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Kedyes Paksi Éva!
Ezúton  szeretiiém bemutatni

fiirtai     tánccsoportunkat,     a
Csillogó Gyöngyszemeket. Ha-

gyományőrző  cigánytáncot já-
runk.   A  világhírű  Kalyi   Jag
együttes   számaira  táncolunk,

Címlapon:
Nyári Gyula felvétele
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A r.em kért kézíratokai nem
őrizz.ük meg és r.em kütdjük

vissza.
Szerkesziőségünk a mienktőíl

eltérő véleményt is kötiL
A leveleket esetenként rövidítve,

szerkeszlett f iormában adj uk
közre.
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akikkel volt szerencsénk ez év
nyarán,   Hosszúpályiban   sze-
mélyesen is taláu(ozni.

Eddigi fellépéseink :
Furta,   Földes,  Hosszúpályi,

Kőrösszakál,  Túristvándi,  De-
recske,   Kaba,   Csökmő-szín-

VAL

col.  A  csoport  lelkét,  az  ala-

pítótagok/szólótáncosok  alkot-
ják. A háttértáncosok változók.

Szívesen    vállalunk    fellé-

péseket az ország bámely ré-
szén.

A   csopoil  vezetője   a  kö-
vetkező        c ímen ,        i ll etve

úú`d+,` <``,T!,T']H      teiefonszámon elérhető:

padain és Kisvárdán, ahol a IX.
Nemzetközi Fesztiválon kiváló
elismerést nyertünk a kisvárdai
Várszínpadon.

Acsoportvezetőjeésatáncot
betanította:  Kelemen Miklósné
Katika, aki 20 éve tanít és tán-

Kelemen Miklósné,
4141 Furta,

Szabadság út 21.06-
20/5948099.

Köszönettel:
Kelemen Mónika

cigány kisebbségi szószóló
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h,.+S:n.lll`p,
MÓDOSULTA    .
FOGLALKOZIATASI
TÖRVÉNY

®  A  foglalkoztatási  törvény
végrehaj tási utasítását tartalma-
zó  rendelet  október  15-én  ha-
tályba lépett módosításai  lehe-
tőséget nyújtanak a roma szár-
mazású, valamint a 45 éven fe-
lüli    munkanélküliek   képzé-
sének és emelyezkedésének ha-
tékonyabb   támogatására.    A
munkaerőpiaci  képzés   módo-
sítása   kedvező    feltételekkel
lehetővé teszi a romák tovább-
tanulását. A támogatás a szük-
séges feltételek megléte esetén
az  egyetemi,  fJiskolai  tovább-
tanulásra  fekészítő  képzéshez
kérhető.   Képzési   támogatás
nyújtható   az  általános  iskolai
végzettség megszerzését bizto-
sítható képzéshez és az azt kö-
vető   szakképzés   megszerzé-
sére.  A  foglalkoztatást  bővítő
bértámogatás megállapításának
feltételei  is  kedvezően  alakul-
tak. A 45. évét betöltött munka-
nélküli  már  nem  csak  Íélévi,
hanem  már  3  havi  munkanél-
küliség után is kaphat támoga-
tást. A támogatás időtartama 2
évre bővült.

DISZKRIMINÁcló

® Az életkor miatti diszkri-
inináció egy-másfélmillió em-
bert  érinthet  Magyarorszá-
gon.  Gyakran  éri  hátrányos
megkülönböztetés  a  nyugdí-
jasokat és a fiatalkorúakat, a
másodállásban dolgozókat és
a     részmunkaidősöket.     A
romákat  általában  közvetett
diszkriminációval     „szűrik
ki",  például  olyan  végzett-
séget kérnek, ari egyébként
nem szükséges az állás betöl-
téséhez.

roAR%MAT5gRSAz+D3L#ST

•o. A romániai hatóságok meg-
akadályozták  a  német-oszrák-
magyar   koprodukcióban   Fé-
szülőDallcu5címűjáté]filmf;or-
gatását,  ezért  azt  Fót  mel_lett
f ;olytatják.  A f ilm  cselekmé_nye
egy  szeméttelep  melletti,  kép-
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nák féállítani. A Zárándokút ötlete Jröyesi.

® 180 Íős roma`delegációt fogadott 11. János Pál pápa november 19ú Az audencián az áldást   t
kérő roma zarán-dokok a magyar komány és a magyarorszáS katolikus egyház képviselőivel   '
együttvettekrészt.AIV.PálTérembenazimádságotmegelőzőenaromaküldöttségel.énekeltea
Gelenbgelemcíműnemzetköziroma.hímnusztésaZöldazerdőcíműbeáséneketamitsokan
§Zintén himnúszüknak tekintenek. A komány képviseletében lév4!. jramft.j. esélyegyehlőségi
miniszter kístrte el arorna  zaráhdokokat az úüa és vett részt az audencián.  A pápa megáldotta   í
€ptaMagyarországrólhozottkeresztetamelyetaKomárom-EsztergommegyeiCsatkánkíváh--.,, n®JR        ,..,,       I             ,           ,1                        ,,,  _l_IÁ   _____.

az OCŐ elnökhelyettesében született meg.
A fotó az iridulá§ pillanatát örökítette me

zeletbeli  viskóvárosban,  cigá-
riyok körében játszódik, ame!y:
nek végkicsengése, hogy nehéz
helyzetben   is   lehet   embern_ek
maradni.  Az  erdélyi Alsórákos
melletti   elhagyatott  salakbá-
ryában építették föl  a fi!mesek
a díszleteket, ahová „műszeme-
tet"  is vittek.  A  román hatósá-
gok  először  körryezetyé!elTi
okokrahivatkozvaléptekközbe,
mcüd Ncu5tcw5e miniszterelnök is
véleményt   nyilvánítotí,   mísze:
rint a f llm „károsan bef ioly4gl-
ja   a   Romániáról   külfip14ön.
kialakuló  képet",  a  hatóságok
leállították  a  forgatást.   Ma-
gyarországon  is   többen  t!1t_a-„~koztak - t-öbbek között az OCÖ

is-afilmhczaif;orgatásaellen,

S'Í:éyAVRNOAÉEN#N

~   Címmel   mutatták   be   a
Parlamentben a  legújabb  cigá-
nyokról  szóló  könyvet.  A  va-

gyoni  egyenlőtlenségek  növe-
kedésével, az előítéletek, a disz-
krimináció,  az elkülönítés  erő-
södésével  együtt a romák és  a
nem romák közöti feszültségek
is  mőmek.  Törzsök  Erika,  az
Európai   Összehasonlító   Ki-
sebbségkutatások   Közalapít-
vány  igazgatója,  a kötet  egyik
szerkesztője véleménye szerint
a     cigányság     tagoltságának
egyre nyilvánvalóbbá válása, a
romák intenzi'v bekapcsolódása
a politikai küzdelmekbe megle-
petést  okozott  a  többségi  tár-
sadalom számára.

NYOMOZAS

=Ek#°#gátirnv°r##Eo_=m*#
zat  elnöke  a  gyanúsítottja  a
szervezet   június   25-i   köz-
gyűlésének    meghamisítása
miatt    indított    rendőrségi
eljárásnak - adta hírül rend-
őrségi forrásokra hivatkozva
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Fotó:"yári Gyula

az   MTI.   Mint   ismeretes,

;úáuös]eápkff#:€ísLeíőr,::„,:e#
feljelentést  ismeretlen   tettes
ellen,   azt   állítva,   hogy   az
OCÖ  közgyűlése  okirat-ha-
misítással módosította a szer-
vezeti és működési szabályza-
tot.   Kertész  szerint  a   köz-
gyűlésen  hozott  határozatok
nem érvényesek és jogtalanul
mozdították  el  J7ortJóÍA  Á/Ű-
d€rr elnöki pozíciójából.

TELEPREHABILITÁcló

•o. A romaügyi hivatal számítá-
sai   alapján  mintegy   százmil-
liárd j;orintra  lenne  szükség  a
nyomortelepek   és   telepszerű
lakóhelyek megszüntetéséhez. A
földművelésügyi  tárca  öt  éwel
ezel.őtt készült f;elmérése szerint
440 lakóközösség, megközelítő-
leg   százezer  honfitársunk  él
emberhezméltatlantelepiviszcF
ryok  között.   Berki  Judü  he-
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lyettes  államtitkár,  a romaügyi
htvaíal  vezetőüe  a  Népszabad-
ságnak  nyilatkozva  elmondta,
hogy  a  telepfielszámolást  nem
szabad  ptuztán  Tnűszald  f;ela-
datként  kezelni:   képzésekkel,
munkahelyteremtéssel egybekö-
tött oktatási és közösséúejlesztő
prograriíiok révén kell sestteni a
nyomorból  kitaszított.   mentá-
lisan is rossz állapotban lévő ro-
ma családok íníegrációját.  ErL
nek eléréséhez nem  elég  a  ci~
gányokat j;elkészíteni, a többsé-
gí   társadalmat   is   meg   kell
ryerni.  A  telepfielszámolás  jö-
vőre índul.  A romaüg)ri hivatal
által   kért   tízmilliárd   fiorint
helyett  a  költségvetés  tervezete
mindössze   egymilliárdot   szán
en.e a célra. A iomaügyi hivatal
a hiányzó  összeget több  tárcá-
val együttműködve, pályázatok
ból próbálj a előteremteni.

OcÖ

=ri.Rftenadzkl'áüéiöknö.ZvgeyÉ'bé:Í
28-án. Élénk vita folyt arról,
hogy     milyen     díjazásban
részesüljenek   a   kisebbségi

%n.ksr|á?ay3'aattoak::::::i,.g
országos  kisebbségi  önkor-
mányzatok elnökei a minte-
gy 500 ezer forintos minisz-
teri alapilletménynek nem a
kormányzat által indítvány-
ozott  40,  hanem  80  száza-
lékát,   az   elnökhelyettesek
pedig  ne  a  30,  hanem  a  70
százalékát   kapj..ák   meg   a
jövőben. Az OCO -korábbi
álláspontjával ellentétben -
támogatja a kisebbségi név-
jegyzék   bevezetését.   Mint
ismeretes,   a   kormányzati
koncepció  szerint a  kisebb-
ségi    önkormányzati    vá-
lasztásokon  csak  azok  len-
nének választók és választ-
hatók, akik regisztráltatják
magukat,  azaz  szerepelnek
a   kisebbségi   névjegyzék-
ben.

KETTőS DISZKRIMINÁcló

•o. November 26-án Kóc@é Am

géla,  cz  Európai  Roma  lnfior-
mációs  lroda  igcugatónője  az

Európai  Parlamentben  tartott
előadást.   az   Európóban   élő
roma asszonyok helyzetéről. Az
eseinéry  szomorú  aktualitását
az adta, hogy november  14-én
a  romáriai  Petiosanibc[n  egy
őrző-védő  cég emberei agyon-
vertek egy  rorria  cu5`szoryt,  akit
szénlop-áson  értek `a hélyi  bá-
nyában.

ROMA HOLOCAUST
EMLÉKMÚ'VET
NirmimNK
ZALAEGERSZEGEN

•o>    November    5-én    Zala-
egerszegen,    a    vasútállomás
e\őüi  téren  dr:.  Mádl  Ferenc
köztársasáti  elnök  leplezte  le
azt  az  emlékművet,  mely  az
1944  novemberében  emucolt
mintegy 800 roma számára állít
emléket.

ONALLOAN

•oL   Január   elsejétől   a   Mi-
niszterelnöki  llivatalból  ki-
válva,  önáuó  költségvetéssel
rendelkező  szervként  műkö-
dik  tovább   az  Esélyegyen-
lőségi Kormányhivatal. A hi-
vatalhoz négy - a romaüg)ú, a
civil, az esélyegyenlőségi és a
funkcionáLis   -   igazgatóság
tartozik majd. A hivatal prog-
ramjaira,   szakmai   felada-
tokra  jövőre   11,8   milliárd
forintot  irányzott  elő  a  kor-
mány.

Fókcn üHelnének

•+   A   Kömyezetvédelmi   és
Vízügyi   Mínisztérium   a   ci-
gánytelepek  kömyezeti  ártal-
mainak    csökkentésére    kiírt
pályázatára   140  település  ki-
sebbségiönkormányzatajelent-
kezett.   A  94  nyertes   pályázó
között mintegy 90 míllió f;orin-
tot  osztottak  szét.  A  sikeresen
Pcáí!g%n°#kkö%:tetbvb°síígaíJ%Pka:trí_

mányzat  is.  A  támogatásból  a
már több éve f ;olyó köztisztcu5á-

gi    programjukat     szeretnék
kibővíteni. Kukákat szeretnének
vásárolni  minden  családnak,
valamint   a  Dankó   és   llona
utcákban   főkat    szeretnének
ültetni.  Az  elképzelések szerint
minden    családnál     egy-egy
gyermek  kapná  a  f;át.  akinek
f;eladata leni'ie czt óvni, gondoz-
„'..

GYŰLÖLETBESZÉD

•o> Az Országgyűlés december
8-án   megszigorította   a   gyű-
löletbeszéd  elleni  szabályokat.
184  szavazattal,  180  ellenében
módosították  a   Büntető   tör-
vénykönyvet.   Igy   a  jövőben
bűntettet követ el és három évig
terjedő      szabadságvesztéssel
büntethető, aki nagy nyilvános-
ság előtt valamely nemzet vagy
nemzeti,   etnikai,   faji,   vallási
csoport  ellen  gyűlöleti.e  izgat,
erőszakos cselekményre hív fel.
Vétséget  követ  el  és  két  évig
terjedő      szabadságvesztéssel

lesz   büntethető   az,   aki   az
emberi  méltóságot  sérti  azzal,
hogy másokat nemzeti, ehikai,
faji  vagy  vallási  hovatartozása
miatt becsmérel vagy megaláz.
A változtatás legfontosabb ele-
me,  hogy  a  közvetlen  erőszak
kiváltásának veszélyét magába
hordozó „uszítás" kifejezést az
annál tágabb „izgatásra" cseréli
fel.

EU-TANÁCSKOZÁS
A ROMÁKRÓL

•or A romák közéleti szerepé-
nek erősítéséről  tartottak ta-
nácskozást  december   10-én
Brüsszelben   a  tíz  új   uniós
tagállam  és  az Európai  Par-
lament   képviselői.    FarA«
Fb+ű« audesz, Lungo Drom)
elmondta:   a   többségi  véle-
mény  azt  a  modellt  tartja
követendőnek,  amely  szerint
a  cigányszervezetek  egy  na-
gyobb   politikai  erővel  szer-
veződve, annak listáján jelöl-
jenek  képviselőket.  A  Fidesz
EP-listáján   a  Lungo  Drom
képviseletében /a'xo'Áa Jz'vü a
8.  helyen  áll.  Farkas  Flórián
elmondta, hogy a 10 új  uniós
tagállam közül csak Magyar-
országnak, a Lungo Dromnak
van cigány képviselő jelöltje.

A Népszabadság,
a[z Új Néplap és a Romoweb

cikkjei alapj án összeállította:

Paksi Éva

Az „Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány novemberben 11. alkalommal
rendezte meg megyei Ki-mit-tud? vetélkedőjét. A rendezvényre Jász-Nagykun-Szolnok

megye 23 általános iskolájából több mint 200 gyermek jelentkezett.
Felvételünkön a karcagi Arany János Általános lskola diákjai bécsi keringőt adnak elő.

h`.``n.ll`l`,
2003.  novemberLdecember
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Elhunyt llona Lackova írónő
• 2003. január elején, 81  éves korában emmyt nona Lackova,
szlovákiai roma írónő. LeSsmertebb munkája a Szerencsés csil-
lagzat alatt születtem: Egy cigányasszony élete Szlovákiában című
önéletrajza, mely magyar, fimcia és angol nyelven is megjelent,
széleskörű elismerést szerezve számára Euópa szerte. (február)

Botrányos alakuló fflés

•  Kettészakadt  a  Demokratikus  Roma  Koalíció.   A  tények
ismeretében úgy tiinik, a koalíciót alkotó három szeivezet közül a

;Íezmodsez-r:|#óaü|g#áes|#egmvo,:t"S#ágig.ut!oc#ymo:g?
ítélésének, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége kivonult és
a Fővárosi Bíróságon támadta meg az ülésen született döntéseket.
(március)

Náci móds@er
•  Megdöbbentő  hírt  közöltek  a  napokban  a  lapok  a  The
lndependent On Sanday angol liberális lapban medelent fonásra
hivatkozva. Független kutatólm és más bizonyítékokra hivatkoz-
va közlik, hogy roma nőket sterilizáltak Szlovákiában. Eddig az
emberi jori  aktivisták  141  esetről  tudnak.  A brit  lap  szerint  az
említett  szlovákiai  térségben  a  kutatóknak  és  ügyvédeknek  110
cigány  asszony  mondta  azt  hogy  ákarata  ellenére  sterilizálták.
(március)

Cigány Önkormány@atok Országos
Sziövetsége
•  Harminc  regionális  és  megyei  roma civil  szervezet,  csaknem
ezerhétszáz cigány  önkományzati  képviselő,  valamint a  Lungo
Drom  kilencszáz  tagszervezete  március  27én  Cigány  Önkor-
mány2atok  Országos  Szövetsége  néven  új  szervezetet  alapított
Szolnokon.  Az  új  szervezet  döntéshozó  testülete  a  szövetséü
tanács élére Farkas Flóriánt, a Lungo Drom elnökét választotta.
A   CÖOSZ   célja   megőrizni   a   cigánypolitika   eredményeit,
felkészíteni a cigányságot az euópai uniós csatlakozásra, partneri
viszonyt alakítani  ki  a települési  önkományzati szövetségekkel.
(április)

Megsértették a roműkaí
• Az lrigy Hónaljmirigy együttes a TV2 március 30-i Bazi nagy
roma lagzi című műsorával 45 percen át sértegette a romákat és
gyemekeiket - jelentette ki  sajtótájékoztatóján  Magyar  Bálint
okatatási  miniszter.  Mohácsi  Viktória,  a  tárca  roma  ügyekért
felelős miniszteri biztosa úgy fogalmazott:  „egész életében nem
érezte magát olyan megalázottnak, mint a műsor 45 perce alatt."
Az  ORIT vizsgálatott  indított  a műsor ügyében.  A  médiáható-
sá8hoz megérkezett Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman és
az htegrációs Roma Szövetség nevű cigányszervezet beadványa
is. A Romaversitas április 5-én a TV2 főbejárata előtt tiltakozott a
cigányság megsértése, a rasszizmus ellen. Véleményük szerint a
paródiának  szánt  műsor  a  legrosszabb  szterotípiákat  használva
bűnözőként  és  munkakerülőként  állította  be  a  romákat.  Sipos
Tamás, a zenekar vezetője elmondta, hogy ártó szándékuk nem
volt.  Ha  mégis  megbántottak  embereket,  azokat  ezúton  meg-
követik. (ápriHs)

Anyagi gondokkal küzd a Rádió C
• A világ egyetlen, 24 Órán át sugárzó roma rádiója, a Rádió C
anyari  gondokkal  küzd.  Április  8-án  Kerényi  György,  a  rádió
főszerkesztőj e nemzetközi saj tótáj ékoztatót tartoft, ahol elmondta,
hogy anyagi problémák miatt április 7-től kizárólag zenét sugároz
a Rádió C. A rádiónak 70 millió forinm leme szüksége ahhoz,
hogy az év hátralévő hónapjaiban működtesse az adót és rendezze
a felgyülemlett adósságait. (ápri]is)

DiszJafíminááó ellerú képzés
• Oklevelet vehetett át az Országházban az a 390 szakember, aki
sikeresen fejezte be a PHARE-program támogatásával szervezett
diszkriminációellenes  képzést.  A  program  két  részből  állt,  az
egyikben a roma és nem roma köztisztviselők, közalkalmazottak,
a civil szféra szakemberei vehettek részt. A másik képzési sorozat-
ban jogvédő irodák munkatársait készítették fel a kisebbségekkel
szemben ekövetett sérelmek orvoslására.

