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A Lungo Drom februári számában
lévő   felhívásra   figyeltem   fel,   ezért
döntöttem úgy, hogy a saját készítésű,
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A nem I(ért I(ézíratokat riem őrizz.ük meg
és nem küldjük vissza.

Szerkesziőségünk
a mienktől eLtérő véLeményt is köz(i.

A leveleket esetenként rövidítve,
• sz;erkesziett f;ormában adjuk közre.
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saját   tulajdonomat   képező   olajfest-
ményt  -  54x74  cm,  farost  -  címe:
Csak reménykedem, hogy győzri fog
a szeretet qéma: a lengyel nő keserű
levese), ára: 50 ezer forint, felajánlom
Rékasi  Edina javára.  Ebből  az  árból
nem engedek és ha nem talál vevőre,
akkor      kérem      visszaszállítani      a
festményt.   Mivel   nekem  is  ugyan-
olyan    kiszolgáltatott    a   helyzetem,
mint akinek adományozni  szándéko-
zom,  ezért  nem  tudok  készpénzzel
segíteni, mert rák miatt egy szemmel
látó   és  torok  beteg,  elvált,  teljesen
egyedül   élő,   rokkantjáradékból,    19
ezer  forintból  tengődő,  cigány,  naiv
festőnő vagyok.  Ezt a bemutatkozást
azért   érzem   fontosnak,   hogy   érzé-
keltessem, miért jutottam arra az elha-
tározásra,  hogy  felajánljam  azt,  ami
tőlem telik azoknak a kiszolgáltatott,
halmozottan    hátrányos    helyzetben
lévő  szegény  családnak,  akik  önhi-
bájukon   kívül   kerültek   olyan   álla-
potba,  hogy  nem  elég,  hogy  borzal-
mas   betegség   sújtja   a   kislányukat,
hanem   még   azzal   a   hátránnyal   is
szembe  kell  nézniük,  hogy  honnan
teremtsék meg az anyagiakat, hogy a
beteg   leukémiás   kislányuk   mellett
lehessenek!    Ettől  a borzalmas  felis-
meréstől  teljesen  letargikus  állapotú
lettem   és   mélységesen   felháborod-
tam,  hogy  mit  kell  még  elviselnünk
ebben  a  mocskos  világban!!!   Hogy
kolduláshoz  kell  kényszerülni,  még
ilyen   tragikus   helyzetben   is!!!   Az
emberi  méltóság meggyalázása,  szé-
gyen   és   gyalázat,   hogy   olyan   or-
szágban  kell   élnünk,   ahol  nem  az
emberi  érték  a  legfontosabb,  hiszen
én  beleőrülnék,  ha  nem  lehetiiék  a

gyemekem mellett éjjel nappal ilyen
esetben,   az   anyagiak  miatt.   Kisza-
ladnék   a   világból,   vagy   öngyilkos
lennék  tehetetlenségemben.  Nem  tu-
dom,  minek kell  még bekövetkeznie
és   hány   embemek  kell   még   ilyen
megaláztatáson keresztül  esnie,  hogy
végre változás történjen? !

Abba  meg  bele  sem  merek  gon-
dolni,  hogy  mi  lenne,  ha  nem  vol-
nának   olyan   polgámesterek,   mint
jelen   esetben   Abonyban,   aki   nem
szégyell  olymódon  koldulni  szegény
Rékasi Edina beteg kislány részére,
hogy    jótékonysági     estet     rendez.
Minden  tiszteletem  neki.  Isten  áldja
érte!   Szívemből  kívánom,   hogy  az
Edina felgyógyuljon ! Szüleinek pedig
azt  kívánom,  legyen  meg  az  egész-
ségük  ahhoz,   hogy  a  szeretetükkel
életben  tudják  tartani   a  legdrágább
kincsüket,  ari egy igazi családnak a
gyerek.   Szívemből   kívánom,   hogy
jöjjön össze annyi pénz, amennyi kell
ahhoz, hogy annyit legyenek együtt a
kislányukkal,  amennyit  szeretnének!
Amit   én   érzek,   azt   megfestem   az
Edina  részére és azt majd én akarom
személyesen átadni, amikor érzem az
idej.ét,   mert  egy  beteg  ember  nem
akkor megy,  amikor akar,  ezért nem
ígérem, hogy mikor.

Végtelen tisz;ielettel :
Oláh Mara

Városföld, 111. ker. 48.
06-76/709-719

0. Mara festményét
a jótékonysági rendezvényen

megvásárolták.
A szerk. megjegyzése.
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Megö7rizniacigánypolilikaérlékeil

Earminc  rerionális  és  me-

gyei  roma  civil  szerve-
zet, csaknem ezerkétszáz
cigány      önkományzati
képviselő,    valanrint    a
Lungo  Drom  kilencszáz

;égízoegázáyt;eitgk:éctjÉz2í:gáséznefz:#::
alapított  Szolnokon.  Az  új  szervezet
döntéshozó    testülete    a    szövetségi
tanács    élére   Farkas   Flóriánt,    a
LxgggöoszefööikáLál;sfeoni;szö-

gezte, hogy az új szervezet célja meg-
őrizni  a  cigánypolitika  eredményeit,
felkészíteri a cigányságot az euópai
uniós csatlakozásra, partneri viszonyt
alakítani    ki    a    települési    önkor-
mányzati  szövetségekkel.  A  szövet-
ségi    tanács    vezetője    tájékoztatása
szerint   a  szervezet  kész   együttmű-
ködni   a  parlamenti   pártokkal   és   a
kományzati szervezetekkel a cigány-
ság  életkörülményeinek  javítása  ér-
dekében.

Vámi lehetett erre a lépésre, s örü-
1ök, mert amak idején, amikor 1993-
ban  a  77€s  nemzeti  és  etnikai  ki-
sebbségekről   szóló   törvény   megje-
lent,  hiába  tanulmányoztuk  át  több
ízben   is,   sehol   nem   találtuk   meg
benne a középszintet, vagyis a megyei
cigány  önkományzat  megalakítását
célzó  paragraftist.   Azt  is  mondhat-
nám, hogy a jogalkotók tudatosan(?)
vagy véletlenül(?)  (de tény!) kihagy-
tálq   kifelejtették  belőle   a  cigányok
megyei  érdekképviseletét célzó  szer-
vezetet.  Nem  érdemes  ezen  utólag
meditálni.   Ana   viszont  jó   szívvel
gondolok vissza,  hogy  az  országban
az   elsők   között,   ha   nem   elsőként

:'|#oyEsebmb:gst%yÉ:Ehá#na,o2
Megyei Szövetségét, mely azóta is él,
létezik, sikereket ért el az elmúlt egy
évtizedben.

Jelenleg     Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyében a  103 cigány önkomány-
zatnak több mint a fele taffl.a a megyei
szövetségünknek,      amely      önálló,
bíróságilag    bejegyzett    olyan    szö-
vetség,  amely  alaps2abállyal,  szerve-
zeti  és  működési  szabályzattal  ren-
delkezik,   s   alapító   elnöke   voltam.
Farkas  Tibornak  -  aki   átvette  a
stafétabotot  -  az  érdeme,  hogy  az
összefogás    eredményeként    sikeres
pályázatok révén cigány önkomány-
zataink    jól    működnek,    s    olyan
akciókat   kezdeményeztek,   amelyek
révén   a  roma  politika   érvényesíté-
sével, a települési önkományzatokkal
kialakított együttműködésükkel mun-
kához, foglalkoztatáshoz juttattak sok
roma családot.

Ennek   a   szervezetnek   az   ered-
ménye  az  is,  hogy  Szabolcsban  a
Nyír-Dinamika igazgatójával egyet-
értésben    megkezdődött    a    felnőtt
romák  szervezett  képzése,  tovább-
képzése.   01yan   oktatási   rendszert
alakítottunk ki Lőkös Sándor igaz-
gató   segítségével   és   irányításával,
hogy  szakkönyveket  adtunk  a  ro-
mák  kezébe.   (A  szervezetet  Kár-
mán Tódor díjjal tüntette ki ezért a
munkájáért.)   Ma   már   több   mint
2000  olyan  cigány  felnőtt  él  itt,  s
részben  dolgozik,  s  lett vállalkozó,
akiket   a   tanítás   révén   juttattunk
„kenyérhez" , megélhetéshez.

Ekik most  ledegradálják  a

cigánypolitikát,   s   beol-
vasztásra       törekednek,
nem   gondolják,   milyen
nehézséggel kellett meg-
küzdeniük  elsősorban  a

roma   civil   szervezetek   vezetőinek,
hogy  elfogadtassák magukat,  s  part-
nereikké  váljanak  a  különböző  kor-
mányzati     szervezetnek,     települési
önkományzatoknak.  Csak  így  lehe-
tett    már    az    első    cigány    önkor-
mányzatok élére választani olyan ve-
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zetőket, akik azóta is helytállnak, újra
választják őket.

Ezabolcs-Szatmár-Beregben

elsősorban  a  Magyaror-
szági   Cigányok   Kultu-
rális    Szövetsége    és    a
Lungo Drom szervezetei
volták azok az anyaszer-

vezetek, amelyek gondoskodtak a le-
endő     önkományzatok    vezetőinek
utánpótlásáról.   Jó   megértésben  dol-
goztunk együtt,  s értünk el  sikereket.

#:[:Eb:8h:#%[:ftdriq.CÁ88%°s]±
most ezt vállalta fel, s tovább folytatja.
Ennek a szövetségnek a vezetői nem
abból  indulnak ki,  ki  melyik  oldalon
áll,   hanem   elsősorban   abból,   hogy
valamemyien     cigányok     vagyunk.
Célunk  és  az  érdekeink  egybeesnek,
azonosak,  s  nem  kereshetjük  azt,  ki
milyen pártnak a tagja.

Szabolcsban  most  indul  kampány
azért,   hogy   lehetőleg   valamennyi,
mind   a   103   cigány   önkományzat
tagja  legyen a megyei  szövetségnek,
mert  összefogással,  az  élet  minden
területére    kiteriedő    roma    politika
érvényesítésével     még    jelentősebb
sikerek   érhetők   el.   Az   eddig   elért
értékeket   meg   kell   őrizri,   tovább
növelni,   fejleszteni,   s   nem   elsor-
vasztásra  ítélni  önkományzatainkat,
anyaszervezeteinket!

Eardinális   feladat:   olyan

érderi,     joghézagoktól
mentes, az Euópai Urió
elvárásainak is megfelelő
kisebbségi   és   választó-
jogi    rendszer    kidolgo-

zása  és  elfogadása  lehet  csak  a  cél,
amely   az  egész  cigány  társadalom
javát  szolgálja.  Hallatlan  nagy  fela-
data lesz ennek kihívásában is a most
megalakult Cigány Önkományzatok
Országos      Szövetségének,      politi-
zálásának.

Farkas Kálmán
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Roma-magyar polgárűrség

• Márciusban Szolnokon is meg-
alakult  a  Roma-magyar  Polgárőr-
ség.  Az  egyesület  vezetője  Kozák
László  Grofo  elmondta, hogy vár-
hatóan  áprilisban  már  együtt  jár-
őröznek.  A polgárőrség jelenleg  18
tagot    számlál,    tizenketten    ebből
cigányszármazásúák. A rendőrkapi-
tányság   támogatásáról   biztosította
az egyesületet.

Tovább növekedett
a munkanélküliség

•  Minden  eddist  kormányzati
ígéret euenére tovább nőtt a mun-
kanélküliek  száma:  elérte  a  267
ezer  főt,  és  a  munkanélküliségi
ráta  pedig  6,4°/o-ra   emelkedett.
További  problémát  okoz,  hogy  a
munkanéLkülieken  belül  minden
eddianél    nagyobb    a    fiatalok
aránya, így már majdnem minden
ötödik ánásnélküli 25 év alatti.

ösztöndíiak

•Azeddiginél410millíó_forinttal
nagyobb      összeget,     .több.,     m!nt
eómilliárdfiorintots?án.akgrmápy„
a~cigánydiákoktanulryányaitsegítő.
öszJöndíj ala'a - mondta a rpma_üp.i.
tanácsápriliselejiülésfut.án_Pleki`
Lásdó,-a   Miníszterelnöki   Hiyatal
cigányügyi állayiti_tká.ra.  Mípdez!  ?
j e-lenitká:ők  számápak.  i!.öyfk_e^d^ésé-
vel indokolta. A pénzből  18.200 ro-
ma f iatal kap ösztöndíj at.

roma  lagzi  című  műsorával  45
percen át sértegette a romákat és
gyermekeiket - jelentette ki saj-
tótájékoztatóján   Műgy«   BŰ'/z.»Í
Oktatási    Miniszter.    Véleménye
szerint ami vasárnap történt köz-
ügy és nem tekinthető a televízió
magánügyének.  A  tárca vezetője
helytelenítette   azt  a   műsorszer-
kesztői gyakorlatot, amely a minél
nagyobb     nézettség     érdekében
„nyfltan rájátszik a látens roma-
ellenességre Magyarországon"

Mohácsi Viiiktória, a, t*rcí\ romai
ügyekért felelős miniszteri biztosa
úgy  fogalmazott:  „egész  életében
nem érezte  magát olyan  megalá-
zottnak,  mint  a  műsor  45  perce
alatt."   Az  egész  roma  közösség
nevében felháborodását fejezte ki
az  adás  miatt.  S!Pos  ramás,  az
lrigy Hónaljmirigy zenekar veze-

Anyagi gondokkal kiizd
a Rádió 0

•   A  világ  egyetlen,  24  órán  át-
S#dógor:dmoakkraáid#aá.APEíig§-Í

Kerényi  György,   a  rádió   Íőszer-
kesztője   nemzetközi    sajtótájékoz-
tatót   tartott,   ahol   elmondta,   hogy
anyagiproblémákmiattáprilis7-étől
kizárólag zenét sugároz a Rádió C. A
másfél   éve   nagy   nemzetközi   ér-
deklődéssel  indult  roma rádiónak  a
szerkesztett műsorok felfiiggesztés ét
bejelentőközleményeúgyfogahaz:
véget ért egy fejezet- egyelőre nem
bíiják  előteremteni  a  rádiózás  költ-
ségeit.

A Rádió  C-nek 70 millió forintra
leme  szüksége  ahhoz,  hogy  az  év
hátralévő   hónapjaiban   működtesse

tője   elmondta,  hogy   ártó   szán-
dékuk nem volt.  Ha  mégis  meg-
bántottak  embereket,  azokat  ez-
úton megköveti.

Kísérleti iirogram

•   Kísérleti    közoktatási    prog-
ramot   indít  júliustól    150   roma
munkanélküli képzésére és foglal-
koztatására   az   Oktatási   Minisz-
térium és a Miniszterelnöki Hiva-
tal roma ügyekért felelős államtit-
kársága.  A  program  érettségit  és
szakmai végzettséget biztosít.

Megsértették a romákat

• Az lrigy Hónaljmirigy együt-
tes a TV2 március 30-i Bazi nagy
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Tüntetés

• Az  OH:IT vizsgálatot  indított  a.
TV2   Bazi  nagy   roma   lagzi   eírpű
műsora  ügyéóen.  A  médiahqtós_ág-.
hoz  meger-r-kezett  Kaltenbach. Jenő
kisebbs-égi     ombudsman     Ís     az..
Integrááiós   Roma  S.zöyetség  nevű
cigányszervezet beqdv4nyg i.s.-A komaversitas április 5-én a TV2

főbejárata   előti   Íiltakozott   q   ci-
gár;yság  megsérté_se,  a .rasszizyiys-ellón.  Véleményük  szerint  az  lrigy

Hónaljmirigy  -   paródi_áftak     szán!
műsó;ra   a--legrosszabb   szíereotí.-
piákat   haszrilya  .P.finözőként   és`munkakerülőként állította be a ro-

mákat.

az adót és rendezze a felgyülemlett
adósságait.

Teleki   László   a   cigányügyi   ál-
1amtitkárság  intervenciós  keretéből
hatmilliót bocsátott  a  Rádió  C  ren-
deucezésére.

Jelentés az emberi
iogok,ŐI

•   Az  amerikai  külügyminisz-
térium közzétette az emberi jogok
múlt    évi    helyzetéről    készített
jelentését.  A  jelentés  többek  kö-
zött  megállapította,  hogy  a  kor-
mány   tiszteletben   tartja   állam-
polgárai emberi jogait, de néhány
területen    akadtak    gondok.    A
biztonsági     erőket     hatékonyan
ellenőrzi,  de  történtek  az  emberi
jogokat sértő rendőri túlkapások,
amelyekben túlzott mértékű erőt
alkalmaztak, ütlegelték és zaklat-
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ták a  gyanúsítottakat,  különösen
a romákat.

A nők és a gyerekek elleni erő-
szak   súlyos   gond   marad,   mint
ahogy  a  nemek  szerinti  megkül
lönböztetés a foglalkoztatásban.

Az  antiszemita  és  faji  diszkri-
mináció nem hagyott alább és az
év  során  több  faji  indítékú  tá-
madás   fordult  elő,   különben   a
romák ellen. A romák eneni társa-
dalmi   megkülönböztetés   súlyos
gond volt tavaly is.

A TV2 bocsánatkérése

•  „Ezemel  kijelentjük,   hogy   a
TV2  senkit  sem  kívánt  megsérteni
öt:#séeb#,a#ell#eéng|:ásziü!lte;n
sajnáljuk,  ha szándékainJdcal  ellen-

A  beadványt perbeli jogképesség
hiányában  utasította  el  a  Fővárosi
Bíróság.    A    Bíróság    emlékeztet:
„perben az jogképes, akit a polgári
jog  szabályai  szerint jogok  illemek
és        kötelezettségek        terhelnek.
Ugyanakkor egyetlen törvényi  ren-

$3#ZÍ;Ső:s:ág*&K%eáilséadh8`r
kományzathoz tartozókat, sem vá-
1asztásra   jogosultként,   sem   elek-
torként, sem megválasztott képvise-
lőként  arra,   hogy   esetleges   sérel-
meivel a bírósághoz forduljon. "

Zárcsere
az OCö székházán

•  Farkas Flórián, az Orsúgos
Cigány Önkormányzat leköszönő
elnöke a továbbiakban nem kíván

tétben mégis megbántottunk volna
valakit.   Az   érintettektől   elnézést
kérünk.  Ahogy  eddig  is,  a  TV2  a
jövőben   is   minden   tőle   telhetőt
megtesz   az   előítéletek  felszámo-
lásáért,   a   romák   jogainak   ér-
vényesüléséért,  társadalmi  integ-
rációjáért"   -  Pintér   Dezső   el-
nök,     KeresLty     Gábor     vezér-
igazgató,   David   Stogel   ügyve-
zető  igazgató.

