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msüelt Szerkeszffség!

A  Lungo  Drom  szeptemberi
számában  az  alábbi  hírt  olvas-
tam:  a Gallup lntézet legfiissebb
felmérése  szerint  Magyarorszá-
gon  10 év alatt több mint a felére
csökkent  az  antiszemitizmus,  a
nyílt     cigányellenesség    pedig
szintén enyhült.  Igaz,  a felmérés
csák a nyíltan vállalt előítéletekre

Címlapon:
Nyári Gyula felvételelJ:,í,,:,,,,,,;;Í;,i;,,;,:,,:,,;::,,:.:,,,;!,,H:;,.,,:,,:,::,;,;,

A riem kért kéziratokat nem
őr.izz,ük meg és nem küldjük

vissza.
Szerkesz.iőségünk a mienktőíl

eltérő véleinényt is közli.
A levelekei eseienként rövidítve,

scerkesziett formában adj uk
közre.
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teH.ed,   én   akkor   is   megkérdő-
jelezem az eredményt. Sajnos én
éppen   az   ellenkezőjét   tapasz-
talom:  az  utóbbi  években  véle-
ményem  szerint j.elentősen  nőtt
mint az antiszemitizmus,  mint a
cigányellenesség. Szinte minden-
napos   példákat   tudok   említeni
ennek  bizonyítására.  Ama  nagy
visszhangot  kiváltott  Bazi  nagy
roma lagzi vetítése és a viták után
hallottam  jól  szituált,  úgy  gon-
doltam,   jó    lelkű   emberektől,
hogy nem értik miért vannak fel-
háborodva  a  cigányok,  hiszen  a
paródia  (?)  csak  azt  mutatta  be,
milyenek ők valójában.

Barátnőm   főiskolai   hallgató,
ahol a nyár közeledtével társaival
a   nyári   programokról   beszél-
gettek.   Megemlítette,   hogy   ő
táborban  fog  piheni.   Az  egyik
társa  megkérdezte,  hogy  milyen
táborban.   Egy   másik   főiskolai
hallgató  társa  válaszolt  helyette:
koncentrációs   táborban.   Félel-
metes,  megdöbbentő.  Belőle ha-
marosan szociálpedagógus lesz.

Megemlíthemém  példaként  a
piliscsabai  aljegyző esetét is,  aki
azt   mondta,   „kár,   hogy   Hitler
nem   velük   kezdte".   Megem-
líthetném, hogy ismerősöm gyö-
nyörű,    okos    gyemekét    „le-
cigányozták" az iskolában,  hogy
egy ismert újságírónőt nem szol-
gáltak ki  egy  exkluzív üzletben,
hogy egy fiatalembert, miközben
a barátjára várt a vasútállomáson
a rendőrök igazoltatták és néhány
pofon  is  elcsattant.  A  magyará-
zatírhzaembáneágésttás.ább  a  pé|-

dákat, de had zárjam levelem egy
magáért  beszélő  történettel,  me-
lyet FűrAűs jrű'/mű'# Roma holt
lelkek  című  kötetében  olvastam
és a címe:

Csak egy cigány

„Süvít a szél, hordja-kavaria a
havat. Az úton egy elakadt szekér
próbál  nagy-nagy  erőfeszítéssel
előrejutni   a   havas   sártengeren,
amiben  már  csaknem  elsüllyed-
tek a kocsi kerekei. A lovak szü-

gyéig ér a fagyos hó,  sűrű lehe-
letüktől fagycsapok lógnak róluk.
Amerre a szem elláthat ebben a
hóviharban,  sehol  egy  teremtett
lélek. A gazda és a fia hiába biz-
tatják a két kimerült párát,  azok
neki-nekiveselkednek   a   szekér-
nek,  de egy teremtett centit sem
jutnak  előre.  Ott  ragadt  a  kocsi
lovastul  együtt  a  hó-fagytenger-
ben.  Könyörögnek,  Istenhez  fo-
hászkodnak,   hogy  segítsen  raj-
tuk.     Csak  feltűnne  már  valaki
emberfia, j.önne  a remény,  hogy

ieó:;:::,etibkőF|:mó:eágkgnióábbálsz:
ködnek,  mindhiába.  Elgémbere-
dett a testük, remegnek, már-már
a félelem lesz úrrá rajtuk, amikor
nagyon messze a távolban, szem-
mel  alig  láthatóan  feltűnik  egy
mozgó fekete pont.  A fiú  észre-
veszi, s lelkesedve szólal meg.

Nézze,  apám!     Ott,  ott  a  tá-
volban valaki van és mintha erre
tartana.

A paraszt nézi, nézi, de mind-
hiába.  - Nincs  ott senki.  Káprá-
zik a szemed, te fiú!

A fekete pont közeledik, a fiú
mereszti  a  szemét,  majd  ismét
me_gbz#aLk,mínthaegyember

lenne,   apám!   -   kiált   fel   örö-
mében, hogy csák megkönyörült
rajtuk a szerencse, s megérkezik
a segítség.

Mereszti a szemét az öreg pa-
raszt.  Nézi,  vizsgálja  a  feléjük
tartó   egyre   nagyobbodó   fekete
pontot,   melyről   jól   kivehető,
hogy  mozog.  A  tomboló  vihar
lassan megbékélni tűnik, tisztul a
látóhatár,  s  ahogy  csökken  a tá-
volság, a bajbajutottak és a köze-
ledő  pont között,  úgy vehető  ki
egyre   tisztábban   a   hóviharban
feltűnő alak.

A fiú már tisztán látja, s így ki-
ált fel: -Megmenekültünk apám!
Itt   a   segítség!   Az   egy   ember,
apám!

A paraszt egy ideig hallgat, né-
zi, vizsgálja a közeledő alakot,  s

3=i#rm#iáeh`,isázec:akc:#
cigány.

F. Izabella, Budapest
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JrJ,

aza.   Érzelmekkel  telített  ffiagasztos  szavunk.
Egyik  legnemesebb,  légszebb  ősi  fogalom  a  nyeL-
vünkben. Y Jelentésének  tartalma  megmagyarázhatatlan.
Ahány híres, gondQkodó, magyar klasszikús,  görögök,
rómaiak,  bölcsek,  filozófi]sok,  költ,ők,  írók,  annyiféle
haza-fogalom  él  a  tudományos  gondolkodásban,  és  a
közéle,tbej].   o

Ahazafogalmanemikorftiggő.Fű-kiértelemésérze+
lemvilágából  fákadóan  fQgálmazza meg a haza fogál-
mából  eredő hazaszeTetetet, t hazafiságot,  hazátlanságot,
és így tóvább.  Ezekbőlí eredően a haza és az emberek
között különböző viszonyok vamak. A politikai kisszó-
tár`szerintahazafiság,amelyetagörögnyelvbőleredően
patioti2musnakis,szokcunknevezni,ahaza,`aszülőföld,
a nép és a népi hagyományok igaz, áldozatokat is vállaló
széretete.

Wesselényi így gondolkodik: „A nemzeti érzés és
hazászeretetnek  mondhatni   „poézisa",   költészete.
Kölcsey Ferenc nemzeti  imánk,  a Himnusz költője
így vall a hazár-ól: „Áldozatom két lsténség oltára fe-
1ett áll: /Könny neked ó Szerelem, és neTked, ó Haza,
vér!" S az embemek a hazával való kapcsolatáról azt
mondja:` „Minden pálya dicső, ha belőle hazádra de-
rül fény"

szól.va két fo\9almat szoktunk említeni. A
hazát, amely nem más; rpint Magyarország, s a szűkebb
pátia, az a föld, az a táj, az a kömyezet, az a miliő,
amelyhez kötődünk,  a  szülőfáluhk
fogálomb tariuhk.

s \minden,  amit  e

próbáltamármegfogalmazni

.emberekhez

a haza
foga`1mát,hogyazonp?indep]dugyanaztértse.Nemsike-
rülhetett, mert a haza; a hazaszeretet a szívünkből fákad,
átszövi ért`elmi~érzelemvíilágunkat,  ahhoz a nemzetiiez,

viszonyurikat,  amelybe
a legszoiosabb, már-

már szerelmi alákít`mk ki`.  .S  ez  a viszor!y
ámyalt, neheztelő.

A  legszebb  talán  az  a  feltételhez  nem  kötött
érzelem, amellyel a haza iránt viseltetünk. Ennek fon-
tos kritériuma viszont az is, hogy a haza is szeressen
b'emünket. Fontos eleme a kölcsönösség. S erre akkor
döbbentem  rá  igazán,  amikor  a  Riporter  keréstetik
egyik adásában volt egy roma fiatalember, aki bemu-
tatkozása során így vallott a hazáról, s annak szerete-
téről.  Ő Balogh lstván Szilveszter, aki a zsűri nem
kis meglepődésére a következőket mondta:  „Én job-
ban szeretem a hazámat, mint a haza engem." Egy pil-
lanatra megállt a levegő bent a teremben, mert ezt így,
ilyen vallomásban  még  nem  fogalmazta meg  előtte
senki.  Vajon igaza volt~e Balogh lstván  Szilveszter-
nek?

Ha abból indulunk ki, hogy őt, mint romát disz-
krimináció   éri,   ha  társait  kiközösítik   származása
okán, akkor valóban úgy érezheti, nem szereti annyi-
ra őt a haza, mint ő a hazáját. Nem szabad ezt ma-

gmymgárTÉ,ne:á:ál.fifiga:o#iini;ö;nobánse:ehbaozná%liá#áal:
1ó hatalommal, kormámyal azonosította, ez azonban
részemről csak fikció.

Széchenyi,  a  legnagyobb  magyar,  íÉy  bölósel-
kedik: „A magyar Szó még nem magyar érzés, az em-
ber, mert magyar, még nem efényes ember, és a haza-
fiság köntösében. járó még korántsem hazafi. S, hány
ílyen külmázas dolgozik a haza meggyilkolásán." Ez
a  gondolat  annyira  aktuális  a  mai  politikai  viszo-
nyühkra,  a hazafiságával,  a haza iránti  elkötelezett-
séggel visszaélőkre,  mintha ma mondta volna vala-
melyik parlamenti ülésen.

1.SzentI§tvánkirályunklmreherceghezírtintelmei

E#táoszsLe.ngélh#g#?,:s:h=:gmüEset::JFoeg
előítélet, balvélekedés é§ tudatlanság alapja lehessen egy
nemzet  előménetelének  s boldogságának".  Ezért  érdeL
mes éftelmezni azt, amit a ripofterjelölt roma fiú, Balo8h
lstván Szilveszter az ő, és a haza Viszonyáról gondol.

34cwJK++-_,
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HITEL

•.  Roma  kis-  és  középvállal-
kozóknák szóló, 400450 millió
forintos   mikrohitelkereti.ől   ál-
lapodott  meg  New  Yorkban
Mizsei  Kálmánnal,   az  ENSZ
fejlesztési prograipjánák resto-
nális igazgatójával rÉ!/c*Í. Jász-
/o',   a  Miniszterelnöki   Hivatal
romapolitikai   államtitkára.   A
programhoz az UNDP 180 mil-
lió  forinttal járul hozzá,  a ma-
radék 220-270 millió forintot az
államtitkárság állja. A program
a tervek szerint 2004 tavaszán
indul.

ROMOLÓGIAI  KÉPZÉS

•or  Romológiai  képzésben  és
nyelvoktatásban   vesz   részt
240   Pest  megyei  rendőr.   A
kapitányság  az Oktatási Mi-
nisztérium és a Phare pályá-
zatnak  keretében   100   ezer
eurót kapott a programra. A
május végén záruló képzésen
legiobban teljesítő 20  rendőr
középfokú   nyelwizsgát  tesz
roma nyelvből.

A KILAKOIJATASOK
FELFÜGGESZTÉSE

•+  A  kilakoltaíások ideiglenes
leállításái kezdeményezte Szol-
nokon a megyei etnikai  érdek-
védelmi egyesület. A közelmúlt-
ban  több,  elsősorban  a roma-
telepeken  élő, jelentősebb  díj-
hátralékot  filhalmozó   család
ellen indul; eljárás. Így például
a   következő   napokban   egy
többgyerrriekes család is ciz ut-
cára kerülhetne. Ezt elkerülen-
dő az egyesület kérte Botka 1»
josné  polgármester   cu5szonyt,
hogy járjon közben és a megye-
székhelyen  az   elmúlt   évekhez
hasonlóan a hideg idő beálltá-
val,  az  őszi  és  téli  hónapokra
ftggesszék fiel  a kényszerintéz-
kedéseket.

FEGYELMI A PILISCSABAI
ALJEGYZő ELLEN

•o+ A kisebbségi ombudsman a

piliscsabai   aljegyző   fegyelmi
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!F\úíe:i!
vizsgálatát kezdeményezi, miu-
tán  többen  egybehangzóan  azt
állítjálq  hogy  dr.  ro/dí. JVoc'mz.
rasszista    kijelentést    tett    a
település   cigányságára.   Mint
ismeretes, az aljegyző a hivatal-
ban „kár, hogy Hitler nem ve-
lük  kezdte"  kijelentéssel  illette
a cigányságot. Az önkomány-
zat több  dolgozója  is jelezte  a
polgármestemek,   hogy   nem
tudnak együtt dolgozni dr. Toldi
Noémivel.  Az aljegyző vissza-
utasítja a vádakat.

OKTOBER  ]7.
A SZEGÉNYSÉG ELLENI
KÜZDELEM VILÁGNAPJA

•or  Novembertől   márciusig
Budapesten  a jogcím nélküli
lakáshasználókat  nem  lehet
kilakoltatni  -  jelentette  be
Demszki  Gábor főpohgármes-
ter  a  szegénység  elleni  küz-
delem világnapján. Becslések
szerint több tízezer ember él
fedél   nélkül,   aluljárókban,
kapualjakban,  erdőkben.  A
családoknak  csak  nem  fele
mindennap nélkülöz. A fővá-
rosi  önkormányzat a  hajlék-
talanszállói   mellett  mintegy
800 időszakos férőhellyel vár-
ja  a  rászorulókat.  Tíz  civil
szervezet biztosít majd  utcai
étkezést és 18 vesz részt az ut-
cai gondozásban is. Az idei té-
li szezonban is járják majd az
utcákat  a  krízisautók,  hogy
azonnali  segi'tséget  nyújtsa-
nak a  rászorulóknak, a  kór-
házakban   pedig   száz   kró-
nikus ágy áll rendelkezésre a
beteg  hajléktalanok  ellátásá-
ra.

ROMA KULTURAUS ALAP
NYEF{TESEl

•or  A  ROMA:WEB.l"-n  olvas-
ható  a  Roma  Kulturáis  Alap
nyerteseinek  lisiája.   A   kiírást
nagy    érdeklődés    kísérte,    a
164.350.000    Ft    keretösszeg
többszörösére    nyí!jtottak    be
igényt.  A  szervezetek  által  be-
nyi}j tott                  p ályázatokra
122.968.000,   míg   a   magán-
személyek esetében 63  művész-
nek41.362.000f;orintotjcrvasolt

f;elosztani a bíráló bizottság.

•®®P tnjüeü

•o+ Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc,
\   valamint   a   Magyar  Köztársaság   kikiáltásának   évfor-

dulój ára emlékeztünk.

Fotő: Nyári Gyula

JÁSZSÁGi CiGÁNyNAP

•oL A jászberényi cigány önkor-
mányzat,  a Lungo Drom helyi
szeivezete,  valamint  a berényi
Cigány Nyelv- és Hagyomány-
őrző  Egyesület  közös  szerve-
zésében   október   18-án   tizen-
hamadik  alkalommal  rendez-
ték meg ajászsági cigánynapot.
A medelenteket Rácz Tamás,
a kisebbségi  önkormányzat el-
nöke köszöntötte. Mag};űr Z,€-
vcn/t?,   a  város  polgámestere
megnyitójában am hMa fel  a
figyelmet, hogy a jogok ugyan
egyenlőek az EU-ban is, de az
adódó  lehetőségeket a tovább-
lépésre  csak  a  megfelelő  kép-
zettséggel   rendelkezők  ragad-
hatják  meg.  A  feladat  egyér-
telmű: fel kell kelteri az igényt
a. tan:nlásra,. Farkas Flórián oi-
szággyűlési képviselő, a Lungo

LD

Drom   elnöke   szerint   is   csak
egységben   lehet   gondoucodni
az   EU-t   illetően.   Meglátása
szerint csatlakozásunk az urió-
hoz nem jövő  májusban törté-
nik meg, hanem akkor, amikor
a romák  is  részesei  lehemek  a
változásoknak.

CSEH ROMAKAT
TOLONCOLTAK HAZA

•oL A brit hatóságok 51  cseh-
országi   romát   toloncoltak
haza,  miután  a  szigetországi
bevándorlási   hatóságok   el-
utasították mened ékkérelm ü-
ket.   Az   elmú]t   években   a
velük   szembeni   széleskörű
diszkriminációra   hivatkozva
több  ezer  csehorszáa  roma
nyújtott be menedékkérelmet
Nagy  Britanniában.  Csehor-

2003.  október



szágot  a   nagyobb  jogvédő
szeivezetek menett az  Euró-
pai Unió is rendre elmarasz-
talja   a  romákkal  szembeni
hátrányos  megkülönböztetés
miatt.  Ennek  enenére  a  lon-
doni  bevándorlói   hivatalok
jobbára  gazdasági  menekül-
teknek tekintik a kivándorló
romákat, így sorban utasítják
vissza    menedékjog    kérel-
müket.

REGIONALIS
NEMZETISÉGI ADÓ

•or  Egy,  a fővárosban  és  kör-
nyékén f;ogható  regionális  kö-
zéphullámú  nemzetiségi   adó
indításának ötlete vetődött fel a
Magyar Rádióban,  az elképze-
lés megvalósítás át cüzonban f ;or-
ráshiá:ny   akadályozza.   Buda-
pesten és Pest megyében három
millióc[n élnek, a népszámlálási
adatok  szerint   tíz   százalékuk
tartozik   valamelyik   nemzeti
vagy   etnikai  kisebbséghez  -
mondta   Avanesian   Alex,   a
Kossuth  adó  ldsebbségi műso-
rokért  f;elelős  főszerkesztő-he-
lyettese.    Megemlítette,   hogy
ezért,  szeretnék  megi'iyerni  tá-
mogatónak a Nemzeti és  Etní-
kai Kjsebbségi Hivatalt.  A ter-
vek szerint napi 1 6 órában mű-
ködő   adó   a  most  regionális
f tekvencián hallható nerrizetísé-
gi adásokat terjesztené, regge-
lente háromórás, az eseménye-
ket    kisebbségi    szemszögből
megvilágító Nemzetis égi króni-
kával jelentkezve. Az adó napi

máfiél-másf;él   óröban  horvát,
német, román, szerb, szlovák és
roma  műsort   sugározna,   ez
utóbbi kéthc[:rmadái a Rádió C
adása tenné ki.

SZAMITOGEP JELES
BIZONYÍTVÁNYÉRT

•o+ A siklósi önkományzat hat

jól  tanuló  cigány  gyemeknek
adott  számítógépet  ajándékba,
ezzel is ösztökélve őket eddigi
sikereik folytatására.  Az infor-
matikai   eszközök  haszmáltak
ugyan, de így is nagy segítséget
nyújtanak a tanulásban a fiata-
loknak  -  nyilatkozta  Ba/ogÁ
J)éíer, a helyi cigány kisebbségi
önkományzat   elnöke   a   Ci-
gányíélórában.

Jó, DE NEM ELÉG

®  Szociológusok  és  oktatási
szakemberek    egyetértenek
abban,  hogy  az  esélyegyen-
lőtlenség   problémáját   ön-
magában   egyetlen   intézke-
déssel  nem  lehet  megoldani.
Ez  derült  ki  azon  a  tegnapi
kerekasztal-beszélgetésen,
amelynek Íő témája a hátrá-
nyos  helyzetű  diákok  köny-
nyített felsőoktatási felvétenj e
volt.  Az  Oktatási  Miniszté-
rium javaslata alapján 2005-
től már a ponthatár 80 száza-
lékának  elérésével  bekerül-
hetnek a  hátrányos  helyzetű
diákok az egyetemekre, főis-
kolákra. A lehetőséggel a kö-

November elsején elhunyt szeretteinkre emlékezünk!
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zépiskolás  korú  áuami  gon-
dozott riatalok, metve azok a
tanulók   élhetnek,   akiknek
középiskolás évei alatt a szü-
lők rendszeres gyermekvédel-
mi támogatást kaptak, és leg-
följebb nyolc általános iskolai
osztályt végeztek.

Magyar Bálint oktaitÁsi mí-
niszter azt mondta: a könnyí-
tett felvételi része az egymás-
ra  épülő,  az  óvodától  a  dip-
lomáig  tartó,  esélyegyenlősé-
get  célzó  programnak.  Rá-
mutatott: bár felmérések sze-
rint az össznépesség hat szá-
zaléka roma, az egyetemeken
és   a  fiőiskolákon   mindössze
0,2  százalékuk  van  je]en.  -
Bgy társadalmi csoport önér-
zetét  nagyban   befolyásolja,
hogy rendelkezik€ értelmisé-
gi réteggel - hangsúlyozta.

M]NISZTÉRIUMI  PÁLYÁZAT
A ROMÁK GAZDASÁGI
FELZÁRKÓZTATÁSRA

•or A Gcuzdasági és Közlekedési
Minisztérium  a roma vállalko-
zások    gcűdciságl   filzárkóz-
taíásáí segíiő pályázatot hirde-
tett a Szécher[yi Vállalkozásf iej-
lesztési  Pt.ogram  keretében  -
jelentette be Csillag lstván gcz-
dasági és közlekedési miniszter
októberi  saütótájékoztatón  Bu-
dapesten. Elmondta: macimum
3  míllió j;orint vissza nem térí-
tendő támogatást igényelhetnek
- gépek, berendezések, haszon-

járművek beszerzésére - cűok a
roma és nem roma kisvállalko-
zások,  amelyek vállalják a ro-
mákfioglalkoztatásánaknövelé-
sét.   Csillag   lstván  miniszter
utalt  arra,  hogy  először  indul
olyan pályázat, amely a romák
társadalmi és gazdasági integ-
rációját   kívánja   támogatni.
Apatini Kornélné, a Gazdasági
és   Közlekedési   Minisztérium
helyettes  államtitkára  elmond-
ta, hogy a tárca megállapodást
kötött  a  helyi vállalkozóí  köz-
pontokkal,  amelyek a pályáza-
tok írásában is segítséget nyúj-
tanak, továbbá számítanak a ci-
gány kisebbségi önkormányza-
tok  támogatására.  A  helyettes
államtitkár  elmondta,  hogy  a
pályázat EU-konf iorm. A pályá-
zatra 200 millió f;orint keret áll
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rendelkezésre  a  kis-  és  közép-
vállalkozói célelőírányzatban.