Oklevél a jó tanulóknak
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• A  Czinka Pama ösztöndíjat  1998-ban hozta létre  a Magyar-
orszáS Cigányokért Kö2alapítvány olyan általános iskolás és hat-
osztályos rimnáziumba járó roma diákok támogatására, akiknek
előző féléves tanulmányi átlaga meghaladta a 4,5ct. Az ösztöndí-
jas tanulók közel  17-en oklevelet vehettek át kitűnő tanulmányi
eredményeikért az Országház Felsőházi temében. Az eseményen
jelen volt Lévai Katalin esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli
miniszter,  Magyar  Bálint  oktatási  miniszter,  Teleki  László,  a
Miniszterelnöki  Hivatal  roma  ügyekért  felelős  politikai  állam-
titkára és Heizer AntaL a NEKIl elnöke. (május-június)

SzÍNednekfiesülye

•  A  2003.  évi  ünnepi  könyvhéti.e  jelent  meg  Szécsi  Magda

„Szívednek feszülve" című verseskötete. Ez a küllemében is gyö-
nyörű,  kéttenyémyi  költeményes könyv,  éppen  a tizenhamadik
abban a soiban,  amit Szécsi Magda egyedüli  szerzőként jegyez.
0lyan  sodró  lendület jellemzi  a verseket,  ami  a  hazai  szerelmi

Biílg]Égv#á#árásaTjtri?áööyvkúsz::k:SstTéos;áe;sb#pgs:
Központ Alapítványt lassan a ledelentősebb hazai roma irodalmi
kiadóvá nemesíti. (május-június)

Közjéletrőíl romőknak
•  A  szolnoki  „Oktatási  és  Továbbképzési  Központ" Alapítvány
tréninget  szervezett  a  cigány  kisebbséri  önkományzatokban  és
különböző civil szervezetekben tevékenykedők számára. A neves
szakemberek  részvételével   megtartott  képzés   fő   célja,   hogy
megkömyi'tsék  és  hatékonyabbá  tegyék  a  cigányság  érdekében
tevékenykedők munkáj át. (máj us-j ú nius)

Európa[i roma iroda
•   Kóczé   Angéla   szociológus   személyében   magyarországi

pályázót neveztek ki a brüsszeli Euópai Roma lnfomációs lroda
igazgatójává. Brüsszelben a legkülönbözőbb társadalmi csoportok
és  szakmai  szeivezetek  működtetnek  irodákat,  de  a  romáknak
mindeddig nem volt képviseletük az Euópai Unió „fővárosában".
Kóczé Angéla megbízatása három évre szól. (május-június)

Megvonűk a bizalmat
Horváih AL1,adártól
• A június 25-ére összehívott rendkívüli közgyűlésen az Országos
Cigány  Őnkományzat  36  tagja  megvonta  a  bizalmat  Hoiváth
Aladártól és a testület új elnökévé Kolompár Orbánt, az eddigi
ügyvezető  elnököt  választotta.  Horváth  Aladár  törvénytelemek
minősítette a közgyűlést, de az ott született eredményt iránymu-
tatónak taro.a. (május-június)

Tí@éves a nemzjetiségi törvény
• Egy  évtizede, július  7-én  szavazott  a magyar Országgyűlés  a
nemzeti és emikai kisebbségekjogairól szóló törvényről. 1993-ban
a Parlament 96%-os többséggel fogadta el a nemzetiségek anya-
nyelvhasználatát,   kultúrájának  megőrzését,   iskolahálózatának
fejlesztését,   önkormányzati   rendszerének  kiépítését  garantáló
törvényt.  Az évforduló  alkalmából  a Kisebbségi  Hivatal ünnep-
séget szervezett 2003. július 7-én Budapesten. A találkozón Szabó
Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára utalt arra,
hogy a nemzetiségi törvény 1 0 évvel ezelőti elfogadása a magyar
kisebbségpolitika kiemelkedő eredménye volt. Űúlius)

Viiidékre is kiterjed az OCö vdlsága
•AzOrszágosCigányŐnkományzatbanuralkodóállapotokmiatt
napról-napra  romlik  a  cigányság  megi'télése  -  mondta  Teleki
László,   a  Miniszterelnöki   Hivatal   cigányügyi   államtitkára.   A
Kormány  még  a  látszatát  is  kerühi  szeretné  annák,  hogy  bea-
vatkozik a cigány érdekképviselet belügyeibe. Ezért a bíróság dön-
téséig a kabinet nem kíván állást foglalni abban a kérdésben, hogy
Horváth  Aladárt  vagy  Kolompár  Orbánt  tekinti-e  az  OCŐ
legitim vezetőjének.  A tisztázatlan helyzet a kományzati  roma-
programok kidolgozását is akadályozza - mondta az államtitkár.
Űúlius)
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Ha[rc a roma nőíkért
• A cigány nők  esélyegyenlőségének  megteremtéséért országos

program  indul  az  Esélyegyenlőségi  Kományhivatal  koordiná-
ciójával. Többszörösen hátiányos helyzetbe kerültek a roma nők

:ag;gosmÉ::,izé::nEigoÁűio:étánD:i:mpif:enr:ewÉle#:
egyenlőséS Kományhivatal stiatégiai főtanácsadója. Az új prog-
ram  célja  a  közéletbe  vágyó  nők  motiválása  és  feucészi'tése.
(augusztus)

Leoml,ottak o[z eső ázía;tta vűlyogfialak
•  A  Jász-Nagykun-Szohok  megyei  Tiszaburán  a július  végén
leesett  nagy  mennyiségű  csapadék  miatt  haminc-negyven  ház
megrongálódott,  egy  épület  félig  összedőlt,  egy  pedig  amyira
megsérült, hogy el kellett bontani. A károk a csaknem háromezer
lakosú fálu romák lakta telepén keletkeztek, ahol 100-110 cigány
család él. A sérült házak között nemcsak réd vályogépületek talál-
hatók, hanem olyanok is, amelyeket szociálpolitikai támogatással
a közelmúltban húztak fel. (augusztus)

„Sporttal, kultúrával a rassúz)'nus ellen"
• Jó hangulatban telt a Puskás Ferenc Stadionban augusztus l oén
megrendezett „Sporttal és kultúrával a rasszizmus ellen" focitoma,
melyet a rasszizmus  elleni  harc jegyében  a  Magyar Labdarúgó
Szövetség Cigány Bizottság és Farkas János lfjúsági Alapítvány
közösen szervezett. (augusztus)

Kítünieiések
• Augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Mádl
Ferenc,aköztársaságelnöke.AMagyarKöztársasátiÉrdemrend
Tisztikeresztje  Polgári  Tagozatának  kitüntetését  kapta  Dr.  Fur-
mann lmre, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő lroda igaz-
gatója.AMagyarKöztársaságÉrdemrendLova8keresztjePolgári
Tagozatának kitüntetését  kapta  Járóka  Sándor hegedűművész,
zeneszerző, Lakatos Mihály előadóművész, prímás és Gerendási
lstván, a Rajkó Zenekar igazgatója. (augusztus)

EgyüttműHcödés
• Együttműködési megállapodást kötött a cigány fiatalok közéleti
képzéseésaromákkalkapcsolatosismeretekteijesztéseérdekében
Farkas Flórián, a Lungo Drom és Granasztói György, a Baty-
tyány Lajos Alapítvány vezetője. (szeptember)

Mozgalom a cígány nőík
polgárosodásáéri
•   Cigány  Nők   Polgárosodásáért   Országos  Egyesület  alakult
Budapesten 2003.  auguszti]s 28-án.  Hat megyéből és fővárosból

érkeztek  az  alapítók.  Reményeik  szerint  az  ország  valamemyi
megyéjéből lesznek olyan cigány nők, lányok és asszonyok, akik
csatlakoznak  hozzájuk.  A  cigány  nők,  cigány  anyák,  a  cigány
lányok  jogegyenlőségének   elősegítését   tűzte   feladatául   az
egyesület, valamint azt, hogy nagyobb szerepet vállalhassanak a
politikai,   gazdasági,   társadalmi   élet   valamennyi   területén.
(szeptember)

Romológiai kép@és
• Romológiai képzésben és nyelvoktatásban vesz részt 240 Pest
megyei rendőr. A kapitányság az Oktatási Minisztérium és a Phare
pályázaüákkeretében100ezereuótkapottaprogramra.Amájus
végén záruló képzésben legjobban teljesítő 20 rendőr középfokú
nyelwizsgát tesz roma nyelvből. (október)

Fegyelmí a Píliscsabai aljegyöő ellen
• A kisebbséti ombudsman a piliscsabai aljegyző fegyelmi vizs-

gálatát kezdeményezi, miután többen egybehangzóan azt állíüák,
hogy dr. To]di Noémi rasszista kijelentést tett a település cigány-
ságára. Mint ismeretes, az aljegyző a hivatalban ,*ár, hogy Hitler
nem velük kezdte" kijelentéssel illette a cigányságot. Az önkor-
mányzat több dolgozója is jelezte a polgámestemek, hogy nem
tudnak együtt dolgozni dr. Toldi Noémivel. Az aljegyző visszau-
tasíq.a a vádakat. (október)

Bízottság vizsgűüa a roma kápótlást
•Amásodikvilágháborúalattelhucoltmagyarországiromákkár-

pótlásával  foglalkozó  parlamenti  vizsgálóbizottság  felállításáról
hozott elvi döntést október 22+5n a parlamenti emberi jogi, kisebb-
séri és vallásügyi bizottsága. Az indítványt, melyet a testiilet egy-
hangúlag szavazott meg, Farkas Flórián fideszes képviselő ter-
jesztette  elő.   Farkasnak  Suchman   Tamás  szocialista  alelnök
javaslatárakéthétenbelülbekellnyüjtaniarészletesindítványátis.
A  Nemzetközi  Migrációs  Szervezethez  eddig  3500  kárpótlási
igény  fi]tott  be  Magyarországról.  A  kárpótlás  csak  azoknak  a
túlélőknek, illetve örököseiknek jár, akik 1999. febmár 15-én még
életben  voltak.   Akiről  bebizonyosodik,  hogy  kényszemunkát
végzett a náci Németországban, másfélezertől akár két és fél ezer
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euróig  teúedő  egyszeri juttatásra jogosult.  Csakhogy  az  elmúlt
évben érdemi lépés nem történt a magyarországi romák kárpótlása
ügyében. (október)

Becso[pott roműk
• Hat Zala megyei faluban legalább 30 hátrányos helyzetű roma
családot csaptak be építési vállalkozók. A három keszthelyi férfi a
szociálpolitikai kedvezményért cserébe kömyűszerkezetes háza-
kat ígért a családoknak, de az építkezést egyetlen egy esetben sem
fejezték be, valótlan igazolások alapján azonban mintegy 50 mil-
lió forintot jogtalanul zsebre tettek. (október)

Fidesz-Lungo Drom együttműíködési
megűlloipodás

• A Lmgo Drom Országos Érdekvédelmi  és Polgári  Szövetség
október 4-én Szolnokon, a Városi Sportcsamokban tartotta kong-
resszusát, melyen Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári  Szö-
vetség és Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke együtműködési
megállapodást írt alá. A kongresszuson több mint  1500 Íő jelent
meg, áldk egyhangúlag, újra Farkas Flóriánt választották a Lungo
Drom elnökévé. Az elnök megnyitó beszédében szólt arról, hogy
a  Lungo  Drom  ma  Magyarországon  az  eg)rik  legszervezettebb
tömörülésnek számít,  akivel  minden politikai  erőnek és minden
személynek  számolnia kell.  Orbán  Viktor ajándékkal  érkezett  a
kongresszusra, melyen a Lungo Drom megalakulásának 13. évfor-
dulóját is ümepelték. Orbán Viktor cigánynyelvű Bibliát adott át
az elnöknek az írásból vett ajánlással, mely így hangzik, „mert mi
nem vagyunk a meghátiálás emberei." (október)

Esélyegyenlőség a f ;oglalkoziatásban
•EsélyegyenlőségafoglalkoztatásbancímmelaFoglalkoztatásiés
Munkaügyi  Minisztérium  és  a  Miniszterehöki  Hivatal  Esély-
egyenlőséri Kományhivatala szervezésében tartottak nemzetközi
konferenciát október 13-án és 14-én Budapesten. A konferencia az
esélyegyenlőségi  politika prioritásairól  és  az EQUAL  közösségi

kezdeményezésben  való  ma-
gyar részvételről  szólt.  Lévai
Katalin   esélyegyenlőségért
felelős tárca nélküli miniszter
utalt am, hogy a romák rend-
szerváltás  egyértelmű  veszte-
sei,   részükre   átfogó   integ-
rációs  programok  készülnek.
A  nyáron  megtartott  Regio-
nális    Roma    Konferencián

Ee#eendt:,T;,r:g=Eáeogibc::
indul,  melynek  az  oktatás,  a
foglalkoztatás   és   az   egész-
ségügy  lesznek  a  prioritásai.
Burány   Sándor  foglalkoz-
tatáspolitikai és munkaügyi miniszter előadásában többek között
szólt  arról,  hogy  ma  Magyarországon  mintegy  félmillió  inaktív
(nem  regisztrált  munkanélküli)  szinte  semmilyen  végzettséggel
nem  rendelkezik,  vagyis  a  munkaerőpiaci  esélyeik nagyon  cse-
kélyek.  A  foglalkoztatás  növelése  az  esélyek növelését  is  felté-
telezi, melynek alapja a szakképzés. (október)

Roma lntegrációs Köpont
Nyíregyházián

• Az Euópai Unió Phare prograipja támogatásával a Szocio Est
Egyesület,   mint  a  konzorcium  vezetője,   valamint   a   Roma
Közösségi Ház létrehozták az ország első vidéki Roma lntegációs
Központját  Nyíregyházán.  A  megnyitó  ümepségre  szeptember
26-án került sor a megyeszékhelyen,  a Huszár-telepi  Roma Kö-
zösségi Házban, amelyet ez alkalommal érdeklődők sokasága töl-
tött  meg.  A programban  szerepel  a  Roma Caffé  megnyitása.  A
roma hagyományok, a cigány kultúra, irodalom, művészetek iránt
érdeklődők  részére  havonta  tartanak  autentikus,  hiteles  előadók
részvételével  beszélgetéseket.  A  Roma  Caffét  Farkas  Kálmán
író, publicista vezeti. (október)

Paksi Éva
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„A oigány háztartások
56 százaléka a szó legszorosabb

értelmében szegény és még táplálkozni
sem tud kielégít@'en"

Aci\gányókfo9la[kozraTottságáróltésjövede[micviszonyairó[
a 2003. évi országos cigáhykutatás alapján

2003.   első   negyedében   Ke-
mény lstván és Jankay Béla
reprezentatív kutatást folytattak
a    magyarországi    cigányság
körében.  A  kutatás  alapján  a
c igányok foglalkoztatottságáró l
és  jövedelmi   viszonyairól   az
alábbiakat  állapították  meg.  A
felvétel   idején   a   15-74   éves

ugyanúgy     mint     1993-ban.
Országosan   2003.   1.   negye-
dében  a  15-74  éves  népesség
49,8 százaléka, a férfiak 56,5,
a nők 43,7 százaléka volt fog-
lalkoztatott.

A   nyugdíjasok   aránya   16
százalék,  a  gyes-en,  gyed-en
stb. lévő nőké pedig 30 száza-

más   rendszeres   segély   a   ci-
gányok   17,6  százalékának  el-
sődleges bevételi forrása. Ezen
belül a nők 13 százaléka, a fér-
fiaknak   pedig   22   százaléka
segélyezett.  Az  álláshoz jutási
esélyt alapvetően befolyásolja a
lakóhely. A nyugati megyékben
kevés  cigány  ember  él,  ezzel

val.  Ezen belül Budapesten 49
százalék ez az arány. A Íővárosi
férfiak  64  százaléka  dolgozik
alkalmazottként,    vállalkozó-
ként   vagy   legalább   alkalmi
munkásként,  ami  a  teljes  né-
pesség   aktivitási   adatait   te-
kintve  is  magas  arány.  A  Du-
nántúlon a cigányok 28  száza-

A Dunántúlon a cigányok 28, a keleti országrészben 14 százalékának van munkája.

cigány  népesség  21  százaléka
volt  foglalkoztatott,  szemben
az 1993. évi 22 százalékkal. A
férfi népességből  a foglalkoz-
tatottak   aránya   28   százalék,
1993-ban   ez   28,5   százalék
volt.   A   női   népességből   15
százalék    a    foglalkoztatott,

10

lék.  A  tanulók  aránya  jelen-
tősen növekedett az elmúlt tíz
évben és jelenleg a 15-19 éves
korosztály  60   százaléka  tan-
uló.  A  nem  tanulóknak  csak
kis része dolgozik.

A  munkanélküli  segély,  jö-
vedelempótló  támogatás  vagy

szemben B orsod-Abaúj -Zemp-
1énben  a  legnagyobb   a  cigá-
nyok száma és aránya.  „2003-
ban a fővárosban és kömyékén
a legjobb a helyzet. A központi
országrészben  a cigány férfiak
és  nők  mintegy  43  százaléka
rendelkezik valamilyen munká-

LD

1ékánák, a keleti országrészben
14  százalékának van munkája.
Ezen   belül   a   nők   kevesebb,
mint  10  százaléka  rendelkezik
munkával."

A kutatók felmérésükben fel-
hívják  a  figyelmet  egy  olyan
összeftiggésre,  amelyet  ritkáb-
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A 15-19 éves korosztály 60%-a tanuló          Fotók:  LD archívum

ban  vizsgálnak  a  munkaerő-
piaci   helyzettel   kapcsolatban.
Nevezetesen, azok a cigányok,
akik szegregáltabb lakókömye-
zetben   élnek,   kisebb   eséllyel
jutnák  munkához  mint  azok,
akiknek  a  kömyezetében  sok
nem cigány is lakik. Azon férfi-
ák 22 százalékánák van munká-
ja,   akik  csak  cigányok   lakta
kömyéken  élnek.  A  szegregá-
ció  mértékének  csökkenésével
párhuzamosan    emelkedik    a
foglalkoztatottsági ráta, amely a
csak nem cigány szomszédság-
gal rendekezők körében eléri a
39 százalékot.

A  fehérés  alapján  1993  és
2003  között  növekedett  a  ci-
gány  foglalkoztatottak  száma,
57  ezerről  80  ezerre.  Növeke-
dett   a  regisztrált  munkanél-
küliek száma is,  57  ezerről 90
ezerre. Ezen adatokkal számol-
va  a  regisztrált  munkanélküli-
ségi ráta 52 százalék.

A  kutatók  vizsgálták  azt  is,
hogy  milyen  arányban  tudnák
teljes   idejű  állásokban   elhe-
lyezkedni a cigányok és hányan
vannak  olyanok,  akiknek  bár
keresetük a fő megémetési for-
rásuk,   munkahelyük   csupán
egy   félállást,   vagy   aücalmi
munkavégzési  lehetőséget biz-
tosít.  E  szerint  „a  valamilyen
munkával rendelkezők 71  szá-
zalékának     van     rendszeres,
egész éven át tartó kereseti  le-
hetősége.  További  19  százalék
munkája évente néhány hémyi,
vagy  néhány  hónapnyi  elfog-
laltságot  biztosít.  A  munkával
rendelkező  válaszolók  10  szá-

zaléka alkalmi jelleggel dolgo-
zik. Az ingázók aránya a dolgo-
zókon belül 35 százalék, ebből
30   százalék   a   napi   ingázók
aránya.  A  válaszadók  állítása
alapján   a  munkahelyek   77,5
százaléka   legális   álláshely,   a
többiek illegálisan dolgo2nak.

A  cigányok  között  kevesen

vamak,   akiknek  munkahelye
van,   még   kevesebben   azok,
akiknek   stabil,   teljes   állásuk
van.  A  dolgozók 70  százaléka
segéd   vagy   betanított   mun-
kásként dolgozik. 22 százalék a
szákmunkásként,  képzett  kék-
gallérosként  dolgozók  aránya.
Ugyanakkor  csupán   s   száza-

22°/o szakmunkásként, képzett kékgallérosként dolgozik

lékot tesznek ki  azok,  akik fe-
hérgalléros munkakörben vagy
valamilyen egyenruhás testület
tag. aként dolgoznak.

Megvizsgálták   az   állásban
lévők   kereseti   viszonyait   is.
„Az adatok elsősorban a fővá-
rosban  dolgozók  esetében  ér-
tékemetőek. A válaszok alapján
a   fővárosban   dolgozók   átla-
gosan nettó 61  ezer forint kere-
settel   rendelkeznek.   A   keleti
megyékben  ez  az  összeg  átla-
gosan 48 ezer, míg a budapesti
iparividéken  és  a  Dél-Dunán-
túlon 65 ezer forintot, a nők 56
ezret   visznek   haza   kereset-
ként."

A kutatók a 2003-as cigány-
vizsgálatban  felmérték  a  kér-
dezettek jövedelmi helyzetét is.
„Becslésük   szerint,   a   cigány
háztartásokban  az  átlagos  egy
Íőre jutó havi jövedelem 2003.
februárjában   20.900   forint,   a
medián  jövedelem   16.800  fo-
rint   volt.   Ez  tartalmazza   az
összes    pénzben    kifejezhető
bevételt, tehát a transzfereket is.
A munkajövedelmek átlagosan
a bevételek kevesebb, mint fe-
lét jelentik. A többi nyugdíjból,
gyemektámogatásból   és  kü-
lönböző segélyekből áll össze."

