem nem hallgathatom el az utóbbi évek-
ben   tapasztalt   negatív   élményeimet   sem
velük  kapcsolatban.  Sajnálatos,  hogy  évről
évre   megteivezettebbek   fellépéseik,   sokat
veszítve   ezzel   felszabadult   temészetessé-
gükből! Ebből adódóan, talán most már csak
hallgatni jobb őket, mint lámi.„ De ez változ-
hat,  ha  az  örömzenélés  nem  csak  muzsi-
kájukban,  de  a  külsőségükben  is  megnyil-
vánul újra, ha a vidám pergetőket nem gyá-
szos arckifejezéssel ajándékozzák nekünk...)

Nem  vagyok  egyedül  azzal  a  felisme-
réssel,  hogy  valóban  eljött  az  ideje  annak,
amikor   összekapcsolódhatnak   különböző
művészeti  ágakban  felhalmozott  értékeink.
Remélhetően, ajövő cigány zene művészete
sok  mindent  befogad  a  társművészetekből
felsőfokon,   s   így   még  jelentősebb,   még
piacképesebb művészeti ág lesz.

Miczura Varga Edit
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Eletünk, alkotásaink sok példán mutatj ák
be,   hogy   népünk   milyen   gazdag   tehet-
ségekben,   s   ehhez   művészmek   sem   kell
lenni.   Szép   példa   erre   Nagyné   Váradi
Anna, aki találékony, bátor, kezdeményező
ember,   olyan   tehetséggel   megáldva,   aki
nem   fomálisan,   hanem   alkotó    módon
viszonyul    munkájához,    kötelességeihez.
Ama  az  új  utak  állandó  keresése,  töké-
letesítése  és  a  cigányság  elesettjeinek  ma-

gához   ölelése   közepette    is    meglátja   a
hétköznapok   szépségét   és   romantikáját.
Mintha azt mondaná minden tette,  hogy  a
mai modem önfeláldozás és hősiesség nem
abban áll, hogy nem vesszük figyelembe az
időt!   Manapság   az   a   fogalom,   hogy   a
„munka romantikája" minőségileg új  tarta-
lommal  telítődött  a  cigány  értelmiség  (a
valóban    tenni    akarók)    körében,    mert
ötvöződött    a    legbátiabb    tervek   pontos
számvetésével  és  a  tudományos  megala-
pozottságával...     Nagyné     Váradi     Anna
minden  mondatában  érződik  a  mélységes
felelősség, s az a kívánság, hogy a cigány-

giio##e,iíi:3::`i,?#,ée,évn::jaíngayakv3li
életéről:

„Családunk  hatodik,  legkisebb  gyeme-
keként születtem. Nagyobb testvéreim nem
fogadtak valami nagy örömmel, mondván,
„minek kellett ez a kis vakarcs." De ez nem
azt jelenti,  hogy nem  szerettek,  sőt...  Nem
tudom hogyan lehetséges, de én a pici gyer-
mekkoroinra  nem  emlékszem  vissza.   El-
mondások alapján - állítólag - nagyon jó,
szorgalmas kisgyemek voltam.  Kisiskolás
koromban a suliból hazaéive azonnal a házi
feladat elkészítéséhez akartam hozzáfogni,
de   anyám,   aki   ebéddel   várt   haza   azt
mondta, hogy  először  enni  kell - mire  én
sírva fákadtam, hogy nem engedi a leckém
ími.  No,  emyit  a  stréberségről!  Arra  em-
lékszem  még,  hogy  bátyáim   a  számtan-
tudásomat   jól    irányzott   taslikkal   jutal-
mazták.  Matek  iránti  „1elkesedésem"  és  e
területen elért „sikerem" később is elkísért.

Kis,  szoba-konyhás  házban  éltünk  igen
szűkös  körülmények  között.  A  sok  gyer-
meket  (mi  hatan,  plusz  az  apám  első  há-
zasságából  két  gyemek)  etetni,  öltöztetni
óriási gondot jelentett szüleimnek. Nagyon
szerény  ruházatunk volt,  de  mindig tiszta!
Emlékszem,  mivel  én  voltam  a  legkisebb,
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egész  általános   iskolás  koromban  a  test-
véreim  kinőtt  ruháiban  jártam,  pedig  de
szerettem volna újat!

Az  általános   iskolai   tanítóimra  mindig
szívesen  emlékszem  vissza.  Emberséggel,
szeretettel   neveltek,   tanítottak.   Az   első
megpróbáltatásokat   a   továbbtanulás   évei
hozták.   A  kereskedelmi  pályát  szerettem
volna  választani,  de  nem  fogadtak  a  gya-
korlóhelyek.  Ez akkor rosszul esett, de ma
már nem bánom,  hogy másként alakult az
életem. Talán ez volt az, ami a végső lökést
megadta,  hogy  már csak  azért  sem  leszek
„szürke ember" -több akarok lemi ! Gyors-
és   gépíró   iskolába  jelentkeztem   és   oda
felvettek.  Az  iskolába több  falumbeli  osz-
tálytársammal  ingáztam,  így  nem  okozott
különösebb gondot a beilleszkedés. És volt
egy egri  lány, aki  szívesen barátkozott ve-
lem,  az  első  naptól  kezdve  barátnőjeként
kezelt.   A   gépíró   iskola   második  évében
négy-hatórás   munkát  kellett  vállalni  -  a
gyakorlat   megszerzése   miatt  -   azoknak,
akiknek nem volt írógépük. Néhány helyen,
ahol   tudtam,   hogy   van   felvétel,   szemé-
lyesen érdeklődtem, de sehol sem tartottak
igényt a munkámra, rám... Egyszer aztán az
egyik vállalattól bejöttek az iskolába, hogy

gépírót  keresnek.  Tanámőm  elsőként  en-
gem  ajánlott,  így  felvettek!  Nagyon  örül-
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tem,   hogy   végre   nekem   is   van   mun-
kahelyem. A vállalat dolgozói viszont igen
szúrós szeinmel néztek rám.  Méregettek -
ugyan  kiféle  -  miféle  ez  a  rút  kiskaósa.
Nagyon  egyedül  éreztem  magam,  de  le-
foglalt   a   munkám,   és   ha   volt   egy   kis
szabadidőm,   elővettem   a  tankönyveimet,
mivel   időközben   beiratkoztam   a   gimná-
zium levelező tagozatára.

Második     munkahelyemen     kezdődött
csak  igazán  a  megpróbáltatás,  a  pofonok
sorozata.  0lyan  megyei  szervezethez  ke-

1J::Té:l,:'mrm#:trJ:eJeondt#,gorágeoH%:,eíi;
munkám   iránt,   és   elégedettek   voltak   a
szorgalmammal. Jó referenciát adtak rólam.
Ezen  a  munkahelyen  nagyon  sokat  tanul-
tam az Életről!  (...)

m[Taogyri=íéregt::g;v;:::ásmá=::t:,,í,;k;
kedvenc   költőmről,   Radnóti   Miklósról
beszélhettem.   Megdöbbentem,  amikor  az
utcán    egy-két   ember   megállított,   hogy
gratulál    az   érettségi    vizsgámhoz.    Csak
bámultam,   vajon   homan   tudják,   hogy
milyen eredményt értem el. Kiderült, hogy
tanáraim  és  az  érettségi  elnök  dicsekedeft
el...   Kántor   Tibor   magyar   tanáromnak
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désszervezőként,  rengeteg  olyan  emberrel
találkoztam,  akiktől  tanulhattam,  akik  bá-
tori'tottak, ha mélyponton voltam.  Vagy ott
vamak    a    köszönő    ]evelek,    amelyeket
gyemekektől,    szülőktől   kaptam   (tábort
vezettem  13 éven át, cigány gyemekek ré-
szére),   vagy   azok   az   elismerések,   ame-
lyeket    a    cigány    kisebbségí    képviselők
részére   tartott   előadásaim,   gyerekfoglal-
kozások  után'kaptam.  Az  a  sok-sok  hálás
tekintet...  tehát azt mondom,  sok nehézség
volt az életemben, de elismerést is kaptam:
15 évig voltam egy megyei lap tudósítója, a
cigányságért  végzett  közéleti   munkámért
Nívó díjat és Közéleti  díjat kaptam.  Sokat
gondoltam már arra, hogyjó volna megími
az életem,  hiszen bőven  lenne egy kötetre
való mondanivalóm. Mindezt temém azért,
hogy  tanulságul  szolgáljon  mindenki  szá-
mára. Soha ne add fel! Ezt a ci'met adnám a
könyvemnek. De sajnos nincs időm ! Lefog-
lal   a   család,   a  hivatás,   a   közéleti   tevé-
kenység.

A  magánéletemben  is  voltak  kudarcok,
hiszen  mint az  élet minden területén,  itt  is
fenntartással  -  mondjuk  ki  nyíltan  -,  jó
adag  előítélette]  fogadnak  minket.  Mindig

újság  hasábjain.  Írtam  is  rendületlenül.  A
főszerkesztő   biztatott:   „Tanulj,   tanulj   és

•uoüinaa-gue;:-nkaizpe;#mhu?ú=egs:#gáz#-
Mielőtt  megkaptam  volna  a  diplomát   a
főszerkesztő - aki bízott bemem - hirtelen
meghalt.   Ezek  után  mehettem  az  új   fő-
szerkesztőhöz.  Adminisztiátori  állást aján-
]ott  és  kevesebb  fizetést  mint  amennyíért
akkordolgoztam...