BIZOTTSAG   VIZSGALJA   A
ROMA KÁRPÓTLÁST

•. A második világháború alatt
elhucolt magyarországi romák
kárpótlásával foglalkozó parla-
menti   vizsgálóbizottság   felál-
lításáról hozott elvi döntést ok-
tóber 22-én a parlamenti embe-
ri jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottsága.  Az  indítványt,  me-
lyet a testület egyhangúlag sza-
va2ioü meg, Farkas Flórián f]i-
deszes   képviselő   teúesztette
elő.  Farkasnak  SzÍcAiiza«   rú!-
más szocialista alelnök javasla-
tára két héten belül be kell nyúj-
tania részletes indítványát is. A
Nemzetközi   Migrációs   Szer-
vezetiiez eddig 3500 kárpótlási
igény  fiitott be  Magyarország-
ról. A kápótlás csak azoknák a
túlélőknek,   illetve   örököseik-
nek jár,  akik  1999.  febniár  15-
én  még  életben  voltak.  Akiről
bebizonyosodik,   hogy   kény-
szemunkát végzett a náci Né-
metországban,    másfélezertől
akár két és fél ezer euóig teije-
dő  egyszeri juttatásra jogosult.
Csakhogy  az  elmúlt évben  ér-
demi  lépés  nem  történt  a  ma-
gyarországi   romák  kárpótlása
ügyében.

BECSAPOTT ROMÁK

•oL Hat  Zala  megyei  faluban
legalább 30 hátrányos helyze-
tű  roma családot csaptak be
építési vánalkozók. A három
keszthelri  férfi  a  szociálpon-
tikai   kedvezményért   cse-
rébe könnyűszerkezetes há-
zakat  ígért  a  családoknak,
de   az   építkezést   egyetlen
egy esetben sem fejezték be,
valótlan  igazolások  alapján
azonban  mintegy  50  mil]ió
forintot  jogtalanul   zsebre
tettek.

ANe#PzSuűbN#pía8;>

az RSK és a Romaweb
cikkj ei alapján összeállította:

Paksi Éva
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Paksí Eva „mert mi nem vagyunk a meghátrálás emberei"

Tiszaburálól
Euról)áig

A Lungo Drom Országos Érdekvédelmi és Po]gáFi Szövetség október 4|éh Szoln(
a Városi Sportcsarnokban tartolta kongresszusár, melyen O/bón VÍ.k/o/,

a Fidesz Magyar P9lgári Szövetség és Farkcrs F/ó//.Ón, a Lungo Drom elnöke
együttműködési megállapodást Íri alá.

Farkas   Flórián   szeptemberi
számunkban   úgy   nyilatko-
zott,     hogy     ilyen     ínséges
helyzetben   még   nem   szer-
veztek   kongresszust,    ezért
csaknem  6  megyéből  a  kül-
dötteknek   maguknak   kellett
megoldaniuk  az  utazást.  En-
nek ellenére a kongresszuson
több mint  1500 fő jelent meg,
akik egyhangúlag, újra Farkas

Flóriánt választották a  Lungo
Drom elnökévé.

A kongresszuson a vendégek
között látiiattuk - többek között
-  Antall  Péteit  a  néhai  mi-
niszterehök, Antall József fiát,
dr. Báthoiy Jánost, a Nemzeti
és  Emikai  Füsebbséri  Hivatal
előző elnökét, dr. Farkas Gab-
riella kisebbségi szakértőt, Ha-
lász   Katalint   az   Amerikai

Nagykövetség  képviseletében,
Szalai Ferenc fideszes ország-
gyűlési képviselőt, Szolnok vá-
ros   előző   polgámesterét   és
Túri-Kovács   Bélát,   a   Kis-
gazda  Polgári  Egyesület  elnö-
két.

Farkas  Flórián megnyitó be-
szédében   szólt   arTól,   hogy   a
Lungo   Drom   ma   Magyaror-
szágon   az   egyik   legszerve-

zettebb   tömörülésnek   számít,
akivel minden politikai  erőnek
és minden személynek számol-
nia  kell.  Azért  is  fontos  a mai
nap,  mondta,  mert  most  kerül
sor   arra   az   együttműködési
megállapodásra,   amely   foly-
tatása annak, amelyet két éwel
ezelőtt  kötöttünk.  Ez  a  megál-
1apodás   az   a   megállapodás,
amely vissza tudja adni a Lun-
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Farkas Flórián:  ,,a Lungo Drom Magyarországon az egyik legszervezettebb tömörülés"
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go Dromon keresztül a magyar-
orszári  cigányságnák a méltó-
ságát,    biztosítja    társadalmi
integrációját  és  nemzeti  meg-
becsülését.   De   ez   a   megál-
lapodás  az  a  megállapodás  is,
mely folytatása azoknak a meg-
kezdett programolmak, amelyet
sajnos abba kellett hagyni, félbe
kellett szakítani. Ilyenek voltak
a   lakásépítési   programjaink,
amelyet az Orbán kománnyal
közösen   indítottunk,   ilyenek
voltak  azok  a  területfejlesztési
progran}jaink,   amelyet  Orbán
Viktor  úrral   közösen  bonyo-
lítottunk, és amit én egyébként
ma is hiányolok, az a népegész-
ségügyi   program,   amelyben
először  került  bele  a  magyar-
országi cigányság egészségügyi
helyzetének   speciális   módon
történő esetleges kezelése, ami
a maiban már nincs beme. Ez a
megállapodás az a megállapo-
dás,   amelyben   a   magyaror-
szági  cigányságnak  a  képvi-
selete a legkisebb településtől
a   legmagasabb   szintig   lesz
jelen,  ha  úgy  tetszik:  Tisza-
burától Európáig.  Ezt a meg-
állapodást  csak  akkor  tudjuk
megvalósítani,   ha   megnyer-
jük  a  Fidesszel  szövetségben
a 2004-es európai parlamenti,
és   a   2006-os   országgyűlési
választást.    Tudom,  folytatta
az elnök, hogy nagyon súlyos
sebeket  viseltek  magatokban
az   OCÖ   választás   óta,   és
kialakult egy bal  és egy jobb
oldali  szemlélet a cigány tár-
sadalmon   belül.   Szeretném
kijelenteni, hogy az én fejem-
ben, és így a ti fejetekben sem
lehet  baloldali  és  jobboldali
cigány.  Csak ügy van,  amely
mögött     emberek     tízezrei,
százezrei   vannak,   amelynek
közös   társadalmi   kihívására
csak   akkor   tudunk   választ
adni,  ha a cigány társadalom
többsége    összetart,    s    egy
olyan   szövetségben   mint   a
Fidesz-Magyar  Polgári   Szö-
vetséggel  meg  tudja  valósí-
tani   azokat   a   kihívásokat,
azokat   a   programokat,   kér-
déseket,   amelyek   az   ország
egyik  legsúlyosabb  kérdései-
nek számítanak.

Orbán Viktor ajándékkal ér-
kezett a kongresszusra, melyen
a  Lungo  Drom  megalakulásá-
nak 13 évfordulóját is ünnepel-
ték.  Orbán Viktor cigány nyel-
vű Bibliát adott át az elnöknek,
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Orbán Viktor: „Szeretnénk, ha az Európai Parlamentben
is ott ülne az Önök képviselője."

az Lásból vett ajánlással, mely
így   hangzik   „mert   mi   nem
vagyunk  a  meghátrálás   em-
berei„.

Azért is fogadtam örömmel
az  Önök  meghívását,  folytatta
köszöntő beszédét Orbán Vk-
tor, mert úgy éreztem, hogy ez a
találkozás módot ad arra, hogy
me8köszönj.em  azt  a  munkát,
amelyet a megelőző négy esz-
tendőben  együtt  végezhettünk.
Szeremém külön megköszönni
Farkas   Flórián   elnök  úmak,
hogy a konnányzati munka ide-
jén   segi'tett  bennünket,   és   a
romák életére vonatkozó előter-

jesztések  kidolgozásában  min-
dig számíthattunk rá.  Én  most
nem   szeretnék  előhozakodni
számokkal, manapság az ember
úgyis   egyre   kevésbé   hisz   a
számolmalq meg a százalékok-
nak,   de  azért  engedjék  meg,
hogy néhány dolgot fölidézzek.
1998 és 2002 között sikerült az
Önök  problémáinak  megoldá-
sára  szánt  kományzati  össze-
get  négyszeresére,  azaz  négy-
száz  százalékkal  növelni.  Ké-
rem, emlékezzenek am, hogy a
Magyar  Parlament,  a  magyar

kományzat nem feledkezett el
a romákról akkor sem,  amikor
megalkotta a Széchenyi Tervet,
mert  a  Széchenyi  Terv  egész
Magyarország  terve,   s  abban
Önök  is  benne  vannak.  Em-
lékezzenek  arra,  hogy  a  Széc-
henyi  Teiv  keretében  bérlaká-
sokat építettünk és kísérleti jel-
leggel megindítottuk az Orszá-

gos Cigány Önkomány2attal a
roma lakásépítési programot is.
300  roma  fiatalt  tartunk  nyil-
ván, akik ingyen kaptak szemé-
lyi  számítógépet,  tekintettel  az
egyetemi,   főiskolai   tanulmá-
nyaikra. És szeretném aláhúzni
azt  is,  s  egyúttal  köszönetet is
mondani  azéri,  hogy  az  autó-
pálya építéseknél és a nagy ál-
lami   beruházásoknál   mindig
számítiiattunk Önökre.

Külön programja volt a kor-
mánynak am, hogy ezeknél a
munkáknál  mind  a  roma  vál-
lalkozóknak,    mind   a   roma
munkavállalóknak  munkalehe-
tőséget  próbáljunk  biztosítani.
Ugyanis       Magyarországnak
nem egyszerűen am van szük-
sége,  hogy  sikeres  roma  mű-
vészeink  legyenek.  nemzetkö-
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zileg  is  elismert  szellemi  em-
berei   legyenek   a   romáknak,
hanem arra is szükségünk van,
hogy   Magyarországon   egyre
több legyen a roma vállalkozó,
hogy   minél   gazdagabbak   és
erősebbek    legyenek    annak
érdekében, hogy utána munkát
tudjanak   adni   a   többi   em-
bemek.„

1997-98-as  tanévben  -ha
még  emlékeznek  erre  -  Ma-
gyarországon mindössze 805 fő
volt azon cigány fiataloknak a
száma,  akik  állami  ösztöndíjat
kaptak  a  tanuláshoz.  Nyilván
Önök  is  tudják,  hogy  tanulás
nélkül ma már nem megy.  Ha
Önök  sikeresek  ákamak  lenni,
ha Önök be akamak illeszkedni
az Euópai Unióba törekvő Ma-
gyarország  társadalmába,   ah-
hoz   bizony   tanulni   kell.    S
akinek a feje fölött kezd eljámi
az idő, annak mindent meg kel-
lene  tennie  annák  érdekében,
hogy  gyemeke  tanulhasson.
Ezért  volt  nagyon  fontos   az
ösztöndíjprogram.     1998-ban
805   ösztöndíjas   volt,   ezt   a
2002-re  12.585 főre növeltük, s
egy   olyan   döntést   hoztunk,
hogy nem állapítunk meg kor-
látot, minden cigány fiatal, aki
tanulni  akar,  pályázhat  állami
ösztöndíjra,   és   kap   is   állami
ösztöndíjat.    Arra   biztatnám
Önöket,   hogy   minél   többen
adják gyemekeiket iskolába, és
fordítsanak  minél  több  erőt  a
taníttatásukra,  és a mindenkori
kományzat,  különösen  ha  az
polgári kományzat lesz ismét,
meg  fog  tenni  mindent  annak
érdekében,   hogy  ne   egyedül
viseljék ezt a terhet."

„Abban   is   egyetértés   volt
közöttünlc már Önök között és
Mi   közöttünk   régóta,   hogy
helyes   dolog,   ha  a  magyar-
országi   romáknak  van  parla-
menti képviselete. Tudják ezt is
kétfajta   módon   lehet   meg-
oldani.  Az egyik megoldás az,
hogy   lelkiismeret   fiirdalástól
vezettetve   a   politikai   pártok
amúgy díszként, mintegy alibi-
ként  egy€gy  cigány  száma-
zású embert föltes2nek a parla-
menti listájukra, a másik lehető-
ség pedig, amikor együttműkö-
dési    megállapodást    kötünk,
hogy  Önök  saját jogon  képvi-
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pozni. A segély időnként szük-
séges,   de   hosszútávon   nem
j elent megoldást. Mindenkinek,
magyaroknak,  romáknak  egy-
aránt  munkára  van  szüksége.
Nem  élhetünk  jól  egy  olyan
országban, ahol olyan emberek,
akik akamák dolgozni,  lehetö-
ség   híján   nem  jutnak  mun-
kához. A második dolog, amire
szükség  van,  az  a  biztonság.
Mindannyiunknak  biztonságra
van  szüksége.  0lyan  Magyar-
országot  akarunk  épi'teni,  ahol
biztonságban   van   a  tulajdon,
ahol biztonságban van a család,
s ahol biztonságban érezhetjük
a jövönket,  a megélhetésünket
is.  S hamadrészt, amire szük-
ségünk van, úgy hívják: össze-
fogás,    és   egymás    segi'tése.
Vagyis  Magyarországon  min-
denki benne van, a magyarjövö
mindenkinek a számára is sze-
mélyes jövőt  is  kell,  hogy je-
lentsen. Minden egyes magyar-
ra. minden egyes romára. min-
den egyes áriampolgám szük-
ségünk van, hogy fölépi'diessük
azt  a  Magyarországot,  amely-
nek  érdekében  megállapodást
kötünk egymással.

Ha van bennünk kellő erö és
akarat,   hogy   összetartsuk,   ha
kell a két kezünk erejével is, ak-
kor  Magyarország  olyan  or-
szággá  tehetö,  mint  amiről  a
megállapodás   szól.   Ezért   is
írom    alá    a   Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség részéről nagy
örömmel,  az Önökkel kötendö
megállapodást.

Végezetül   engedjék  meg,
hogy  egy  olyan  kérdésröl  is
beszéljek,  amelyröl  nem  biz-
tos,   hogy   más   alkalmakkor
szót   tudunk   váltani.   2004.
május  1-jétöl mindannyian az
Európai   Unió   polgárai   le-
szünk.  Önök  is.  Minden  ma-

gyar  állampolgár  az  Európai
Unió polgára lesz. Azok a vál-
tozások,    amelyek   bekövet-
keznek,   azok  nem  az  Önök
feje  fölött,  nem  a  mi  fejünk
fölött   fognak   megtörténni,
hanem  az  Önök  saját  szemé-
lyes életében, a családjaik éle-
tében.  Az  a  feladatunk,  hogy
az Európai Unióhoz való csat-
1akozás   érdekében,   minden
egyes  család,  aki  Magyaror-
szágon él,  roma és  nem roma
egyaránt   nyertese   legyen   a
csatlakozásnak.
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Szeremém,  ha tudnák,  hogy
nem   lesz   mindenki   automa-
tikusan  nyertese  ennek a csat-
lakozásnak. Nem lesz önmagá-
tól  nyertese.  Ömagától  nyer-
tesei   lesznek  ennek   a   törté-
netnek azok,  akik ma is biztos
állással    rendelkeznek,    akik
nyelveket   beszélnek,   s   akik
olyan vállalkozásoknál dolgoz-
nak, ahol a béreket ugyanolyan
gyorsan  tudják  emelni,   mint
ahogyan majd az árak növeked-
nek.   De  Magyarország  több-
sége  nem  ilyen ember.  Mi  azt
szeretnénk,  ha mindenki  nyer-
tese lenne ennek a csatlakozás-
nak,  ehhez azonban  komány-
zati   és  parlamenti   segítségre
van   szüksége  a  nyugdíjasok-
nak, a kis- és középvállalkozá-
soknak,   a   mezőgazdaságból
élőknek, s a dolgozni akaró ci-
gány  családoknák  is.   Kedves
barátaim. Fontos. hogy Önök is
magukénak  érezzék  Magyar-
ország  jövőjét.   Ezéit  nagyon
fontos,  hogy  a  magyarországi
cigányságnak teljes jogú,  saját
jogon  alapuló  parlamenti  kép-
viselete  legyen  Euópában  is.
Az  Euópai   Parlamentben   is
szeietnénk,  ha  az  Önök  kép-
viselöje ott ülne. Tárgyalásokat
folytatunk enöl az Elnök ÚiTál,
és  azt  tudom  i'gémi  Önöknek,
hogy megoldást fogunk találni

Fotók:  Nyári Gyula      .

am, hogy a Lungo mom szá-
mára  alkalmas,   elfogadható,
sajátjának  érzett  személy   az
Euópai   Parlamentben  képvi-
selhesse   a  magyarországi   ci-
gány embereket. "

Farkas  Flórián   immár  újra
választott elnökként köszöntöt-
te   a  kongresszus  résztvevöit.
Kétféle politikus van - mondta.
Aki  már veszi`teq  és  aki  még
nem. A Lungo Drom elmond-
hatja  magárór  hogy  mindket-
tön túl van. Most abba nem kl'-
vánok   belemenni,   hogy   az
utóbbi   miért   történt.   A   poli-
tikában általában az a jellemzö,
ha egy párt veszi't.  ininden  bi-
zonnyal   gyengül,   esetenként
széüiullik.  A Lungo Drom en-
nek az ellenkezőjét bizonyította
be.   Erösödött  és   megtartotta
politikai bázisát. Alig van tele-
pülés Magyarországon, ahol ci-
gányember él és a Lungo Drom
sejte,   vagy   szövetségesei   ne
lennének jelen. Ez így lesz ma,
és i'gy lesz holnap is. A mai és a
holnapi  politikának  ezzel  szá-
molnia kell.  Az okos politikus

pedig nem lenyomni akaija ezt,
hanem felkarolni és segi'teri. A
Lungo  Drom  olyan   hazában,
olym országban akar élni, ahol
lehet   dolgozni,   nem   munka-
nélküli,  nem  szociális  segélyt

LD

kap  csupán.  És  ostoba  is  az  a

politika.  aki  eltartani  akar egy
sm  ezres  tömeget.  EmtBrhez
méltó   munkát  akarunk,   nem
közhasznú és nem közmunkáL
amely  állandósítja  a  szegény-
séget  Magyarországon,   állan-
dósítja  a  cigányságon   belül.
0lyan  országot  akanmk,  ahol
úgy  vagyunk teljes értékű ma-
gyar  állampolgárok,  hogy  eb-
ben     az    országban     otthon
érezhetj ük magunkat.

Az    uniós    csatlakozással
kapcsolatban az elnök az aláb-
biakat   mondta:    15   évvel   a
rendszerváltás  utái  is  érzi  a
magyarországi cigányság azt a
gyógyíthatatlan  sebet  a  saját
testén,   ami   a  rendszerváltás
miatt  következett  be.  Még  a
mai  napig  nem  heverte  ki  a
rendszerváltásból ránk maradt
hátrányt.  És  most  egy  sokkal
nagyobb  kihi`vás  elött  állunk.
Úgy   akarják,   hogy   európai
polgár legyen a magyarorszá-
gi   cigányság,   hogy   a   maga
szegénységét,   nyomorúságát
viszi  Európába.  A  cigányság
az   Unió   pozitívumait   csak
akkor   tudja   élvezni,   ha   a
folyamatokban    részt    vesz.
Magyarország    ósatlakozása
akkor fog ténylegesen megtör-
ténni,  ha a cigányság  is  képes
lesz a csatlakozásra.
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„10 éves a Kisebbségi Törvény"
„10 éves a Kisebbségi Törvény" címmel a Nemzeti és Elnikaj Kisebbségi Hivatal kélnapos nemzetközi

konferenciát'szervezéH Budapesten, a Magyar Néprajzi Múzeu'mban okTóber .7ig-én.

A    nemzetközi    tanácskozás
célja,   az   1993-ban  elfogadott
Kisebbségi   Törvény   kimun-
kálása  időszakában  megfogal-
mazott  gondolatok  és  kisebb-
ségpolitikai  álláspontok,  véle-
mények, elképzelések számba-
vétele,  az intézményes kisebb-
ségvédelemhez vezető út elem-
zése, az eltelt  10 év kisebbség-

politikai törekvéseinek és ered-
ményeinek  szakmai   megvita-
tása, a Komány és a kisebbsé~
gek közöti párbeszéd erősítése.
A  konferencia  -  a  szervezők
szándéka  szerint  -  lehetőséget
teremt  a  magyar  nemzetiséri
törvény     érdemeinek   és   hiá-
nyosságainak  megtárgyalására,
a kisebbséget közvetlenül érin-
tő joganyag  folyamatban  lévő
módosításának     tudományos
megalapozására.

A  konferenciát  Heizer  An-
tal,  a  NEKIl  elnöke  nyitotta
meg.  Megnyitójában az elmúlt
10 évet kulcsidőszaknak nevez-
te a joganyag továbbfej lődésé-
ben   és   reményét   fejezte   ki,
hogy  az új  kisebbségi  töNény
tervezetét  hamarosan   az   or-
szággyűlés elé lehet teÉeszteni.

Szabó  Vnmos,  a  Miniszter-
elnöki  Hivatal  politikai  állam-
titkára  köszöntőjében  utalt  rá,
hogy a törvény egyhangú elfo-
gadása    történelmi    esemény
volt,   annak   jelentőségét   az
ENSZ és az EBESZ is elismer-
te.  A  módosítás  a  helyenkénti
negatív tapasztalatok miatt vált
időszerűvé, sőt sürgetővé.

Szászfalvi   László,   az   Or-
szággyűlés   Emberi  jogi,   ki-
sebbséri  és  vallásügyi  bizott-
ságának   elnöke   aggályosnak
tartja,  hogy  az  utóbbi  egy  hó-
napban   lelassult   a   kisebbségi
törvény  módosításának   folya-
mata,   észrevételét   a   minisz-
terehöknél  is  jelezte,  ám  vá-
laszt  még  nem  kapott.  Szász-
falvi  hozzátette:   a  jogs2abály
módosítására   vonatkozó   nor-
maszöveget mielőbb  lári  sze-
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retné, hiszen így a vita is köny-
nyebb  lenne ebben a témában.
A  kisebbségi  bizottság  elnöke
szerint  minden  jel   arra  utal,
hogy  a  komány  az  Ország-
gyűlés   határozata   ellenére  -
amely ez év végéig ad határidőt
a  módosítás  benyújtására  -,
nem tudja teljesíteni a megjelölt
időpontot.   Szászfalvi  mindezt
am  alapozta,  hogy  szerinte  a
komány  második  félévi  jog-
alkotási tervezetében nem sze-
repel  a kisebbségi törvény.  Vi-
lágos szándékot szeretnék vég-
re látni az érintettektől arra vo-
natkozóan, hogy valóban mind-
annyiunk  közös  érdeke  a jog-
szabály módosítása - mondta.