„Akár  az  egy  Íőre,  akár  az
egy  fogyasztási  egységre  jutó
jövedelmet  nézzük,  azt  látjulq
hogy  a  cigány  háztartások   13
százaléka az ország lakosságá-
nak  középső  hamadához  tar-
tozik, vagyis jövedelméből szű-
kösen meg tud élni, de nagyobb
megtakarításokra  vagy  befek-
tetésekre nem képes. A cigány
háztartások   87   százaléka   az
ország  lakosságának  alsó  har-
madához  tartozik,   vagyis  jö-
vedelme nem éri el a KSH által
kiszámított   létminimumot   és
alapvető    szükségleteit    csak
részben   tudja   kielégíteni.   A
cigány háztartások  56  százalé-
ka  a  lakosság  alsó  jövedelmi
tizedéhez  tartozik,  a  szó  leg-
szorosabb  értelmében  szegény
és   még   táplálkozni   sem   tud
kielégítően."

Összeállította: Paksi Éva
Forrás:

Kemény lstván+ankay Béla:
A cigányok foglalkozta-

tottságáról
és jövedelmi viszonyairól

a 2003. évi országos
cigánykutatás alapján

A rovatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatta.
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Egy hözal@pítiány, amely kiitörési

lehetűségetnyújtamunk@nélküliségb`ffll
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A  kohászat  elsősorban  betaní-
tott  és  segédmunkásokat  fog-
lau(oztatott, így az összeomlás-
kor ez a képzetlen réteg került
az   utcára,   mely   csoportnak
nagy   része   a   cigány    etni-
kumhoz tartozik. A nagyszámú
munkanélküli   ellátása   óriási
terhet ró az önkományzatra. (A
segélyezés a költségvetés 1/3-át
teszi ki.)

A temészet és gazdaságföld-
rajzi   adottságokban  nem  bő-
velkedő  régió  nem várhatott  a
foglalkoztatás tekintetében elő-
retörést, így helyben  180 fokos
fordulattal    kellett    termelési
szférát, szemléletet változtatni.

Az állattenyésztésre alkalmas
legelők,   és   a  temelőszövet-
kezetek  felszámolásából  szár-
mazó   ingatlanvagyon   adta  a
lehetőséget  a  viszonylag  szét-
szórt,   de  jó   menedzseléssel
összevonható   mezőgazdasági
terinelésre. E feltételekből adó-
dóan  az  önkományzat  felis-
merte  a  kényszerhelyzetet  és
lehetőségeket,  majd  elindította
mezőgazdasári progran}j át.

1992-ben      önkományzati
kezdeményezésre   létrejött   az
Arlói    Jóléti    Szolgálat    Ala-
pítvány   az   Arló   nagyközség
területén a foglalkoztatási, szo-
ciálpolitikai,  a  kisebbségi,  ne-
velésioktatási  ágazatokban je-
lentkező krónikus és akut prob-
lémák aktív kezelésére, elsősor-
ban olyan megoldásokkal, me-
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lyek  nem  tarto2nak  az  önkor-
mányzat   ellátandó   alapfela-
dataihoz.

Jogutódjáként   1994-ben   az
Arlói   Jóléti   Szolgálat   Köz-
alapítvány folytatta a megkez-
dett tevékenységet.  Az Alapít-
vány   tevékenységét   broyler
csirkék    nevelésével    kezdte,
mellyel pénzügyi alapot terem-
tett további  szociális program-
jaihoz.

Munkáhely-teremtés célj ával
indítottak el egy mezőgazdasá-
gi  tevékenységen  alapuló  szo-
ciális  programot,  melyben  80
cigánycsaládvettrészt.Acsalá-
dokhoz  megfelelő   felkészítés

teremtettek  a  munkanélküliek
számára.

Ezaprojekt1994-tőlegészen
l999januárigtartott,ekkoradta
el az alapítvány az utolsó szar-
vasmarháit.  Ezzel  lezárult  egy
fejezet Arlóban. De miként volt
ezt követően? - kérdeztük Ben-
der    Dénesnétől,     a     Köz-
alapítvány illetékesétől.

-  A  Közalapítvány  önkor-
mányzati  segédlettel  pályázott
egy Phare Partnerségi program-
ra, melyet megnyert. A projekt
szorosan  kapcsolódott  az  ön-
kományzati    mezőgazdasági
fejlesztési  elképzelésekhez.  Fő
cél egy új ti'pusú mezőgazdasá-

küliek  voltak,  akiknek  70%-a
roma számazású.  Számukra a
kö2alapítvány   anyaállatot  he-
lyezett ki tenyésztésre, ill. a ta-
kamánytemesztésre  alkalmas
földet biztosított.

Lényeges,   hogy   a   családi
háztáji gazdaságok léti.ejöftével
komolyabb-tőkeigény   nélkül
kerühek  a  roma  családok  ter-
melési  pozícióba  és  pusztán  a
motiváltságtól,   temelési   haj-
lamától és telj esítményétől fiigg
egy olyan mellékjövedelem ki-
temelése,  mely  kiegészíti,  ill.
mestaladja  a  szociális  ellátá-
sokból számazó jövedelem.

A  kezdeményezett  családok

A családokhoz anyaállatokat helyeztek ki tenyésztésre. (A kép illusztráció.)
Fotó: Kudelich Lajos

után    vemhes    anyaállatokat
qcecskét,  sertést  vagy  szarvas-
marhát)  helyeztek  ki  tenyész-
tésre. A szaporulat fele vissza-
került  az   alapítvány  törzsál-
lományába,  míg  a családoknál
maradó   egyedeket   továbbte-
nyésztették, eladták, vagy saját
fogyasztásra felhasználták.

Az   állattenyésztési   progra-
mok    segítették    a    családok
önfemtartását és elfoglaltságot

gi   együttműködésen   alapuló,
társadalmi-gazdasági  fej lesztés
a térségben. GazdasáSlag élet-
képes és hosszú távon is fenn-
tartható,  komplex  mezőgazda-
sági  temelési  rendszer  kiala-
kítása, amely elsősorban csalá-
di  gazdálkodáson,  a  temelők
együtműködésén  és  a  termé-
kek helyi feldolgozásán alapul.

A  két  éves  program  kezde-
ményezettjei  tartós  munkanél-
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olyan képzési programban vet-
tek  részt,  amelynek  egy  része
elméleti oktatás volt, másik ré-
sze  pedig  a  saját  gazdaságuk-
ban  történő   gyakorlati   felké-
szítés.  Az  állattenyésztési,  nö-
vénytemesztési   ismeretek  át-
adása  mellett  nagy  hangsúlyt
kapott  a  szociális,  mentális  és
higiénés   problémákkal   küsz-
ködő roma családok felvilágo-
sítása, gondozása is.

2003.  november-december



A Phaie Pamerségi progiam
adta a lehetőséget, hogy a nyu-
gaton  már  régóta jól  működő
szövetkezeti foma létrehozásá-
nák metodikáját dán mezőgaz-
dasági szaktanácsadók,  gazdák
adták át. Dán pamerek három
látogatást  tettek  a  településen,
képzéseket   tartottak   és   fel-
mérték az  itteni  lehetőségeket.
Az önkonnányzat és a közala-
pítvány  képviselői  egy  közös
dániai tanulmányút keretében a
helyszínen  tudták  megtapasz-
talni  a  fejlett  mezőgazdasári
temelési  viszonyokat.  Az  ott
látottakat  -  melyekről  video-
felvétel   is   készült  -  szintén
átadták, bemutatták a családok-
nák.

Az  önkományzat  a projekt
sikeres   végrehajtásához   tech-
nikai, szakmai segi'tséget nyüj-
toft, istállót, magtárat, földeket,
legelőket  helyezett  át  a  kö2a-
lapítvány használatába.

A program kardinális pontja
a   tenyészállatok   beszerzése

volt. Sajnos eiTe az Euópai Bi-
zottság nem biztosított  forrást.
Az  önkományzat  pályázott  a
Földművelésügyi  és  Vidékfej-
lesztési    Minisztériumhoz    a
Temelői  Közösségek támoga-
tására,  áhol  sikeriflt  7.000.000
Ftot elnyemi szarvasmarha és
juh  törzsállomány  vásárlására.
Ez a támogatás 50%os intenzi-
tású volt, ráadásul az állatvásár-
lás  bizonylatainák  bemutatása
után  utalták  volna  vissza  az
adóhatóságokon keresztül a fe-
le összeget. Ahhoz, hogy igény-
be tudjuk venni a teljes össze-
get,   14.000.000   Ft-ról   kellett
volna számlát benyújtani, de az
önkományzatiiák és az alapít-
ványnak   közösen   sem   volt
ennyi  kerete,   ezér[  ennek  az
összegnek  csak  kis   hányadát
tudtuk igénybe vemi.

- hfi a  helyzet  most, 2003
év végén?

- Sajnos rengeteg nehézség,
buktató volt ezekben a dolgok-
ban az évek során, amit hosszú

lenne  itt felsorohi.  Erőfeszi'té-
seink nem hozták  a várt ered-
mén)t mert sokan nem kellően
éltek a lehetőséggel. Az elmúlt
évben  pályázati  pénzből  már
csak   14   db   sertést   tudtunk
vásárohi. Ez hat családhoz lett
kihelyezve.  Reméljülq  hogy  a
s2aporulat  megalapozhat  egy-
egy vállalkozást.

-  Az  anyaállat  értékét  ki
kell fizetnie a gazdáknak?

- Igen. Két éven belül. Aztán
szabadon rendelkezhemek vele
a  családok.   Szerencsére   már
mind a 14 db sertésnek van sza-
porulata.

- Milyen terveik vannak?
- Közalapítványunk a jövő-

ben is azon munkálkodik, hogy
elériük az évekkel ezelőtt kiű-
zött  céljainkat.   Tudjuk,   hogy
továbbra sem  lesz kömyű,  de
akkor  is  végezni  kell  a  mun-
kánkat.

Kerékgyártó Mihály

•,:^

fikdi
lalkozíatőspoíir

• niszíérium   szakrficii

rumoí`   szer+ezelt  ^
vembér 27-én Budcipes-
ten d 'Vasas Szgkszerve-
zefi  Szövetség  Székhő-
zabah.       ,

A Roma Foglalk chdl

:g::l#f::-::Íisí[iá#zz;Í
vezetek     részvételéve[
tarioffamegi      ~

A  tájékoztatóban  ehond-
ták,`  hógy  a  roma` népesség
körépen. jelentős  az  érdek-
lődés  a  felnőttképzé§  külön-
böző fonnái irám A legtöbb
roma  > munka
merte, hogy az
lái  végzetüé'gből  fákadó.

•,
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effzerzé§e,amünkaerő-pia-
n történő sikeresség alapja,
A Íő problémát atcigányok

örében  nem  a  motiváltság,
infohnáció  hiánya

anis   ,többnyire
ném  tájékozoftak  a`  képzési
lehető§égekről. '

A  fómm  célja `éppen  az;,
hogy ismertesse azokat a lehei
tőségeket,  amelyek  cigányok
rendelkezésére  állhámak.  Itt
ismertétték  a  Nemzeti  Fej-
lesztési Terv és a Hürián ErőL
foris-fejlesztés,      Operati'v
Program  céudtűzé§eit,  hógy
felkészülhessenek  a  program
megvalósítása  Során  kiíri pá-
lyázatok ehyerésére.

Csímár Gábor, a Foglal-
koztatáspolitikai'  és  <Munka-
üg)ti Mínisztérium foglalkoz-
tátási  helyetóes  állámtitkára a
.hazai   fogla*oztatáspolitika
aktuális  kérdé-seiről  beszélt.

hát-    Ehondta,  hogy  nem  a vál-
égfelelő     ságkezelé a c~é`l, haneíri sok-

kal inkább a megelőzésen van
a  hangsűly,  így  az életen  át
való ^tanulás,   a  tafiulás  yér-
tékelése,  nők,  féffiák  esély-
egyenlősége,   ismeretek   és
készségek hozzáférése,  a na-
gyobb  béfektetés ` biztosítása
az  emberi  erőforrások  terü-
letén, a legális foglalkoztatás,
az  uníós  programban  pédig
fontos szerpet kap a fehőttl
képzés.  A  teljes  fo8lalkoz-
tatást  2010-re,  hetven  száza-
lékra tiízték ki.

A     foglalkoztatáspolitika
eszközeinek  szélesebb  körű
kihasználását teszi lehetővé az
OCÖ   és   a  Foglalkoztatás-
politikai  és  Múnkaügyi  Mi-
niszté`rium   között   létrejött
együtiműködési   megállapo-
dás,  melyet  a  szalmai  fiím-
mon    ümepélyes    keretek
kö*tt  Burány  Sándor  mí-
niszter és Kolompár Orbán

nök íft alá.
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Fogyatékosok
Európai Éve

=eáél;33ií:p:iE:gaÉákJá:
az   alkalomból    a   Foglalkoz-
tatáspolitika és Munkaüg)ri Mi-
nisztérium  Foglalkozási   Reha-

§iiiú2íSsákrikó*ág;gup.dÁrüTánb::
Iskolája,  Speciális  Szakiskolája
és Diákofthonában  tanácskozást
tartott. A konferencia célja a tár-
sadalom  figyelmének  felhívása
a megváltozott munkaképességű
(fogyatékos) személyek munka-
végző képességére.

Munkahelyteremtő
beruházások

- A  Procter &  Gamble  nem-
zetközi   vállalt   Magyarország
mellett   döntött,   amikor  beru-
házásához helyszínt keresett.  A
Procter & Gamble Hyrinett Kft.
Csömörön  már  működő  gyára
nyert a vállalat országok közöti
belső   pályázatán   és   így  Ma-
gyarországon épül fel a mintegy
300 új  dolgozónak munkát adó
női  higiénés  temékeket gyártó
új     gyáregység.     A    jelentős
munkahelyteremtő   beruházás-
ban az állam is részt vállalt.

Jövőre több mint
négy mil]iárd forint
jut közmunkára

® A  Foglalkoztatáspolitikai  és
Munkaügyi   Minisztérium   de-
cember    9-én,    a    szentendrei
Skanzen   konferenciaközpont-
jában   rendezte   azt   a   tanács-
kozást, melyen a meghívottak a
KÖzmunka   Tanács   idei   tevé-
kenységéről és jövő évi terveiről
mondták el véleményüket. Sán-
dor    László,    a    Közmunka
Tanács elnöke elmondta, a köz-
munka nem oldhatja meg a fog-
lalkoztatáspolitika   összes   fela-
datát,   de   fontos   szerepe   van
abban,     hogy     az     államilag
támogatott   munkahelyteremtés
egyik   közkedvelt   eszközeként
értéket   teremtve,   esélyt  adjon
olyan  településeken  az  ember-
hez  méltó  éleme,  ahol  semri-
lyen   más   lehetőség   nincs.   A
jövő  évben  nem  a  memyiségi,
hanem    a    minőségi    elemek
fejlesztése kerül előtérbe. Ajövő
évi  költségvetésben  4  milliárd
forint  jut  közmunkaprogramo-
kra.   ami   még   kjegészülhet   a
parlagffiirtásra   elkülönített   1,5
milliárdból.
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Humahisl:a módoh
a jövőért

' jogok és juH
csorbulnak

O*efqg
és'szoiid-aritás

Parineri szö

Október  25-én  a  megyaszói
gyemekotthon volt a helyszíne
annak  a  tanácskozásnalq  ame-
lyet  a  Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei  Cigányságért  Közéle-
tiek  Szövetsége  szervezett.  A
tagok,   oktatási   és   szociális
szakemberek,  polgámesterek,
kisebbségi     önkományzatok
vezetői   és   képviselői   ülték
körbe az asztalt, de olyan ismert
szervezetek   is   képviseltették
magukat,   mint   a   Humanista
Társadalri  Egyetemért  Egye-
sület,    az   ATTAC    Magyar-
ország,   a   Magyar   Szociális
Fórum  és  a tanuló roma fiata-
lokat    tömörítő     ROMERO.
Romák  és  magyarok  együtt,
akik véleményt cseréltek fontos
társadalmi  kérdésekről,  s  part-
nerként   közösen    dolgoznak
különböző  programok  sikeres
megvalósításáért. A Közéletiek
Szövetsége,   amely   1999-ben
alakult a szervezetépítés 4 éves
folyama után pamereket keres,
kapcsolatokat  épít  vállalt  fela-
datainak   hatékony   teljesítése
érdekében.   A   civil   fomáció
mára tagsága és aktivistái révén
Borsod  megye  több  mint  160
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településén van jelen, felvállal-
va   a   borsodi   romák   érdek-
képviseletét,    s    partnerként
részt  vesz  olyan  programok-
ban,  amelyek  a régióban  élők
sorsának  javulását   segíthetik
elő.    A   növekvő    feladatok
ezért   a   tagság   létszámának
növelését  is jelentik,  hiszen  a
szövetség   nem   a   klasszikus
értelemben vett cigány etnikai
szervezet,  hanem  temészetes
személyek   szövetsége,   akik
egy-egy   program   gazdái.   A
BCKSZ az Euópai Unió civil
szférájábanjegyzetttársadalmi
szervezetként  kíván  dolgozni,
hiszen olyan nemzetközi moz-
galmak  részvevői   szervezete
lett,   mint   az   ATTAC   és   a
Szociális   Fórum,   s   regiszt-
rálásra került a Nemzeti  Civil
Alapprogramban       is.       Az
ATTAC hitet tesz a társadalmi
egyenlőség,   a   világbéke,   az
emberi    és    szociális   jogok
betartása   mellett   és   mélyen
elutasít    mindennemű    kire-
kesztést   és   rasszizmust.   A
Magyar    Szociális    Fórumot
alkotó civil szervezetek maguk
döntik el, mit ákamak tenni  a
társadalomért. A MSZF békés
úton kíván  érvényt  szerezni  a
társadalmi  demokráciának,  az

emberi   és   szociális  jogok-
nak.

A vissza illeszkedés
segftése

A meg.elenteket Aradi Pál,
a Közéletiek Szövetsége elnöke
köszöntötte, majd Vincze Ottó,

ATtie[9ngszóí]gkyoe]reíkg°.fthg:?óuSa
mutatta be  előadásában  a  me-
gyei  femtartású  intézményt  a
hallgatóságnak. Mint mondta, a
gyemekottiion és  általános  is-
kola 1952 óta működik a Hegy-
alja kapujában,  s  a  roma  gye-
rekek aránya 70-80 százalék. A
gyemekotüon  24  hekár  te-
rületen,  egy parkerdő  közepén
helyezkedik  el,   amely  kiváló
lehetőséget biztosít az itt élő 3-
24 éves  gyemekek és fiatalok
játék-  és` sportolási  igényeinek
kielégítésére. Az intézményben
omont  nyüjtó  ellátást  biztosí-
tanak   az   ideiglenesen   elhe-
1yezett,  az  átmeneti  és   tartós
nevelésbe vett 3-18  éves gyer-
mekeknek.   A  belső   általános
iskolában    felzárkóztatják    a
tanulmányaikban    elmaradot-
takat,  segi'tve  őket,  hogy  tan-
kötelezettségüket teljesítsék.  A
beilleszkedési,  magatartási  za-

Segitik társadalmi visszailleszkedésüket
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varokkal,   a  tankötelezettségi
kort   betöltött   és    munkavi-
szonnyal  nem  rendelkező  fia-
talok  részére  rendszeres  belső
foglalkoztatást     biztosítanak.
Napi 4 órában park- és erdőgon-
dozást,        kertészeti        tevé-
kenységet,  kosárfonást,  sq)rű-
kötést  vége2mek,   valamint   a
szákmunkások és a kisegítő dol-
gozók mellett tevékenykednek.

- A családot nem tudjuk tel-

jes egészében pótolni, de a tár-
sadalomba   való   visszaillesz-
kedésüket  elő  tudjuk  segíteni.
Mellettük  és  mögöttük  állunk.
A  Borsod  megyei  gyemekin-
tézmények  közül  csak  nálunk
van  általános  iskola.  Általános
iskolánkban az állami gondozás
rendszerében  nevelkedő,   tan-
köteles korú gyerekek oktatása,
nevelése   folyik.    Különböző
tanulási-magatartási     problé-
mákkal   küzdő,   túlkoros   és
nagyfokú    lemaradást    pótló
pedagógiai   feladatokat   vég-
zünk, hogy egyrészt megfelelő
szintre hozzuk tudásukat, más-
részt      segítsük      középfokú
továbbhaladásukat.   Célunk  a
gyemeki   személyiség  folya-
mata  és  sokoldalú  fejlesztése,
az  ismeretek  korszerű  közve-
títése - mondta Vincze Ottó

lsmeretek és ériékek

Egyetemi,   főiskolai   oktatók
öt éve  azzal  a céllal  indították
útjára a Humanista Társadalmi
Egyetemet,   hogy   az   állami
oktatási     rendszerben     kívül
rekedt, de tudásukat gyarapítani
kívánó embereknek elérhető és
hiteles   társadalomtudományi
ismereteket   nyújtson.    Diósi
Agnes sokoldalú tevékenysége
közismert az országban, hiszen
szociológus,  szociális  munkás,
oktat és könyveket ír.

