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Megdobban`a roma szív

Sokan még jól emlékszünk mi-
lyen volt gyemekkorunkban tél-
víz    idején,    amikor   nem   volt

Címlapon:
Nyári Gyula felvétele
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A nem kért kéúratokat nern őrizzük ii.eg
és nem küldjük vissza.

Szerkesztőségünk
a inienktől eltérő véleinényt is közli.

A leveleket esetenként rövidítve,
szerliesuett f;ormában adj uk köue.
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mindnyájunknak cipője. 01yan ís
volt, hogy összeverekedtünk egy
szelet kenyéren. Tudtuk,  mi az a
szegénység.  Még  a  dögkútra  is
kijártak a szüleink.

Ma már teljesen más világ van.
TV, mobiltelefon,  hifitorony sok
roma  családban  van.  De  így  is
sok  problémáik  van.   Magas  a
ffités  számla.  Nagyon  magas  az
adó.  Elképesztően megdrágultak
a  gyógyszerek...   Sokat  panasz-
kodunk.

Egyik  vasámap   délutáni  házi
istentiszteletünkön meglátogatott
minket egy roma fiatal barátunk,
aki  nem  rég  költözött  ki  Ukraj-
nába, ahol roma hívő gyülekeze-
tekben segítkezik, munkálkodik.

Beszámolója  alatt  együtt  sír-
tunk a gyermekeinkkel. Video-
felvételeket   is   láttunk   anól,
hogy hogyan nyomorognak ro-
ma  emberek  Ukrajnában.   Hi-
hetetlen,   hogy   a   határunktól
néhány  kilométerrel,  testvére-
ink milyen szegénységben kell
szenvedjenek.

A munkanélküliség  és  a meg-
élhetés tragikus.  Kb. 4000 forint
egyhavi   fizetés.   Ugyanakkor   a
kenyér   150  forint,  mint  itt  ná-
lunk. A korrupció még szömyűb-
bé   teszi   a  helyzetet.   Ha  nincs
pénzed,  akkor  hiába  mész  bíró-

ságra,   vagy   a  kórházba.   Nem
foglalkoznak veled.

Vannak,   akik   úgy   próbálnak

:aJ?ag,Pí=#:iTkmei,,.h3gei:Íljoá,t
tuk, most egy havi fizetésért lehet
venni egy gyereket. Sok gyereket
a   maffia   vásárol   meg,   hogy
megcsonkítsa  őket.  Aztán  irány
Moszkva,   ahol   koldulniuk  kell
egy életen át, ami lehet, hogy így
nem lesz túl hosszú.

Láttunk   gyermeket   és   csalá-
dokat,  akik  a szeméttelepen  lak-
nak. Egy 3 éves kisfiúnak senkije
és semmilye se volt a kabátján és
a  cipőjén  kívül.  Még  neve  sem
volt,  mert senki nem  adott neki.
Sírtunk.

Teljesen  egyértelmű  lett,  hogy
valamit tennünk kell.  Elhatároz-
tuk, hogy még most a télen elme-
gDrünk  Ukrajnába,  hogy  adomá-
nyokat  és   a  szeretetünket  elvi-
gyük.   Mivel   így  télidőben   ne-
künk sincs sok pénzünk, Istenhez
fordultunk segítségért,  hogy ami
még   hiányzik,   azt   pótolja   ki.
Őrömmel   van   tele   a   szívünk,
hogy   lassan   megvan   minden,
amire szükség lesz.

Tudjuk,  hogy  csak  egy  csepp
vagyunk a tengerben, és hogy 50
ember  nem  tudja  megoldani  az
Ukrajnai  helyzetet.  Mégis  hisz-
szük,  hogy  van  értelme  szeretni
és megkönyörülni embereken.

Lehet, hogy neked is megdob-
bant a szíved és szeretnél többet
hallani  erről.   Szívesen  küldünk
bővebb   beszámolót   is.   Ha   ak-
tívan  szeretnél  te  is  egy  csepp
lemi a tengerben, akkor szívesen
eljuttatjuk  adományaidat  Ukraj-
nába.

A zsámboki Kisebbségi
Önkormányzat és a Zsámboki

Evangéliumi Gyülekezet.

Információ:
tel: 06-28/462-964
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Elhiinyt llona Laokova Írónő

•  2003.   január    1-jén,   81    éves
korában   elhunyt   nona   Lackova,
szlovákiai   roma   írónő.   Legismer-
tebb   munkája   a   Szerencsés   Csil-
lagzat    alatt    születtem:    Egy    ci-
gányasszony élete  Szlovákiában cí-
mű önéletra].za, mely magyar, ffan-
cia  és  angol  nyelven  is  megjelent,
széles    körű    elismerést    szerezve
számára Euópa szerte.                     ``

Roma vezetíík
Medgyessynél

•   Medgyesy   Péter   m±níszter-
elnök március 4-én roma vezetőkl
kel folytatott megbeszélést. „Min-
den embernek joga van a jóléthez,
a felemelkedés esélyéhez. A romák
felemelkedése közös ügyünk. A mi
dolgunk, hogy a kormányzat esz-
közével     támogatást,     segítséget
nyújtsunk" - hangsúlyozta a mi-
niszterelnök úr. A kormányfő üd-
vözölte,  hogy  a  március  1|jei  orl
szágos cigány elektori gyűlés ered-
ményesen, a legnagyobb  rendben
zajlott.

Megölték a szerb
kormányfö't

• 2003.  március  12-én kora  dél-
után merénylet áldozata lett a szerb

Zoran Djindjic
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miniszterelnök,  Zoran  Djindüic.  A
belgrádi kormánypalota egyik bej á-
ratánál szolgálati gépkocsijából ki-
szálló   miniszterelnököt  nagy  kali-
berű, tárcsöves fegyverrel orvlövész
lőtte  le.  A  súlyosan  sebesült  poli-
tikust   azonnal  kórházba  vitték  és
megműtötték,  de az életét nem tud-
ták  megmenteni.  Az  áldozatot  két
találat érte, egyik a hasába, másik a
hátába  ftródott.   A  szerb   államfiő
rendkívüli   állapotot   rendelt   el   és

`három  napos   gyászt   hirdetett.   Az

?uroatlanti    közösség    46    állama
egyaránt  megrendülten  ítélte  el  a
merényletet,  amelyet  a  szerb  népet
súlytó  újabb  tragédiának tartanak.
Jovier Solana, a 1 5 uniós kormány
közös külpolitikai főmegbízottj a sze-
rint Európa a barátját gyászolja, azt
a  politikust,  aki  megpróbálta  kive-
zetni  országát  a véres  zsákutcából.

nában  az  autó  lopással  alaposan
gyanúsítható    fiatalembert,    hogy
elfogja és előállítsa a rendőrségen.
A fiatalember először azt mondta,
hogy a nyomozókkal tart,  de nem
sokkal     később     felkapott     egy
baltát,   az   asztalra   sújtott   vele,
majd   az   egyik   rendőr   ruháját
elkapva  a baltát ütésre  emelte.  A
másik nyomozó ekkor több löv'ést
adott  le:  egy  lövés  a  fiatalember
hasába    fúródott.    A    rendőrség
vizsgálatot  indított  annak  kiderí-
tésére,   hogy   a   fegyverhasználat
jogszerű volt-e.

Oktatás

•  Nyolcezerrel kevesebben, 157
ezren   jelentkeztek   felsőoktatási
intézményekbe, mint tavaly. Idén
a  felsőoktatási intézményekben  a

Súlyos  csapás  a demokráciára.  Igy
jellemezte  Zoran  Djindjic  minisz-
terelnök meggyilkolását a vaü dasági
magyarok  legj elentősebb  kistérségi
önkormányzatának, a Magyar Nem-
zeti  Tíanácsnak elnöke.  Szerbiában,
ahol    a    demokratikus    hagyomá-
nyoknak  nincsenek  mély  gyök?Tei,
valóságos   katasztróf;ával   él  fel   a
kormányfő lelövése. Medgyessy Pé-
ter  miniszterelnök  a  Magyar  Köz-
társaság   kormánya   newében   táv-
iratban fejezte  ki  részwétét  a  szerb
kormányfő halála kapcsán.

Ilaslövés llajdúhadliázon

•  Súlyos,   életveszélyes   sérülé-
seket szenvedett  az  a  roma  fiatal-
ember,   akit   egy   rendőmyomozó
lőtt  hasba   február   19-én   Hajdú-
hadházon. A Debreceni Rendőrka-
pitányság   két   civ.il   ruhás    nyo-
mozója   azért   kereste   föl   ottho-

diákok   155  jelentkezési   hely   és
több   mint   4500   szak,   szakpár
közül választhattak.

ÁIláspont

•  Kaltenbach   Jenő   álláspontjci
szerint  a kisebbségi  önkormányzati
választások        tapasztalatai        azt
mutatják,  hogy jog megadásával  is
lehet kárt okozni, jogot megvonni. A
nemzeti és  etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési     biztosa     elmondta,
hogy   magas   az   olyan   kisebbségi_
önkormányzatok   aránya,   amelyek
mögött nem az adott népcsoporthoz
tartozó    személyek    állnak.    Októ-
berben  mintegy fiélszáz  településen
választottak  helyi  kisebbségi  kép-
viselő-testületet, amelyen az egy év-
vel  korábban  tartott  népszámlálás
során   senki   nem   vallotta   magát
valamely nemzetiséghez tartozónak.

„I,UNGO  DROM" 2003.  március



Halált okoz
az ismereuen
tiidűgyulladás

•  Világszerte szigorú járványüg)ri
biztonsági   intézkedéseket   vezettek
be   a   repülőtereken   az   ismeretlen
eredetű tüdőgyulladás miatt. A világ
számos   laboratóriumában   vizsgál-
ják, de még nem sikerült kiden'teni,
hogy  mi  okozza  azt  a járványosan
teijedő  tüdőgyulladást,  amelyre  az
Egészségügyi   Világszervezet   hi'vta
fel  a  figyelmet.  A  betegeknek  ma-
gas, 38  fok feletti lázuk van, izom-
fájdalmakról    panszkodnak,    majd

t|aeln#elzakl.éÁszEEkáse:ggblái#
duló  jáiványos   betegséget   csak   a
repülőgépek  utasai   hozhatják  Ma-
gyarországra, ezért még szombat éj-

ajánlott   neki.   Amerika   megin-
dította  a  katonai  támadást  lrak
eLlen. Az amerikai külügyminisz-
térium  közzé  tette  annak  a  har-
minc  országnak  a  nstáját,  amel
lyek    nyflvánosan    vállalták     a
katonai    akció    támogatását,    a
felsorolásban    Magyarország    is
szerepel.   Aktív   katonai   erővel
azonban  csak Nagy-Britannia  és
Ausztrália állt az USA mellé. To-
vábbi  15  ország  együttműködést
ígéri, `9e  nem  akarja,  hogy  neve
szerepeljen a listán.

Katioa program

• Katarina Taikon svéd írónő Ka-
tica    cím_ű     13     kötetes    könyvso-
r_pzatá!iak  első  részét  Magyar  Bá-
línt oktatási miniszter mutatta be a

szaka   megerősítették   a   Ferihegyi
Légikikötő  állandó  Állami  és  Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
latát.   A   Budapestre   tartó   gépek
fedélzetén az utaskísérők figyelnek a
beteg  utasokra,  érkezésükről  előre
értesítik a repülőtéri orvost. A Malév
szóvivőj e közlése alapján eddig még
nem volt ilyen utasuk.

Háború

•     Március   20-án,   csütörtök
hajnalban  lejárt  az  amerikai  ul-
tim*tum,   de   Szaddám   Huszein
iraki  elnök  nem  mondott  le.  Az
ultimátum  szerint  Szaddám  Hu-
szeinnek és két fiának 48 óra állt
rendelkezésére  a  távozáshoz.  Az
iraki  elnök  azonban  annak  elle-
nére   megtagadta   a   lemondást,
hogy az utolsó pmanatban Szaud-
Arábia  és  Bahrein  is  menedéket

VIII. kerületi Somogyi Béla utcai Ál-
talános  lskolában.  Ezzel  vette  kez-
detét  -   Csehország   és   Szlovákia
után - hazánkban is a Katica-prog-
ram,   amelynek  keretében   a  svéd
roma kislány történetét több mint 50
magyar  iskolába juttatják  el  mint-
egy  3000  példányban.  A  program
célja, hogy a kön:yv elolvasása elő-
segítse  az  előítéletek,  a  hátrányos
megkülönböztetés, az olykor már cű
osztályteri'neJcben is j elentkező kire-
kesztés visszaszorítását a romák tör-
ténetéről  és  kultúráüáról  szóló  be-
szélgetések révén.

Vizsgálat

•  Belső   vizsgálatot  rendel  el   a
romák   oktatására   fordító   euópai
uniós   támogatások   esetleges   leál-
lításáról  szóló  hír  hátterének  tisz-
tázása érdekében a Miniszterelnöki

2003.  mórcius „LHNGO  DROM"

Hivatal roma ügyekért felelős poh-
tikai   államtitkára.   A   Népszabad-
ságban   március    19-én   megjelent
cikk  szerint  egy  londoni  székhelyű
civil  szervezet  arra  szólítja  fel  az
Euópai   Parlament   tagjait,   hogy
átmenetileg   állítsák   le   a   Csehor-
szágnak,  Szlovákiának  és  Magyar-
országnak  szánt  támogatásokat.  A
szervezet   a  roma   oktatásra   szánt
pénzek   eltüntetésével   vádolja   az
említett három országot.

Roma Oscar

•   2002.  november  6-10  között
Skopjéban az első nemzetközi ro-
ma  filmfesztiválon  Ho//űj.  jrű'/-
mű'#  Cigánytánc  című  filmjét  a
legjobb  filmzenéért  járó  „Roma
Oscarral"   díjazták.  A  macedón
fővárosban    megtartott    Arany-
kerék  Fesztiválon   36  dokumen-
tumfilmet mutattak be 9 európai
országból és az Egyesült Ánamok~
ból.

Hollai Kálmán

A rendezvény a cigányemberek
jelképévé  vált  kerékről  kapta  a
nevét. A győztes fflmek alkotói a
nagy Oscarhoz hasonló, kis arany
szobrocskát vihettek haza, amely-
nek azonban egy aranykerék volt
a kezében.

Összeállította:  Paksi  Éva
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Botrányos alakuló ülés

Kettészakadt    a    Demokratiku`§\

;.o,gbae#;ió,..u-#éáyekk.ásffTiii
alkotó  három szervezet  közül  a
CSZOSZ-re  csak  a  válaszlási  si-

áj€r:?evd°:tHSzaü,áskéuiáAüpé°strr€ry:=r[;
nem  tett  jót  az  új  OCO  meg-

i:e:Í:s:é:?:áiőg:Só:oíáÍEiísísí::|3:;:
madta  meg  az  ülésen  született
döntéseket.

Mint ismeretes, a Demokratikus Ro-
ma     Koalíció     szerzett     a     legtöbb
mandátumot  a  március  elsején  Buda-
pesten    megtartott    országos    cigány
önkományzati választáson. Listájukról
51 jelölt szerzett mandátumot, a Lungo
Dromnak   két   képviselőt   -   Farkas
Flóriánt   és   lfi.   Bogdán   Jánost   -
sikerült bejuttatni a testületbe.

Az  Országos  Cigány  Őnkományzat
alakuló  ülését  március  12-én,  14  órára
tervezték.  Délelőtt  a  Parlament kupola
temében  Ficzere  Lajos,  az  Országos

Választási Bizottság elnöke adta át az új
OCÖ  tagjainak  a megbízó  levelét.  Ezt

követően a képviselők a Cigány lnfor-
mációs és Művelődési Központba men-
tek, de a két órára tervezett alakuló ülés
egyre  húzódott.  Kövesi  Vilmos,  a  Ci-
gány Szervezetek Országos Szövetségé-
nek elnökjelöltje  azt szerette  voha,  ha
egy  későbbi  időpontban  alakítják  meg
az új  OCÖ-t.  Kövesi kifogásolta ugya-
nis,  hogy  az alakuló  ülésre  szóló meg-
hívóként szolgáló  táviratban  a tudta és
beleegyezése  nélkül  szerepelt  a  neve.
Szerinte az alakuló ülést Farkas Flórián-
nak,azOrszágosCigányŐnkományzat
eddigi elnökének lett volna joga össze-
hívni a kérdéses esemény előtt s nappal.