Teleki László  romaügyekért
felelős politikai  államtitkár vé-
1eménye szerint az új  élethely-
zetek  és  kihívások  miatt  van
szükség a változtatásokra. Erő-
síteni  kell  a  helyi  önkomány-
zatok helyzetét pénzügyi szem-

pontból is. Teleki fontosnak tar-
totta a legszélesebb konszenzus
kialakítását a módosítások kivi-
telezéséhez,  ugyanakkor  meg-
jegyezte:  a  változtatások  kése-
delmei  nem  mindig  a  komá-
nyon múlik.

Christoph  Pan,  az  Emikai
Csoportok   Dél-Tiroli   lntéze-
tének vezetője, az Euópai Nép-
csoportok   Föderalista   Unió-
jának korábbi elnöke üdvözölte
Magyarországot,  mint  az  első
olyan    európai    államot,    aki
szembenézett   a   kihívásokkal,
reagált rájuk. Értékelése szerint
sikeres  volt  a  kisebbségi  tör-
vény. Kiemelte, hogy csak Ma-
gyarországon van teljesen fiig-
getlen  kisebbségi  ombudsman
és ez még az EU-gyakorlatban
is egyedülálló.

A     kétnapos     konferencia
összegzéseként Heizer Antal, a
Nemzeti  és Etiiikai  Kisebbségi
Hivatal   elnöke   a  Népszabad-
ságnák  nyilatkozva  elmondta,
hogy  Euópából  nézve  szebb-
nek  tűnik  a  magyarországi  ki-

sebbségpolitika,  mint  ahogyan
belülről  látiuk.  Egy  dél-Tiroli-
ban  készült  elemzés  szerint  a
kontinens   országai   közül   ha-
zánk  kisebbségvédelmi  szem-
pontból az élmezőnyben foglal
helyet.   A   kedvező   külföldi
megi'téléstől  ftiggetlenül  a kor-
mány2atnak  kötelessége   hoz-
zájárulni,  hogy  a  kiépített  ki-
sebbségi  önkományzati  rend-
szer  valós  tartalommal  töltőd-

jön  meg,  és  ahhoz,  hogy  erő-
södjön  a  kisebbségi   identitás,
nyelvápolás és érdekképviselet.
Még  mindig  kevés  a  kisebb-
ségek   saját  kezelésében   lévő
inté2mény. Heizer Antal szerint
ezen a helyzeten is javítani kell,

a  stabil  és  hosszútávú  fman-
szírozáshoztovábbijogszabályi
garanciákra van szükség.

A   kományzat   kisebbségi
választói   névj.egyzék   beveze-
tését tervezi. Az eképzelés sze-
rint a kisebbségi önkományza-
ti választásokon csák azok len-
nének  választók  és  választha-
tók,   akik   szerepelnek   a  név-
jegyzékben. A konferencián el-
hangzott hozzászólások alapján
továbbra is megoszlanak a vé-
lemények  a  névjegyzék  beve-
zetésének indokoltságáról, de a
NEKIl   elnökének  véleménye
szerint a kisebbségi vezetők és
a szakértők többsége támogatja
az elképzelést.             -paksi -
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A  magyar  órszágririlés  10  éwel  ezelőtt,  igg3  júiius  7ún
fogadta el az  1993  évi LXXVH.  törvényt a nemzeti  és  etnikai
kisebbségekjogairól.

10  éves  a kisebbséri  törvény  címmel  a Nemzeti  és  Etnikai
Kisebbségi Hivatal október 7-9-én nemzetközi konferenciát tar-
tott a Néprajzi Múzeumban. Ehhez. kapcsolódva a múzeum ka-
marakiállítást rendezett.

A  kiáuítás  felidézi  az  ezredéves  kiállítás  néprajzi  falujának
tizenkét nemzetiségi házát Bemutatja továbbá a  19-20.  század
fordulója  anyanyelvi  oktatásának  néhány  emlékét,  s  az  egyes
etnikumokra j euemző vallási gyakorlat tárgyait.

A közelmúlt s a jelen felidézésében szintén nagy szerepet kap-
nak az oktatás és a kultúra tárgyai: tankönyvek, irodalriművek,
kalendáriumok,  az  etnikus  identitást erősítő  emblematikus  tár-
gya][  így  például  szentképek,  viseletek  s  más  népművészeti
au(otások.

LD 2003.  október



Himnusz
Himnusz.  Szent  óda,  vallásos
dicsőítő  ének,  nemzeti  fohász,
ünnepélyes  költemény.   Nem-
zetünk imájánák is tiszteljük. A
magyar  Himnusz  megalkotá-
sára annak idején a Magyar Tu-
dományos  Társaság pályázatot
írt ki, melyre az ország leg).ele-
sebb költői, zeneszerzői jelent-
keztek.  A  legkiválóbbák  sorá-
ból választották ki Himnuszun-
kat.

A legmagasztosabbat, a nem-
zet   lelkületét   legjobban   kife-
jező, a Magyarországot dicsőítő
szent ódát, melyet azóta is min-
den  jeles  ünnepünkön  éneke-
lünlq s az olimpiákon, világver-
senyeken  oly  áhítattal  és  sok-
szor kömyes szemmel hallgat-
nak  meg  győzteseink.  A  Ma-
gyar Tudományos Akadémia e
célra  alakított  tudósokból  álló

grémiuma, költők, tudósok, ze-
neszerzők  emelték  a  nemzet
imájánákrmg.ára.

A Himnusz egyik jeles alko-
tója az a Kölcsey Ferenc volt,
aki  híres  költőként  és  szónok-
ként szolgálta a hazát, és képvi-

A   szerkesztő-riporter,   Joka
Daróczi János csak kapkodta a
fejét a rengeteg szám, a milliók
hallatán,  s  amikor megsokalta,
mert    képtelen    volt    megje-
gyezni,   közbe   szólt:   „Ennyi
számot képtelen az ember meg-
jegyezni,  fejben tartani." Pilla-
natiiyi csend lett.

A Roma Fórum október  16-
ai   adásának   beszélgető   part-
nerei  voltz\k  Tlelekí  László  [o-
maüg)ri  államtitkár,  Jro/ompa'!'r
Orbán,  az  Országos  Cigány
Önkományzat elnöke, és Ob'A
/o'zseJ;   a   Diplomás   Romák
Szervezetének elnöke  és a há-
zigazda, Joka Daróczi János. Ki
tudja  még  számon  tartani   is,
hányadszor  került  terítékre  a
romákélethelyzeténekjavításá-
val  kapcsolatos  fórum,  kerek-
asztal beszélgetés,  vita,  s min-
dannyiszor, mint most is, csák a
számokig, az elképzelésekig,  a
tervekig jutottak, tovább nem.

2003.  október

selte  a  Pozsonyi
Országgyűlésben
Szatmár  váme-
gye polgárait. Fe-
jet  hajtottam  sír-

emléke   előtt   Szatmárcsekén,
ahol megcsodáltam a világhírii
fából faragott csónakfejfákat. E
szent helyen gyűlik össze egy-
szer egy évben a haza értelmi-
ségeinek java, hogy áldozzon a
költő   emlékének.   A   magyar
nemzeti fohász dallamát a Gyu-
1án  született Erkel  Ferenc  al-
kotta meg, akinek hamóriáján
magam   is  játszottam   néhány
sort.

Ezekkel a gondolatokkal csu-
pán  azt  kívántam  érzékeltetni,
mekkora  értéke  van  egy  nem-
zeti imának, amelynek minden
sora, dallama átjáúa szívünket-
lelkünket,  s  felemelő  érzéssel
tölt el.  Felemel,  s  a haza iránti
szeretetünket is kifejezésre jut-
tatja  érzelmeinkkel.  Nehéz  er-
ről  szólni,  s2avakba  önteni,  s
megfogalmazni  mit  is jelent  a
Himnusz a romálma]q e kettős
identitással   megáldott   embe-
reknek,  akik  állampolgárságu-
kat illetően magyarok, ám roma
nemzetiségűek,   akiknek   ősei
ezer   éves   vándorlásaik   során
Hátsó-Indiából,   Pandzsab   ál-

lamból indulva oly sok viszon-
tagság,  üldöztetés  után vándo-
roltak kontinenseken keresztül,
a világ országúq.ain,  s jutottak
el a Kárpátok övezte medencé-
be,  ahol  ezer és  ezer megpró-
báltatásokat  átélve,   s   túlélve
megtelepedtek,   s   választották
maguknak e hazát.

Magyarország  a  romák  vá-
lasztott hazája.  S ennek évszá-
zadok során számos jelét adták,
s   bizonyították   ragaszkodásu-
kat,   hazaszeretetüket   iránta.
Eredményeik,  sikereik  a  haza
megbecsülésének   értékét   nö-
velték/növelik        világszerte.
Gondoljunk   a   zenére,   iroda-
lorrm, táncra, világhírű kultú-
ránkra,   mese   és   mondavilá-
gunk   kincseire,   bizonyítván,
hogy nem alábbvaló kultúra a
többitől, s megbecsülésnek ör-
vend.  Ha roma  fiatal  sportoló
valamelyik     világversenyen,
olimpián,  Euópa  vagy  világ-
bajnokságon a győzelmi emel-
vény  tetején  áll,  éppen  olyan
áhítattal, s nem ritkán könnyes
szemekkel   hallgatja  végig   a
magyar   Himnuszt,    amelyet
sajátjának tekint.

Romákként azonban száma-
zásukból   eredően   van   saját
Himnuszuk is. Ez eszembe sem

jutott voha, ha nem olvasom az
újságokban a hírt aiTól, hogy az
Országos Cigány Önkomány-
zat egyik legutóbbi ülésén meg-
szavazta  és  elfogadta  a  romák
Himnuszát. Nem tudom tájéko-
zatlanságukból    ered-e    vagy
másból, de az tény, hogyha em-
lékezetem nem csal, akkor az 1.
Roma Világkongresszuson még
1972-ben  elfogadták  a  romák
Himnuszát,  melyen  részt  vett
Lakaios Mer[yhért í:ió és Choli

Zíor?'s?Í.á°'gecí?:|tgást#S:r:
felesleges  volt  és  jogtalan   is,
hogy az Országos  Cigány Ön-
kományzat  döntsön  egy  ilyen
kérdésben,  amely  nem  is  tar-
tozik a hatáskörébe, kompeten-
ciájába.

Nem   is   szólva  arról,   hogy
mind a mai napig nem tudatták
az   ország   roma   közvélemé-
nyével a döntésük eredményét.
Alapvető   követelmény,   hogy
erről a lerilletékesebbek is érte-
süljenek.  Jelenleg  ugyanis  a
roma  Himnusz  legalább   há-
rom    változatát    éneklik    a
romák a rendezvényeiken or-
szágszerte.

Farkas Kálmán

Számfényveszlés
Ez már valóságos számfény-

vesztés. Csak úgy dobálóztak a
milliókkal  a  kerekasztal  részt-
vevői,  amikor a szerkesztő rá-
kérdezett:   hol,   kiknek   a  bir-
tokában van a rengeteg millió,
amit  a  romák  élethelyzetének
javítására   szánnak,   s   mikor,

E:?gygsle:á:ítea#:zhmod=tu-t;
ezekről  a  legilletékesebbek:  a
romák?  S  mintha  itt  elfogyott
volna  a  tudomány,  a  levegő.
Végül is kiderült, hogy éppen a
romák   nem   tudnak   ezekről,
senki   nem   tájékoztatja   őket.
Pedig    ezer(!)    roma   önkor-
mányzat váÉa a tiszta beszédet,
s  főleg  a  pénzt.  S  aztán  szóba
kerültek    az    újabb     „világ-

megváltó" tervek, elképzelések
arról,       hogy       hol,       mely
szervezeteknél  kell  pályázni  a
roma   önkományzatoknak,   s
milyen  szerepük van  azoknák,
akik  a  régiók  különböző  tes-
tületeibe   bekerülnek,   akiket
34 község roma önkomány-
zata  választ  ezekbe  a  testüle-
tekbe.  S emangzott: számítógé-
pekkel  látják  majd  el  a  roma
önkományzatokat, hogy kom-
munikálni tudjanak egymással.
Csák  éppen  arról  esett  kevés
szó:  lesz-e aucalmas  munkaerő
- s mikor -, akik ezeket a tech-
nikákat alkalmazni is tudják.

Csaknem félezer(!) cigányte-

::|á"eJJaubsbstíh*gi'iíe|:Z:
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mok, újabb milliók röpködtek a
levegőben, s azon kezdett mor-
fondírozmi a Fórum, mikom is
kerülhet sor ezek teljes  felszá-
molására.

Sok   beszéd   szegénység  -
tartja  a  mondás.  Nem  tudom
mikor lesz, s meddig várhatunk
egy   olyan   Roma   Fórumra,
amelyen  bejelentik:   egy,  akár
egyetlen egy rorna telep felszá-
molása megtörtént.  Ez lenne  a
hír, ez lenne a szenzáció. Abba
kellene   már  hagyni   végre   a
számokkal való számfényvesz-
tést! Meddig tart még a porhin-
tés?

Beszéljenek végre a tények.

(-kas.)
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AkoníerenciacEesé[yegyenlőségivEfi?H#:gpyri:#e%réótlefr%FTszáSUALközösségikezdeményezésben

Az  Euópai  Unió  Stiukturális
Alapjai az elérhető források hat
százalékának  erejéig  támogat-
nak kisebb, szűkebb célterület-
re  fókuszáló,  kísérleti  jellegű,
de igen nagy jelentőségű prog~
ramokat,  melyeket ,JCözösségi
Kezdeményezéseknek"  nevez-
nek.   Az  EQUAL   Közösségi
Kezdeményezés az esélyegyen-
lőséri   sti.atégia   fomálásánák
kísérleti   műhelye,   melyet   az
Euópai Szociális Alap a3SZA)
támogat.

Az   EQUAL   Program   ke-
retében megvalósított proj. ektek
közös  jellemzője   az  újszerű
megoldások  keresése,  a  kísér-
leti  jelleg,   mely,   ha   sikeres,
modellként szolgámat az esély-
egyenlőségi   politika   további
fomálásában.   További   közös
jellemzője e projekteknek a tag-

országok tapasztalatainak meg-
osztása.  Egy-egy  projekt  több
tagország   bevonásával,   nem-

::ríz:ge.##e#eö,8::sgelnv,aíiok
ama,  hogy  a  tagországok  egy-
más tapasztalataiból is tanulva,
a  jó   megoldásokat  adaptálva
fej lesszék saját esélyegyenlősé-
gi politikájukat.

Az       EQUAL       Program
2000-2006   közötti   „első   kö-
rében" 1371 projekt indult el az
EU  15  tagállamában,  míg  két
Phare  ország,  a  Cseh  Köztár-
saság és a Magyar Köztársaság
kísérleti  jelleggel  vesz  részt  a
megvalósításban.   A   kísérleti
időszakban   a   Magyarország
részvételét   a  Phare   program
pénzügyi  keretei  biztosítják.  A
teljes  jogú   tagállami   státusz
megszerzése  után,   2004-től   a

magyar EQUAL Program meg-
valósítására  az  Euópai   Unio
előzetes   pénzügyi   terve   26,8
millió Euót állapít meg, mely
forrás pályázati úton lesz elér-
hető  a  magyarországi  szerve-
zetek számára.

A  konferencia  megrendezé-
sére a ,Nők munkaerőpiaci re-
integrációja"  elnevezésű  prog-
ramja   keretében   került   sor,
annak záró rendezvényeként. E
progmm  egyike  azon  kísérleti
projekteknek,     amelyek     az
EQUAL  program  magyaror-
szági előfiitárainak tekinthetők.
A Program megvalósításában a
Foglalkoztatáspolitikai és Mun-
kaügyi   Minisztérium   és   az
Esélyegyenlőségi    Kormány-
hivatal együttműködő pamerei
voltak  a  Dán  Királyság  Fog-
lalkoztatási   Minisztériuma,   a
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A konferencia résztvevői.           Fotó:  Nyári Gyula
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Dán    Királyság   Esélyegyen-
lőségi   Miniszteri   Hivatala,   a
Dán  Esélyegyenlőségi  Kutató-
központ és az EURA cég.

Dr.  Lévai  Katalin
esélyegyenlőségért felelős

tárcanélküli miniszter

A   konferencia  meghívottjai
azok a szeNezetek voltak, ame-
lyek az EQUAL pályázati for-
rások   jövőbeni    felhasználói
leszmek, lehetnek.

A korifieier\ciát dr. Lévai Ka-
áa/;.n esélyegyenlőségért felelős
tárca  nélküli  miniszter  és  BzÍ-
rű'n);  SŰ'#dor  foglalkoztatás-
politikai és munkaügyi mhisz-
ter nyitotta meg. Dr. Lévai Ka-
talin  bevezetőjében  a  magyar
esélyegyenlőségi  politika  prio-
ritásairól   szólva   kijelentette,
hogy  a  létező  kirekesztés  gya-
korlata nem csak egy bizonyos
társadalri  csoport,  hanem  az
egész demokrácia ellen irányul.
A miniszter asszony utalt arra,
hogy a romák a rendszerváltás
egyértelmű  vesztesei,  részükre
átfogó   integrációs   programok
készülnek,  melyek  fmanszíro-
zása  2004.  május  l-je után  az
EU  -  Stmkturális   Alapokból
történik  majd.  A  nyáron  meg-
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tartott  Regionális  Roma  Kon-

2rtie#óEe#eáte?rp'r,oR#a
2005-ben   indul,   melynek   az
oktatás,  a  foglalkoztatás  és  az
egészségügy lesznek a prioritá-
sai.

Burány   Sándor   foglalkoz-
tatáspolitikai és munkaügyi mi-
niszter előadásában többek kö-
zött szólt anól, hogy a halmo-
zottan hátrányos helyzetű tár-
sadalmi   csoportok   között   a
romák  állnak  az  első  helyen.
Ma Magyarországon mintegy
félmillió  inaktív  ember  (nem
regisztrált        munkanélküli)
szinte    semmilyen    végzett-
séggel  nem  rendelkezik,  va-
gyis   a   munkaerőpiaci   esé-
lyeik   nagyon   csekélyek.   A

foglalkoztatás   növelése    az
esélyek   növelését   is   felté-
telezi, melynek alapja a szak-
képzés.   Az   EU-csatlakozást
érintve a miniszter elmondta,
hogy az Unió felnőttképzésre,
átképzésre,   szakmai   progra-
mokra nyújt majd támogatást.
A  jövő   évi   költségvetés   62
milliárd  forintot  különített  el
erre  a  célra,  melyből  a  ma-
gyar fél  15 milliárdot vállal.

A     konferencia     előadói
között vo\t Marie Donelly is,
az   Európai   Bizottság   Fog-
lalkoztatási      és      Szociális
Ügyek   Főigazgatóság   Kö-
zösségi     Kezdeményezések
Főosztályának   vezetője,   aki
arról     szólt,     hogyan     for-
málódik  az  Európai  Unióban

Burány Sándor
foglakoztatáspolitikai

és munkaügyi miniszter

az esélyegyenlőségi politika és
hogyan támogatják annak meg-
valósítását   olyan    gyakorlati
eszközökkel,    mint    amilyen
például   az  EQAL  Közösségi
Kezdeményezés.

A  konferencia   első   napján
három euópai uniós tagország,
Dánia,  Ausztria  és  Portugália
képviselői   osztották   meg   az
EQUAL progmm eddigi meg-
valósítása során szerzett tapasz-
talataikat és mutattak be sikeres
projekteket.  Ezt  követően  há-
rom,  a  Phare  program  kereté-
ben megvalósított magyar EQ-
AUL,  illetve  EQAUL  jellegű
kl'sérleti projekt mutatta be elért
eredményeit.

Paksi Éva

AZE UAL-progroimról közérthetően
EQUAL -Üj  program  a  munkaerő-piaci diszkrimináció     ramirodával, amely segítséget nyüjt a projekt kialakításához
eueni küzdelem 'támogatására                                                          és a pályázat témájának kiválasztásához

AZEquAL`kílemtémaköret(ÍenuLtikusteiűletek):
Az EQUAL-program (az equal  szó jélentés`e:  egyenlő),  mint     /. Fog/c7/%z/ű/b/ó§ág
elnevezése is~mutatja,{ olyan kísérleti, imovatív projektek meg-     A)   A  murikaerőpiac  szempontiából  hátiányos  helyzetű  em-
valósítását támogaúa, amelyek a munkaeiőpiacon az egyenlő
esélyek megteremtésére é§. a dis2ffimináció különböző, forinái-
nak  felszámolásári  irányulnak,  ideértve  a  nemek  közötti
mé8különböztetést, az etnikai a|apú és a s2Dciálís diszkrinüná-
ciót.
A  €öbbí  európai' országho`z  hasonlóan  Magyarországon  is
i)roblémát jelent, hogy az \állampolgárok bizonyos csoport-
J:átsa#a,,á.t:g2áél|Í::?g.#ka,:%#ag;'o*kisejsg.aláyőekn?So:

g?#j3ü|Eggiy=nj|%leátéií|;:|?Aannma#radeeríe2j:::Eongmazehz:i:;
a  csoportokat  érintő  diszkrimináció  leküzdhető  legyen,  é§
egyenlő esélyeket teremtsünk számukra, az EQUAL prog-
ram új módszerek kifejlesztését és tazok elteg.esztését tűzte
ki cé,u,.

Az,EQUAL alapelvei

Anflak érdekében, hogy az EQU Program keretében finan-
szírózoft projektek elébék a kívánt eredményt, számos alapelv
kerültme8határozásra.