Elutasított kereset

•  Tárgyalás  kitűzése  nélkül  uta-
sította  vissza  a  bíróság  a  Cigány
Szervezetek   Országos   Szövetsége

3#y  ázezeóőáeápeka|k:3dvüfé:Ík
született    határozatok    megsemmi-
sítését  kérte.  Így  továbbra  is  Hor-
váth   Aladár   marad   a   szervezet
elnöke.

együttműködni az új vezetőkkel a
székház  átadás-átvétele  ügyében,
meri szerhte Horváth  Aladár  és
Kolompár Orbán törvémytden esz+
közökkgl  próbálják  azt  birtokba
venni. Aprilis 3-án  az. új  vezetők
utasítására    az    OCO    központi
székházában  kicserélték  az  irol
dák     ajtóin     lévő
zárakat, nem hagy-
va  kétséget  afelől,
hogy  mindent  bir-
tokba    vettek.    A
volt    elnök    mun-
katársai    az    ese-
ményről       jegyző-
könyvet  vettek  fel,
kizárva     felelőssé-
güket  a  dokumen-
tumok   meglétéért,
a        számító gép ek
tarta]máért.  Ez  az
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ménye,   felmenti   őt   az   együtt-
működés kötelezettsége alól az át-
adás-átvételt  inetően.  Mint  írja,
törvénytelen,  jogsértő .eljáráshoz
nem  hajlandó  asszisztálni.  Hor-
váth Aladár és Kolompár Orbán,
akik   az   átadás-átvétel   előtt   el-
kezdtek  rendelkezni,  költekezni,
és  meghiúsították a  szakszerű  és
korrekt vezetőváltást, viselni lesz-
nek kötelesek cselekedetük jogi és
politikai    következményeit.    Fe-
lelősek   lesznek   azért,   ahogy   a
fentiek   miatt   a   kö2wélemény   a
cigányságot     megítéH     majd    -
tartalmazza a dokumentum.

Igen az Unióra

•  Európa  politikai  újraegyesü-
lésének  jelképes  dokumentumát,
az   Európai   Unióhoz   való   csat-
lakozási     szerződést     az     ókori
görög   demokrácia   egyik   becses
emlékhelyén,      Attalosz      király
oszlopcsamokánál    írták   alá   az
Európai    Unió    mai    és    leendő
tagországainak   állam  -  és   kor-
mányfői.    Az   ünnepélyes    cere-
mónián magyar részről jelen volt
a    rendszerváltozást    követő     4
kormányfő,   két  köztársasági   el-
nök,  a jelenlegi  külügyminiszter,
az   EU-főtárgyaló,   a  pártok   ve-
zetői   és   frakcióvezetői.   A   csat-
1akozási    szerződést   Medgyessy
Péter  miniszterelnök  és  Kovács
László   külügyminiszter   látta   el
kézjegyével.

összeáuította:  Paksi  Éva

Magyarország is aláírta a csatlakozási okmányt
(kép.. MTI - Kovács Attila)
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Eamák szakmák (vagy nevezzük inkább

hivatásnak?),    amelyek   az   átlagosnál
nagyobb   hatást   gyakorolnak   a   kör-
nyezetünkre, ezért művelőik felelőssége
is átlag feletti. Ilyen például az orvos, a

bíró,  de  mindenki,  aki  tettel  vagy  szóval  mások
életének   alakulására   jelentős,   esetenként   meg-
határozó     hatást     gyákorol.     Nehéz     pontosan
megiatározni ezt a kört,  de közös jellemzőjük az
ilyen   posztot   betöltőknek,   vagy   az   ilyen   fog-
laucozást űzőknek, hogy velük szemben magasabb
a mérce, és ez így van jól. A magunk, a családunk,
szűkebb    vagy    tágabb    közösségünk    épségét,
boldogulását   hogyan   is   bízhamánk   olyanokra,
ákikkel   szemben   nem   támasztunk   elvárásokat.
Ezért  van  az,  hogy  ezek  az  embertársaink  vala-
milyen kiválasztási procedúrán mennek keresztül.
Tudásukról,    emberi   kvalitásukról    számot   kell
adniuk.  Nemegyszer mindezt ünnqpélyes  esküvel
kell  megerősíteniük,  annák  (előlegezett)  bizony-
ságául, hogy képesek ellenálhi a pénz, a hatalom
stb. kísértésének.

Aligha  tagadható,  hogy  ilyen  szakma  (vagy
inkább  hivatás?)  az  újsástóé  is.  Méds  különös
módon mintiia velük szemben nem leménk ilyen
„fimyásak".  A  szakma  belső  vitái  meggyőzően
demonstrálják,    az    „újságíró-társadalom"    mély
erkölcsi,  szakmai  válságát,  aminek  oka  egyebek
mellett  a  minőséget  garantáló   szelekció   elégte-
1ensége.   Ma   némi   túlzással   boldog-boldogtalan
tarthatja kezében a „tollat", pedig az nem kevésbé
nagyhatású eszköz, mint a szike a sebész kezében.

Mindezt   azzal   összefiiggésben   tartom   meg-
fontolandónak,  ami a Bazi nagy roma lagzi körül
kialakult. Szeretném elölj áróban leszögezni, hogy a
műsor  minősítése   az  én   értelmezésemben  nem
kérdéses.   Ez  egy  felületes,   előítéletes,   differen-
ciálatlan  érzelmek  által  ualt  sztereotip  gondol-
kodásmódot   tükröző   vagy   kielégi'tő   alkotás   a
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„humor"  álruhájába  öltöztetve.  Ez utóbbit  egyéb-
ként a szerzők és a televíziósok mint valami pajzsot
tartják  magúk  előtt,  mondván,  csak  ártatlan  pa-
ródiáról  van  szó,  minden  rossz  szándék  nélkül.
Rossz az, aki rosszra gondol, vagy aki nem érti a
viccet, mintha a tréfa eleve ártatlanságot garantáha.
Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez nem
utólagos magyarázkodás, hanem a koncepció része.

Ovota bene:  „a paródia  szó jelentése  ellendal,
valamely   irodalmi   alkotást,   műfajt,   irányzatot
utánoz,   a   túlzás   eszközével   emeli   ki   a   stílus
jellegzetességeif'.  Vagyis  ez  esetben  a  romákról
sugárzott  kép  igaz,  csák  némileg  eltúlzott!?)  A
másik  „felmentő"  érv,  hogy  a  szerzők,  előadók
egyike  maga  is  roma,  mintia  egy  tett  vagy  szó
minősítése kizárólag azon múha, hogy ki tette vagy
mondta.

Miközben  az  igazi  kérdés  az,  hogy  hogyan
készülhetett el és kerülhetett „főműsorra" egy ilyen
alkotás?  Azt  hiszem,  a  dolognak  kettős  gyökere
van.  Az  egyik kétsé8kívül  a  ,,tradíció".  A velünk
vagy   kömyezetünkben    élő,    tőlünk   különböző
csoportok kontójára történő  olcsó,  színvonaltalan,
gyakran  bántóan   lekezelő   élcelődés   a   „humor"
többé-kevésbé    általánosan    elfogadott    fomája.
Példánák  okáért,  nem tudom,  feltűnt-e valakinek,
hogy  a  magyar  nyelvben  az  összes  velünk  élő
népcsoportnak   vagy   gúnyneve,   vagy   nevüknek
pejoratív  mellékíze  van  stb.  Különösen  igaz  ez
perszeamindenszempontbólunderdognakszámító
romákra.    Esetükben    az    alkalmi    vagy    profi
humorista"    showman    biztosan    számíthat    a

szűkebb  vagy  tágabb  publikum  hálás  tapsára,  de
legalábbis   cinkos   összekacsintására.   Vagyis   egy
ilyen   publikáció   vagy   produkció   -   bámilyen
fomában is történjen -jobb esetben biztos siker, de
rosszabb esetben sem túl kockázatos, hiszen mindig
lehet  hivatkozni  a  műfaj  sajátos  szabályaira,  az
alkotói    szabadságra,    az    érintettek    túlzott    és
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ridokolatlan  érzékenységére.  E  mentalitás  szük-
ségképpeni  velejárója  persze   az   igencsak  szub-
j ektív-szelektív látásmód. Az érzékenyséri küszöb
ugyanis szerepfiiggő, vagyis rögtön igen alacsonyra
száll, mihelyt a szerepek felcserélődnek, amikor az
élcelődő mások direkt vagy humoros kritikájának
céltáblájává válik. Elég, ha a néhány éwel ezelőti
országos   felháborodást   és   hivatalos   tiltakozást
kiváltó,   a   rendőri   brutalitás   elleni   plakátügyre
utalok.

nmásik ok az újsági'rószákmának a már

bevezetőben említett vad burjánzása és
el  üzletiesedése,  az  önszelekcióra  és  a
szakma „önkarbantartására" való képte-
1ensége.  Kicsit  hasonlít  ez  a jogállami

forradalom elsekélyesedéséről szóló történetekhez.
Amikor néhány éwel  ezelőtt,  viszonylag közel  a
rendszerváltáshoz,      adatvédelmis      kollégámmal
együtt egy igen temékenynek tűnő vitát folytattunk
a sajtó munkatársaival arról, hogy az etnikai hova-
tartozásra  való  tudósítói  utalás  mikor  és  milyen
formában  helyes,  illetve  elfogadható,  magunk  is
meglepődtünk a sajtó nagyon is nyitott kooperatív
magatartásán.  Egy  darabig  úgy  nézett ki,  hogy  a
probléma „meg van oldva", hiszen - néhány szél-
sőséges sajtóorgánumot leszámítva -később szinte
alig   találkoztunk   kifogásolható   újságírói   maga-
tartással.  Ez  az,  ami  aggasztó  mértékben  látszik
(vissza)   változni   mára.   Mintha   a   sajtóban   is
me8kérdőjeleződnének  a  rendszerváltás  során  ki-
alakult sajtóetikai szabályok, amit azt hiszem, nem
lehet nem összeffiggésbe hozni a korábban említett
morális-szakmai válsággal. Nem állíthatom persze
megfelelő  bizonyossággal,  hogy  a  szóban  forgó
műsor nem egyszerű „üzemi baleset", hanem előre
cinikusan   kitervelt   üzleti   számítás   eredménye,
amelynek kiagyalói nagyon is tisztában voltak a kö-
vetkezinényekkel, sőt azokat előre látva tudatosan
számoltak publicitást növelő hatásukkal. És ugyan
ki vehemé igazán zokon egy rentabilitásáért alappal
aggódó   üzleti   vállalkozástól,   hogy   a   kemény
konkurenciaharcban az üzleti érdeknek ad elsőbb-
séget minden mással szemben. A piac többre érté-
keli  a  túlélést  szemlesütve,  mint  a  dicső  halált.
Csakhogy a sajtó nem (csák) a piacról szól, és egy
vitális demokráciánák meg kell találnia azokat az
eszközöket,  amelyekkel  gátat  tud  vetni  a  média-
biznisz gátlástalanságának.

De  miért  is  baj,  ha  ehhez  hasonló   „műal-

g:go:á';|:aw#:g#E:evgaJ=ná:`gaáoas;eí::éző;i`á:
akik túlzott ellenreakcióról, a humorérzék hiányáról

beszélnek? Miért veszélyesebb  ez a paródia, mint
az eddigiek?

Kjcsit  leegyszerűsítve  azt  mondhatnám,  hogy
ami történt, jogsértő, hiszen a médiatörvény tételes
rendelkezésébe ütközik, de ami ennél is fontosabb,
az a közvélekedésre gyakorolt, nehezen mérhető, de
alista  tagadható  negatív  hatás,  ami  meghiúsíthat
egy sor ellenkező irányú törekvést.

nromák integrációj a a magyar társadalom

előtt álló egyik legnagyobb kihívása. A
róluk évszázadok alatt kialakult negatív
kép  mélyen  gyökerezik  a köztudatban.
Ennek  akár  csak  kismértékű  javítása

óriási  erőfeszítést  igényel  elsősorban  az  e  mellett
nyilvánosan is hitet tevő államtól, de a társadalom
egész intézményrendszerétől, pártoktól,  egyháztól,
szakszervezettől,    helyi    közösségektől,    egyesü-
letektől stb., és persze maguktól az érintettektől. A
legfontosabb  eszköz  pedig,  amely  a  „befektetés"
hozamát   nagymértékben   növelheti,   a   kommu-
nikáció  és  annak  intézményrendszere,   a  média.
Természetesen nem didaktikus programokra,  száj-
barágós propagandakampányra gondolok, amelyek
direkt módon próbálnak hatni, hanem éppen hogy a
valóság hű tükrözésére.

Ezzel szemben a honi média legnagyobb része,
mind  tematikáját,  mind  ábrázolásmódját  tekintve
hihetetlenül „egyszínű", kizáról?g a többség ízlés-
és  gondolatvilága  által  ualt.  Es  ez  sajnos  nem
korlátozódik a szélsőségesnek tartott médiára. (Még
a példaszerű  emberi-  és  kisebbségi jori  adásairól
ismert  adó  riportere  is  például  a  németkéri  ügy
kapcsán ,,vidáman" svábfaluzik, majd a leendő EU-
partner országokról szóló   műsorban - ő, a minta-
adó  -  fontosnak  tartja  közöhi  a  hallgatósággal,
hogy   ellentétben   az   olaszokkal   és   esetleg   az
angolokkal,  a németek bizony nem  szeretnivalók,

Pogy  a  sörhasú bajorokról  már ne  is beszéljünk.)
Igy   aztán   nem   csoda,   hogy   sokak   fejében   a
megszokott  előítéletes  gondolkodás  nap  mint  nap
megerősítést,   kap.    Ez    a    ,,természetes",    ez    a

valóság".  Es  persze  ezen  belül  a  kisebbségi  kö-
zösség (vagy más népek) ábrázolása csakis sztereo-
tip  módon  történhet.  01yannak,  mint  amilyemek
látni  „szeretjük"  őket,   ami  a  mostani  állapotok
érzelmi legitimációjához kell. Így kerek a világ. Ha
ezen nem tudunk változtatni, akkor hiába minden
pénz,  kományzati  program, jogvédő  aktivitás  és
egyéni erőfeszítés. Tényleg így akarunk élni?

Kaltenbach Jenő
állampolgári j ogok kisebbséri biztosa
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-  1949. júrius  8-án  születtem  Szen-
tán, Somogy megyében, beás családban.
Szentán  három  cigánytelep  is  volt.  Én
felváltva éltem a három közül kettőben,
Szőlőhegyen és Tüskeváron, az erdők és
a mezők határán. A telepek szép és hasz-
nos  területen  feküdtek,  mert  volt  víz,
gyümölcsös,  szántóföld,  amin  lehetett
állatokat tartani. Nagyapámnak tehenei,
disznói voltak, ő még szántott is.  1956-
ig   laktam   Szentán.   Közben   ide-oda
mentünk  apámmal,  mert  brigádvezető
volt.    Mezőgazdasági    idénymunkákat
vállalt. Az 56-os események miatt nem
tudtam  Szentán  befejezni  az  általános
iskolát,  1957-ben Kaposváron kezdtem
el újra, többek között azért is, mert apám
a  kaposvári  kórházban  kapott  munkát.
Szüleim     1955-ben     elváltak.     Apám
nevelt fel...  Háman  vagyunk édestest-
vérek,   de   vannak   „mostoha"   test-
véreim is, így nyolcan vagyunk. Nya-

8

ranta  visszajártam  Szentára,  öregapám
és   öreganyám   védőszámyai   alá,   de
amikor meghaltak a nővéremnél voltam
nyaranta.  Nagyon  szerettem játszani...
Blinckézést, nyulazást, ezek dobós játé-
kok, talán már nem is ismerik a mai gye-
rekek ezeket ajátékokat. De sokat mász-
tunk fára, gombásztunk, jártuk az erdőt,
mezőt.  Szép  volt...  Az  ottariak valami
különös nyelvet beszéltek. Emlékszem,
én   2   hét   alatt   tanultam   meg.   Hogy
milyen nyelv volt az? Nem beás és nem

Bogdán Béla

magyar. Egyfajta betűtorlódáson alapult
az  a  nyelv,  amit  mikor  megtanultam,

i?:nff:osr::?;g|mfe!zi;pg:ve.í,okzía#Í
kömyezet...   Erdő,   mező,   tavák...   Mi
gyerekek egész nap elvoltunk. Marhákat
legeltettünk.   Esténként  meg  néztük  a
felnőtteket,   akik  énekeltek,   táncoltak,
zenéltek,  tüzet  raktak,   szalomát,   ku-
koricát  sütöttek,  vagy  nyula},  amit  mi
fogtunk   a  búzatáblában...   Elménydús
vo}.t a gyerekkorom.

Oregapám teknővájó  volt.  Alacsony,
vékony,  szikár  ember.  Hajnalban  kelt,
alig  valamire  való  étellel   elment  ka-
szálni, fát vágni. Söprűt, kanalat, melen-
cét faragott.  Nagy  munkabírású  ember
volt. Szeretett és tudott is dolgozni. Soha

nem   ült   csak  úgy,   magaelé   nézve   a
semmibe. Mindig tevékenykedett...

###
Az   általános   iskola   elvégzése   után

ipari tanuló lettem és cukorgyártó szak-
munkásvizsgát tettem, maj d elvégeztem
az érettségit adó élelmiszeripari szakkö-
zépiskolát.    Vállalom,    ma    is,    hogy
nekem  a  KISZ  sokat  jelentett!   Kitel-
jesedést  és  önmegvalósítást.  Rengeteg
társadalmi  munkát  végeztem,  mert jól
esett. Később KISZ-titkár lettem... Ami
elég   nagy   botránnyal    is   j.árt,    mert
akkoriban működtek a csúcstitkárságok,
és   engem   akartak   csúcstitkámak,   de
cigány  nem  lehetett  csúcstitkár.  Sokan
kiálltak mellettem, de még sem... Végül
kompromisszumot  kötöttünk  és  KISZ
titkár lettem.  Bálokat,  vetélkedőket,  ki-
rándulásokat  szerveztem.  Megtanultam
az emberekkel bánni.„ Gondoltam nép-
művelő  leszek  és  jelentkeztem  egye-
temi-fjiskolai       előkészítőbe.       Nagy
nehezen elértem,  hogy  a cukorgyár tá-
mogatásával    tanulhassak.    Akkoriban
készült  rólain  egy  riportfilm  ,,A  Béla"
címmel.    Ez    is    nagyot    lendített    az
utamon,   hogy   felvegyenek   a   szom-
bathelyi  Berzsenyi  Dániel  Tanárképző
Főiskolára,  ahol  népművelő-történelem
szakon   végeztem   nappali   tagozaton,
társadalmi ösztöndíjj al.