Az   MCF   (Magyarországi   Cigány-
szervezetek Fóruma)  és  az RP  (Roma
Parlament)  képviselői  ezt  a javaslatot
elutasították.     Elszabadultak    az     in-
dulatok,  a  képviselők  csaknem  össze-
verekedtek. (A tényekhez tartozik azt is
megjegyezni,   hogy   a  magát   demok-
ratának mondó Kolompár Orbán nem
akarta  beengedni  az  alakuló  ülésre  a
testületbe    törvényesen    megválasztott
Farkas Flóriánt.)

Botrányos alakuló ülés
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Fotó: Szabó Barnabás, Népszabadság

A botrányos jelenetek után zárt ülést
rendeltek  el,  de  ez  sem  hozott  ered-
ményt.  Kövesi  Vilmos  és  támogatói
és a Lungo Drom két képviselője jog-
sértőnek   minősítette    a   rendezvény
összehívását  és  kivonultak  a  terem-
ből.

Az    53    országos    cigány    önkor-
mányzati   képviselőből   32-en  vette.k
részt az ülésen. Módosították az OCO
szervezeti  és  működési  szabályzatát
és az előző napi megállapodás szerint
Horváth  Aladárt  elnökké,  Kolompár
Orbánt   ügyvezető   elnökké   válasz-
tották.

A CSZOSZ március 17-én a Fővárosi
Bíróságon    támadta    meg    az    OCŐ
alakuló ülésén született döntéseket.

Kettészakadt a koalíció

A Demokratikus Roma Koalíciót a
CSZOSZ (Cigányszervezetek Orszá-
gos  Szövetsége),  az MCF  av[agyar-
országi Cigány Szervezetek Fóruma)
és a Roma Parlament hozta létre.  A
választási siker után a koalíciót alkotó
szervezetek között egyezség született
arról,  hogy  Kolompár  Orbán,  az
MCF vezetője lesz az új  OCÖ ügy-
vezető  elnöke.  Az  elnöki  tisztségre
két jelölt, HONáth Aladár a`P)  és
Kövesi Vilmos (CSZOSZ) pályázott.
Az OCÖ alakuló ülése előtt az MCF
megállapodott a Roma Parlamenttel,
hogy  az  ehöki  posztért  folyó  küz-
delemben  Horváth  Aladárt  támo-
gatja.    Márcsák   az    elnökválasztás
szabályait  kellett  megváltoztatiii,  az
eddigi  szervezeti  és  működési  sza-
bályzat  ugyanis  kéthamados  több-
séget ír elő. Az alakuló ülésen csök-
kentették az elnökválasztáshoz szük-
ségesarányt-elegendővoltatöbbség
támogatása-ígyahamiadikkoalíciós
társra nem volt szükség.

Paksi Éva
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1. Programról - programra
E=

Nem   leme   reális,   ésszerű   és   elíögulatlan
kritikát  megfogalmazni,  s  véleményt  mondani  a
március    1-jén    fiiss    győzelmet    szerzett    De-
mokratikus Roma Koalíció Fehér Sál elnevezéssel
meghirdetett  programjáról.  Van  azonban  össze-
hasonlítási  alapunk,  hiszen  a  korábbi,  a  Lungo
Drom Koalíció által kidolgozott nyolc(!) esztendőt
megért programja  alapján  dolgozott  az  Országos
Cigány Onkományzat. Ez volt az alapja a korábbi
kományok   középtávú   roma   cselekvési   prog-
ramjának.  Ne  elemezzük  most  azt,  hogy  ennek
alapján  milyen  sikereket  értek  el  a  roma  önkor-
mányzatok.  Az  arra  hivatottak  ezt  remélem  fel-
mérik,  s mindazt,  amit a roma politika éivénye-
sítésével elértünk, a jövőben is hasznosítani fog-
ják.

Kár  lenne  sutba  dobni,  1efitymálni,  semmibe
vemi,  s  kigúnyolni,  mint  azt  egyes  roma  poli-
tikusok  mostanában  hangoztatják,  s  a  cigányság
Bibliájaként   cikizik,   ezzel   nemcsak   a   korábbi
vezetést sértik meg,  de azokat a romákat is,  akik
ezt  a  középtávú  roma  programot  valóban  cse-
1ekvési   irányuknak   tekintették.   Emek   alapján
dolgoztak,  s  az  abban  megfogalmazottak  szerint
igyekeztek kapcsolatot sokoldalú együttműködést
kialakítani és érvényesíteni a korábbi kományok
különböző tárcáival. Nem is eredménytelenül!

Nem ismeri  a társadalmi törvényeket az,  aki
mindenféle  előzmény nélkül  „a semmiből" pró-
bál  olyan  programot  adni  a  cigányság  kezébe,
amelynek   nincs   előzménye.   A   politika   tudo-
mányából ismeretes fogalompár: folytonosság és
megi+julás. Az a szervezet, amelyik ezt figyelmen
kívül  hagyja,  kárhozatra  van  ítélve.  A  Demok-
ratikus Roma Koalícióra is vonatkozik ez, s az új
Országos Cigány Önkományzatra is. Naivitásra
vallana,  s a tudatlanságot árulnák el, ha minden
előző  sikert,  eredményt  tagadnának,  amelyet  a
nehezen    kikínlódott    cigánypolitika    érvénye-

g::;eávyelőáÉ3bála?n5z:,lákTiEzazze|erlg:őkoerá:ig:Í
a  munkáját  becsülnék  le!  Kétségtelen,  hogy  az

állandó változás, fejlődés igényli és megköveteli,
hogy  a  megújulás  elemeiről  se  feledkezzenek
meg, s azokat beépítsék a programjukba.

2. Cigánypolitika kérdőjelekkel

Kárhozatravanítélveazaprogram,amelynem
az  önálló,  roma  politikára  alapozva,  ám  a  min-
denkori   komány   politikáját   figyelmen   kívül
hagyva kívánja érvényesíteni. Bűn leme az önálló
cigánypolitikát   feláldozni!    Márpedig   bizonyos
jelek arra utalnak, hogy egyes roma politikusok ezt
megpróbálják  feláldozni,  feladni,  s  integráhi  a
komány  politikájában.  Ez  azért  is  káros  leme,
mert ez esetben kevesebb figyelem kísémé a roma
társadalom gondjait, s veszélybe kerülnének azok
a  pozitív  diszkriminációs  elemek  is,  amelyeket
eddig megpróbáltak érvényesíteni.

3. Felhőtlen siker?

A  siker,  a győzelem  soha nem felhőtlen.  Ezt
senkinek,   a  győzőknek  különösen  nem  szabad
elfelejteni.. A siker illékony, minden nap meg kell
újra  harcolni  a  bizalomért.  Az  új  vezetésnek  is!
Csak  utalnék   a  március   1-jei   győzelemre.   Az
Országos  Cigány  Őnkományzati  választáson  a
csaknem  4600(!)   elektorból  csupán  2993  jelent
meg, közülük 2869-en adták le szavazatukat. A tá-
vol  maradt  roma  elektorok  száma   1731(!)  volt.
Nem   kevés!   Vajon   ők   kire   szavaztak   volna?

y:`öqí:bmgö?eekTE:e:=;lmiÉzgkgeeltlsezik:lyeo:takú;
országos   roma   vezetés?   Figyelembe   veszi-e,   s
memyire  azt  a  politikai  sokszhűséget  az  eucö-
vetkező  időszakban,  amelyet a roma önkomány-
2atok tükröznek? Ha nem, akkor az egész cigány-
önkományzat   politikai   sokszínűségét,   a   roma
társadalom   differenciáltságát  hagyják   figyelmen
kívül!  Akkor pedig képtelenek lesznek egy olyan
politika kialakítását megteremteni,  amely nem re-
keszt ki senkit!

Farkas Kálmán
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Varga  lstván  hamadik  ciklus  óta
tagja a karcagi Cigány Kisebbségi Ön-
kományzatnak.   Az  ősszel  másodjára
választották  meg  elnöknek,   de  büsz-
kélkedhet  azzal  is,  hogy  mapdátumot
kapott a városi testületben is. Es itt még
nem ér véget a tennivaló, hiszen alapító
elnöke     a     Városi     Nagy-
családosok Egyesületének is.
Anól  nem is  szólva,  hogy a
napokban  kerül  bejegyzésre
a   Koraszülött   lker   Babák
Alapítványa,  aminek szintén
Varga úr az  alapítója.  Igen...
Jól számolták, összesen négy
titulus    boldog    tulajdonosa.
Saját  bevallása  szerint  imád
dolgozni,   tenni   a   városért.
Most már hagyják is...

A  múltban  nem  volt  fel-
hőtlen  a városi  testület  ®ol-
gámester)  és  a roma érdek-
képviselet  viszonya.   A  leg-
hírhedtebb   „összecsapás"   a
precedens    értékű   közmun-
kaper volt,  amelyben  egyér-
telműen  megállapításra  (fel-
színre) került az a tény, hogy
a     karcagi      önkományzat
visszaélt  hatáskörével,   ami-
kor  a  roma  lakosokat  köz-

Az  eredmény  pedig  kézzel  fogható.
Varga szerint ez alatt a pár hónap alatt
több  mindent  tettek  a  romákért,  mint
eddig valaha. Mindenben számíthatnak
segítségre. A CKÖ irodát kapott a város
központjában,    a   hozzátartozó    inffa-
struktúrával, berendezéssel együtt. Ter-

geznek,    mely   egyértelmű   helyzetje-
lentése  lesz nem csak a számszerűség-
nek, hanem a családok élethelyzetének,
iskolai végzettségének is.

A romák lalda területet három részre
osztják a városban.  Van  északi  és  déli
külvárosi telep, valamint elenyésző szá-

zalék  otthona  maga  a  város.
A regisztráció még folyik, de
a város kb. 35.000 lakosának
10%-a cigány.  És  hogy mire
jó   a   felmérés!?   Nem   egy
újabb  népszámlálást  hivatott
helyettesíteni,  sokkal  inkább
praktikus okai vannak. Varga
szerint sokkal kömyebb lesz
munkára ajánlani embereket,
ha tudja,  hogy kinek mi  (ha
van) a végzettsége. (Már csak
munka   kellene.   Az   viszont
nagyon.    A    romák    85%-a
munkanélküli,  ami rányomja
bélyegét a megélhetésre.)  De
ami  még  inkább  tetszett,  az
az  előrelátás,   ami   a  ieendő
pályázati    anyagokhoz   való
hozzácsatolást   tervezi.   Hisz
mint mondta:  „így válik még
nyilvánvalóbbá   a   szükség".
Abból viszont nincs hiány.

Tudja ezt a város is, éppen
ezért  ott  segít,  ahol  tud.  A
napokban     például     megál-

lapodási  szerződést  kötöttek  a  CKŐ-
vel,  a  munkaügyi  központ  karcagi  ki-
rendeltségével  és  a  városgondnokság-
gal.   A   megállapodást   a   Munkaügyi
Minisztérium közmunkaprogram - pá-
lyázat    kiírása,    (kihasználása)    tette
szükségessé,   ami   nem   mást   céloz,
mint   a   hátrányos   helyzetű,    tartós
munkanélküli, elsősorban cigányszár-
mazású     lakosság     foglalkoztatását,
megélhetését,  életkörülményeinek ja-
vítását.  Feladatuk a belvízzel kapcso-

munkára kényszerítette némi
tüzelő  támogatásért  cserébe.
A pert megnyerte a CKÖ, a hivatalnak
kártalanítani   kellett   az   érintett   roma
lakosokat.

Talán     ekkor     világosodott     meg
mindkét fél számára az a manapság már
talán közhellyé vált igazság, miszerint,
romák  és  nem  romák  együtt  több  cél
elérésére  képesek.  Tüske  nem  maradt
egyik  félben  sem.  (Így  is  lehet Jászla-
dány!)    Olyannyira    nem,    hogy    az
októberi  választásokon  egymást  támo-
gatva mérettették meg magukat.

8

„imád dolgozni, tenni a városért"

mészetesen  -  vagy  nem  -,  a  velejáró
költségek  téritésével   sem  terhelték  a
romák  kasszáját.  A  napokban  gyara-
podnak a fax, telefon, számítógép mellé
egy fénymásológéppel, mely szintén a
város aj ándéka a „kicsiknek".

Na és persze a romákat érintő prog-
ramok. Szükség is van rájuk, mert Kar-
cag   városában   nagyon   sok   a   támo-
gatásra   szoruló   roma   család.   Hogy
mennyien, később kiderül számszerűen
is.  Vargáék  ugyanis  telepfelmérést  vé-
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latos  karbantartási  -  felújítási  mun-
kák   elvégzése   lenne.    Ha   a   város
megkapja   a  támogatást,   (1,6  millió
saj.át forrás mellé,  14,8  millió  vissza
nem térítendő) akkor hét hónapon át
25  cigány ember jutna (végre) mun-
kához.

„Uj sratégia, új hozzáállás, és ez meg-
hozta  az  eredményt"  -  összegez  böl-
csen az elnök. A városi testület minden
ülésén részt vesz, négy bizottság meg-
becsült  tagja.   Főként  a  romákat,  va-
lamrit   a   városfejlesztést   érintő   kér-
désekben  igyekszik javaslataival  szol-
gálni a „közt". Es nincs egyedül!  Rajta
kívül helyet kapott egy „kolléganő" is a
testületben.

A munka folyik. Közművesíteni sze-
retnék a telepeket. Leginkább a kövesút
hiányzik, és a csapadék elvezető árkok-
nak is nagy hasznát vennék a lakosok.
A megoldás úton van. A CKÖ pályázik

az OCÖ-höz és a Területfej.lesztési Hi-
vatalhoz.  Az önerőt pedig a város biz-
tosítja,     ami     nem     kevesebb     mint
10.000.000 millió forint. Az ehök úgy
véli,  ha minden  évben  sikerülne  ide -
oda,  egy  -  egy  kicsit  pályázni,  a  ne-
gyedik   év   végére   mindkét   teleprész
infiastruktúrája    elfogadható    mértékű
leme.

De a „megszokott" programok, tevé-
kenységek is folynak.  Farsangi ünnep-
ség a gyerekeknek,  gyemeknap,  nyári
olvas!ótábor, tavaly a Balatonon voltak,
romanap,` ha engedi  a költségvetés.  Ja,
hogy  el  ne  felejtsem!  A  helyi  vállal-
kozók réndszeresen támogatják a roma
programokat. A mindennapokban pedig
az emberek ügyes - bajos  (kérvényes)
dol,gaiban próbálnak segíteni.

Es,  hogy  -  hogy  bíria  Varga  úr  a
számtalan  fimkció  által  rátestált  mun-
kát?!   Imád   dolgozni   az   emberekért,

éppen ezért jól. Minden egyes nap egy
kihívás  számára  és  eddig még  mindig
győzött.   Ami  most   leginkább   foglal-
koztatja, bántja,  az az, hogy túl sok az
éhes gyerek az iskolákban. Valamikor a
város nyert 21 millió forintot gyemgk-
étkeztetésre,  de  ez  már  elfogyott.  Al-
lítja,    mindenképpen    megoldást    kell
találni,  új  lehetőségeket    számbavéve.
Ötgyemekes    apaként,    köztük    egy
ikerpár, tiszteletdíj nélkül látja el elnöki
feladatát.   Meggyőződése,  hogy  ezt  a
munkát csakis szívből és szorgalomból,
nem pénzért lehet hatékonyan végezni.
Valamint az sem elhanyagolható,  hogy
minden    munkában    van    személyes
indíttatás.     Elvégre     karcagi,     roma,
nagycsaládos,  ikerbabás emberke ő!  A
köszönet  és  hála  számára  a  bizalom,
amivel megtisztelik az emberek.

Lukács llona

Romák névjegyzékben?
itára ösztönző, s a jogalkotók

figyelmét  is   felkeltő  Kal-
tenbach   Jenőnek,   a   ki-
s ebbs égi         választás okról
közreadottjelentésbenakö-
vetkező:   „Alkotmánysértő,

hogy a kisebbségi  önkományzatokra az
összes  állampolgár,  és  nem  kizárólag  a
kisebbséghez tartozók szavazhatnak."