• ``  '  Tethatikiü megközeuiés

Annak érdekéberi, hogy az EQUAL program keretében indí-
tott projektek összhangban legyenek az európai foglalkoz-
tatási  stratégiával  Q}ES),  az  Euópai  Bizottság  kilenc  té-
makört jelölt ki.  Minden egyes ország saját maga dönti el,
hogy a kilenc témakörböl melyiket választja.  A menedék-
kérőkre vonatkozó kilencedik téma mindegyik országra néz-
ve kötelező.
A témák `meghatározása széles kö" és a tagá|lamok tapasz-
talatai azt mutatják, hogy kialakí'tásától fiiggően számos pro-
jekt több témához is illeszkedhet.. Ha a pályázók nem tudják
eldöntehíj melyilc témakörbe sórolják a projektötletüket, cél-
szerű'  felvgnni' a  kapcsolatot  az  EQUAL  Nemzeti  Prog-

berek  munkaerőpiacra  való  belépésének  vagy  visszail-
leszkedésének segítése;

8)   A rasszi2mus és az idegengyűlölet lekűzdése a munkaerő-
piac tekintetében;

2. Vállalkozás
C)   A  vállalkozásindítás  lehetővé  tétele  mindenld  számára  a

vállancozás   beindításához   és   a   munkahely-teremtési
lehetőségek  feltárásához  és  kihasználásához  szükséges
eszközök biztosításával;

D)   A szociális gazdaság qamadik szektor) megerősítése első-
sorban  a,  közösségi  szolgáltatásokra  irányulóan,  különös
tekintetteltamunkahelyiminőségjavítására;

3. Alkalmazkodóképesség
E)   Az egész életen át tartó tanulás  és  az olyan  „befogadó"

munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-
piacidiszkriminációésegyenlőtlenségekszempontbólérin-
tett  emberek  álláshoz  jutását  és  munkában  maradását
segítik;

F)   A  vállalatok  és  alkahazottak  struk"rális  változásokhoz
váLó  alkahazkodásának,  az infomációs technológiák és
más új technolóöák has2nálatának segítése;

4. Nők és ftfiák esélyegyenlősége
G)   A munka 'és a családi élet összehangolásának segítése, a

munkaerőpiacot egy időre elhagyó nők és férfiak vissza-
térésének segítése rugalmasabb  és hatékonyabb muhka-

/ szervezeti fomák és támogató szolgáltatások kialakításá-
val;     `

H)   A   nemek  közötti   munkaerő-piaci   különbségek  és   a
foglalkozási szegregáció csökkentése.

5. Menedékkérők
A projektek az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretében
akkor .támogadiatók, ha a fenti kfienc témakör valamelyikébe
besorolhatók.

Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával.
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Hegedűs sándor       Es%st!ósouk

sem      lehet
elégedett, hi-
szen  ponto-
san      tudja,
hogy  azt  az
irdatlanul
sok   felada-
tot:  azt a te-
mérdek  két-

séget,  válságot,   leleplezett  kétszín-
kedést, dicsérhető követhetőségeket,
felgyülemlett tapasztalást - mindazt,
ami  tollára  kívánkozik  -  nemhogy
egy emberélet, de egy-két emberöltő
alatt is képtelen lenne papírra vetni.
Az  újságíró  ezért  mindig  versenyt
fiit az idővel, s folyton dohog. Ha az,
aminek  hívják   (igazi   zsumaliszta),
mindig    a    közélet    visszásságain
berzenkedik.  A  közírók,  épp  ezért,
akár a fák: állva halnak meg. Utolsó

KÖNYVESPOLOUNK
percükig   makacsul   védik   az   örök
kisember igazát.

Lapunk  Íőmunkatársának,  Fűr*as
KŰ'/mű'#nak  is   ez   a  maga  vállalta
szerep  jutott.   Örömmel  jelenthetjük,
hogy meÉe\ent az Ember a viharban
című kötete.

Az  50-es,  60-as,  70-es  évek  egyik
kiemelkedő  hírlapműhelye  -  a  Sza-
bolcs-Szatmári  Néplapból  lett  Kelet-
Magyarország -  hétkö2napjait  bemu-
tató   visszaemlékezés   önmagában   is
figyelmet   érdemelne.    Az    írástevő
azonban  nem   ákárki,   Magyarország
első  -  immár  fél  évszázada  a pályán
levő - cigány újságírója.

Farkas Kálmán most sem hazudtolja
meg   eddigi   önmagát.   Kedélyesen,
szelíd   iróniával   emlékezik.   Láttatja
ugyan  a  hétköznapok  küzdelmeit,  de
utólag sem kovácsolja hősiességgé haj-
danvolt    bátorságait.    A    visszaem-
lékezésből kitetszik, hogy - ellentétben

sok          mással,
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anyagi  jóval   és
megbecsüléssel
-    a    gondolati
szabadságban
Farkas  Kálmán-
nál   sosem   volt
hiány.   A   hősön
imen,  a bátoron
túl    töltötte    be

Éplseá#,;gistisei:,t:
írása     egyaránt
bö lcs       emb ert
mutat,  áki  min-
denképpen  vég-
rehajq.a és kiküz-
di,     ami     adott
helyen,  és  adott
időben megvaló-
sítható.   Kétség-
telen,  hogy  kora
- erről  is  bőven
olvashatunk     a
könyvben - sok-
szor borzasztóan
szűk      mozgás-
teret hagyott, ám
ő emek ellenére
is  tette  a  dolgát.
Ahogy   lehetett.
Lehetett   becsü-
lettel   is!   Farkas

LD

Kálmán   a   memoár-írásban   is   tisz-
tességes maradt. Nem tupírozta föl az
érdemeit,   nem   tapasztott   anekdotát
anekdotára, nem mázolt színessé sem-
mit, ami szürke volt, vagy színement.
Látszik,  hogy  a  tanulságokat  elsősor-
ban  a  hivatásban  nemzedékét  követő
új sáSróknak, és -önvizsgálat gyanánt
- a könyvben többnyire monogramok
mögé  bújtatott,   egykori   kollegáknak
szánta.

Szélesebb  olvasóközönség  számára
jelenthet - akár katartikus élményt - a
könyvben   szereplő   másik,   szintén
önéletrajzi   indíttatású   elbeszélés,   a
„Boldogtalanságra    ítélve".    F3,z    aL
példázat átlépi azonban a tényirodalom
és a szépirodalom közt húzódó, olykor
igencsak keskeny hatámezsgyét, mert
jócskán túlmutat a család belső életén.

#Ér:.ig6níösm#2LfTaáÉáktoöqj:
Farkas-műben megcsodált anyatipus -
útja,  amely a maga önfeláldozó mód-
ján,     megaláztatásokat     is     tűrve,
hihetetlen   önkizsákmányolások   árán,
de   belülről  jelent   kohéziós   erőt   a
cigány   közösség   fennmaradásához,
felemeléséhez.  De ott a másik - nem
kevésbé   szenvedésekkel   teli,   önsa-
nyargató - út  is,  amit  az  elbeszélés-
ben   ősz   Madonnaként   eml,9getett
másik anya-alak testesít meg. 0 nem-
egyszer szerettei kárára,  de szintén a
boldogulásuk  érdekében  igyekszik  a
magyarsághoz idomulni, elszakítva a
régi   szálakat.   „Mi   már  kifelé   me-
gyünk  a cigányságból" - ez  a prog-
ramja,  amire  az  életét  teszi.  Többet
ennél   illetlenség   lenne   kifecsegni.
Kinek volt igaza? A  szegregáció,  az
identitás,  az  asszimiláció,  ezektől  a
mára  már  csak  félig-meddig  idegen
szavaktól,  ám  a  cigányság  számára
nagyon  is  húsba  vágó  fogalmaktól
hangos a honi média. Farkas Kálmán
publicisztikái   után,   ezzel   az   elbe-
szélésével  is  hitet  tesz  ebben  a  kér-
désben,  amikor  közzéteszi  -  ezúttal
szépírói  -  állásfoglalását.  Most  nem
adja könnyen! Az olvasókat készteti a
tanulságok   levonására.   Dönteniük
kell. A két út ugyanis nem lehet egy-
szerre járható  és  igaz.  QJgy  hírlik,  a
pokolba  vezető  út  is  jó  szándékkal
van kikövezve.)
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A  könyvet  az  Oktatási  és  Tovább-
képzési Alapítvány gondoz:ta,  s  szer-
kesztőségünk   címén   is   megrendel-
hető.

Szociológiai,   csoportlélektani   és
néprajzi   tanulmányok   tucatjai   nem
képesek  olyan  pontosan  feltámi  egy
nép szokásrendjét, a hagyományok vi-
selkedés-kötöttségeit, a népi világlátás
gyökereit,  s  azok  időszerű  állapotát,
mint egy - az adott korban  eleven -
jól  sikerült  népmese.  A  mesekultúra
megőrzése    különösen    nagy    fon-
tossággal bír egy olyan nép esetében -
mint  amilyen  a  hazai  cigányság  is,
amelynek   írásbelisége   csak   nagyon
későn alakult ki, illetve még ma is ala-
kulóban,  átalakulóban van. A kultúra
átadása   a   cigányok   között   hosszú
évszázadok    során    szinte    kizáró-
lagosan    a   szóbeliség    eszközeivel
folyt,   így  a  népmesék  hagyomány-
örökítő,  köztapasztalat-átadó  szerepe
jóval nagyobb, mint más euópai me-
sék   esetén.   Korunk   nem   különö-
sebben kedvez a - cigányok körében
az   átlagosnál   még   ma   is   messze
gyakoribb  -  mesélő  alkalmaknak:  a
hagyományos   közösségek   felbom-
lása, a kisiskolás korban bekövetkező
párhuzamos  kultúrélmény,  a  mozgó-
képes   tömegkommunikáció   témye-
rése, de az asszimilációs törekvések is
ellenirányba  hatnak.   Ugyanakkor   a
közösségi   kívánalmak   egy   másik
szintjén   -   az   önazonosság-őrzés,
illetve  újrateremtés   részeként  -  az
iskolai   népismeret-tanítás   következ-
tében   felerősödött   a   hiteles   roma
olvasmányok  (s  benne  a  mesekincs)
elérhetőségének igénye is.

Ezt az örvendetesen megnőtt igényt
igyekszik kielégíteni, és egyben táplál-
ri  a  Bokszi  és   Tulpica  című  kötet
közreadásával az Oktatási  és Tovább-

Éápk::sÉVÉöszzpe:z:sáélfepjínánmyeáse.|eát
válogatás    a    szegkovács    cigányok
körében  Sáfár  Sándor  és  Wuscher
Anna       által       gyüjtött       tizenkét
1941-1988 között rögzített mesét tesz
most közkinccsé.

Sáfár  Sándor   1955-1958-ban,   az
Alföldön gyűjtött meséiből -Jékely
Zoltán   átdolgozásában  -   a   Móra
Könyvkiadó    „Szögkirály"    címen
már  1973-ban  közreadott  egy  válo-
gatást.  Noha  -  egykori  tanítványá-
val,  feleségével,  Wuscher  Annával,
sokkal     nagyobb     és     értékesebb
mesekincset  derítettek  fel,  a  Noran
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Könyvkiadó
l999-ben   pon-
tosan      ugyan-
azokat  a  Mórá-
nál     megjelent
meséket tartotta
érdemesnek     a
„Betyár   volt-e
Cigány  Jóska?"
cím  alatti  újra-
közlésre.        (A
mesék  szövegét
ekkor       Jónás
Tamás  gondoz-
ta,, igazította át).

Izes,  izgahas
mesék  maradták
tehát továbbra is
a     szellem-sír-
ban,       egészen
mostanáig.      E
mostani  könyv-
ben kifejezetten
f e l n ő t t e k n e k
szánt,  itt-ott  pi-
káns     fordula-
tokban is bővel-
kedő  történetek
kaptak    helyet.
A  világot  igaz-
gató     szerelem
körül   forognak
ugyanis  az  események  valamennyi
történetben.  Ezek  a  mesék  átdolgo-
zatlanok   maradtak,   a   magnósza-
lagokról   gépelt   elsárgult   lapokról
kerültek  a nyomdagépekhez.  Sem  a
magyar   meséken   felnőtt   olvasók
ízléshez,   sem  az  erkölcs-csőszként
éberkedő   -  képzeletbeli,   sohasem

LéetizőkíJánii`kagáo,l#siinő?k=.ájÉi::
tetlenek   maradtak,   a   maguk   mes-
terkéletlen modorában. Az értő olva-
sónak   ez   adja   az   igazi   élményt.
Kiderül,  hogy  e  szövegek,  az  élő-
beszéd  nyelvi  fordulatai  révén  időt
állók,   s   úgy   visszaadják   a   mese-
mondás  hangulatát,  mintha  magunk
is ott ülnénk a mesekörben. Zamatos
mondatok, időnként csibészes világ-
látás,  s  mindeddig  ismeretlen,  lebi-
lincselő   izgalmú   történetek.   Kell-e
ennél  több  a  jóízű  szórakozáshoz?
Betyár   Moga,   Zöldlevél   királyfi,
Bumbi,   Rajmanus   fiai,   Zoru   és   a
Zöldkirály lánya, a címadó Bokszi és
Tulpica - de többi társuk is - feled-
hetetlen,   örömteli   perceket   szerez-
nek   mindazoknak,   akik   kaphatók
még az egyre kevesebbek által űzött,

LD

s általában olvasásnak nevezett szel-
lemi kalandra.

Ez  a  könyv  végre  a  hazai  roma
könyvpiac   egy   könyverkölcsiségé-
ben   is   maradéktalanul   dicsérhető
kiadványa. Nemcsak a meséket hoz-
za,  de kellő  teret szentel  a két áldo-
zatos, s alázatos gyüjtőnek is, részle-
tesen  bemutatva  mindkettejük  élet-
útját.   A   legtöbb   folklórgyűjtéssel
szemben,   itt  a  történeteket  egykor
elmesélő   egyszerű   cigányemberek
sem  pusztán  kartotékadatok,  hanem
főszereplők. Nemcsak a nevük, élet-
koruk  és  lakóhelyük  szerepel  a  tör-
ténetek  végén.  A  gondos  szerkesztő
és Wuscher Anna j.óvoltából.meséik
után, ők is életre kelnek: róluk is rö-
vid  visszaemlékezések születtek.  Ez
így  tisztességes!  Ez  így  követendő,
hisz egyáltalán nem mellékesen, az ő
lelkükből   sarjadtak   a   történetek,
amiket  ma  is  megcsodálunk!  A me-
séket Szécsi Magda képei teszik még
gazdagabbá.

A   Bokszi   és   Tulpica   círnű  f;elnőtt-
mesegyűjtemény    is    megrendelhető
szerkesztőségünk címén.
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Szécsi Magda

Mielőlt Puka Károllyal
találkozlam volna
d Kulacs ,éfteremben,
felh.Mam több neves
cigányprímást,

k:%i%i,.avéleményük
„Csoda gyerek,  `
burokban szüleletr..."
„Aranyból van a keze`]
minden zenej díjat
megérdeméine!!!"

éga#xsr:ffi,éonHyoséag,::»a
zeneivilág        `
fejedelmeinek
reményeit, ma már
korona van az ő fején
is..." „Szere'ncsés időben
születeft, a XX. és a Xxl.
század csodája ó.,
minden idők
legkiválóbb,
legtehetségesebb
primósa"! -mondták
a kéídezettek.
Tolmácsoltam Karcsinak
a hallotlakat,
aki szégyenlősen
mosovgo«. de nem  ^
szórt semmit.

áer=Zeé|gó:íérsáeis
„Én muzsikus vqgyok -
mondta -, nem
a szavak embere".
Október 9-én mégis
leü[tünk bészélgetni,
és türelemmel válaszolt

„Nekem nem volt
gyemekkorom„."
- Puric7 «áro/y prímás beszéiT éieTérői -

Természetesnek tűnt,
hogy én is muzsikus

leszek

„1963.  július   28-án,   Buda-
pesten   születtem.   Édesanyám
makói,  édesapám szegedi volt.
Nincs    testvérem.    6    évesen
kezdtem  el  hegedülni.  Fátyol
Tivadar volt az első  oktatóm,
sokat tanultam tőle is. Ő pn'más
volt a Rajkózenekarban, 4 évig
tanított.   A  családomban  min-
denki zenész volt. Édesanyám
[ákh:%:g:[tvoé[stazo:gsotLáézr:tí:

Édesapámék     öten.     Egyik
nagybátyám,    Puka    Dezső
hosszú   évekig   a   Belügymi-
nisztérium   zenekarában   volt
brácsás.  De  nálunk  a  férfiak
mind  neves, jó  zenészek vol-
tak.

Édesapám    híresen    intelli-

gens,  6  nyelvet beszélő  ember
volt.  Valahogy  temészetesnek
tűnt,  hogy  én  is  muzsikus  le-
szek...

i--
A  családom   1964-ben  köl-

\`     tözött  fel  Budapestre,  mert  itt

volt jövő,  itt  volt  lehetőség  a`     munka és  a tanulás  szempont-

jából...

Ft~®

minden kérdésemre,
ZárkózoH vo» és csak
ÍRgeennd'ka~ffi:[:]gg:s°ffél.

je]enség, finom modorú,

`greögmg::#Lt,:,E:ári.
{  vele!

Gyerekkoromban   nem   hi-
ányzott,  hogy nincs  testvérem,
mert gyerekek között voltam a
rajkóban. De mostanában gyák-
ran gondolom,  de jó  lenne, ha
nekem is lenne testvérem...

Hffi
Nekem  nem  volt  gyerekko-

rom.  Míg  a többiek játszottak,
én gyakoroltam.  10 évesen ke-

rültem be a Rajkóba, és 12 évet
töltöttem  ott.  A  napjaim meg-
határozott rend szerint folytak.
Reggel 7-kor ébresztő.  8.30-tól
délig  iskola.12.30-tól  16.30-ig
zenekari próba, ezzel egyidejű-
leg történt a klasszikus tovább-
képzés  is.  Szinte  minden  este
előadás volt, ami a késő éjsza-
kába nyúlt. Soha egyetlen napot
nem hiányoztam  sem  az  isko-
lából,  sem  az  előadásokról.  A
Rajkóban   rend   és   fegyelem
volt,   és   eszméletlenül   magas
követelményeknek kellett meg-
felelni.  Ez  így  van  ott,  a  mai
napig.  Rajkósnak lemi mindig
rangot jelentett, felkészültséget
és  tudást.  Téved  aki  azt hiszi,
hogy   nincsenek   követelmé-
nyek!  Vamak.  És  csak  önfe-
gyelemmel,  a zene  iránti  elkö-

LD

telezettséggel  lehet  vérig  csi-
nálni...

-e-
20  éve  vagyok házas.  1984-

ben   vettem   feleségül   Évát,

##ésasák:j#yót.:s#\:
volt,  és  végtelenül  tehetséges,
meg  szép  és  egyszerű.   Nagy
lagzink  volt,  a  Má?ás  Temp-
lomban esküdtünk. Eva csodá-
latos   ember,   tökéletes   anya!
Lesi  a  gondolataimat,  és  meg-
próbál  felmenteni  minden  ne-
hézség alól.  Három gyerekünk
van, két lányom és egy kisfiam.
A nagylányom,  Laura,  konzis-
ta. Hegedül. Rendkívül tehetsé-
gesnek tartom.  3  év  gyakorlás
után   lett   konzista.   Most   18
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éves,  és  negyedikes  a  Bartók
Béla Zeneművészeti Főiskolán,
ahol  Pitner  Teréz  tanítványa.

gvö;#8őelgsyzoeT,abvbi:iehna,#

FoáL:*:§tedz:[nég:,rápzpk.íőoí]:
nagyon   tehetséges,   de   hiszen
volt  kitől  örököhie...  A  kisfi-
am, Karcsi, Charli a beceneve,
6 éves, ő most kezd érdeklődni
a zene iránt. Van egy kis elek-
tromos zongorája, aminek vég-
telenül örül...

Vonópárbaj

Tudtam, hogy kérdezni fogsz
a   vonópárbajról...   Hát,   igen!
Nem  kikerülhető,   hiszen  egy
ország izgulta végig a versenyt
a   TV-n   keresztül.    1984-ben
nyertem   meg  a  vonópárbajt.
Közel  háromszázan  indultunk.
Ekkor katona voltam, nenrvolt
időm a gyakorlásra, és nem fo-
god elhinni, de kemény fizikai
munkát  végeztem,   mert  kő-
műves  és  kábelfektetői   mun-
kára  osztottak  be.  Én  nem  is
akartam beneve2ni a versenyre,
apósom  nevezett  be.  A  csalá-
dom   akarta.   Ezért   indultam.
Hogy  mit  nyertem?  Lett  egy
önálló     lemezem,     amit     a
Hungaroton  adott ki,  és  amire
nagyon büszke vagyok! A visz-
szajelzések  szerint  még  nem
adtak   ki   ilyen   nívós   lemezt.
Remélem időtálló  és  minőséri
a   felvett   anyag,   amit   30   év
múlva is öröm lesz hallgatiii az
embereknek. Kaptam még egy
hegedűt, és egy 25 ezer forintos
bankbetétet.   Felajánlottak  egy
Japán utat is,  amit nem vállal-
tam, mert lehetetlen összetétel-
ben szerették volna, hogy meg-
valósuljon. Hogy mit jelent ez?
Azt jelenti,  hogy  a  hegedű,  a
cimbalom,  a  klarinét  abszolút
nem   biztosít   semmilyen   jó
hangzást a mi zenénknek.  Egy
komplett  zenekar  hegedűből,
tercből,  brácsából,  klarinétból,

:jg.P|al:|TbÉlhbigábő;1básancse:
időben  is  azt  vallottam,  hogy
teljes  felállásban  kell  megmu-
tatni,   amit  tudunk.   Magyar-
országon   is,   és   külíöldön   is.
Sok-sok   külföldi   lehetőségtől
estem  el   így,  mert  a  felállás
miatt nem vállaltam a munkát.
De hidd el, nem bánom! Inkább
kevesebb  pénzért  játszom  itt-
hon, de jól és a saját elképzelé-
seim szerint...

2003.  október

=ffi
Jelenleg  a  várban,  a  Király

étteremben játszom, a volt Old
Firenzében.   17  évig  muzsikál-
tam  a  New  York  kávéházban,
amit  akkoriban  a  legnívósabb-
nak  és  a  hozzám  legközelebb
állónak tartottam, mert nemzet-
közi  volt  a  közönség  és  mert
minden   műfajban   ki   tudtam
elégíteni őket. 7 évet dolgoztam
Olaszországban is, Velencében,
mint zenekarvezető. Ez szalon-
zenekar volt, merőben más ze-
nét  játszottunk,   mint  itthon.
Elég nagy felelősség volt hu-
szonévesen kimenni...  Őttagú
olasz zenekart vezettem.  Sze-
rettem  ezt  csinálni,  és  igen!
Úgy ahogy mondod, el voltak
ragadtatva   tőlem!    Banyák
Nándor    hegedűművésznek
köszönhetem a velencei mun-
kát!    Azóta    is    visszajárok
Olaszországba:   2002-ben   is
játszottam  a  „Cafe  FioriánT'---
ban, Velencében.

i--
Életem egyik legnagyobb él-

ménye  Svájcban  éri,  ahol  Ye-
hudi Menuhin által szeNezett
jótékonysági  koncerten  vehet-
tem részt,  ahová a világ legte-
hetségesebb   vonósait   hívták
meg.  Mindenki  a  saját  hazája
zenéjét  j.átszotta.   Fantasztikus
élmény  volt,  és  temészetesen
az is,  hogy  sokat beszélgethet-
tem Yehudi Menuhinnal, akitől
épp  úgy  el  voltam  ragadtatva,
mint ő a cigány zenétől, amit itt
hallott  Magyarországon,  élvo-
nalbeli   zenészektől.   A  jóté-
konysági   koncert   anyagából
CD is készült, ,A világ összes
hegedűje" a címe.

t--
Hogy hol lehet látni engem a

Király éttemen kívül? Minden
nap   szerepelek  az   ATV-ben,
Boros Dezső műsorában.-_` JE>a-

Igen.    Bejártam   szinte   az
egész  világot.   10  és  félévesen

jártam  először külföldön,  Bel-
giumban, majd Libanonban. Ez
1973-74-ben  volt.   Háromszor
voltam Amerikában, és nagyon
sokszor  Franciaországban,   de
nemrégJapánbanjártam...