###
Kaposváron  olyan  személy  voltam,

hogy  tiszteletet  parancsoltam.  Nagyon
sok barátom volt. Elfogadtak olyannak,
amilyen   vagyok.    1969-ben   nősültem
meg. Ez is csodaszámba ment, mert egy
világszép magyar lányt vettem el, szőke
hajút, kék szeműt.  Ezzel megosztottam
a  várost.  Az  egyik  felének  tetszett  a
házasságom,   ideális   pámak   tartották
bemünket.  A másik felével pedig nem
egyszer verekedésbe kerültem. Nehezen
viselték el,  hogy egy cigányfiúnak egy
szép   magyar   szőke   lány   a   partnere.
1973-ban született meg az első fiam. A
fiatalságom rovására írható, hogy  10 év
után tönkrement a házasságom. Felőrölt
az  albérletezés,  a  sok  munka,  a  pénz-
telenség...  És  ritkán  voltam  otthon,  a
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feleségem pedig iszonyatosan féltékeny
volt.  Főiskolásként újra nősültem.  Me-
rint egy magyar lányt vettem feleségül.
Ebből  a  házasságomból  két  gyerekem
született.   83-ban   egy   kislány,   85-ben
egy  kisfiú,  aki  sajnos  testifogyatékos.
Imádom!  Minden gyerekemet imádom!
Ez a házasságom is 10 évig tartott. Pedig
a pénz miatt elmentem még a bányába is
dolgozni!   1985-89-ig  Ajkán,  a  30l-es
számú  lpari  Szakmunkásképző  lntézet
tanára voltam. Előtte viszont 10 hónapot
a bányában töltöttem el,  mint földalatti
lakatos. A csodámra jártak az emberek,
mert nem láttak még diplomás lakatost,
se diplomás cigányt... Magda, én világ-
életemben  annyit dolgoztam,  mint  egy
állat!  A Művelődési Házban
is  kidolgoztam   a  lelkemet,
bele    adtam    apait,    anyait,
hogy   jó    legyen    az    em-
bereknek, mindezt havi 4000
forintért. Jártam a vidéket és
módszertani        előadásokat
tartottam.  A  főiskola  elvég-
zése után  1  évet időztem So-
mogyban,   Darányban,   ahol
Műv.  Ház  igazgató  voltam.
Szerettem voha mindig vilá-
gosságot   gyújtani   az   em-
berek  fejében,  akiknek  erre
volt is igényük, hiszen az én
rendezvényeimen     egymást
taposták      az      érdeklődők.
Hogy elszakadtam-e, a cigá-
nyoktól?  Dehogy!   En  szer-

Amíg szabad teret kaptam, csináltam a
dolgom.  Amíg  elértem  a  kitűzött,  ki-
harcolt célokat volt éftelme. De amikor
fékezni  kezdték  a  munkám  bizonyos
erők, és olyan helyzetet teremtettek, ami
lehetetlenné   tette   a   további   munkát,
amikor leárulóztak és leveleket írogattak
ellenem, lemondtam. Hogy,kinek a ku-
darca volt a lemondásom? Erdekes kér-
dés   amire  őszinte  válasz  jár:   lemon-
dásom nem az én személyes kudarcom
volt... A cigányság kudarca volt.„ Nézd,
amíg  én  ott  tevékenykedtem  5  évig  a
Hivatalban,  sok  minden  született.  Pél-
dául a Gandhi Gimnázium, a Kalyi Jag
Szakiskola,  óvodák  létesültek.  A  kán-
torjánosi,  a  hodászi  templom  is  az  én

ráérzéssel  született  pszichológusként
megkérdezte,   hogy   mi   van   velem.
(Varga  Gusztáv  a  Kalyi  Jag  Roma
Művészeti  Egyesület  elnöke,  a Kalyi
Jag  Szakiskola  alapító  elnöke,  a  vi-
lághírű  Kalyi  Jag  együttes  vezetője.
szerk.)  Akkoriban  szociológiai  tanul-
mányokat  végeztem,  amiért  nem  fi-
zettek  persze„.   Guszti   ajánlotta  fel,
hogy   taní,tsak   a   Kalyi   Jag   Szakis-
kolában. Es elkezdtem tanítani. Majd,
amikor      1997-ben      Choli-Daróczi
József megvált az iskolától, akkor ki-
neveztek  igazgató  helyettesnek,  pon-
tosabban   Varga   Gusztáv   kért   fel   a
feladat ellátására. A következő évben
lemondott Pálfi György igazgató, on-

nantól  kezdve  én  vezetem  a

veztem  a  Somogy megyei  cigány  kul-
turális  napokat...  Soha  nem  szakadtam
el a fajtámtól, a cigányságtól...

##j#
1989-ben   kerültem   fel    Pestre,    és

l99l-ben  nősültem  meg  újra.  A  Ma-
gyarországi  Cigányok  Kulturális   Szö-
vetségének ügyvezető titkára lettem. Ott
ismertem   meg   későbbi   feleségemet,
Sárközi lldikót, aki a CISZ elnöke volt.
Balázs  fiam   1991   decemberében  szü-
letett meg.  1990. májusáig voltam titkár
az MCKSZ-ben, és  1990-ben kértek fel
a leendő Nemzeti és Etnikai Kisebbséri
Hivatal  tánácsosának.  (Később  főtaná-
csos lettem.)  1 hónap után döntöttem el,
hogy  vállalom.  Nem  viccelek  Magda,
képzeld el  széleskörű  felmérést végez-
tem, hogy szabad-e, kell-e elvállalnom?
Konzultáltam számomia tiszteletre mél-
tó emberekkel, majd úgy döntöttem,  el
kell  vállalnom  a  felkínált  lehetőséget...
Mert  el  kellett  kezdeni  beépülni  -  a
romák érdekében - az állami gépezetbe.
Nem   bántam   meg,   hogy   vállaltam!

segítségemmel  épült fel...  A roma ösz-
töndiJ.  alap  létrehozása  is  az  én  gon-
dolatom volt...  Hogy  egyáltalán cigány
oktatási,  nevelési  intézmények  ,létrejö-
hettek,  az  én  miattam  történt.  Es  még
sorolhatnék  sok  mindent...  A  közép  és
hosszú távú roma cselekvési program is
hozzám kötődik... Még is, lemondásom
után  gyakorlatilag  az  utcára  kerültem.
Senki nem nyúlt utánam!  Se a többségi
társadalomból,    se    a    fajtám    közül...
Nehéz  időszak  következett.  Egy  évig
táppénzen voltam,  maj.d rokkant nyug-
díjas  lettem.  Mielőtt  azt  gondolnák  a
Lungo  Drom  olvasói,  hogy volt mjből
megéhem, gyorsan elmondom, hogy ez
nem kibulizott áltörténet,  és nem jöve-
delemforrás.  Mind  a  két  vesém  poli-
cisztás,  tehát  bámel)rik  pillanatban  le-
állhat.   @z   nem   gyógyítható!   Szerk.)
Tehát indokolt a rokkant nyugdíj...

###
A   sors    úgy   hozta,    hogy   életem

sokadik     mélyponü.án     összefiitottam
Varga   Gusztáwal,   aki   valami   szép
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Kalyi   Jag   Szakiskolát,   ami
örömmel tölt el.

###
Az    iskolát    a    Kalyi    Jag

Művészeti    Egyesület    alapí-
totta.  1992.  szeptember 20-án
tartott  testületi   ülésükön   ha-
tározat  született az  iskola  lét-
rehozásáról. Az alapító azzal a
céllal  hozta  létre  a középfokú
oktatási  intézményt,  hogy  az
általános  iskolát  elvégzett  ci-

gány   fiatalok   továbbtanulási
esélyeit   növelje,   illetve   elő-
segítse   a   társadalomba   való
integrálódásukat.    Iskolánkba
olyan   tanulók   jelentkeznek,
akik   etnikai   hovatartozásuk,

rossz  anyagi-szociális  helyzetük  miatt
választják. Vannak olyanok is, akik más
oktatási    intézményekbe   nyertek   fel-
vételt,  de  beilleszkedési  zavarok  miatt
1-2   hónap   után   átjelentkeztek   isko-
lánkba. Arra törekszünk, hogy alapfokú
ismereteket nyúj tsunk tanulóink részére,
amely lehetővé teszi számukra a tovább-
tanulást. Nagy hangsúlyt fektetünk iden-
titástudatuk    megőrzésére,     megerősí-
tésére. Ennek érdekében a középiskolai
tantárgyakon   kívül    nemzetiségi    tan-
tárgyakat is tanítunk viszonylag magas
óraszámban.   Az   iskola   a   működési
engedélyt 1993 . március 4-én kapta meg
a  Művelődési  és  Közoktatási  Mirisz-
tériumtól.  Az oktatás  1994.  szeptember
1-jétől   folyik.   Tekintettel   arra,   hogy
ekkor még iskolánk nem volt közismert,
az  első  évfolyamra jelentkezők  száma
28 fő volt. Az ezt követő évfolyamokba
átlagosan mintegy 35  fő nyert felvételt
intézményünkbe.  Ma  már  los  gyerek
tanult  itt,  3  osztályban.  Évente,  évfo-
lyamonként  kb.   15-20%-os  a  lemor-
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zsolódás. Emek okai többnyire a fővá-
rosiak esetében a vidékre való költözés,
lányoknál a féjhez menés (élettársi vi-
szony), szülés, fiúknál pedig a munka-
vállalás.   A  tanulmányaikat  befejezők
közel   50%-a   érettségit   adó   intézmé-
nyekben tanult, illetve tanul tovább. Kö-
zülük évente 2-3  diák felsőfokú  intéz-
ményben folytatja tovább tanulmányait.
A Kalyi Jag szakiskola fokozott figyel-
met    szentel    tanulói    szabadidejének
hasznos eltöltésére is. Emek érdekében
a  diákönkormányzat  és  az  iskolaszék
kö2reműködésével     sikerült     néhány
programmal    hagyományt    teremteni.
Ilyen programok többek között  a  Sza-
lagavató,  és  Farsangibál,  a  Ballagás,  a
közös  Mikulás  és  Karácsonyi  ünnep-
ségek, az ingyenes Kalyi Jag koncertek,
a    Gandhi    napokon    való    részvétel,
valamint    a    nyári    életmód    táborok.
Szereménk  elémi,  hogy  tanulóink  ne
érezzék   kényszemek   a   tanulást,    és
tudatosan készüljenek az önálló fehőtt

életre.   Hggy   értek-e  támadások  ben-
nünket?  0,  persze,  hogy  értek!  Bizo-
nyos körök, azt állították, hogy mi get-
tósítunk...     Ez    nevetséges!     Eredmé-
nyeink,   a   gyerek   létszám   mind   azt
mutatja,  hogy  nagyobb  szükség  van  a
Kalyi   Jag   Szakiskolára,   mint  valaha.
Remémetőleg hamarosan szakiskola és
szakközépiskola leszünk. Bővülne a vá-
lasztható szakmák köre, több tantárgyat
tanítanánk, és az anyaiskolában érettsé-
gizhemének  a  gyerekeink.  Iskolánk  az
iskolacélú átalakítás után a Bajza u. 53-
ban    fog    működni.    Az    épületet`    a
Fővárosi     Önkományzattól     kaptuk.
Hogy mikor indulunk az új helyen, csak
pénz  kérdése.  Remélhetőleg jó  időben
be  tudjuk  fejezni  az  átalakítást,  a  fel-
újítást.

###
Szeretek tanítani. Ez a munka nem ha-

sonlímató össze semmi mással. Minden
rossz,  ami jellemző  lehet egy többségi
iskolában,  itt koncentráltan jelentkezik.

A követelmény rendszerünk magas. Té-
ved  aki  azt  hiszi,  hogy  a  Kalyi  Jag
Szakiskolában nem kell tanulni!  Igyek-
szünk jó iskolát csináhi. Én arra kérem
a   tanáraimat   mindig,   hogy   legyenek
rugalmasak, találják meg a hangot a diá-
kokkal.  És,  hogy  meg  is  találják,  azt
eredményeink igazolj ák.

**#
Beszélgetésünk     elején     mondtam,

hogy  nekem nincs  mit takargamom  és
szégyellnem.  Úgy  érzem  sok  mindent
megtettem ami hasznára vált a cigány-
ságnak.  Ehhez  képest,  egyik  napról  a
másikra   hajléktalan   lehetek...    Holott
egyedül nevelem  a  11  éves fiamat...  54
éves vagyok Magda.  Az újrakezdéshez
már  nem  vagyok  fiatal.  Sok  mindent
megéltem,   de   úgy   érzem   az   utolsó
percig harcolnom kell az életben mara-
dásért, minden értelemben...

Szécsi Magda
Fotó: Nyári Gyu]a

Népszeű
a közösségfeilesztőő kéiizés
i±M-LE

gffiffÉffkEffi-É-riDé!széLesebb!söiie!se!!

kfferieszleni.áEEffiLgffi
Aeé!gzLE=)ím!n±g32eigémí

kÉebbsésLiönkgrmányzaflg!ffiffiE
asszisztensek.
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A népszerűségnek több oka van.
A jelentkezőket nagyban motiválja a
képzést követő biztos munka, hiszen a
munkaügyi  központ  legújabb  tervei
közöttszerepelahallgatókhároméves
100% -os bértámogatása.  A képzésre
delegáló települések pedig, az érintett
cigány   célcsoport   aktivizálhatóságá-
nak reményében számítanak a közös-
ségfejlesztőkre.

Azl999-benjóváhagyottközéptávú
intézkedési csomag többek között azt
célozta meg, hogy  a roma népesség-
nek bővüljenek a foglalkoztatási lehe-
tőségei  a munkaügyi központok és  a
cigány   kisebbségi   önkományzatok
közötti együttműködés révén. Mindez
azonban  csak  akkor  valósulhat  meg,
ha javul a célcsoport aktivizálhatósá-
ga,   bevonhatósága   az   őket   érintő
problémák   megoldásába.   Ezt   elő-
segítendő programként indult a roma
közösségfejlesztők   képzése   és   ké-

sőbbi  támogatott  foglalkoztatása.  A
program  valódi  célja,  hogy  a  roma
asszisztensek   képesek   legyenek   a
térségben  élő  romák  problémáinak
belülről történő  feltárására, érdekeik
képviseletére.

= A végzett hallgatókat kisebbs_égi

önkormányzatok,   települési   önkor:
mányzatok,    családsegítő    intézmé-
nyek    alkalmazzák    szíves_en,    me_rt
hogysemmiféleanyagiterhe.tn.emje-
lerit  f ;oglalkoztatásuk  -  tuid"k mpg.
Bank  Richárdtól,  a  DRK  képzési
szektorvezetőjétől. -Je/e#/eg 23 /ő'-
vel  folyik  a  tanf;olyam,  mely  p}fij.u:
30:ig  tart.  A  671  órás,  5  és fé!  hó:
nap-os  képzésen  a  hallgatók_  ?lsq!á-
tírihatják   a   jövőbeni   mnkájukfloz.
szükiéges     tudnivalókat.     Tf_nyl_n_a_k
számítógép - kezelést, amiről OKJ:s
bizonyítványt     kapnak,      közös_ség-
f ;ej lesztést, valamint résztve:zne^k qn:
i;mereti   és   drogprevenciós  fbglal-
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kozásokon. Vizsgaként szakdolgozatot
kell készíteniük megadott témák közül
vála]ztva, saüát településük}e levetítve.

Az  előző   „csapat"   hallgatói  sike-
resen   elhelyezkedtek,   megbízhatóan
végzík munkáüukat. Kisebb értelmezési
problémák azonban adódnak a közös-
sédejlesztőkf;eladatkörénekmeghatá-
rozásakor. Ugyanis nem ártana eldön-
teni, hogy a közösséúejlesztő tagja-e
a  kisebbségi  önkormányzatnak,  vagy
kívülrőlsegítimunkájukat.Afeladat.pk
rendkívül  összemosódnak.  A  CKO-k
szívesen   dolgoznak   asszisztensekkel,
hiszen nekik megvan az az előképzett~
ségük,  amely  lehetővé  teszi  a  valódi
közösségi  munkát,  a  pályázati  anya-
gok elkészítését, valamint a hivatalos
ügyek  intézését.  A  tanultakat  hcw;zno-
sítva  bármilyen  szervezést  lebonyolí-
tanak,  és  saünos  cizt kell  hogy  mond-
jam, a testület iagjaival ellentétben.

Armak   idején   a   program   szüle-
tésekor  arról volt  szó,  hogy  d közös-
sédéjlesztők  teljesen  ki}lönálló  mn-
kát végeznek. Segítik és összetartják a
közösséget.  Ma  már  viszont  teljesen
összemosódtak a feladatok.    Vélemé-
nyem  szerint  mindenképpen  hosszú-
távra    kellene    kiépíteni    a    képzési
konstrukciót,  megnézve  azt,  hogy  az
Unióban   szükség   lesz-e   kisebbségi
önkormányzatokra.     Ha     nem,     az
asszísztensek feladatai  meghatványo-
zódnak,  mert roma közösségek akkor
is  lesznek,  akiknek ugyanolyan  szük-
ségük lesz a segítségre.

A  végzett  asszisztensek  nagyon jól
dolgoznak.   Személyes   tapasztalatból
mondhatom, hogy azon a településen
ahol van közösséúejlesztő, ott sokkal
egyszerűbb  szeryezni  átképzést  célzó
r-őma okíatást. Ők azok, aíikf tlkeresik
a    potenciális    célhallgatóságot,    is-
merve    lehetőségeiket,    agitálnak    a
képzésre.  A képzés  színvonalát emeli,
hogy  végíg követik  az  oktatás  folya-
matát,  ügyelve  a  rendszeres  tanulói
meüelenésre.

Szintén csak személyes véleményem,
hogy    a    közössédejlesztők    képzési
tematikáúát       f;ejleszteni,       fi.íssíteni
kellene.  Sőt,  a  már  végzett  tanulók
f;olyamatos   képzését   is   szorgalmaz-
nám,  kiszélesítve  a  kört  a  kisebbségí
önkori'nányzati  képviselőkkel.   Soldcal
hatékonyabb munkát végezhetnének a
közösség    érdekében,    ha    képzésük
f ;oíyamatossá vá[na.

A f;otó illusztráció

###
Furákné   Lázók   Erzsébet   Jászki-
sénől jár be mindennap az oktatásra.
Saját  bevallása  szerint  imád  tanulni,
éppen ezért nem hagyta ki a kínálkozó
lehetőséget.

„A   tanulás   az   egyetlen   útja   a
felemelkedésnek és  ciz előrejutásnak.
Csakis  ezen  az  úton  tudunk fellépni
az  előítéletesség  ellen,  elősegítve  a
romákról kialakult negatív kép meg-
változását.  A gyerekeimet is  ebben a
szellemben  nevelem.   Az   én   telepü-
lésemen  elég  jó  a  roma  és  a  nem
roma   emberek  viszonya,   de  saünos
nagyon sok a munkanélküli. A romák
színte    csak   a   közhasznú   munkát
tudüák   kihasználni.    Ha   végzek   a
tanfiolyamon,  előreláthatóan  a  tele-
pülési önkormányzatnál fogom hasz-
nosítani  a  tanultakat.  Nagyon  sze-
retnék  az  emberelcnek  segíteni.  Már
most is nagyon sokan fiordulpak hoz-
zám  kérvényes  ügyeikkel.  Ugy  gon-
dolom,  hogy  az  itt  tanultakat  maxi-
málisan fiel  tudom maüd használni  a
jövőbeni      közösséstejlesztő      mun-
kámban    és    köszönöm    az    illeté-
keseknek, hogy lehetőséget kaptam a
tanulásra."

Kovács Józsefné azért kezdte  el  a
képzést,   mert   mindenképpep   meg
akarta tanulni  a  számítógép  kezelést.
Sok   éve   már,   hogy   Lmgo   Drom
elnökként és képviselőként tevékeny-
kedik Kisújszálláson, így a közösségi
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munka,  mint  tevékenységi  kör  nem
idegen számára.