Ez így igaz.  Ez a gyakorlat alakult ki a
magyar  választások  során.   Ezt  biztosí-
tották  a  jogalkotók.  Ennek  vannak  -  s
minden bizomyal a jövőben is lesznek! -
támogatói, s bizonyára ellenzői is. Nehéz
lenne olyan érveket felsorolni, amelyek a
támogatókat erősítené. Bizonyára többen
vannák azok, akik úgy gondolják - most
csak  a cigányságról  beszélek - a romák
döntsék  el  kizárólag, j.ogilag  szabályzott
úton,  kik  ,képviseljék  őket  önkomány-
zataikba.  Es  ezek  nem  lehetnek  mások,
csak cigányok.

Az  nem  lehet  elsődleges  indok,  hogy
csak   azért,   mert   gyakoribbá   váltak   a
visszaélések. Nem azt mondom, hogy ez
alhanyagolandó,  mert valóban  előfordult
(lásd.  Jászladányt)  hogy  olyanok  is  be-
kerültek a roma önkományzatokba,  sőt,
vezető  szerephez j.utottak  az  érvényben
lévő, partalan, j.oghézaggal teli kisebbségi
törvény érvényesítése folytán,  akiknek a
világon   semmi   közük   sincs    a   roma
kisebbséghez.  S  vajon  hány  ilyen,  vagy
ehhez hasonló működikjelenleg is a roma

önkományzatokban?!  Igen, mert élnek a
megfogalmazott joggal:  a  cigány  az,  aki
annak vallja magát. S, amíg ezt meg nem
változtatja  a jogalkotó,  addig  kizárhatat-
lan a visszaélés.

Sajnos   a   legutóbbi   roma   kisebbségi
választásokat  ismét  azoknak  a jogszabá-
lyoknak   megfelelően   rendezték,    ame-
lyekről  már  korábban  bebizonyosodott,
hogy alkalmatlanok, visszaélésekre adnak
lehetőséget,  s  nem  hiteles  cigány  önkor-
mányzatokat is lehet általuk választani és
működtetni. Ez ismét újabb négy év! ! !

Vajon   mennyi   politikai   tapasztalatra
van  még  szükség  ahhoz,   hogy  a  jog-
alkotók   belássák:   tévedtek,   zsákutcába
került    megfogalmazásuk   érvényesítése
fol)ftán  a kisebbségek jogainak érvénye-
sítése? Az elmúlt évek során sok írás, ta-
nácskozás,  konferencia témája volt:  sür-
gős változásra szorul a nemzeti és etnikai
kisebbségekről szóló törvény.

Nem történt semmi.  Maradt minden a
régiben.  És  sajnos  előfordulhat,  megtör-
ténhet,  hogy  érdemi  változást  nem  tar-
tanák  lehetségesnek  a jogalkotók.  Viták
várhatók. Nem lesz egyszerű döntés. Már
csak azért is, mert még a roma politikusok
is   különbözőképpen   látják  a  megoldás
módját.  Sokan  ellenzik  azt  a  módszert,
amelyet Kaltenbach Jenő kisebbségi biz-
tos javasol.  A  Népszabadság március  6-
án  közölt  Kisebbségi  névjegyzék?  című
írásában  azt javasolja, hogy vegyék név-
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jegyzékbe   a   kisebbséghez   tartozó   ál-
lampolgárokat. Elképzelhetőnek tartj a azt
is,  hogy  a  kisebbségi  választások  név-
jegyzékét ,jogilag szabályzott eljárás ke-
retében" maguk a kisebbségek vezessék."

Már  most  hallom  az  ellenzőket:  meg-
különböztetik   a   romákat.   Ez   nem   fo-
gadható el!  Nem valami másra akarják-e
felhasználni  a  roma  választók  névjegy-
zékét?  Személyiségi  jogot  sértő!   stb.  A
kjsebbségi biztos szerint „a j.övőben csak
a névjegyzékben  szereplő  választók sza-
vazhatnának   a   kisebbségi   testületükre,
kisebbségi  jelölt  pedig  csak  az  lehetne,
aki  tagja  valamelyik  kisebbségi  szerve-
zetnek  vagy  bíria  annak  ajánlását."  Ez
utóbbi kérdéses, mert a legtöbb roma nem
tagja  semmilyen  cigány  civil  szervezet-
nek, s így az ajánlás sem oldható meg. Ez
is  egy javaslat,  amelyet  érdemes  megvi-
tatni, a jogalkotók figyelmébe aj.ánlani. A
kisebbségi  biztos  szerint  át  kellene  vilá-
gítani  a  roma  civil  szervezetet  is,  hogy
valóban   az  adott  kisebbség   (cigányok)
hozza-e létre.

Van idő az újabb választásokig. Most a
jogalkotókon  a  sor,  hogy  mindenki  által
elfogadható, az Alkotmánynak megfelelő
olyan     kisebbségi     törvény     készüljön,
amely  minden joghézagot  megszüntet,  s
valóban megfelel  az euópai  nomáknak
is. Ezt azonban még sok vita előz meg.

Farkas Kálmán

9



Esélyt adó iskola
QEi#o#éffi

maaatartási zavarokkal
küzdene?_

!4=!gybgmé±!öbbszqitképzö
Éüeb@ közéDiskoLábói

±cinéicsoltá!c ±!Q!ng e! ±É±rányos

EZQn#yém#e#3áinagffiniá#vteí"ÍTn
gE*#i:'aEóaE

ezeket g ..tüneteket".
Szolnok városában ÉfflgmeMi+kETffi#±ffi#
Létesitménv. kifeiezeften
g bátrányos ±ÉLffiLEEffi

lehetőséaet és szgkmcj
kéDzeftséaet ff2ecúJÉS
oktatási ppgramiávaL

képzés,    ahol    az
alapműveltségi
vizsgára   készíq.ük
a` `diákjainkat,   de
9.-ben  a  közisme-
reti         tantárgyak
mellett  már  a  pá-
lyaorientáció is el-
kezdődik.    A    10.
évfolyamb an szak-
mai   alapozó  kép-
zést folytatunk.

A mi fiataljaink-
nak  nagy  szüksé~
gük van  a  sikerél-
ményre.  Mivel  ta-
nulási   problémája
minden  tanulónak
van, a manualitás-
ban   tudnak   sike-

-  A  Jász-Nagykun-Szolnok  megyei
Sipos Orbán Szakképző lskola és Kol-
légiun 1 5 évvel ezelőtt alakult, az eltérő
tantervű általános iskolában 5 tanulóval
- kezdi az iskola bemutatását Kiss lst-
vánné,  az  intézmény  igazgatója.  -  Je-
lenleg 235 tanulónk van. A megye egész
területéről,  illetve Pest megye  hozzánk
közelebb eső részeiről is vannak diákja-
ink.

htézményünkben hátrányos helyzetű
fiatalokkal  foglakozunk.  A  tanulólét-
szám   35%-a  cigányszámazású,   30%
enyhénértelmilegsérült,atöbbiekpedig
tanulási     problémákkal,      magatartási
rendellenességgel    küzdenek.    Tanuló-
inkra jellemző  a túlkorosság, ugyanis  a
nomál    szakképzésből    lemorzsolódó
diákokat is felvesszük. Speciális módon
próbálunk   a   gyerekeknek   segítséget
nyüjtani  ahhoz,  hogy esélyük legyen  a
szakma szerzésre.  Intézményünkben az
egyetlen  felvételi  követelmény  a nyolc
osztály   befejezését   igazoló   bizonyít-
vány.   9-10.   évfolyammal   kezdődik  a
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reket elémi. Eppen
ezért   nem   olyan
ütemben tanítjuk a pályaorientációt és a
pályaalapozást  mint  a  nomál  képzé-
sekben,  hanem  emeltebb  óraszámban.
Ha   ezen   túl   vannak,   tanumatják   a
szakmát egy, illetve kétéves szakképzés
keretében. Tehát elméletileg egy tanuló
4  évet is  eltölthet nálunk.  Nagyon sok
fiatal él azzal a lehetőséggel, hogy egy
szakma    elsajátítása   után   jelentkezik
ho2zánk   egy   újabb   szákma   elsajátí-
tására.

Kisebb   csoportokban   dolgozunk   a
gyerekekkel,  egy  osztályban  20  főnél
nincs  több.  A  gyakorlati  csoportokban
pedig   10-12   Íőt   oktatunk   egyszerre.
Temészetesen  így  sokkal  nagyobb  az
egyéme szabott figyelem. Tulajdonkép-
pen  egy  szociális  hálót  építünk  a  gye-
rekek köré. Ebben speciális végzettségű
szakembereink:  fejlesztő  pedagógusok,
gyógypedagógusok,  konduktor,  mentál
hiriéniés  tanárok,  dráma pedagógusok,
szociális    munkások    és    szociálpeda-
gógusoksegítikmunkánkat,akikmentá-
1isan is gondozzák a diákokat.

Gyerekeinkről tudni kell, hogy olyan
mértékű  iskolai  kudarcokkal  érkeznek
intézményünkbe , aminek következtébgn
önbizalmuk és önbecsülésük sérül.  „En
nem  vagyok  képes  semmire,  én  nem

Kiss lstvánné

vagyok képes  megtanuhi  a  matemati-
kát...". Nekünk itt kell elkezdeni a peda-

gógiai  programot,  vagyis  egy  speciális
önismereti tréning alkalmazásával  meg
kell találni azt a területet, ahol a gyerek
tehetséges. Erre építve haladunk tovább,
részcélokat  állítva  a  tanuló  elé.  Ezen-
kívül még számos egyéni fej lesztő prog-
ram működik iskolánkban. Az idei tan-
évben   két   belső   osztályt   indítottunk
10-10 fővel, ahol a fimkcionálisan anal-
fabéta gyerekek, speciális  felzárkóztató
program segítségével tanulnak kommu-
nikálni,   ími,   olvasni,   számolni,  majd
később szakmát elsaj átítani.

Nagyon    sikeresen   végeznek   tanu-
1óink.  Akik szakmunkásvizsgára jelent-
keznek,   ugyanolyan  feltételek  mellett
mint  bárhol,  fiiggetlen  vizsgabizottság
előtt vizsgáznak. Tehát a követelmények
azonosak,    csak    az    azok    eléréséhez
vezető út más nálunk. Kerékpárszerelő,
gyorsétkeztető  -  eladó,  szakács,  cuk-
rász,   fa   tömegcikk   és   eszközgyártó,
asztalos,   szőnyegszövő,   varrómunkás,
női ruhakészítő, számítógépkezelő, me-
zőgazdasági    munkás,    gazda    illetve
gazdaasszony   képzés   folyik   intézmé-
nyünkben.  Ezek  a  szakterületek  nagy-
mértékben     igazodnák     a     gyerekek
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képességeihez. Még azok a gyerekek is
szakmát szereznek,  akik  az  eltérő  tan-
tervű iskolából j.öttek hozzánk.  Temé-
szetesen náluk ez a folyamat hosszabb
időt vesz igénybe, amit a törvény bizto-
sít számukra.

Nagyon sokat foglalkozunk a tanulók-
kal   délutáni   szabadidős   tevékenység
keretében,  amely  azoknák  a  szociális
készségeknek a gyakorlótere, amelyeket
a  délelőtt  folyamán  próbálunk  bennük
fölépíteni.   A   gyerekek   működtemek
iskolarádiót,  iskola  újságot,  kézműves
szakkörökön   vehetiiek   részt.   Három
számítógépes temünkben sulinet,  illet-
ve  intemet  hozzáférési  lehetőség  van.
Tehetséggondozó munkát is folytatunk,
különösen a roma fiatalok fogékonyak,
tehetségesek  a  művészet  különféle  te-
rületein.  A tanmenetbe beépítve népis-
mereti  old:atás  is  folyik,  s  tulajdonkép-
pen  erre  épül  a  délutáni  tehetséggon-
dozás.

60 férőhelyes saját kollégiumunk van
az  iskola  épületén  belül.  Itt,  ha  nehéz
helyzetbe kerül  a gyerek még akkor is
helyet    kap,    ha    helybeli.    Technikai

Ebben az asüalos tanmííhelyben örömmel dolgoznak a fiúk

felszereltségünk     egyrészét     PIIARE
pályázatoknak  köszönhetjük.  Eddig  öt
nyertes  pályázaton  vagyunk túl,  mely-

nek  keretében  há-

A leendő gazdaasszonyok és szakácsok jól felszerelt koriyhában
gyakorolják a főzés tudományát

rom     taműhelyt
technikailag        jó
szinten       tudtunk
felszerelni.
Ugyanakkor    tan-
anyag csomagokat
dolgoztunk         ki.
Legutóbbi  progra-
munk már az álta-
1ános  iskolák  felé
nyit.  A  7.-8.  osz-
tályos       tanulókat
meghívjuk     isko-
lánkba, műhelyek-
be és foglalkozunk
velük,  megnézzük
képességeiket,   ta-
nulási  attitűdjüket.
Tulajdonképpen
egy pályaválasztá-
si       lehetőségként
jelenünk meg előt-
tük.    „Fölfelé"    is
nyitommk,  a Jász-
berényi     Főiskola
Szociálpedagógiai
Tanszékével    dol-
gozunk  együtt.   A
tanszék   munkájá-
nak   elsősorban   a
szülöi   ház   és   az
iskola   kapcsolatá-
nak     erősítésében
vesszük     hasznát,
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hiszen   a   szülők  hozzáállása   minden-
képpen   meghatározza   nevelői   mm-
kánkat.   Minden   gyemek   otthonába
ellátogatunk,  ha  probléma  van,  a  szo-
ciális szakemberek segítenek. Az iskola
működtet egy alapítványt, mely lehető-
séget    nyújt    az    anyari    támogatásra
(utazási költség átvállalás, étkezésí hoz-
zájárulás, ruhanemű osztás, stb.).

Nagyon  sok pályázatot  ímak  ki  hát-
rányos helyzetű tanulók támogatására és
mi minden lehetőséget igyekszünk kiak-
názni, mert az állami támogatásból nem
fiimá  ilyen  kömyezetre  és  ennyi  prog-
ramra. Kaptunk támogatást az Oktatási
Minisztériumtól, a Sport Minisztérium-
tól  valainint  a Kisebbségi Hivataltól  is.
Ezeknek     köszönhetően     Szlovákiába
vittük  sítáborba  a  gyerekeket.  A  buda-
pesti   Artemisszó   Alapítvány   támoga-
tásával  3  tanulónk  3  hónapos  ffancia-
országi   szakmai   gyakorlaton   vehetett
részt. Egyébként iskolánknak is vannak
nemzetközi  kapcsolatai.   Hét  éve  mű-
ködik  sikeresen a németországi  Glauc-
hau városával szakmai gyakorlati csere-
programunk,  és  jelenleg  is  dolgozunk
egy  ffancia  kapcsolatrendszer  kiépíté-
sén.

Azt gondolom,  a mi  iskoláiik igazán
segíti   a   fiatalok   jövőképének   kiala-
kulását, mert a szakmaszerzés után so-
kan  érettségit  adó  intézménybe jelent-
keznek.    A    kezdeti    sikertelenség    és
önbizalom liiány hová nőtte ki magát!?
Pedig csak esélyt adtunk nekik, semmi
mást...

Lukács llona
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Fáqol Tivadar zeneszerz`ő
első 50 éve (ii. rész)
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1989-1991-igaz„Országház"Etterem-
ben    muzsikáltam.     199l-től    külföldön
tuméztam 1993-ig, amikor is Hága Antó-
niával  létrehoztuk  az  „Ariadne  Alapít-
ványt",    aminek    keretében    mesterkur-
zusokat szerveztünk és  1995  és  1996-ban
megrendeztük a Rom Som világfesztivált.
1997-ben emek is vége lett.

1998-tól  2002-ig  a  Makói  Cigány  Kj-
sebbségi Önkományzat elnöke voltam.