Jó Így minden...

Ha tudom, hogy az én szak-
mámnak  ilyen jövője  van,  ák-
kor hegedűművész  lettem vol-
na,  és  ennek nem  is  lett volna
semmi  akadálya.  Életem  egy-
kori álma is megvalósult 2001 -
ben, amikor koncertet adhattam
a  Zeneakadémián  Szentmihá-
lyi Miklóssal és Lendvay C§ó-
csi--|özseffel  közösen.  Temé-
szetesen-szólóbanisjátszottam:
Paganini Moto Perpetvo-ját és
amit te is úgy szeretsz, emleget-
ted ma  eleget,  Massanet-től  a
Thais Medi Tation-t.

t--
Kitüntetéseim? Sok nincs, de

az a kettő ami van, úgy érzem
megérdemelten  az  enyém,  na-
gyon-nagyon  sok  munka  van
mögötte. Lym díjas vagyok, és
2002. augusztus 20-án megkap-
tam   a  ,Magyar   Köztársaság
Arany  Erdem  Keresztjét.  Ak-
kor éppen  Olaszországban ját-
szottam.

Z-~
Nekem     természetes     az,

hogy cigány vagyok és büsz-
ke is vagyok rá. Tudom, hogy
nagyon sok rendes cigány él a
földön...

Sok tehetséges fiatal van, de
félek nem tudják majd  lehető-
ségek híján kimen'teni  a tehet-
ségüket...

t--
Még   soha  nem  beszéltem,

nem  nyilatkoztam  arról,  hogy
mivel  töltöm  a  szabadidőmet,
hogy  mi  a hobbim...  Ezek  na-
gyon személyes dolgok, de ne-

LD

ked  elmondom.  Hobbim  a  ffi-
rás-faragás.   Mindent  megpró-
bálok  megjavítani,  megcsinál-
ni.   Kifestem   a   lakásunkat...
Szeretem   a   régí   órákat...   Á,
nem! Nem vagyok gyüjtő, de a
hangulatuk miatt szeretem néz-
ni őket.  Szeretek olvasni, főleg
előadóművészek       életrajzát.
Tévét   ritkán   nézek,   viszont

%:*.aEnhka:l,%á::átk;:sáz;#.:
Kedvenc  ételem  a  káposztás
tészta és a bableves. Kedvenc
italom  a  sör.  De  mértéktartó
vagyok   mindenben,   így   az
evésben,   ivásban   is   tudom,
hogy  hol  a  határ.  Ó,  nagyon
ismerem   a   saját   határaimat!
Kedvenc   színem   a  bama,   a
vajszín  a  zöld.  Ezek jól  kife-
jeznek   engem.   Kedvenc   or-
szágom   Olaszország.   Ked-
venc   hangszerem   a   cselló,
legkedvesebb    zeneszerzőm
Csajkovszkij.

=ffi
Nem okozna problémát zenét

szerezni, de nem jellemző rám.
Inkább  az  átdolgozások,  ami-
kor a dallam  érintetlen  marad,
de a kíséreten és a díszítéseken
változtatok.

Hffi

A  legjellemzőbb  tulajdonsá-
gom? Nem  is tudom így hirte-
len... Talán az, hogy nem szere-
tem a felesleges dolgokat!

F-o_

Azt  gondolom,  j.ó  így  min-
den, amit megéltem, amit idáig
meg kellett élnem`. A családom
és  édesanyám  na  meg  a  sors,
megadott nekem mindent, ami-
re vágytam.
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Az Európai Unió'

?ap%oeg%,oá?,6FVEa
a Szocio-EsÍ Egyesület,
mint a koízorcium
vezetője, valamint

fé'?:Toa*áizgzstoér!íóHgáz
első vjdéki Romo
lnformóciós KözP`ontját

Xy::%#ftg?ürhnepségre
szeptember 26-án került

á°L:srá:.i:Fes3fkheiyen,`Roma Közösségi

Házba`n, \cimelyet
ez alkalommal
éídeklődők sokasága
tö,töümeg.

Erdős   Judit  programvezető
köszöntötte  a  megnyitó  részt-
vevőit, a telepről  összesereglett
romákat,  a  vendégeket,  s  ezt
követően  Giba  Tamás,  Nyír-
egyházamegyeijogúvárospol-
gámestere  mondott  beszédet,
méltatva   a  program  jelentő-
ségét,  s  abban  a  romák  rész-
vételének   fontosságát,   amely
által a roma társadalom fontos
infomációk  birtokába  juthat,
melyeket   munkájában,   elhe-
lyezkedésében     hasznosíthat.
Szólt arról is, hogy az első vidé-
ki infomációs központnak fon-
tos   összekötő  kapocsnák  kell
lennie a kisebbségi és többséri
társadalom   között   Nyíregy-
házán is. Ezt jórészt elősegítiie-
tik  a  megjelölt  programok,  a
hiteles előadók.

Az eseményen oláhcigányok
és  romungrók  egyaránt  részt-
vettek a Nyíregyházát ölelő fal-
vakból is. A megnyitó ünnepsé-
gen Tóth Brigitta előadásában
hallgathattuk   meg   a   cigány
Himuszt.

Aprogramdr.VinnaiGyőző
történésznek, a nyíregyházi fő-
iskola  rektorhelyettesének  elő-
adásával folytatódott, aki a ha-
marosan megnyíló cigány nép-
főiskola teendőiről, feladatairól
szólt,   s   tudományos   alapos-
sággal mutatta be a népfjiskola
születését,  s  elteúedését  világ-
szerte.  Megemlítette  az   1992-
ben a Magyarorszáa Cigányok
Kulturális  Szövetségének  kez-
deményezésére indult első me-
gyei   roma  népfőiskolát,   ahol
fontos  ismereteket  szereztek  a
megyében élő romák. Ezt köve-
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Nyíregyházán
`      lndul a cigány népfőiskola, nyit a Roma caffé

tően  Farkas  Tibor,  a  Cigány
Önkományzatok Megyei Szö-
vetségének  elnöke  adott  tájé-
koztatást   a   romák   jelenlegi
helyzetéről  és jövőbeni  kilátá-
sairól.  Horváth  János,  a  me-
gyében zaj ló roma programok-
ról tartott tájékoztatót.

A   programban   szerepel   a
Roma   Caffé   megnyitása.   A
roma  hagyományok,  a  cigány
kultúra,  irodalom, művészetek,
stb.   iránt   érdeklődők   részére

_.havonta   tartanak   autentikus,
hiteles   előadók   részv-eTel€VTel
olyan beszélgetéseket, amelyek
keretében a roma és nem roma
résztvevőkmegismerkedhetnek
a cigányság csodálatos mese és
mondavilágával, énekével, tán-
caival,   zenevilágával,   irodal-
mával, s azoknak az íróknak a
műveivel, akik sokat tettek már
eddig is a roma kultúra és mű-
vészet  elismeréséért.  A  Roma
Caffét  Farkas   Kálmán   író,
publiciszta vezeti.

A  délutáni  prog:am  a  kótaji      telepi  13-as iskola roma diákjai
Loli   Yag    cigánytánccsoport     szórakoztatták a megnyitó hall-
műsorával   folytatódott.   Ezt    gatóságát.   --~~-
követte  a  jánkmajtisi  Hitgyü-
lekezet műsora, majd a huszár-                                                   (-kas)
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Józsa Zoltán

Ait ózdi kisebbségi

\:#:#§g:áaótóEjFden
:Lgoá#§í&Űoaktknak,
akik munkájukk,al

f%i%j%áeT%éágsééri    `
fáradoznak.
Emlékezetesst5

%#:á%Rái:Í:ében

?#ág:a#::Í#
a települési
önkormányzaffal kötöH
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A   megjelenteket   Benedek
Mihály ózdi polgámester kö-
szöntötte, akik között ott voltak
az észak-borsodi város vezetői,
képviselői,  valamint  a kulturá-
lis tárca képviseletében Farkas
László főtanácsos.

Benedek M ihály hangsúlyoz-

gt?#mze|;8#L:éjlé|s|eéi:Z`:
a cigány és nem cigány embe-

Elismerések
és egyEittm űíködési

megállapodás
; A közös problémák csak ös~szefogással oldhatók meg

reket  a  kohászamál,  a  bányá-
szatnál,   évtizedeken   át   olyan
kölcsönös egymás  iránti  tiszte-
letet eredményezett, hogy nem
volt  cigánykérdés,  nem  voltak
egymás iránt gyűlölködő megj-
egyzések. Mint mondta, amikor
a  cigányokról  beszélünk,  egy
olyan kultúráról, olyan népcso-
portról   van    szó,    amelynek
hagyományaira a más társadal-
mi    rétegekhez    tartozók    is
büszkék lehetnek.

- Akkor,  amikor Berki La-

joselnökúnalaláhjukÓzdVá-
ros Őnkományzata és az Ózd
Városi Cigány Kisebbséri Ön-
kományzata közötti együttmű-
ködési    megállapodást,    arra
teszünk ígéretet és abban közös
a  célunk,  hogy  a  felnövekvő
nemzedéknek  jobb   körülmé-
nyeket,   emberibb  megélhetést
és műveltséget tudjunk közösen
biztosítani.  Ez az együttműkö-
dés  arról  szól,  hogy  a  cigány-
emberek óvodába,  iskolába já-

Zaétíq:haeffm=k:#oe;sóbz%SoZ:
nagyon sok olyan cigányember
él,  aki  az  értelmiségi  réteghez
tartozik - jelentette ki a város-
vezető.

Berki  Lai.os elnök és  Benedek Mihály polgármester.
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Reményének  adott  hangot,
hogy elindul egy olyan munkál-
kodás,  amely  nem  csak  a  kü-

Löábeöizőög:s?é#b:e;tesezEeá
szebb jövőt, élhetőbb várost je-
lent.   Ezt   követően   Benedek
Mihály  polgámester  és  Berki
Lajos  kisebbségi  elnök  aláírta
az együtműködési dokumentu-
mot,   amely   mindkét   önkor-
mányzat képviselő-testülete ha-
tározattal hagyott jóvá. A meg-
állapodás  szabályozza  a  költ-
ségvetés elkészítésének és elfo-
gadásának   rendjét,   valamint
meghatározza a kisebbséri és a
települési   önkományzat  által
vállalt feladatokat.

Berki Lajos jelentős állomás-
ként   értékelte   az   együttmű-
ködési  megállapodás  aláírását,
hiszen  ezzel  a  kisebbségi  ön-
kományzat   régi   vágya   vált
valóra, majd az ózdi kisebbségi

JP:#oo#ízha:||gma#áa:oi.óází:
nak  olyan  2003-2006-ig  szóló
kisebbségi     programja     van,
amely jövőjüket, a munkájukat
határozza  meg  az  óvodába já-
rástól  a  munka  világába  való
visszatérésig.  Elemezte  a  fog-
laucoztatás,  az  egészségügy  és
az olstatás  terén tett  erőfeszíté-
seiket, a közmunkaprogramok-
ban való részvételt, s külön ki-
emelte  a romavédőnő  és  a pe-
dellus  progiam  országos  elis-
mertségét.

2003. július  l8-án Ózdi  Ci-

gányokért  Díjban  részesültek:
Beri   Béla   nyugdíjas   üzem-
mémök,  helytörténeti  kutató,
Berki Judit,  a Romaügyi Hi-
vatal   vezetője,   Dr.   Kaulics
László  görög  katolikus  paró-
kus,, főesperes,  Kiss  Béláné,
az  Ozdi  Foglalkoztatási  Kht.

Pumánpolitikai  vezetője  és  az
Ozdi  Városi  Televízió  Kht.  A

LD

díjakat   Berki   Lajos   adta   át.
Elfoglaltsága     miatt     Berki
Judit,   a   Romaügyi   Hivatal
vezetője   augusztus   8-án,   a
Hétes-telepi  integrációs  prog-
ramról megtartott tanácskozá-
son vehette át személyesen az
elismerést Berki Lajostól.

Kiss  Béláné humánpolitikai
vezető  2000-től  tíz  közmun-
kaprogram összeállításában és

Dr.  Kaulics  László
görög katolikus parókus

Fotók: Józsa Zoltán

lebonyolításában vállalt j elen-
tős   szerepet,   s   hozzászólá-
sában  rámutatott:  ha  a  mun-
kájuk   során   sikerült   egy  j.ó
programot végrehajtani, elémi
azt,   hogy   a   foglalkoztatott
felismerie,   a  további  út  erre
kell,   hogy   vezessen,   akkor
már  megérte.  Beri  Béla  hely-
történeti  kutató  arról  a  mun-
kájáról   számolt   be,   amelyet
annak  érdekében  végez,  hogy

se!tdárr!aa: cígi:;#?     kerüitek
Farkas   László   főtanácsos

beszédében     példaértékűnek
nevezte  az  ózdi   t.elepülési   és
kisebbségi         önkományzat
együttműködését.   Megfogal-
mazása   szerint,   ez   a  jövő,
amely  nem  csak  a kisebbségi,
de a többségi társadalom hasz-
nára is válik.
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0.  Aranka,  bár  teljes  nevét
nem  adja,  szívesen  beszél  az
életéről.  Anyósával  és  két  na-
gyobbik lányával évek óta en-
gedély  néuül,  utcai   árusként
keresi  a  kenyerét.  Bárki  talál-
kozhat vele, ha a Keleti Pálya-
udvar  órájától  balra  indul  el.
Zöldpaprika,  paradicsom,  fok-
hagyma  és  szárított  levendula
csokor   a   mai   kínálata,   ami
szépen fogy míg beszélgetünk,
hiszen fillérekért árulja. Aranka
lassan,   megfontoltan   beszél,
mint  akinek  fontos  a  kiejtett
szó, és mint áki nagyon akarja,
hogy  megértsék.  Nem  kiabál,
nemgesztikulálhevesen,minta
kabarékban    kifigurázott    ci-
gányasszony típus. Mint mond-
ta, megtmulta a nem cigányok-
tól  a csendes  szót, mert rájöft,
hogy  így jobban  figyelnek  rá,
komolyabban  veszik,   mintha
torkaszakadtából     üvöltözne.
Aranka,bárcsaksosztálytvég-
zett,   rendkívül   értelmes   asz-
szony.   Szép  bama  szemeivel
egyenesen rám néz, és nem fél-
re, mint a titkolódzó, hamis em-
berek.  Aranka  őszinte,  kedves
és árad belőle a bizalom.  Kül-
sőre  a  fiatal  lndira  Ghandit
juttatta eszembe. Meg is mond-
tam neki, mire ő harsányan ne-
vemi  kezdett  és   azt  mondta,
Magyarországon soha nem lesz
cigány   asszonyból   miniszter,
nemhogy államfő. Kis vita után
abban  maradtunk,  hogy  álmo-
dozni   nem  törvénybe  ütköző
cselekedet,  majd  mesélni  kez-
dett az életéről.

Nem rajtam múlik,
hát nem is számolom

cH± éveket

„36 éves vagyok. Ez se sok,
se  kevés,  nem  érdekel,  mert
nem rajtam múlik, hát nem is
számolom  az  éveket.  Van  öt
gyerekem,  a  hatodikat  halva
szültem  a  nyáron.  Több  már
nem lehet. Pedig szülnék még,
de  nem  magam  miatt,  se  az
uram miatt.  Csak mindig arra
gondolok,   hogy   ha   én   már
nem    leszek,    a    gyerekeim
sokan  legyenek,  hogy  segít-
senek  egymáson!  Ezt  mindig
elmondom    nekik,    hogy    a
fejükbe  maradjon.   Hát,   kire
számíthatnak  majd,   ha  nem
egymásra...
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„Akárki parancsol,
egyre nehezel.I.
anépnek..."

Nem   vagyok   én,   dehogy
vagyok  oláhcigány!  Nem  szé-
gyelném,  csak  hát  az  az  igaz-
ság,  hogy  muzsikus  család  a
miénk.  Apám  sok helyen  mu-
zsikált, ha nem is fényes helye-
ken, azért csak muzsikált. Nem
vállalt  ő  más  munkát  semmi
pénzért!  Anyámak  ezért  kel-
lett elmenni a cémagyárba dol-
gozni, hogy megémessünk va-
lahogy  Gyári munkás lett sze-
gény.  Ez se szégyen.  Sok mu-
zsikus   feleséget   ismerek,   aki
gyárban dolgozott, vagy takarí-
toft,  vagy  házmesterséget  vál-
lalt, hogy az uruk muzsikusként
émessen.  Aztán  a  hétvégeken
az   asszonyok  ott  ülhettek   a
kocsmában vagy a kerthelység-
ben,   ahol  az  uruk  dolgozott.
Amyám is, mint a többi muzsi-
kus cigány asszony, rendbe ho-
zatta a haját, fölkente a vörös-
rúzst,  feltette  magára  a  hamis
fiixot,  az  olcsó  gyöngysort,  és
hát  ilyenkor  muzsikus  feleség
volt:  gyönyörködött az urában.
Ilyen élet volt, ha nem lett híres
prímás a férfi.  Cifia nyomorú-
ság,  korgó  gyomor,  élrevasalt

E:#ff?l`.töFb:ei;:1gk:#,:o:;
ahányan  bevallják.  En  se  di-
csekszem ezzel, de most kijött
belőlem, mert van valami ma-
gában,  hogy  ne  beszéljek  fél-
re... De nem is bánom! Fárasztó
mindig   mást  mondani,   mint
ami  volt.  Hát,  szegények  vol-
tuk na, ez itt a lényeg, de nem
ákartunk amak látszani. „

ÚgdyiáLeyká:héffy

Semmi sem vó[tozolt.

Soha nem akartam, hogy ci-
gány  uram  legyen.   Magyart
ákartam, hogy ne bántsan,ak, ne
csúfoljanak  cigánynak.  Es  azt

akartam,  hogy  gazdag  legyek,
ne  kelljen  azon  gondolkodni,
hogy zsírt vegyek vagy kenye-
ret, mert együtt a kettőre gyak-
ran  nem fiitotta nekünk,  fJleg
hónap közepétől. Egy évig még
szőkére is festettem a hajam hy-
perollal,  én  magam  szívattam
ki. Azt hittem, így majd jobban
fogok tetszeni,  de nem.  Aztán
apu elhozta hozzáhk bemutatni
a  cimbalmosát,  én  meg  elhal-
tam rögtön a szerelemtől. Gyor-
san összeházasodtunk, alig vol-
tam  17  éves.  Azóta  az  anyó-
somnál  élünk.  De  éppen  úgy
élek, ahogy az anyám élt. Sem-
mi  sem  változott.  A  gyárból,
ahol   dolgoztam,   mosóporos
dobozokat feltöltő gép melleft,
elküldtek.   Nem  csak   engem,
sok asszonyt is, meg férfiákat.
Azóta   a   szülések  között   az
utcán árulok ezt-azt, hogy tud~
junk  enni.  Az  uramnák  nincs
munkája, máshoz meg pem éri,
csak a cimbalomhoz.  0 ugyan
nem fog gyárba memi dolgoz-
ni,mertvigyá2niakellakezére,
mert mi van, ha hirtelen bejön
valami munka. De már évek óta
semmi.   Mintha   a   magyarok
nem  akamának  mulatni...  Va-
1ahogy nem kell a cigányzene.
Az uam nem lát a méregtől, ha
hallja, hogy itt is, ott is gépzene
van.  De  az  ő  mérgéből  nem
élünk meg,  muszáj,  hogy  dol-
gozzak, még ha oláhcigánynak
is néznek itt az utcán.

Síham
a teheletlenségtől

Szórakozásra  nekünk   nem
jut.  Tévét nézünk,  rádiót hall-
gatunk és egész évben azt vár-
juk,   hogy   kimehessünk   az
Orczy  kertbe.  Ott  sok  cigány
van együtt és világi jó a zene.
Hát, ott kiszoktam mulami ma~
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gam,  jókat   sírok  ha  Bangó
Margit énekel. Miből is mulat-
nánk?   Havonta  bejön  kb.   55
ezer   forint.   Ebből   a   családi
pótlék a gyerekek után, 23 ezer
forint. Emyiből élünk nyolcan,
egy  másfél  szobás,  51   m2-es
önkormányzati    lakásban.    A
lakbér  8676  forint  havonta,  a
vízdíj,     csatoma,     szemétdíj
együtt 6020, a villany 5800, de
ez átalány díj, a gáz pedig 1100
forint havonta, és még nem vet-
tem ennivalót, ruhát, se semmit.
Az iskolakezdéskor majd meg-
bolondultam,   annyi  mindenre
kellett   volna   a   pénz...   Hát,
bevallom  sírtam  a  tehetetlen-
ségtől.  Ayósom  öregségi  se-
gélyt  kap,  vagy  mit,  de  nem
nyugdíjat. Az sem több 18 ezer
forintnál.  Van,  hogy  félévekig
mégeztsemküldik.Ittazutcán
csak  annyit  keres   az  ember,
hogy  aznap  ne  haljon  éhen  a
család.   Sokszor   főzök   csir-
keszámyból  pörköltet  noked-
livel,   paprikáskrumplit,   meg
több     ilyen     olcsóbb     ételt.
Divatozásról szó sem lehet, pe-
dig  a  nagyobbik  lányom  már
tetszeni akama és meg is szól-
ják a korabeliek, hogy nem jár
márkás cuccokban. Isten látja a
lelkemet,  megvennék  én  min-
dent a gyerekeimnek, ha leme
miből.  Magamra  nem  költök.
Az   uramnak   mutatnia   kell
magát, hát összespóroltam egy
öltönyt neki, nagyon raj, de hát
a  bizományiból  vettük.  Mari-
kám kitűnő tanuló, a többi is jó
fejű, csák hát pénz nincs, hogy
kömyebb leme az életük, mint
az enyém volt.

Egyre rosszabb lesz...