„Nagyon  sokat  segít  az  iskola.   A
meglévő    tapasztalataimat   kiegészíi-
hetem  a tanultakkal  és  biztos  vagyok
benne,  hogy  a hatékonyság  a  későb-
biekben  megmutatkozik.  `92  óta vég-
zek közösségi munkát,  de úgyvélem a
tanulás  soha nem  árt.  Nap mint nap
szembe kell néznünk hiányosságaink-
kal,   melyeket   csakis   tanulás   útján,
önmagunk    fejlesztésével     küszöböl-
hetünk  ki.   Számomra  a  legnagyobb
segítséget  a  számítógép  kezelésének
elsajátítása  jelenti,   hiszen   ma   már
nélkülözhetetlen    a    hatékony    mun-
kához."

Mányi  Jenő,  a  nagyrészt  romák
lakta  Tiszabőről jár  a  tanfolyamra.
A  tartós  munkanélküli  roma  férfi
minden    eddigi    próbálkozása    ku-
darcba fulladt a munkakeresésben.
A   munkaügyi  központban  hívták
fel  a  figyelmét  a  képzés  lehetősé-
gére.

„Mindenképpen   a   későbbi   biztos
munka  reményében  vállaltam  a  tan-
f;olyam   elvégzését.   A  jövőben   nagy
valószínűséggel  a családsegítők helyí
csapatát  f;ogom  erősíteni.  Nem  két-
séges,  hogy  származásom,  vagyis  a
helyi   közösség   ismerete   és    az    itt
tanultak alkalmazása sokat segít maüd
a   segítő   és   közösséúejlesztő   mun-
kában."

Lukács nona
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Az ősmagyarok 1. Szent lstván királyunk
megkoronázása és uralkodása révén felvették
a kereszténységet államot alapítottak, s fész-
ket,  otthont,  hazát teremtettek az  ide  érkező
népnek,  közöttük  a  cigányságnak  is.  A  ro-
mákat egész Euópában megvetették, üldöz-
ték, nem fogadták be. Ahol időlegesen sátrat
vertek ott volt az otthonuk, míg tovább nem
üldözték őket.

Nem  csak a vérünk,  az  örökös vándorlás
ösztöne,  s  nem  csak  gyökereinlc  hanem  az
állandó küzdelem is am kényszerittette, s az
üldöztetések is  a  kényszeiű  útkeresésre  sar-
kallták  őket  az  életbenmaradásuk  femtartá-
sáért. Zsigereikben hordták a szabadság utáni
vágyat.  Képtelenek  voltak  hosszú  évszáza-
dokig  megbékélni   a  társadalmi   kötelezett-
ségekkel,  béklyóként nehezedett rájuk a tár-
sadalmi beilleszkedés kényszere, rendje.

Lakatos Menyhért
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Ahol  elhaladtak vagy ideiglenesen megte-
lepedtek, magukba olvasztották az ott élő né-
pek  kultúráját,  szokásait,  s  ezekkel  ötvö2ve
gazdagították és teljesítették ki az őshazából
hozott,  s  megőrzött  cigánykultúrát.  Hosszú
évtizedekben, küzdelmekben született meg a
cigányság identitása, amelyet gazdag kultúrá-
jukban, hagyományaikban, ősi mese és mon-
davilágukban énekeikben és táncaikban ma is
őriznek.

Irnmár évszázadok óta él együtt a romaság
a  magyarokkal  egy  hazában,  a  Kárpát  me-
dencében.   Küzdelmekben,   közös   harcban,
sok-sok   ellentmondást   leküzdve,   békében,
haragban kovácsolódik mind a mai napig ez
az együttélés.  A romák szívósságuknak,  ed-
zettségüknek  köszönhetik,  hogy  megőrizték
saját  kultúrájukat,  s  gazdagították a  magyar
kultúrával keveredve a saját és a közös kin-
csünket.  Hamis  minden  olyan  teória,  amely
értékrendet  igyekszik  felállítani   a  kultúrák
között.  Nem  szabad rangsorolni,  mert nincs
alá és  felé rendelt  kultúra,  csak  egyenrangú
kultúra van.

Közismertek  azok  a  hátrányok,  melyeket
részben  történelmünk  folyamán  elszenved-
tünk, s a máig élő, ható diszkrimináció, meg-
különböztetés, amelyeket el kell szenvednie a
cigányságnak.  Mégis  azt  valljuk:  Európába
magyar állampolgárokként a cigányság nem
csak    elmaradoftságával,    anyagi    szegény-
ségével,  de  szellemi  kincseivel  is  kopogtat.
Azokkal  az  értékekkel,  amelyekkel  hozzá-
járultunk e haza megbecsüléséhez.

A cigányság a magyar történelem folyamán

##öknö:ájftó'To:lk:tá;la`tksoltaó#régÁY:it
mellett,  kardot  rántott  a  szabadságért  Thö-
köly,  Rákóczi,  Kossuth  oldalán,  hösi  halált
halt  a  szabadságh,arcokban  a  labancok  ellen
vívott csatákban. Es megszületett magyar ver-
bunkjaival,  Bihari,  Czinka  Panna,  Dankó
Pista  muzsikájával  biztatoft,  sarkallta  kitar-

Péli Tamás

tásra  évszázadok  harcaiban  a haza oldalán  a
magyarságot.  Visszük  magunkkal  kézműves
iparunkat,  azt  a  hallatlan  mély,  egyedülálló,
szenvedélyes    művészeteinkben    tükröződő
érzelmi  világunkat,  amelyet  a  világhíiű  köl-
tőink, képzőművészeink, zenészeink alkottak
meg, amelyek a hegedűk hújain símak fel, s
világhódító   körutak   során   meghódítják   a
népeket,   s   mind   Keleten,   mind  Nyugaton
szívükbe zámak az emberek milliói.

Szellemi  kincseivel  a  romák  legkiválóbb
alkotásai már Európában vannak. Elfogadták,
befogadták, elismerték értékeinket. Bari Ká-
roly  Kossuth-di'jas  folklorista  költőnk,  a  ci-

gány    Ady    szellemi    nagyságát,    Lakatos
Menyhért Füstös képeit,  Péli Tamás ősi ci-
gány  pannóját,  mely  féltve  őrzött  kincse  a
tiszadobi   Andrássy   kastélynak,   Szentand-
rássy  Hámas  oltárképét,  a  cigány  Picasso
Balázs János világot hódító képeit, a 100 Ta-
gú Cigány Zenekar kultumisszióját, a Kályi
Jag sikereit, Choli Daróczi  József Bibliáját,
József Attila fordításait, Nagy  Gusztáv ro-
ma nyelviie fordi'tott Ember tragédiáját, Cse-
mer  Géza  színdarabjait,  Európa  és  Japán
színpadjain  dörgő  taps  fogadja  a  cimbalom
Paganinijének, Okrös Oszkárnak virtuozi-
tását, hegedűseink csillogó játékát, zongoris-
táink  sikereit,  Szakcsi  Lakatos  Béla  világ-
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Bangó Margitot, sok-sok fiatal költőnk alko-
tásait,   a   roma   költészetet,   irodalmat,   kép~
zőművészetet  megteremtő  és   ápoló   líriku-
sainkat és sok-sok fel nem sorolt értékehket,
s mindazokat, akiknek Magyarország a hazá-
ja, itt vamak otthon cigányként is.

Azal,   hogy   Magyarország   az   egyesült
Euópa tagja lesz nőnek a cigányság esélyei is,
segi'tséget,  támogatást  kapunk  eharadottsá-
gunk,  szegénységünk  leküzdésére.   Esélyt  a
felzárkózásra, noha jól tudjuk, hogy a cigány-
ság  sok-sok  gondot,  problémát,  megoldásra
váró teendőt is  csomagjában  cipel.  De hogy
mindez a hátiány csökkenjen, s e hazában élő
cigányság  biztos jövője  is  megalapozottabb
legyen,  s  elérhető  közelségbe  kerüljön  vala-
mennyiünknek, a cigányságnak is többet kell
temie.  Ehhez  ad  lehetőséget,  teremt  esélyt
hazánknak a közös Euópába való részvétel.

Naivitás  leme,  ha  2004.  május  elsején  a
belépésünket megpecsételő aláírást követően
azt  vámánk,  hogy  máról  holnapra  megvál-
tozik most már a cigányság élethelyzete, job-
ban fog élni. Nem!  Ez hosszú folyamat ered-
ménye lehet csak, s generációs feladat, mely-
ben tisztességesen részt kell vállalnia a hazai
roma  társadalom  minden  taáának  is.  Csak
így  érkezhetünk  el  anyagiákban  és   szelle-
miekben egyaránt Euópába.

Farkas Kálmán
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Ismeritik meg az Európai Uniót

1949: Az Euópai Tanács megalakulása. Az ET párhu-
zamosan   működik   az   Euópai   Unió    szeNezeteivel.
Alapítója ugyanaz az öt ország,  melyek a már megszűnt
Brüsszeli  Szövetséget  kötötték.  Az  ET-nak  ma  már  40
ország tagja, köztük van az összes EU tagállam és tagjelölt
is.   Elsősorban  emberiogi   és   kömyezetvédelmi   problé-
mákkal  foglalkozik,  a  tagországoknak  ajánlásokat  tehet,
melyek  betartása  nem  kötelező,  de  illendő.   Székhelye
Strasbougban  van,  és  a  Tanács  hozta  léti.e  az  Euópai
Embeboti  Bíróságot  is.  Inté2ményesült  fomát  1974-től
kaptak a csúcsvezetők megbeszélései.

1979-ben az Euópai Parlament képviselőit először vá-
lasztották közvetlen szavazással a tagországok polgárai.

1981-ben csatlakozik tizedikként Görögország az akkor
még    Euópai    Gazdasági    Közösség    néven    működő
konszenzushoz.1973-ban volt az első bővítés, EGK tagja
lett Dánia, Írország, és Nagy-Britamia. A norvégok 1972-
ben népszavazáson utasították el a csatlakozást.

1985-ben a tagok Milánóban állapodtak meg arról, hogy
1992-ben   új   szerződést   kötiiek   a   felszabadított   belső
piacokról, és a központi közösségi szervezetek hatalmának
megerősítéséről. Ez a megállapodás készítette elő Euópa
megszületését.
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Euópai  Közösség  hivatalos  himnusza,  és  a  kék  alapon
körbe rendezett sárga csillagok zászlój a. A szimbólumokat
megtartotta az Euópai Unió is.

1989-ben  Az  Euópai  Közösség  állam  és  kományíői
elkötelezték  magukat  a  közös   valuta  bevezetése   és  a
központi bank felállítása mellett. Rá egy évre megszületik
a      Schengeni      Egyezmény,      melynek      értelmében
megszüntették  a  tagállamok  közötti  határellenőrzést,   a
Közösségi és a kívülálló országok határain pedig egységes
határvédelmi   rendszert   állítottak   fel.   A   megállapodás
1995-ben  lépett  hatályba.  Az  Unión  belüli  utazáshoz  a

tagállamok   állampolgárainak   azóta   útlevelet   sem   kell
magukkal vinniük.

1992   februáriában   Maastrichtban   a   tagországok   az
Euópai Gazdasági Közösséget Euópai Unióvá alakították
át.  Az  új  alapokon  működő,  sokkal  szorosabb  együtt-
működés prograipjában szerepelt a közös valuta beveze-
tése,  a közös  külpolitika  és  védelri  politika  hivatalossá
tétele.  Az urió polgárai szabadon költözhetnek és vállal-
hatnak  munkát  a  tagországokban,  és  szavazhatnak  más
tagállam  önkományzati  választásán.  Sok  területen  egy-
ségesítették  a  tagországok  törvénykezését.  Az  országok
közti  kereskedelmi  korlátozások  megszűnésével  létrejött
az úgynevezett Egységes Piac. A szerződés `93 novembe-
rében lépett hatályba.

Az  1997-es  Amszterdami  szerződés  még  szorosabbá
fiizte   az  együttműködést.   Egységesítették   a   menekült-
ügyet, a foglaucoztatáspolitikát és a szociális törvények egy
részét.   Az  Euópa  Parlament  jogkörét  kibővítették.   A
szerződés 1999-ben lépett hatályba.

1998-ban  induhak meg a tárgyalások a  dél-  és  kelet-
euópai   országokkal   a   csatlakozásról.   Először   Cipms,
Csehország, Esztország, Lengyelország, Magyarország és
Szlovénia  vehetett  részt  a  tárgyalásokon,  majd  később
csatlakozhatott  melléjük  Bulgária,  Lettország,  Litvánia,
Málta,  Szlovákia  és  Románia  is.  2000-ben  kezdődött  a
nizzai    tanácskozás,     melynek    záródokumentumát    a
következő évben írták alá a tagállamok. Rögzítette azokat
az  intézményi  refomokat,  melyek  az  Unió  bővítéséhez
szükségesek.  2001-ben  pedig  megnevezik  a   10  beftitót.
Hivatalosan bejelentik,  hogy várhatóan  2004-ben,  25-
re nő a tagállamok száma. A tíz kiválasztott között ott
van hazánk is. 2002 decemberében az EU megegyezett
mind  a  10  csatlakozásra  váró  tagállammal,  lezárták  a
csatlakozási      feltételekről      szóló      fejezeteket,      és
kijelentették, hogy 2004. május elsején beléphetnek az
országok az Unióba.

Összeállította: Lukács llona
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Amikor Aiany  János -  az  általa addig teljesen  isme-
retlen szerzö - Madách drámai költeménye, Az ember tra-
gédiája kéziratának utolsó oldalára ért, megrendülten írta az
aljába: „ex leone-leonem", azaz: oroszlánról az oroszlánt. A
köméről  is  megismemi  az  oroszlánt"  latin  közmondást
alakította át, azt kívánván jelezni, hogy  Madách már nem
kezdő tehetség, hanem kifonott alkotó. Nos, ilyenfokú katar-
tik`n élményben kétség kívül nem részesül, aki  ro'ÍÁ O/jtJc'r
karcsú kötetét, a F€Acít7 ÍÁ'góe# című versválogatást értő sze-
mekkel  olvassa  végig,  de  azt  azért  Örömmel  állapíthatja
meg:  költő  született.  (Erre  egyébként az ifiú szerzőnek fo-
lyóiratunk legutóbbi számában közreadott két költeménye is
bizonyság lehet.)

Be  kell  valljam,  hogy  kissé  elfogult  vagyok  a  fiatal-
emberrel  kapcsolatban,  hiszen  hoss2abb  ideje  igyekszem
nyomon kísémi bontakozó tehetségét.  0livér már diákköl-
tőként is felhívta magára a figyelmet: a sárvári, majd a ba-
lassagyamati irodalmi versenyen is díjat nyert alkotásaival,
2000-ben pedig  a „Hit a  szóban" című  antológia  is  helyet
adott néhány művének. Versei előtt - fiatal kora ellenére -
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ország című napilap is.

Fecske  Csaba,  a  könyv  egyik  ajánlója  így  fogalmaz
„TóthOlivérmögöttnemállmeggyőzőerejűélemű,csupán
néhány ígéretes, őszinte vers. 01ykor egyetlen sor, egy szép
metaforamutatjatehetségét..."Emélazonbanjóvaltöbbről
van szó. Bátmn vállalom az ítéletet: Tóth Olivér tehetséges,
az oroszlánkörinöknél már most is többet mutat. A huszon-
egyedik  évében  járó  cigány  költő  érzékenysége  a  vers-
helyzetekre érettebb alkotók között is ritka. A bányászvilág
mélyéből érkezett (csakúgy, mint a hasonlóan diákköltőként
kezdő,  nagy  tehetségű  és  ma  méltatlanul `csak  háttérben
ragyogó Rigó József). Hasonlatai, példázatai jelentős része
is  a támamélyből  kerül  napvilágia  (s  olyannyira jellemző
költészetére, mint néhai Szepesi Józsefiink korai verseiben a
proli-lét  költői  képei).  Bár  kömyen  beleléphetiie,  mégis

sikerül elkerülnie az epigonság, az utánzás csapdáit. Cigány
tirgyú   verseiben   sem   köszönnek   vissza   unossá   csépelt
fordulatok  csak  azért,  hogy  a  roma  költőként  szerezhető
kiadási támogatáshoz szükséges penzumot teljesítse. Egyé-
ni,  tehát  hiteles  cigányságélményben  lehet  részünk:  saját
sors felesel a korral. Költői erényei közt feltétlenül említést
érdemel az is, hogy erős ura a nyelvnek: lírája tud zengzetes
és egyszerű is lemi, s többnyire képes a keresetlenség érzetét
kelteni.  A játékosság,  a  könnyedség  azonban  elkeriili,  ér-
ződik, hogy számára még csak felszabadító önkínzás a vers
születése. Megénekelt életsorsát végig gondolva persze ezen
aligha csodálkozhatunk.

Félve  merem  csak  leími,  nehogy  önmagát  beteljesítő
j,Óslaftá kerekedjen, de mintha szeretetlenség lebegné körül.
0 maga ezemyi szállal kötődne - ezt sugározzák versei - de
a visszakötések,  hozzá  való ragaszkodások elenyésző  nyo-
mokat  hagynak  sorai  közöft.  A  fiatalok  világában  gyakori
jelenség  ez,  itt  azonban  az  életöröm  oly  nagyfolal  hiánya
feszül lelkeinknek, ami mindenképpen veszélytjelez. Tessék
odafigyelni   rá,   és  szeretni  Tóth  Olivéii!   Alaposan  kiér-
demelte!  Szepesi  József óta  tudjuk:  „a  kezdő  bízhat".  Hi-
szem, hogy ez nemcsak a poétára, a kezdő Tóth Olivér-ol-
vasókra is igaz.

(A  knyv  - melyet  a  miskolci  Fel_ső-Magyarorsz4g
Kajadboádgaopng:.o,t;ndvra#§enur#ííní%ob§ö###o,,e,]%ebna;íPü
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A közelmúltban jelent meg a húszéves  Oktatáskutató
lntézet  új  kiadványa,  a  CÍ.gH'nj; g}/"eACA  az  ó/fdóHos  Ás-
Ao/Ű'bm  című  tanulmánykötet,  amelyet  a ff4vas  Gű'óor -
Kemény lstván - Liskó llona sz;enőh+áTmas rieve.fé+]e}ez.
A  szociálisan  hátrányos  helyzetű  cigány  gyerekek  okta-
tásának  fontosságát  a  rendszerváltás  óta  minden  komány
elismerte  azonban a  '90-es évek kományzati  intézkedései
sem voltak képesek ellensúlyozni  sem  a lakóhelyi  adottsá-
gokból  acistelepülések,  depressziós  térségek)  számazó  is-
kolai   hátrányokat,   sem   a   többségi   társadalmi   kömyezet
előítéletes magatariását ~ állapítják meg a kutatók. Jelzik azt
is, hogy a fokozatosan javuló iskoláztatási adatok ellenére az
említett   évtized   végétől   kezdődően   egyre   több   cigány
kisebbségi   érdekvédelmi   szervezet   bírálja   a   közoktatási
rendszert, a cigány gyerekeket ért hátrányos megkülönböz-
tetés  és  az  intézinények szintjén  megnyilvánuló  elkülönítő
töi.ekvések miatt. Az Oktatáskutató lntézet az  l 999/2000-es
tanévben  azért  kezdte  meg  felmérés-sorozatát,  hogy  valós
képet szerezhessünk a cigány diákok tanulási körülményei-
ről, sérelmeikről  és szervezett hátrányaikról,  illetve elkülö-
nítésük  mértékéről,  valamint  mindezek  okairól.   192  isko-
lában beszélgettek a roma tanulók szüleivel (összesen csak-
nem   1800   személlyel),   az   iskolafemtartókkal,   az   igaz-
gatókkal  és  az osztályfőnökökkel.  Jegyzőkönyveket vettek
fel az adott településen tapasztaltakról, valamint az iskola- és
óralátogatások tapasztalatairól i s.