-  A  Humanista  Társadalmi
Egyetemen   társadalmi   mun-
kában  szemináriumot  vezetek.

2003.  november-december



A   célom   az,   hogy   segítsek
azoknak    a    főiskolásoknak,
egyetemistáknak,  akik  érdek-
lődnek a cigányság iránt. Nagy
tisztelettel adózom emek a bor-
sodi önszerveződésnek - fogal-
mazta  meg  gondolatait  Diósi
A8nes.

Aradi Pál elmondta, hogy a
tanácskozás minden résztvevő-
je  egy értéket hozott magával,
amellyel  segíteri  próbál  a tár-
sadalmi bajokon akár a szűkebb
kömyezetében, akár tágabb ér-
telemben.   Borsod  megyében
közel 100 ezer cigány ember él,
a  problémáik  megoldásra  vár-
nak. A megyében annyi értékes
szellemiséget  képviselő  ember
van,   hogyha  ez   a  közösség
összefog,  akkor  versenyképes
és parmer tud lenni mindenhol.

-  Mutassuk  meg  a  magyar

politikumnak,  hogy  nincs  más
altematívája, mint a társadalmi
mozgalmak csíráinák öntözése,
életben tartása, mert ez a jövő-
ben   segíteni   tudja.    Szövet-
ségünk eljutott oda, hogy szak-
embereket   tudhat   magáénak
céljai  megvalósítására.  Váljon
az  is  nomává,  hogy a cigány
önszerveződésben    résztvevő
szakembereket  maga   a  poli-
tikum,  s  az  egész  társadalom
figyelemmel kíséije és megbe-
csüJje - hangsúlyozta az elnök.

A  tanácskozás   szünetében
Horváth   Gyula   igazgatóhe-
lyettes   vezetésével   ismerked-
hetett meg csoportunk az intéz-
mény belső világával,  atinosz-
férájával  és  lakóival.  Csillogó
tekintetű  gyemekek  fogadtak
bemünket,   akik  bátran  vála-
szoltak érdeklődő kérdéseinkre.
Barátságos hangulatú szobálq a
falakon  rajzok  és  képek,  egy
valóban  otthonos  világba  lép-
tünk  be.   Mint  megtudtuk,   a
gyerekekközötttöbbtehetséges
képzőművész  van,  a  már  ré-
gebben kikerültek között is vol-
tak tehetséges gyerekek akik a
mai  napig  festenek,  rajzolnak.
A gyemekotflon alapvető fela-
data a gyemekek és a fiatalok
szabadidejének hasznos és cél-
szerű megszervezése. Ezeket a
feladatokat   élménydús,   vál-
tozatos és igen fontos nevelési
célokat  megfogalmazó   elfog-
laltságokkal  kell  biztosítani.  A

játék és  sporttevékenység  fon-
tos   szerepet  játszik   a   gyer-
mekek  személyiségének  fejlő-

désében.   A  jól   összehangolt
napirend biztosítja a gyerekek-
nek a szellemi  és fizikai meg-
terhelés arányait.

Borsodi programok

A    Közéletiek    Szövetsége
zöld programja is kidolgozásra
keril,  amelynek  célja,  hogy  a
Borsodmegyébenmegvalósuló
kömyezetvédelmi  programok-
ban cigányok és nem cigányok

fajta szemléletfomálást viszek
be   a  többségi   társadalomba,
mert mi  cigány  emberek azért
nem vagyunk amyira rosszak,
mint az a köztudatban elteijedt
-  mondta  a  kommunikációs
munkacsoport vezetőj e.

Mihalik Zsolt, a kurzus ki-
munkálója,  aki  a Rádió  35  el-
nöke   a   képzés   jelentőségét
abban  látta,  hogy  akik  részt-
vesznek a közéletben, azoknak
hasznos   bizonyos   technikák

Diósi Agnes előadás közben.

együtt vehessenek részt. Barna
Mariann  népművelő,  a  tisza~
újvárosi    kisebbségi     önkor-
mányzat  elnöke  arról  az  egy-
éves  speciális  kommuhikációs
képzésről szólt, amely a szövet-
ségtagságarészérekerültkidol-

elsajátítása.
- A roma gyerekek tanításá-

val   foglalkozó   pedagógusok
számára   szükség   van   olyan
szakemberekre,  akik felkészül-
tek a roma gyerekek tanításával
együtt  járó   speciális   felada-

Barátságos hangulatú szobák. Fotók: JÓzsa Zoltán

gozásra  és  lebonyolítására  Ti-
szaújvárosban fog sor kerülni.

-  Mi  közéletiek  céltáblák
vagyunk, s fel kell készülnünk
arra,  hogy  adott  helyzetekben

E:#e=Lé:mTbí:íeE::gná*Í:
nap a helyi Rádió 35 adón egy

tokra, akik ismerik és fejlesztik
azokat a fejlesztő módszereket,
amelyek  a  cigányság  körében
meglévő  sajátos nyelvi,  illetve
szociokulturális        hátrányok
kompenzálásához szükségesek.
A cigány népismereti műhely-
kurzus   sorozat  célja  Borsod
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megye iskoláinak és tanárainak
módszertani  segi'tése,  a  gyara-
podó   módszertani   eszköztár
megismertetése, közös konzul-
tációk  biztosítása.   Eddig   Jár-
dánháza   és   Halmaj    telepü-
1éseken kerültek megrendezés-
re ezek a fórumok,  ahol olyan
szakemberek   kaptak   meghí-
vást,  akik a cigány népismeret
tanításához tankönyveket, kise-
gítő   oktatási   segédanyagokat
szerkesztettek.

- A kurzusokon megerősítést
kapnak   a   pedagógusok,   az
önkományzatok    képviselői,
illetve  a  szülők  és   az  iskola
között is beindul egy olyan fo-
lyamat, hogy egymás munkáját
hatékonyan  tudják  segíteni   -
jelentette   ki   Kissné   Király
Piroska  tankönyvíró,  az  okta-
tási-képzési  munkacsoport  ve-
zetője.

Társada[mi mozgás

Peterdi  Nagy  László  hoz-
zászólásában  rámutatott  arra,
hogy  a  Humanista Társadalmi
Egyetemért  Egyesület  egy tár-
sadalmi   feladatot   vállalt   fel.
Mozgósítja   a   magyar   társa-
dalomnak   azokat   a   rétegeit,
akik   tehetnek   valamit   a   ci-

gányság   felemelkedéséért.   Ez
egy  társadalmi   mozgás,   mert
így tudjuk egymással megtalál-
ni a közös határt.

Diósi  Ágnes  a  gyemekott-
honokban    nevelkedő    gyer-
mekek és a cigányság helyzetét
elemezte, majd a következőket
mondta.

- Amikor egy  társadalom  a
léthez  való jogot  tagadja  meg
egyes  állampolgáraitól,  az  ál-
lampolgárainak egy népes cso-

portjától,   akkor   ez   kihat  az
egész   társadalomra.   Szociális

jogok,  az  emberi  méltóság,  a
szabadság jogok, a gyemekek
felneveléséhez  való  jog,  vala-
mint   az   oktatáshoz,   művelő-
déshez való jog, minden ami le
van fektetve a dekrétumokban,
amihez  Magyarország  is  csat-
lakozott,   ezek   a   jogok   élő
jogok.   Alapvető   fontosságú,
hogy akik a cigányság érdekeit
bámilyen fórumon képviselik,
azok úgy tudjanak megszólahi,
hogy  komolyan  kelljen  venni
őket.

JÓzsa Zoltán
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(A kép illusztráció.)

ságát,     nyomatékul     Major
Máriának,   az   egészségügyi
minisztérium  helyettes   állam-
titkárának  és  Balogh  Sándor-
nak,  az  Országos  Alapellátási
lntézet lgazgatójának  ajánlását
mellékelték   hozzá.   Babusik
Ferenc  pszichológus,  a  Delp-
hoi   Consulting   vezetője   az
alábbiakkal   indokolta  a  vizs-
gálat  szükségességét:  ,A vizs-
gálat az egészségügyben meg-
nyilvánuló cigányellenes diszk-
rimináció  mértékét,  és  annak
okait kívánja feltámi."

Komolyan  gondolják,  hogy
erre a kérdőívre adott válaszok-
kal a diszkrimináció mértéke és
okai   feltárhatók?   Szerintem
nem.  A  feltett  kérdések  álta-
lánosak, nem korlátozódnák az
egészségügyterületére.Hanév-
re  szólóak,  akkor meg  szemé-
lyiségi jogokat sértenek. Vajon
ezekre  miért nem  gondoltak  a
tudományos kutatók? Objektív
és   tudományosan   megalapo-
zott-e szerintü]q ha azt kérdezik
a háziorvosoktól és védőnőktől,
hogy a cigányok lusták, pisz-
kosak?     Milyen     kritérium
alapján   ítéljék  meg  ezeket  a
kérdezők?   Ezekre   semmiféle
felhatalmazásuk nincs!  Nem is
lehet!   Mit  jelent  az,   hogy   a
szükségesnél több gyermeket

Mit jelent az, hogy a szükségesnél több gyermeket nemzenek? önök szerint mennyi az a szükséges?
Fotó:  LD archivum

nemzenek? Önök szerint men-
nyi   az   a   szükséges   gyerek-
születés?   Mihez  mérik?   Ke-
resetükhöz,    gyemekszerete-
tükhöz,    vallási    követelmé-
nyekhez?  Van  erre  valamiféle
etikai,  erkölcsi  mérce  a  cigá-
nyokat tekintve? Nem lehet! Ez
újabb    diszkriminációt    hord
magában.

S   azt  meg  képtelenség  el-
vámi   a  háziorvosoktól   és   a
védőnőktől, hogy választ adja-
nak arra, hogy veszélyesek-e,
s van-e bennük bünözői haj-
lam?  Ezekre  a  kritikus  kér-
désekre  még  felkészült jogá-
szok,  bírók  sem  képesek  eg-
zakt válaszokat adni. S gondo-
lom nem is vállalkoznának rá.
A cigányok kivándorlását fir-
tató kérdésekre adandó válasz
mindenki  magánügye,  állam-
polgári  jog.   Senkinek   nincs
beleavatkozási joga. S az meg
egyenesen   nonszensz,   hogy
ösztönözni  keu-e   a  romák
kivándorlását? Most, amikor
a kormány programjában sze-
repel  és  a  cigányügyi  állam-
titkár  arról  nyilatkozik,  hogy
meg    kell    szüntetni    a    ci-
gánytelepeket,     akkor     egy
olyan kérdés, hogy elkülönül-
ten lakjanak-e, egyenesen pro-
vokatív,    kormány    ellenes,

Nem kevés gondot és lekiisme-
reti   válságot   is   okoz   vagy
okozhat  hatezer  háziorvosnak
és  védőnőnek  így  karácsonyra
készülődve   az  Egészségügyi,
Szociális   és   Családüg)ri   Mi-
nisztérium által rendelt a Delp-
hoi   Colsulting  nevű  társada-
lomtudományi  kutatócég  által
szerkesztett,   provokatív   fel-
mérést célzó kérdőív,  melyben
azután  kutakodnak,  hogy  mi-
lyen mértékben jellermő a ma-
gyarországi   cigányokra,   hogy
lusták,  piszkosak,  a  kelleténél
több    gyemeket   nemzenek,
megbízhatatlanok,   túl   hango-
sak,  veszélyesek,  van  bennük
bűnözői hajlam? Egyetért-e Őn
azzal, hogy ösztönözni kellene
a cigányok kivándorlását, vagy
például  azt,  hogy  elkülönülten
lákjanak?

Ezekről   a   diszkriminációt
egyáltalán  nem  titkoló  kérdé-
sekről  adott hírt a Népszabad-
ság   Provokatív  kérdések  ro-
mákról címmel a lap november
26-ai  számában.   Képtelenség,
hogyan  juthatott  eszébe  vala-
kinek,  vagy  valákiknek  a  mi-
nisztériumban, hogy ilyen meg-
alázó feladatokkal bízza meg a
háziorvosokat és védőnőket?

Hogyhivatalbólbiztosítsáka
kérdőíven   szerepeltek   fontos-
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alapvető    lakhatási    jogokat
sért.

Kíváncsi vagyok arra, vajon
hány háziorvos  és védőnő töl-
tötte, tölti ki az inkriminált kér-
dőíveket  és   hányan   tagadják
meg?   Arra   meg   különösen,
hogy  a kitöltött kérdőívek  fel-
dolgozásával  mi  a  szándékuk,
mert a megjelölt célra au{almat-
lanok.   Bizonyára   szép   sum-
máért készítette  el  az  inkrimi-
nált kérdőíveket a már említett
társadalomtudományi   kutató-
cég. Nekik megérte. Bizonyára
a  tárcának  is.  Ez  persze  csak
akkor  derül  ki,  ha  a  hatezer
kérdőív   kitöltve(!)   visszaér-
kezik.   Különben  ráfizetés   az
egész. S, amit tudunk e kérdés-
ről,  azt  a  kérdőívek  nélkül  is
tudjuk.

Hogy     a     diszkrimináció
mértéke   mekkora   az   egész-
ségügyben,   azt  ezzel   a   fel-
méréssel lehetetlen kiden'teni.
Azért,   mert   nem   adnak   a
kérdésekre   egzakt,   objektí,v,
tárgyilagos    válaszokat.    Es
fogadni   mernék   rá,   hogy
kevés  háziorvos  és  védőnő
vállalkozik    tiszta    lelkiis-
merettel   erre   a   megalázó
feladatra.

Farkas Kálmán
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Józsa Zoltán

régiötm`n

Mint ismeretes a rendszervál-
tás után a kohászat felszámolá-

::fltvk:oEű.?é:p,#:|n::ieígze;:zÍ
don a települési önkományzat
által  jól   kiépített   intézmény-
rendszer  biztosítja  a  szociális
alap- és egyes szakosított ellátá-
sokat. Most azonban olyan vilá-
got  élünk,  amikor  egyre  több
embemek van szüksége a segí-
tő kézre, ezért a szociális szak-
emberek képzése jelentősen ja-
víthatj a az intézmények feladat-
ellátásainak   minőségi   színvo-
nalát.

Segílö'kezel

Meghatározoft
szakmai feladchok

A  szociális  intézményekre jel-
1emző, hogy az ágazatra vonat-
kozó  törvények,  jogszabályok
egyértelműen  meghatározzák

;e#laeikfié::±úETiTműkao:::
%áyE*]PAá#:pí§KMö#::
ózdi  kirendeltségénél  tanulmá-
nyaikat  folytató  szociális-asz-
szisztens  hallgatók,  a  szakmai
gyakorlat  keretében  az  észak-
borsodi  település,  Arló  önkor-
mányzatánalq valamint a Szent
Erzsébet  Gyemekjóléti   Szol-
gálat   és   Gondozási   Központ
munkájával      ismerkedhettek
meg. A hallgatók vidéki önkor-
mányzatoknál  és  szociális  in-
tézményekben  dolgoznak,  s  a
2002.   decemberében  elkezdő-
dött  képzés  biztosítja  szakmai
ismereteik  további   bővülését.
Zsigrai Árpád polgámester a
nagyközség történetéről, majd a
települési  önkományzat  tevé-
kenységéről tartott előadást.  A
4200 fJs lélekszámú Arló jegy-
zője, Elekné Almási lbolya és
munkatársnői  a  szociális  igaz-
gatás  működési  mechanizmu-

nyújtan]
sZ'ocjális ellátórendszerek

min.óségi`fejle.sztése„

sával,  illetve a törvényi  szabá-
1yozás mélyebb részleteivel  is-
mertefték meg a hallgatókat. A
Polgámesteri  Hivatal  után  a
szociális-asszisztensek  a  Gon-
dozási Központba látogattak el,
ahol  Nagyné  Simon  Katalin
inté2ményvezető  a napi aktuá-
lis feladatokról adott tájékozta~
tást. A Gondozási Központ ko-
ordinálja  az  idősek  klubja,  a
szociális  étkeztetés  valamint  a
házi  segítségnyüjtás  és  család-
segítés területét. Jelentős lépést
jelent, hogy folyamatban van a
helyi családsegítő szolgálat mű-
ködési  és  tárgyi  feltételeinek  a
megteremtése.  Az  intézmény-
vezető   a   gyemekjóléti   tevé-
kenység  fontosságát  elemezve
kiemelte,  hogy jól  működik  a
jelzőrendszer,   vagyis   jó   az
együttműködés az óvodával, az
iskolával, valamint a Szent Fe-
renc  Kisnővérei  arlói  képvise-
lőivel.

Mintaériékü' ózdi ellátás

Blekné Almási lbolya jegyző
megerősítette, hogy szerencsés,
ha a felnőftképzésben az elmé-
leti arány mellett a gyakorlat is

Hivatásuk a segítő munka (Ivlunkatársunk mellett
a bal oldalon  Elekné Almási  lbolya jegyző)
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jelen van.
-   Az   ózdi

szociális   ellá-
tás   mintaérté-
kű,   mely   az
országban    is
kevés   helyen
található   meg
ilyen  integrál-
tan.  A  szociá-
1is-asszisztens
hallgatókat
olyan  szakem-
berek  tanítják,
akik a szociális
területen   dön-
téshozó     sze-
repben     van-
nak,    s    meg-
győződésem, a
gyakorlati  he-
lyeken     min-
dent megtettek

azért, hogy a szükséges isme-

:eat,:k:tó2lsaiáetlíltesákAr:óh=`';
település,   ahol   a   legjobban
összehasonlítható  egy  városi
kötelező  feladatellátás  és  egy
községi,  önkományzati  ellá-
tás,  hiszen  ez  Arlón  már jól
kiépült. Mai társadalmunkban
az   élethosszig   tartó   tanulás
nagyon fontos,  a szociális te-
rületen ezt a tanulást a jogsza-
bályok is előírják. Tehát, ahol
a szociális problémák halmo-
zottan  jelentkeznek,  ott  még
fontosabb  a  gyakorlott  szak-
emberek megléte. Folyamatos
az  igény  az  ellátok  részéről  a
szakemberek képzésére, így az
ÉRÁK       munkahelyteremtő
szerepet tölt be, mivel az eddi-
gi   szociális  képzések  sikere-
sek   voltak   -   hangsúlyozta
Elekné Almási lbolya.

Továbbra is pahner

Az ózdi és térségi önkomány-
zatok,   valamint   szociális   in-
tézmények       megkeresésére
már    harmadik    alkalommal
szervezett    szociális-asszisz-
tens   tanfolyamot   az   ÉRÁK
ózdi   kirendeltsége.   A   2002.
decemberében  indult  képzést
támogatja  a  Megyei  Munka-
ügyi Központ is.

-A hallgatók munka mellett
végzik  tanulmányaikat,  intéz-
ményünkben  800 óra elméleti
képzésben     részesülnek     és
intézményi  gyakorlaton  vesz-
nek részt. Elmondhatom, hogy
magasfokú     elhivatottságról
tesznek         tanúbizonyságot,
hiszen   választott   hivatásuk-
nak    megfelelő    szakmában
bővítik az  ismereteiket.  Igény
esetén   továbbra   is   partnerek
vagyunk,     s     folyamatosan
szervezzük   a   szociális   kép-
zéseket,   mivel   élénk   érdek-
lődés  tapasztalható  -  mondta
Fazekas   Zoltán,   az   ÉRÁK
ózdi  kirendeltségének  vezető-
je.
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Az oklatás és nevelés szerepe
a roma gyerekek integráoiőjában

ak,konferenc]atSzarvaso
Pedagógia,ikaráriTöbbmegyébői'képviselteitékmagt!kcn

jöüek\Békésből,\Csongrádból,Szoinokmégyé
d sz.i.nvonaicis emegyébőlis.\É`rdemésvo»meghali§dtni

cig,ánys.s,o.!e.I?pEfí:|ö_n_k9±TffláT.yzÉe|.O_k|'_9y
távoli Borsod`esa

A  konferencia  rang).át  emelte,
hogy  két  országgyűlési  képvi-
selőismegtiszteltejelenlétével.
Babák  Mihály,  aki   Szarvas
város  polgámestere   is,   vala-
mint  Domokos  László.  Meg-
jelenésükkel,   Babák   Mihály
hozzászólásával   bizonyította,
hogy  szívügyüknek  tekintik  a
cigány kérdést, elsősorban a ro-
ma   gyerekek   oktatását,   ne-
velését.