Hamindenpolitikuscsakegy
napig leme a helyembe, azt hi-
szem  a  Dunának  memének,

2003.  október



dehogy  bímák  ki  amit  nekem
bímom  kell.  Mi  az  MSZP-re
szavaztunk, mert hát kire? Egy
cigánynak   a  régi   világ  jobb
volt, hát azt hittem most is jobb
lesz. De nem lettjobb. Az uniós
dolgot  én  nem  is  értem,  csak
azért szavaztam rá, mert nálam
okosabb    emberek    is     arra
szavaztalq  és  hát  ugye,  nekik
tudniuk kell, hogy mi a jó!  De
amikor éhesek a gyerekek, meg
amit az utcán látok, am gondo-
lok,   hogy   akárki   parancsol,

Lukács llona

2004.   május   1-jén  történelmi
lépést készül megtenni hazánk.
Ha úgy tetszik, egy újabb rend-
szerváltás   „siet"   felénk,    és
ahogy ez ilyenkor lenni szokott
-  hiszen  megéltünk  már  egy

párat  -  vannak,  akikben  két-
ségeket   és   vannak   olyanok,
akikben  reményteli  várakozást
kelt  a  majdani  euópai  uniós
tagság. A reményt táplálhao.a a
munkanélküli lét, a kilátástalan-
ság,agyerekeinknekjobbjövőt
szánó szülői felelősség, és még
sorolhatnánk a társadalmi, gaz-
dasági,   politikai,   valamint   a
mind egyre fontosabbá váló, és
előtérbe    törekvő    szubjektív
okokat.   S   mi   lehet  a   kétség
oka!? Talán az,  hogy mi,  cigá-
nyok, legutóbb is pórul jártunk.
Minket bocsátottak el  elsőként
a munkahelyekről,  mi  nem ta-
lálunk azóta sem munkát - pe-
dig   sokat   tettünk   érte,   még
tanultunk is -, a mi gyerekein-
ket külöm'tik  el  az  iskolákban,
miránk  lehet  undorodva  nézni
az  utcán,  s  velünk  lehet  érez-
tetiii, hogy „akkor is különb va-
gyok mint te, mert nem vagyok
cigány". Az, hogy ki, melyik tá-
borba   sorakozik   be,   nagyban
befolyásolja  jellemének   opti-
mista, illetve pesszimista volta.
Az, hogy hogyan képes megél-
ni, átélni és feldolgozni negatív,
illetve pozitív tapasztalatait,  és
az, hogy milyen szerepeket tölt
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egyre  nehezebb  a  népnek.  Én
nem tudom mi lesz velünk...

Van,  hogy  az  utolsó  fillére-
ken veszem meg  ezt a virágot
is,  ezt  a  levendulát.  Aztán  a
rendőr elveszi  és  megbírságol,
vagy a kopaszok felrugdossák a
székünket,  leköpik  a  paprikát,
és  volt  aki  elvette  és  elfiitott
vele. Nem ártunk mi senkinek,
hogy itt árulunk. Az ipart azért
nem váltom ki,  mert úgy  sem
tudnék   adót   fizetni.   Nekem
munkát sem adnak, banki köl-

csönt nem tudok felvenni, mert
szegény   vagyok,   nincs   mire.
Kurvának már öreg lemék, az
uram meg is ölne érte, de meg-
mondom magának, ha már nem
lenne  más  módja,  hogy  meg-
etessem   a   gyerekeimet,   hát
gondolkodás   nélkül   megten-
ném.   Még  az  lsten   is   meg-
bocsátaná, aki mindent lát! Hát,
tehetek   én   arról,   hogy   ilyen
világ  van?  Nem   tehetek   én
semmiről...  Nem  tudna nekem
valami  munkát?  Elvállalok  én

Nőként

mindent.   Becsületes  vagyok...
Maga  még  biztosan  nem  volt
úgy,  hogy  am  kelt  fel,  hogy
nincs ennivalója, nem tud enni
adni   a   gyerekeinek...    Mos-
tanában valahogy,  egyre gyak-
rabban  van  így  nálunk,  pedig
mindent   megteszek   és   nem
érem   utol   az   árakat.   Egyre
rosszabb   lesz...   Hogyan   nem
veszik ezt észre azok, akik be-
árazzák a kenyeret, maga tudja?

Szécsi Magda

az Európai Unióba
be  a kömyezetében,  a társada-
lomban, és persze, hogy ezek a
szerepek milyen minőségűek.

Nézzünk  egy kicsit  (cigány)
női szemmel Euópa felé. Mos-
tanában   egyre   hangzatosabb
fogalommá  válnak   az   esély-
egyenlőség    taglalásakor    az
egyenjogúság,  az  egyenlő  bá-
násmód kifejezések, amit ugye
a női emancipációval is ,rneg-
spékelhetünk". Női mozgalmak
indultak el,  és ezeket elősegi'tő
rendeletek, hivatalok ütötték fel
a fejüket. A cigánynők sem tét-
lenkednek,   felismerték,   hogy
ha  a  nő  hátrányos  helyzetű  a
társadalomban,   akkor  ők  kü-
lönösen azok, hiszen még cigá-
nyok is. Szövetség, majd egye-
sület   kovácsolódott   (egyelőre
ez  a  kettő,  de  bizonyára  lesz
több  is)  a  cigánynők jogainak
védelmére,   s   skandálják   az
amúgy  valós  sérelmeiket,  sok
esetben  elővetítve  a  lehetséges
megoldásokat.

En  ezzel  kénytelen  vagyok
egyet érteni, hiszen nő vagyok,
és  még  cigány  is,  de  a  kétely
halvány  ámyéka  mégis  ott  le-
beg  a  gondolataim  körül.  Le-
hetséges,  hogy  éppen  csak  fe-
minista hangulatban vagyok, de
azokra   a   vidéki   cigánynőkre
gondolok, akik még ma is  fér-
jeik ámyékában, minden méltó-
ságuktól megfosztva,  házi  cse-
lédként  tengetik  életüket  -  a

legszomorúbb    az    egészben,
hogy azt hiszik ez temészetes
létfoma  -,  kitéve  magukat  a
mindennapi   megaláztatásnak,
bántalmazásnak,  a  társadalom
megvetésének. Velük mi lesz!?
Ki ébreszti fel bennük a női ön-
tudatot!?  KÍ  mondja  meg  fér-
jeiknek,  hogy  ebben  a  mi  kis
társadalmunkban  ugyanazok  a
jogok  illetik  meg  feleségeiket,
mint  amelyek  őket?!  Ki  vilá-

gosítja fel  őket,  hogy a házas-
ság intézménye nem alárendelt
szerepekből  áll,  hanem  mellé-
rendelt   társas   kapcsolati   for-
ma!? Kihez fordulhatnak segi't-
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elindult  valami,  de  a  fejlődés
gátjaként nem pusztán a körül-
ményeket  (szegénység,  jövőt-
lenség,   kilátástalanság)   okol-
hatjuk,  hanem  igenis  a  férfiak
visszatartó erej ét.

Amikor azt hallom, hogy az
Euópai  Uiiióba  való  belépés
szükséges feltétele a cigányság
felzárkóztatása,   mindig   csak
cigány  férfiakat  látok  magam
előtt,   akik  sorban  állnak  egy
„EU" feliratú ajtó előtt. Pedig a
nők jogainak védelme  egyidős
az Euópai Unió történetével. A
nők  és  férfiak  közötti  egyenlő
bánásmód,   illetve  az  egyenlő
esélyek   szavatolása   az   unió

:g#  teáfongt:::::omp,o||it;k;
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nekünk,   csatlakozni   vágyók-
nak,  nem  pusztán  a  „politikai
kirakatainkat" kellene  ízlésesre
rendezni, hanem valós, a vidéki
cigánynőhöz   is   eljutó,   alter-
natívákban   gazdag,   szociális
biztonságot  megteremtő  prog-
ramokat,    lehetőségeket   kell
generálni. Pontosan azért, hogy
a nők jogai ne csak a felszínen
érvényesüljenek  (és  az  is  csak
bizonyos   körökben),   hanem

gf,l #etés:fliü6ff:msezs?:lá
mindennapjait a társadalomban
betöltött szerepéhez méltóan.

Igy hát Uraim, van még egy
kevés  idejük  arra,  hogy  igye-
kezzenek   valódi   esélyegyen-
lőséget   biztosítani   feleségeik
számára. Néhányan kezdhetnék
azzal,     hogy     emberszámba
veszik társaikat. (Ilyenkor szok-

#geT:en:=jeh:%#eÉs:::
kulcsszó,   a   társ!    Ha   majd
mindamyian megértik emek a
sokat  jelentő   szónak   a   fon-
tosságát, már én sem csak férfi-
akat  fogok  látni  ama  bizonyos
ajtó előtt. . .

Követkecő  számunkban   is-
mertetjük  olvasóinkkal,  hogy
melyek  azok   a  jogok,   ame-
lyeket  az  EU  sza.yc[iol  az  élet
különböző  területein   a   nőík-
nek.
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Buffó Rigó Sándor, Ökrös Oszkár és Suki András

vében, a Híres Cigányzenészek
albumában olvastam ezt a kissé
ironikus hást, és most a kedves
olvasókkal  is  szeremém  meg-
osztari.

„Mint ismeretes, az 1919. évi
kommunizmus  idejében,  a ka-
tonasorban  lévő  férfiaknak je-
lentkezni kellett a Vörös  Had-
sereg  sorozó  bizottságánál,  és
csak  ezután  kaptak  élelmezési
jegyet.  A  cigány  muzsikusok
egy  része,  mivel  a muzsikálás
csak 7-9 óráig volt megenged-
ve,  inkább gyalogosan vidékre
szökött  útközben  muzsikálás-
sal   keresvén   meg   kenyerét,
sokan   a   felesleges   ruhájukat
adták el és többen így érkeztek
Siófokra, hogy az ott szervezés
alatt  levő  nemzeti  hadseregnél
jelentkezzenek.  A  Budapesten
élő cigánymuzsikusok ezrei kö-
zött a legnagyobb rémület ural-
kodott, mert az akkor minden-
ható   Landler   Jenő,   hadügyi
népbiztos  nyíltan  hangoztatta,
hogy  a  munkanélküli  cigány-
muzsikusokat  mezei  munkára
kell  fogni,  mert  a  többiek  is,
kiknek van is munkájulq ezzel a
szerinte nem „produktív" mun-
kával   könnyelmű   emberektől
elmuzsikálják  a pénzt.  Az Ül-
lői-úti   Cigányotmonban  Rácz
Zsiga  elnökletével  a  válságos
napok  alatt  naponta  fol)riak  a
tanácskozások,   hogy   miként
lehetne   a   tervezett   veszede-
lemtől megmenteni a romákat.
A hadügyi népbiztosságtól egy-
más  után  érkeztek  az  átiratok,
hogy egyelőre a fiatalabb romá-
kat rendelik ki és állítsák össze
a névsort.  Erre nagygéci  Rácz
Laci  szólalt  fel,  s  fölemlítette,
hogy néki régi ismerőse és társa
a  kártyaasztalnál  Landler Jenő
és erre egy négytagú deputáció
küldését határozták el.

Aprilis 20-a táján Rácz Laci
vezetésével Szalai Lajos nagy-
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bőgő,      impresszárió,      Pilisi
Sándor cimbalmos, és Radics
Lajos  nagysípos  részvételével
kihallgatásra   jelentkeztek    a
budai  várban  székelő  hadügyi
népbiztosságnál.     A     négyes
küldöttség   már  a   budai   vár
főőrsége     előtt     borzasztóan
drukkolva    lépett   be,    mivel
jobbra-balra  mindenütt  lemoz-
donyozott ágyúk és gépfegyve-
rek állottak kiszögezve,  és  ép-
pen  a  goromba vörös  tengeré-
szek voltak szolgálatban.

Rácz  Laci  váltig  bíztatta  a
küldöttséget: „ne féljetek, amíg
engem láttok" és akadály nélkül
eljutottak      Ferenc      József
egykori   lakosztályának  folyo-
sójára,  de  az  itt őrt  álló  tenge-
rész  már messziről  rákiáltott  a
siető, vezető Rácz Lacira, hogy:
„Elvtárs,   sorba   állani!"   Rácz
Laci  a  szokott  vastag  hanÉán
szinte    harsogva    odakiáltott:
„Hallgass paraszt, nem ismersz,
én vagyok 36-dik Rácz Laci, a
cigánykirály, aki a te gazdáddal,
Landlerrel   akar  beszélni."   A
vörös tengerészek a király szóra
a  szuronyos  puskához  kaptak,
és   kórusba   kiáltották   vissza,
hogy  mindenféle  királyságnak
vége van,  mire Rácz Laci sértő,
itt le nem írható szavakkal vála-
szolt  a  bámuló  vörös  tengeré-
szeknek, mire a pokoli lámára
Landler Jenő is kirohant a szo-
bájából a folyosóra.  Mikor ezt
Rácz  Laci  meglátta,  messziről
kiáltotta neki:  „Szervusz Land-
ler,  nem  ismersz,  hisz  sokszor
mulattam   veled   a   Király-ká-
véházban,  s  a  szeparéban  gor-
donkáztál nekem! Landler kissé
kelletlenül   és   rosszkedvűleg
hallgatta  meg  Rácz  Laci  sza-
vait, s igyekezett lerá2ni a nem
várt ismerős vendégeket azzal,
hogy   a  cigányság  ügye   már
Haubrich  elvtárshoz,  a  város
katonai   parancsnokához   tar-

tozik  és  ez ügyben  azonnal  ír,
hogy  támogassa  a  romák  ké-
rését.

Már   éppen   la   akarta   ra-
gasztari a levélbon'tékot, mikor
Rácz Laci újra bizalmatlankod-
ni kezdett és lári akarta a leve-
let és ez meg is történt, elolvas-
ta és  csak így indult el  a hon-
védelmi  minisztériumban  szé-
kelő  Haubrich-hoz,  de  először
oltalmat kért  az  őrt  álló  vörös
tengerészekkel   szemben.   Ez
meg is történt, Haubrich a leve-
let átvette és úgy döntöft, hogy
a  muzsikusok  mezei  munkára
fogásától  elállanak,  de  kötele-
sek rendes fizetés ellenében az
összes kaszámyabeli  legénysé-
get muzsikával szórakoztatiii és
három   pályaudvaron   állandó
szolgálatot tartani,  hogy  az  in-
duló és érkező katonaságot ze-
nével  kíséje  és  fogadja  a  ro-
maság.  Ezt szívesen megtették
a romák és egész nap szólt min-
den kaszámyában a zene, mire

felkészült  és  összeszedett  tár-

gyalásnak  vagyunk  a  végén.
Oszinte  örömmel  mondhatom,

8orgyksÉgMari|:stTá:iKa?|mTÉ,|i:
100 Tagú Cigányzenekar meg-
elégedésére   olyan   megoldást
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szeremém,  ha jogi  értelemben
financialitást tekintve a zenekar
tiszta lappal  indulna.  A Névje-
gyünk  Euópában  és  a  Nagy-
világban c. jövőre induló prog-
ramban  feladatot  kértek  a  ze-
nekar  tag).ai,  én  ezt  örömmel
vállaltam   és   feladatot   fognak
kapni.   Értékelem   a   teljesít-
ményt  és  értékelem  a  tudást.
Módot és lehetőséget látok arra,
hogy 2004-ben - egy j.elen pil-
lanatban  meg  nem  határozott
összegben - egy miniszteri ke-
ret a  100 Tagú Cigányzenekart
alkalmassá   teszi   arra,   hogy
ismét  szórakoztasson  Magyar-
országon és világban.

Raduly József és  Hiller lstván    Fotók:  Nyári Gyula

a  vidékre  elszökdösött  romák
lassan  kezdtek  visszatémi   itt-
hon  sokszor  éhező  családjaik-
hoz.ÍgymentettemegRáczLa-
ci a romákat a veszedelemtől és
azóta  még nagyobb  néki  a  ci-
gánymuzsikusi  királyi  tekinté-
lye."

Hogy  én  is  ironikus  legyek
egy  kicsit,  magamban  remél-
tem,  hogy  Hiller  miniszter  úr
nem   a   pályaudvarokra   és   a
kaszámyákba küldi a  100 Tagú
Cigányzenekart,  hanem  méltó
módon hazánk és a világ nagy
színpadjaira

A   megbeszélés   körülbelül
félóráig tartott, a tárgyalás ered-
ményéről  a következő tájékoz-
tatást kaptuk Hiller lstvántól:

„Egy   nagyon   eredményes,
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Ezután   Raduly   József   is
értékelte a miniszterrel való tár-

gyalás  eredményét.  Elmondta,
hogy  a  zenekar  fennállásában
ilyen   tárgyalásra   még   nem
került  sor,  mert  idáig  egyetlen
egy  kománytól   sem  kaptak
támogatást.   Nagy   köszönettel
tartozunk a miniszter úmak, -
folytatta a beszámolóját - mert
elismeri  a  zenekar  küldetését,
művészi  színvonalát  és  támo-

gami is kívánja.
Bízunk  abban,  hogy  minisz-

ter úr betartja az ígéretét, a  100
Tagú Cigányzenekar is rendezi
APEH   tartozását,   mert   ez   a
feltétele a támogatásnak. A ze-
nekar elnök-producere,  Raduly
József 2004-re 216 millió forint
költségvetési támogatást kért.
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Ficz Mária

Egyik  nap   Klári   vásárolni
indult. Veszek neked is pár hol-
mit,  mondta.  Sokszor  vásárolt
helyettem is, hiszen én ha meg-
láttam egy rikító holmit,  azon-
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dabb  holmikat hordott  és  pró-
bált rávezeri engem is az ízlé-
sesebb ruhaneműkre.

Délután már izgultam miatta,
amiért  késett.   Nagymamához
mentem el, hátha nála van. De
csak azt értem el, hogy ő is iz-
gatott lett. Este már szinte min-
denfélét  gondoltam.   Biztosan
történt  vele  valami,  biztosan!
Zakatolt   a   fejem,   zúgott   a
ftilem, úgy éreztem valami rám
nehezedik és mindjárt megfojt!

Késő   este   nagymama   ko-
pogott,   gyere   te   lány,   Klári
meghalt.  Egyszerűen,  minden
érzelem  nélkül  közölte  velem.

Napokig nyugtatókon  éltem,
magamon  kívül.  Amikor  egy-
szer   valamelyest   magamhoz
tértem, nagyanyám ott ült mel-
lettem.  Fekete  kendője  szoro-
sanmegkötveazállaalattésígy
szólt.  Elég volt,  te  lány!  Klárit
el kell temetnünk és gondolom
nem akarod, hogy nélküled vi-
gyék ki   a temetőbe.  Bólintot-
tam  és  felálltam.  Aznap  este
nagymamával ketten virrasztot-
tunk kint a temetőben a ravata-
lozóban,   a  koporsója  mellett.
Nem  akartam  egyedül  hagyni
azutolsóéjszakájánittaföldön.

fol#mzeác::gá`.`íJgtiá'.geué
ki, mint aki alszik. Nem látszott
rajta  semi.  Imádko2ni  pró-
báltam, ám imádság helyett át-
kozódni  kezdtem.  Szidtam  az
életemet, az életünket.

Másnap eltemettük.

Azt hittem, hogy akkor ott azon
nyomban én is mestalok! Csák
néztem rá ijedten. Nem mond-
hat igazat!  Mert ha igaz leme,
akkor  ő  már  üvöltene,   síma,
vagy tombolna.  De nem,  mert
csak áll ott mint egy szobor, ar-
cán nem volt  semmiféle  érze-
lem. Délután baleset érte a vá-
rosban, elütötte egy autó. Nem
szenvedett, azomal meghalt. A
rendőrök  most  voltak  szóhi.
Gyere,  itt  vár  kint  nagyapád,
már  szóltam  az  uadnak  is,
hogy vigyen el bemühket néz-
zük meg. Nem tudtam megszó-
lahi,  1átta rajtm, hogy mind-
járt összeesem, vizet hozott és
arcon locsolt. Ide figyelj, most
erősnek kell lemed, nekem is,
megkell,hogynézzük,valóban
ő-e az?

Nem  tudom,  hogy  hogyan,
de  amikor  ott  a  hideg  helyen
megláttam, amint egy nagy tál-
cán  fekszik  kiterítve,  csak  ak-
kor  fogtam   fel,  hogy  halott.
Üvölteni   kezdtem,   egyfoly-
tában  kiabáltam,  hogy  nem,
nem!   Aztán  nem  emlékszem
semmire.
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(részleíek)

már  elment,  hogy  memyire
fontos volt  számomra.  De  élni
kelleft, hiába ákar[am meghalni
én  is  vele  együtt,  ahhoz  nem
voltam  elég  erős,  hogy  utána
menjek. A változást önmagam-
ban  az  elvesztése  hozta ki  be-
lőlem a legjobban. Gyűlöltem a
világot, az embereket, amiért ő
nincs,    de   ugyanakkor    más
szemmel  néztem   őket.   Meg-
1áttam  a  jóságot,  a  szeretetet.
Aggódtakértemazismerősök,a
vendégek,  egyedül  nagymama
maradt  néma.  Mosolyogni  ad-
dig  is  csak  igen  ritkán  láttam,
csak  amikor  Klárira  nézett,  és
úgy  gondolta  őt  senki  nem  fi-
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után  olyanfajta  némaság  vette
körül, amiben beme volt a fáj-
dalom. Keresni kezdtem önma-
gm. Belemenekültem a rajzo-
lásba.   Füárit  emlékezetből   isF--

Állandóan  kerestem   maga-
mat, a megnyugvást. A lelkem-
be  soha  nem  költözött  béke.
Klári  angyali  arcát láttam ma-
gam  előtt  gyönyörű  mélykék
szemeit,   amelyek   megnyug-
vást,   békét  jelentettek.   Szá-
mornra  békét  és  megpihenést.
A lelkem háborgását meg tudta
szüntetni   egyetlen   szava   is.
Kapaszkodtam  belé,  ha  bámi
bántoq  tudtam,  hogy  majd  ő
megoldja,  hiszen  olyan  okos!
Egyetlen   perc   alatt   mindez
megszűnt. Az ürességet egyfaj-
ta   fiircsa   érzés   váltotta   fel.
Hiányzott  a  fél  karom,  a  fél
lábam, a szemem. Mintha meg-
nyomorodtam volna, nem tud-
tam   beszélni   senkinek   róla.
Amikor a shjához kimentem és
órákat ültem  mellette,  tudtam,
hogy látja, hallja a gondolatai-
mat.   Hazaérve  üresség  foga-
dott.Újravisszaakartammemi
hozzá, a temetőbe.

Amyi   mindent   szerettem
volna még elmondani neki,  de
csak  most  jöttem  rá,  amikor

darabokat úgy összerakni, hogy
értelmük legyen. Azt kerestem
állandóan, hogy miért pont vele
történt meg, miért akkor lépett
az utcára,  miért nem  egy  má-
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holott  tudtam,  semmi  értelme
nincs. Az álmaim nem hagytak
nyugodni. Éjszákánként vissza-
tért hozzám és beszélt, nyugta-
tott, egy éjszaka aztán valahogy
más  színben  láttam  őt.  Fehér
ruhát viselt,  amilyet mindig  is
szeretettvolna,haegyszermajd
férihez megy. Azt kérte enged-
jem el, hiszen neki ott nagyon
jó!   A  szeme  még  kékebbnek
tűnt, a mosolya boldogságot su-
gárzott.