Egyetlen megállapítás is pontosan elég, hogy felhasítsa
azt  a  szövetet,   amely  eltakamá  mindazt,   amit  korszerű
pedagóriaként, cigány fiataljaink rovására művelnek az or-
szágban. A szociokulturális szempontból hátrányos helyzetű
gyerekek  elkülönített  oktatását  kizárólag  az  oktatás  minő-
sége,  hatékonysága  és  eredményessége  (a  felzárkóztatás
sikere) igazolhatná -állapítják meg a szerzők, Tögzítve azt a
szomorú  tényt   is,  hogy  jelenleg  az  elkülönített  oktatási
fomákban   folyó  oktatás  minőségét  és   eredményességét
senki sem méri. Az iskolák akkor is beindíthatják évről-évre
ezt a fomát, ha az iskoláztatás utolsó évéig sem következik
be  a  felzárkózás,  sőt  bevallottan  csökkentett  követelmé-
nyeket támasztanak az ezekbe az osztályokba járó gyerekek
számára.  A  könyv  rengeteg  adatsoml  dolgozik.   Fontos

ápl:ákegsz3tá%ívfi:g3áóá:li31.Ci,gÉárndyekpees:agsgsoébp=te=
utóbbiak   értékelik   csökkent   értékűnek,    s   fogadják   el
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nehezebben a cigány számazású tanítókat, tanárokat.) Szó kerül a
cigány  fiatalok továbbpnulási  szándékaiiól,  kimaradási  mutatóik-
ról,   s  azok  okairól.   Erdemes   fontolgahi   a  szokások  erejét,   s
megváltoztathatóságának  esélyeit,  hiszen  -  merint  csak  számok
igazolják - jelentős  arányban  a  lányok  áldott  állapotba  kerülése
okozza   az   iskolai   tanulmányok   megszakítását.    Az   is   döntő
tényezőnek bizonyul a tanulási sikertelenségben, ha már a tanulók
szülei sem tudhamak magukénak iskolai sikereket.  0lyan ez, mint
egy fordított maghasadás. Nemzedékről nemzedékie szűkülő tudás
hagyományozódik   át   e   rétegek   közt,   tökéletes   esélytelenséget
jelentve  az  éppen  munkaerő-piacra  lépő  korosztálynak.  Történik
mindez  akkor,  amikor  ugyanebben  a  hazai  cigányságból  örven-

g:g;siine:g#?nt:,b:e.nki:.múaáe#iE*eézíi-ő;S|khqzkéeiisáoo`náákáL::
végérvényesen   megindult   a   hazai   roma   lakosság   tudásalapú
kettészakadása.  Az  iskolai  oktatás,  a  felzárkóztatás  legfontosabb

intézménye,   úgy   tűnik,   képtelen   a  jelenlegi   feltételrendszerek
közepette  eleget  temi   a  ránehezedő   társadalmi   nyomásnak.   A
közelmúlt számos eseménye igazolta, hogy az előítéletek bővítetten
temelődnek újra a közoktatás berkein belül. Iskoláink falain belül jó
néhány  helyen  áldatlan  állapotok  uralkodnak.  Az  Uj  Mandátum
Kiadó kötete ezek mélyére hatol, emél többet azonban nem tehet. A
megoldás   az   oktatáspolitikusokra,   a   pedagógusokra,   a   cigány
szervezetekre, s pagukia a cigány családokra vár. Kölcsönösen egy-
másra  utaltak.   Onmagukban,  külön-külön  aligha  lábalhamak  ki
ebből az - érzésem szerint - egyre növekvő ingoványból.

(Az    említett    kiadváro/    megvásárolható    az    Oktatáslcutaió
lntézetben, de leNélben is megrendelhető a 1054. Bp„ Báthori u.10.
címen.)

-  Hegedűs Sándor -

irodalmi kön
Tavaly  a  Beregi  Kulturális  Napok  kere-

tében a szépséges nevű Aranyosapátiban, e
csupa  virágos  kertekkel,  szépen  gondozott
faluba  invitáltak  meg  azzal,  hogy  tartsak
előadást  az  iskolában  gyerekeknek,  felnőt-
teknek  a  cigány  kultúráról,  különös  tekin-
tettel   a  roma   irodalomról.   Nem   akartam
elhinni, amikor elmondta a Vásárosnaményi
Könyvtár vezetője,  azért helyezték át más-
napra az én előadásomat, mert a városból is
többen szándékoznak meghallgatni, pert az
előző   napon   Pomogáts   Bé]a,   az   lrószö-
vetség  elnöke  tartotta  a  megnyitót,  s  anól
sem  szerettek  volna lemaradni,  de  minden-
képpen ott akartak lemi Aranyosapátiban is.
Mivel azonban egybeesett a megnyitó és az
én  előadásom,  úgy  döntöttek  áthelyezik,  s
Aranyosapátiba  invitálják a kömyék  iroda-
lom-kedvelő közönségét.

Tudom, hogy az érdeklődés elsősorban a
roma  irodalomnak  szólt,  s  azért  tapasztal-
hattam hallatlan nagy kíváncsiságot.  Szom-
jazták minden  s2avam,  hiszen  először hall-
hattak a roma kultúra és  irodalom gyöngy-
szemeiről.  Teljesen  megtelt  a  gondozott  is-
kola nagy teme. Büszkeség töltötte el Koz-
ma Károl)A, az igazgatót.  Valójában akkor
határoztak az aranyosapátiak cigány irodal-
mi kiskönyvtár megalapozásáról. Ekkor vet-
ték  fel  a kapcsolatot  a  Szolnokon  működő
„Oktatási  és Továbbképzési Központ" Ala-
pítvány dolgozóival, s rendelték meg az első
roma  irodalmi  munkákat.   Azóta  rendsze-
resen  jelentkeznek,   kevéske  pénzükből   is
áldoznak a roma irodalom legtüabb műveire.

Piricse, ez a maroknyi  homokfalu egyike
azoknak a legcsóróbb településeknek, amely
szomszédaival, Nyi'rbéltekkel,  Penészlekkel
együtt  e  haza  „koldusai",  s  emek  ellenére
példája  csodálatra  méltó.   Iskolájában  pél-
dásan, jó megértésben együtt élnek cigány és
nem   cigány   tapulók,   nincs   külön   kanál,
pohár, tányér, s E]es Miklós igazgató empa-
tikus vezetésével pél damutató eredményeket
émek el tanulói a cigány irodalom és kultúra
művelésében, tebesztésében.  Az egész kör-
zetben óriási hírverése van mindig a Piricsén

vűrakaziskolákban
rendezett tíz-tizenöt iskola cigány tanulóinak
irodalmi  vetélkedőjének.  Ezeknek  a  külde-
téseknek a nyomán  indult el  e  szegény tér-
ségben   az   iskolákban   a   cigány   irodalom
ki skönyvtárainak a megalapozása.

Csak   az   elismerés   hangján   szólhatunk
azokról  az önkományzatokról,  polgámes-
terekről, vállalatvezetőkről, akik felismerték
és   felajánlásaikkal   is   segítették,   (segítik)
hogy  minél  több  általános  iskolákban  léte-
süljenek a roma irodalmat népszerűsítő mű-
helyek. Elsők között kell megemlíteni Máté-
szalka egykori polgámesterét, ma a megyei
közgyűlés    egyik    alelnöke    dr.    Szilág)ri
Dénest, aki első szóra segi'tett, s így jutottak
hozzá a város iskolái cigány írók műveihez.
Elismeréssel   szólhatunk  Bakk  Zoltánról,
Törökszentmiklós  polgámesteréről,  Iklódi
Lászlóról   Nyímada    első    emberéről,    a
Móricz Zsigmond Szabolcs-Szatmár megyei
Városi    Könyvtárának    igazgatójáról,    dr.
Nagy Lászlóról, s a roma irodalmat szívén
viselő  könyvtárosáról  Lukács  llonkáról  és
sok másról.

Szívén  viseli  a roma irodalom támogatá-
sát dr.  Bíró Miklós,  Mátészalka új  polgár-
mestere is. dr. Béres József, a világhíiű fel-
találó  adománya  révén jutottak  cigány  iro-
dalmi művekhez a törökszentmiklósi, a kar-
cagi, a tiszapüspöki általános iskolák. S alig
van   Szabolcsban   olyan,   különböző   kép-
zésben  résztvett  s  résztvevő   felnőtt  roma
ember, aki Lőkös Sándor a Keleti Ébredés
Közalapítvány  Kuatórium  elnöke  által  ne
kapott  volna  egy-egy  sikeres  vizsgája  után
cigány  irodalmi  művet.  Ezek  száma  meg-
haladta a több százat!  Buda Barna igazgató
úr vezetésével  megkezdték Nyíregyházán a
Göllesz  Viktor  tanintézményben  is  a  roma
irodalmi kiskönyvtár megalapozását. Együd
András  igazgató  figyelmessége  és  Baráth
Katalin  tanámő  gondoskodása  révén  ma
már  az  állami  gondozott  fiatalok  jelentős
része is olvas cigány irodalmat S2abolcsban.
Üzemi    munkások    kezébe    kerülnek    a
legújabb    roma    irodalmi    művek    Holp
Jánosnak,  a  Divat  Ruházati   Kft  igazga-
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tójának a gondoskodása révén. Nyíregyháza
megyei  jogú   város,   és   a   megyei   önkor-
mányzat  oktatási  és  kulturális  bizottsága  is
áldoz a cigány irodaloma rendszeresen.

Köszönet mindazoknak akik  segítettek,  s
nem  kevésbé  illeti  elismerés  és  köszönet  a
roma  irodalom  gondjait,  meüelenését  vál-
laló,   Oktatási   és   Továbbképzési   Központ

f.lipaí#ősFe?#saa#:jtiaaksTEvgáotprk::
dót s  valamennyi  munkatársát,  akik az első
betűtől  az  utolsóig  nyomon  követték  egy-
egy mű elkészülését.  Elismerés a recenzen-
seknek,  Hegedűs  Sándornak,  dr.  Kerék-
gyártó T. Istvánnak, Kárpáthy Gyulának,
szerkesztőknek,    beíróknak,    nyomdászok-
nak,  minden résztvevőnek, akik munkájuk-
kal,  tehetség{ikkel  résztvettek  a művek elő-
állításában.  Es  nem  utolsó  sorban  a  nyom-
dának.

Valamemyiünk öröme, hogy a magyarság
imája,  a  Himnusz  költője  Kölcsey,  a  nagy
realista  Móricz,  a  Szinbád  és  a  Vörös  pos-
takocsi regényes alakja Krúdy, a szőke város
szülöttjének  Vácinak,  a  fenegyerek  Ratkó-
nak  s  a többi  neves  magyar  irodalmának  a
hazájában otthonm  leltek,  a  roma  irodalom
ismert és megísmerésre számottartó nagyjai,
Bari  Károly,  Lakatos  Menyhéil,  Choli,
Rostás Farkas György, Rácz Lajos, Szécsi
Magda,  Szolnoki  Csanya  Zsolt,  Farkas
Oszkár és a többiek. S ma már a Ki-mit-tud-
ok,  a  vers  és  prózamondó  versenyek  sze-
replői  között  a  roma  írók,  költők  is  helyt
kapnak,  s  fellendülnek  a  cigány  gyerekek
ajkain.   S   mindez  elsők  között  a  megyék
legszegényebbikének a falvaiban.

Csak   remélni   tudom:   miután   tudomást
szereznek    róla    az    önkományzatok,    a
140/1999-es könyvtári törvény értelmében -
mint azt feladatuk közé sorolja - áldo2mak a
cigány irodalmi kiskönyvtárak megalapozá-
sára   is.    Szabolcs-Szatmár-Bereg   legtöbb
iskolájában és ország szerte a kisdiákok hoz-
zájutnak   a   cigányság   legjobb   műveinek
olvasásához.

Farkas Kálmán
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1

E[indu[ok
hozzád
anyám

Félévszázad bölcsességű szemed
szarkaláb-ösvényein
elindulok hozzád anyám.
Befordulok mosolyod kapuján -
kétszer kulcsra zár ölelésed.

Csillagsorsom csillagait
kötényedbe öntöm,
s csókjaimmal öntözöm
ránc-virág arcod,
fiivek selymével törlöm
fáradt homlokod.
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A Cigány Világszövetség 1971 -es [Qnd§
épii!És JéÉ mjn! g Cigány !É±±E

RBÉS=±gjs2§eé§zés§!MagdaveiséjNei

OtthonTa [e[ni
ülök a putri alján
arcomba vágja a hazát
a szél
vicsorog rám a fény
magány-kerítés
szögesdrótján
rángatódzik sóhajom
háromszáznyolcvan voltos
fájdalom
rázza a lelkem
hatszáz év menekülés
megannyi korbácsütés
jajától zeng az ég
egy bölcsőnyi hazát
keresek én
ahol a más szín
irgalmát ismerik
ahol a tehetség
felnőtté válhat
és békességben megöregedhet
a tudás

Kettősség
Újra itt vagyok
szólni akarok
beszélni beszélni
arról amit
elhallgattatok

immáron lejárt
önkéntes száműzetésem
számkivetettségem
rongyait levetettem

itt állok mezítelenül előttetek
rámvarrasodott
álmok
ostorcsapásaival
a hátamon

hazám
magyar vagyok
és cigány
melyiket válasszam
ha eljön értem
a halál
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alakuló ülésének hatáiozcna nvomán
E Napját ünneDlik viláaszeHe.
rkeszrőséaünk-É gz ün-neDnek adózik.

Vo[t az úgy . . .
/.

Volt az úgy, még az idők kezdetén,
Hogy a világ mézes-mázos csuprában
Fogvatartott meseszép cigány asszonyok
Kikacagták sárkányfogakból fúrt
Láncaikat, mert szabadok voltak ők,
Ha úgy akarták:
Virággá változtak, bódító illatú vörös
Rózsákká és szirom számyaikkal
Angyalok vállára szálltak, integetve
Bajuszos lókötőknek, kik sokat látott
Szemük káprázatának hitték a lángfényű
Rózsa-asszonyokat, akik mindig
Tovább repültek. Hol paradicsommadár,
Hol aranyporos pillangók bőrébe
Bújva: megrészegülve a szabadságtól
S a vágytól, hogy földillatú, éjfekete
Hajukba, s örökkön-örökké zokogó
Szívükbe rejthessék a világ minden szépségét.
Nem magukra gondoltak e régi
ldők varázslatos cigány asszonyai. Álomszemű
Gyermekeik rongyos pámáit
Töltötték meg velük mély hittel, édes

sígá:yaéí±e#óertakváá#a[ísaánhaokgíg;zszer,
A világ mézes-mázos, emberszagú csuprában...
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Vo[t az úgy . . .
JJ.

Volt az úgy, még a szerelem égető
Érzésének megszületése idején, hogy

E%r:1g?ftyaefi:lbdera:;:.foK:feinsnztíe;Seétől
Megdobbantó sivataga, hajának zöld őserdeje,
S szemének égkék tengere
A szerelem forró gőzfátyolába öltöztette
A világot, ami testének irtózatos
Vágyától megremegett és ezerfelé szakadt.
Titokzatos méhéből
Lávák milliói törtek fel szenvedélyesen
S betakarták a csillagokat.
A cigány ember megrettenve menekült
El a földanya elemi erővel rászakadó
Szerelme elől, aki csalódottságában
Mozdulatlanná merevedett.
Hegyek-völgyek, tengerek, folyók,
Meg-meg repedő föld-sebek emlékeztetik
A cigány embert e tomboló, szenvedélyes
Szerelemre, aki azóta is a
Magány vizein hajózik, s keresi hozzá
lllő társát, akit nem találhat meg
Soha, mert az aranyhajú asszonyok
Szerelmének hevét kevesli, a cigány
Asszonyok szerelmét sokallja, mint
Az epekedő földanyáét...
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Péli Tamás utolsó
múzsája[[.

Parányi,    tipp-topp    lakásban    be-     hívják meg a férje emlékére rendezett
szélgettünk Lilivel,  aki  boldogan  fo-     összejövetelekre. Ez fáj neki, és nem

:eas:gftfeT:L3ts aTg:rnódk:: nÉesmcgyak*#é*eé   káí€e#á# khöozg:nTE;e:fty#k,ett íng=
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GYORSFÉNYKÉP

Született:  1957.  március 30.
Budapest

Gyermekei: János (27)
Aranka (2ó)

Legkedvesebb Írója:
Mindig változik, csak

a szerelmes könyveket
szeretem . , . "

Köllője: Kovács József
Hontalan

lllata:   A Dünn  parfüm
Étele: Pörkölt, nokedli
Városa: Róma
Politikusa:   Péli Tamás volt

zegettünk, és előtörtek belőle az em-
lékek.

-    Zenész    családban    születtem.
Apám Csirke Ferenc klarinétos volt.
Többek   között   olyan   kiváló   zené-
szekkel   muzsikált   együtt,   mint ...-
hogy  csak  egyet  említsek,  Lakatos
Sándor.   Bohém, ,jókedvű,   tisztes-
séges ember volt. Edesanyám mindig
otthon volt velünk,  ő  olyan...  hagyo-
mányos életet élt, csak a családnak az
érdekeit  nézte  és  ellátott  bennünket.
Foggal-körömmel  védelmezett.  Imá-
dott  minket.  Háman  vagyunk  test-
vérek.  Öcsém,  Csirke  Ferenc  most
Japánban   muzsikál,   nővérem,   Ani
otthon  van,  mint  régen  anyu.   Szép
gyerekkorom   volt,    kényeztettek   a
szüleim... De mind hámunkat. Édes-
anyám  1994-ben halt meg, éppen ab-
ban az évben, mint Tomi.  Kegyetlen
egy  év  volt  ez...   Két  olyan  embert
veszítettem el rövid idő alatt, akik tar-
tópillérei  voltak az életemnek.  Azóta

I,UNGO  DROM" 2003.  óprilis



sem tudom  felfiggni,  hogy  mié,rt tör-
tént ez velem... Eppen velem... En egy
egyszerii  asszony  vagyok.  Elvégez-
tem az általános iskolát, aztán már 16
évesen féijhez is mentem. Első féúem
Rigó  János  cimbalmos  volt,  aki  ki-
váló zenész.  Hát,  nem hiába,  mert a
Rajkózenekarban   tanult,   és   onnan
mind tehetséges emberek kerültek kí.
A házasságunk  18  évig tartott.  Szül-
tem  két  szép  gyereket  neki...  Elvál-
tunk.  Nem fontos, hogy miért...  Sze-
rette az életet...