Tudtam,  hogy  rákérdezel  az  Átok  és
szerelem  című  filmre.  Nem  baj!  Életem
fontos része és nincs olyan munkám, amit
ne   tudnék   felvállalni   ma   is,   mert  úgy
érzem,   munkáim   ihletett   munkák.   Az
ihletett  munka   az   a   spontán   képesség,

#ra:.á,eovsásbbbéérJ::i:tbőes:t#odk*
szerelemúgyszületettmeg,hogyLakatos
Menyhért  és  én  elkezdtünk  dolgozni  a
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Múzeumhoz hasonlatos szép lakásában beszélgettünk                   Fotó: Nyári Gyula

„Keleti álmok" című színdarabon, de nem
fejeztük be, több okból. Pénz ..., politika ...,
stb.  De   1983-ban  az  MTV  megkereste
Menyust,. hogy íúon egy musicalt, „Akik
élni   akarták"   című   kötetéből.   Végül   a

#ggőlát:gbáí:=Letát,ÁPoakb:s:2:réeT:Í:
Menyus  dönthette  el,  kikkel  ákar  együtt
dolgozni.  Mihályffir Sándort választotta
rendezőnek,  engem pedig  a zenei  anyag
megírásárakértfel.ElmentünkMenyussal
két  héti.e  Mákóra,  áhol  egy  hétig  csák
ettünk,   ittunk.   Aztán  mivel   szorított  a
határidő, egész álló nap dolgoztunk kön-
tösben, pizsamában, én az egyik, ő meg a
másik szobában. Egy hét alatt megírtuk a
filmet.   Úgy   gondolom   kiváló   Lakatos
Menyhért forgatókönyve és az én zeném
hamonizál  ezzel  a  nívóval,  ahogy  ezt  a
visszajelzések  is  igazolták  és  igazolják  a
mai  napig  is.  A  film medelenése  előtt a
zenei anyagot már kilopták a stúdióból és
a   „Hági"   Vendéglőben   mulattak   rá   a
romák.  A  filmet a mai napig játsszák,  a
film betétdalait pedig naponta közvetíti a
rádióadók egyike, hol ez, hol az. Ez siker!
Még  akkor  is,  ha  egyeseknek  ez  nem
tetszik.  A  film  Amerikában,  Ausztráliá-
ban, Hollandiában...  stb. is népszerű. Van

olyan szereplő, aki a mai napig a film adta
népszerűségét  használja  fel  a  megélhe-
tésére. Magyanil:  ebből él, pedig az illető
nem   alakított   akkorát,   amekkorát   ala-
kíüatott volna, ha valóban tehetséges. És
ha  megérti  szíve  legmélyéig  a  Lakatos
Menyhért  által  teremtett  figurát.  Bangó
Margit  fergetegeset  alakított  a  filmben,
mert  tehetséges,  mert  megértette  az  al-
kotók  üzenetét.„  Hogy  csak  ezt  az  egy
filmzenét írtam? ! Nézd Magda ezt már én
is hallottam,  de ki tehet arról, ha rosszul
infomáltak a cigányok, ha nem ismerik a
többi  művemet?!  Mert  van!  Hirtelen  fel
sem  tudom   sorohri   őket.   Mihályfiynák
írtam zenét az ,,Ábel Amerikában"  című
filmjéhez,  amit  a  szakma  elismert.  Do-
kumentumfilmek kísérő zenéjét írtam szá-
molatlanul.  Az Átok  és  szerelem  folyta-
tása második részének teljes zenei anyaga
kész van,  mert  szó  volt  arról,  hogy  lesz
folytatás!  Bánki  László  (MTV)  szerette
volna, sürgette is a sikerre való tekintettel,
de  aztán  kimondhatatlan  ügyek,  zűrök,
dolgok miatt nem lett belőle semmi!  Saj-
nálom azt a sok-sok embert, akit megfosz-
tották ettől az örömtől...

A filrnkészítés, a forgatás hirtelen érde-
kelni  kezdett.  Nagyon jó  eszköznek  tar-
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tom  az önkifejezésre,  az elmondhatatlan,
l eírhatatlan érzések, gondolatok átadására.
Ez  a  nagy  nyitottság  a  filmre  engem,  is
meglepett,   de   örömmel   töltött   el.   Igy
eshetett meg, hogy Martin Slivkával pár
nap alatt megírtunk egy  12 részes  forga-
tókönyvet  ,,Az  Euópa  cigányai-t".   De
ezen túl  is  forgattunk  együtt.  Nagyon jó
szemű,    érzékeny    emberekkel    könnyű
nekem együtt dolgozni, mert érti amit én
értek.  A  filmek,  amiket  én  írtam,  vagy

?%:lzeőgk:#:öamMíg:cíh:#u#e,,éábk::
Péter rendezte, de én írtam. Díjazott is lett
nemegyszer ez a film, a romák erről nem
tudnak mégsem.„  1993 óta. Aztán fgrgat-
tam  filmet Tcha  Lindbergerről.  0  egy
Belgiumban élő  világtalm muzsikus,  aki
fantasztikusan  nagy  zenész  és  érdekli  a
magyar cigány zene is.  Ezt a portréfilmet
több  külföldi  fövárosban  is  vetítették.  És
ott van Ruha lstván, ő világhírű hegedű-
művész, aki Romániában él,  de  csak ne-
kem  engedte  elkészíteni  a róla  szóló  fil-
met.1999-től folyamatosan együtt dolgo-
zom Szuhay Péterrel és Kőszeghy Edit-
tel.   Először   mint   tanácsadó,   szakértő
voltam, később filmet is csináltam velük,

de   önállóan   is.   Amikre   a  legbüszkébb
vagyok:  „Szívmuzsikusok"  (2000),  ,,Ké-
sei   születés"   (2001-2002),   „Cigánykép-
romakép" (2001 ), ,Kitagadottak" (2000),
„Lakatos    Menyhért"    ®ortréfilm    Mi-
hályffiníal 2002), és a legkedvesebb a „Te-
gyetek  tam'tványokká  minden  népeket"
(2002).   Ez  önálló  filmem,  a  cigányság
vallásával   foglalkozik.   A   téma   hosszú
évek óta foglalkoztat, olyannyira, hogy ez
miatt   a   filmem   miatt   beíratkoztam   a
főiskolára,  áhol  teológiát hallgatok.  Ren-
geteg filmtervem van és több olyan kész
anya8om,   aini   még   nem   került   nyil-
vánossáB elé.  Maj.d  egyszer...  Az viszont
nem titok,  hogy  tavasszal  kezdek el  for-
gatiii egy újabb dokumentumfilmet „Hol-
landokról  szól  a  nóta"  címmel.  Hogy  ki
támogatta    a    „Tegyetek   tanítványokká
minden  népeket"  című  filmet?  Ez  sem
titok.  A  Történelmi  Film  Alapítványtól
kaptam  támogatást  és  nagyon  remélem,
hogy  máskor  is   számíthatok  rájuk.   Je-
lenleg az mtvl  Patrin magazin című mű-
sorában   dolgozom,   ahol   Joka-Daróczi
Jánostól  értékelhető  szabadságot  kapok
az  elképzeléseimhez.  Sok  mindenről  be-
szélhetnék   még:   családomról,   a  három

szép,   okos   egyetemista   lányomról,   a
szintén   egyetemista   feleségemről,   aki
mellettem voltjóban-rosszban, a 100 Ta-
gú  Cigány  Zenekar  hiteles  létrej.öttéről,
hogy  örökös  taggá  választottak  a  Raj-
kósok, beszélhetnék a hobbimról, a kép-
zőművészet előtti hódolatomról, tanítvá-
nyomról Puka Károlyról, barátaimról, a
Péli   emléktábláról   és   a   Péli   állandó
kiállításról,   amit   most   szervezek,   be-
szélhetnék a tüskéimről, a támadásokról,
amik értek, de nem teszem édes Magda!
Majd   egyszer...   Talán   könyvet   írok   a
roma  önszerveződésről  úgy,   ahogy  én
láttam, én tapasztaltam meg... Most gye-
re!    Együnk,   igyunk,   nézzük   meg   a
filmemet..."

És   megnéztük.   Minden   elfogultság
nélkül   állítom,   hogy   Fátyol   Tivadar
„Tegyetek   tanítványokká   minden   né-
peket"  című  filmje  a  2004-es  filmhét
szenzációja lesz!  Megrendítően szép és
őszinte  alkotás.   Sok  sikert  és  boldog-
ságot   kívánok   az   elkövetkezendő   50
évhez is Tivadar...

Szécsi Magda

Náci
Meadöbbentő hiÉ közöltek
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sterilizáltak Szlovákiában.

Visszaköszönni látszik a nácizmus leg-
sötétebb   korszaka.   Euópában,   a   har-
madik évezred elején, az Euópa Unióba
igyekvő  egyik országban,  a  szomszédos
Szlovákiában  ismét  aljas  kísérletre  kár-
hoztatiiak  embereket.   Nem  hagyhatjuk
szó  nélkül,  nem  lehetünk  közömbösek
egy  ilyen  álhumanista,  rasszista,  ember-
gyűlölő kísérlettel szemben.

Eddig   az   embeg.ogi   aktivisták    141
esetről   tudnak.   A   brit   lap   szerint   az
említett szlovákiai térségben a kutatóknak
és   ügyvédeknek    110    cigány   asszony
mondta  azt,  hogy  akarata  ellenére  steri-
lizálták.  Enyhén  szólva becsapták,  félre-

módszer
vezették  a  roma  nőket.   Egyik,   ikreket
szült roma nővel egy fomanyomtatványt
töltettek   ki,   amelyben   beleegyezett   a
mú'tét    közbeni     sterilizáláshoz.     Hogy
valójában   mit   tett,   azt   csak   később,
emberi jogi aktivistáktól tudta meg.

Szlovákiai roma nőket fosztottak meg
attól,  hogy  a  jövőben  gyemeket  hoz-
zanak  világra.  Hangsúlyozni  szeretném:
cigány   nőket!   Akiket   annak   idején   a
nácizmus a teljes kiirtásra ítélt, arra, hogy
mégcsak   ímagja   se   maradjon   a   ci-
gányságnak. Bár ha megkérdeznénk, lep-
lezetten  tagadnák,  hogy  valami  hasonló
ördögi  cél  vezeti  most  is  azokat,  akik
ilyen  alantas  embertelen  módszerekhez
folyamodnak  azért,  hogy  bizonyos  nép-
csoportok       szaporodását       megakadá-
lyozzák.   Pedig   ha  nem   is   ilyenre,   de
hasonlóra  emlékezhet  a  magyarországi
cigány közvélemény is, amikor az utolsó
pillanatban  a komány  akadályozta  meg
egyik magas rangú kománytisztviselője
ötletét,  -  hogy   ingyen   fogamzásgátló

:::|enft,#őaLek?sÁt,?g3szsóa#e,v5i,.#
gátolni,  hogy  cigány  gyerekek  szüles-
senek.
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Még a gondolatokból  is  örökre  ki  kell
irtani az emberirtást. Bámilyen nációról
is legyen szó!  Egyetlen nép, nemzet, em-
bercsoport,   nemzetiség   sem   lehet   kö-
zömbös   az   ilyen   embertelen   módsze-
rekkel  szemben.  Nem  is  tűrik,  nem  is
nézik el. Az említett angol lap úgy tudja,
hogy emberi jogi csoportok sok-sok pert
készítenek elő az ügyben, s ha szlovákiai
bíróságokon   nem   jutnak   eredményre,
euópai jogi fórumok elé viszik az ügyet.

A Népszabadság megkeresésére Klára
Orgovánova,   a   Dzurinda   kabinet   ro-
maügyi  kománybiztosa  elmondta:  a  té-
nyek feltárásában  részt  vevő  Polgárok  a
fajgyűlölet ellen szlovák embeijogi szer-
vezet   vezetője   részletes   tájékoztatással

Lzgfáll:úeáziájlkhéos#1aőrod:*:ns::
rilizálásáról   szóló   jelentést   hamarosan
nyilvánosságra hozzák Pozsonyban.

Világ elé tárják mi is történt. Reméljük
az  igazság  lát  napvilágot,  erről  szerez
tudomást minden feídítés, homályosítás
nélkül az euópai közvélemény. Bízzunk
benne, hogy nem történik semmiféle ha-
misítás!

F.K.
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Kilencedik   alkalominal   tette   közzé   éves   beszá-
molóját a Nemzeti és Etiiikai Kisebbséa Jogvédő hoda
(a  NEKI).  A  Fehér  füzet  2002.  ezúttal  huszomégy
tavalyi  ügyről  számol  be  jogászi  alapossággal.  Mivel
mindig az irodához érkezett panaszok nyomán indul be
az ügyképviseleti, ügyvédi gépezet a számazásuk miatt
hátiányt szenvedők segítségére, akár azt is mondhatnánk,
hogy  e  könyvek  valódi  szerkesztője  maga  az  élet.  A
kötetnek azonban-dr. Furmann lmre személyében van
felelős  szerkesztője  is,  aki  évről-évre  pontos  látleletét,
igazikórtanátállítjaösszeahazaiigazságszolgáltatásnák.
Bár,  a nagy nyilvánosság előtt  is  bevallom:  olvasva az
esetleírásokat néha az a képzet alakult ki bemem, mintha
inkább csak jogszolgáltatásról, mint az igazság érvényre
j uttatásáról szabadna beszélnünk`

Vajon mi leme a közvélemény, memyire és miről
harsogna a sajtó, ha egy cigány csoport megtámadná egy
békés    falu    magyar    családjait,    bántalma2nák    őket,
összetömék  az  autójaikat  is,  majd  úgy  úsznák  meg  -
végig szabadlábon védekezve - egy rendkívül alacsony
pénzbírság  kirovásával  a  bűntettet,  hogy  a  vádat  kép-
viselni hivatott ügyész meg sem jelenik a tárgyaláson, s a
látványosan    enyhe    ítéletet    sem    érzi    szükségesnek
megfellebbezni?Alighanemössztűzzúduhaabíróságra,
s képletesen szólva: fe].ek hullanának. Így azonban, hogy
fordítva történt - azaz magyarok garázdálkodtak csopor-
tosan  és  cigány  vagyontárgyakat  vertek  pocsékká  -  a
sajtó  néma,  az ügyész a helyén marad,  a közvélemény
nyugodt,  mindössze  néhány  „okvetetlenkedő"  NEKI-s
ügyvéd  próbálja  az  ehhez  hasonló  tények  közlésével,
meglehetősenvéges,smódfelettelhúzódójogilépéseivel
felrázni.

Vagy  itt  van  egy  másik  gyomorforgató  ügy.  Egy
asszony 2000-ben, féije mozgásképtelemé válása miatt,
a kórházi ápolást követően is kénytelen állandóan mel-
1ette   maradni,   így   nem   tud   munkát   vállahi.   Mivel
megfelel  a  helyi  önkományzat rendeletében  foglaltak-
nak, ápolási díjért folyamodik hozzájuk. A testület nem
ismeri a ,*étszer ad, aki gyorsan ad" elvét, s hónapokig
nem hoz döntést, majd az alapvető jogelveket megsértve
elutasítja a kérelmet. A bíróság megállapítja a jogsértést
és kötelezi az önkományzatot az új eljárásra. Ez meg is
te:##,fldea:eúáa:Ls#Úojsbjó:gÉgséásáku#keíe[í#tse:

testület  döntését  ismét  hatályon  kívül  helyezik.  Azok
hirtelen   ötlettől   vezérelve,   a   határozat   kézhezvétele
napján  hoznak  egy  rendkívüli  döntést,  amely  vissza-
menőleg  hatálytalanítja  a  szociális  rendeletüket,  amely
alapján  lehetséges  leme  a  díj  folyósítása.  Jogállamban
temészetesen nem  lehet visszamenőleg jogszabályt  al-
kotni,  ezért  az  újabb  bírósági  döntés  megint  csak  el-
marasztalta a közigazgatás helyi vezetőit,  s kötelezte az
ápolási díj kifizetésére, ari a mai napig nerp történt meg.
Közben a féri elhmyt. (A helyhatóság urai számoljanák
elsajátlelkiismeretükkel,memyibenjárulhatotthozzáez
a jogi  hercehuca!)  Még  a  bíróság  által  megítélt  per-
költséget    sem    hajlandók    kifizetiii    a    perre    ment
asszonynak. Mivel az ügy szenvedő alanyai cigányok, s a
megkülönböztetőbánásmódemyireszembeötlő,aziroda
munkatársai feljelentést tettek hivatali hatalommal való
visszaélés miatt. Most kapaszkodjanak meg! A rendőrség
megtagadtaanyomozást.Ehhezcsákazügyészségnéltett
panasz  után  láttak  hozzá,  amikor  a  bűnvádi  hatóság
elrendelte   a   nyomozást.   A   nem   vagyoni   kártérítés
tárgyában a megyei bíróság első  fokon arra hivatkozva
ftlggesztette  fel  a  tárgyalást,  hogy  a  felperes  még  nem
meritette ki a jogi lehetőségeit. A Legfelsőbb Bírósághoz

beadott  fellebbezéssel  párhuzainosan  az  önkományzat
negyedszer is meghozta - a bíróság által már háromszor
is törvénytelennek bélyegzett - elutasító döntését.