Akor  reggel  nyugodtabban
ébredtem, attól a naptól kezdve
nem mentem ki hozzá a teme-
tőbe.  István  kérdéseire  halkan
válaszolni kezdtem. Valami kü-

megrajzoltam    számtalanszor.
Ez jelentette a legnagyobb örö-
met számomra.

Hihetetlemek   tűnt,    hogy
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szoritást éreztem a mellkasom-
ban, de az oivosok nem találtak
semmiféle   bajomat.   Idegor-
voshoz cipelt el lstván, gyűlöl-
tem  és  nem  voltam  hajlandó
megszólahi.  Az orvost láttam,
amint  külön  szobába  hívja  át
lstvánt, szófoszlányokat hallot-
tam. Nem lehet vele tenni sem-
mit,haőnemakaria,türelemés
sok szeretet a gyógyszer.

Szinte nem is hallottam. Nem
ákartam a szobából ki sem lép-
ni,  nem  akartam  beszélni,  ha
megszólalt  valaki   mellettem,
összerezzentem.   Nem  bírtam
Klári halálát sehogyan sem fel-
dolgozni. Naponta kimentem a
sújához, leültem elé és beszél-
tem  hozzá.   Tudtam,   hogy   a
szép dolgokat kellene újra fel-
idéznem, a hozzám intézett biz-
tató szavait, az állandó kitartá-
sát. De nem tudtam az összetört
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lönös    erő    költözött   belém.
Egyedül  maradtam,   leud  tár-
sam, énemjobbik fele elveszett.
Ezentúl  egyedül  kell  megküz-
denem minden problémámmal,
nem  lesz  soha  többé,  akinek
elmondhatom  és  aki  elmondja
majd,hogymitkellteme,hogy
mi ajó és mi a rossz.

Z-®
Amikor elveszítünk valakit,

akit  nagyon  szeretünk,  azon-
nal  nem  is  fogjuk fel.  Napok
multával   tudatosul  bennünk,
hogy   nincs.   Ám   én   csak   a
magam   példáját   tudom   fel-
hozni,   hogy   memyire   nem
hittem,    hogy    Klári    nincs
többé. Eltelt egy hónap és vár-
tam,   állandóan   azt  vártam,
hogy   megjelenik,   felbukkan
az   életemben,   az   utcán,   a
házban.   Hozzám   szól,   rám
nevet. Nem hittem el hónapok
multával   sem,   hogy   nincs
többé. Hiába j ártam a temetőt,
hiába   álmodtam   vele,   hogy
békességre   talált.   Mégsem.
Elveszítettem a fél életemet, a
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biztonságomat, a létemet. Fel-
nőtt lettem.

Annyiszor  láttam,  hogy  fiit
felém, mint amikor 5Ú évesek
voltunk, mezítlábas lábacskáját
láttam, ahogy megáll előttem és
kiabál  teli  torokból,  nézz  már
rám Marica, hoztam neked egy
aranyos   kis   katicabogarat!   A
fejemet nem akartam felemelni,
csák azért sem, gondoltam, had
kiabáljon. 0lyan jó volt hallani
a  cémavékony  hangocskát,  ál-
landóan kinevettem. Aztán rám
nézett  és  azt  mondta,  tudom,
hogy kinevetsz, de a te hangod
még vékonyabb, tudd meg!

Aztán láttam, hogy hozza ne-
kem a levágott zshos kenyér fe-
lét, mert tudta, hogy nekem ke-
vés az a darabka, amit kaptam.
Pedig   egyfoma   volt   mind-
kettőnk zsíros kenyere, de min-
dig azt mondta, én nem tudom,
hogy van, de én jól lakok a fe-
lével is, te pedig állandóan éhes
vagy.  Ezért edd meg még ezt a
kis   darabkát  is.   A  torkomba
gombóc került és hiába is ákar-
tam, nem tudtam nyelni, addig,
ami'g rá nem néztem és nem lát-
tam   a   szemeit   mosolyogni,
kicsi kezecskéjét felém nyújtva,
benne  a  fél  zsíros  kenyér.  Na
edd már meg, te nagyhasú, kia-
bálta nekem, amire persze elne-
vettem magam és jóízűen ettem
meg az odanyújtott kenyeret.

Hol !ákott benne ez a sok jó-
ság  és  szeretet?  Az  életben  ls-
tenen kívül csák ő szeretett en-
gem igazán, és én soha nem tud-
tam neki megmondani, hogy én
ezt  tudom,  hogy  én  is  éppúgy
szeretem  őt,  csak  nem  tudom
megmondani,     nem     tudom
kimutatiii neki. De ő ezt is tudta,
hányszor  és  hányszor  mondta,
te  buta  lány,  tudom,  hogy  mit
érzel!  Nevess és élj,  ami'g csák
lehet, hiszen én mindig mellet-
ted  leszek!  De  az  ígéret  szép
szó, szerettem voha neki mon-
dani,   hiszen   ő   mindig   ezzel
érvelt nekem, tartsd is hát be!

Megtanultam       számyalni,
anélkül,    hogy   kimozdultam
voha  valáhova.  Vannak  érzé-
seim,  néha  gonoszak,  szenve-
délyesek,  vagy  ostobák.  Kere-
sem  az utakat,  az  ajtókat,  me-
lyek maguktól nyílnak majd ki
előttem.

Eget a belső tűz, apró nyilal-
lások jáb.ák  át a testemet,  égni
akarok,  magas  hőfokon,  még
magasabb  hőfokon,  a  pokolra
jumi. Ezért aztán bűnbocsánat-
ért    esedezem.    Imádkozom.
Lángolni   akarok,   kívül-belül,
eljutni a csúcsra.
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Vétkezem,  vétkezni  akarok,
majd   imádkozom,   hogy  bo-
csásson  meg  az  én  lstenem,  s
legyen velem. A mélybe zuha-
násokkal ébredni, az égig szár-
nyalri,   a  napkorong  széléhez
elémi, perzselődni, sikolyokkal
élni,   a   vágy   sikolyával   élni.
Önző vagyok.

Megváltozom,   megváltoztat
az  érzés,  a  csalódás,  a  magá-
nyosság,   a   szerelem   nélküli
élet.   De   mégis   hinni   tudok,
hinni  tudok  a jóságba,  a szép-
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adni, örömet, bátorságot, kitar-
tást.   Magam   is   bátor   leszek,
felemelt  feijel járok  és  köszö-
netet tudok mondani.

Az   utamon,   melyet   lsten
kijelölt, egyedül próbálok jámi,
Klári nélkül. Lassan elfogadom
a  felém  nyújtott  baráti  kezet,
nem ellenkezem. Ha bántanak,
márcsak  a  szemem  lesz köny-
nyes  és  a  lelkem  hullik  apró
darabokra, de nem bántok meg
másokat.  A jóságot,  ami  a szí-
vem  legmélyén  húzódik  meg,
nem engedem megöhi.

Egyedül   akartam   a   felhők
fölé szállni és egyedül is teszem
meg, hiszen szeretem az összes
fegyverem és ha kell, be is ve-
tem  őket.  Hirtelen  leszek  kis-
lány, naiv, aztán okos és felnőtt.
Mindig  azt  hittem  sérthetetlen
vagyok, hogy engem nem lehet
szeretni,   mert   az   azt  jelenti,
hogy belém látnak, ha hagyom
és  akkor  adni  is  kell  és  ezzel
sebezhetővé válok. Ma már tu-
dom, hogy a megoldás csak az,
ha  az  ember  a  szeretetét  adja
nap mint nap.

Nagyanyám  nem  adott  ne-
kem  soha  semmit  azon  kívül,
hogy  emi  és  imi  adott,  ruhá-
zott.   Már  nem  haragszom  rá
sem,  hiszen  nem  tehetett  róla,
hogy ő  ilyen  volt.  A génjeink-
ben  ott  van  valahol  a  soha  el
nem  szakadás  a  másiktól.  Az
egyfajta  ragaszkodás,  kötődés
egy életen át a másik emberhez,
akit szeretünk, vagy gyűlölünk.
Akár szeressük, akár utáljuk, de
amíg   élünk  kötődünk  ahhoz,
aki egyszer a szenvedélyes éle-
tünk  részévé  vált.  Nem,  nem,
én   nem   vagyok   bölcs,   sem
okos.    Egyszerűen    csak    azt
próbálom magamnak megmag-
yarázni, amit nem értek.

Az évek kíméletlenül telnek,
ma  már tudom,  hogy a hiába-
való   szerelmet   keresni   nem
érdemes, hogy a Gáborral való
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szeremi  akartam  és  hittem  ab-
ban, akjt én szeretek, az is sze-
ret.  Ma már tudom, hogy csak
egy   olyan   embert   kerestem
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talán nem is létezik, ugyanúgy,
ahogy Tibor sem. Nem éreztem
a  lángjaikat,  csak  a  sajátomat.
Ma már tisztában vagyok vele,
hogy  a  saját  álmomat,  vágya-
mat kergettem.

István   egyre   többet   eljár
egyedül   itthonról,   sejteni   vé-
lem,   hogy  nőkapcsolata   van.
Nem csodálkozom rajta, hiszen
rendszeresen  elutasítom  a  vá-
gyakozását.    Egyedül    érzem
magain jól,  a gondolataimmal,
a megrajzolt képeimmel.  Nem
keresem senki társaságát, méris
egyre több barátinak nevezhető
kapcsolatom alakul ki. Egyedül
a  Te barátságodra  van  szüksé-
gem, ragaszkodom hozzád, ka-
paszkodom  beléd,   mint  vala-
mikor Füáriba és  te ezt tudod.
Mert  nekem   szükségem   van
még mindig rá. Tudom, hogy ő
küldött   az   utamba,   a   segít-
ségemre, Isten segítségével.

Í-o-
Minden  pillanata  az  életem-

nek  valamiért  történt,  jól   tu-
dom.  A  politikával  soha  nem
foglalkoztam, soha nem is érde-
kelt.  A világ dolgai távol álltak
tőlem.  István tájékozott volt és
ha  nem  is  értettem  valamit,  ő
azomal megmagyarázta.  A fa-
lu,  amely  pici  volt  és  messze
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nem költöztek újabb lakók ide,
csak pár éve.  Egyszeiűségével,
barátságával  a  szívemhez  nőtt.
Már nemigen vágytam el, mert
tudtam,  nem  tudom  megtenni.
Számomra    ami    elérhetetlen
volt, egy idő után lényegtelemé
is vált.

Már azt gondoltam, tartsanák
akár naivnak, vagy falusi asszo-
nynak,  nem  érdekel.  Nem  ér-
zem a különbséget, csak látom,
hogy vannak rossz és jó embe-
rek.  Szeremém, ha a rossz em-
berek   nem   lemének!   Szeret-
ném, ha mint a mesében, min-
dig ajó győ2ne. Közben tudom,
hogy ez lehetetlen,  látom a ro-
hanást, ami lassan elérte a kicsi
falumat is,  látom az irigységet,
a  többre  vágyást.  Az  egysze-
rűséget,  a jóságot  elfelejtik  az
emberek. Elfelejtik lstent, hogy
ezen   a   földön   halandók   va-
gyunk,  hogy  életünk  csak  egy
rövid  gondolat.  Hogy  minden-
kinek  van  egy  regénye,  hogy
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egyszer erről a regényről felel-
nünk kell lsten előtt,  az egyet-
len bíró előtt, aki eldöntheti, mit
miért tettünk jól, vagy rosszul.
A saját regényünk, a saját éle-
tünk  a  legfontosabb  a  földön,
úgy, hogy közben nem szabad-
na elfeledke2nünk a mellettünk
élőkről,  azoknak  az  érzéseiről,
értékeiről sem. Lassan megtan-
ulom,  hogy  nem  mindig  ön-
magam   előtérbe   helyezése   a
legfontosabb,  hogy báti.an hig-
gyek a jóságban.

Bánatomat,      fájdalmamat,
vagy   örömeimet   elmondani
nem  tudtam,  de  am  képtelen
voltam,  hogy  valamilyen  for-
mában ne fejezzem ki. Ilyenkor
került a kezembe az ecset, vagy
a  ceruza.  Néha  csak  vonalak
kerültek ki az ujjaim közül, de
megkönnyebbülve   álltam   fel,
vagy ültem  le.  Elrejteni  képte-
len  voltam,  a valóságban  min-
den fájt. Ha visszagondoltam az
elmúlt   évekre,   kerestem   azt,
hogy  mikor voltam  gondtalan,
mikor voltam  úgy,  hogy  önfe-
ledten  nevettem?   Mikor  nem
viseltem álarcot?  Mikor vettem
fel a páncélt? Mikor döbbentem
rá, hogy viselek egy álcát, hogy
megfeleljek  azoknak,  akik  kö-
rülöttem  élnek?  Soha  nem  ke-
restem  annyira  a  választ,  mint
akkor,  amikor ráébredtem,  fel-
nőtt lettem.  Felnőttem abban a
pillanatban,   amikor   Klári   el-
ment.

Néha megfordult a fej.emben
az   örökbefogadás   gondolata,
aztán  hirtelen vetettem  el,  tud-
tam,  hogy  így  nem  lemék jó
anya,  nem  tudnám  igazán  úgy
szeretni   más   gyerekét,   mint
talán a sajátomat szerethemém.
Mosolyogtam,  mosolyogtam  a
világra,  néha  rád  is  barámőm,
úgy   mosolyogtam,   hogy   szí-
vemben jégcsapok  nyíltak.  De
megtanultam nem kiadni maga-
mat, soha senkinek. Ha egyszer
elérem  azt,  amire  vágyom  és
felolvadnak  a jégcsapok,  tudni
fogod, te tudni fogod!

Amikor felébredek  az  álma-
imból,  még  percekig  élek,  ak-
kor  élek!   S   amikor  elindulok
tenni  a dolgáimat,  a napi  köte-
lességemet, akkor szinte lebeg-
ri látszom, mintha mindez nem
is a valóság leme.

(Megielent  az  OTKA  kia-
dásában.  A  kötet szerkesztő-
ségünk    címén    megrendel-
hető.)

Szerkesztette: Paksi Éva
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A fák, a folyó, a levegő bár-

sonyossága, az ősz aranyló va-
rá2sa, a temető rendezettsége, a
meszelt Krisztus a falu előft,  a
tiszta utcák, házak, a kötényben
felém integető öreg néni moso-
lya, a gyerekek nevetése az is-
kolában, a kinőtt óvoda bővíté-
séért rimánkodó fala, a sportpá-
1yán   kergetett   labda...   Mind-
mind az élni akarás alaphangu-
latát árasztják magukból. Tisza-
bő nem adja meg magát a szel-
lemi-1elki  tompaságnak,  a  na-
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lelkes, temiakaró pedagógusok
működnek, mint Antóni Judit

és  kollégái,  ott  élni  is  fognák!
Ők keményen küzdenek a sze-
génység, az éhezés, a kirekesz-
tés,  a  megkülönböztetés,  és  a
közöny   ellen.   Nem   szegheti
kedvüket, hitüket a 4 évenkénti
kományváltás.  Mert  komá-
nyok jömek-memek, de nekik
500   gyerek   szellemi   és   testi
jólétéről kell gondoskodniuk!

Az  iskolát  és  az  óvodát  ki-
nőtte  a  falu.  Pénz!   Sok  périz
kellene  a  bővítéshez...  Hála  a
jóistemek,   Tiszabőn  egészsé-
ges, a jövőben mélységesen hí-
vő emberek élnek, és sok a gye-
rek. Antóni Judit, mindenki Jut-
kája és Jutka nénije, mindig ki-

talál   valamit!   A   Művelődési
Házban  étkezőt  alakíttatott  ki,
és évente megrendezi a Közép-
Tisza menti  Cigányseregszem-
lét, de se szeri, se száma az épí-
tő jellegű ötleteinek!  Judit ma-
gas színvonalon elemzi a tisza-
bői cigányok helyzetét és meg-
oldások  után  kutat.  Pestre jár,
minisztériumoknál kilincsel, és
sorban íba a pályázatokat. Lel-
kesedése, megszállott tenniaka-
rása  példátlan!  Megérdemelné
azegészfalu,hogyrájukfigyel-
jen az ország,  és még azt sem
tartanám  túlzásnalc  ha  a  kor-
mány, az oktatásban elért ered-
ményekért, és súlyos rászorult-

ók-
A  16-17.  században  bevett  szokás  volt,  hogy  -mivel

hazánkban  nem  működött protestáns  egyetem - külhonban
kellett     továbbtanulni     mindazoknak,     akik     magasabb
képzettségre  kívántak  szert  tenni.  Utrecht,  Leiden,  Bazel  -
elsősorban   holland   és   svájci   akadémiák   voltak   kedvelt
célpontjaik.  250  éve,   1753   őszén  egy  -  a  debreceni  kol-
légiumban  -  hittudományi   tanulmányait   befejező   diák,
bizonyos  Vályi  lstván  is  megkezdte  első  félévét  a  leideni
egyetemen.

Személyéről szinte alig tudunk valamit: származási he-
lye  és  születési  ideje  is  ismeretlen.  Ami kikutatható,  az is
csekély.  Debreceni  tanulóévei előtt,  feltehetően Győr kör-
nyékén   nevelkedett   és   sokat   forgolódhatott   cigányok
között Az egyetem után idehaza lett refomátus prédikátor,
pap. Dunaalmás  1674-ben kezdődő lelkészi névsorában ő a
nyolcadik,    1756-tól    1781.   május   9-én   bekövetkezett
haláláig    e    Komárom    megyei    községben    működik.
Házastársa Hetényi Zsuzsánna volt, akivel  1756-ban kelt
egybe,  s mivel a - kor szokásai  szerint - 1elkészi álláshoz
csak   nős   prédikátor  juthatott,   kikövetkeztethető,   hogy
Dunaalmás  az  első,  s  egyben  utolsó  állomáshelye  volt.
Napi  teendői  után  könyveket  bújt,  s  szorgalmasan  íroga-.--.. /                  i    ±:,±L   11101`^.-

tott. „Római imperátorók tüköre"-című munkáját 1778-ban
Lll*l,,    ,'_-____     _11

Kassán,  majd Pozsonyban  is kiadták.  Úgy halt meg,  hogy
azt gondolta,  ez a -118  korlátlan katonai hatalommal fel-
ruházott  ókori  tisztviselő,  illetve  császár  életét  taglaló  ~
könyv élete fő műve, pedig ennél sokkal maradandóbb cse-
lekedet ffiződik tevékenységéhez.

Leidenben igen népszerű stúdium volt a keleti nyelvtu-
dománnyal foglalkozó, így az egyetemnek Távol-Keletről is
voltak mindig hallgatói.  Jeles  professzorok  is  működtek  az`
intézményben.  Az  egyikük  például  az  1600-as  években  a
cigányok nyelvét is tanulmányozta, s azt hirdette, hogy ez a
Íúrcsa  vándor  nép  -  a  ma  Szudán  és  Egyiptom  határánál
fekvő - núbiai  sivatagból számazna.  Ezen kívül is  számos
tévhit tartotta akkor még magát. A cingani elnevezésből kiin-
dulva, több tudós azt állította, hogy az athinganus nevű görög
eretnekekkel azonosak a cigányok ősei.  Mások úgy gondol-
ták,  hogy  az  affikai  Zeugitana  tartományból  indulhattak  el.
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ságuk okán kinevezné 2004-et
Tiszabő   évének!   Mert  miért
ne?!   A  lehető  legjobb  helyre
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hogy talpon maradj...

CigánykérékAAapítvány
a Tiszabői Gyermekekért

~    Számlaszáma:

11745066-20006084

Köszönet minden
támogatásért!

Szécsi Magda

Volt, aki azt tanította, hogy egy Singara nevű mezopotámiai
városból  kiűzött  lakosok utódai,  mások  pedig  a  szaracénu-
soktól  számaztatták  a  cigányokat.  Egy  XV.  századbeli  író,
német  zsidóknak  gondolta  őket,  akik  a   14.  század  zsidó-
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tatár tartománya a Rome nevet viselte, a kreol bőrű emberek
pedig romának mondták magukat - tatámak tartotta őket. A
legtöbben  azonban  Egyiptomból  számazónak  vélték  őket,
hiszengyakranmagukisaztállították,hogyőkleménekama
fáraó népe (illetve leszámazottaik), akik az egyiptomi szol-
gaságból  menekülő  zsidókat  üldözve,  a  Vörös-tenger  szét-
nyílása, maj d összezárulása után megmaradtak.

Vályinak feltűnt néhány indiai - Malabari tartományból
- számazó diáktársa beszéde, mert rendkívül hasonlatosnak
tartotta  az  otthoni  cigányok  beszédéhez.  Nem  hagyta  nyu-
godniezagohdolat,éssegítségükkeltöbb,mintezermalaba-
ri  szót  feljegyzett  mielőtt  hazaindult.  Győr-kömyéki  cigá-_      .     _                  _  -,.,                1        ,_      _.`    -_ ---- __J    1,,

nyokköztfelolvastaaztánőket,skiderült,hogyjavarésztér-
tik  ezeket  a  szavakat.  Úgy  tűnik,  különösebb  jelentőséget
nem  is  tulajdonított  a  dolognak,  hisz  a  felfedezés  utóélete
már tőle teljesen ftiggetlen.  i763-ban Székely Sámuel az er-
délyi  Nagykárolyban   beszélgetésbe   elegyedeft   egy   Szat-
márnémethi Pap lstván nevezetű nyomdásszal, aki szintén
Leidenben tanult,  s  mivel borozgatásuk közben valahogy  a
cigányok  is  szóba  kerültek,  megemlítette  Vályi  történetét.
1776-ban egy bécsi újságnak Székely írta le az esetet.  Ezt a
híradást olvasta Heinrich Grellmann, aki  1783-ban megje-
lent  tudományos  értekezésében  szó  szerint  közli   Székely
cikkét,  s  Vályi  felfedezését  perdöntőnek  tartja  a  cigányok
indiai eredetét illetően. Grellmann is ezt állítja, s tudományos
módszerekkel  igyekszik igazolni mindezt.  Az ő,  majd Pott,
Baillard  és  Rüdiger  kutatásai  nyomán  válik  aztán  cáfol-
hatatlan témyé a cigányok indiai őshazája. Noha Grellmam
nagysikerű  cigánykönyve  után  senki  sem  emlegeti  már  fel
Vályi  lstván  nevét  -  aki  életében  maga  sem  kardoskodott
feltételezése ismertetése érdekében -mégis tudható: az álta-
1a tett felfedezés fordította a cigányokkal kapcsolatosan vég-
1eg helyes irányba a tudományt.