A      megnyitót       Szakács
Mihályné    dr.     a     főiskola
Pedagógiai   Karának   főigaz-
gatója tartotta.  Előadása rövid,
tömör, lényegre törő, jól átgon-
dolt   volt.   Beszélt   az   intézet
szervezeti   felépítéséről:   a  ro-
mán, szlovák és cigány etnikai
képzésről.  Hangsúlyozta,  hogy
társadalmi igény volt a cigány-
oktatás   beindítására.   Céljuk,
hogy   elkötelezett  pedagógu-
sokat neveljenek, akik képesek
a Nemzeti Alaptanterv cémű-
zéseinek  megvalósítására.   Az
oktatás, nevelés nagyon fontos
elemének  nevezte  a  főiskola
gyakorló iskoláját, ahol cigány
és nem cigány gyerekek tanul-
nakegyütt,tehátafőiskolahall-
gatói   már   itt   találkoznák   a
különböző képességű gyerekek
oktatásával. Megtanulják, hogy
keresni kell az új  módszereket
az eredményes munkához.  Ki-
emelt feladatnak tartja a Íőisko-
la, hogy a hallgatók merismer-
jék  a  cigány  gyerekek  szüleit.
Szembesülj enek  életvitelükkel,
szociális problémáikkal,  kultu-
rális  hagyományaikkal.  Ismer-
kedjenek  a hallgatók  a  cigány
nyelwel, kultúrával.

A   főiskola   felvállalta   a
pedagógus  továbbképzést.   A
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már   gyakorló   nevelőket   is
érzelmi      befolyásolásra,      a
másság elfogadására buzdítják.
Vannák  a  főiskolánák  cigány
számazású hallgatói. A Íőigaz-
gató  asszony  dicsérte  szorgal-
mukat,  tanulásban  elért  ered-
ményeiket.

Végül   köszönetet  mondott
Pusztai  Józsefnek,  a  szarvasi
cigány  önkományzat  vezető-
jének,   az   iskolának  nyújtott
segítségéért.   A   megjelenteket
am kérte a Íőigazgató asszony,
hogytámogassákaÍőiskolacél-
jainak megvalósulását és  a to-
vább tanuló cigány számazású
tanulókat.

Igen szemléletes előadást tar-
tott  Berki  Judit,  a  Miniszter-
elnöki  Hivatal  roma  ügyekért
felelős politikai államtitkár he-
lyettese.   Előadásában   ismer-
tette  a  fenti  hivatal  szervezeti
stniktúnáját.   Előadását  vetített
képekkel tette szemléletesebbé.
Beszélt  a  roma  ügy  kiemelt
feladatairól, az integráció szük-
ségességéről.  Ecsetelte  a szak-
mai   irányítás   szükségességét,
mely  megkívánja,  hogy  több
roma  számazású  ember  ke-
rüljön  a  közigazgatásba  és  a
közoktatásba.  Hangsúlyozta az
intézmények hatékonyabb mű-
ködésének szükségességét és a
hatékonyság  ellenőrzését.  Em-
lítést  tett  a  Twinning,   avagy
spanyol programról, mely a két
ország tapasztalatainák cseréj ét
jelenti.   A  program  keretében
szakember cserét  is teNeznek.
Végül  az előadó megemlítette,

|°t8ygri::Seí#eftdéekprao#::
mely a 2005-2015  évre szabja
meg a feladatokat.

A következő előadó dr. Rád-
H Katalin, az Oktatási Minisz-
tériuin  főosztályvezető  helyet-
tese.   Előadásában   az   esély-
egyenlőség  megteremtésének
szükségességét  hangsúlyozta.
Szerinte a mai képzés erősíti a
szociális hátiányokat. Kiemelte
az  óvoda  fontosságát.  A  köz-
oktatás feladatai között az aláb-
biakat emelte ki:  az  iskola  ad-

jon  korszerű  műveltséget,  túl-
terhelés helyeft,  fejlessze  a ta-
nulók képességeit,  adjon  szak-
irányú  képzést  és  tegye  lehe-
tővé    szakma    megszerzését.
Negyedik osztály végére el kell
émi,   hogy  minden   hátiányos
helyzetii  gyerek  felzárkózzon.
Ezt  csák  differenciált  ismeret-
átadással   lehet   megoldani.   A
következőkben  az  előadó  be-
szélt  a  középiskolákban  és  a
felsőoktatásban  tervezett  szer-
vezeti  és  felvételi  változások-
ról.  Felhívta a figyelmet a Ka-
posvárott  megjelenő   szákmai
folyóiratia, amely szakmai gya-
korlatokról ír.

Prof.  Forrai  Katalin  tan-
székvezető,   egyetemi  tanár  a
baranya  megyei   nemzetiségi
oktatásról  beszélt.  A  meglévő
nemzetiségi  tanszékek  mellett
igény  jelentkezett  cigány  tan-
szék  lédehozására  is.  A  több
neinzetiségű  megye  lakossága
az átlagosnál jobban tolerálja a

Íis:.?!#:Íe,jeeéel:±te;t,G:n±
Gimnázium is. Elsőként Zsám-
békon,   ezután   náluk   alakult
cigány  tanszék.  Ma  még  terv,
de    hamarosan    megvalósul,
hogy  a  hallgatók  tanári  diplo-
mát is kapnák. A továbbiakban
az  előadó  ecsetelte  a  cigány,
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illetve   roma   szó   használatát.
Tapasztalataira  hivatkozva  el-
mondta, hogy az ország legna-
gyobb  részén  az  egyszerű  ci-
gány emberek magulm vonat-
koztatva a cigány megnevezést
használják. Indokuk, hogy a ci-
gány szó egy népcsoport neve.
A roma viszont csak egy cigány
embertjelent.Úgykellhas2nál-
ni a cigány elnevezést, hogy az
ne sértést, hanem hovatartozást
jelentsen.  Végül  aiTól  beszélt,
hogy  a  cigány  gyerekeket  ok-
tató, nevelő pedagógusokat úgy
kell kiválasztani, hogy a jelent-
kező fiatalt ne a kényszer hajtsa
erre a pályára, hanem vizsgáhi
kell   érzelmi   kötődésüket   a
cigány gyerekekhez.

A hozzászólások közül kettőt
emelek   ki.   Kasuba   József
Szarvasról  arról  beszélt,  hogy
sok a tehetséges cigány gyerek,
csak  bátorítani,  felkarolni  kell
őket.  Ha  segítik  ledolgozni  a
hátrányukat,  jó  eredményt  ér-
nek el.

Kótai  AAadár  Ózdról,  arra
hívta  fel  a  figyelmet,  hogy  a
cigány gyerekeket tolarenciával
kell  nevelni  az  eredmény  ér-
dekében.   Beszélt  anól,   hogy
nagy  bajnak  tartja,  hogy  az
iskolázott cigány fiatal letagad-
jaszámazását,pedighanyíltan
vállalná cigány mivoltát, meg-
ismemék,  munkájával,  maga-
tartásával   tiszteletet   szerezne.
Nagy baj, hogy sok fiatal tanul
és  utána  munkanélküli   lesz,
nem   tud   elhelyezkedni.   Mi
ösztönözze   akkor   a  kömye-
zetében élő cigány fiatalokat a
tanulásra?

Raduly  lstván,  az  Oktatási
Minisztérium osztályvezetője a
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cigány     kisebbségi     önkor-
mányzatok szerepéről  beszélt
a roma gyerekek oktatásában.
Hangsúlyozta,   hogy   törvény
született   a   kisebbségek  jo-
gairól.    Megemlítette,    hogy
hétszáznál több cigány önkor-
mányzat alakult.  Hatékonysá-
guk azonban sok kívánnivalót
hagy maga után. Miért? Nincs
törvényi   háttér   (Mihez   van
j oga az önkományzatoknak?)
Nincs kellő  szakmai  irányítás

és   hiányzik   a   finanszírozás.
Eredményük,    hogy    támo-
gatják    a   cigány   gyerekek
oktatását,  óvodáztatását.  Két-
három év óvodai nevelés biz-
tosítja a sikeres iskolakezdést.
Fontos    megemlíteni,    hogy
sokan  úgy  érvelnek,  hogy  a
cigány szülők nem szeretik az
iskolát.   Az   iskola,   a   peda-

gógusok   szeretik   a   cigány
szülőket?  Ördögi kör.  Raduly
lstván  beszélt  arról,   hogy  a

cigány   önkormányzatoknak
egyetértési joga  van  a  falusi,
városi  önkományzatok  okta-
tási  tervével.  Ha  nincs  szak-
ismeretük, kérj enek segítséget
szakemberektől.  Elismeréssel
beszélt  arról,  hogy  a  cigány
önkományzatok    segítik    a
helyi   cigányok   megélhetési,
vállalkozási pályázatainak  el-
nyerését.

Hasznos volt a konferencia.
A tartalmas előadások segítik

a   következő   időszak   mun-
káját.   Vitát   indított   a   hall-

gatóság   körében.   Nemcsak
hozzászólások     alkalmával,
hanem ebéd előtt, alatt és után
is csoportokba verődve kicse-
rélték  gondolataikat  a  hallga-
tók.   Egyesek   eldicsekedtek
eredményeikkel,   mások  szo-
morúan   beszéltek   az   egyes
embereket ért sérelmekről.

Wuscher Anna

A Szoció East `Egyesület
és konzorciumi

3#j:Liunió
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a vendégeket,
roma diákokat,
felnőft roma
és nem roma
érdeklődőket.
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Farkas Kálmán a kávéház ve-
zetője,   író,   újsági'ró   bevezető
előadásában tájékoztatta a ven-
dégeket,   milyen  témák   meg-
beszélésére kerül sor a kávéház

programjában, majd megtartot-
ta első előadását ldentitás, ket-
tős  identitás  címmel.  Ezt  kö-
vetően Nagy Pál egyetemi ok-
tató A cigányság eredete és ma-
gyarországi   története   címmel
adott részletes áttekintést e kér-
désről.

Farkas  Kálmán  előadásánák
bevezetőjében   feltette   a  kér-
dést: mi a fő célja a roma kultu-
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ldentitás és töhénelem

rális   kávéháznak?   Elsősorban
az,   hogy   rádöbbentse   saját
identitásukra, annak vállalására
a cigányokat.  Őnbecsülést sze-
rezzenek, ezt fejlesszék és erő-
sítsék.  Ez  azonban  csak  akkor
lehetséges, ha megismerik saját
történetüket,   kultúrájukat,   ha-
gyományaikat,   hiedelem  vilá-
gukat,    énekeiket,    táncaikat,
gazdag  zenekultúrájukat,  mert
valójában csak az a roma tudja
vállalni identitását és büszke rá,
aki művelt, olvasoft, ismeri né-

pének történelmi sorsfordulóit.
Az előadó  egyebek között a

kettős  identitásról  szólva meg-
említette:   ennyivel   gazdagab-
bak a romák, mert mint magyar
állampolgárok a kettős  kultúra
résztvevői,   s   a  roma  kultúra
mellett  megismerhetik  a  ma-
gyar   kultúrát   és   szereplői   a
magyar  társadalomnak,  kultú-
ránák,  történelemnek,  mindan-
nak, ami a Kárpát-medencében
történt és történik.

Ezt követően az író-újságíró
a  kultúrák  szerepéről, jelentő-
ségéről     szólt.     Előadásában
hangsúlyozta: nincsenek alá és
felé   vagy   mellérendelt   kul-
túrák.    Egyenrangú   kultúrák
vamak. Ilyen a roma kultúra is.
S  mint  a  magyar,  úgy  a roma
kultúra  sem  „tiszta",  mert  az
évezTedes együttélés, a vándor-
lások  során  különböző  népek

kultúrája  egymásra  hatottalq  s
azt beépítették saját kultúrájuk-
ba.  Egyetlen  nagy  gond:  még
mindig  nem  ismeri  elég  mé-
lyen   és   sokoldalúan  a  társa-
dalom a roma kultúrát, a roma
hagyományokat,    stb.,    hogy
megfelelően tudná azt értékel-
ni.  0lykor csak felszínesjelen-
ségekből  von  le  téves,  olykor

pejoratív     következtetéseket.
Ezért  van  szükség  hozzáértő,
olyan  roma  és nem  roma  elő-
adókra,   néprajzosokra,   taná-
rokra, írókra, újsárirókra, akik
a cigányság igazi történéseivel,
kultúrájával   ismertetik   meg
hallgatóikat.

Farkas Kálmán külön szólt a
kiváló   néprajztudósok   mun-
kásságáról, akiknek talán a leg-
többet köszönhet mind a tudo-
mányos  világ,  mind  a  közvé-
lemény,  hogy  megismerkedhet
a   romák   csodálatos   mese   és
mondavi lágával, hagyományai-
val, azzal a küldetéssel, amit az
erdélyi   magyarul   beszélő   ro-
mák  a  magyar  mese  és  mon-
davilág  őKésében  tanúsítanak.
József főhercegtől  Erdős  Ka-
mmon keresztül, a Csenki test-
vérekig,   Bari  KárolytóI   Dr.
Bódi Zsuzsáig áttekintést adott
arról a kutatómunkáról, amely-
nek a társadalom sokat köszön-
het.  Kiemelte  Erdész  Sándor
néprajzkutatót,   aki   Szabolcs
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szülöttje   és  jelentős   szerepet
vállalt abban, hogy az egykor itt

:tonedgt:kkemTaí#:t%;::
dezte,  s  több  mint  300  mesét

gyüjtött   tőle.   Farkas   Kálmán
úgy igyekezett áttekintést adni a
témáról, hogy a megye gazdag
hagyományaival ötvözte.

Az  előadó  ezek  után  arról
szólt, hogy a történelem folya-
mán  mindig  a  haladás  mellett
álltak  a  hazai  romák.  Bizonyí-
tottak   a   Rákóczi   szabadság-
harcban való részvételükkel, az
184849-es   forradalom   ágyú-
öntőivel, Gábor Áron és a ro-
ma zenészek helytállásával, ott
voltak  az  1.  és  11.  világháború
barikádjain,   sokan   résztvettek
1945 után az első demokratikus
magyar   hadsereg   megterem-
tésében,  az  56-os  forradalom-
ban.

Az  előadó  szólt anól,  hogy
milyen témákat beszélnek meg
a Roma Caféban, s befejezésül
arról  beszélt:  olyan  időszaknak
vagyunk  a  tanúi,  amikor meg-
született  a  roma politika,  s  ma
már   roma   politikatudomány
megalapozásáról  beszéhek  tu-
dományos  körökben.  Idáig ju-
tottunk el, a cigányságot tagadó
1961-es  MSZMP  KB  határo-
zata óta.  Államalkotó tényező-
vé  vált  a  magyarországi   ci-

8ánysá8.
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Heged&,s Só„dor         foTbeanng,í[tá:
nánk  a  peda-
gógiai témájú
könyvek  for-
galmi  adatait,
a      Bordács
Margit-Lá-
zár       Péter
szerzőpáros
Kedves

könyv"  című
kötete mindenképpen a  legkeresettebb tiz
között  leme.   Lázár  Péter  Kedvesháza
ugyanis  mára  már jól  ismert  pedagóSai
fogalommá vált.  Ami  általa megvalósult
egyike  a  számon  tartott  s  ígéretes  hazai
altematív   iskolakísérleteknek.    Gyüjtő-
fogalma azoknak a módszereknek és gya-
korlatoknak,  amelyeket  -  Bordács  Mar-
rittal közösen - dolgoztak ki a roma és a
hátrányos   helyzetű   gyerekeket   nevelő
pedagógusok  számára:  tanítványaik  jobb
megértésére,   sikeresebb   szocializálására,
tanulási eredményességiik fokozására.

Lázár Péter ízig-vérig pedagógus, s mi-
vel maga is belülről élte meg a kedvező és
visszatántorító    folyamatokat,    hivatása
küldetéstudattal is párosult. Három saját és
tíz  fogadott  gyereket  nevelt  fel.  Hétgye-
rekes  roma  családban  született,  ahoman
négyévesen kényszerült el, s a berkeszi ne-
velőottiionban élte az állami gondozott ci-
gány gyemekek életét. Középiskolás kora
óta nyaranta kőműveseknél, téeszekben és
vasgyárbandolgozott,hogyatanulmányai-
hoz  szükséges  anyagiakat  előteremtse.  A
főiskola  elvégezése  után  Berkeszre  ment
vissza,  s  nevelőotthoni  tanárként  helyez-
kedett el, majd  1994-ig hivatásos nevelő-
szülő lett.  Nyírtelekre vezetett az útja, ahol
meghirdettek  egy  pedagógusi  állást,„ amit
valahogy senki sem ákart betölteni. 0 ter-
mészetesen elvállalta.

Adott volt tehát egy iskola, ahol a roma
gyerekek  egy  része  eredménytelen  volt,
megbukott   korrekciós   osztályba  került.
Egyrészt azéft, hogy  egyéni ütemben ha-
ladhassanak  a tanulásban,  másrészt azéri,
hogynezavaÉákatöbbiosztálybanatanu-
lást" - olvasható a könyvben az alaphely-
zet.  S  imen  kezdődik  tulajdonképpen  a
Kedvesház története.  A  gyerekeket addig
tanítóknehezményezték,hogyakisdiákok
mosdatlanok,   rosszul   öltözöttek.   Lázár
tanár úr már a nyarat azzal töltötte, hogy
közéjük járt a telepre, a zsírpapírral töltött
ablakok   mögé   lakásaikba,   kirándulni,
strandra  vitte   őket,   megtanította  vala-
mennyit  baseballozni.   Az   igazgatónőtől
szabad  kezet  kapott.  A  gyerekekkel  kö-
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zösen  dolgozták  ki  a  szabályokat  együft      varázsolni   ebben  a  különleges  iskolá-
találták ki  mindent.  Nem  ragaszkodtak  a      ban-kollégiumban.
hagyományos órakeretekhez, s saját eucép-          A könyv azon túl, hogy a kudarcra ítélt
zeléseikhez alakították a tantemet is, amit      cigány  tanulók  körében  elért  pedagógiai
rövidesen -éppen ezéft, a többi tanterem-      sikertörténetével  ismertet meg,  méghozzá
mel   összevetve   -   „otthonosztály"-nak      szépirodalmi stílusban, tanári módszertani
kezdtek a gyerekek nevezni. Büszkék let-      kiadványnak is tekinmető, megjelenése óta
tek rá, hogy nekik különb osztálytermük,      több  tanítói-tanári  továbbképzés  alapja  is
óráik, és tanítójuk van, mint a többieknek.      volt. A pedagógusok mellett haszomal for-
Minden arról szólt, hogy othonosan érez-      gaüaüák mindazok, akik közelebb kíván-
zék magukat (sőt: otthoni körülményeiket      nak  keriilni  a  cigány  gyerekek  leuceihez,
tudva: még amál isjobban). Nem a tanár-      ákiket érdekel, hogy mi húzódik meg lát-
nák való megfelelés motiválta őket.  Oko~      szólagos vadócságuk mögött. A ,Kedves-
san rá lettek szoktatva arra, hogy az érté-      könyv" a tolerancia könyve, ajánlható tehát
keket keresve egymásban, nem bántó mó-      mindenkinek,  aki  nyitott  és  fogékony  a
don maguk ismeriék el vagy bírálják oszl      másság iránt.
tálytársuk  tudásác   teljesítményét,   fejlő-
dését.   Ami   egyre   látványosabbá   vált.          ,4 %/e/e/ a Gyemkekérf s.O.S.  '90 Á/cr-uEíe.%;ío*;=éoágí:,. h:;á__ás;.ÉáL  cgatáq±     Pí.yány. n:ggnbjti_±Éb]9±.^a.E:í,n..=,z^fi,aÁ , 33on:_

szocializációjuk  okozta  azokat  a  hátrá-      kó.#)"b.adő B/. gondozfa, s a ki.adójó/ meg-

:yepn?etstge:yneekrá:ft:lí;tFkgrfi:ltgt:ríd:    íer?:'Í?,:„ .-.-.-.-.-.-.-.-
páros  és  csoporios  tanulásszervezési  for-          A   ,Romológiai  Kutatóintézet  Közle-
mák  után  az  egyéni  megerősítést  és  kö-      ményei"   sorozat   újabb   családtagokkal

Z%:Ít%íP[:iéősttéí:?]8;]€z#fi#o#eóign::geE    bhődY::tti,Asszje;E:nteékűí:á:%sBnaé'ágá:`z?i
drámajátékok   bevezetése,   amibe   nagy      Julianna által szerkesztett sorozat 7. és 8.
örömmel   kapcsolódtak  be   a  gyerekek.      sorszámot viselő mindkét kötete Nagy pál
Olyan   házi   feladatokat  kaptak,   amibe      munkája.    Előbbinek    a    „Cigányperek

Ée;nrö?::3:khvfi°:#fi:vse#teőkj:tii:b3:LT;;    T:"rrtiff:kBZ8:L!:í 5c%#Í', ::i!2;óa,
mert   akik   nem   érezték  jól   magukat   a      (1721-1830)" címet nyomták fedőlapjára.
sajátjukba,   ide  kívánkoztak  át.   Közben      Nagy pál neve nem csenghet idegenül sen-
javában készült a Kedvesház Kollégium. A      kinek, aki valaha is elmélyült a cigányság
tanév végén voltak, akik a második osztály      hazai múltjában, hiszen alig akad történel-
tananyagával  is  megbirkóztak  már...  Ha      mi  munka,  amely ne hivatkozna eddig  is
Makarenko nem foglalta volna le magá-      egyik  vagy  másik  írására.  A  rendi  társa-
nak  amak   idején,   most  nyugodtabban      dalom idejének cigánytörténetről l998-ban
írhatnám le: pedagógiai hősköltemény ez a      medelent könyve korszakhatárvolt a hazai
javából.                                                                     ciganológiában, romológiában. Ez a levél-