Az előítélet, azt hiszem nem csak engem,
hanem  másokat  is  végig  kísér.  Azt  gon-
dolom,  hogy  mjnden  ember egy bizonyos
fajta  lelki  sérülést  hordoz  magában,  mert
vagy  így,  vagy  úgy,  de  egyszer  biztosan
megtapasztalta  milyen  az,   ha   „másként"
kezelik.  Bizonyára ennek tudható be, hogy
nagyon   sok   cigány   ember   nem   találja

is zárkózott voltam és a sok keserűség még
visszahúzódóbbá   tett.   De   végül   is   nem
adtam  fel,  és ma már elmondhatom,  hogy
biztos családi háttér van mögöttem. Ez volt
az,   ami   erőt  adott,   ha  megtiportak.   Azt
mondtam  magamnak,  vár otthon  a  szerető
család,   a   gyemekem,   akire   végtelenül
büszke   vagyok!   Jelenleg  másodikos   mű-
vészeti   főiskolás,   és   büszkén   vállalja   a
cigányságát!   Remélem  másoknak  is   lesz
elég erejük a boldoguláshoz és  nem  adják
fel!   Azt  gondolom,  hogy  a  cigányoknak
elsősorban munkát kellene biztosi'tani, mert
minden   ember  akkor  érzi   magát  bizton-
ságban,   ha   a   családjának   biztos   megél-
hetést,   ezáltal   a  jövőt   tudja   biztosi'tani.
Munkanélküli   vagy  segélyből   élő  csalá-
doknak   az   esélyegyenlőségről   bűn   be-
szélni,    hiszen    az    ingyenes    oktatás    is

gondot  okoz  számukra.  Szeretném példa-
képül  állítani  mindazokat  a  cigány  csalá-
dokat,  akik képesek mindennap megvívni
a maguk harcát a család fennmaradásáért,
akik     picinyke    jövedelmüket     is     úgy
szortírozzák, hogy az már kész művészet.
Nehéz sorsuk ellenére, képesek becsülettel
és  méltósággal  élni.  Igaz,  ez  nem  hír,  ez
nem  érdekel  senkit!  Sajnos  kevés  pozitív

példát   látnak   az   emberek   a   médiában,
pedig   így   lehetne   gyorsabb   eredményt
elémi.   Azt   gondolom   a   szemléletváltás
volna a legsürgősebb  e területen.  Hogyan
képzelem  a  jövőt,  mit  szeretnék  elémi?
Békében    és    biztonságban    élni.     Béke

:em%:Fek&ie:krs3::baES:ecskae]]iude°nkbaa:',g%:
nyoknak  tízszer-húszszor-százszor  többet
tenni, örökké bizonyítani! ...

szécsimagda

köszönhetem,  hogy  olyan  pályára  téved-
tem,  amit jelenleg nagyon szeretek.  Mikor
l eérettsériztem, elhatároztam, hogy tovább-
tanulok.

Eddigi  munkahelyi  vezetőm  külön  ké-
relmet   írt   a   közponmak,   hogy   engedé-
lyezzék  a  továbbtanulásomat,   mert  „úgy
érzi,  igaz ügyet szolgál - hivatkozva szár-
mazásomm -, ha megadják számomra is azt
a lehetőséget. Egyik kezemen meg tudnám
számolni,   kik   buzdítottak...   Inkább   pró-
báltaklebeszélniatanulásról,hogyúgysem
sikerül.  Hálás szi'vvel  gondolok dr.  Somos
Lajos  bácsiia  a3gri  Tanárképző  Főiskola)
és Molnár Lajosnéra, a drága Katika néni-
re - pedagógus  -,  akjk  őszinte  szeretettel
báton'tottak  a  főiskolai  tanulmányaim  so-
rán.  Csodába  illő  módon  első  nekiftitásra
felveffek  a  főiskolára,  népművelő  szakra.
Elhatároztam,   ha  belerokkanok  is  elvég-

?em,   megmutatom,   míre   vagyok   képes!
Eletem  egyik  legcsodálatosabb  pillanata  a
diplomakiosztó    ünnepség    volt.    Forgott
velem a világ örömömben,  nem  hallottam
semmit, csak a tapsot. A diploma megszer-
zése nagy szó volt, mert a kis faluból még a
nem cigányok sem törtettek diploma után,
az meg végképp elképzelhetetlen vo]t - 20
éwel ezelőtt -, hogy egy cigány családból
számazó  leány  diplomát  szerez.  Amál  is
inkább,    mivel    apám    kőműves    mellett
dolgozoft,   hétvégén   pedig   lakodalmakba
járt   zenélni,   illetve   házakhoz   -   köztük
tanítókhoz -járt mosni, vasalni. Egyszóval
kész  csoda  volt   hogy  ilyen  háttérrel   és
főiskolára  jártam.   Szüleink   nem   tudtak
nekünk segíteni  a tanulásban,  de  azt meg-

íe::se::lteáuTúiunniki#ftól,beispünkbe,cösbü;
szakmával   is  rendelkező,   érettségizett   és
főiskolát végzett ember.

Szüleink    igyekeztek    nyugodt    légkört
biztosítani  a tanuláshoz.  Még ma is  tisztán
em]ékszem  például  aiTa,  hogy  kisgyerek-
koromban,    amikor   még   mi    is    az   ún.
cigánysoron  laktunk  a  falu  szélén,  ahová
járda nem  vezetett,  anyám  a  gyerekeket  a
hátán vitte el a műútig, hogy ne térdig sáro-
san menjenek az  iskolába.  A  legfontosabb
útravalót  adták  a  szüleim:   tartást,  becsü-
letet, szeretetet, kitartást!   Mindig azt hajto-

gatták:  „tanuljatok,  azt nem  vehetik  el  tő-
letek." Visszatéive a főiskola elvégzéséhez:
a  munkahelyemen  azt  ígérték,  hogy  egy
előadói állást kapok a diploma megszerzése
után,   csak   hogy   aki   megi'gérte   (az   em-
berséges  vezető),  már  nem  dolgozott  ott
addigra.  Mondták,  ha  akarok  ott  marad-
hatok  főiskolai  végzettséggel  továbbra  is,
adminisztrátomak.  Ez van!  A nekem  ígért
helyre  pedig  felvettek  egy  nyolc  osztályt
végzett kádert.  Erre  én  eljöttem  a munka-
helyemről.„  Még  gimnáziumi  éveim  alatt
elkezdtem a megyei napilapba írogatni. Tet-
szettek  az  írásaim,  így  a  lap  külső  mun-
katársa    lettem.    Rendki'vüli    boldogságot

jelentett, amikor viszontláttam írásaimat az

önmagát.    Sokan,    főleg   az   úgynevezétt
kiemelkedett,   vagy  értelmiségi   cigányok,

gyökértelenül érzik magukat, mert nem érzi
magátjól a cigány közösségben hirtelen -ő
már  másképpen  él  (azt  szoldák  mondani:
elmagyarosodtak),  nem  érzi  jól  magát  a
nem cigányok közöft, mert a lelke mélyén
érzi, nem közéjqk tartozik, ha éreztetik ezt
vele,  ha  nem.  En  így  gondolom.  Ezt  az
identitászavart sokan nagyképűséggel kom-
penzálják,  vagy  rettenetes  gátlásosságukat
mindenféle    kifogással    palástolják.     Azt
tapasztaltam,    hogy    „legnagyobb"    cigá-
nyaink  között   is   vannak,   akik   identitás-
zavarban  szenvednek,   de  ezt  soha  senki
nem  ismeri   el.   Erről  jut  eszembe,   hogy
tanuló  koromban  mindig  azt  hitték,  hogy
külföldről jöttem át tanulni, később, mikor
családdalelmentemüdülni,akkorpedigazt,
hogy  Magyarországia  jöttem  féjhez.  Az
elképzelhetetlen  volt  az  emberek  számára,
ha  valaki  nomálisan  él,  cigány  is  lehet...
Sajnos,  azt tapasztalom,  hogy napjainkban
felborult    az     értékrend.     Az    apáinktól,
anyáinktól     kapott    örökségünk:     emberi
tartás,  egymás  megbecsülése,  tiszteletben
tartása,  a  méltóság,  az  alázat  nem  tekin-
tendő  értéknek.  Nem  érték `a  becsületesen
élő, gyemekeiért dolgozó családanya, mert
„azok  azért  szülnek  sok  gyereket,  mert  a
családi  pótlékból  akamak  megélni."  Meg-
tanultuk  sajnos  mindazt,  amit  nem  kellett
volna: anyagiasság, irigység, közömbösség,
törtetés,  stb.  Régen,  ha  nekem  volt,  volt
neked is!  Tisztelettel gondolok viszont La-
katos   Menyhértre    és    Choli    Daróczi
Józsefre, akik felkeltették a kíváncsiságom.
Őket olvasva határoztam  el,  hogy mélyre-

théant:,bíe:eTeÉ:#áevda:TÍ;C,##,Sáagíöá:
soddiplomát romológiából  szereztem  meg.
De itt kell említést temem Varga llonáról,
aki  szeretettel   irányított  és  igazgatta  lép-
teimet  a  média  felé,   mert   önmagamban
soha nem éreztem volna, hogy képes leszek
riporteri    feladatok    ellátására.    Ha    bele-

gondolok  a  sok-sok  nehézség  közepette,
mindig akadt egy-egy jó  tündér,  aki  segít-
ségemre  volt.  A  munkám  során,  művelő-
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Társasági Rovat
FEI,HíVÁS!ALungoDtomszerkesztőségeszeretettelvárjaolvasóltól,acsaládbantörtént|eleseseményekrőlkészültmlnőségl
fotókat: e.mőL lefei«etóL temetőú, vagy ÍB/&'JÉozd'soÁ emlékezetes pimnatalt, l[[eive hobblk végeredményeirő[ készüit
(köz[ésre méltó), íényképeket: üobroHól, üjét te«e&ésű mhÁlróL iüteqiésíeből. meiebeü nqy hdAlról, lerámlÁkróL
Íeitqiépmből. fa|át efőbő] Í«épített házahóL cs&IádqLgléat lezelt aqióból, lü]önöeed |ól memlt mztirából «b. A
közlésért  nem  flzetünk,  de  szereinénk  örömet  szereznl  oltasólnkmk  a  fotók  megjelentetésével.  a  most  lnduló.  társasági
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tiusúmdem.