LD 2003.  október



!   Az Oktatásj Minisztérium pályázatit feíhívása`\

A HÁTRÁNYOS, HELYZETŰ DIÁHOK   ARANY JÁNOS
való Íészvételre

Az  Oklatási  Minisztérium  pályázatot  hirdet helyukerületi  önkor.
mányzalok és kisebbségi önkományzatok számára a településükön -
elsősorban  kistelepülésen,  tanyán  vagy  nagyobb  település   kül-
terülstén, Ierpmlott lakóteriiletein - Iakó tehetséges, nyolcadik osztá-
Iyos   tenulóinak   a    Hátrányos    helyzetű    diákok   Arany   János
Tíehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miaft hátrányos helyzetű

(a  családi  körülményei,  szociális  helyzete  miatt  a jegyző  által  védelembe
vett,  illetve olyan tanuló,  aki  után  rendszeres gyemekvédelmi támogatást
folyósi'tanak, vagy a törvényes felügyeletet gyakorló szülők legfeljebb alap-
fokú  iskolai végzettséggel  rendelkeznek,  vagy az osztályfőnök által  bámi-
lyen  más  oknál  fogva  háúányos  helyzetűnek  tartott)  tehetséges  diákok
továbbtanulását.

A  Hátrányos  helyzetű  diákok Arany  János  Tehetséggondozó  Prog-
ramja  keretében  lehetőség  nyflik  arra,  hogy  a  hátíányos  helyzetű  tehet-
séges   gyemekek   olyan   gimnáziumokban,   kollégiumokban   tanuljanak,
nevelődjenek tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a fel-
sőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkományzatok, illetve kisebbségi önkományzatok által benyújtott

pályázatokat  az  Oktatási  Minisz(érium  és  a  programhoz  tartozó  gimnázj-
umok  közösen   bírálják  el.  A  tanulók  a  tanév  rendjében   meghatározott
Ídőpontban  (2004.  január  9-10.)  -egy  nem  szaktárgyi  jellegű  -felvételi
elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást ímak, és részképességet vizs-

gáló  feladaflapokat töltenek  ki.  A  háúányos  helyzetet  objektív  kritériumok
alapján  ítéljük meg.

A sikeresen  teljesítő  tanulók -  lehetőség  szen.nt -  megyéjük  neves

gimnáziumába, illetve kollégiumába nyehetnek felvételt,  és specjális prog-
ram alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. Atanulók egyéves
előkészítő évfolyam és négy gimnáziumi évfolyam elvégzése után tehetnek
érettségi vÍzsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szntű anyanyeM
és  idegen  nyelvi  képzésben,  matematika-  és  infomációoktatásban,  önis-
mereti,   személyiség-  és  képességfejlesztő,   kommunikációs  és  tanulás-
módszeriani programokban vesznek részt. A programban tanuló díákok az
érettségiig   C  típusú   középfokú   nyelwizsgával   egyenér[ékű   nyelvtudást
szerezhetnek  angol  nyelvből,  és  a  nemzetközi  ECDL  számítástechnikai
vizsgával   egyenériékű   tudást   szerezhetnek   infomatjkából.   A   program
résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

TEHETSÉGGOHDozópROGmMiÁBIHl-öM
Oktatósl
Mnjsztórium

EIőnyben  részesülnek azok a tanulók,  akiket lakóhelyük hewkeri]leti
önkományzata  vagy  kisebbségi  önkományzata  tanulmányaik  idejére  -
mind az öt tanévben, tanévenként 10 hónapon  keresztül -havi 5000 forin-
tos tanulmányi ösztöndüban vagy szoa.ális támogatásban részesít.

A program első féléve után - az önkományzatuk által anyagilag nem
támogatott  tanulók  számára  -  lehetőség   nyílik  tanulmányi   és  szocjálís
alapon ösztöndi'j elnyerésére.

Pályázni  a  pályázati  egységcsomag  hiánmlanul  kjtöltött  Űrlapjainak
beküldésével  lehet,  amelyek  a  programban  részt  vevő  gimnázjumokban
szerezhetők   be,   vagy   letölthetők   az   Oktatási   Minisztérium   honlapjáról

(v-.Om.hu).
A  pályázatnak  tarialmaznia  kell  a  he[yvkerületi  önkományzat  vagy

kisebbségi önkományzat képviselő-testületének - lehetőleg  anyagi támo-

gatásról  is  szÓIÓ -  határozatát,  a  nevelőtestület  és  a  szülő  támogató  nyi-
latkozatát,  a  személyi  adatiapot,  az  osztályfőnök  tanulóróI  Írt jellemzését,
amelyben  megindokolja  a tanuló háúányos  helyzetét,  a tanuló  kézzel  i'rott
önéletrajzát, valamint azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül
melyekbe  kéri  a  felvételét. A programban  részt vevő gimnáziumok és  kol-
légiumok közül hámat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban
a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pá/yázaf beadás/. hafár/.deje (a postai bélyegző legutolsó dátuma):
2003. december 1 5. hétiő.

A határidőn túl érkezett vagy fomailag hibás pályázatokat a bizoftság
nem  értékeli.

A pályázatot az Oktatási Minisztérium Arany János Tehetséggondozó
Programiroda  címére  kell  postán  eljuftami  (1055  Budapest,  Szalay  u.10-
14.).

A borítékra  kériük,  i'riák  rá:  „Háúányos  helyzetű  diákok Arany  János
Tehetséggondozó Programja".

A pályázat eredményéről 2004. február 5-ig tájékoztatjuk a jelent-
kezőket

A pályázaftal  kapcsolatban  további  felvilágosítást  kaphatnak  a  prog-
ramban  részt vevő gimnázjumok programfelelőseitől vagy az Arany János
Tehetséggondozó Programirodán: 06 (1 ) 473-7454; 06 (1 ) 473-7692 -8 és
1 2 óra között.

Meghosszabbították az ausztriai kényszer-
és rabszolgamunkások kárpótlási kérelmeinek
beadási határidejét!
FELHÍVÁS
Az Oszúák Megbékélési Aap juftatásokat irányoz elő a náci rezsim egyko-
ri rabszolga- és kényszemunkásaí számára.
A  juttatásra   mindazon   személyek   jogosultak,   akik   a   mai   Osztrák
Köztársaság  területén  a  koncentrácjós  lágerekhez  hasonló  fogházakban
rabszolgamunkát, valamint az iparban, gazdaságban, közintézményekben
vagy mezőgazdaságban kényszemunkát végeztek.

a) Kényszemunkások
Juftatásra jogosultak azon személyek, akiket a nemzetszocjalísta rendszer

politikai okokbóI, számazásuk, vallásuk, nemzetiségük, szexuális irányult-
ságuk  okán,  testi  vagy  szellemi  fogyatékosságuk  miatt,  az  úgynevezeft
aszocialitás  vádjával   vagy  orvosi   kísérletekkel   összefüggésben   a   mai
Osztrák Köztársaság területén munkára kényszeri'teft.

b) Rabszolgamunkások
A juftatásra azon személyek jogosultak, akiket a mai Osztrák Köztársaság
területén koncentrációs táborokhoz hasonló fogházban  kényszemunkára
kényszerítettek.   Ezen   koncentrációs   lágerekhez   hasonló   fogházakon
különösképpen  olyan  táborok  értendők,  amelyekbe  194445-ben  zsídó

rabszolgamunkásokat   deporiáltak   Magyarországról   a    rnai   Ausztria
térületére és akiket Bécs kömyékén vagy a „délkeleti fár építésénél alkal-
maztak. Ugyanakkor ellátásra üosuftak olyan személyek k, akik roma és
szinti  etnikumú  szemév gyűjtőtáboraiban  (többek  között  Lackenbachban,
Max Glaanban) tahoftak fogva.
Júgosultak a juftatásra azon gyermekek, akiket 12. életévük betöltése előft
szüleikkel  vagy  egyik  szüM.ükkel  együtt  depoháltak,  vakimint  azon  gyer-
mekek, akik édesanyjuk kényszermunkán való alkalmazása  idq.én  szület-
tek.

Nem jogosultak a juttatásra  azon  szemévek,  akiket a  mauthauseni  kon-
cenúációs táborokban és annak melléktáboraiban, vak]mmt a dachauj kon-
cenúációs tábor melléldáboraíban tartoftak fogva, abban az esetben sem,
ha azok a maí Ausztria terijletén \Íoltak.  Ezek a személyek az Emk5kezés,
felelősség  és  WŐ  megjelölésű  német  ak]pítván)riól   részesülhetnek  jut-
tatásban.

Kérelmek benyúftása az Osztrák Megbékélési Aapból tönénő jutt?.tásokra
MMagyarországon   nrinden   áldozat   számára   a   Magyar   Zsl.dó   Orökség
Közalapíh/ány/MAZSÖK szervezet útián lehetséges.

MAZSÖK Ügyfélszolgákati  lroda Telefon:  06-1#69-1181,
fax: 06-1/269-1518,  e-mail:  mazsok®hu.inter.net
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2.  A pályázónak  legalább  a projekt visszaigényelhető  AFA nélküli
összköltségének  25%-át  kitevő  igazolt  saját  forrással  kell  ren-
delkeznie, amelybe az államháztartás alrendszeriből kapott támo-
gatás nem számítható be. Saját forrásként beszámítható a bankhi-
tel, készpénz, számlapénz, bankbetét, tari kölcsön, amelyeket min-
den esetben a pályázó számlavezető pénzintézete vagy a hitelin-
tézet által kell igazolni.

3.  A projekt támogathatóságára vonatkozó speciális feltételek:
-   a beruházásnak két éven belül meg kell valósulnia;
-   a pályázó vállalja, hogy a beniházással létrehozott kapacitásokat,

szolgáltatásokat  az  eredeti  célnak  megfelelően  öt  évig  folyama-
tosan femtartja és működteti.

4.  Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amely
-   a kömyezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak nem felel meg;

5.  A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett pro-
J;eFá:ynímti`e#eá`Lgá:?eEáAhpÉe.kAms#,ezé,se;neenkyu+#iEai:

pályázat - pályázó  által  igazomató - postai  feladásának  dátuma
számít.

6.  Egy  projekt  támogatásáért  a  Gazdasági  és  Közlekedési  Minisz-
térium által meghirdetett különböző pályázatok közül csak egyre
lehet pályázni.

1.  A  támogatás  fomája:  a  pályázó  működési  támogatásának  nem
minősülő   visszafizetési   kötelezettség   nélküli   végleges  juttatás
(vissza nem tén'tendő támogatás).

A támogatás számításának alapja a projekt visszaigényemető ÁFA
nélküli összes költsége.

A támogatás csak abban az esetben igényemető a projekt ÁFÁ-t is
tartalmazó összköltsége után, ha a kedvezményezettiiek a támoga-
tásból finanszírozott beszerzéssel kapcsolatban nincs ÁFA vissza-
igénylésijogosultsága.

2.  Ajelen pályázat keretében ehyerhető támogatás mértéke: a projekt
visszaigényemető ÁFA nélküli összköltségének legfeljebb 50 %-a,
de maximum 3 millió Ft.
A pályázati femívás alapján csekély összegű (de minimis) támo-
gatás nyerhető el. Egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási
jogcímen   odaítélt  támogatás   támogatástartalma  -  három   év
vonatkozásában -nem haladhatja meg a 163/2001. Kom. rendelet
40. § (4) bekezdésében meghatározott (százezer euónak megfelelő
forint) összeget. Ezen a jogcímen nem részesümetiiek támogatás-
ban az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek. A szál-
1ítási   ágazatban   tevékenykedő   vállalkozások   a   támogatást
kizárólag a belföldi szállítási tevékenységük fejlesztésére vehetik
igénybe.

3. Amemyiben a pályázó székhelye Szabolcs-Szamár-Bereg, Nóg-
rád,   Borsod-Abaúj-Zemplén,   Békés,   Jász-Nagykun-Szolnok,
Bács-Kiskun vagy Somogy megyében talámató, és a projekt teljes
mértékben a felsorolt megyékben valósul meg, akkor a támogatás
mértéke a támogatható költségek legfeljebb 65 °/o-a, de maximum
3 millió Ft lehet.

4. A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell
megvalósulria.  Operati'v lízing és haszonbérlet keretében történő
beszerzéshez támogatás  nem  igényelhető.  Amennyiben  a  vállal-
kozás  pénzügyi  lízing  keretében  kívánja  a  gépet  beszerezni,  a
beruházás megvalósítását 2 éven belül a pályázó vállalkozás tulaj-
donjogszerzésével  be  kell  fejezni.  A  támogatás  csak  a  lízingcég
részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.

5. A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kérmél alacsonyabb
mértékkel  is  megállapíthatja,  erről  a  pályázót  tájékoztatja.  Ha  a
pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes, és kész
a proj.ekt megvalósítására, erről köteles -az értesítés kézhez vételét
követő   15  napon  belül  -írásban  nyilatko2ni,  csatolva  beadvá-
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nyához a megfelelően módosított üzleti és finanszhozási tervét az
igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó
forrásmeghatározását®1.igazoltsajátforrás,bankhitel).Azeljárás
ezen második szakaszában pályázati díjat nem kell fizet[ri.

6. A kedvezményezetteknek jelen pályázati konsmkció keretei közt
nincs lehetőségük előleg igénybevételére.

Benyújtás módja, határideje:

1.  A   pályázat   magyar  nyelven,   kizárólag   a   Pályázati   Forma-
nyomtatványon  nytütható   be.   A   fomanyomtatvány   sem  tar-

E[;2;#,úe#uá:#Jábazöznö?|:knveáíto##:::íőeAE#|t=u|:
azaz  a  Pályázati  Fomanyomtatvány  minden  kérdésére  választ
adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyúj-
tani.

2. A pályázónak a Pályázat benyújtásákor egyszeri, a Pályázati Útmu-

áí::?a:r3g;;t2fta,:ss6etmgűj,pa::yb#timd:u.;!er#Sz:Ei|ea.sfáÉ:y#íi
befizemi.

3.  A pályázatot 4 példányban  (1  eredeti,  3  másolat) zárt borítékban,
aj.ánloft küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minísztérium
Széch enyi Vállalkozásfej lesztési Progra m

Kódszám:SZVP-R 1539
Budapest, Pf.:684.

A Pályázati Fomanyomtatvány és a Pályázati Úmutató a Gazdasági
és  Közlekedési  Minisztérium  lntemet  honlapjáról   (www.gkm.hu)
letölthető 2003. október 17-től.

A p5+yáza:kok benyú:]fÁsa 2003.  október  17-től 2003.  november 30-ig
lehetséges. A pályázatok benyüjtása és elbírálása folyamatos.

A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója hirdeményt
tesz közzé.  A hirdeményben  meghatározott határidőt követően be-
nyújtott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

4.  Több előirány2at együttes támogatására benyújtott igény esetén az
egyes előirányzatok szabályozásának,  illetve az egyes felhívások
által  meghatározott  feltételeknek  megfelelően,  a  szükséges  for-
manyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint összeállí-
tott pályázati anyagokat egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat
kezelőjéhez kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű tá-
mogatást  kérik.  Több  azonos  legmagasabb  összegű  támogatási
igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok bámelyikének ke-
zelőjéhez benyújtható a pályázat.

Elbírálás szempontrendszere:

ávzilbyi#st:l:tebitm;lg:lyp=;PÍ=:úTfdísí=nL:l;á:énk'-elyneka

A projekt eredményességének mérése

A   projektek   előrehaladásának,   eredményességének   és   hatásának
mérése a következő mutatók (indikátorok) alapján történik:

-   a fejlesztésből számazó többlet nettó éves árbevétel,
-   a fejlesztésből számazó többlet nyereség,
-   a fejlesztés eredményeképpen létrejött új munkahelyek száma.

A  pályázó  az  eredmények  alakulásáról  köteles  a  Pályázati  Útmu-
tatóban előírtak alapján beszámolni.

A Pályázati Femívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a
Fomanyomtatvány,  ezek  együtt  tartalmazzák  a  pályázáshoz  szük-
séges összes feltételt.
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KOS all. 21.-IV. 20.)
-  Sok  pénz!  Sok  kiadás!

Meglepő találkozás jelz,i  a
hónapot,   és   csend.   On,

mostanában   nem   elég   magabiztos
ahhoz,  hogy  kifejezze  belső  szükség-
leteit  és  vágyait.   Fordítson  időt,  akár
szakember  segítségével  is  a  pontos
Önériékelésre...

Bm av. 21.-V. 20.) -
Egy   komoly   beszélgetés

9.lyan   reakciókat   vált   ki
Onből, amiket nem igazán

ért.   Ez  viszont  lehetővé  teszi,   hogy
megismerie   lelke   mélységeit.   Egy   új
célja   megvalósításához   minden   fi-

gyelmére  és  tudására  szükség  van.
Biztos, hogy ezt akaria?

IKREK   07.   21.-VI.
21.) -Boldog várakozás-
sal   készül   egy   közelgő
eseményre.   Lehet,   hogy

még új ruhát is vásárol erre az alkalom-

:aónEégsy,.foún;oysá#és2e#,oáoie#3
választása, de teljesen még sem biztos
ebben.  Legyen  óvatos  a  közlekedés-
ben!

RÁK   WI.   22.-VII.
22.) - Egy kapcsolatában
több  térre  van  szüksége.
Valószínű,   hogy   a   pari-

nere  is több függetienségre vágyik.  Uj
munkalehetőség   merül  fel,   szüksége
van  egy  kis  időre,  hogy  átgondolja  az

?jánlatot.   Egy   munkatársa   titkot   bíz
Onre,  ne  fusson  neki  a  falnak  és  ne
ítélkezzen azonnal...
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OROSZLÁN      WII.
23.-VIII.   23.)  -   Egy
ügy, amin sokat dolgozott,
végül     annyira     szeren-

csésen   végződik,    amennyire    még
álmában   sem   gondolt  volna!   Hónap
végén jusson  eszébe,  hogy  egy szűk
látókörű embert csak úgy lehet kezelni,
ha    megpróbálja   megérteni   az   ál-
Iáspontját  és  onnan   közeli'ti   meg   az
ügyet...

SZŰZ  Om.  24.-IX.
23.)   -   Hónap    eleje:
Megbízott  egy  férfi   kol-
légában,   de   most   már

nem  tűnik  annyira  megbízhatónak,
mint     remélte.     Ne     higgyen     az
esküdözésben!     Hónap    közepe:
Egy  megbízhatatlan  üzleti  parinere
nem  tudja  betartani  ígéretét.  A  mo-
dern    technika    használatával    új,
kreatív     képességét     fedezi     fel.
Hónap  vége:  Egy  ideiglenes  krízis
a  munkájában  gyors  döntéseket  és
némi  túlórát  igényel.  A több  munka
nem  vezet  stresszhez,  ha  tornázik
és  meditál...

MÉRLEG ax. 24.-X.
23.)   -   Azt   fontolgatja,
hogy befejez egy kapcso-
latot,  ami  csak  hátráltatta.

A továbblépés nagy bátorságot követel ,
de megéri. Hónap végén egy elveszett
tárgyat keres, és egy jó fogorvost...

SKORPIO Oí. 24.-H.
22.)  -  On  soha  semmit
nem  csinál  félig-meddig.
Egyre   szenvedélyesebb

a  mostani  kapcsolata,  de  hát  melyik
nem   volt   az?   Nehogy   elvakítsa   a
szerelem!   Egy   rokona   felajánl   egy
lakást,  ne  gondolja  hogy  jól  jár,  ha
elfogadja...

pmAs cH. 23.-m.
21.) - Ha most a munka-
helyén      bármi      ros.szul
alakul, azért egyedül On a
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hibás, és ez mindenki számára világos.
Ne  essen  pánikba!  Ön  képes  helyre
hozni   a   hibákat.   Hónap   közepétől
Óriási  vitákba  keveredik  parinerével

?.   pénz   miatt.    Nem   biztos,    hogy
Onnek van igaza! lzgalom egy iskolai
baleset   miatt   hónap   végén.    Hát,
igen!  Ez  mintha  nem  az On  hónapja
lenne...

BAK CHI. 22.-1. 20.)
-On komolyan közeledik

az  élethez,  és  ez  sehol
nem   nyilvánul   meg  job-

ban,    mint   a    személyes   kapcso-
lataiban.  Annak  a  személynek,   akit
életre   szÓIÓ   társának   választ,   jó
benyomást kell tennie azokra,  akiket
különösen   becsül.  A  hosszan  tartó
kapcsolatokat   részesíti   előnyben,
mert nagyra ériékeli a stabilitást és a
függést,    saját    maga    legerősebb

jellemzőit.  Nagyon  komolyan veszi  a
felelősségeit   és  jó   ok   nélkül   soha
nem  vonja  vissza  az  adott  szavát.
Novemberben  próbálja  meg  kimutat-

%zey,eán,inéadkeá#:i.tNai:::e':a:nkt,o,a,ái:
sokan...

VÍZöNTŐ  a.  21.-11.
19.)   -   Egészsége   ki-
tűnő,    ne    sajnálgassa
magát és ne féljen a fel-

adatoktól,    mert   gyakran   a    „be-
tegsége"   mögé   rejtőzik,   ha   fél   a

gondoktól   és   a   piszkos   munkától!
Egy  régi  kapcsolata,  amely ez  idáig
egészségtelen  rendellepességet je-
lentett,     megszűnik.     On     nagyon
vágyakozik  egy  izgalmas  személyi-
ség  után,  de fél  is tőle. Azt gondolja
nem felel  meg  neki. Téved!

HALAK  al.  20.-111.
20.)  - Végre  ift az  igazi,
megbízható, hűséges, biz-
tonságot  nyújtó  szerelem.

Ne féljen tőle! Lépjen„.
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`  Bulit,  partiq  kisebt)-nagyobb   zenés  réndezvényt,  jóté-

konysági estet szervez és nem  tudja melyik előadó  művészt
hívja meg,\ mert az anyagi lehetőségej szűkösek?   `

A megoldás

ROMA KOKTEL OW!
vállal jótékonysági  fel-

'az ország bámely területéh  (útiköltség térítés\sel).  Az

ismert`roma slágereket előadó n'épszerű együttes frontembere,
Babai  János  vária  azon  tehetséges  roma  csapatok  jelen-
tkezését, akik,váll\alják ezen j ótékonysági fellépések közremű-
ködését.

Továbbá  várja  csinos,  fiatal,  táncolni,  énekelni  váéyó
tehetséges lányo\k'és fiúk jelentkezését 18-22 éves korig.    ,

Csoda ` gyerekek;   itt  á  lehetőség!  `Tehetségesen  játszol
valamilyen  hangszeren,  kitűnően  táncolsz  vagy  énekelsz  és
még nem múltál el s éve
nál.

Temészetesen
emberek jelentkezésé
Show működését.

„

elentkezz a Roma Koktél Show-

rja azon vállalkozó,  segítőkész
ik  támogatni, `\\segíteni  tudnák  a

következő telefbnszámon lehet:
Baba;í János, 06 20 3370896
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