A   „Kedveskönyv"   mindent  magában      tárosi-történészi alapossággal, tudományos
foglal, amit erről a sikertörténeúől érdemes      eszköz-készlettel   (okadatolással,   pontos
tudni,   s   amit  a  módszerekből   érdemes      hivatkozásokkal,   időrendi   szerkezetben,
aualmazni. A technikák, játékleírások, ta-      tényszűréssel   és   forráskritikával)   megír[
nácsok, ötletek, mind szabadon felhas2nál-      könyve   végérvényesen   elrekesztette   a
hatók.  Miként a  színes  kartonmellékletek      korábbi  évtized handabandázó,  délibábos,
macikái is, amelyek oly sok fontos és kel-      történelemhamisító   cigány   álhistóriáinak
lemes élménytjelentettek a gyerekeknek, a      könyvpiaci úüát. Már akkor feltűnt, hogy a
másság   megélését   segítő   pódiumjáték      szerző  memyire  magabiztosan  kezeli  a
mind-mind   arról   szólnak,   hogy   nem      forrásokac  s  mily  nagy  mennyiségű,  ko-
véletlenül, s nem érdemtelenül ismerték el      rábban sehol sem publikált, sokszor szinte
Lázár péter munkásságát a Tolerancia-és a      morzsányi  utalásokat fedezett  fel,  s  adoft
Solt ottilia-díjjal.                                                    közre. Magamban már ákkor az első igazi

A Kedvesház pedagógiája és sikere az      cigánytörténészként   ünnepeltem   Nagy
együttműködő tanulásra épül. A tanulási      Pált, aki akkori könyve elős2avában prog-
kömyezet,  a  tananyag-  és  munkaszer-      ramszerűen   külön   tanulmányban   rög-
vezés   titkait   is   közkinccsé   teszik   a      zítette:  hogyan  és  mit kellene  górcső  alá
szerzők. A könyv belső ftlggeléke színes      vemie   mindazoknak,   akik  valóban   az
rajzokkal, kitöltött tesztlapokkal és sok-      igazsághoz ákamak közel kerülni. Ő maga,
sok  fényképpel  támasztja  alá:  a  gyere-      azóta is e program szerintkutat és publikál.
kek  hétköznapjait   is   sikerült  ünneppé      Mostani köteteit időben ugyan megelőzi a
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2001 -ben közreadott „Cigányperek a Dél-
Dunántúlon  (1796-1847)"  című  munka,
métis hámas ikrek. Testvéné teszik őket a
témán túl Nagy Pál gondos szerkesztő el-
vei  is.  I,apról-lapra eredeti forrásközlések
követik egymást,  a lábjegyzetben  számos
kiegészítő, illetve magyarázó tájékoztatás-
sal. Kis és nagy bírósági ügyek, nyomozá-
sok adatai olvashatók a peres kötetetekben
a tyúklopástól a gyilkosságokig. Nyomon
kövehetők általuk az úriszékek és a városi
bíróságok, a vámegyei törvényszékek, s a
szolgabírók 18-19. századi működése épp-
úgy,  mint  anyanyelvünk,  hivatalos  nyel-
vünk  és   helyesírásunk  akkori   állapota.
Nagy Pál ugyanis betűhíven közli  az ok-
mányokat.  Igy  gyönyörű  nyelvi  fordula-
tokra  is  rácsodálkozhatunk.  a3gy  helyütt
például ekként érvel egy peri)evont cigány:
Debreczenben, nincs nagyobb a fejemnél,
vesszen el, ha vóltam".) Képet kaphatunk
tehát a bevádolt cigányok védekezési tech-
nikájáról is, de egy-egy tanúvallomásokból
kibontakozó történet ennél is többet mutat
meg. Persze, csak ha a szívünkkel is olva-
sunk! A tiltott csavargáson kapottak között
szerepel  egy  reamentjéből  megszökött,
többszörös  hadifogságot  elszenvedett  ci-
gány katona éppúgy, mint egy cigánylány,
akit rabságra vetett bátyja szabadításában
véltek  vétkesnek.  Káromkodó,  átkozódó,
szerelemféltő, félrelépő, s zsiványkodó ci-
gányok hajdanvolt alakjai kavarodnak elő
a múltból. Néhányan áldozatok, vagy káro-
sultak. Többségük viszont bűnösnek talál-
tatott az erőszaktevésben, a tolvajlásban, a
szerzésben,  a  hamiskodásban.  Azt  azon-
ban, hogy nemcsak ilyen cigány alakok né-
pesítették be a hátrahagyott évszázadokat,

a siklósi  cigányok
múltját   szemléző
forráskötet  igazol-
ja. Ebben háziadó-
összeírások,   cigá-
nyok  által  fizetett
földesúri   árendák
(haszonbérletek),
a jobbágyi  terhek
egy  részétől  való
mentességet bizto-
sító   robotváltság-
jegyzékek   és   úr-
béri táblázatok jel-
zik:  akadtak  nagy
számban   szorgos
és dolgos, becsüle-
tes és becsben tar-
tott   cigányok   is
ugyanabban a kor-
ban.  A leporolt és
rendszerezett   ira-
tok  közzétételével
Nagy  Pál  mintát
ad   az   eljövendő
kutatóknak és szá-
mos     érdekesség
hozzáférését  teszi
lehetővé a mai kor
emberének.   Rést
hasít  a  romantika
műcigányokkal
cikomyázott  kár-
pitián,  s  a  per-  és
adóiratok  sajátos
de  segítségével  a
körvonalazódik

nézőpontjából  ugyan,
századok  homályából

valami   hús-vérszerű,
végre testet ölt,  az egyszer volt,  az em-
beri cigány.

Az említett Nagy  Pál-kötetek mindössze
ötszáz példáriyban jelentek meg, de a szek-
szárdi  Romológiai  Kutatóintézettől  talán
még beszerezhetők.

ElismerésJŐzsazollánnak,

Iapunkmunkalársának
Ma is érvényes a „The Prince
Wales  lntemational  Business
Leaders   Forum"   alapítója,
Károly  walesi   herceg   által
megfogalmazott     gondolat,
hogy   a  közösségeket  érintő
bonyolult      társadalmi      és
kömyezetvédelmi      problé-
mákat csák az üzleti világ tel-
jes   körű  bevonásával   lehet
sikeresen  megoldani.  A  Ma-
gyar Business Leader Fónm
OvlBLF) azokat a vállalatokat
tömöríti, melyek vezetői felis-
merik, hogy fenntard`ató,  fo-
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lyamatos   fejlődést  biztosító,
hosszú  távú  üzleti  sikereket
csakúgylehetelémi,hatámo-
gatják  a  helyi  közösségeket,
azaz   felelősséget   éreznek   a
társadalom   iránt   és   példát
mutatnak etikus üzleti maga-
tartásukkal. Az egyesület nem
a  pénzbeli  támogatás   nagy-
ságát helyezi előtérbe, hanem
az üzletemberek szakértelmét
és   hajlandóságát  a  partneri
együttműködésre a komány-
2ati  és  civil  szférával.  Az  el-
múlt években a Fónm tagsá-

ga  több   mun-
kacsoportban
aktívan   dolgo-
zott,   dolgozik
és       képviseli
azokat   az   ér-

tékeket, amelyek küldetésüket
végzik.  Az  MBLF  2003-ban
is   meghirdette   a   „Média   a
társadalomért"   nevet  viselő
díjpályázatát,    hogy    ösztö-
nözze   a  magyar  médiát   a
közhasznú,   közcélú,   közér-
dekű     összefogás     pozitív
példáinak  bemutatására.  Az-
zal a céllal, hogy többet pub-
likáljanak,      bemutatva      a
legjobb példákat a cégek tár-
sadalmi felelősségvállalása és
a     közösség     iránti     elkö-
telezettségük területén.

LD

A Magyar Business Leader
Fórum a díjat olyan újsáSrók-
nak   és   riportereknek   ado-
mányozza, akik objektíven és
hatásosan  tudósítanak  a  tár-
sadalom három szektora (üz-
leti,   kormányzati,   valamint
civil  szektor)  közöti  együtt-
működés, illetve közösségfej-
lesztés   legjobb  példáival.   A
2003.  évi  pályázaton  lapunk
munkatársa, Józsa  Zoltán,  a
beadott  munkáival  hamadik
helyezést ért el. Kollégánknak
az elismerést december 3-án,
Budapesten  Czakó  Borbála,
az   MBLF   igazgatója,   va-
lamint a zsűri elnöke, Betlen
János,   a   Magyar  Televízió
munkatársa  adta  át.  Az  ózdi
szerzőt   humanitárius   szel-
lemiségű   írásaiért,   valamint
karitatív        tevékenységéért
2002-ben  a  Magyar  Vörös-
kereszt  Média-Díj  elismerés-
ben részesítette.
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Szécsí Magda A világ személ
bekölölték
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Győtigy költő` beszél éle[éről -
1949.  február  28-án,  Petőfi

halála  után   100  évvel  szület-
tem,   Újkígyóson.   Tizenegyen
voltunk testvérek, de már csak
tízen vagyunk. A putik világá-
ból menekültem el, olyan mély-
ről és messziről, „ahová vacog
lemenni  a fény".  A  szegények
között   is   a   legszegényebbek
voltunk,  de  a  legboldogabbak
is,  mert  a  szeretet  összetartott
bennünket.   Ott,   akkor   régen,
még nem volt különbség cigány
és  nem  cigány  között.  De  ez
mára  kihalt.  Hiányolom  azt  a
szeretetet, amiben felnőttem.

F-~
Újkígyóson mi voltunk egye-

dül cigányok. A faluvégén lak-
tunk. A mi házunk volt az utol-
só,  utána  már  csak  a  határ,  a
mező következett. Nem igazán
volt   gyerekkorom,   mert   idős
emberek   között   nevelkedtem.
Nem emlékszem arra, hogy ját-
szottam volna. Egyszer anyám-
nak  cimos  epret  szedtem  egy
bögrével, de nem volt ez j.áték.
Néztem,  hogy  milyen  szépen
eszi az epret a kenyérrel.„ Ami-
kor  lóvásár  volt,  sok-sok  sze-
kérrel  jöttek  hozzánk  a  cigá-
nyok,  és hetekig ott vendéges-
kedtek nálunk.  Sokat meséltek.
Felnőtt meséket, amiket én nem
hallgathattam,  de mindig visz-
szalopóztam.   Lenyűgöztek   a
mesék.  Hogy  miről  meséltek?
A fáraókról, az öt tavakról, tál-
tosokról   és   a   nagy   folyóról,
ahonnan   mi   cigányok   eljöt-
tünk    valamikor.    Arról    is
meséltek,  hogy  miért  lettünk
vándorok,   hontalanok.   Ta-
lálgatták,  hogy, miért  ver  az
lsten  minket.  Es  megtudtam
tőlük,  hogy  azért  ver  minket
az  lsten,  mert  roszszak  vol-
tunk   egymáshoz.   A   nagy-

szüleimmel    sokat    utaztam
szekérrel.  Ott  ültem  a  sarog-
jában   és   ámulva  hallgattam
őket, bár órák teltek el a kér-
dések  és  a  válaszok  között.
Ők   soha   sem   beszéltek   fe-
1eslegesen.     Nagyon    bölcs
emberek voltak.

Z--
o[fa::Tőa€jftatuKdáo[tótv:#:
Lószakértő volt. Anyám apját
Kuslónak    hívták.    Ez    azt
J;#t6i:#doap:sozl:.nL*:3::

törzsbéli.  A  Káló  nagyapám
pedig Ducestyi törzsből  szár-
mazott.    Ez   azért   érdekes,
mert ez a két törzs nem háza-
sodhatott     egymás     között.
Elvileg. De ez mégis megtör-
tént, ami rendkívüli dolognak
számított...

LD

Z-®
Mióta   élek   magányos   va-

gyok,   pedig  többes   kötődésű
identitásom van. Nem csak ci-
gány  és  magyar,  hanem  sváb,
zsidó,  néger,  indián,  mert azo-
nosulni tudok velük és tisztelet-
ben  tartom  a  szokásaikat,  sőt
szívem teljes szeretetével tudok
feléjük fordulri, és ők is felém.
Nem véletlen,  hogy  a barátsá-
gaim  ezerfelé  hálózzák  be  az
életemet. t--

Én   prózában   nem   tudok
gondolkodni,   csak   versben!
Ezért nem vagyok igazi poli-
tikus.  Költő  vagyok.  A  fele
életemet     úton     töltöttem.
Útközben  írok,  szinte  belső
parancsra.     Aztán     papírra
vetem         az         agyamban
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megszületett   gondolatokat.
Legtöbbször hajnalban írok.f--

Leginkább a cigánytelepeken
érzem otthon magam, mert ott
még él a szeretet a másik ember
iránti  tisztelet.  Hd tehetem ha-
vonta   lejárok   vidékre.   Leg-
utóbb     Tamabodon    jártam.
Szömyűséges tragédia úgy élni,

á::ggka:t,tá#:kÉSEe[ZeéEás]stí
elképesztő   dolgokról,   az   el-
mondhatatlan   nyomorról,   ki-
szolgáltatottságról   tehetnek   a
kományok. Amíg ilyen körül-
mények  között,   cigánytelepe-
ken  élhetnek  emberek,   addig
nekünk nincs helyünk az Euó-
pai Unióban. Meggyőződésem,
hogy Magyarországon politikai
és   gazdasági   érdekek   miatt
kényszer asszimiláció folyik!

~a®
A    hagyományaink   meg-

őrzése   életbevágóan   fontos!
Sajnos úgy alakult, hogy már
az  én  gyerekeim  sem beszél-
nek  cigányul  -  de  öt  idegen
nyelven kiválóan -,  ez az én
sorstragédiám!    Négy    gye-
rekem  van:  Szilvia  (32),  Tí-
mea   (30),   György   (26)   és

György Attila  (18).  Unokáim
száma:  6. F--

18 évesen, 54 forinttal a zse-
bemben jöttem fel Pestre a2zal
az   elszánt   gondolattal,   hogy
jobbá  teszem,  megváltoztatom
a világot. De nem változtattam
meg...  Semmi sem történt, sőt!
Rosszabb lett a helyzet, mert a
cigányokat is  szembe állították
egymással.  Ilyen  soha  az  élet-
ben   nem   volt!   A   cigányok
őszinte   szeretettel    fordultak
egymás  felé!   Ma,  ha  egy  ci-
gánynak egy forinttal több van,
már  megöhék  érte.  Én  ezzel
nem tudok azonosuhi...

Z--
Elkezdtem  a  Klub  mozgal-

mat,  egyidőben  több  munkás-
szállón.   01yan   megszállottan,
hogy csoda lett volna, ha ekko-
ra  energiákkal  kudarcba  fiillad
a  kezdeményezésem.  A  kub-
bokban   énekeltek-táncoltak  a
cigányok,  de  nem  ez  volt  az
igazi  célom,  hanem  a  tanítás!
Oktatni   akartam   a  romákat,
híres magyar előadókat hívtam
meg    és    neves    cigányokat,
vagyis akkoriban csak egy volt:
Lakatos      Menyhért.       De

előadást   tartott   nekünk   Víg
Rudolftól    kezdve    Vitányi
lvánig  bárki,  akit  meghívtam.
Ugyanakkor, felakartam mutat-
ni   a   roma   kultúrát,   a   mi
megőrzött   értékeinket,   hogy
elfogadjanak   bennünket,   ne
legyünk idegenek.  De kevesen
vannak és voltak, akiket érdekel
kultúránk  kincses   birodalma.
Így tapasztaltam a 70-es évek-
ben.   Az   indiánokról   mindent
tudtak,   a   cigányokról   szinte
semmit! Nagy fájdalom nekem,
hogy   a   magyar   oktatásban
nincs  cigánynépismereti   okta-
tás.  De én nem  érzem magam
idegennek,  még  akkor  sem  ha
annák tartanak. Ez nem engem
minősít.    Aki   engem   máso-
drendűnek tart az nem érhet fel
hozzám... it>-

Vamak  kitüntetéseim,   ami-
nek nagyon örülök, mert mun-
kám     megbecsülését    jelz*.
Megkaptam a Köztársasági Er-
demrend    Középkeresztjét    a
költöi,  nyelvészeti,   műfordítói
munkásságomért.  1995-ben Ní-
vó  Díjat  írói  munkásságomért.
De van a Magyar Tudományos
Akadémiától  is  „Kiváló  isme-
retteijesztő"  díjam,  de  épp  oly

megtisztelő  számoma  a  Nép-
rajzi   tevékenységemért  kapott
kitüntetés is,1990-ből.

EÍ=H
A   verseimben   minden   ér-

zésem,   vágyam,  jelenem   és
múltam   fellelhető.   Ebben   a
pillanatban   „a   világ   szemét
bekötötték" című versem fejezi
ki legjobban a leHdállapotomat:

Ereimben s2umyad a vér
Tehetetlenségem az égig ér

Kudarcom mögött üldögél
A munkanélküli remény

A világ szemét bekötötték
Hogy   kihúzhassa   a   holnap

sorsjegyét

~aJ?
Mit   gondolok   a   saját   ver-

seimről?   Jó   kérdés!    Tudod
Magda, meglepő dolgok történ-
nek   bizonyos   irodalmi   mű-
vekkel.     Megírásuk     idejétől
fiiggetlenül,    mintha   belenő-
nének  a  jelen  valóságba.   Kj-
tűnik,  hogy  a  gyökerek  közö-
sek,  és  a  művek  segítik  a  va-
1óság  mélyebb  megértését.  Az
én valóságomnak is van közön-
sége,  olvasója,  tehát  értője.  A
többi nem érdekes...

Tes fftert
Rátok hagyom az éveket,
A gyönyörűsé`geseket.
H'a eljön a búcsú ideje,
Amely a múltam gyökere.

Rátok hagyom a memyboltot,
S a ragyogó napkorongot.
A rindíg vándorló holdat,
A szikrázó csillagokat.

Minderi keveset és ézépet, `
A tarka mezőket, a rétet.
Madarákat és vadakat,   `
A tengeft és a halakat.

Hegyeket és völgyeket,
S a kietlen szifteket.
Csordogáló Patakokat,
S árguló búzatáblákat.

Nektek` adom., őrizzétek,
Mi nekem a legkedvesebb.
Az imádott AIÍölden
Déli+bábbal a végtele

iír. (Tímeámnak és Gyuszkómnak)
Vándortársunkat, a szelet.
Esőverte emlékeket,

`   Ronggyá-ázott kínjainkat,

Szertefoszló álmainkat.

Rátok hagyom csak a szépet,
A szi,várványt, a felhőket,
Vágtató szilaj méneket,
Az`erdő vadjai<t, őzeket.

Nyikorgó dűlőutákat,
Gyemekkacajt és nyarakat,`F arkas ordító fagyokat

És zöldelő tavaszokat.

Ellentétes színeimet
Feketét és fehéret,
Elmúló sárga őszöket,
Megsebzett reményeimet.

Őrizzétek szűk hazámat,
-   Szívem, lelkem hol megíáradt,

`       ,Újkígyóst, Medgyest, Eleket,
Soroksárt - Pesterzsébetet.

Fejtsétek meg az emberek
Tekintetében a fényeket,
A sok-sok kérdőjeleket,
A titokzatos végtelent.

Rátok hagyom az életet,
A máig megfejthetetlent,
Amit idáig cipeltem,
S tűzzel itattam, etettem.

Ez a ti örökségetek...
Mert én szegénynek születtem,
De a tüzet megőriztem,
Őrizzétek örökségem!
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„Keményen megdolgoztam
mindig mindenért..."