A szajtii BericsiÁ Díárift és Pqpp Zoftá]+ 2001. jiíti]is 7-érL Áőtött Áázc[sságot.

Eger, Népkert söökőíkúttal.
A boldogság teljes

Werpeléten a Petőf ii Míívelődési Központban
200 vendég vacsorához készül

###fflí#Edahstu«jú#,ü„:=j:::3=#%Shffi#Oflastb9Íű###í::#::ftp#,é#tiTgáúffi
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Az esküvői torta,
a vőnegény
ajándéka
gyönyöríí
arájának

Erzékeny
pillanatok.

Anya és lánya
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AMIT A DIÁKHITELRŐL TUDNI  KELL!
Adiákhitelreminden35évnélfiatalabbmagyarállampolgárpályázhat,ahakkreditáftfelsőfokúalapképzésben

vesz  részt,   fiiggetlenül   attól,   hogy  nappali,   esti,   vagy  levelező  tago?aton,   illetve  államilag  finanszírozoft  vagy
költségtérítésesképzésbentanul.Ahitelfeltételeahallgatóíjogviszonyigazolása.

A  diákhitel  a képzési  követelményben  megszaboft  ideig,  a  főiskoláknál  általában  hat,  nyolc,  egyetemeken  tíz,
tizenkét félév.

A  diákhitel  ígénylési  csomag  augusztus  27-től  kapható  az  ország  összes  nagyobb  postahivatalában,  ahol  300
forintéft   hozzá   lehet  jutni,   s   amelyen   a   Diákhitel   Központtól   a   hitelt   igényelri   kell.   A   kitöltöft   és   aláíft
nyomtatványokat-szeptember3-tól~akijelöltpostahivatalbanlehetleadni.(Apostahivataloklistájaatájékoztati
nyomtatványban megtalálható.)

Évközbenisigényelhetőahitel,azelsőfélévbenlegkésőbbdecember15-ig,a2.félévbenlegkésőbbmájus15-
ig kell leadni a hiteligénylési lapot.

Ahitelmaximálisősszegeévente210ezerforint,amelyetkétszeröthónaponkeresztülkapnakahallgatók,anyári
szünet ideje alaft nem. Az igényelhető havi összegek: 21  ezer,15  ezer és  10 ezer forint.  A szeptembertől felvehető
diákhitel kamata maximum 9,5 százalék lehet.

Ha  a hallgató  ledíplomázott,  vagy  abbahagyta a  tanulást,  vagy kizárták az oktatási  intézményből,  tehát  amikor
megszűnikahallgatóijogvíszonya,megkellkezdenieahiteltörlesztését.Atörlesztőrészletajövedelem6százaléka,
melyet a munkaadón keresztűl a Diákhitel Központnak kell fizetni.

A Diákhitel Központ lnformációs vonala: 0640/240-024

Az Országos Cigány Önkormányzat
a cigányság élethelyzetének javítását célzó pályázati felhi'vást

tesz közzé
A pá]yázat cé]ja:

A különböző településeken a cigányság
élethelyzetének  javítását   szolgáló   fela-
datok  ellátásához  a  részG€nz.  vc7gy  /e/y.a§
önerő biztosítása.

A   pályázat   benyújtásánál   az   agrár-
gazdasági  célok  2001.  évi  költségvetésí
támogatásáról   szóló   15/2001.   (111.   03.)
FVM  rendelet,  a  vidékfejlesztési  célelő-
irányzat  felhasználásának  részletes  sza-
bályairól szóló FVM rendelet és a céljel-
legű   decentralizált   támogatás   pályázat
rendszerének       működtetéséről       szóló
7001/1998.   BM   irányelv  rendekezései,
valamint     a     Területfejlesztési     célelő-
irányzat felhasználásának részletes szabá-
lyairól  szóló   89/2001.   0/1.   15.)  Kom.
rendelet,  továbbá  a  területi  kiegyenlítést
szolgáló    fejlesztési    célú    támogatások
felhasználásának   részletes    szabályairól

szóló  92/2001.  VI.15.)  Kom.  rendelet
az irányadó.

Óáoifl#tátozű|eohres,ágobsenfi,|gáí
(1074  Budapest,  Dohány u.  76.  Telefon:

2:2T-:i-i3ja3,:á-á-áíiéí:f,eanfi:n#,5|=fi:á:
számon.)  Pályázhat  valamennyi   cigány
kisebbségi  önkomány2at  és  civil  szer-
vezet.

Pályázati feltételek:

A   saját   forrás   biztosítására   beadott
pályázatot  egy  időben  kell  benyújtani  a
fent     me@.elölt     két     kományrendelet
alapján  a  megyei  területfejlesztési  taná-
csokhoz   benyújtandó   pályázatokkal.   A
megyei   területfejlesztési   tanácshoz   be-
nyújtandó pályázat nélkül önállóan a saját
forrás biztosítására nem lehet pályázni. A
pályázatnak    olyan    területre    kell    irá-

2001.  szeptember „LUNGO  DROM"

nyulria,  ahol  a  különféle  célok  megva-
lósításával az ott élő cigányság életkörül-
ményeiben jelentős javulást lehet elémi.

Pályázati határidő:

a  pályázatok  benyújtása   folyamatos,   a
támogatásra    2001.    szeptember    30-ig
lehet pályázri.

Elbírálás ideje: fo]yamatos

Az elbírálást az  Országos  Cigány Ön-
kományzat  elnöksége  végzi  el  szakér-
tőinek j.avaslatai  alapján.  A  pályázatiioz
adatlapot   az   Országos   Cigány   Önkor-
mányzatnál  lehet  beszerezni.  A  kitöltött
pályázati    adatlaphoz    egy    példányban
csatolni  kell  a  megyei  területfejlesztési
tanácshoz benyújtott pályázatot,  amelyre
a   saját   forrást   ezen   pályázat   alapján
kívánják  biztosítani.  Pályázati  dljat  nem
kell fizetiri.
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Baoht dél o dél

(Adjon lsten szerencsét) | v[ rész
1   Alomfeites  alomfeitők  almoskonyv            +

2  Joslas  kartyavetes modiai

Asszony ha öreg -gonosz, mindenre         Boszorkányt   látni   -nagy   családi
e]sA*á,et[[g:e:g3fcge*:s#ég.                  ve3zö:áeedéfá zománcos  és  me]efl,tik _

Asztalt   látni   -   vendégség,   eszem,     betegség.
iszom, lákodalom vár rád.

Bab  -  gazdagság,  szerencse  elé  né-
zünk.

Baglyot  látni,  hallani  a  kiáltását  -
rossz előjel, kár, veszteség.

Barackot látni -szerencse.
Barackot enni - betegség.
Barackfát  látní,   különösen   ha   vi-

rágzik - nem kerülöd el a házasságot.
Batyu - nehéz út előtt állsz.
Babát látni - vesztedre tömek.
Béka - szerencse.
Béka  brekegést  hallani  -  jó  hírek

vámak.
Béka ha rádmászilq rádugrik -beteg

leszel.
Békát  találni  valami  a]att  -  nagy

szerencse - rejtett titkot tudsz meg.
Bibnát olvasni -nagy veszekedés.
Bicska -nagy veszekedés, verekedés.
Birkózás - me8küzdesz ellenségeddel.

- Ha alul maradtál veszítesz.
Bíróság    előtt    áuni   -   ellenségeid

támadásra szánták el magukat.
Bitófát látni - szerencséd lesz.
Bodzavirágot szedni - betegség, baj .
Bográcsban  főzni  -  szegénység  elő-

jele.
Bokor,  különösen  ha  száraz  -  szo-

morúság.
Bo]onddal találkozni - nagy  szeren-

Cse.

Botot  látni,  kézbe  fogni  -  családi
veszekedés.

Bort inni - szégyen.
Bort hordóból  üvegbe  önteni -baj,

veszekedés a családban.
Borotválkozni - nagy veszteség ér.
Borsót enni - betegség.
Borsót fiőzni - szegénység.
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Bögre ha eltörik - nagy veszekedés a
családban.

Bútor - rossz előjel.
Bútor,  ha  erős  fa  szagát  érezzük -

halál a rokonságban.
Börtönben ülni - betegség.
Börtönbe menni ]átogatóba - csalás-

sal szerzel sok pé"st.

Cédulát kapni, ]átni -baj, halál.
Céklát enni - betegség.
Cimbalom -veszekedés.
Cipőt  felvenni  -  nagy  utazás  előtt

állsz.
Cipő ha szoros -baj, szegénység.
Cipőt elveszi'teni - rossz hír.
Cipőt   találni   -   nyereség,   ajándék,

jutalom.
Cipót,    kenyeret    enni    -    veszély

közeledik.
Citromot enni - betegség.
Csalán ha megcsíp - nagy harag.
Csapdát   ánítasz   -   jó   nyereséges

vállalkozás.
Csapdát   más    állít   -   veszteséges

vállalkozásba kezdesz.
Cseresznyét látni - nagy öröm.
Cseresznyét  enni  -  betegség,  beteg

gyerek.
Cséplést     nézni     ~    veszekedés     a

munkáhelyen.
Csirke,  különösen  ha  tarka ~ nagy

szerencse.
Csizmát felhúzni - fölösleges, vesztes

út.
Szűk  csizmába  járni  -  szerencsét-

lenség.
Csók -mindenképpen árulás.  Fon-

tos, hogy ismerős, vagy ismeretlennel
csókolózol. Ha ismerős akkor családi,
ha  ismeretlen  akkor  munkahelyi  kel-

1emetlenség     az     árulás     következ-
ménye.