Hát,  ennyi  volt  vele  a  közös  élet.
Péli Tamással  13  éves korom óta is-
mertük egymást. Nem egyszer mond-
ta viccelődve, hogy na, majq egyszer
feleségül  veszlek  te  lány!  Es  20  év
múlva beteljesült.  Tényleg a felesége
lettem!  Egy  kiállításon  találkoztunk,
és  ahogy  egymás  szemébe  néztünk,
onnan már gyorsan peregtek az ese-

=Éepxe.kins|zeééi;e:a%iáe;:i:m&ve:l:s2
életemet, ha nem hagy itt, ha nem hal

meg olyan  iszonyatosan gyorsan.  De
hát  meghalt,  én  meg  itt  maradtam.
Mindenemet  oda  adnám,  csak  újra
élhetne... Tomival nagy társasági éle-
tet  éltünk,   de  a  halála  után  olyan
csend  lett...  Eltűntek  a  réri  barátok,
egy sem kérdezi meg mi van velem...
Tomi családja, Nyáry Dezső, Nyáry
Hajnalka, Nyáry Mihály azok, akik
nem felejtettek el és van egyjó szavuk
ho2zám. Tomi halála után dolgoznom
kellett. Nem voltam könnyű helyzet-
ben és elhelyezkedtem egy VIII. kerü-
leti bölcsödében. Nagyon, 9e nagyon
sokat köszönhetek Scheer Evának és
fönök asszonyomnak László lstván-
né  Marinak.  Nagyon jó,  hogy  szá-
míthatok rájuk és a munkámat is sze-
retem.

Tomi  engem  soha  nem  festett  le.
Valamiféle  babonából,  miszerint  ha
lefest,   akkor   el   is   veszít.   De   azt
mondta én vagyok álmai asszonya, és
a régi képein, valóban felfedezhettem
a női alakokban saját magamat. Ugy

festett le, amikor még nem is voltunk
együtt,  hogy  nem  tudott  róla,  hogy
engem fest. Utólag aztán rácsodálkoz-
tunk együtt  erre  az  érdekes  dologra.
Tomi  anyja,  Hilda  szeretett  engem,
mert   boldoggá   tettem   a   fiát.   Meg
egyébként  is,  Hildával  sok  minden-
ben hasonlítottunk egymásra. Én is a
hagyományos  cigány  értékek  szerint
élő  nő vagyok,  mint ő  volt,  vagy az
anyám.  A  férfi  a minden!  A férfi  az
szabad!  Ha Tomi éjjel 2-kor beállított
20  emberrel  én  szó  nélkül  főztem-
sütöttem,   tálaltam.   Boldogan   mos-
tam-vasaltam rá, és pucoltam a cipőit.
Nekem ez jó volt, hogy kiszolgáltam
őt.   Jaj,   már  9   éve,   hogy  meghalt!
Azóta a  gyerekeimnek  élek  és  a  két
unokámnak.  Nem tudom mit hoz az
élet,   hogy   mi   lesz   velem.„   De   az
biztos,  hogy  Péli  Tamásné  maradok
mindörökre...

Szécsi Magda
Fotó: Nyári Gyula

Ipolysági Balogh Uancsi
Kétszáz  évvel  ezelőtt,   1803-ban  született  Balogh  János

cigány  muzsikus,  műfordító,  szótárszerkesztő,  aki  lpolysági
Balogh Jancsi néven vált közismertté.

A    nemesekéhez    hasonló    megkülönböztető    előnevét,
működési helyéről kapta,  ugyanis  az ipolysági  cigányzenekar
prímása volt.  Három gimnáziumi osztályt végzett,  ami akkor
cigány  körökben  hihetetlenül  komoly  iskolázottságnak  szá-
mított. Az  1848/49-es szabadságharc hívószavára azonnal ka-
tonának  állt,  s  a  magyar  honvédség  állományában,  Guyon
Richárd  hadtestében  szolgált  zenekara  tagjaival  együtt.  Ré-
szese volt a Schlikk elleni tokaji csatának, a tarcali, a branyisz-
kói,  az  iglói  és  a  temesvári  ütközeteknek.  A  szabadságharc
bukása után Guyon tábomokot Törökországi emigrációjába is
követte, de hamarosan hazahozta a honvágy.  1850-ben addig
példa nélküli, s sokáig követetlen tettet hajtott végre:  elsőként
mert büszkének lenni cigány anyanyelvére. Esztergomban adta
ki,  saját  költségén,  nyomtatásban,  a  „Legelső  cigány  imád-
ságok"-at. A mű tartalma cigányul tartalmazza a keresztvetés
szabályainak   magyarázatát,   a   miatyánk,   az   üdvözlégy,   a
hiszekegy,  a  tízparancsolat  fordítását,  valamint  egy  reggeli
imádságot,  egy délbeni  asztali  áldást,  egy  étkezés  végi  hála-
adást, egy estéli imádságot, s egy lefekvés előti könyörgést.

Arról, hogy inilyen szándékok vezették, a könyv második
lapján álló ajánlás tudósít. Balogh Jancsi így fogalmazta meg -
a hagyományos zenészi tevékenységén túlmutató - alkotói in-
díttatását: ,Miután a fordító által tudva van, hogy még nem volt
példa, hogy a cigány anyanyelvén imádkozni képes lett volna,
annál  fogva  nem  kímélvén  fáradságát,  s  e  kis  fordítást  a
nemzetnek ajánlja a Szerző." S kiknek szánta a könyvecskét?
Erről  is  tájékoztat  a  címoldalon:  ,mindkét  magyar  hazában
lévő cigány nemzet számára". A Bach-korszakban Erdély és

Magyarország újra külön igazgattatott, erre utal a meglehetősen
bátor  ,*ét  magyar  haza"   kifejezés.   Az  pedig,   hogy  saját
nyomorúságos népét nemzetnek tekinti és jelenti ki, még a mai
körülmények között is megsüvegelendő értékrendre vall.

József főherceg -  s joggal  gondolhatjuk,  hogy  a  cigány
közösségek  körében  munkálkodó  egyházi   személyek  is  -
fordításainak kiadásától kezdve mérvadó cigány nyelvtudomak
tekinthették,   bár  komoly   visszhangra   utaló   nyomok   nem
maradtak  fenn  a  mű  fogadtatásáról.  Elismertségét  azonban
jelzi,   hogy  a  cigány  nyelwel   tudományos  kutatói   szinten
foglalkozó  József főherceg  az  1870-es  években  megmutatta
neki  csaknem  kész  szótárát.  Ettől  ösztönözve  a2tán  Balogh
Jancsi  is  összeállított egy saját zsebszótárt,  a Hont és  Gömör
vámegyékben akkor élt cigányok tájszólása szerint. Sok saját
képzésű  szóval  is  bővítette  a  felvett  szójegyzéket.   Cigány
nyelvű párbeszédeket és imákat is fiizött szótárához, amelyet
viszont  ő   adott  át  véleményezésre   József  főhercegnek.   A
főherceg észrevételei alapján megkezdte műve átdolgozását is,
de   1876-ban  bekövetkezett  halála  megakadályozta  a  végső
fomába öntésben.  E művét már csak a fia fejezhette be.  Az
elkészült kéziratot József főherceg megvásárolta a saját könyv-
tára számára.

Személyében az első hazai tudatos cigány nyelvművelőt
tisztelhetjük,  aki  nemcsak  a  szórakoztatásban,  hanem  a haza
szabadságáért   és   a  cigányság   méltóságáért,   kultúrájáért,   s
felemeléséért    vívott    küzdelemben    is    egyaránt    helytállt.
Méltóbb tiszteletet érdemelne, hiszen jószerével még a cigány
értelmiség is alig tud róla valamit.

- Hegedűs Sándor -
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-  Munkát ...-  mit  bízhatiia  eiTe  a
csúnya  lányra?  Ha  ezt beviszi  a  pa-
lotába, nemhogy a vendégek, de még
a  cselédek  is  megszöknek.  De  aztán
mégis  eszébe jutott valami.  Nevetett
is a gondolaton. A pulykák csak nem
félnek   majd   tőle?   Jó   lesz   pulyka-
pásztomak.

- Induljunk haza!  - ment vissza a
vadászhoz a királyfi. -Elment a ked-
vem a vadászattól, meg aztán viszek a
szakácsnőnek    egy    pulykapásztort,
úgyis   mindig   azon   nyavalyog   ha
meglát.

vadász  dülledt  szemmel
nézte a szőrös lányt. Nem
értette   a   királyfi   gusz-
tusát, hogy ilyen pulyka-
pásztorral    akaúa   meg-
1epni   a   szakácsnőt,   de

szólni nem mert, hátha méregbe gurul
a   királyfi,   mert   ma   úgy   is   olyan
kedvetlen.

Hazafelé  rindig  csak  a  széplány
járt   az   eszébe   a  királyfinak.   Nem
értette,  hogyan  csalhatta  meg  így  a
szeme.   Már  haragudott   is   magára,
hogy  ezt a  csúnya  lányt  miért hozta
magával  az  erdőből.  Hiszen  az  úton
látszott meg igazándiból, hogy milyen
rút, s főleg a szélben még röpködtek is
a kihullott szőrök.

-  Phi,  phi,  phi,  menj  már  odébb,
mert mind a számba röpülnek azok a
rusnya szőreid - mondta is egyszer a
lánynak a királyfi.

azaérkeztek.   A  királyfi  a
lányt az udvaron hagyta,
jómaga  pedig  bement  a
konyhába.

-  Ibolya!  -  szólította
meg a szakácsnőt - hoz-

tam neked egy pulykapásztort.
- Ó, hogy a Devla aranyozza meg

azt a drága eszit, csakhogy gondolt rá!
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Már  senki  nem  akart  pulykapásztor
lenni, mert azok a nyavalyás pulykák
sehogy sem akamak együtt maradni.
Akárhogyan   rohangásznak   utánuk,
estére  mind  szétszéled,  és  alig  talál-
nak haza aludni.

- Babók gyere be!  - kiáltott a  ki-
rályfi. Amikor Babók megállt a kony-
haajtóban, a szakácsnő összecsapta a
kezét:

-Te Szent Mária Jézus! Fiatalúr hol
találta ezt a rusnya lányt?

-Hát, hogy is mondjam...  gondol-
tam pulykát őri2mi jó lesz.

-  Majd meglátjuk -  mondta  mér-

gesen a szakácsné.  ~ Mint egy nagy
egér,  olyan.  Phi,  phi, phi,  hanem azt
mondom, hogy a konyhába ne jöjjön,
mert nem felelek, ha az ebédbe bele-
röpülnek a szőrei. Babóknak hívnak?
Nahát  én  inkább  egérbundának  hív-
nálak hallod-e?

kukta   ott   leselkedett   a
konyha körül. Kifiilelte a
beszélgetést. Már szaladt
is,   és   mesélte   a   cselé-
deknek, hogy milyen jól
elnevezte   lbolya   az   új

1ányt,   a  pulykapásztort.   Hogy  nem
ragadt rá ez a név mégsem Babókra,
azt  csak  annak  köszönhette,  hogy ,g
szakácsnő  fiilébe jutott  a pletyka.  0
aztán  összeteremtette  a  cselédséget.
Így  maradt  meg  Babóknak  a  becsü-
letes neve.

-No, menj, nézz a pulykák után! -
küldte dolgára lbolya a lányt.

Babók kiszaladt a legelőre. A legelő
szélén  volt  egy  bokor.  Nem  emlék-
szem már, hogy milyen bokor, de nem
is az a fontos, hanem az, hogy Babók
letört  egy  ágat,  rákötötte  a  zsebken-
dőjét, amelyik még édesanyjáé volt, s
indult a pulykák után. El sem hiszitek,
hogy csák háromszor kellett kiáltania:

hopp, hopp, hopp és  a pulykák úgy
összegyülekeztek,      mintha      száz
pásztor   hajtotta   volna    őket    egy
csomóba.  A  bot  adta  a  bűvös  erőt,
vagy  a  zsebkendő,  én  nem  tudom.
Meg    kellene    kérdezni    Babóktól,
talán ő tudja.r aj,   a   királyfit   el   ne   fe-

lejtsem!  0  még  egy  da-
rabig   üldögélt   a   kony-
hában.   Nagyon   szótlan
volt.  Meg  is unta a hall-

gatást a szakácsnő.
- Mi baj  van felséges királyfi?  Én

még  soha  sem  láttam  ilyen  szomo-
rúnak.  Csak nem  az  a rút  lány mér-
gesítette fel az úton? Ne féljen a puly-
kák visszaadják neki. Egész nap csú-
nyaságára  figyelmeztetik  majd.  Tud-
ja,  azok  mindig  azt  kiabálják,  hogy
rút, rút, rút.

-Nagy az én bajom lbolya. Biztos
el  sem  hiszed  amit  mesélek.  Ma  az
erdőben  egy  odvas  fa  közelében  ül-
tünk le a vadásszal falatozni. A kutya
mindig  elvitte  az  ennivalóját,  és  be-
dobta  az  odvas   fába.   Amikor  meg
akartam nézni, hogy mi van a fában,
először  nagy  fényességet  láttam,  az-
tán  egy  csodálatos,  szépséges  lányt,
de amikor odaértem széplány helygtt
ezt a förtelmes csúfságot találtam. En
belehalok ha nem találom meg azt a
gyönyörűséges lányt. Babókot én elő-
ször megsajnáltam, de most már min-
dig jobban haragszom rá, mert állan-
dóan arra a másikra, és a rossz cserére
emlékeztet.

-Haháha, jajajaj!  -kacagott szív-
ből  a  szakácsnő  -  jaj  nem  bírom!
Megszakadok  a  nevetéstől!  Királyfi,
hát ez nagyon jó, hogy Babókot gyö-
nyörűséges  széplánynak  nézte,  jaja-
jaj„. Hát ez nem igaz! Fiatalúr rosszul
látta.  Elnézte.  Szent  lsten!  A  végén
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megériük,    hogy    okulás    királyunk
lesz! ! !

-  Micsoda!  Te  nevehi  mersz  raj-
tam! ! !

- Ne haragudjon  felséges  királyfi,
de olyan fiircsa volt, hogy így elnézte
ezt a lányt. Valaki megrontotta a sze-
mét. Felejtse el az egészet.

-   Hm,   ha   az   olyan   könnyen
meme!

szakácsnő nagyon kíván-
csi  asszony  volt.  Szeget
ütött  a  fejébe  a  királyfi
meséje.   Azt   is   fiircsál-
lotta, hogy azok a rusnya
pulykák,  egésznap  egy-

csomóban    maradtak,    szótfogadtak
Babóknak. Igaz, hogy kiabálták min-
dig, hogy rút, rút, rút, de Babók ezzel
nem  törődött.   Tálán   ez   a   lány   ért
pulykául,    hogy   fel    sem   veszi    a
csúfokodást,  mert  megérti,  hogy  a
pulykák   ezt  neki   nem   igazándiból
kiabálják. Ibolya látta, hogy a pulykák
megszelídültek,  hát...  néha-néha  be-
hívta  a  konyhába  egy  kis  krumpli-
pucolásra. Igaz, hogy nehezen szokta
meg   a   közelségét.   Eleinte   folyton
mondogatta neki, hogy phi, phi, phi,
állj már odébb, mert belemennek azok
a rusnya szőreid a levesbe!  Phi, phi,
phi,  ne  ülj  az  asztal  mellé,  mert  a
tortára repül a szőröd! Phi, phi, phi, ne
gyere olyan közel hozzám,  mert tele
lesz  a  szemem,  meg  a  szám  a  sző-
reiddel!   De   aztán  csak  megszokta,
hogy  Babók  a  közelében  van.  Kér-
dezgette, faggatta, hogy mi is volt az
erdőben,  de  a   lány   semmiről   sem
tudott.

nszakácsnő  kíváncsisága

mindig erősebb lett, mert
a   királyfi   szomorúsága
sem múlott el. A királyfi
olyan ember volt, akinek
mindig   memie   kellett.

Vagy   vadászott,   vagy   sétált,   vagy
bálba  ment.   Ismerték  a  kömyéken,
mert szép daliás  ember volt, minden
gróf, herceg, király meghívta a bálba
magához,   hátha  megtetszik  neki   a
lánya. Most nagyon kellett volna egy
ilyen meghívás, hogy felviduljon, ne
üljön mindig otthon, de hetekig nem
hívták  sehová.  Otthon  meg  mindig
Babókba  botlott.   Már  ránézni   sem
tudott.  Messziről  kerülte  őt.  Babók
nem   akarta   és2Tevenni    a   királyfi

haragját.  Lábatlankodott akkor is, ha
nem kellett. Igyekezett mindig valami
jót tenni a királyfinak, aki nem örült

jöjjön    el.     Várják.     A
királyfi  leült,  gondolkodott.  Dehogy
megy  el!   A  grófiiak  olyan  csúnya
lánya  van,  hogy  még.  De  mások  is
lesznek. Eh, mindegy! Nem búsulhat
itthon     a     világ     végéig,     elmegy.
Legalább addig nem gondol az erdei
lányra.  Már délután  kiöltözött,  hogy
időben odaérjen, hát kibe botlik, mint
Babókba.    Ott   állt   a   kapuajtóban.
Megszólítja:

- Hová mégy felséges királyfi?
Éktelen   haragra   gerjedt   a   király.

Akár  el  se  menjen.  Ez  a  lány  sze-
rencsétlenséget  hoz,  mint  mikor  fe-
kete  macska  fiit  keresztül  előtte  az
úton. Kikapta a lány kezéből a botot,
amelyikkel a pulykákat hajkurászta, s
ráhúzott vele.

-  Mi  közöd  hozzá!   Bálba,  hogy
végre lássak rendes lányt is, ne kelljen
egésznap ilyen csúfságot nézegetnem.

itagadás, Babóknak erősen
tetszett  a  királyfi,  ezért
nagyon   bántotta,   hogy
ilyen goromba volt vele.
Sírva ment ki a legelőre.
Ősszekiabálta  a  pulyká-

kat:  hopp,  hopp,  hopp.  Mikor  azok
úgy  együtt  voltak  csapatban  mint  a
katonák,  bement  a  szakácsnőhöz,  és
rimánkodva kérte, hogy engedje el a
bálba,  mert  ő  még  soha  nem  látott
olyant.

-   Szent   lsten!    Mi   nem   jut   az
eszedbe?   Hogy   mehetnél   te   oda?
Nem  eléggé  bosszantottad  fel  a  ki-
rályfit?  Hát  csúfot  űznél  belőle  ott
mindenki előtt, rögtön agyon lövetne,
meg engem is, ha megtudná, hogy én
engedtelek el.