Az a roma asszony is hosszan merenghet az igazság
istenasszonya, Iustitia bekötött szemén, aki az árvíz által
elmosott  háza  helyébe  remélt  emberhez  méltó  lakást.
Hiába kötött azonban érvényes lákásvételi szerződést (a
neki   járó   hétmillió   forintból   a   szomszédos   község
főutcáján vett volna házat), az önkományzat nyomására
jogszabályokat  és jogi  elveket  sárba  tipró  eljárás  vette
kezdetét,hogymegakadályozzákabeköltözést.Azeladót
és a vevőt ért életveszélyes fenyegetések O(öztük a falu
vezetői részéről nagy nyilvánosság előtt emangzó cinikus
megjegyzések)    és    egy    -    az    analfabéta    asszony
félrevezetésével „aláiratoft" - kétes értékű dokumentum
következményeként,  fiistbe  ment  a  költözés  reménye.
Egy hárommilliós, romos állapotú, városszéli házat vetet-
tek  oda  neki  végül.  A  polgámestertől  védelmet  kérő
eladóknak(gyerekeikmeggyilkolásávalfenyegettékőket,
éjjel baltával betörték a kapujukat) az önkományzat feje
azt  tanácsolta:  ne  forduljanak  a rendőrséghez,  elég,  ha
összetépik az aláírt adásvételi  szerződést,  s nem fogják
többé   háborgatni   őket.   Az   emek   ellenére   megtett
feljelentésre  a nyomozást megszűntette a rendőrség,  az
eljárást átadva az imént említett faluíőnöknek.

Mindezeken túl is számos emberi tragédiával szem-
besülünk.   Egy   állami   gondozásból   kikerült   fiatalem-
bemek  azt  mondják,  hiába  kötött  érvényes  házasságot,
mégsem   jelentkezhet   be   közös   lakásukba,   mert   az
önkományzat jegyzője  és  polgámestere  utasítására  ő
roma számazása miatt nem költözhet be a faluba.

Egy négygyemekes  cigány  családtól  megvonják a
rendkívüli  családi  pótlékot,  mert  az  apa  kénytelen  ha-
szonbérbe venni egy gépkocsit, hogy - egyedüli kereső-
ként  -naponta  oda-  s  visszautazzon,  mivel  120  kilo-
méterre talált csak munkáhelyet magának. (A kocsi tulaj-
donjoga  nem  az  övé,  csak  bérli,  ám  az  illetékesek  az
értékét hozzácsapják a család vagyonához, hogy legyen
jogcímük a képtelen lépésre.)

Képzeljék  el,  akad  szülészet  ma  Magyarországon,
ahol a cigány anyukajelölteket elkülönített kórtermekbe
tolják!  Hálóinget  nem  engednek  bevimi,  de  a  cigáp,y
kismamáknak nem adnak tisztát, mondván: nekik az is jo.
Aki  romának néz ki,  az  csák romák között  feküdhet  a
kórház más osztályain is.

Más  községben  egy  orvos  nem  sürgősségi  mentőt
hívott  a  nagy  beteg  cigány  asszonyhoz.  Többszöri  ké-
résére sem várta meg a beteggel együtt a két óra múlva
érkező  ,rohankocsit",  inkább  a  cigányokat  szidva  tá-
vozott. Az asszony a kórházba szállítása után egy órával
me8halt.

Hét eset a huszomégyből !  Riasztóbbnál-riasztóbb a
többi  is.   1994-ben,  az  első  Fehér  ftizet  még  bőrfejűek
támadásaitól,  utcai  cigányverésektől  volt hangos.  Lehet
örülni, hogy ez ma már a múlté. Az ostoba nyílt cigány-
gyűlölet   után   egy   sokkal   alattomosabb   settenkedett
közénk.   Ez  a  helyi  hatalom,   a  helyi   hatalmasságok
berkeibőltámad,súgytűnikideig-óráigképesazigazság-
szolgáltatásbástyáitisbevenni.JuliusFuéikahírescseh
újságíró   így   fe].ezte  be   legtöbb   cikkét   a   fasizálódás
éveiben,s-ahétköznapirasszizmushazaielőlopakodása
láftán ma sajnos  ismét - különösen  időszerű:  emberek,
legyetek éberek!

(A   könyv   korlátozott   pél_4ányszáyipa`n  n:ég  meg-
vásárolható a f ;ővárosi Osiris Könyvesboltban.)

-Hegedűs Sándor -
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Veled vagyiimk EilEma!
Mosolygós,  szelíd  tekintet,  atlétikus,

nyúlánk  alkat  és  valami  megmagyaráz-
hatatlan belső hamónia.

Két évvel ezelőtt amikor először meg-
láttam   a   már   akkor   nálam   magasabb
abonyi  kislányt,  aki  testvérével  érkezett
nyári    táborunkba,    első    benyomásom
nyugtázta:  vele  biztosan  nem  lesz  gond,
rá biztosan számíthatok...

Hogy  miért  pont  ezek  a  gondolatok
törtek   felszínre   nyugtalan   bensőinből?!
Azt    hiszem,    elhatalmasodó    félelinein
mérte  külön -  külön  minden  megérkező
gyerek viselkedését, jósolta kapcsolatunk
jövőjét.

Féltem    mindentől...     Féltem,    hogy
nem   leszek   elég  jó   „vigyázó",   féltem,
hogy nem leszek elég szimpatikus nekik,
féltein...  a felelősségtől.

Aztán megérkezett ő. Két puszi kísér-
te bemutatkozását, s közben őszinte, nyu-

galmat  árasztó  tekintete  némán  csitított:
nein lesz semmi baj!  Jók leszünk!

Már nem féltem...
Eltelt két év,  s most ő  fél...
A  14 éves Rékasi Edinát, korunk leg-

borzasztóbb     betegsége     „szemelte     kj

magának".  Két hónapja állapították meg,
hogy  leukémiában  szenved.  Azóta  Bu-
dapesten kezelik egy gyemekkórházban,
ahol szülei minden percet vele tölthetnek.
A testet-lelket megtörő tortúrában a nehéz
anyagi   körülmények   között   élő   család
igyekszik helyt állni,  de a teher egyre el-
viselfietetlenebb.

Ezt  -\á   terhet   próbálták   valamelyest
csökkenteni   március    14-én   Abonyban,
ahol    néhány    lelkiismeretes    (őrangyal)
ember jótékonysági estet szervezett.

Raffael   Jánosné,   Kóté   Gyula   és
Zsákai  Tibor  időt,  fáradságot  nem  kí-
inélve   járta   az   illetékeseket,   önkéntes
segítőket,    hogy   minden    feltétel    adott
legyen az Edina gyógyulását segítő esten.
A jótékonysági szellein sok embert meg-
indított,   köztük   Dr.    Gajdos    lstvánt,
Abony polgámesterét,  aki  a rendezvény
fővédnökj  tisztét  vállalta  inagára.  Biztos
vagyok   benne,   hogy   a   befolyt   összeg
sokat segít majd Edina gyógykezelésének
körülményein,  s  talán a szülők is  „vehet-
nek  egy  nagy   levegőt"...   már  nem  oly
elviselhetetlen...   anyagi   teher   csökkent-
ve...  De...

Istenem ! Hányszor fordulhatott meg a
fejükben, hogy miért pont ő!? Miért az ő
kislányuk   az   áldozat!?   Mit   csináltunk
rosszul?!

Gyakorló  anyaként  éizem,  én  is  vá-
daskodnék.  Vádolnám  magam,  a  körül-
ményeket  és  mindent amit csak  vádolni,
hibáztatni    lehet.    Aztán    kinyílna    szí-
vemben  a  remény  virága...  Szeretet,  Hit
és  Remény...  három  kulcs  érzelein,  mely
nélkül  nem  lehet  túlélni  ezt  a  bimbózó
életeket követelő alattomos kórt.

Tarts   ki   Edina!   Mutasd  meg,   hogy

győzni  fogsz!  Nem  adhatod  fel,  hisz vár
r,ád   egy   csodálatos   élmény...   maga   az
ELET. Nővé, anyává kell válnod, s átadni
minden   szereteted   leendő   gyemekeid-
nek.   Mert  ennél   fontosabb  és   csodála-
tosabb  küldetés  nincs   e  világon...   mint
szeretni és szeretni hagyni...

Akit  ennyien  szeretnek  nem  adhatja
fel! Kérlek adj két pofont e testet emésztő
kómak!   Mondd  állj,   elég  volt!   Mondd
élni  és  szeretni  akarsz!   Mondd  újra  és
újra:  Nem  lesz  seinmi  baj!  Jók  leszünk
...és akkor én sem félek...

Lukács llona
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Míndenben a szépséget~ keresem. . L
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Rácz Kati

Rácz   Kati   hangja   fogalom   a   jazzt     nem    egy    ismerősöm    a    „Rádió    C"
szeretők  és   értők   között.   0lyan   hang,      rendezvényén,  tavaly,  az  Almássy  téren.
amiért     érdemes     térden     állva     végig     Különös, vibráló személyiség. Szép, mint
hallgatni   egy-egy  koncertjét,   mint  tette      egy   egzotikus   virág,   lobogó   tekintetű,
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Költője:  Nem állnak hozzám
közel a versek
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Virága: Orchidea
Hobbija: A káhya

(römizni szeretek)

mint  a  tűz,   izgalmas,  erotikus  kisugár-
zású,    mint   azok   az   asszonyok,    akik
szeremi  tudnak  és  szeretve  vannak!  Ne-
kem  olyan  Rácz  Kati,  mint  Mozart  g-
moll   szimfóniája,   ha   a  művész   sebes-
folyású  életére   gondolok,   személyisége
kiforrottságára,   és   a   belőle   kisugárzó
alkotás örömére, amit Kati nem  is titkol:
Imádja  a   munkáját,   az   életet,   az   em-
bereket.  Alkot  a  nap  mipden  percében,
azzal   is,  hogy  létezik...   Igy  vallott  éle-
téről:

-     „Csodálatos     gyerekkorom     volt.
Apám  és  anyám  a  szeretet,  a  biztonság
szigetei  voltak  számomra.  Mivel  egyke
voltam,  nagyon  elkényeztettek.   Mérhe-
tetlen boldogságban éltünk. Nem voltunk
se szegények,  se gazdagok.  Jómódú pol-
gári család voltunk. Apám Rácz Sándor
tánczenész   volt,  basszus   gitáros.   Sokat
dolgozott   külföldön.    Előfordult,    hogy
akár 2  évig is.  Apám cigányszámazású,
anyám, Hauptmann Katalin zsidó volt.
Anyám  nem  dolgozott.  Az  enyém  volt

I.UNGO  DROM" 2003.  március
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teljesen    és    érzelmileg   mindent   meg-
kaptam,  amit  egy  gyereknek meg kellett
kapnia.  Csodálatos  anya volt...  Nekem  a
szüleim  mindent  jelentettek!   Betegesen
imádtam   őket!   Nem   tudom   másképp
nevezni  ezt  az  érzést,  csak  mérhetetlen
szerelemnek,   amit   irántuk   éreztem   és
érzek a mai napig.

Nagygn jó nevelt és rendkívül jó tanul`ó
voltam. Igy együtt. A szüleim miatt. Zenei
általánosba   jártam,    majd   matek-angol
szakos   lettem   a   rimnáziumban.   Nem
voltak barátaim és a gyerekkori szerelem
is  kimaradt  az  életemből,  mert  mindig
tanultam.  6  éves  koromban  kezdtem  el
zongorázni.  Napi  5Ú  órát  gyakoroltam,
azzal a szépséges álommal, hogy egyszer
zongoraművész  lesz belőlem.  Klasszikus
zenét tanultam  12 évig. Nem lett belőlem
zongoraművész...  16-17  évesen kiderült,
hogy   nincs   affinitásom   a   zongorához.
Tudod, Magda nekem elképesztően rossz
a memóriám. Amikor 8-10 oldalas Bach
művet  kellett  játszani,  az  maga  volt  a
pokol!   Apám   beíratott   hát   az   OSZK
Stúdió Jazz tanszákára zongoristának. Hat
hónapig tanultam éneket és  18 évesen az
érettségivel    párhuzamosan    vizsgáztam,
mint OSZK énekesnő.

Két   évig   voltam   zongorista   a   ven-
déglátóiparban.      Dehogy      szégyellem!
Nagy lecke volt a vendéglátóipar.  A mai
nagy   sztárok   közül   is   többen   a   ven-
déglátóból  jöttek  ki:   Charn,   Cserháti
Zsuzsa,  Szulák  Andrea.  Szerettem  ott
dolgozni,  mert  nagy  emberismeretre  tet-
tem  szert...  Engem  úgy  hívtak,  hogy  a
megközelíthetetlen. Nern fiogadtam e\ soha.
kamu   italt,   a  borravalót   oda   adtam   a
többieknek, soha nem ültem oda a vendég
asztalához.  Megalázónak tartottam  volna
ezeket a dolgokat.  Elvégeztem a munká-
mat, autóba ültem és már mentem is haza.
Erre apám nevelt, és arra is, hogy tartsain
meg  mindig  g  háromlépés  távolságot  a
vendégekkel. Es én megtartottam. Mindig
volt tartásom.„

A tartásról eszembe jut dédnagyanyám,

##z:ikste#:oYt?ltőa#ekioa;:ni
régi zsidó szokásokat. Soha nem értettem
miért   gyújt   gyertyát  pénteken...   Mikor
nagyobb lány lettem megértettem.

Edesanyámat  megkeresztelték  gyerek-
korában.  Kolostorba adták,  apácák közé,
hogy megmeneküljön... Nagyapám Ame-
rikába menekült,  de  38  év után hazajött,
hogy itt haljon meg.

Nagyon tudok szeremi ! Nem tudom mit
jelent    gyűlölni.    Egy    ismerősöm    azt
mondta,  hogy  csak, az  tud  szeretni,  aki
szeretetben nőtt fel. Es ez valóban így van.
Én mindenkinek, mindent megbocsátok...

A  siker  minden  művésznek,   minden
embemek fontos! Van akire előbb talál rá,
van akire később, van akire soha. Nekem
6 évvel ezelőttjelent meg egy lemezem és

a  múlthéten   fejeztem  be   egyet,   Szak-
csival.  Ő  a  lemez  zongoristája  és  hang-
szerelője,  de  Szakcsin túl  is  neves,  sőt  a
legnevesebb    zenészek    közreműködnek
közre.   Ez   egy   csodálatos,   nívós   zenei
anyag,  amire  büszke  vagyok.  Ehhez  a
szákmához  Magda,  szerencse,  szerencse
és szerencse kell! Mostanában -hála a jó
lstennek!    -    elképesztő    módon    rám
„kattantak":  Felléphettem a Dáridóban, a
Gálvölg)ti  Show-ban  énekelni  fogok  (A
műsor  azóta  lement,  Rácz  Katit  sajnos
csak  másodpercekre  láthattunk  a  képer-
nyőnLaz RTL Klub ugyanis letiltotta. Okát
nem tidjt}±k.  A szerkesztő megjegyzése.),
ami  számömra  nagy  megtiszteltetés,  és
március   9-én  a   Szuper  Buliban  fogok
szerq)elni    ,a    TV1-en.    Ez    a    Dáridó
folytatása.  Es  sorban  kapom  a  felkéré-
seket. Nagyon boldog vagyok!  Ez sajnos
nem volt mindig így! Válamikor a Magyar
Hanglemezgyártó   Vállalat   kreált   sztá-
rokat. Amikor én fiatal voltam, a cigány-
ságom nem volt pozitívum... Sőt! Hátiány
volt.. . Nem úgy mint most, hogy sok roma
lehetőséghez jut.  Ez nagyon jó.  De  az  is
igaz,  hogy  a  mai   világban  akinek  sok
pénze    van,    annyi    lemezt    adhat    ki,
amennyit   elbír   a   zsebe.   Ma,   ha   egy
utcaseprőnek van 5 milliója már ad ki le-
mezt, ha tehetséges, ha nem. Sajnos ez is
létező dolog, bár a közönségnek jó ízlése
van és okosan szelektál az érték, és a bóvli
közötL.