Anyóst megcsókolni - a legnagyobb
családi veszekedést jelenti.

Darázs - veszekedés.
Dinnye - verekedés.
Disznó, ha sovány - halál a családban.
Disznó, ha kövér - urakkal, hivatalos

emberekkel lesz dolgunk.
Dohány - gyorsan múló betegség.
Dögöt látni - gazdagodás, nyereség.
Dög]ött Ló,  ha piros - válás  a szerel-

mesedtől.
Döglött ló, ha szürke ~ elbúcsúzhatsz

a szerencsédtől.
Dögöt nyúzni - váratlan pénzt kapsz.
Dunyhát látni - betegség.
Dolgozni ~ nagy veszedelem.
Más dolgozik - idegen viszi el a már

mutatkozó szereancs édet.
Dű]őúton  menni - új  házasság, nagy

életváltozás, költözködés.

Edényt összetörni - károd lesz és ez
miatt veszekedés.

Ecetet inni - szerencse, nyereség.
Egeret    látni   -   haszon,    nyereség,

jutalom.
Egérfogó - veszélybe kerülsz.
Egeret megfogni - legyőzöd ellensé-

geiiti:]atk2]-mcos:Lnáíd_Ve:Ze;edvé:szedeiem

közelsége.
Elégni,   égési   sebeket   szenvedni  -

veszély, nagy betegség.
Evés - egészség.
Nézni, hogy más eszik - nyereség.
Epe ~ családi veszekedés, harag.
Erszényt elveszíteni - váratlan nyere-

ség, gazdagság.
Ember, ha öreg -családi veszekedés.
Ember,  ha  kancsal  -  veszélybe  ke-

rülsz.
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Ember, ha guggol - gonosz ellenség.
Ember, ha szakállas -szerencse.
Ember, ha sánta - ellenség.
Elesni - betegség.
Erszény,  ha más  meglátja - titkodat

megtudják.
Esküdözö[ hamisan - törvénnyel lesz

dolgod.
Esőben állsz - pénzt kapsz, nyereség`
Erdőben  járni  -  szerencse,  váratlan

öröm.

Fdességet enni - bánat.
Enekelni - szomorúság.
Ételt látni (főtt, sült étel) - betegség.

Fa alatt ülni -jó hír.
Faág, zöld - nyereség.
Faág,  száraz  -  baj,  szegénység.  @z

figyelmeztető,   mert  később   öngyilkos-
ságot     elkövetőknél      vissza-visszatérő
álom.)

Faág, ha világos - házasság, kérő.
Fazekat  látni  -  vendégségbe,  nagy

eszem-iszomba hívnak
Fazekat  piszkosan  látni  -  szégyen,

megaláztatás ér.
FáróI  leesni  látsz  ismerőst  -  a  ro-

konságban váratlan halál.
Fáról leesni látsz idegent - a szom-

szédságban váratlan halál.
Fáró] te ese] le - a te halálod.
Száraz fa - szerencse.
Farkast ]átni - ellenségeid támadnak.
Farkassal    küzdeni    -    meg    kell

küzdened ellenségeiddel.
Fazekat    lefedni   -   nőnek    féjhez

menéstjelent.
Fácánt látni - szerencse.
Fácán    elrepül    előttünk    -    közeli

szerencsénk elrepül.
Fájdalmat érezni -közeli öröm.
Fejszét látni -kár, betegség.
Fejszével do]gozni - életveszély.
Fehér színt látni - szerencse.
Fekete színt látni - szerencsétlenség.
Fejet látni  külön  az  ember  testétől,

ha,nagy a haja -szerencse.
Allat fejet látni külön a testétől -sze-

rencsétlenség.
Fésű - veszekedés.
Fésű ha piszkos, vagy hiányoznak a

fogai - veszély.
Fésülködni - bánat.
Fogat húzatni -halál.
Zápfog  húzatása  -  közeli  hozzátar-

tozó halála.
Saját    fogunkat    húzzák   -   közeli

hozzátartozó halála.
Saját zápfog húzatása ha fáj - saját

halál.
Fokhagymát  látni  is,  enri  is  -  sze-

rencse.
Fo[yóba  esni  -  váratlan   szerencsét-

lenség.

Füstöt látni - veszekedés,  verekedés,
harag.

Fúrót látni, vele dolgozni - barátunk
halála.

Fűben  járni  mez)'t]áb  -  hosszú  élet
jele.

Fülemülét   ]átni,   énekét   hallani   -
szomorúság.

Fürdeni piszkos vízben - betegség.
Fürdeni széplánnyal - szerencse.
Fürdeni   öregemberrel   vagy   öreg-

asszonnyal -rossz előjel.
Fűzfát látni - váratlan utazás.

Gabonát ]átni - gazdagság.
Gabonát lapátolni - váratlan nyereség.
Görbe fa - rossz hír.
Galamb -jó hír.
Gatyát  felvenni  -  dicséret,  buzdítás,

tisztesség.

Vendégségben

Meghívás nélkül  még ismerőshöz is
modortalanság    betoppanni.    Előzetes
megbeszélésre, telefonálásra van szük-
ség. Senkit sem illik csak beszélgetésre
meghívni.  A vendég hálás  a meghívá-
sért,  amit  udvariasságával  fejezhet  ki,
vagyis  azzal,  hogy  pontosan  érkezik.
Ha nemcsak udvariasnak, de jól nevelt-
nek  is  akar  látszani,  nem  megy  üres
kézzel, hanem pl. italt, virágot, könyvet
visz a háziáknak.

Ha  megérkeztünk,  ne  üljünk  megil-
letődve.  Kezdjük közömbös témával a
társalgást.

Vigyázat! Vendégségben nem illik az
otthont, a bútort, tárgyakat vagy az ételt
kritizálni, ócsárolni, még akkor sem ha
ok volna rá. Persze az ellenkező véglet,
a  magasztalás,   az  ömlengő   áradozás
sem   kívánatos.   Mértéktartó,   udvarias
társalgás az ildomos.

Vendégségben    nem    illik    susogni,
evés közben vagy helyett rágyújtani, a
ten'tett   asztalnál   étvágyat   elvevő   té-
máról   -   betegségről,   gusztustalansá-

gokról,   saját  keserveinkről  -  eszmét
cserélni.

Ha  a  vendég  eltör  valamit,  kéijen
bocsáriatot, de semmi esetre se ajánljon
fel kártérítést, mert nem illik, sőt sértő.

Gerendát  látni,  cipelni  -  segítséget
kapsz a munkádhoz.

Gomb - veszekedés, harag.
Gombát fűben látni - megtetszel va-

lakinek.
Gólya - költözködés.
Gödörbe nézni - halál.
Gödör  szé]én  más  áll  -  halál  a  ro-

konságban.
Gödröt átugrani - nagy betegségből

gyógyulás.
Gyerek - pletyka.
Gyertya   -   nyereség,  jutalom,   elis-

merés.
Gyom[álni - szerencsétlenség.
Gyeplőt fogni - verés, verekedés.
Gyöngy,   gyöngyöt  fűzni  -  szomo-

rúság, kömyek.
Wuscher Anna
- folytatjuk -

A   terített  asztalnál   ne   legyünk  se
mohók, se fanyalgók. A mértéktartás jó
benyomást kelt rólunk. Közhelyszámba
menő   alapszabály,   hogy  halat  késsel
enni illetlenség és a saláta bal kéz felől
van.  Késsel  sohase  érintsük a szánkat!
Evőeszközzel ne mutogassunk, ne csö-
römpöljünk,  ne  „lássák",  hogy  beszé-
lünk és ne „hallják", hogy eszünk.

Kanállal csak levest eszünk. Villával:
előételt,  apróhúsokat, karfiolt,  gombát,
tojásételt, salátát, pástétomot, főtt tész-
tát.  Kézzel  illik  enni  virslit,  szendvi-
cseket, kelt tésztákat, gyümölcsöt, kivé-
ve a dinnyét, ehhez kés és villa dukál.

A bor töltése a házigazda feladata. A

poharak ünnepélyes ürítésekor ®1.  va-
laki  születésnapján)  mindenkinek  illik
felállnia, kivéve az ünnepeltnek.

Ha végeztünk az evéssel, az evőesz-
közöket jobbról  balra,  nyelével  kifelé
helyezzük  a  tányém  mintha   14  órát
mutatnának.  Ha  azonban még kérünk,
az  evőeszközöket  keresztbefektetjük  a
tányéron: a késtjobbról, a villát balról.

Az asztalbontást nem illik a vendég-
nek kezdeményeznie.

Alapszabály: vendégségből távozván
illik megköszönni a vendéglátást!

Forrásként Otüik Károly:
Protokoll plusz című könyvét

használtam.
Lukács llona
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Szemfényveszlö'
globalizáció

Nincs még egy fogalom, melyet oly
sokszor  és  oly  sokíéleképpen  értel-
meznének,  mint a globalizáció.  Mert
ha gazdasági szempontból nézzük, czz
egyre    inkább    egységesülő    világot
egyszerre  jellemzi   az  elviselheietlen
nyom?rúság  és  a  példa  nélküli  gaz-

qagság. Persze akár egy országoÁ be-
lül   i.s.._.S_ míközben   globáli;   világ-
rendről   beszélünk,   kulturális   szefii-
pontból   a   szellemi   elsivatagosodás
megamyi   jeleriségével    találkozha-
/zí#k   Ugyanazok   a   civilizációs-fo-
gyasztási    szokások   jelemek    meg
euópai  és  nem-európai  országokban
egyaránt.  Csakhogy a globalizálódás-
nak   éppúgy   vannak   haszonélvezői,
mint     kárvallottjai.     Méghozzá     az
utóbbiak  mérhetetlenül  nagyobb  lét-
számban.     Merthogy     például     az
intemetes    kultúrához    való    hozzá-
féréshez   technikai   eszközökre   van
szükség, melyeket a létminimum alatt
tengődő     családok     aligha     tudnak
megvásárolni.   Nem   kevésbé   olyan
tudásra,  nyelvi  ismeretre,   melyet  -
megint  csak  példaként  -  a  fiinkcio-
nális analfabétáktól a legkevésbé sem
várhaúük el.