Kende Tündével a nemrég fel-
újított  OCÖ   székházában   ta-
lálkoztunk Azontúl, hogy még
soha   nem  jártam   ott,   nincs

Jűnc[éúe7,~avjiágunk,fó.szerkeszi6'jéveiL

anyagilag. De nincs harag ben-
nem.  Elfogadtam  olyamak  a
kapcsolatunkat, amilyen. Tehát
a semmit. A nagyszüleimet na-

`    evoRSFÉNyKÉp
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}`

hiszen egy a cél, az elfogulatlan
tájékoztatás  és  a  romák  érde-
keinek  képviselete.  Majd  egy
forró  kávé  mellett  az  életéről
beszélt. t--

Szigetváron   születtem,   de
Dencsházán   nőttem   fel.    A
gyerekkorom  nem volt  túl  ró-
zsás  családi  okok  miatt...  Na-
gyon  szegény  családból  szár-
mazom.   Anyám  beás  cigány,
apám  sváb  számazású.  Apá-
mat nem ismerem. Nem vállalt
fel   engem,   csak  hallomásból
tudom,   milyen   ember   volt.
Anyám  Csertőn  dolgozott  ne-
velőnőként az ottani gyemek-
otthonban.    Amikor    férjhez
ment,  a nagyszüleim neveltek.
Anyámmal   nincs   semmiféle
kapcsolatom.  Éli  az  életét.  Én
soha nem számíthattam rá, nem
volt  támaszom  se  lelkileg,  se

24

történik.   Nagyon   nagy   sze-
rencse, hogy ő volt az életem-
ben. Sokat köszönhetek neki. A
szeretetét,  a  figyelmét,  a  rám
vigyázását  és,  hogy  mindig  a
javamat    akarta.    Nagyapám
hihetetlenül büszke ember volt.
Hagyományosan   élő,   gondo-
lkodó   cigány   ember,   aki   azt
akarta, hogy korán menjek fér-
jhez, mert ez a világban a nők
dolga. Ezt vallotta. Sajnos már
nem él.  Tüdőrákban halt meg.
Ami   a  büszkeséget  illeti,   de
pozitív  értelemben,  azt „nagy-
anyámban  is  felleltem.  0  cse-
lédként   élte   le   az   életét   az
orvoséknál. És amikor már nem
dolgozott  náluk,   de   rászorult
voha a segítségre, ő akkor sem,
de   akkor  sem  ment   segélyt
kémi.

F-q~
Nagyanyám javaslatára  a  8.

osztály elvégzése után nőiniha-

készítő    szakmunkásképzőbe
jártam,  amit kiváló  eredmény-
nyel  el  is végeztem.  Aztán  el-
mentem   Szigetvárra  középis-
kolába,   hogy   leérettségizzem.
Nehéz évek voltak, mert sokat
gúnyoltakacigányságommiatt,
és  mert  nagyon  szegény  vol-
tam!  Több  osztálytársam  nyu-
gati autóval érkezett az iskolá-
ba, én meg Dencsházáról bicik-
livel,  hogy  ne  kelljen  jegyre
költeni.  Hogy  legyen pénzünk
bérletre  és  tankönyvekre,  volt,
hogy 6 hektár répaföldet vállal-
tam,  amit én kapáltam reggel-
től-estig.   Keményen  megdol-
goztam   mindig,   mindenért...
Nagyapám betegsége miatt so-
kat  hiányoztam  az  iskolából,
mert  nagyanyámmal  felváltva
ápoltuk.  Kétiiaponta  én  men-
tem  el  a  Pécsi  Szanatóriumba
fiirdetni, etetni, vigasztalni.  Ez
meg   is   látszott   az   eredmé-
nyeimen.   Három   tantárgyból
megbuktam,    de    aztán    pó-
vizsgáztam. Lelkileg, a sok iga-
zságtalanság  miatt  úgy  meg-
viselt a  szigetvári  iskola,  hogy
végül  Csurgóra  iratkoztam  be
és ott is érettséSztem le. Majd
Pécsre    kerültem    az    RSK
képzésre.

LD

EÉ==

Gyerekkoromban  kevés  já-
tékom volt,  talán ezért vigyáz-
tam annyira mindig rájuk.  Egy
„Másenyka"babámamainapig
is   megvan.   Nagyapám  hozta
Moszkvából. De a biciklim volt
mindig a legnagyobb kincsem.
Nagyanyámék   mindig   igye-
keztek megvenni nekem amire
vágytam. Ahogy tőlük telt.

F--
Dolgoztam a Pécsi Rádiónál.

Első   interjúmat  Bogdán   Já-
nossal  készítettem,  a  Gandhi
Gimnázium        igazgatójával.
Mondta,   hogy  gyákomok   lé-
temre milyen profi módon kér-
dezek. Öriltem a dicséretének.
Talán  ezt  az  inteijúmat hallva
hívott Varga llona a Kossuü
Rádióba dolgozni. Igent mond-
tam, bár amikor leszálltam Pes-
ten  a  vonatról,  még  nem  tud-
tam, hogy hol éjszákázom. Vé-
gülmegtaláltamanagynénémet
és  nála  töltöttem  az  első  pesti
éjszakát.   A  másodikat  pedig
egy  111.  kerületi  kollégiumban,
áhol  végül   is   lakhattam.   Bár
Varga   lca  rengeteget  segített
rajtam, méris  am kényszerül-
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tem, hogy élni tudjalq hogy es-
ténként mosóport csomagolj ak,
de  még  így  sem  mondhatom

#e::#.?eméhezcmpesten.
EÍ±H

Az   iskoláim?   Művelődés-
szervezői  szakon  végeztem  az
ELTE-n,   de   jártam   Havas
Henrik   újságíró   iskolájába.
Ingyen. Ami nem kis szó.t--

Dolgoztam  a  Macikában  is.
Volt   egy-két   kellemetlen   él-
ményem,  amit  nehezen  éltem
túl, de sikerült. A Macika után
egy egész nyarat otmon töltöt-
tem   és   végig   gondoltam   a
lehetőségeimet, és az egész éle-
temet.  A  főiskolán  Íélévet ha-
lasztottam ekkor, mert képtelen
voltam kifizetni  a  költségeket.
Ki voltam borulva, de minden-
áron tanuhi ákartam, befejezni
azt,  amit elkezdtem.  Feljöttem
hátújbólPesde,d?megintnem
volt hol láknom. En nem adok

fel  semmit  egykönnyen!  Elin-
téztem, hogy beköltözhessek a
Mi   Asszonyunk   Mária   Nő-
vérek Otüionába, a tanító rendi
apácákhoz.  Oman jártam ki  a
Íőiskolára.   Ami  kisebb  prob-
lémákat okozoft, mert be kellett
volna  tartanom  a  rend  szabá-
lyait,  ugyanakkor  meg  kellett
felelnem  a  Íőiskola  elvárásai-
nak. Nem mehettem le 2 órán-
ként imádkozni a kápolnába, ha
egyszer  előadásaim   voltak   a
főiskolán. A Mária Nővéreknél
minden  cenzúrázott volt,  TV-t
is csak akkor nézhettünk, ha a
tisztelendő   anya  megengedte.
Persze, hogy szóvá tették, hogy
hiányzom, hogy titokban ciga-
rettázom. Ez nem mehetett így

ioováb:egEo|,kí:fáE|jáí;'|ygTyTsi:
mertem meg a féúemet,  aki a
Szabad   Sajtó   Alapítványnál
próbált segíteni rajtam. Addig-
addig  beszélgettünk   a  prob-
lémáimról, míg végül összehá-
zasodtunk.   Péter   nagyon  jó
ember. A magánéletemben bol-

dog  vagyok,  biztonságban  ér-
zem magam. Nincs különösebb
vágyam. A lányom élete a leg-
fontosabb,  hogy ő  rendben  le-
gyen,  tanulhasson,  egészséges
és boldog jövő elé nézzen.

=ffi
Nem  kimondottan  politikai

lapot akarok csinálni. Azt sze-
remém elémi, hogy a Világunk
a  híd  szerepét  töltse  be,  hogy
mindenkihez    szóljon,    hogy
valós értékeket képviseljen. Ez
a lap az OCÖ lapja. Temésze-
tesen  infomáljuk  olvasóinkat
az OCÖ  munkájáról  is.  De  az
elfogulatlan infomációáramlás
az álmom...t--

A  cigánynők  helyzete?  Azt
gondolom, hogy sokkal többet
kell  teljesíteniük,  hogy  meg-
feleljenek.   Halmozottan   hát-
rányos helyzetben vanna]q mert
sokkal      kiszolgáltatottabbak
minden  értelemben.  Bár  a  ci-
gány férfiaknak  is  túl  kell  tel-

jesíteniük,    hogy    elfogadják
őket.   Nehéz,   nagyon   nehéz
probléma   ez!   Egy   országnak
kellene  szemléletet  váltani  ez
ügyben is...

EÉ=H

Míg  fiatal  voltam,  azaz míg
nem  szültem  meg  a  kislányo-
mat,   nem   féltem   a   haláltól.
Most már igen. Szeremém látni,
mi   lesz  a  gyerekemből.   Sze-
remék  miatta  sokáig  élni.  Bár
hiszek az úijászületésben, hogy
új  élet  kezdődik  a  halál  után.
Azt gondolom, amit te írtál egy
versedben,  hogy  „  a halál  egy
kapu, ari az életre néz..."

F--
Nagyon  érdekel  a  filmezés.

Egy filmemmel már pályáztam
és igen jó visszajelzéseket kap-
tam. Szeretiiék egy oktatófilmet
csináhi,  de  nem tudom,  hogy
kapok-e   rá   tá,mogatást.   Re-
ménykedem.   En   mindig   re-
ménykedem.„

Szécsi Magda

Urió  nyelvi
sokszínűségéért  tevékemy-
kedő,  Kevésbé  Hásmált
Nyelvek  Euópai  lrodája
@BLUL) vezetői tálálkoz-
tik 2003. novembér  18-án
Budapesten  a  magyaror-,
szágí  nemzeti  és  etnikai
kisebbségek képviselőivel. ,'
Az  YEBLtJL  az  EurSpai
Unió  tagországaiban  élő
kisebbségek     nyelvének
védelmét   §zolgáló   szer-
vezet,   költségvetését   az

y  Európai  unió  biztosítja,
székhe}ye       Brüsszelben

van. A ivatal

gzbe`rbkegresztg:ftőnékéor:
mányzat  budapesti  szék-
házában       megrendezett
konferencián ,az  EBLUL
képviselői  ii;mertették  az
uniós   tországokban   már
működő Tagállami Bizott-
ságok,< tevékenységét,    a
kisebbsé9i  nyelvek védel-
mében    kialákított   poli-
tikákat.  Az Euópai Urió
2004.  májusában  történő
bővítését követőep, a csat-
1ákozó   országokban   élő

kisebbségek  előtt 'is  meg-
nyílik  majd  az  EBLUL
brüsszeli  irodája.  A buda~
pesti tanácskozáson a ma-
gyarországi   kisebbségek
képviselői  jelezték,  részt
kívánnak vemi az EBLUL
muhkájában.  A ^.felkészü-
léshez  a`  Szerb  Országos
Öhkományzat,ajánlottafel
közvetlen segítségét amak
érdekében, hogy jövő má-
jusig  megalakulhasson  a
magyarországi  tagszerve-
zet,  s  az  ország  csatlako-
zását követően, teljes jogú

ta8kéntrésztvehessenekaz
Euópai  Uhió  kisebbségi
nyelwédelmi     program-
jaiban.  Budapest  után,  az
EBLUL  vezetői   Szlová-
kiában,   Szlovéniában   és
Lengyelországban    talál-
koznak  majd  az  Euópai
Urióhoz csatlakozó orszá-
gokban   élő   kisebbségek
képviselőivel,     a    közös
nyelwédelmi politikák ki-
alákítása érdekében.

HEmffl
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tem, hogy éhi tudjak, hogy es-
ténként mosóport csomagolj ak,
de  még  így  sem  mondhatom

#ez:g.?eméheriempesten.
E=H

Az   iskoláim?   Művelődés-
szervezői  szakon végeztem  az
ELTE-n,    de   jártam   Havas
Henrik   újságíró   iskolájába.
Ingyen. Ami nem kis szó.t--

Dolgoztam  a  Macikában  is.
Volt  egy-két  kellemetlen   él-
ményem,  amit  nehezen  éltem
túl, de sikerült. A Macika után
egy egész nyarat ofthon töltöt-
tem   és   végig   gondoltam   a
lehetőségeimet, és az egész éle-
temet.  A  főiskolán  félévet ha-
lasztottam ekkor, mert képtelen
voltam  kifizetiii  a  költségeket.
Kj voltam borulva, de minden-
áron tanulni akartam, befejezni
azt,  amit elkezdtem.  Feljöttem
hát újból Pestie, d? megint nem
volt hol laknom. En nem adok

fel  semmit  egykönnyen!  Elin-
téztem, hogy beköltözhessek a
Mi   Asszonyunk   Mária  Nő-
vérek Otmonába, a tanító rendi
apácákhoz.  Onnan jártam  ki  a
főiskolára.   Ami  kisebb  prob-
lémákat okozott, mert be kellett
volna  tartanom  a  rend  szabá-
lyait,  ugyanakkor  meg  kellett
felelnem  a  főiskola  elvárásai-
nak. Nem mehettem le 2 órán-
ként imádko2ni a kápolnába, ha
egyszer  előadásaim   voltak  a
főiskolán. A Mária Nővéreknél
minden cenzúrázott volt, TV-t
is csak akkor nézhettünk, ha a
tisztelendő   anya  megengedte.
Persze, hogy szóvá tették, hogy
hiányzom, hogy titokban ciga-
rettázom. Ez nem mehetett így

íoováb±egEo,[ká3f:#[jáí:]]ygqyqsí:
mertem meg a fériemet,  aki  a
Szabad   Sajtó   Alapítványnál
próbált segíteni rajtam. Addig-
addig  beszélgettünk   a  prob-
lémáimról, míg végül összehá-
zasodtunk.   Péter   nagyon  jó
ember. A magánéletemben bol-

dog  vagyok,  biztonságban  ér-
zem magam. Nincs különösebb
vágyam. A lányom élete a leg-
fontosabb,  hogy  ő  rendben  le-
gyen,  tanulhasson,  egészséges
és boldog jövő elé nézzen.

Z--
Nem  kimondottan  politikai

lapot ákarok csináhi.  Azt sze-
retném elémi, hogy a Világunk
a  híd  szerepét  töltse  be,  hogy
mindenkihez    szóljon,    hogy
valós értékeket képviseljen. Ez
a lap az OCÖ lapja. Temésze-
tesen  infomáljuk  olvasóinkat
az OCÖ munkájáról is.  De  az
elfogulatlan infomációáramlás
az álmom...--

A  cigánynők  helyzete?  Azt
gondolom,  hogy sokkal többet
kell   teljesíteniük,  hogy  meg-
feleljenek.   Halmozottan  hát-
rányos helyzetben vannák, mert
sokkal      kiszolgáltatottabbak
minden  értelemben.  Bár  a  ci-
gány férfiaknak is  túl  kell  tel-

jesíteniük,    hogy    elfogadják
őket.   Nehéz,   nagyon   nehéz
probléma  ez!   Egy   országnák
kellene  szemléletet  váltani  ez
ügyben is...f--

Míg  fiatal  voltam,  azaz  míg
nem  szültem  meg  a  kislányo-
mat,   nem   féltem   a   haláltól.
Most már igen. Szeretiiém lári,
mi   lesz  a  gyerekemből.   Sze-
remék  miatta  sokáig  élni.  Bár
hiszek az újjászületésben, hogy
új  élet  kezdődik  a  halál  után.
Azt gondolom, amit te írtál egy
versedben,  hogy  „  a halál  egy
kapu, ami az életre néz..."t--

Nagyon  érdekel  a  filmezés.
Egy filmemmel már pályáztam
és igen jó visszajelzéseket kap-
tam. Szeretnék egy oktatófilmet
csinálni,  de  nem  tudom,  hogy
kapok-e   rá   tá,mogatást.   Re-
ménykedem.   En   mindig   re-
ménykedem...

Szécsi Magda

Urió  nyelvi
sokszínűségéért  tevékeny-
kedő,  Kevésbé  Hásznált
Nyelvek  Euópai  lrodája
a3BLUL) vezetői tálálkoz-
tak 2003. november  1`8-án
Budapesten  a  magyaror-,
szági  nemzeti  és  etriikai
kisebbségek tképviselőivel. ,
Az  EBLtJL  az  Euópai
Uniő  tagországaiban  élő
kisebbségek      nyelvének
védelmét   szolgáló   szer-
vezet,   költségvetését   az
Európai  Unió  biztosítja,
székhelye  ,    Brüsszelben

van. A Kísebbségi Hivatal

9ztie'rbkegresztgsezeőnk&or:
mányzat  budapesti  szék-
házában       megrendezett
konferencián  az  EBLUL
kébviselői  ii;mertették  az
uniós   országokban   már
működő Tágállari Bizott-
ságok,  tevékenységét,   a
kisebbsé8i  nyelvek védel-
mében   kialakított   poli-
tikákat.  Az  Európai  Urió
2004.  májusában  történő
bővítését követően, a csat-
1akozó   országokban   élő

kisebbségek  előtt is  meg-
nyílik  majd  az  EBLUL
brüsszeli  ifodája.  A buda-
pesti tanácskozáson a ma-
gyarországi   kisebbségek
képviselői  jélezték,  részt
kívánnak venni az EBLUL
muhkájában.  A  feucészü\-
léshez  a  Szeri>   Országos
Önkományzatajátilottafel
közvetlen segítségét amák
érdekében, hogy jövő má-
jusig  megalakumasson  a
magyarországi  tagszerve-
zet,  s  az  ország  csatlako-
zását követően, teljes jogú

ta8kéntrésztvehessenekaz
Euópai  Uhió  kisebbséri
nyelwédelmi     program-
jaiban.  Budapest  után,  az
EBLUL  vezetői   Szlová-
kiában,   Szlovéniában   és
Lengyelországban    talál-
koznák  majd  az  Euópai
Urióhoz csatlakozó orszá-
gokban   élő   kisebbségek
képviselőivel,     a    közös
nyelwédehi politikák ki-
alakítása érdekében.bmH

Fretyán I§tván
sajtóreferens
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Utazz
Bizonyára nem vélet-

len,  hogy  egyre  több  a
temészetgyógyász  ha-
zánkban, és egyre nő az
érdeklődés     a     Keleti
Gyógymódok      és      a
Buddhizmus           iránt.
Könyvek  százai  kerül-
nek e témában forgalom-
ba,    amik    megzavar-
hatják   gondolatainkat,
mert    egy-egy    könyv
homlok  egyenest  mást
állít ugyanarról  a prob-
lémákról,  ugyanarról  a
jelenségről.  Egy  olvasó
azt kérdezte  tőlem,  mit
tegyen,  ne  olvassa  eze-
ket  a  könyveket?     De
hogy     nem!     Olvassa
csak.  Minél több  szem-
szögből     látunk     egy
problémát,  amál köny-
nyebb  levomi  belőle  a
magunk  számára  hasz-
nosítható  tanulságot,  és
talán  az  igazi  értéket  is
megtaláljuk   a   szemét
között.  Mert  bizony  az
is van.

Az ember boldogság-
vágya   határtalan!   Bár
sok   ember   meg   sem
tudja  fogalma2ni,  hogy
mit  ért boldogság  alatt.
Pénzt?  Szexet?  Sikert?
Hatalmat?   S,  ha  igen,
ezek a dolgok valóban a
boldogság  kulcsai?  Azt
gondolom     időt     kell
számunk   e   kérdések
megválaszolására,     de
tudnunk     kell,     hogy
egyenválasznincs,mert
minden    ember    más.
Más  értékrenddel,  más
vágyakkal,  más  álmok-
kal él. El kell utazni ön-
magunkba,    és    ehhez
meg   kell   teremtenünk
azt a belső csendet, ami
elvezet   az   igazsághoz.
Saj át igazságunkhoz.

Ki   ne   tudná,   hogy

önmagad
-+álasz egy olvasónk kérdésére -

tudatalattinkban  mindenre   ott
van a válasz! Ami biztos, hogy,
ha nem a saját identitásunknak
megfelelően   élünk,   boldogta-

26

lanok   leszünk.   Megtanultunk     Azért  vagyunk  olyanok,  ami-
úgy  viselkedni,  hogy  „sikert"     lyenekvagyunk, mert a többiek

...,,,,,   1          .      ,        _      _      __.±._

ba!
„személyiségünknek"
nevezik.   Pedig   vala-
hol  a  leucünk mélyén
érezzük,  hogy valami
nagyon nincs rendben
bennünk, mintha saját
magunk  „mellett"  él-
nénk.   Rossz   a   köz-
érzetiihk,  elégedetl en-
séggel, állandó hiány-

j        érzettel  küszködünk,
holott  talán  sikereket
érünk   el.   A   lelkünk
szomorú,  mert  olyan
szabályok,      progra-
mok,  szerepek  és  be-
lénk   nevelt   viselke-
désminták   börtönébe
záriuk, amiknek tulaj-
don lényünkhöz a va-

!óságban semmi köze.
Igy,  persze  hogy  be-
tegek   és   boldogtala-
nok  vagyunk,  hiszen
leucünk  küldetése  az,
hogy ömaga legyen.