Büszke  vagyok  arra,  hogy  44  évesen
többek között még mindig az éneklésből
élek. Azért többek között, mert a „Rádió
C"-ben   is   dolgozom.   A   politika  teljes
mértékben  hidegen  hagy.  Az  életben  én
csak  a  szépséget  keresem,  és  sajnos  a
politika nem szép dolog... Azt gondolom,
hogy egy művész ne politizáljon!  A mű-
soraimban sem érintjük soha a politikát. A
Rádó   C"   semleges,   fiiggetlen   rádió,

egyetlen párt felé sem kötelezte el magát,
ainit   igen   helyesnek  tartok.   Szeretném
megemlíteni, mert fontos számomra, hogy
életem legcsodálatosabb finöke Kerényi
György.  Imádja  a  cigányokat,  harcol  a
cigányokért,  és  végtelenül  sok  munkája
fekszik abban, hogy a rádió  él.„  Amikor
belépek  ide  a  „Rádió  C"-be,  úgy  érzem
ha2aérkeztem.

***
Sokat jelent számomra, hogy cigánynak

születtem. Már az előző érában vállaltam
a cigányságomat, amikor még sokan nem,
mert     bizony     hátrányokkal    járt,     ez
tagadhatatlan. Mérhetetlenül dühös tudok
lenni   azokra   a   vendégeimre,   akik   azt
mondják  nekem,  hogy  bámiről  beszél-
hetünk,  csak  arról  nem,  hogy  ők  cigá-
nyok... Jaj, tudod én abban a pillanatban is
őrjöngök, beleszólok bárhol, ha azt hallom
hogy cigányoznak, lecigányoznak valakit!
Mert fáj!  Fáj nekem, ha cigányoznak... A
vér  nem  válik  vízzé.„  Ha  választanom
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kellene, inkább vagyok cigány, mint zsidó,
bár  ha  meglátok  egy  ortodox  zsidót  az
utcán,  elsírom  magam...  Magától  a  lát-
ványtól. Megérint. Mélyen... Az őstudatig
hatol belém, valami megfoghatatlan szép
érzés... Itt van a véremben ez a két sokat
szenvedett fajta.. . Nagyon zsidó vagyok és
nagyon   cigány   vagyok!   Ez   a  két   vér
remekül megfér bemem...

Sokan mondják, hogy erős az erotikus
kisugárzásom, de ennek ellenére soha nem
volt  sikerem  a  férfiaknál.  Ne  nézz  rám,
ilyen  hitetlenül!  Ez  így  van.  Azt  hiszem
tartanak   tőlem    a    férfiak,    mert    erős
egyéniség vagyok, de ez nem baj . Ajándék
a  sorstól  az  a   ls  év  amit  szerelempen,
boldogságban éltem le a féjemmel. Es a
holnap   miért   hozna   ennél   kevesebbet
nekünk, amikor szeretjük egymást?

Az     öregségtől     boizasztóan     félek!
Láttam  nagyon  szép  öregembereket,  ez
igaz.   De   láttam   olyat   is   amitől   elbor-
zadtam.  Aztán  nem  csak  a  külső,  de  az
öregek kiszolgáltatottsága is kétségbe tud
ejteni...  Sokat jut eszembe Domján Edit,
aki  -  mindenki  tudja  -  szintén  félt  az
öregségtől.  Ó, én nem leszek öngyilkos...
De Domján Edit miatt is sokat gondolok
megriadva az öregségre. Ha kérhetném az
lstent,   azt   kémém   tőle,   hogy   vegyen
magához 70 évesen...

Sok   mindent   lenyelek,   elviselek,   el-
nézek,   megértek,   de   a   /ász/G/G//GnségG/
nem tűröm el senkitől!  Ez is én vagyok...

Mindig  fontos  volt  számomra  a  divat.
Nehéz  alkatom  van:  alul  40-es,  felül 48-
as. A konfekció egyáltalán nem jó nekem,
ezért   csináltatom   a   ruháimat.    Mindig
dundi  voltam,  folyamatosan  harcoltam  a
kilók   ellen.   Hetente   úszni  járok,   egy-
huzamban 2400 métert tudok leúszni, ami
nem  csak  a  testemet  de  a  lelkemet  is
karban     tartja.     Igyekszem     előnyösen
öltözni.  Az  én  stílusom  a  klasszikusan
vagány. Örülök, hogy ma már az emberek
színesen  öltöznek.   Tehetik,   hiszen  ma-
napság minden divatos. „

Nem sok barátom van, de akik vannak,
azok  egy  életen  át  megmaradnak.  Ilyen
Ajtai Péter, aki örök barátja a családnak
és Munkácsi Sándor.

A  vágyaim  Kedves  Magda?  Nem  is
tudom...  Szeremék  sokáig  énekelri!  Fia-
talon azt mondtam 40 évesen befejezem,
de  44  éves  vagyok  és  eszemben  sincs
abbahagyni. Nagyon-nagyon szeretek rá-
diózni. Szeretnék itt a cigány rádióban sok
műsort készíteni. 0lyan műsort, amit áthat
a  szeretet,  és  amitől  többnek  érezhetik
magukat  az  emberek.  Én  egy  elégedett
ember    vagyok.     Soha    nem    ákartam
milliomos   lemi,   nem   ákartam   villát   a
Rózsadombon,   se   Mercédeszt   sofőrrel.
Mindig tisztességesen akartam élni, és ezt
a jó lsten megadta...

Szécsi Magda
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csak   azt   vehetem   el   feleségül,   ha
mégis  meggondolom  magamat,  aki-
nek  jól   áll   az   ő   fjkötője.   Nálad
szebben senki fején nem állhat, tehát
te leszel a feleségem.

IírF

E
gyszer volt,  hol  nem volt,

talán   Alsó,   vagy  Felső
lndiában   volt   nem   tu-
dom,  de  volt  egy  gyö-
nyörűségesen   szép  kas-

`` -A devla vigye el! Meg kell lemi

amak  a  főkötőnek.  Nem  tettük  el
sehová,  olyan  szép  meg  nem  volt,
hogy  valaki  elcsórja.  Megkérdezem
az  édesapámtól,  hátha  ő  tudja,  hogy

tély.   Csupa   arany  meg

gyémánt   volt   abban   a   kastélyban
minden,  amit csak el 1ehet gondolni.
Ez   a   szépséges,   szép   kastély   egy
királyé volt. A királyt Pecsó-nak, igen
-   igen   szép   feleségét,   Szedlá-nak
hívták. Volt egy lányuk is: Babók.

A    királyék    nem    igen    mentek
sehová,  ezért  még  a  kastély  létezé-
séről is kevesen tudták, pedig Babók
már úgy  18-19  esztendős  volt.  Férj-
hez  kellett  volna  memie,   de  még
kérője nem akadt. Nem ismerte senki
híres szépségét.

Ajaj, egy nap nagyon nagy baj érte
a  királyt  Pecsót  és  Babókot.  Szedlá
királyasszony  hirtelen  beteg  lett.  A
cselédség már sugdosta is, hogy a vé-
gét jária, de Pecsó és Babók ezt nem
hitte el. A királynő utolsó akaratát el-
mondta  lányának,  majd  az  uának.
Ahogy  ez megtörtént, becsukódott  a
szeme: meghalt.

Kettecskén éldegélt tovább a király
a lányával. A szomorúság lassanként
már elmúlt a házban.  A király titok-
ban  gondolkozgatott,  hogy  kit  kéne
feleségül venni.

lány   kezdett   kíváncsis-
kodni.  Néha  felpróbálta
édesanyja       valamelyik
ruháját,    cipőjét.    Néze-
gette  magát  a  tükörben.n
Egyszer hogyan, hogyan

se,   eszébe  jutott,   hogy   volt   édes-
anyjának egy főkötője. Föl kellene azt
próbáhi. KÍváncsi volt a kisasszony-
ka,  hogy  milyen  menyecske  is  lesz
belőle.  Keresi,  keresi  a  főkötőt,  de
sehol se találja.
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hová lett.
Úgy  is  tett.   Édesapja  szó  nélkül

elővette az ő szobájában a szekrény-
fiókból  a  főkötőt.  A  lány  elkapta,  s
már szaladt is a tükrös szobába.

- No  ezért  kár  volt  olyan  nagyon
sietni   -   gondolta,   amikor   jobban
megnézte  a  főkötőt.  - Nagyon  avítt

olyan   fényességes   szép
ragyogás   lett,  hogy   a  kulcslyukon,
vagy  a  falon  nem tudom,  de  még  a
folyosón is minden ragyogott. Babók
eddig is gyönyörűséges szép volt, de
most...

-Jaj, az apám! -kapta le a fikötőt
Babók,    amikor   lépteket   hallott   a
folyosón.

-  Milyen  fényesség  van  a  tükrös
szobában? -jött be Pecsó király.

- Nem tudom! Nem láttam!  Nincs
itt fényesség - mondogatta Babók.

-  Az  biztos,   hogy  nincs,   de   én
valami  fényt  láttam  -  akkor  veszi
észreakirálylányakezébenafőkötőt.

-Tédd csak a fejedre azt a főkötőt!
- Nem akarom föltemi, nem azért

kértem.
Alányföltette.Megintcsákminden

olyan fényes lett, mintha a nap bem
lett volna a szobába, s oman akama
kifelé világítani.

-  Babók  az  volt  édesanyád  vég-
akarata,   hogy   ne   házasodjak  meg,

Eönyörgött   Babók,   hogy

ilyet ne mondjon az apja,
mert ők lesznek az egész
világ  csúfia.   Magyaráz-
gatta,  hogy  még  a  gye-
rekek is kinevetiiék őket,

mert ki  hallott olyant,  hogy  egy  apa
feleségül veszi tulajdon lányát. Hiába
volt a rimánkodás.

- Ayád  akarata.  A  főkötője  nem
csak  jól   áll,   hanem   tündökletesen
csillogva ragyog is.  Feleségem leszel
és kész.

Sírt Babók,  de nem tudott a dolog
ellen semmit kitalálni. Egyetlen bizal-
masa volt a házban, a szakácsnő: Kot-
lár.   Neki   mondta   el   nagy   baját   a
királykisasszony.

-  Hajajjaj!  -  sopánkodott  a  sza-
kácsnő -ha ezt én előbb tudom! Már
elmondtam  volna,  hogy  ne  nyúljon
ahhoz  a  főkötőhöz.  Szedla  királyné
igaziból  azt hagyta meg a királynak,
hogy  ne  házasodjon  meg,  vagy  ha
meg is házasodik,  csak azt vegye el,
akinek  az  ő  főkötője jól  áll  a  fején.
Nem  akarta,  hogy  asszonyt  találjon
Pecsó,  mert  gonosz,  rossz  szívű  em-

:z:,mésnFt::nakegzh:]géFeén:vÉ[d*:
anyád  tudta,  hogy  neked  jól  áll  a
főkötő, de nem gondolta, hogy Pecsó
odamerészkedik,  hogy  saját tulajdon
lányátfoüaházasságrakényszeríteni.
A  főkötő   csodás   erejű.   Ha  akarod
szebbé   varázsol,   ha   rá   gondolsz,
láthatatlamá tesz. Ilm, hm. Most mit
tegyünk?     Majd     csak     kitalálunk
valanrit...  De  mit?...  Váij  csak,  amíg
eszembe  jut,   hogy  hogyan   lehetne
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segíteni,  kérd meg Pecsót,  hogy csi-
náltasson  neked  három  szép  ruhát.
Mire az elkészül tudjuk, hogy mit kell
tenni.

abók  megfogadta  a  taná-
csot.   Odament   apjához
és azt kérte:

-   Édesapám   a   fele-
séged   leszek,   de   előbb
varrass    nekem    három

szép   rúhát.   Az   egyik   tiszta   ezüst
legyen,   a   másik   igazi   aranyból,   a
hamadik valódi gyémántból.

- Hahaha ...- nevetett morgós vén
hangján a király. - Hát csak ez kell?
Buta asszonyi kívánság. Hát legyen!

Pecsó  a  lány  viselkedéséből  látta,
hogy  csak  hitegeti  az  esküvővel.  A
ruhák is lassan készültek.

- Nem hagyom,  hogy  a bolondját

járassa    velem    ez    a    lány.    Majd
megtanítom  én  ellenkezni.  -  Azzal
már  hívta  is  a  kocsisát,  aki  ugyan-
olyan rossz ember volt, mint a király,
azért   is   választotta   vándorlásai   al-
kalmával  őt  Pecsó,  amikor  álruhába
járt  az  emberek  között,  és  szokása
szerint  azt  leste,   hogy  kinek  lehet
ártására. Jött is Muncsok, a kocsis. A
király  vele  fogdostatta  össze  a  palo-
tába  az  összes  egeret.  Vele  nyúzatta
meg  őket,  s  ezekből  készítetett  egy
bundát:  egérbundát.  Éppen  am  ké-
szült el,  amikorra az  ezüst,  arany  és
gyémánt ruha.  A lány a bundát nem
látta.  Amikor  a ruhák készen  lettek,
Pecsó a lány elé állt.

-Teljesítettem a kívánságodat. Ké-
szülj az esküvőre!

A   szakácsnő   már  készítette   is   a
teknőt, hogy az esküvő előtt ftirödjön
meg a fiatal pár. Nem szólt Babóknak,
de  víz  helyett  zsírt  tett  a  masinára
melegedni.  Pecsó  ült  először  a  tek-
nőbe,  a  szakácsnő  hátulról  az  egész
fazék zsírt a fejére öntötte, sőt a faze-
kat is a fejére húzta, majd kiszaladt, és
szólt Babóknak:

- Meneküljünk!  Ha a király kiszáll
a teknőből, szömyű bosszút áll, mert
fiírdés    helyett    leöntöttem    zsírral.
Külön úton menjünk,  mert kettőnket
könnyebben megtalálnak az emberei,
mintha egyesével megyünk.

Babók  kapta  a  három  mhát,   az
ezüst,  arany,  és  gyémántmhát,  édes-
anyja főkötőj ét, meg a bukszáját, ami-
be  volt   egy  pár  arany,   aztán  már

csikordult az ajtó, szaladnának kifelé.
A szakácsnőnek is adott pénzt az útia,
amikor  a  király  bömbölő  hangjára
visszanéz.  Hát  ott  áll  Pecsó  össze-
forrázva.  Kezében  egy  csúnya  bun-
dával, s azt ordítja:

-  Szép  akartál  lenni?  Itt  van  ez  a
bunda.   Elátkozva  viseld  egész  éle-
tedbe!   Mindenki   utálkozva   nézzen
rád!  Soha ne tudd levetri!

Babók  kirohant  a  házból,  de  érzi,

;ije;?eí:őeFsj=ire3z:e?gí;Ígatga:t:e;bcÉ:sí
egérbundássá vált. Sokáig próbálgatta
az úton leszedni magáról a szőröket,
de utoljára is bele kellett nyugodnia,
hogy most már mindig ilyen lesz.

Aztán ment, ment 7 évig, hetedhét-
ország  ellen.  Egyszer  eszébejutott  a
fökötő,   kíváncsi   volt,   hogy   igaz-e
amit  a  szakácsnő  mondott,  hogy  ha
rágondol,    láthatatlanná   válik.   Igaz
volt.

-   Milyen   jó,   hogy   édesanyám

gondolt rám. Nem kell félnem ezentúl
a király embereitől. Ha akarom, nem
látnak.

nhogy ment-mendegélt, el-

érkezett   egy   másik   or-
szágba.   Messziről   látott
is  egy  nagy  kastélyt,  de
nem mert bemenni, mert
csúnyasága    miatt    félt,

hogy  bántani  fogják.  Mivel  nagyon
elfáradt,  megpihent  az  erdő  szélén.
Meglátott  egy  hatalmas   fát,   amely
már  százévesnél  is  öregebb  lehetett,
mert  a  fa  közepe  csupa  odvas  volt.
Babók bemászott a fa törzsébe.  Csu-
dák-csudája!  Talált benne egy szépen
megvetett ágyat. Rögvest le is feküdt,
s    elaludt.    Arra   ébredt   fel,    hogy
beszélgetnek a közelben.

-  Kedves  vadászom,  láttál  te  már
ilyen   szemtelen   kutyát?   Még   éle-
temben    nem    tapasztaltam,    hogy
ennyit evett volna.  Odaadtam neki  a
rendes  porcióját,  s  már  megint  enni
kér. Nem igaz, hogy az a sült tyúk, és
a kalács nem volt elég neki!