S  éppen  ezekről  a körülményekről
nem   feledkezhetünk   el.    Hiszen   c7
globalizálódás  áldásaiból  mindig  is
azok részesülnek, akik az ehhez szük-
séges  anyagi  és  szellemi fieltételekkel
rendelkeznek.   Kár   lenne   minderről
öncsaló  módon  elfeledkezni.  Arri]n:+
hogy  arról  is,  hogy  a  fokozódó  in-
tellektualizálódás  és  racionalizálódás
valaha  is  egyenlő  leme  a  kulturális
egyneműsödéssel.   A  nyelvi,   vallási,
civilizációs   különbségek   híján   nem
lenne   érdemes   fejlődésről   sem  be-

szélni.   Nem   szólva   arról,   hogy   c7
gl?balizáció csak látszólag j áru[ -hoz-
zá    az    egyenlőtlenségek    csökkené-
séÁ€z.   Az   életszínvonalbeli   különb-
ségek     felszámolásához     egyáltalán
nem,  legfeljebb  csak bizonyos  infor-
mációk   kömyebb   elérhetőségéhez.
Ugyanakkor már most is észrevehető,
hogyegyországonbelülisagazdagok
egyre gazdagabbá, a szegények pedig
még   szegényebbekké   válnak.   S   ez
egyáltalán   nem   meglepő.   Mert   -
ahogyanmárutaltamrá-czzc777);c7g;.és
szellen}i fon.ásokhoz való  hozzáf iérés
egyenlőtlensége   a   globalizálódással
nem szűnik meg.

S   míg   a   társadalom   töredékének
behozhatatlan  előnyt  hoz,  a  többség
számára inkább  csak halmozódó hát-
rányokat. Összehasonlímatatlanul töb-
bet   mint   amit   a   társadalmi   igaz-
ságosság   mjnimuma   alapján   felté-
telezni lehetiie. Méghozzá azért, mert
például  a  piacgazdaság  eszközeinek
hatékony  felhasználásából  nem  min-
denki egyfomán részesül. Ráadásul a
globalizáció  amak  illúzióját  teremti
meg,   hogy   ha   akarjuk,   bármikor
elérhetjük  előnyeit.  Csakis  az  egyéni
szándékon és  elszánt  akaraton múlik
rinden.   Dehát   éppen   az   ellenke-
zőjéről van szó. A gazdasági okokon
túl a személyes és közösségi identitás
megőrzésének sokkal nagyobb szere-
pe   van,   mint   ahogyan   első   látásra
feltételeznénk.   Mindenekelőtt  kultu-
rális   értelemben.   Mert   ha   valarit,
akkor    ma    újra    tudjuk,    hogy    c7
külpnböző  történelmi  hagyományok-
nak  és   értékeknek  milyen  nélkülöz-
hetetlen  jelentőségük  van   a   társa-
dalom    életében.    S    éppígy    azt    is
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mondhatnánk,  hogy  a globalizálódás
valamiképpen mindig magában hord-
jg.. cp   értékvesztés   kockázatát.  Leg-
főképpen   ariatt,   hogy   olyan   élet-
vezetési szokásokat alakít ki, melyek a
felemásan    értelmezett    korszerűség
mintáihoz igazodnak.

Megannyi   példát   hozhamánk   fel
arra,  memyire  klisészerűvé  válik  az
ember  rindennapi   élete   akkor,   ha
csupán   a   divatokhoz   próbál   alkal-
mazkodni.  A szórakozástól  kezdve a
társas kapcsolatok bámely formáj áig.
S bár lehet moralizálva panaszkodni e
folyamat    felerősödése   miatt,    arról
azonban egy pillanati.a sem feledkez-
hetünk  el,  hogy  a  globalizáció  igazi
haszonélvezői  rindig  egy  szűk  kört
alkotnak.   Akikről   ugyan   feltételez-
hetjük,   hogy   nem   közömbösek   a
szegények,  a munkanélküliek vagy a
hátrányos helyzetűek problémái iránt,
ám az mégiscsak kétségbevonhatatlan
tény,  hogy  amíg   létezik  egy  olyan
társadalom, amelyben a polgárok egy
részének  életkilátásai  már  születésük
pillanatában  jóval   rosszabbak,   mjnt
másokéi,  ezen  a  helyzeten  a  globa-
lizáció  vajmi  keveset  változtat.  Ha-
nem  inkább  szemfényvesztő  módon
azt  a  reményt  táplálja,  hogy  olyan
csodaszenől van szó, mely mindenki
javát szolgálja. Ami persze azért sem
iEPZ, rrieft minél tagoltabb gazdasági,
kulturális  és  politikai  értelemben va-
lamely    társadalom,    annál    inkább
ellenáll  mindenfiaüta  egyneműsítő  kí-
s_érl_emek.   Még  akkor  is,  ha  a  glo-
ba_lizáf ió eszményei esetleg cizokat ej-
tik rabul, akik nem látjók hátrányait.

Dr. Kerékgyártó T. István
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet egyetemi,
illetve főiskolai tanulmányokat, az első diploma megszerzéséért, nappali
tagozaton folytató cigány hallgatók részére, tanulmányaik folytatásához

szükséges számi'tógép használatának elnyerésére.

A    pályázat    célja:     Elősegíteni    az
eredményes felsőfokú tanulmányok foly-
tatását.      A     munkaerőpiacon      történő
elhelyezkedés esélyeinek növelését.

A számítógép haszná]at elnyerésének
feltételei:
•  kizárólag nappali  tagozatos  képzésben

való  részvétel   az  első  diploma  meg-
szerzéséig,

•  az utolsó félév tanulmányi eredményé-
nek átlaga, legalább 3,5,

•  a   pályázat   benyújtása   előtt   legalább
egy,  eredményesen  befejezett  félév  az
adott   oktatási   intézményben   a   fenti
eredménnyel,

•  a  hallgató  nyilatkozata  arról,  hogy  a
használatba   kapott   számítógépet   hol
kívánja üzemeltetni,  illetve anól, hogy
az  lntemet  hozzáférést  biztosító  tele-
fonvonalat  ki  üzemelteti   és   a  vonal-
fenntartás költségeit ki vállalja,

•  a  hallgató  kötelezettségvállaló  nyilat-
kozata arra vonatkozóan, hogy nyertes
pályázat   esetében   vállalja   az   ECDL
vizsga    ls    hónapon    belüli    letételét.
Tudomásul   veszi,   hogy   a   vizsgakö-
telezettséggel kapcsolatos költségeket a
nyertes  viseli,  és  a  vizsga  határidőre
való   letételének   elmaradása   esetén   a
számítógép   használatának   biztosítása
megszűnik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

•  a kitöltött adatlapot,
•  önéletrajzot,
•  1  db színes igazolványképet,
•  a lakóhely szerinti helyi cigány kisebb-

ségi  önkományzat,  országos  vagy he-
lyi  cigány  civil  szervezet,  vagy a tele-
pülési önkományzat jegyzőj ének aj án-

lását,    aki    ismeri    a    pályázó    eddigi
életútját'

•  az utolsó félév eredményét igazoló lec-
kekönyv    fénymásolatát,    amelyet   az
oktatási  intézmény  tintás  aláírással  és
bélyegzővel hitelesít (az aláírás és a bé-
lyegző nem lehet fénymásolat),

•  nyilatkozat  önmaga  vagy  gondviselője
által  a  vezetékes  telefon  létesítésének,
fenntartásának  és  üzemben  tartásának
kötelezettségére vonatkozóan,

•  igazolás  a  szolgáltatótól  arra  vonatko-
zóan,  hogy  telefondíj  tartozás  nem  áll
fenn,

•  nyilatkozat  az  ECDL  vizsga  letételére
és    költségeinek    viselésére    vonatko-
zóan,

•  nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat
esetén  hová  kívánja  telepíttetni  a  szá-
mítógépet.
A pályázatok beadási határideje:

2001. október 15.
A benyújtott pályázatok elbírálásának

határideje:
2001. november 30.

A nyertes  pályázók  azonos  hardver és
szoftver   konfigurációval   rendelkező,   a
kor  követelményeinek  megfelelő  számí-
tógépet kapnak.  A nyertes  pályázókkal  a
Közalapítvány   a   számítógépek   haszná-
latára kizárólag a diploma megszerzéséig
vagy   a   tanulmányok   befejezéséig   köt
szerződést.  A  Közalapítvány  gondosko-
dik  a  számítógépek  házhoz  szállításáról
és    ellenőrzéséről.    A   Közalapítvány   a
szerződés  időtartama alatt fenntartja ma-
gának   a  jogot,   hogy   a   gépek   rendel-
tetésszerű  használatát  a  helyszínen  bár-
mikor   ellenőrizhesse.   A   pályázó   tudo-

másul  veszi,  hogy  amennyiben  tanulmá-
nyi  átlaga  a  pályázatban  meghatározott
átlag    alá    csökken,     a    Közalapítvány
egyoldalúan    és    azonnal    felbontja    a
használatba adási szerződést. A hallgatók
kötelesek félévente rövid írásbeli szakmai
beszámolót     készíteni     arról,     hogy     a
számítógép   milyen   módon   segíti   tanul-
mányaikat.  Felhívjuk  a  pályázók  figyel-
mét  arra,   hogy  a  nyertes   pályázók  ki-
zárólag   jog    tiszta    szoftvereket    és    a
Közalapítvány  által  biztosított  operációs
rendszert használhatják. Ettől eltérő rend-
szer használata kizárólag a Közalapítvány
engedélyével  lehetséges.   A  jogosulatla-
nul  használt  rendszerek  miatt jogkövet-
kezmények  kizárólag  a  nyertes  pályázót
terhelik,  a Közalapítvány  pedig  haladék-
talanul  felbontja  a  számítógép  ingyenes
használatára vonatkozó szerződést.