- Ügyes leszek. Nem fog meglátiii a
királyfi. Holnap el is mesélném, hogy
milyen volt a bál, hogyan mulatott a
királyfi. Közben még aranyat is nyo-
mott   lbolya   markába   Babók.   Az
arany, meg a kíváncsiság miatt a sza-
kácsnő elengedte Babókot a bálba.
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A lány ahogy csak bírt,  szaladt az
erdőbe  az  odvas  fához.  Fejére  tette
édesanyja Íőkötőjét.

muzsikusok  is  elhallgat-
tak,  amikor  belépett,  mert  ő  volt  a
bálba a legszebb lány. Tolakodtak is a
grófok, hercegek, királyok a közelébe,
mert  mindegyik  vele  akart  táncolni,
de a királyfi ráismert az erdei lányra,
mindenkinél ügyesebb volt. Megkérte
a  kisasszonyt,  hogy  táncoljon  vele.
Babók nem is  táncolt mással,  mert a
királyfi  nem  engedte.  Tánc  közben
beszélgettek.

-   Hová   való   felséges   királykis-
asszgny - kérdezte a királyfi.

-En...? A bottal ütött várból.
- Honnan? - kérdezte mégegyszer a

királyfi, mert fiircsállotta a dolgot.
- Igen, a bottal ütött várból jöttem.
- Megengedi, hogy hazakísérjem?
- Persze - mondta Babók, de ami-

kor  hajnalodni  kezdett,   kiszökött  a
bálból.  Az udvaron  fejére tette édes-
anyja főkötőjét, s azt gondolta: - Ne
lásson senki!

A királyfi  szaladt utána,  de  a  lány
nem  volt  sehol.   Babók  hazaért.   A
szakácsnő    már    főzte    a    reggelit.
Mindjárt  kíváncsiskodott,  hogy  mit
látott a lány a bálban.

- Nem volt semmi  érdekes.  A  ki-
rályfi mindig csak egy lánnyal táncolt.
Ezüst ruhája volt. A királyfi jól érezte
magát.

- Szép lány volt?
- Szép.

nkirályfi  is  megérkezett.

Kedvtelen     volt.     Nem
feküdt   le,   hanem   egy
könyvben kezdett el  ke-
resgélni.   Először   előröl
forgatta,   aztán   hátulról,

de csaknem hagyta abba az olvasást,
hanem folyton csak csóválta a fejét.

Mesemondó: Botos Pálné,
született Oláh Erzsébet ( 62 éves)

Karancslapujtő

(Folytatjuíc)
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A csatlakozás ára_
Bármiként vélekedűünk is  róla,  a sorsfiordító

európai csatlakozás megtörtént. Mégha a válasz-
tópolgárok több mínt ötven százaléka szükségte-
lennek is  tartotta, hogy véleményt f;ormáljon az
ország sorsát évszázadokra meghatározó kérdés-
ben,   az  ügydöntő   népszavazás   végeredménye
%.zz.s777Gr/. Nem olyan mértékben, mint áhogyan
vámi  lehetett,  s a téthez mérten talán elgondol-
kodtató  is  a referendum,  az  uniós  csatlakozást
többé nem  lehet meg nem  történtté tenni.  Már
csak az a kérdés, hogy évszázados rutinnal tudo-
másul veszik-e az uniós létet, vagy cselekvő ré-
szesei   lesznek  az  új   világrend  fomálásának.
Végül  is  enől  van  szó,  hiszen  a  közvetlen  de-
mokrácia mindig is egyik eszköze volt a döntési
kompetenciák  gyakorlásának.  Amikor  a  népet
közvetlenül  illeti  meg  a  döntés  joga,  és  nem
csupán  arról  esik  szó,  hogy  a  szabad  döntés
feltételeit meg kell teremteni, hanem a demok-
ratikus  morálnak  megfelelően  kell  a  szavaza-
tokkal érvényt szerezni.

Függetlenül attól is, hogy a közhatalom ha-
gyományos fomái mennyire sérülnek: mámint
abban az értelemben, hogy a szakszerűség köve-
telményei mennyire kapnák teret. A népszavazás
intézménye  azt  is jelenti,  hogy  a  kományzati
kommunikációban sokkal fontosabb szerep hárul
az érzelmi alapú állásfoglalásnak, mint az értelmi
mérlegelő döntésnek. De mégsem annyira, hogy
a döntéshez nem szükséges a szerződés szövegé-
"ek az .Tsme;rehe. Mint látni lehetett, az „igenek"
sulykolása mintha az  előtte lejátszott küz!elery
szerepét  töltötte  volna  be.  S  ehhez já"lt  !nég
hozzá, hogy az elmúlt tizenhárom év kormányaj
az uyiiós ósatlakozást megkerülhetetlen, egyedüli
realitásként kezelte. Ezért sem kell azon csodól-
kozni, hogy  a részvétel meglepően csekély vo|t.
Ha ugyariis mindig az hangzik el, hogy a csatla-
kozásnak eleve nincs alternatíváüa, sokan nem is
érzikszj}kségesnek,hogyjelenlétükkelf;ejezzékki
véleményüket. Holott erre c[rmdl is inkább nagy
szükség leme, mert az uniós részvétel koránt_sem
passzivitáson  alapul.  Nem  a  rőhagya_tkozáson,
hanem sokkal inkább az aktív részvételen.

Mindezt könnyű kimondani,  de jóval nehe-
zebb  megvalósítani.  Különösen  akkor,  ha  még
mindig  érvényesül  az  a  szemlélet,  amely  be-
1áttatni és nem meggyőzni akar. Minma minden
esetben  evidenciákról  1enne  szó,  melyeknek  az
igazáról   bárkit   is   meggyőzni   fölösleges   erő-
kifejtés.  Csak  épp  ez  az  eljárásmód  az,  amely
merőben  ellentétes  az  uniós  gyakorlattal.  Mert
azt is látnunk kell, hogy cz Ác}fcz/om /€gz./z.mz.fásá/

(törvényességét)  a polgárok szabad párbeszéde
teremti  meg,  nem  pedig  a  f;elvilágosító  kam-
pányok.  A  dislwrzus  része pedig az  egymásnak
ellentmondó   vélemények  mestogalmazása,   az
ellentétes érdekek ütköztetése. Csak emek révén
érhető el az, hogy az a vélemény lesz irányadó,
mely   érveldcel   megalapozott.   A  df5mokia:+IkH:s
közéleti  kultúra  tanulásáról  is  szó  van,  melyet,
nem  lehet  és  nem  is  érdemes  mással  helyette-
síteni.   Ehhez  viszont  a  döntéshozatal   feltéte-
leinek megteremtése  is nélkülözhetetlen, hiszen
érvényes információk híján mindenfajta népsza-
vazás  hiábavaló.  Csupán  a  látszata  teremtődik
meg  mindannak,  amiért  dolgozni  érdemes.  A
közvetlen részvétel joga is csak akkor érvénye-
síthető,  ha a referendum valóban megalapozott
döntésekhez  vezet.  Kiváltképp  figyelembe  ve-
endő  minden  olyan  döntéskor,  ahol  a  döntési
szintek távolra kerülnek az érintettektől.

S  erre  egyre  nagyobb  az  esély.  Mert  azt  is
észre  vehetjük,  hogy  a  globalizálódó  világunk-
ban  mindennek  ára  van.  Ráadásul  senki  nem
vonhatja ki magát hatása alól. Minden mindemel
összeffigg, és sosem lehetünk bizonyosak abban,
hogy  a  legelemibb  kockázatot  is  ekerülhetjük.
Ha  pedig  végképp  túl  akanmk  jutni  azon  az
évszázados    gyakorlaton,    hogy    az    életünket
befolyásoló   döntések  rólunk,   de  mindig  nél-
külünk születtek, az uniós versenyképesség azon
is  múlik,  hogy  a  közvetlen  demokrácia  intéz-
ményeit mennyire eredményesen tudjuk felhasz-
nálni. Az igazi tét ezen is múlik.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Tanulóikból embert nevelnek
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Nincs megkülönböztetés

~ Az alapítvány közreműködésével
tettünk    szert    testvériskolai    kap-
csolatra. A kassai roma középiskolá-
val   közös   programra   pályáztunk,
melynek  keretében   a   népzenei   és
képzőművészeti,  valamint  a  kézmű-
ves  tevékenységeket  szervezzük  kö-
zösen előadások, képzések és táboro-
zások alkalmával. Fontosnak tartjuk
a  pedellus  programban  való  rész-
vételt.  A  program  lényege,  hogy  a
településen  élő,  roma  szárrnczású,
30 év alatti fiatalasszony vagy lány
segíti  az  iskolai munkát  napi nyolc
órában.    Nem  csak a  cigány  tanu-
lókkal fogla[kozik és ezt úgy látjuk
nagyon   helyesen   teszi.   Mi   is   ezt
kértük  tőle,   hiszen  még  véletlenül
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sem  szerettük  volna,  hogy  megkü-
lönböztetésben    legyen    részük    a
gyerekeknek.  Mindig f ;ontosnak tar-
tottuk,  hogy  ne  cigány  tanulókról,
hanem   hátrányos    helyzetű,   vagy
felzárkóztatásra   szoruló,   tehetség-
gondozásra  méltó   gyerekekről  be-
széljünk.  Nálunk nincsenek cigány-
gyerekek,   csak   gyerekek   vannak!
Különböző  képességekkel  és  adott-
s_ágokkql, valamemyien, arra váiva,
hogy  fejlődhessenek`  Es  nekünk  -
szülőknek   és   pedagógusoknak,   az
oktatás irányításában dolgozó szak-
embereknek - az a j;eladatunk, hogy
ezeket  a  képességeket  maximálisan
f;ejlesszük    és    valamemyi    tanu-
lónkból embert neveljünk, a szó igazi
értelmében - mondta  Lámer Lász-
lóné iskolaigczgató.

Közös rendezvények

Mikó  Benjámin  1998-2002  kö-
zött a sajóvelezdi cigány kisebbséri
önkományzat  elnöke  volt,  az  őszi
választások óta pedig elnökhelyettes.
A   helyi    általános    iskola   oktató-
nevelő munkáját jónak ítélte meg, s
ebben a tanévben  13  tanulónak kér-
tek  tanulmányi  ösztöndíjat.   Mind-
egyikük  megkapta.  Öt  diák  tanul-
mányi eredménye 4,5  feletti átlagú.
Mikó  úr  három  fia  közül   a  leg-
idősebb  is  a  Tomori  Pál  Általános
lskolában  végzett,  a  középső  pedig
jelenleg 8. osztályos.

-  Rendszeresen  együtt  pályázunk
cz  iskola  igazgatónőüével,  segítjük
pályázatunldcal  a  kömyékbeli  isko-
lákat  is  azáltal,  hogy  elősegítjük az
általános  iskolás roma tanulók kul-
turális találkozój át. Ezen a kulturális
találkozón   nemcsak   anyagi   segít-
séggel vettünk részt, hcmem ott vol-

tunk  a  zsűriben,  segítettük  a  tanu-
lókat a felkészülésben, a pedagógu-
sokat  a  szervezésben  és  lebonyolí-
tásban. Ki)lön Öröm volt számunkra,
hogy Kovács Andrea roma pedagó-
gust  ftrhettüft fel  a  napi  progr,fim
eseményeinek  a  levezetésére.  0  is
ebben    az    intézményben    végezte
általános   iskolai   tanulmányait,   és
szeretnénk, ha még több ilyen gyere-
künk lenne a jövőben.

Az  iskola  nyári  kézműves  tábort
szeivez.  A  legutóbbi  két  tábor  költ-
ségvetésére  is  együtt  pályáztunk  az
iskolával a „ Magyarországi Nemzeti
és  Etnikai Kisebbségekért"  Közala-
pítványhoz. A tábor résztvevői meg-
ismerkedhettek az ősi cigány foglal-
kozásokkal.   A kosárf;onás megtaní-
tására  Putnoki Lásdót,  a  helyi ki-
sebbséghez tariozó fiatalembert kér-
tem  fel   segítségül.   Ezek   a   közös
rendezvények nagyon sikeresek szok-
tak lenni.

###

Zsoldos Andrásné két lánya és fia
már felnőttek, a legkisebb fiú 5. osz-
tályos. Zsoldosné a varrodában dol-
gozott, így segíteni tud a farsangi jel-
mezek elkészítésében is, mivel gyer-
meke   osztálya   mindig   csoportos
jelmezbe öltözik. Véleménye szerint
a  mai  helyzetben  általános  iskolai
végzettséggel  megélni  nagyon  ne-
héz, ha szakmája nincs az embemek.

-Ebben a tanévben az ,,együtt ta-
nulás" programra hetente három al-
kalommal járok  be  az  iskolába.  A
házi f ;eladatot együtt csináljuk meg a
tanár  úr   segítségével.   Wan   olyan,
hogy  a  tanár  az  én  gyerekemmel
fioglalkozik,  én  pedig más  gyerekek
rnunkáüát segítem. Mi annak nagyon
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örülünk,  mint szülők,  hogy  ebben  a
kis falubcm nagyon jól együtt tudunk
működni  a  gyerekekkel   és   a  tan-
testülettel,  mivel  nem  tesznek  kivé-
telt,  hogy  ki  cigány  és  ki  nem.  Azt
kívánom,  hogy  a ftlcseperedő uno-
káim is hasonló jó körülmények kö-
zöít tanulhass ariak.

A kislelepülések léte

Tóth  László,  Sajóvelezd  polgár-
mestere   napi   kapcsolatban   áll   az
iskola igazgatójával,  aki  minden  is-
kolai eseményről tájékoztatja a tele-
pülés  vezetőjét.  A  képviselő  testü-
letben  van  pedagógus,  de  a  szülői
munkaközösség  elnöke  is  testületi
tag.  Tóth László megerősítette,  arra
törekszenek, hogy csődhelyzetbe ne
kerüljön az önkományzat, mert csak
így  tudnak  jól  működni,  pályáza-
tokat  benyújtani.  Az  elmúlt  ciklus-
nak  csaknem  minden   éve   forrás-
hiányos    volt,    méris    tudtak    fej-
leszteni. A polgámester büszke am,
hogy   sikerült   egy   olyan   együtt-
működést létrehozni, hogy az iskola
egy lend'tőkerék legyen a település
életében.      A     taneszközfejlesztési
pályázatokhoz  az  önkományzat az

önrészt mindig biztosította nem csak
a    megyei    pályázatokon,    hanem
egyéb pályázat benytu.tásákor is.

- Az iskolánk társulásí f;ormában
működik Saüómercse községgel, ami
az   emelt  normatíva   igénylését   le-
hetővé  teszi  számunkra.  Körjegyzői
székhely  is  vagyunk,  hozzátartozik
Saüómercsén  kívül  Királd  is  a  kör-
jegyzőséghez. Mindent meg kell ten-
nünk, hogy örömmel és szívesen ta-
nuljanak településünk iskoláüában a
gyerekek.   A   község   életképességét
akkor  tudűuk megőrizni  és  növelni,
ha   az   iskola  tanulólétszáma  nem
csökken,   hiszen  a  jövőt   az  itthon
maradottak  foüák  építeni.   A  f;alu
megtartó  képességét  szeretnénk  to~
vább fiokozni,  hogy  a  diplomás fia-
taljaink visszatérjenek a faluba, és a
kömyéken találjcmak munkát.  A  te-
lepülés külterületén épül most egy úü
műanyag  feldolgozó   üzem,   amely
munkalehetőséget   fog    biztosítani.
Tervek  készültek  egy   scrvanyító   és

gyümölcsfieldolgozó   üzem   létreho-
zására is, ahol elsősorban a nők szá-
mára lenne munka. 2003. januárjá-
ban kezdődött meg a jelenlegi isko-
laépület  bővítése  és  korszerűsítése,
melyhez  a  helyi forrásokon  kívül  a
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Tíe-

Tóth László, Sajóvelezd polgármestere

rülefiejlesztési
Tanács     és     az
Országos        Ci~
gány        Önkor-
mányzat      Tíerü-
leüejlesztési    Bi-
zottsága      bizto-
stiotta  a  fedeze-
tet. A tervezett is-
kolc[rendszeren
kívül i        oktatás
olyan        képzési/ rma, ami a ma-
gyar  és  nyugat-
európai  népfőis-
kolai    hagyomá-
nyokat és tapasz-
talatokcit  kívánj a
hasznosítani   oly
módon,  hogy  cz
oktatás-nevelés
alapját az önkor-
mányzatiságon
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és cű önművelődésen alapuló közös-
ségekadűák.

Egy  ilyen jellegű  képzést  tartunk
kívánatosnak cűért, hogy a helyi hát-
rányos helyzetű és elsősorban roma
csoportok - társadalmi  és  szociális
helyzetére  figyelemmel  -  közvetlen
környezetükben   felelősen    dönteni
tudó   és részt vewő állc[mpolgárokat
képezzünk  ki   egy-egy   adott   mun-
katerületre  (mezőgazdaság,  kézmű-
vessé©,    amely    területen    komoly
szakmai   ismerettel   és   gyakorlattal
rendelkeznek. Mindezt a munkát egy
roma      közhasznú      alapítvánnyal
együttműködve    tervezzük    megva-
lósítani.   Az   oktatást   az   általános
iskola    tanárai    és    vendégtanárai
végzik maüd.  A  kistelepüléseken  élő
önkormányzatok léte  a saüát  iskola.
Ha nincs iskola, a településen az élet
megszűnik.  A  kistelepüléseken  dol-

gozó  pedagógusok  kihasználják  az
optimális gyermeklétszámból  adódó
lehetőségeket.   Amellett,   hogy   ere-

jükhöz mérten minden diák szellemi
fejlődését  segítik,  differenciált  fog-
lalkozásokat  iktatnak  neyelő-oktató
munkáüulcba.  Nálunk a  szakos  ellá-
tottság  86%-os,  működik művészeti
iskola    kihelyezett    tagozata    zene,
képzőművészet   és   tánc   tagozaton.
Rendelkezünk pályázatokon szeizett
számítógép-parkkal,  szakos  nevelő-
vel.  Van  iskolai  könyvtárunk  szak-
képzett könyvtárossal, német nyelvet
oktatunk minden évf iolyamon három
órában,  mellette  angol  szakkör  is
működik.    Az    optimális    gyermek-
létszám, a kedvező környezet a kez-
detektől lehetőséget adott arra, hogy
családias  légkör  alakuljon  ki  isko-
lánkban. Az iskola nevelői a tanulás
mellett nagy szerepet szánnak a sok-
színű   hagyományápoló   és   hagyo-
mányteremtő   tevékenységeknek,   a
népkultúra ápolásának, a sportolás-
nak.  Meggyőződésem, hogy mindezt
csak    a]dcor    tudüuk    tcmulóinknak
biztosítani,  ha helyben tanulhatnak.
Ha a gyerekeinket bejáróvá tesszük,
akkor  hátrányba  kerülnek a  városi
iskolák tanulóival szemben.