-Ne törődj  vele királyfi!  Adj  neki
még, figyeld meg hová megy!

-Jó nem bánom! Avval már dobott
is  megint  egy  tyúkot  a  kutyának  a
királyfi.   A  kutya   elkapta,   aztán   a
fához   szaladt   vele.    Fölágaskodott,
belesett,  1átta,  hogy Babók még csak
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most  kezdi  el  enni  az  előző  Vúkot,
amit ő bedobott neki, a kalácshoz meg
még hozzá sem nyúlt, hát végig dőlt a
fa   tövében,    s   miközben   ette   az
ebédjét,  mint  egy jó  házőrző  kutya,
egyik szemével mindig a fát figyelte.

Fucsálta  a  királyfi  a  kutya  visel-
kedését.  Felállt,  hogy  megnézze,  mi
nézni valót talál a kutya az öreg fán.
Ahogy   közeledik   mindig   nagyobb
ragyogás,   fényesség   sugárzik   ki   a
fá±ó]riF°v@áabpeunst5áJÁi;Snháf[eti,meri

lövök!
Hát Uram teremtőm, Szent lstenem

egy olyan, de olyan széplány látszik a
fában,  hogy  a  királyfi  még  levegőt
sem kapott.

-Ne bántson királyfi!  Én jó  lélek
vagyok,   mint   maga,   csak   nagyon
szegény.

nkirályfi amyira ráfeled-

kezett   a    széplány   né-
zésére,  hogy  egész bele-
bambult.       Egyszercsak
azt   látta,   hogy   a   lány
felemeli  a kezét.  A  feje-

felé  nyúl,  de  mire  észrevette  volna,
hogy mi történt, úgy megijedt, hogy a
szeme  is  megállt  forgásában.  Hogy-
hogy nem, eltiint a fényesség, eltűnt a
széplány. Vagyis, hogy.., szóval.„ lány
volt...  csak rettentően  csúnya,  szőrös
mindenütt.

- Nem igaz! Nem igaz! Láttam ...-
mondogatta magában a királyfi. Hon-
nan tudhatta volna szegény feje, hogy
a  főkötő  okozta  a  változást,  amikor
levette Babók.

-   Ki   vagy?   Hogy   kerülsz   ide?
Egyedül voltál  a  fában?  Kérdezgette
sorban a királyfi.

-   Mindenki   úgy   nevez,   Babók.
Messzi    földről   jövök.    Elfáradtam.
Pihenni másztam be a fába. Nincs itt
senki más, nekem elhiheti a királyfi.

-  Hát...  az  a  másik?  Hová  mész
most?

- Higgye el királyfi, hogy nem volt
itt   más!   Munkát   keresek.   Ha   tud,
segítsen rajtam!

Mesemondó:
Botos Pálné,

született Oláh Erzsébet ( 62 éves)
Karancslapujtő

(Folytatjuk)
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Szimbolikus
polilizálás helyetl

Mintha egyvégtében úgy tűnne, hogy`aziellenzék
és  kománypártok  is  egyaránt  a  szimboliku`s  poli-
tizálás bevált módszereit használnák. Míg egyfelől a
mostani  hatalmon  lévő  erő  beszédében  hangsúlyos
szerepet kap a köztársasági retorika, addig másfelől
az  ellenzék  szóhasználatában  a  „nemzeti  konzer-
vatizmus" j elenségegyüttes dominál. A4lz.#fÁcz valóban
mindent helyettesítenénk az üres j elzős szerkezetek, s
a  konkrét  tettek  helyett   a  szóvirágok  kerülnének
G/Ó'/éróG.  Látszólag  ez  így  is  van.  Mert  egyáltalán
nem mindegy az, hogy milyen fogalmak segi'tségével
lesz érthető az a politikai közösség, amelytől az adott
komány a felhatalmazást kapta. Ezért sem véletlen,
hogy a köztársaság hangsúlyos említése egyszeriben
feltűnést kelt.  A  rendszerváltás  utáni  kományok  a
megszakított  történelmi  folytonosság  érdekében,  a
nemzet lényegére hivatkoztak, attól vártak valóságos
igazolást.

De ami ettől ffiggetlenül hiányzik, az a 1989-es
köztársasági alkotmányhoz, mint legitimációs for-
ráshoz  való  visszanyúlás.  Holott  ez  kétségtelenül
rendelkezésre  áll.  Más  kérdés,  hogy  az  új  köz-
társaság megalapítását nem veszi  körbe  olyan  ér-
zelmi  azonosulás,  amely  intézményeinek  és  sze-
replőinek    magától    értetődő    tekintélyt    kölcsö-
nözhetne.  Az okok sokfelé vezetnek,  de annyi bi-
z;o"yos, hogy  a köztársasági  eszmének megvan a
sajátos üzenetértéke és a sajátos képzete. Nem ke~
vesebbről van  szó,  mint  az  összef;ogás,  a nemzeti
egység,   a  társadalmi  béke  és   konszenzus  meg-
teremtéséről.   Mert   egyetlen   Magyarország  van,
amely   a   közös   erőfeszítéssel,   kiküzdött   sikerek
vz./ágóvc}/ z'rÁcz/ó /G.  Vagyis azt kell számításba ven-
nünk, hogy a különféle, egymással vetélkedő poli-
tikai  irányzatok  törekvéseiből  csak  az  követhető,
amely  a nemzeti konszenzust megteremti.  Úgy  is
"or+dkra;f;ryánk:.   az   integráló   eszmék   a  fontosak,
melyek lehetnek líberálisak és konzervatívak.

S  ha  ezt  figyelembe  vesszük,  arra  is  tekintettel
kell  lennünk,  hogy  a jelenlegi  politikai  állapotokat
szélsőséges  szembenállásos,  már-már  a működőké-
pességet veszélyeztető ellenségeskedés jellemzi. En-
nél  fogva  valamemyi  politikai  erő  kötelessége  a

konfliktusok enyhítésén fáradozni. Ugyanakkor az is
nyilvánvaló, hogy a köztársasági eszmének az a ma-
gatartás  felel  meg,  amelyik  minden  állampolgárra
azonos kötelezettséget ró. S ez kizária, hogy az állam
vagy  az  állam nevében  eljáró  bámely  személy  az
állampolgárok   bámelyikét    ellenségként   kezelje.
Horioft ez rs eNőfiordMl. Nap, mint nap láthatjuk, hogy
mindkét nagy tábor elkötelezett hívei úgy szemlélik a
másikat,  mint  amely  titkon  vagy  nyíltan  a  demok-
ratikus intézményrendszer alapjaira tör. De ebbőh a,
félelem is következik, és olyan kölcsönösen önbetel-
jesítő próféciák, melyek szükségképpen kioltják egy-
mást.

Ha tehát a köztársaság eszméjéhez és még inkább
gyakorlatához hűek akarunk maradni, akkor elsőként
azt kell figyelembe vemünk, hogy egyáltalán nem a
szemben álló világnézetek tartalmi  összebékítéséről
van  szó.  Ellenkezőleg,  a  képviselőikkel  szembeni
méltányos  elj árások maradéktalan megvalósításáról.
És ez már politikai stílust is jelez. Legalábbis abban a
mértékben,  amit  a  közbeszéd  is  híven  fejez  ki.  4
köztársaság  gyakorlatában nem  ellenségek,  hanem
ellenfielek  harcolnak,  nem  hitvitázó  szembenóllók,
hanem  partnerek.  Csak  így  lehet  megszüntetni  az
említett   polítikai  táborok  közötti   engesztelhetetlen
szembenállást.

Mert valójában a demokratikus intézményi rend
megteremtésénél semmi sem fontosabb, s ha lehet a
köztársaság   lényegi   eleméről   beszélni,   akkor   ez
mindenképp  ezt  érinteni.  Eppen  a  méltányos  eljá-
rások valóságos praxisa az, amelyik kiteljesíti a köz-
társaság lényegét. S vegyük észre, az elmúlt években
a politikai  konfliktusok  többsége  abból  számazott,
hogy   a   világnézeti   szembenállások   túlságosan   is
meghatározóvá váltak.  A valóságban viszont a plu-
rális demokratikus köztársaság egyebek mellett azon
a nézeten alapul,  hogy egymással  versengő  és  egy-
mást  kizáró  politikai  válaszok  közötti  választásra
kínál   rendezett   és   méltányos   intézményi   megol-
dásokat. Ebbe pedig belefér a szimbolikus politizálás
gyakorlata is.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Eoymás megismerésének
-  @z űtián ....

i=,i=

-Az oktatási miniszter a 2002/2003.

tanév  rendjéről  szóló  rendelet  alapján
vizsgálatot  rendelt  el   az   ország   több
mint 300 általános iskolájában, a cigány
kisebbségi    oktatást    folytató    tanügy-
igazgatási    tevékenység    és    működés
szakmai feltételrendszerének ellenőrzé-
sére.  Szakértőként  így  kaptam  megbí-
zást én is, nyerhettem betekintést Bód-
vaszilas, Borsodbóta, Lak, Sáta és Sajó-
velezd    általános    iskoláhak    cigány
kisebbségi oktatásába.  A cigány népis-
mereti   tantárgy   legfőbb   célja,   hogy
segítséget  adjon  gyemekeknek  és  fel-
nőtteknek   egyaránt   a   cigány   kultúra
eÁTf##é]pTtábcTa#a[aóá[:re[keazpéhsaé#

erről   a  kisebbségről,  ha  nem  csupán
jelenüket  követjük  nyomon,  de  bete-
kintünk   múltjukba   is.   Elképzemető-e
olyan nemzet, amely nem tartja számon
a múltját? Aligha. Minden nép, nemzet
jelene, a múltja és a jövője közötti íven
lebeg.   Az   egyik  pillért   a   történelmi
ismeretek  alkotják,  a  másikat  meg  ne-
vezhetjük  a  jövőbe  vetett  hitnek.  Az
iskola és  a  társadalom  egyfoma  elvá-
rásokat  fogalmaz  meg  cigánytól,  ma-
gyartól  és  minden  más  nemzet  fiaitól,
akik  ma  Magyarországon  élnek.  Arra
kell   törekednünk,   hogy   akik   együtt
élünk,  ismerjük  meg  egymás  múltját,
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történelmét,    társadalmi    helyzetét    és
kulturális kincseit.  Leendő cigány nép-
ismereti  tankönyvemnek  is  az  a  célja,
hogy ezek az ismeretek egymás megis-
merésének  az útján vigyen közel  egy-
máshoz    bemünket!    Hagyományaik,
hiedelmeik, hitviláguk felszíme hozása
a   cigány   népismeret   oktatása   révén
megőrzi  az  ezekben rejlő  értékeket.  A
zene és a tánc segítségével, az irodalmi
és képzőművészeti oktatásokon keresz-
tül  bemutatja  a  cigány  emberek  szo-
kásait,    belső    világát,     ezáltal     segít
megérteni a cigányságra j ellemző érték-
és  nomarendszert.  Még  nem  készült
elég tankönyv és szakirodalom emek a
tanításához - hangsúlyozta Kissné  Ki-
rály Piroska.

-  Ugy  tudom,  hogy  Ön  írja  az  5.
osztályos    cigány    népismereti    tan-
könyvet...

- Igen,  ez  egy hiánypótló  tankönyv,
idáig ilyen még nincs forgalomban.  Ez
a  tankönyv  Menyhért  lldikó  Zöld  az
erdő című népismereti olvasó könyvére
alapoz,  mely  az  alsó  tagozat  számára
készült. A cigány népismereti tanterv is
előírja:   „az   5-8.   évfolyam  feladata  a
már   korábban   megszerzett   ismeretek
elmélyítése és bővítése". A kerettanterv
is  lehetőséget  biztosít  önálló  tantárgy-
ként való  tanítására.  Ez a tankönyv  38
órára  tervezett,  ahogy  ezt  a  tanterv  is
ajánlja.  Az 5-6.  osztályban kerül beve-
zetésre,  szintén új  tantárgyként a Hon-
és   népismereti   modul.   Miután   az   5.
osztályos Hon~ és népismereti tankönyv
és  munkafiizet  szerzője  is  én  vagyok,
úgygondolom,hogyhitelesentudnáma
kerettantervi  kívánalmaknák  megfele-
lően  közvetíteni  az  ismereteket  diák -
tanár - iskola felé egyaránt.

-Honnét tájékozódott a cigányság
helyzetéről, kultúráj áról?

-A cigány irodalom neves alakjai az
utóbbi 30 évben publikálnak, jelentetik
meg műveiket. A XX.  század hatvanas

éveiben  jelentkezett  Lakatos   Meny-
hért regényeivel.  Az  ő  műveiből  tájé-
kozódott először a magyar közönség is
a  cigányság életéről.  Üstökösként rob-
bant  be  az  irodalomba  Bari  Károly
verses  köteteivel.  Azóta  népköltészeti
gyüjteményeket publikált és kitűnö gra-
fikákat  alkotott.  Majd  újabb  és  újabb
tehetségek  bukkantak  fel.   Osztojkán
Béla  novelláival,  újabb  költők  és  mű-
fordítók,  akik  politikusként  és  szocio-
1ógusként   is  jól   ismertek.   A   verseik
alaphangja a tiltakozás a kisebbségi lét
megpróbáltatásai   ellen,   a   peremlétre
szorítottak    lázadása    a    megpróbálta-
tásokkal   szemben.   Az   alkotók  közös
jellemzője az örök reménykedő ember,
aki    népe    kultúrájának,    jó    hagyo-
mányainak  megőrzésének  lehetőségei-
ről tesz hitet műveiben.

- Az iskolalátogatásai során milyen
tapasztalatokat szerzett?

-  Az  általam  meglátogatott  iskolák

pedagógusai  mindent  megtesznek  an-
nak  érdekében,  hogy  olyan  lehetősé-
geket és kínálatokat biztosítanak, hogy
az iskolában mind a tehetséges, mind a
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók is
jól  érezzék  magukat.  Fokozott  figyel-
met   fordítanak   a   hátrányos   helyzetű
tanulók  felzárkóztatására,  az  ingersze-
gény kömyezet és a település elhelyez-
kedéséből    eredő    hátrány    kompen-
zálására.  Nagyon  lényegesnek  tartom,
olyan   oktatási   kömyezet   kialakítását,
amelyben minden  gyerek  családi,  szo-
ciális,  etnikai  hátterétől  ffiggetlenül  ki
tudja teljesíteni képességeit, tehetségét,
és    ezáltal    esélye    nyílik   arra,    hogy
kényszerek  nélküli  döntéseket  hozzon
saját életéről. Az oktatási integráció -a
különböző   társadahi    és   személyes
meghatározottságokkal rende lkező gye-
rekek  együtt  nevelése  -  emek  egyik
elengedhetetlen eszköze.

Józsa Zoltán
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Pályázók köre:           .`
i=

-helyi   cigány   kisebbségi   önkor-
mányzatok

- települési önkományzatok
- cigány és cigányokért tenni akaró

társadalmi  szervezetek  és  alapít-
ványok

Támogatási forma ké«éle

1. támogatás  1  millió forint érték-
határig, amelynek egy része vissza-
térítendő  és  egy  része  vissza  nem
térítendő összeg (arányát a pályázó
kérelmezi).  A  visszatérítendő  rész
50% de a Közalapítvány femtartja a
j ogot annak megváltoztatására.

2.    Kizárólag    ültetvénytelepítést
célzó  pályázatok  esetén  (fás  ültet-
vény  és  cseriés  ülltetvény  esetén)
lehetőség    van    három    évre    vo-
natkozó   pályázat  benyújtására.   A
fás  ültetvény  esetében  a támogatás
az  első  évben   1,5  millió  forint,  a
második  évben   1   millió  forint,   a
hamadik   évben   1   millió   forint,
melyből a második évben 30 %-ot, a
hamadik évben 50 °/o-ot, a negye-
djk évben 60 %-ot kell visszafizemi.

A cseijés  ültetvények  esetében  a
támogatás  az  első  évben   1   millió
forint,  a  második  évben   1   millió
forint,  a  hamadik  évben  1  millió
forint,  melyből  a  második  évben
30%-ot, a harmadik évben 50%-ot,
a   negyedik   évben   60   °/o-ot   kell
visszafizetni.