FIGYELEM!
A benyújtási határidőn túl, valamint

a   hiányosan   érkezett  pályázatokat  a
Kuratórium érvénytelennek tekinti.

A pá]yázati  adat]ap beszerezhető:  A
Magyarországi   Cigányokért   Kö?.alapít-
vány lrodájában (1091  Budapest, Ullői u.
47-49.    Tel.ffax:     06~1/215-6550,    215-
6552)  személyesen,  illetve  felbélyegzett
válaszboríték  ellenében  a  Közalapítvány
lrodájának    munkatársai    postán    meg-
küldik,  illetve  a  Közalapítvány  honlap-
járól www.macika.hu letölthető.

A   pályázatot   1    példányban    lehet
benyújtani   szemé]yesen   vagy   postai

íiro°9niaB#g:S]eas?,í3[á[Eyu].r:S.á4j;.)részére.

Roma tanulók szakképzése (páiyázati kódszám: 886)
A pályázat célja:  Azoknak a szakképző intézményeknek,

szervezeteknek, vállalatoknak, kisvállalkozóknak a támogatása,
akik segítik és ösztönzik a roma tanulókat a pályaválasztásban,
és  az  első  szakmájuk  megszerzésében,  különös  tekintettel  a
képzés során bekövetkező lemorzsolódás megelőzését szolgáló
tennivalókra.

A    pályázók    köre:     Olyan    szakképző    intézmények,
szervezetek, vállalatok, kisvállalkozók, amelyek szakképzést és
gyakorlati oktatást vállalnak, és utána segítenek a diákoknak a
szakmunkásként való elhelyezkedésben.  Előnyben részesülnek
azok, akik
*      a   munkaerőpiacon   keresett   és   hiányszakmák   képzését

támogatják,
*      különös  figyelmet  szentelnek  a  gyengébben  tanuló,  vagy

egyébként  hátrányos  helyzetű,  legalább  általános  iskolát
végzett diákokra,

*      nem  egyszeri  képzést  nyújtanak,  hanem  hosszú  távon  is
lehetővé teszik a diákok képzését (ez alól kivételt képeznek
a kisvállalkozók),
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*      a képzendők legalább 50 százaléka roma számazású (ahol
a roma származású diákok aránya ennél alacsonyabb, ott a
támogatás  kizárólag a roma számazású  diákok  közvetlen
segítésére      fordítható,      pl.:      ösztöndíj,      kéziszerszám,
tankönyv, tanszer stb. fomájában).

Pályázni lehet:
*      a képzéshez szükséges felszerelések, kellékek, segédanya-

gok beszerzésére,*      a roma diákokat segítő tevékenységeket végzők,  a végzett
diákok elhelyezésében közreműködők,  illetve  az elhelyez-
kedettekkel  kapcsolatot  tartók  ösztöndíjára  (mind  a  diák,
mind a vállalkozó részére),

*      kisvállalkozók esetén  a  képzés  ideje  alatt  ösztöndíjra  és  a
vizsga költségeire,

*      a roma diákok esetleges tandíjára, amit a soros Alapítvány
a képzőknek közvetlenül fizet ki.
A pá]yázat követe]ményei:  Pályázni  kizárólag az e célra

szolgáló  űrlap  kitöltésével  lehet,  amelyhez  mellékelni  kell  a
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pályázati program részletes leírását, amelynek tartalmaznia kell
a következőket:
*       az   intézmény   szakmai   hátterének   bemutatását,    a   kis-

vállalkozó esetén szakmai önéletrajzot,
*      az intézményi illetve kisvállalkozói tevékenység lei'rását,
*      az    intézmény    működését    bemutató    dokumentumokra

(SZMSZ, Alapító Okirat, stb.), kisvállalkozó esetén műkö-
dési   engedélyének,   cégbírósági   bejegyzésének,   mester-
vizsgáját igazoló okiratának fénymásolatát,

*      a  képzésben   résztvevők,   vagy  részt  venni   szándékozók
névsorát,

*      a képzési-vagy munkatervet, amelyhez csatolni kell:
-       a  roma  tanulók  lemorzsolódásának  megelőzésére  vonat-

kozóan vállalt konkrét feladatok leírását,
-       továbbá  a  végzettek  elhelyezkedésére  vonatkozó  ajánlati

nyilatkozatokat,
-       és a munkaügyi központ nyilatkozatát arról, hogy ajelzett

szakmában,    a    területen    az    elhelyezkedés    mennyiben
biztosított,

*      a   program   megvalósításának   ütemtervét   legalább   havi

bontásban,
*      a     megvalósításban     esetlegesen     résztvevő     partnerek

bemutatását,   az   együttműködés   módját,   együttműködési
nyilatkozatokat,

*      a program részletes költségvetését, külön feltüntetve ebből

az önrészt, és az egyéb forrásokat,
*       tandíj   igénylése   esetén   a  képzendők   nevét,  jellemzését,

szociális hátterük, és tanulmányi eredményük leírását.
óLényeges,   hogy   megalapozott   pályázatok   szülessenek,

azaz minden esetben ki kell  témi  arra  is,  hogy milyen előzetes
marketing  tevékenység  (piackutatás)   előzte   meg   a  program
kidolgozását,   vagyis   mennyire   biztosított  a  képzett  fiatalok
elhelyezkedése helyben, vagy a kömyéken.

A  pályázaton  elnyert  támogatással  minden  esetben  el  kell
számolni. Az elszámolás elmaradása vagy nem megfelelő volta
további  pályázás  lehetőségéből  való  kizárás  mellett jogi  úton
történő   felelősségre   vonás   kezdeményezését   is   maga   után
vonhatja.

Beküldési határidő: 2001. október 5.
Értesítés a döntésről: 2001. december 31-ig.

További információ  és  pá]yázati  adat]ap  beszerezhető:
személyesen, vagy postai úton a pályázó nevére megcímzett és
felbélyegzett   közepes   méretű   válaszboríték   megküldésével,
valamint letölthető az lntemetről:

Soros    Alapítvány     1023    Budapest,    Bo]yai    u.     14.
postacím:   1525  Budapest,  Pf.:34.  Telefon:  315-0315,  Fax:
315-0201, e-mai[:  infosoros.hu  lnternet:  www.soros.hu

Az „Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány kiadásában megjelent
alábbi kötetek szerkesztőségünk címén megrendelhetőek! (Szolnok, Aranka út 3. 5000)

.~ Farkas Kálmán: Rácz Lajos:
'''Í.       '.'  '  `"'`.'#

Csisznyikói cserepek 350,-Ft Élő remény (zsoltárok)  500,-Ft
'.,      \               .

Elnémult hegedíík 300,-Ft Roma értelmiségiek arcképcsarnoka 500,-Ft
Fekete Nap 500,-Ft

A Pont Kiadó által kiado

Roma holt lelkek 300,-Ft

tt, szintik és romák a náci rendszer idején című kötete 20°yío-os k.edvezménTiyel megrendelhető,
egyszerű  postai ]eve]ező[apon vagy akár telefonon/faxon  közvet]enü]  a kiadótól.  Cím:  Pont Kjadó  1300  Budapest,  Pf.:215.Tel./Fax:06-1/368-8058

E«öszöneü
Az   Országos   Cigány   lnfomációs   és   Művelődési   Központ   ezúton   mond   köszönetet   a   Nemzeti   Kulturális   Örökség

Minisztériumának,  Rockenbauer  Zoltán  miniszter  úmak  zongoravásárláshoz  nyújtott  támogatásáért,  mely  lehetővé  teszi  a
későbbiek folyamán az igen tehetséges cigány számazású fiatalok bemutatkozását komolyzenei téren is.

Tisztelettel:  Bordás Andrásné igazgató

Felhívjuk a Cigány Kisebbségi Onkormányzatok figyel-
mét,  hogy  Csemer  Géza  „Szögény  Dankó  Pista"  című
könyve  megjelent,  2001  Ft  helyett  1000  Ft-ért, jutányos
áron  megvásárolható,   illetve  megrendelhető  az  Országos
Cigány  lnfomációs  és  Művelődési  Központ címén,  illetve
telefonszámán.

Országos Cigány lnformációs és Művelődési Központ
1103  Budapest,  Gyömrői út  103.
Tel.ffax:  265-08-3 8

Felhi'vás
Kisújszállási varrónők csoportja,

minőségi bedolgozói munkát vállal.
Érdek\ődri\.. Horváth Jánosnénál,

a 06-20/456 9318-as telefonszámon lehet.

Roma Koktél Show!
Az országban egyedülálló táncos, zenés, szórakoztató,

mulatós műsor.

A show műsor egy órás és az a]ábbiakat foglalja magában:

• ÁIlandó zenekarra] kísért műsor . Állandó táncosokkal . Vál-
tozó énekesekkel . Sajátos koreográfiával . Sztárvendéggel (ha
a megrendelő hozzájárul anyagi támogatással) . Könnyűzenei,
mulattatós, hangulatos, látványos zenés táncos műsor.

A műsor megrendelhető: Babai Jánosnál a show műsor
producerénél és eszmei szerzőjénél.

Ár megegyezés szerint. .  Hanganyagot igény szerint kü]dünk.
A műsorban fellépők létszáma kb. 20-30 fő, 99°/o  roma.