Józsa Zoltán
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Emlékezés a tarjáni remetére
Kellemes  volt  ismét  látni  és  em-

léke2ni a filmkockák segítsége révén a
salgótariáni remetére, a cigány Picas-
sóra,  Balázs  Jánosra,  akinek  halála
évfordulóján közölte a Magazin azt a
filmet,     ami     róla    készült.     Egyik
filmkockán még ült kalyibája előtt,  s
csontceruzájával  írt,  a  másik  pillanat
már azt  rögzítette,  amint  az  erdőben
hdult,  hogy  megkeresse  a  napi  be-
tevőt. Közismert volt Balázs Jánosról
a gombák ismerete, a növények, vad-
gyümölcsök   szeretete.   Sokszor  volt
gomba az ebédje, vacsorája.

Egyedülálló utánozhatatlan ecset-
kezelése,  sajátos  életlátása  ott  tükrö-
ződtek képein, amelyek bejárták a vi-

lágot,  hímevet  szerezve  a  magyaror-
szági  roma  festészetnek,  művészek-
nek.    Művei,    amelyekkel    gyorsan
világhímevet  szerzett,  s  felfedezte  a
műgyüjtők de a „kufárok" is jó pénzt
kerestek    általa,    s    ma    a    világba
szóródva hirdetik e nagy cigány festő
páratlan  művészetét,  amellyel  beírta
nevét a képzőművészetbe.

Örvendetes,  hogy  a  Roma  Ma-
gazin  március  3l-i  számában  ismét
látiiatták velünk Balázs Jánost, művé-
szetét   és   madáralakját.   Ez   gondol-
kodtatott  el?  Vajon  azok  a  médiák,
akiknek tisztelete lenne, hogy a hazai
jeles  roma  gondolkodókról  legalább
születési   vagy   haláluk   évfordulóján

emlékezzenek   megteszik-e?    Sajnos
kevesen.   És   elsősorban   azért   nem,
mert nincs olyan bibliográfia, amely a
hazai   jeles    roma    gondolkodókról,
írókról,   költőkről,   művészekről,   ze-
nészekről,  s mindnek hordozói,  s en-
nek  a piciny országnak  a hímevéhez
hozzájárulnak.     Minden     médiában
lenne  egy  névsor,  hogy  legalább  egy
esztendőben  egy  alkalommal   szüle-
tésükkor  vagy  haláluk  évfordulóján
néhány soros emlékezés, nekrológ, is-
meftótísrJá|:oTgeá|:tgkó|Triékezésre'

akárcsak    a    salgótariáni    remete,    a
világhírű Balázs János.

F.K

összefogás a ron\a integrációért

Eéiyei#\DÉflvÉv:
llolland  Eavüttműködő  A!gpí[
ványok  támoaatásával.  Azzg!ffisffiLffiÉÉ
ézdi   cigány   szervezeteknek.

#üftmEEÉie#  ÉÉüem

- Lényegében a Roma Kerekasztal
ennek  a  teNékenységnek  egy  nagyon
fontos   állomása   lenne.   Nemcsak   a
Roma  Kerekasztal,   hanem  a  városi
kerekasztal is , amelyben minden olyan
szervezet,       intézmény       képviselteti

Ta%aátáanaméenldye#e%opzmd:nin%e?;,
f;ontos,  mert  nagyszámban  élnek  ott
roma    emberek,    egy    többszörösen
válság    sújtotta    övezetben,     amely
válságok,   hátrányok  hatványozottan
érintik  a  roma  embereket.   A   roma
közéletben  részt  venni  és   az  abbcm
résztvevő egzisztenciális problémáit is
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kezelni,  .rendezni,  ez  a  másik  prob-
léma.  Általában  a  roma  közületben
dolgozók ezt a problémahalmazt pró-
bálják    megoldani    -   mondfa    dr.
Herbai lstván politológus, a Partners
Hungary    Alapítvány    prograrigaz-
gatója.

A Parmers Hungary AJapítvány sok
éve    működik,    konfliktuskezeléssel
foglalkoznak   általában,   ezen   belül
különböző  programjaik  vannak,  így
önkományzati,    civil    szervezeti   és
roma programok. A roma programok
keretében    1992-óta   az   ország   kü-
lönböző területein dolgoztak, így Zala,
Somogy,      Baranya,      Bács-Kiskun,
Békés,  Szabolcs-Szatmár,  Borsod  és
Nógrád   megyékben  van   rendszeres
munkakapcsolatuk      roma      szerve-
zetekkel,     kisebbségi     önkomány-
zatokkal.  Ezeket  a tapasztalatokat  az
ország   egyik   részéből    a   másikba
próbálják átadni.

- A roma társadalomért különböző
típusú  szervezetek,  intézmények  tevé-
kenykednek,   különböző   stratégiával.
Jogvédelmí, érdekvédelmi szervezetek,

önkormányzatok,    kisebbségi   önkor-
mányzatok és különböző alapítványok.
A  Partners  Hungary  Alapítvány nem
„pénzes" alapítvány. Mi azt tudűuk ten-
ni,   hogy   próbáljuk   a   roma   társa-
dalmat abban segíteni, hogy önállóan
képes     legyen     érdekei     medbgal-
mazására és éwényesítésére. A kerek-
cw5ztal lehetőséget, egy laza keretet ad
arra, hogy roma és nem roma szerve-
zetek,  intézmények vezetői,  képviselői
rendszeresen  leüljenek  és  tárgyalják
meg   az   adott   kisebb-nagyobb   kö-
zösség,  a  roma  társadalommal  kap-
csolatos    ügyeket,    problémákat    és
infiorí'nációkat,     illetve    próbáljanak
megfiorrásokatfieltámi.

Konfliktuskezelő   stratégiánknak   a
lényege  az,  hogy  ez  kommunikáción
alapul,   amely   kommunikációból   ki-
nőhet a kooperáció, amely kooperáció
lehetőséget ad arra, hogy a konfliktust
kezeljük, illetve megelőzzük. Arra kell
törekedni, hogy meg kell találni azt a
közös mumimumot, amelyben minden-
ki meg tud egyezni.

Józsa Zoltán
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PALYAZATI FELTETELEK
ÉS TUDNIVALÓK:

> A  kuratórium  kisebbségenként  csak  1  ku-
tatóműhely évi (2003. március  1.-2004. feb-
ruár 29.-ig zajló) programját támogatja!

> Pályámi  az  egész  évi  részletes  kutatóprog-
rammal, a tanulmányok nyelvének feltünteté-
sével lehet.

> A maximálisan igényelhető/nyttjtiiató
támogatás:  1.500.000,-Ft.

> A megítélt támogatás 50%-a a kutatóműhely
működési költségeire igényelhető és számol-
ható el.

A KUTATO MUNKAK TEMAI:

A    magyarorszári    kisebbségekre    irányuló
tudományos kutatómunkák és alkalmazott célú
tudományos   elemzések   az   adott   kisebbség
nyelvén  és/vagy körében  (néprajzi,  történelmi,
oktatási,  irodalmi,  zenei,  etimológiai,  egyház-
történeti,     szociológiai,     szociálpszichológiai,
stb.).

A pROGRAM nfflLLEKLETEKENT
CSATOLANDÓ:

> a  pályázat  programja  (cél,  hipotézis,  mód-
szer,  folyamat,  kiértékelés, publikációs terv,
költségterv),

> a  bírósági/cégbírósági  bejegyzésről,   illetve
nyilvántartásba  vételről   szóló   végzés  má-
solata'

> amennyiben a pályázat aláírója nem a kép-
viseletrejogosult személy, abban az esetben a
pályázatot  aláíró  személy  képviseleti  jogo-
sultságát igazoló dokumentum,

> a  folyó  kutatásra  bámilyen  forrásból  igé-
nyelt, illetve kapott támogatás (feltüntetve a
MNEKK-tól   kapott   támogatást   is)   rész-
letezése,

> szakmai   referenciák   (korábbi   publikációk,
ajánlások),

> a  lebonyolításban  résztvevő  intézmény/vál-
lalkozó költségekre vonatkozó áraj ánlata,

> az illetékes országos önkományzat ajánlása,

> a  kutatóműhely  működési  költségeire  fel-
használandó keret részletes kalkulációj a.

A   kuratórium   nem   támogaú.a   az   étkezési
költségeket és élvezeti cikkek beszerzését.

A pályázat beadásának határideje:
2003. május 7.

A pályázat a beadási határidő napján 24.00
óráig - a pályázó érdekében ajánlott külde-
ményként -postára (1387 Budapest 62., Pf.:
25.) adható.

Személyes  beadás  esetén  május  5.  és  6.
kivételével  hétfőtőL+sütörtökig  08.00-16.00
óráig  behozható  a  közalapítványi  irodába
(1068   Budapest,   Benczúr   u.   11.)   Faxon,
informatikai     hálózaton     keresztül     nem
fogadunk pályázatot.

A kuratóriumi döntés várható időpontja:
2003. május 29.
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GY€R€H€HN€H Vflló

Egy kis képöőmííwésöei

Felej thetetlen cigányszámazású festőművészünk Pc'/J. rűmás. Tehetségéről,
a cigányság  iránt  érzett  eucötelezettségéről  világhírű  festményei,  grafikái
beszélnek.

Az  alábbi  képeken  a  művész Cigánylány című  grafikája  látható.  Az
első kép eredeti, a másodikon néhány változtatást láthattok.

Melyek ezek?

Cigány mondások

-    Amerre   húz   az   apa,   arra   húznak   a

gyerekek is.

-Amelyik családban nincs gyerek, ott nincs
szerencse sem.

-A testvéri vér, a testvér vére.

Cigány bölcs mondások

- Aki tud nevetni, az szerencsés ember.

- A szerencséd akkor is követ, amikor alszo].

-A csúnya szájú embertől a szerencse fél.

Akikre büszke a cigányság

Népünk  körében,  szinte  minden  művészeti  ágban
vamák és voltak kiemelkedő egyéniségek.
A jelgőík,  meghalározások  alapján  találjátok  ki,
kirőíl lehet szó? !

A  cimba]om   „Paga-
ninije"

A   „festőkirály"   vo]t
és lesz is!

A  „Cigánytánc  üstö-
köse,'

A „cigányok hangia"
- a rádióban.

cuo'I t!8Jt2^
`tz[gfl usoit;fl `Sgut!L ![9d `J?HZSO S9JHQ
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fl.. 5Éb..  #®tmzűóft  2®®8..  mhái'i'uL&
KOS   qll.   21.-IV.   20.)   -   Ebben   a

:::#i:,S:SkÁ°engfl!#ei,Ssb#ÓSz#:?Ísgzye%e;'tyoes:
hogy féken tarisa hevességét és Óvatosan jár-

jonelfiőtörekvé§éiben.Amiajóoldaltilleti,közvetlentemé-
szetének köszönhetően sok jó barátra  lel, akik hasznosak
lehetnek. Mgyázzon! Baleset érheti a hónap közepén...

BIKA (IV. 21.-V. 20.) -  Valamilyen okból,
talánmertnagyonszeretneegynyaralótvenni,
a  hónap  elején  felméri  anyagi  helyzetét,  de
valószínűleg  nem  lesz e!égedett vele,  ám  ne

essen  kétségbe.  Álma  -megvalósul!  Ön- szakériő  a  pénz-
keresésben  és  a  takarékosságban. A hónap  második fe-
lében sok pénzt hozó ötleftel rukkol elő.  De veszi't a szere-
lemben...

IKREK  Or.  21.-VI.  21.)  -  Egy t?karé-
kosság és költekezés miatti neheztelés On és
családja közé állhat.  Beszéljék meg  inkább a

problémákat,   mielőft   még   elmérge§.edne   a
helyzet. Amúgy is  egy  kis  negatív  hangulat van  On  kö"l
amit  valószínűleg  féltékenység  vagy  irigység   okoz.   Ne
hagyja,  hogy bárki  is  beleavatkozzon  a kapcsolatába,  ha

jól érzi  magát benne...

RÁK  (VI.  22.-VII.  22.)  -  Mostanában
talán sokat fog.l.alkozik a pénzzel, tulajdonkép-

pen túl sokat. Onre jellemző, hogy mindig biz-
tosítani  szeretne  elég  pénzt  a  családja  szá-

Féánr2ügdy:Tiofis!nesgá#j:a.keÉn,!%zme:3d::n%ükaség!2:éntiE|n?
sággal   kapcsolatos   különböző   érzéseit   legyőzni.   Foly-
tasson egy kis pszichológiai detektívmunkát és fedezze .fel
belső világát.  Ebben a hónapban  idős rokon szorul  az On
segítségére...

OROSZLÁN (VII. 23.-VIH. 23.) - Jól
haladnak  pénzügyei,  részben  különböző  üz-
leffelei     befolyásán?.k    köszönhetően,     akik
kedvelik és tisztelik Ont. De önmaga is előse-

gíti   karrieriét   és   növeli   bevételeit,   esetleg   egy   ritkán
használt tehetsége  segítségével  vagy olyan  lehetőségek
csendes keresésével, amit mások eddig nem fedeztek fel.
Egészsége   kiváló!  A  hónap  végén   egyedül   érzi   majd
magát,  pedig  nincs  rá  semmi  oka.  Talán  többet  kellene

pihennie...

SZŰZ    (VIII.    24.-IX.    23.)    -   Az
intenzív   erőit   bátran    használja   fel,    ha
segítséget  keres,   de   nem   kell   messzi.re
mennie,  mert aki  segíteni  tud,  ott van  On

mellett.    Régen    megkezdett    feladatai    csak    most
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kezdenek  eredményhez  vezetni,   erőfeszítései
mölcseit  lassan  elkezdheti  learatni.  Az  új  feladat
koncentráljon,   a   régiek   már   mennek   maguktó
Nem feledkezett  meg  valamiről?

MÉRLEG  ax.  24.-X.  23.>  - Szokásos
testedzése   révén   olyan   emberekkel   ismer-
kedhet  meg,  akik  sok jó  tanáccsal  segíthetik
mind üzleti, mind pedig a magánélet területén.

Munkahelyén ne áskálódjon, meri visszakapja!

SKORPIÖ  0[.  24.-XI.  22.)  L  Most  a
hivatásával    kapcsolatos    dolgok   a    legfon-
tosabbak,  tavasz  ide vagy oda.  Elképzelései
telj?sen  megegyeznek  azzal  az  életmóddal,

3mi:if#reit.,deú,°ni:ikeiz;isif°át:;,m|38ries,8tős#t#
embernek  fogják  tariani.  Akikkel  munkahelyén  találkozik,
most magánéletére is hatással lehetnek...

NYILAS  (XI.  23.-XII.  21.)  -  Végre
megoldódik egy nagyon régóta húzódó jogi

probléma,  amely  egészen  kellemetlen  for-
dulatokkal      |árt.      A      színfalak      mö_götti

események  kedvezőek Onre  nézve,  de  ne  számi'tson
arra,  hogy  azonnal  sikerülni  fognak  a  dolgok.  Várjon
türelmesen

BAK  0m.  22.-1.  20.)  -  Hogy  ennyire
szikrázó és §zexi, ezt rajongással viszonozza
kömy.?zete, Ont is meglepi, hogy mostanában
több Onben a tűz. Most a szerelem különösen

fontos szerepet tölt be és még egy régóta tarió kapcsolat
is felforrósodhat néhány fokkal. Valami olyanra vállalkozik
május   végén,   amivel   megmutathatja,   milyen   On   való-

jában...

#tgnTTÉfvegí.á].k_üTö.n::.,eLEegr#{,önetíí
foglaltságokat   és   élményeket.   Ha   parinere
nem  szereti   ezt  az  életstílust,  tanulja   meg

elfogadni   őt.   Ön   meglehetősen   makacs,   de   egy  kap-
csolatban  mindig  meg  kell  egyezni.  Legyen  nyílt,  kedves
és  toleráns  a  kedvesével,  mert  mindketten  egyedüliek  a
maguk nemében...

IIALAK  q.  20.-m.  20.)  -  Bizalmas
ügyek   és   a   szi'nfalak   mögöfti   események
vannak   reflektorfényben,   amely   talán   egy
üzleti,     vagy     oktatási     programmal     lehet

összefüggésben,   de   re-het,    hogy   egy   magánügyével.

L.egyen  Óvatos!  Pahnere  elárulhatja  a  hónap  végén,  és
Onnek megdemed a szíve bánatában...
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Segítsetek, hogy segíthessek!

A  cigány  népismereti  oktatáshoz  nélkülözhetetlen  a  helyi  hagyományok,  értékek  összegyűjtése,  riielynek  szükségessége
hiányl(ént  jelentkezik  a  megyék   iskoláiban.   Jelenleg  gyűjtési   szakaszban  található   az   a  készülő  kéziratom,   melynek  címe
Forrásgyüjtemény a B-Aiz és Heves megye iskoláiban taiiítók és tanu]ók munkájának megkömyi'tésére. A munka egyfelől a
cigány/roma  írók,  költők,  zenészek,  képző-  és  előadóművészek  műveinek,  alkotásainak,  hitvallásainak  összegyűjtése,  melynek
pfldaként szolgálhatnak az iflúságnák, másfelől pedig a régióban élő cigány közösségekről készi'tett néprajzi, antropológiai leírások,
szociológiai elemzések, fotó-riportok és tanulmányok, dokumentumfilmek, esetleg játékfilmek összegyűjtése és végtelen tárházából
való válogatás.

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

Ehhezamunkámhozszeretnéksegítségetkémiéskapni,azoktólatérségünkbenalkotóktól,akikfontosnaktarü.ák,hogymunkás-
ságuk megjelenjen készülő kiadványomban. Mit kémék? Egy fényképes szakmai életrajzot, egy rövid ismertetőt az alkotásairól, kiad-
ványt, szákmai katalógust és minden olyan segítséget, mellyel elősegi'thetik szakmai tevékenységemet.

Elérhetöségem: Kjssné Király Piroska
3700 Kazincbarcika,Mikszáth Kálmán út 17.

Email: Diroska.kiralví@fteemail.hu
Szi'vességüket és segi'tőkészségüket előre is köszönöm:

Fmé my Piroska

Felhívás
Bulit,   partit,   kisebb-nagyobb   zenés   rendezvényt,

jótékonysági  estet  szervez  és  nem  tudja  melyik  előadó
művészt hívja meg, mert az anyagi lehetőségei szűkösek?

A megoldás:

ROMA KOKTÉL SHOW!
Havonta egy alkalommal ingyen vállal jótékonysági

fellépést  az  ország  bámely  területén   (útiköltség  térí-
téssel).   Az   ismert   roma   slágereket   előadó   népszerű
együttes frontembere, Babai János várja azon tehetséges
roma  csapatok  jelentkezését,  akik  vállalják  ezen  jóté-
konysági fellépések közreműködését.

Továbbá várja csinos, fiatal, táncolni, énekelni vágyó
tehetséges lányok és fiúk jelentkezését  18-22 éves korig.

Csoda gyerekek, itt a lehetőség! Tehetségesen játszol
valamilyen hangszeren, kitűnően táncolsz vagy énekelsz
és még nem múltál el s éves? Jelentkezz a Roma Koktél
Show-nál.

Természetesen a Show várja azon vállalkozó, segítő-
kész  emberek jelentkezését  is,  akik  támogatni,  segíteni
tudnák a Show működését.

Érdeklődni a következő telef:onszámon lehet:
Babai János, 06 20 3370896

2003.  április „I.UNGO  DROM" 31