A   pályázati   összeggel   minden
évben el kell számohi. Az évenként
igényemető    1,5-1,1    millió   forint,
illetve  az   1-1-1   millió  forint  nem

26

vonható   össze.   Ezen  hosszú  távú

programmal  a  Közalapítvány  elő-
segíteni kívánja a pályázat kedvez-
ményezettj einek  őstemelővé,  illet-
ve     mezőgazdasári     vállalkozóvá
válását.

Mindkét támogatási forma esetén
a pályázatnak tartalmaznia ken:

-programot bemutató  részletes  is-
mertetőt'

-a pályázó távlati céljait,
-a  pályázott   tevékenység   pontos

leírását,   mezőgazdasági   progra-
mok  esetén  vetésváltás   és   állo-
mányváltozási terv is,

- tevékenység időbeni ütemezését,
- a program által érintett személyek

számát,         szándéknyilatkozattal
(résztvevők neve,  címe,  személy-
igazolvány száma, aláírása),

-részletes      költségvetés,      amely
meghatározza,  hogy  a  kapott  tá-
mogatást milyen beszerzésre for-
dítják,

- más forrásból számazó esetleges
támo gatás feltüntetését,

-a       visszatérítendő       támogatás
visszafizetésének   ütemtervét    (a
Közalapítvány    csak    adományt
nem nyújt),

-települési   önkományzat   pályá-
zata   esetén   a  helyi   cigány  kö-
zösség  képviselőjének   támogató

javaslatán     túlmenően,     együtt-
működési        megállapodást       a
települési önkományzat és a helyi
Cigány  Kisebbségi  Önkomány-
zat  vagy/illetve   a  cigány  társa-
dalmi szervezet között.

-a   pályázó   bankszámlaszerződé-
sének fénymásolatát, adószámát,

-társadalmi      szervezeteknek     és
alapítványoknak  a  bírósági  pyil-
vántartásbavételt igazoló végzést,
alapító okiratot, kisebbségi önkor-
mányzatoknak   az   alakuló   ülés
jegyzőkönyvét,

- a  beszerzésre  és  az  értékesítésre
irányuló   előszerződéseket,   vagy
szándéknyilatkozatokat,

A pályázati igényeket az erre
a célra elkülönített keretösszeg
mértékéig tudjuk kielégíteni!

A pályázatok adatlappal egy
példányban,

2003. február 6-tól kezdődően
nyújthatók be az alábbi címen:

Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány

1091 Budapest, Ünői út 4749.
Telefon: 455-9030

A pályázatokhoz a Közalapítvány
kiegészítéseket   kérhet.   Azon   pá-
1yázat,amelyreakértkiegészítéskét
hónapon belül nem érkezik meg, azt
az alapítvány elévültnek tekinti. Az
állattenyésztési   pályázatok   esetén
előnyben részesíti a testület azokat a
pályázatokat,       amelyek       minél
nagyobb önrész bevonásával oldj ák
meg  a takamányozást.  A  kisállat-
tenyésztési  programok  esetében  a
Közalapítvány     a     tenyészállatok
beszerzésének     helyére     ajánlatot
tehet.  A pályázó köteles  együttmű-
ködni      a      Közalapítvány      által
felaj ánlott képzésben és szaktanács-
adásban.
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a cigány kisebbségi önkormányzatokhoz
a roma irodalom segítéséről

és kiskönyvtáraink támogatásáról.
1./ A nemzeti  és  etnikai kisebb-

séd   (1993/77-es)   törvényben   a
kulturális  autonómiát,  mint jogot
biztosítja  a  roma  társadalom  ré-
szére,     melyet     önkományzatai,
kulturális, közoktatási, közművelő-
dési  intézményei  (iskolák,  könyv-
tárak, klubok, roma közösségi há-
zak, együttesek stb.) által él meg és
érvényesít.

2./    Ehhez    biztosít    törvényes
alapot  a   140/1997   évi  könyvtári
törvény,  mely  1999  1.  1-én  lépett
hatályba, amely előíúa, hogy a már
említett   oktatási,   közművelődési
intézményekben  (iskola,  könyvtár
stb.) léti.e kell hozni a adsebbségi)
cigány   irodalmi   kiskönyvtárakat.
Ez elsősorban a helyi önkomány-
zatok kötelező feladata!

3./  A  cigány  önkormányzatok
érdeke, hogy a felnövekvő nem-
zedéket,   elsősorban   az   iskolai
oktatásban   résztvevő   fiatalokat
hozzásegítsük  a  roma  irodalom
megismeréséhez,   minden   olyan
alkotáshoz,  amely  a  cigány  kul-
túra  írásos  emlékeit,  értékeit ké-
pezi.

4./  A  roma  irodalom  az  elmúlt
évek   során,   bizonyos   mellőzött-
sége, kiadási gondokkal való küz-
delem  ellenére  is  eljutott  a  hazai
közoktatási értékrend színvonalára.
A  magyar  iskolai  oktatásban  kö-
telező tantárgy, és érettségi tétel lett
a Cigány népismeret.

Ezek között szerepel:  A  cigány-
ság    eredete,    vándorlásai.    Bari
Károly: A lyukasztó eredete című
novellája.    A   magyarországi    ci-
gányság  élete  a  XIX.  században,
Lakatos     Menyhért:      Szegény
Péter   novellájánák   elemzése.   A
cigányság  a  XX.  század  második
felének  Magyarországán.  Farkas

Kálmán:    Korona   nélkül   című
kötetének  bemutatása  és  ebből  a
Sallangos   önkományzatok   című
ess2B`  értelmezése.   A   magyaror-
szági ciÉányság hagyománya, szo-
kás- és hiedelemvilága. Osztojkán
Béla:  Átyin  Jóskának  nincs,  aki
megfizessen  című  regénye.  A  ci-
gány zene felosztása, hangszereik,
stílusjegyek,    ismert   képviselőik,
Rostás   Farkas   György:   Testa-
mentum című versének elemzése.
A  balladai  műfaj   megjelenése  a
cigány    irodalomban.    Chon-Da-
róczi   József:   Manula   kőműves
című balladáj ának elemzése.

5./ Az említett művek és szerzők
csupán a roma irodalom értékjelei.
Sok roma író, költő műve főleg ter-
jesztők hiánya miatt nem jut el  a
közoktatási   intézményekbe,   első-
sorban az iskolákba, amelyek alap-
jait    képezhetnék    a    törvényben
előírt  és  megkövetelt  cigány  kis-
könyvtárak megalapozás ának.

6./ Elsősorban nekünk (roma ön-
kormányzatoknak,  civil  szerveze-
teknek, oktatási, művelődési intéz-
ményeinknek   stb.)   a   feladatunk,
hogy  segítsük  és  támogassuk  az
iskolákban stb. a cigány kiskönyv-
tárak  megalapítását,  a  roma  iro-
dalom teri esztését. Ezért

KEZDEMÉNYEZZÜK

1./ A  cigány önkományzatok a
2003.        évi        költségvetésükből
10.000 azaz tízezer forintot fordít-
sanak roma irodalmi művek (ver-
ses kötetek, regények,  esszék stb.)
vásárlására,  s  ezt ajánlják fel a te-
1epüléseiken működő iskoláknák a
cigány könyvtár célj aira.

2./ A roma irodalmi művek be-
szerzésével kapcsolatban felvilágo-

2003.  március I,UNGO  DROM"

sítást  ad:  A  Magyar  Művelődési
lntézet Roma Kultúra Osztálya Dr.
Bódi   Zsuzsanna    osztályvezető.
Cím:  1011  Budapest, Corvin tér 8.
Telefon:  06-13/556-561.  ,,Oktatási
és  Továbbképzési  Központ"  Ala-
pítvány5000Szolnok,Arankaút3.
Telefon:  06-56/513-952.  A Lungo
Drom  Roma  Lap  Íőszerkesztője:
Paksi  Éva.  Az  Oktatási  Alapít-
vány  által  kiadott  művek  a  fenti
címen    megrendelhetők.    Az    új
könyveket  rendszeresen  és  folya-
matosan   közlik   a   Lungo   Drom
roma lapban.

3./  A  legjobb  eredményt  elérő,
cigány önkormányzatok, iskolák és
civil     szervezetek    között    húsz
kötetből  álló  roma  kiskönyvtárat
sorsolunk ki azok közül  a köny-
vek  közül,  amelyek  az  Oktatási
Alapítvány   kiadásában  jelentek
meg.  A sorsolási határidő:  2003.
december.

Bízunk  abban,  hogy  kezdemé-
nyezésünk  sikerrel  jár,   s   az   or-
szágban mind  több  cigány  önkor-
mányzat,   iskola,   klub,   könyvtár,
önkományzat,   Lungo   Drom   és
más  cigány  civil  szervezet  csatla-
kozik   felhívásunkhoz,    s   ezáltal
mind több iskolában alakulhat meg
a cigány irodalom kiskönyvtára.

Nyíregyházia, 2002. november

Farkas Kálmán
író-új ságíró, CKÖ képviselő

Balogh Artúr
Nyíregyháza megyei j ogú

város CKÖ elnöke

Farkas Tibor
OCŐ alelnök, megyei cigány

önkományzati szövetség elnöke
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KOS  all.  21.-IV.  20.)  - A figyelme
egy  karrieriét  érintő  otthoni  vitára  össz-

pontosul,  amr negatív  hatással  lehet  a
szerelmi  életére,   különösen,   ha  házas-

társával  vagy  szerelmével  osztja  meg  otthonát.  Ne
szálljon vitába,  mert nem ér vele semmit...`\

BIKA (IV. 21.-V. 20.)`-  Bár általában
nem  heves,  most  még  is  megértőbben
kellene  viselkednie  a  szerelmével,   nem

pedig meggondolatlanul. A legjobb ha vár,
meri  a  sze-relerhről  álkotott  elképzelése  változóban
van, így lehet, hogy amit eddig akart, már nem elég a
boldogsághoz. Torokgyulladását vegye komolyan.„

IKREK 07. 21.-VI. 21.) -Ön túl sok
érzelmet próbál  egy olyan  halott kapcso-
latba  fektetni,  ami  nem  viszi  előre.  Mint
már  bizonyára  hallotta  a  legtöbb  baleset

ofthon töriénik, vigyázzon a konyhában,  és ebben a
hónapban a kuvákkal  is...

RÁK (VI. 22.-VII. 22.) - Ön általá-
ban megérzéseire hagyatkozva és az árat
szem   előft  tariva  vásárol,   így  ügyesen
elkerül  minden  nem  kívánatos  pénzügyi

kötelezettséget.  Most legyen óvatosabb,  mert egy új
ismerőse  megpróbálja  kicsalni  a  pénzét,  vagy  egy
váratlan,   jelentős   költség   fedezése   vár   önre.   A
hónap  végét  megszépíti  egy  régi  szerelmétől  jött
üzenet,  amiben  az  áll,  hogy  szeretné  meglátogatni
Önt...

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.) -
Ön   temészeténél   fogva   optimista,   de
talán    most    joggal    érezheti,    hogy    a
legutóbbi szerelmi zűrök elmúltak.végleg.

Egy  hirtelen  betegség  veszélye  fenyegeti,  On  most
különösen   könnyen   fehőzhető,   vigyázzon   jobban
magara...

meghívást kap,  de csak azokra az összejövetelekre
menjen  el,  ahol  nem  lesz ott egy  régebbi  élettársa,
meri  megszégyenülhet.   Ebben   a   hónapban   egyik
munkatársa   becsapja.   Ön   hallgat  ugyan,   de  nem
felejt...
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SZŰZ (VHI. 24.-IX. 23.) - Most kü-
lönösen    vágyik    az    elégedettségre    a
szerelem  terén,  de  nem  mer új  dolgokat
kipróbálni.   A   hónap    közepén   számos

MÉRLEG ax. 24.-X. 23.) - Pahne-
rével  egy  egzotikus   helyre  szeretnének
utazni, ami mindkeftőjüket vonzza.  Egy új
hobbi sok munkát és odafigyelést követel.

#'#t:nvav#jam;esszhávz#:Ítvá:.''ÉaskíöTe8#hnö9nzgtiés
képes a legvégsőkig elmenni,  hiszen nagy állatbarát.

|lónap  végén,  egy  kecses   Bak  szülöft  iránt  félté-
kenységet fog érezni. Ne tegye! Ő nem hibás...

SKORPIÓ 0{. 24.-XI. 22.) - Ebben
a hónapban a fülére kell vigyáznia, kerülje
a   huzatot,   az   ígérgetős,   és   a   részeg
embereket. A hónap utolsó napjai roman-

tikusak   és   eseménydúsak   lesznek.   Autóját   ellop-
hatják,  még ha vigyáz is...

NYILAS Q[I. 23.-HI. 21.) -Legyen
óvatos  a   munkahelyi   környezetébe  be-
áramló  új  hatásokkal  szemben.  Egy  haj-
szálnyival   közelebb   hozhatják   az   eljö-

lehet...                                                                                                                                     1

BAK Cül. 22.-1. 20.) -A természetes
közösségi   hajlamai   nyernek   most  teret
életében.  Szeretne teljes életet élni.  Bár-

Tilyen  segítségre  van  a  környezetének

:züLiiébge:,É3:'zikisozstrá,k::gmyupi#:i::saekampagáiata-
teremtés   minden   fomáját.   Hónap   közepén   nagy
dolgot tesz, egy kis emberéri...

VÍZöNTŐ a. 21.-H. 19.) - Ön egy-
aránt  értékesnek  tarija  a  függetlenséget
és   az   új   emberekke!   való   megismer-
kedést.  Nehéz  lehet  Onnek  egy  hosszú

kapcsolatot   folytatni,    hacsak   nem    rendelkezik..  a
választottja ugyanolyan szabad szellemmel, mint On.
Ha talál is olyan parineri, akinek a temperamentuma
hasonló,  bonyodalmak  mindig  felmerülnek  a  meg-

jósolhatatlan természete miatt...

IIALAK al. 20.-m. 20.) -A szakmai
ügyei    és    a    személyes    ügyei    között
rendszeres  konfliktusok lesznek a  hónap
során. Csapjon már az asztalra!

„LÜNGO  DROM" 2003.  március
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Segítsetek, `hogy segíthessek!
A  cigány  népismereti  oktatáshoz  nélkülözhetetlen  a  helyi  hagyományok,  értékek  összegyűjtése,  melynek  szükségessége

hiányként  jelentkezik  a   megyék   iskoláiban.   Jelenleg  gyűjtési   szakaszban   található   az  a  készülő   kéziratom,   melynek   címe
Forrásgyűjtemény a B-A-Z és Heves megye isko]áiban tanítók és tanu]ók munkájának megkönnyítésére. A munka egyfelől
a cigány/roma írók, költők,  zenészek,  képző-  és  előadóművészek műveinek,  alkotásainak,  hitvallásainak  összegyűjtése,  melynek
példaként szolgálhatnak az iíjúságnak, másfelől pedig a régióban élő cigány közösségekről készített néprajzi, antropológiai leírások,
szociológiai elemzések, fotó-riportok és tanulmányok, dokumentumfilmek, esetleg játékfilmek összegyűjtése és végtelen tárházából
való válogatás.

Ezzel a munkámmal párhuzamosan gyakran kapok felkéréseket iskoláktól nevelési és munkaközösségi értekezletekre, a cigány
népismeret tanítását segítő előadások inegtartására.

Ehhez  a  munkámhoz  szeretnék  segítséget  kémi  és  kapni,  azoktól  a  térségünkben  alkotóktól,  akik  fontosnak  tartják,  hogy
munkásságuk  meÉelenjen  készülő  kiadványomban.  Mit  kémék?  Egy  fényképes  szakmai  életrajzot,  egy  rövid  ismerietőt  az
alkotásairól, kiadványt, szakmai katalógust és minden olyan segi'tséget, mellyel elősegíthetik szakmai tevékenységemet.

Elérhetőségem: Kissné Király Piroska
3700 Kazincbarcika,Mikszáth Kálmán út  17.

Email: Diroska.kiralví@ffeemail.hu
Szívességüket é-s segi'tőkészségüket előre is köszönöm:

Fűssné Király Piroska
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Aprilis 4-én Biidapesten, a Millenáris Parkban Szerelem cíiiiinel
irodalini estre várják a nézőíket, ahol Szécsi Magda verseit

bemuiatja Hegedíís Sándor, előadja aipott Géza és Nyakó Júlia.
Az est hátiasszonya Rauh Edit lesz. Fotó: Nyári Gyula
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