Várom szíves megrendelését!
Telefon:  06-20/3/370-896 Fax: 06-88/454-010

Cím:  8182 Peremarton gyártelep Pf.:  10

Köszönette\.. Babai János
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Varázslatos gyerm ekr@izok

Alig  ismerek  olyan  felnőttet,  akit
nem bűvöl el a gyemekrajzok bája.
Ezek a sete-suta, de szabadon áramló,
áradó vonalak új világot teremtenek,
különös  nézetből  mutatiiak  nekünk
álomországi    teremtményeket    ásító
ffizfát,  balettcipőben  pipiskedő  lilio-
mot,    bicikliző    kígyót,    meseerdőt
hátán cipelő békát, 1abdalábú tacskót,
falevélhajú boszorkányt. De ki tudná
felsorolni  mind,  a  gyemek  fantázia
varázslatait,  kiapadhatatlan,   szabad-
ság szülte fomáit. A gyerekek már 3-
4   évesen   minden   segítség   nélkül,
maguk  fedezik  fel  a  rajzolás  törvé-
nyeit  qogy,  nincsenek törvények)  a
perspektívát,  a  tónusok  hamóniáit,
vagy konti.asztjait, amikor a színekkel
játszanak. Még az igen rosszul rajzoló
gyemek is örömét leli a színekben, a
színezésben,  és  hosszú  ideig  képes
magyarázni, hogy mit jelent az általa
húzott girbe-görbe vonal a lap alján.
Ami    persze,    például    Koppányka
szerint,   nem   egyszerűen   csak  kék
színű  görbe  vonalat  jelent,  hanem:

„részeg  óriás  nyomát,  csiga  mosdó
vizét,    törpe    király   uszodáját,    ki-
rálylány   elhagyott   szalagját,   vagy
éppenséggel fiú cémát, mert, hogy a
piros nem fiú, csakis a kék..."

Karikát  nem  gyakran  rajzol.  Azt
mondja:    „túl   kövér!"   Ha   megdi-
csérem paca-lovon  nyargaló  vitézét,
vagy vonalzókezű törpéjét, vagy azt a
felhőt,  ami  éppen  átváltozik tündér-
kenyérré,  csak nevet és  azt mondja:
„lehet,   hogy  nem   is  én  csináltam,
mert   tudod   anya   gondolkodott   a
kezem..."

Ezt ismerem én is. Ezt a fajta kéz-
gondolkodást.   Ugy   születik,   hogy
semmire  sem  gondol  az  ember,  de
keze nyomán alakzatok és kifejezési
fomák jönnek létre. Maguktól.

A  gyerekrajzok  eredetisége  is  így
jön  létre,  és  a  bennük  élő,  eleven
szabadság   hatására:   „Azt   tehetem,
amit   akarok!"   érzésére.   A   gyerek-
rajzokban soha nincs tudatos gonosz-
ság,  hamisság,  hiúság,  magakelletés,
csak   naiv   őszinteség,   amit   egyre
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ritkábban   találunk   meg   a   felnőtt
rajzokon!  Annál inkább az unalomig
ismételt  kimódoltság,   hatni   akarás,
rideg céltudatosság, a szónoklatszerű:
meg    tudok    felelni!    görcse    kerül
előtérbe,  hamissá  téve  a  legelraga-
dóbb,  valós  technikai  tudást  felmu-
tató grafkákat is. A gyemek (még)
nem     ákar     megfelelni     senkinek!
Szabadon,  csupa  szívjóságból  képes
orrot és ományt is rajzolni egyszerre
egy szeretett arcra, mert adni akar,  s

Fz::es#dváLágábibo=pzymóe;goÉ:#::
rátja),  szereti  az  elefántot,  de  neki
nem  lett  ománya,  de  én  csináltam
neki r magyará2za.

- Adám most mihez kezd az or-
rával? -kérdezem a rajzot nézeget-
Ve.

-  Hát,   szagol   vele!   -  néz   rám
értetlenül, hogy ugyan, mit nem lehet
ezen,megérteri.

- Es  az  ormányával? - feszegei
tem tovább a kérdést.

-Az csak úgy van... hogy legyen!
Mert,   szereti   az  elefántot..."  -  és
újból   elmondja   az   egészet,   szép
lassan,   hogy   biztosan   megértsem.
Koppányka  beszél,  beszél...  közben
eszembe  jut   valaki,   aki   a   követ-
kezőket   mondta:   „az   ember   nem
akadályozhatj.a   meg   magát   abban,
hogy    gondolkozzék.     Hát    akkor
gondolkozzunk.   Én   gondolkozom,
gondolkozom,   szeretnék   kizárólag
rajzban  gondolkozni.  De  van  ez  a
másik  nyelv  is,  az  én  nyelvem,  a
szavak,    amelyek   elárasztanak.    A
szavak   befiirakodnak   a   rajzokba,
amelyeket  gyakran  szavakká  lehet
változtatni.„" Milyen kár, hogy nem
maradhatott gyemek örökre az idé-
zett ember. . .

szécsimagda
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A mesék világa

iazbáasi#g:k.meí:áarin:en.,P:L"yót:.s,oHd::
hagyományait   eleveníti   meg   olyan   erővel,
hogy szinte az olvasó  a mese középpontjában
érzi magát.

Az alábbi  rejtvényben  az írónő  néhány mesé-

jének a címét láthatjátok, de egy-egy szó kima-
radt,  amelyet  az  utasítás  alapján  nektek  kell
megfejtenetek!

A cigányasszony meg az

A cigányok

Jqq;(oítui,.Í.SwhiiáiL.

pokolban lakik

régi uralkodó

Virtumfrukk, a hiú   harci a szemétdomb ura

2001.  szeptember „I,UNGO  DROM"

Akikre büszke a cigányság

Népünk körében, színte minden művészeti ágban vannak
és voltal( kiemell(edő egyéniségek.
A jelzőm,  meghatározások  alai)ján  találjátok  ki,  kirőfl
lehet sÖó? !

A cimbalom „Paganini-
je"

A  „festőkirály"  volt  és
lesz is!

A    „Cigánytánc    üstö-
köse„

A „cigányok hangja" -
a rádióban.

Cigány pohárkö szöntő

A   cigányok   szeretnek   mulani
akkor is,  ha örömük van,  akl(or
is, ha bánatuk van.

Egy   szép   pohárköszöntő   így
hangzik,

Amennyi eső és harmai verte a
szőlőtőkét, annyi szerencse és
annyi áldás hulljon reátok!

Köszön[sön be hozzáiok a

gazdagság és éljen köz;tetek
békességben a Szent lsien!
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kell  segítség,  nem  talál  önzetlen  munkatársakra!  A  hónap  vége
boldog   szerelmi   Órákat   tartogat   mindkét   nembeli   bikának,   de

különösen   a   hölgyeknek   lesz  varázslatos   élményben   részük.   Egyes   bika
szülöttek magas k"ntetésben  részesülnek ebben  a  hónapban,  temészetes,
hogy    ezzel    irigyei    számát    növeli...    ön    mindig,     mindenért    keményen
megdolgozoft! Próbáljon meg önfeledten örülni...

IKREK  07.  21.  -  VI.  21.)  -  Ez  a  hónap  hosszú  időre
meghatározza,  befolyásolja  életét.  Sok olyan  esemény vária,
amelynek    az    első    pillanatban    talán     nem     is    tulajdonít
fontosságot,    s    majd    csak    idővel    döbben    rá,    mennyire

megváltoztafta   eddigi   életvitelét.   Most   már   mindent   sikerül   elérnie   a
munkában    is.    Az    ikrek    többsége    örül    és    igyekszik    kihasználni    a

|#otisísa#,tjT'e::#ka`e;'y::gkeiirkri,e::átahsat,g:öug,mi'gfeo|;á'sg:digargt3t

iker8{ti:'vdáemaakTeAgnvna}íráítiesksöat!jaárfóeiaedTt:kángn°y|rda°ka'iea!j;:%n#oé#8nntr:í
hogy   elhanyagolja   a   családját,   kedvesét,   barátait.  A  hónap   közepén
összezördülésekre   számi'that,   de   a   nagyobb   veszekedés.eket   a   régi
módszerTel  képes  elhárítani=lenyeli!  A  hónap  végén  legyen  Óvatos  men
megint   romantikus   érzések   kerítik   hatalmába,   az   ártatlannak   induló
kalandok  közül  egy  komolyra  fordul  és  alaposan  fölkavaria  az  érzelmeit.
Lehet,  hogy ő az igazi!?

RÁK 0/1.  22.  - VII.  22.) -Ön fél minden változástóI, de
erőt  vesz  magán  és  néhány  olyan  dologba  fog,  ami  alaposan
felforgatia   a   napjait...  Anyagi   helyzetének   nem   kedvez  ez   a
változás, de a hirtelen kiadások után néhány heti takarékoskodás

és egy kjsebb összegű  váratlan  bevétel  helyrebillenti  pénzügyi  egyensúlyát.

:o:k::íy:#náfa:,Í!agáó:vo?|:!:a!#óo;ga[:ai,séág#,?go':í##on:,aJbi!:tiír;i#gé%;

jYeiemn{aanb##°száág:Íá'í8;2n;iégéEá{##.a#82áT:jdmegtudjaihogymitis

gdEg;shztTeSefflán€;.kí#e;.ri33j.,m=jdTáhs,Íg#eíí#jj®a
okát  nem   másokban  kell   keresnie:  saját  meggondolatiansága,
önfejűsége,    hirielen    haragja    a    bajok   forTása.    Különösen    a

iáő#:#:8';b#bn8n[se%#+%„ekftéa::k,ba±ni!;dj8gg#a+,.méát.3áRTkmi
tehát csak saját magán kell. lgaz ez a legnehezebb.

6aAkhm#nr#ávt:,k°ekheertősee,:%#ffiúd±Prónbeá#:nAmnmyggj€|';ná'Lní#mkéenz#
helyrerázódni! Nem itt a baj...

SZŰZ (VIII. 24. - IX. 23.) - Nehezen tud  szót érteni a
világgal,  pedig  úgy  érzi,  hogy vjlágmegváltó  ötletei  vannak!
A görcsös  munkálkodás  egy  idő  után  megbosszulja  mqgát,

i%:fé°::#Sgre;#Ávuai,ion:aáps§°Írgnteyá:vZ:::ititne;SkesaTi!!Íi:,Sáh;aíit:h#ehA:i°yko:r;
alaposan  megfontolják mit és  mikor tesznek,  ami olykor azzal jár,  hogy
elszalasztják a  ki'nálkozó  lehetőségeket.  Most váratlan  feladat várható,
nem  lenne  szabad  sokáig  mérlegelnie.

Lehet,  hogy érdemes  lenne  pár napot család!.ától  távol töltenie,  mert
teljesen   másra  vágynak  szerettei,   és   másra  ön!  A  hirtelen   nyakába
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az  egyetlen  fix  pont  zaklatoft  életében.  Kedvese  a  nehéz  percekben  is
boldogságot varázsol ön köré...

Pénzügyei nagyszerűen alakulnak,  alkalmas az idö befektetésrel

3fsgk#:tgneffüaid4,.s;k#;ei?3b)zeTésMeeröz&|a±ejyáiit|
valóra,     amelyekre     a     legkevésbé     számít,     de    ennek
kivételesen most, szívből örülni fog! Ráadásul most robban

be  a  nagy  szerelem!  Régóta  vágyott  rá,  most  mégis  zavarban  van...
Térjen   már  magához,   és   hozza   megszokott  formáját!   Munkájában,

#%k,eét'eesY.j.telében    túlszárnyalhatja    önmagát,    de    azéri    iegyen

NYILAS  0[1.  23.  -  XII.  21.)  - A bolygók  kedvező
állása     miatt     olyan     terveit     is     sikerül     megvalósi'tani,
amelyekről pedig már majdnem lemondott. Anyagi helyzete
megerősödik,  kölcsönt  azonban  csak  nagyon  megbízható

barátjának adjon  (de  inkább  ebben  a hónapban  neki  sem!)  Mert  nagy
a   veszélye,   hogy  jó   hel.yzetét   haszonlesők   akarják   kihasználni   és
majd  bottal  ütheti  ezresei  nyomát...

Legyen   igen   Óvatos   a   közlekedésben   és   az   elektromos   beren-
dezésekkel,  mert  ügyetlenségének  komoly  következményei  lehetnek!
A hónap  közepén  találkozik  valakivel,  akiről  már  azt  hitte,  hogy  nincs
hatással  önre.  Ki  fog  derülni,  hogy tévedett.„

;l#á,,(,rae#8`:`t,eí:iá,imz;:;,ean2::ö'ae,toT,k,ek%:k#,:td:!;:t:,p:
türelmetlen.        Környezete        nehezen       viseli       hangulat

változásait.   Ők  nem  tudják,   hogy  partnere  a  szakítás  gondolatával

játszik.   nem   azért   mintha   nem   szeretné   önt.    Ellenkezőleg!    Mert,
mindenkinél  jobban   szereti...   Félti...   Bűntudata  van...  A  pénz   miatti
aggodalom    to.yább     rontja     amúgy    sem     rózsás     hangulatát.     Ne
idegeskedjen! Osszességében  nem  lesz olyan  kellemetlen az október,
erre  egy  szép  éjszaka  után  döbben  rá  igazán...

VÍZÖNTŐ  a.  21.  -  11.  19.)  -  Ön  képtelen  alávetni

#íeiékse:l,yskzei|rűmhee:yá%S#:íá,ságnx:#zheann;iTeiaJaáí
egyhangú   hétköznapokat   is.   Ha   csak   teheti   felrúgja   a
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esélyei  a  szerelemben.  Mágnesként  vonzza  a  másik  nemet,  s  olykor
talán    meggondolatlan    kalandokba    is    belebonyolódik,    csupán    az

;Sjeíg3y:é§k::;:P!3;Í€Síai§:#kía:t::#:nngedyg#ésnpégh!g:!!r:a;:a:!tin#a:tki8nszaáTuúkgrá

HALAK (11.  20. -111.  20.) -Nem fűlik a foga  a  mun-
kához,  s  olyan  keserves  ábrázattal  indul  el  reggelenként,
mint aki  ki'gyók közé  készül  fegyvertelenül.  Kedvteleni.ég9,
csalódottsáda      rányomja      a      bélyegét      minden      tevé-

kenységére.   Így   aztán   októberben   végzett   munkájában   nincs   sok
köszönet.   Munkatársai   rosszallását   személyes   sértésnek  fogja   fel.
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Hiába    kéri    barátai    tanácsát,    nem    tudnak   segíteni.    Egyedül    kell
döntenie,  és  túlélnie  ezt a  nehéz  hónapot...
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Október 1., hétfő

Csongrád              -oa,

Október 2., kedd

Bátorterenye      -oák,
Cegléd                    -oa,
Nagyecsed         -oák,
Nagykanizsa      -oák,

Október 3., szerda

Tu ra                       -oá k,
Veszprémvar-
sány

Október 4.,
csütöriök

Celldömölk

MÍskolc

Ónod
Szeged-
Cserepes sor
Vésztő

Október 5.,

péntek
Gyöngyös
Gyula
Miskolc

-Oák,

-Ok,

-Oák,

-Oák,

_Ok,

-Oák,

Pécs                         -R

Október 6.,
szombat

Abony
Debrecen

-Oa,

Oszi  Nagyvásár,
Komló                     -oák,
Magyarnándor   -oák,
Marcali                      -ok,

Miskolc                      -ok,

Pécs                  -R+ok,

Október 7.,
vasárnap

Debrecen
Őszi  Nagyvásár

Gyomaend-
rőd                           -oák,
Jászapáti             -oák,
Kiskunhalas        -oák,
Lajosmizse          -oák,
Miskolc                       -av,

Nagykőrös              -av,
Pápa                        -kjv,

Pécs                        -R,         Szeged-
Szeged-                                  Cserepes sor       -kjv,
Cserepes sor       -kjv,         Szekszárd           -oák,
Szendrő                 -bv,         Szentes                 -oa,
Szolnok                   -av,          Szolnok                   -av,
Tiszacsege            -bv,         Tarnaméra          -oák,

október8., héffő            Z%E::erszeg    -°-:§:

Tjszacseggszí vásár     Október l5.,  héffő

Október 9.,  kedd

Gönc                     -oák,
Zalaegerszeg     -oák,

Október 10.,
szerda

Csorna                 -oák,
Makó                       -oa,
Mezőcsát            -oá k,
Mjskolc                   -osk,
Vajszló                      -ok,

Október 11.,
csütörtök

Komádi
Szeged

Egyek
Kapuvár
Nagydorog
Szendrő

Október 17.,
szerda

Jánoshalma
Miskolc

Október 18,,
csütöriök

Szeged-
Cserepes sor

-Oá,     8ék#ebker l9.,

Cserepessor       -ok,         Komádi
Miskolc

Október 12.,

péntek

Miskolc                      -ok,

Október 13.,
szombat

Dévaványa         -oák,
Dunapataj            -oák,
Jászberény        -oák,

Pécs                        -ok,

Október 14.,
vasárnap

Dombóvár              -ok,
Gödöllő                  -osk,
Gyomaend-
rőd                          -oák,
J ászdózsa          -oá k,
Jászkarajenő     -oák,
Kiskőrös               -oák,
Miskolc                     -av,
Pápa                      -Oák,
Pécs                       _oák.

Október 20.,
szombat

Mezőberény
Miskolc

Mohács
Pécs
Sárbogárd

-oák
-ok

-oák
-oák

-Ok,

Szászvá r             -oák,
Szeged-
Cserepessor       -kjv,
Szolnok                   -av,
Vác                        -oák,

Október 22,,   héffő

Verpelét                -oák,

-oák,      Október23.,  kedd
-ok,         Tompa                      -bv,

Október 24.,
szerda

-oák,         Mskolc                 -osk,
-Ok,

-oák,     Október25„
-Ok,      Csütöriök

-oák.

Tokaj                      -oák

8isdk°'C              .ó8k     gakst:rbnearp24.'

Albertírsa
Böhönye
Cegléd
Csorvás
Dunaföldvár
Fegyvernek
Hajdúnánás
Heves
Jánosháza
Kunszent-
miklós

Miskolc

Mórahalom
Pécs
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-Oák,
-av,

-Oák,

-Oák,

Szany
Szeged-

-Ok,

Cserepessor       -ok,

Október 26.,

péntek
Dévaványa           -oá,
Miskolc                       -ok,

Október 27,,
szombat

Csanytelek          -oák,
Jászárok-
szállás                    -oák.
Kapuvár
Mindszent
Mskolc
Pécs

-Oa,
-Oák,

-Ok,

-ok.

Október 28.,
vasárnap

Csongrád               -av,
Csorna                    -kjv,
Jászjákóhalma  -oák,
Jászkisér             -oák,
Kondoros             -oák,
Kunmadaras      -oák,
Miskolc                      -av,
Nagykáta             -oák,
Nagykőrös           -oák,
Pápa
Pécs
Sikátor
Szeged-
Cserepes sor
Szeghalom
Szekszárd
Szolnok
Verpelét

-av,
-Oák,

-bv,

Október 29., hétfő

Szendrő               -oák,
Szécsény            -oák,

Október 30., kedd

Pincehely             -oák,

Október 31.,
szerda

Miskolc                    -osk
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