Hagyjunk   fel   a
réri,  hamis  szerepek-
kel   és   akkor   ismét
egész emberré válunk.
Meg kell tanulnunk, el
kell fogadnunk azt is,
hogy a problémák ér-
tünk  vamak,  a  prob-
1émák feladatok, ami-
ket   meg   kell   olda-
nunk,   akár   úgy   is,
hogy     valamit     fel-
adunk,   a   magunkká
válás  érdekében.  So-
kan leírták már,  én is
leírtam már nem egy-
szer, hogy elvemi va-
lakitől  csak azt  lehet,
ami nem tartozik va-
lódi   lényéhez.   Igazi
énjét  az  ember  nem
veszítheti  el,  és  nem
is    foszthatják   meg
tőle!     Minden    más
csupán     látszat     és
illúzió,     mely     egy
napon  óhatatlanul  az
enyészeté     lesz,     s

akkor  már  csak  az  Én   fog
uE>J     ```.``+`:"``+`'` ,.-- 'OJ     ',-_--_-_           .:
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„A szegények Karácsonya lélek,
a gazdagoké kézzelfogható

anya0-l- JJ

32 éves vagyok. Nem ismertem se apá-
mat, se anyámat. Intézetben lettem ember,
a kinti világban meg idegen. A mai napig
tanulom az életet. Nem kömyű! Mindigjót
akarok mindenkinek,  de sokszor kiderült,
hogy a jó, mindenkinek ,mást jelent. Nem
értem  hogy  lehet  ez...  Es  azt  sem,  hogy
miért nekem jutott ez a semmi élet. Ezen
gyakran  gondolkodom,  de  csak  összeka-
varodnák bemem a dolgok.

te~-
Bányásztanuló  voltam.  Vájár.  Dehogy

akartam én bányász lenni, hiszen úgy félek
a sötéttől, a mélységtől és mindentől amit
nem  értek!  Hogy  mit  nem  értek  a  bá-
nyászatban? A szenet. 0lyan szép és olyan
fimcsán keletkezilq aztán az emberek gyor-
sanelégetik.Aszénolyan,minténvagyok.
Nem lehet megérteni...

EÉ==
Nem voltam még szerelmes soha. Nem

tudom hogy kell azt csinálni, vagy csinálni
kell€  egyáltalán.  Elképzelésem  van róla.
Úgy képzelem, hogy egyszer csak jön egy
gyönyörű fekete kövér asszony, a 2sebébe
tesz és elvisz engem... Hát, ez a szerelem!
Vagy, nem?

Effi
2003.  novemberLdecember

Mindig  az  utcán   éltem.   Hozzá  lehet
szokni. Csak ahhoz nem, hogy ezért meg-
vemek az emberek és keresztül néznek raj-
tam.  Gyákran  érzem  úgy,  hogy  nem  is
vagyok. Csak képzelem, hogy élek.

EÍ=EE

6 hónapja 14 hajléktalannal élek egy VI.
kerületi pincében. A ház minden lakója tud
rólunk.  Ruhákat  adnak  nekünk  és  a  ma-
radék ételt. Cserébe mi takarítjuk a lépcső-
házat és az utcát. Egy feltételük van, hogy
csendben legyünk. Csendben vagyunk...

Ef=H
A    verseket    mindig    szerettem.    Az

intézetben Homonnai tanár bácsi sok ver-
set mondott neldink, ami úgy hatott rám
hogy símom kellett tőlülq mert az a költő
azt sem tudta, hogy a világon vagyok, vagy
egyszer megszületek, és megírta azt, amit
éizek: nincsen apám, se anyáni se istenem
se hazám... --

Gyereket?Énsohanemakarokgyereket
ene a világra!  Képzeld el megszületiie és
nem tudnék semmit adni neki. Aztán meg-
halnék, ő meg itt maradna egyedül a világ-
ban  és  ki  tudja mit tennének vele  a töb-
biek? És itt a halál! Azt is egyedül kellene
megélnie...   Úristen!   Nekem   ne   szüljön
gyereket egy asszony sem!  Annál  sokkal
jobban szeretem a meg sem születő lányo-
mat  vagy   fiamat!   Egyszer  azt  mondta
nekem valaki, hogy minden az enyém le-
het, ha nem élek a lehetőségekkel! Ez nagy
igazság  és  magamban  elengedek minden
lehetőségetazzal,hogynemjárnekemúgy
sem seinmi jó az élettől! Azt gondolom, a
boldogságot  is  tanítani  kellene  és  a  bol-
dogság elfogadását is. Ez lehet, hogy hü-
lyén hangzik, de nem annak, ákinek még a
levegővételtől is bűntudata van...

Z--
A karácsony csodaszép ünnep! Főleg ha

szakad a hó!  A hó egy csoda! Nincs nála
tisztább anyag a földön. Szeretek havat la-
pátolni, az meg külön öröm, hogy fizetnek
is érte. Mit csinálunk karácsonykor? Nem
tudom.  Biztosan  bemegyünk  valamelyik
hajléktalan szállóra imádkozni, rieg enni,
meg  melegedni.  Ó,  nagyon  szép  tud  ez
lenni!  Olyan kevés kell a boldogsá8hoz.„

LD

Például, hogy ne leg)riink éhesek, hogy ne
fázzunk,  hogy  ne  legyünk  egyedül,  hogy
hinni tudjunk a gondviselésben. A múltkor
adtál   egy   dalszöveget,   a   Biócica,   aki
mindig szotyit eszik és csak időszakonként
alkoholista,  csinált  rá  egy  dallamot.  Azt
gondoltuk, hogy a te átírt miatyánkodat el-
énekeljük a többieknek. Ez lesz a legszebb
ajándék,  hiszen  a  szegények  karácsonya
lélek,  a  gazdagoké  pedig  kézzelfogható
anyag. Egy dal a lélekhez szól, nincs ennél
szebb ajándék. Meghallgatod mi lett a szö-
vegedből Magda?

F--
Mestallgatom,  mondtam,  és  a  fekete

hajléktalan  ember énekelni kezdett a Hu-
nyadi téri piac forgatagában:

Mi Atyánk, ki gondolatainkban élsz
Szenteltessék meg a te neved:
A szeretet!
Jöjjön el a te országod,
Aminek el kell jönnie.
Legyen meg a te akaratod, ami
A mi akaratunk is.
Bocsásd meg a mi vétkeinket,
Mert mi nem tudűuk!
És ne vigy minket a kísértésbe,
De szabadíts meg a rossz gondolatokiól,

Mertjók..akarunkle.npi,
És tiszták, mint a virágok sóhaütása.

Refi,én,

Túdom, hogy egyszer jó lesz a világ!
Tudom, hogy egyszer szépen tekint rám
Minden ember„.

Tydom, hogy egyszer nem lesz közöny,
És eltűnik a földről minden rossz:
Nem kell vízözön!

Tudom, hogy egyszer átölelsz
Urcm engem,

Örök időkig tartó szerelemmel,
Örökidőkigtariószeretettel...

Nem túlzok. A vásárlók tátott száijal bá-
multák a szívből daloló Szemest. Kinyíltak
a pénztárcák, ki a szívek. A karácsony kö-
zeledte nagy varázsló! Igazi énjét adja min-
den ember... Nem kell vízözön!

Szécsi Magda

27



Karácsony i krechunó
A  karácsony  szó  a magyar sza-
vakegyrészéhezhasonlóanszláv
eredetű.  Ose  az  ószláv  krocsun
szó, amely lépcsőt, átlépőt jelent
és egyértelműen utal az átlépésre
az  új   időszakba,  a  téli  napfor-
dulóba.

A karácsony,  a szeretet ben-
sőséges   ünnepe    elképzelhe-
tetlen     karácsonyfa     állítása
nélkül,  pedig  ez  a  szokás  egé-
szen  új  keletű.  A  hagyomány
szerint   Luther   Márton,    a
reformáció  nagy  alakja  állított
először    karácsonyfát    gyer-
mekeinek.    Valószínűleg    is-
merte a régi gemán hiedelmet,
amely szerint a téli napforduló
idején  csatangoló  gonosz  szel-
lemek  előli  védelmet  csak  ak-
kor kapunk,  ha az örökzöld  fa
alá húzódunk.

A   karácsonyfa   (életfa)   va-
lójában jelkép, szimbólm, Jé2us
születésének  tiszteletére   állítják
és a téli éjszaka csillagainak min-
tájára     gyertyákat     gyújtanak
ágain.  Az  első  adat  a  gyümöl-
csökkel és édességekkel díszített
karácsonyfa állításáról egy stras-
bourgi  polgár jegyzetében  talál-

ható, amely  1605-ből számazik.
1737-ben egy Wittenbergben ké-
szült könyvben ímák először az
„új szokásról".

Magyarországon   csák   a   19.
század második felében,  a bécsi
udvar példája nyomon terjed el e
hagyomány.   Először  a  nemesi
családok  ümepelnek  a  díszes
karácsonyfa előft, majd a módo-
sabb  polgár-  és  gazdagabb  pa-
rasztcsaládok  is   átveszik  ezt  a
szokást.   A  parasztság  körében
csak a 20. században, az 1950-es
években lett általános.

A  karácsonyfa  díszei  is  jel-
képeket hordoznak: a gyertyák a
téli  napfordulókor  megszületett
fényt, a fény hozóját, a megszü-
1etőJézustjeucépezi.Atemések,
mint  az  alma  és  a  dió  is  az  ő
személyéhez köüető.  A fa tete-
jére  tűzött csillag a három kirá-
1yoknak  utat  mutató  betleheri
csillag  szimbóluma.  Mindezeket
üvegdíszek is pótolhaüák.

A   karácsonyhoz  kapcsolódó
étkezési  szokásaink - sok moz-

#3#mbaTk:-Á2keéLeffirú::Í
karácsonyi halétel - a rántott hal

fogyasztása  -  bécsi  eredetű.  A
hal gyors mozgásával - szimbo-
likusan - a családnak az új  esz-
tendőben   történő   előre   hala-
dására   utal.   A   néphagyomá-
nyokban a halpikkely  a gazdag-
ságot,apénztjelképezi.

Szilézia vidékéről számazik a
diós és mákos bejgli, amely ere-
detileg  zsidó   ünnepi   sütemény
volt.  Régen  számyas  egyáltalán
nem kerülhetett az asztalra, mert
úgy tartották, a Vúk hátra kapar,
ésezrosszjelazújévkezdetekor.

Krechunó
„Ezüstön. aranyon

járjcnok"

Ümepek  alkalmával  minden
cigány  a  legiobb  tudása  szerint
készül  fel.  Ilyen  nagy  ünnepek:
karácsony - krechunó, húsvét -
pamdyi, pünkösd -rusaja, új év
-   nyevo   bersh,   keresztelő   -
bolipe,   születésnap  -  rakhasy-
pesko dyes, Mária-nap - suntona
Marijako  dyes, búcsú - buchu-
vo,  halottak  napja  -  mulengo
dyes.

Akhmlitását  illetően  a  cigány
karácsonyt mutatjuk be. Ilyenkor
hosszabb   ümepre   készülnek,
mert   a   legtöbb   rokon   kará-
csonykorjönössze.Akarácsonyi
köszöntő     is     elengedhetetlen
hagyomány.

A köszöntő szövege:  „Segített

goás;:nÉühá?,i`ággk%_r;;
esztendőben erővel, egészséggel,
szerencsével,  jó  kedwel,  béké-
vel,  menyekkel,  vőkkel,  lovák-
kal,   kocsikkal,   gyerekeitekkel
együtt, népeitekkel együtt, a te jó
embereiddel   együtt!   Ezüstön,
aranyon     jáüatok!      Legyetek
egészségesek, szerencsések, soha
ne legyetek betegek!"

Karácsonykor   sokan   elját-
szották a betlehemes játékot is.
Bementek a faluba a házakhoz
köszönteni,   kántálni,   s   amit
kaptak, hazavitték. A ládát ma-
guk  készítették,  a  benne  lévő
felszereléseket  is.  A  felnőttek
az éjféli misére szoktak elmen-
nl.

- paksi -
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4 dvent  van...   Töké-
letes,     szeretetre
hangoló   időszak.
Az    üzletek    ki-
rakatai  sugalmaz-
zák,  mivel  is  lep-

A világ Iegszebb

karácsonya volt az enyém

hetnénk   meg   szeretteinket,   és
persze mi bedőlünk szenzációs-
nál   szenzációsabb   akcióiknak.
Nézem   az   embereket...   Sze-
meikben   látszat  csillogás,   mö-
götte  semmi.  Ugyanúgy elmen-
nek a sarkon kolduló nincstelen
mellett,  mint  ahogyan  eddig  is,
csak  most  vásárlástól   ,inegré-
szegült"  szemük  még  inkább
felsőbbrendűséget     kölcsönöz
személytelen személyüknek. Azt
hiszitek   mindent   meg    lehet
venni?! ...Üvölt némán a nincste-
len. . .

K52Z?TE#`ÉnKeÉ2z?.#oE:
idő,  amikor  te  is  ilyen  ember
akartál  lenni.  A  múlt  utat  tör
magának, de már nincs rossz lel-
kiismeret,  már  tiszta  vagyok...
Az emlékképek melegséget, har-
móniát, szeretetet árasztanak.

Ezek az emlékképek egy régi
karácsonyi  este történéseit idéz-
ték  fel  bemem.  Ahhoz,  hogy
világos  legyen,  miért  is   olyan
fontos számoma az a bizonyos
karácsony,  ami  tulajdonképpen
az egész eddigi életemet me8ha-
tározta,  el  kell  mondanom  né-
hány bensőséges, személyes jel-
lemzőt magamról, az életemről.

Cigány  vagyok...  Nem,  nem
ez a bensőséges jellemző, hiszen
az   identitástudatom  mindig   is
erős volt, és amemyrie csak le-
het,  büszke  vagyok  rá.  Nem  a
számazásomból   volt   problé-
mám  ®ár  volt  abból  is,  de  in-
kább másoknák j elentett ez prob-
lémát, nem nekem), hanem a kö-
rühényekből. Azokból a megél-
hetési  nehézségekből,  amelyek-
kel  nap,  mint  nap  megküzdöt-
tünk a családommal.  A  szüleim
dolgoztak, de munkájukért soha
nem kaptak annyi járandóságot,
hogy  abból  gond  nélkül  élhes-
sünk. Mivel generációk óta ez a
tendencia  érvényesült  a  család-
ban, az ő szüleik sem tudtak min-
ket támogami.  I,egtöbbször köl-
csönökből  tengődtünk  egyik  fi-
zetéstől  a  másikig.  Gyerekként
látva nem cigány osztálytársaim
jólétét"  fiiszrilmak,  szegény-
nek  éreztem  magam.  Szerettem

volna  én  is  szép  nihákat,  sze-
rettem volna én is mindennap fi-
nomakat  enni,  szerettem  volna
fiirdőszobát, és persze saját szo-
bát  is.  Gyemekkori  fantáziálá-
saim  első  mondata  mindig  így
kezdődött:   ,Ha  majd  egyszer
gazdag  leszek!"  Soha  nem  hit-
tem  el  szüleimnek,  amikor  azt
mondták:  „Nem  az  számít,  mi-
lyen javaink vannak, hanem az,
hogy  együtt  vagyunk  és  szeret~
jük  egymást.  Amink van,  azért
becsülettel  megdolgozt`mk,  fiir-
dőszoba   nélkül   is   tiszták  va-
gyunk, és az a két nadrág is na-
gyon   csinosan   áll   rajtad,   ami
van."

Nem hittem nekik. . . Okoltam,
hibáztattam  őket,  az egész vilá-
got. . .  Egészen addig a bizonyos
karácsonyig.

Abból   is   látszik,   memyire
meghatározta az életemet, hogy
öt éwel ezelőtt papírra vetettem.
Semmi   célom  nem  volt  vele,
csak úgy,  magamnak.  De,  talán
ha jobban  belegondolok,  mégis
volt egy kis célzatossága. Auto-
matikusan, tudattalanul kialakult
bennem  az  elégedetlenség,  ami
optimális  mértékben  nem  okoz
gondot, hiszen a magunk elé állí-
tott   kisebb   -  nagyobb   célok
előbbre viszik az embert. Sajnos
nálam a mutató gyalmn me8ha-
ladja  ezt  a  bizonyos  optimális

S:í:kt:tÉFí#S8rk3Zflaies&°ői
hozott  tudatalafti  elégedetlenség
utat  tör  magának,  előveszem  a
kis  ,Jcarácsonyi  írásomat",  elol-
vasom,  s mint a mesebeli  tükör
megmutatja nekem a helyes utat.

E=ffi

Karácsony.   A   legmeghittebb
ümep minden év decemberében
beköszönt  hozzánk.   Hozzánk,
gazdagokhoz  és  szegényekhez,
kicsikhez  és  nagyokhoz,  egye-
dülállókhoz és családokhoz egy-
aránt.  A  karácsony,  mint  foga-
lom a világ összes népcsoporüa
életében  ugyanazt  jelenti:   har-
móniát és békességet, finom illa-
tokat és falatokat, meghitt vacso-
rákat,  szívből jövő  ajándékokat,
de legíőképpen szeretetet. Talán
ezért  is  tituláljuk  a  szeretet  ün-
nq)ének,   hiszen  mit  émek  az
ajándékok,  a  gyönyörűen  feldí-
szített fák, ajobbnál jobb falatok,
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ha  nincs  kivel  megosztani  szí-
vünk  melegét.  Ha  a  szívünk  a
szeretet melegével megérint má-
sokat,  legyen  az  a  szerelmünk,
barátunk vagy a családunk,  ak-
kor minden más  csak másodla-
gos  lehet.  A  szeretetiiél  többet
egy  ember sem  adhat  a másik-
nak.

Volt idő, amikor nem így gon-
doltam.    Gyemekkorom   első
felében többre  értékeltem  voha
minden  kézzel  fogható  ajándé-
kot,  mint  a  személyemet körül-
ölelő  szeretetet.  Irigyen  hallgat-
tam   az   osztálytársaim   beszá-
molójátakapottszebbnél-szebb
ajándékokról, s csak hogy én se
„lógják ki a sorból", kiqáltam a
magam    ajándékait.    Ereztem,
hogy nem helyes amit teszek, de
mindig  áthárítottam  a   felelős-
séget a szüleimre, mondván, nem
én tehetek róla, hogy szegények.
Pedig mennyivel egyszeriibb lett
volna azt mondani, hogy igen, én
is  kaptam  ajándékot,  a  szüleim
önzetlen szeretetét.  Mégsem tet-
tem. Aztán eljött az én igazi kará-
csonyom.

Tíz   éves   voltam.   Akkor   a
szokotmál  is  kevesebb  pénzünk
volt, még fát sem tudtunk vemi.
Anyukám magába  fordulva  sír-
dogált és bocsánatot kérő pillan-
tásait percenként  éreztem  a  lel-
kemben. A húgommal szótlanul
játszottunk  a  tüzelőnek  beké-
szített fáhasábokkal, s míg a ke-
zem tudta, hogy melyik darabot
hová kell temi ahhoz, hogy ház
fomájú  épímény  álljon  előt-
tünk,  addig a szívem harsányan
ordított  belülről:   Látod,   most
sem   vígasztalod,   pedig   ő   az
életét feláldozná érted. . .

Anyukám  gondosan  megtisz-
togatta   a   karácsonyfa   tartót,
mintha   csak  azt  várta  volna,
hogy a Három Királyok hozzánk
is betémek, és ha nem is tömjént
és  aranyat,  de  egy  fomás  kis
fácskát  nekünk  is  hoznak  aján-
dékba.  Akkor  belépett  az  ajtón
apukám,  kezében  egy  fenyőág-
gal, amit a szomszéd bácsi vágott
le  az  udvarán  oly  büszkén  álló
fájáról. Ámulva néztük mindhár-
man,     mintha     csak     tényleg
Boldizsár jött  volna  el  közénlq
hogy e csonka fácskával teljessé
tegye  számunkra  az  ünnepet,
melynek  napján  megszületett  a
megváltóJézus,deacsillagmost
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hozzánk vezette el. A semminél
ez isjobb, ugye csajok, törte meg
az   ámulat   csendjét   édesapám
meleg hangja. Könnyes szemmel
borultunk  a  nyakába,  egy  szót
sem  szólva,  hiszen  a  hála  és  a
meghatódottság   lakatot   tett   a
szánkra,   csak  a  könnyeinknek
engedett   utat.   Tudtam,   hogy
mindannyian  ugyanam  gondo-
1unk. Arra, hogy mégiscsak igazi
karácsonyunk lesz.

Lázasan nekiálltunk a húgom-
mal    papírdíszeket    készíteni,
anyukám  pedig  hozzálátott   az
ünnepi   vacsora   clkészítéséhez.
Földíszítettük  a  fenyőágat,  köz-
ben  áhítattal  és  boldogan  éne-
keltük a ,Memyből az Angyalt",
hiszen ott és akkor úgy éreztük,
hogy  köztünk  van   és   velünk
együtt örül. Szemem némán kért
szám    helyett    bocsánatot,    s
anyukám simogatásából tudtam,
megértette.  Az ajándék  egy-egy
puszi  volt,  melyben  a  szívünk
összes  szeretete  megnyilvánult,
és  többet  ért  mindenféle  drága
ajándékúrgynál.

Akkor  értettem  meg  igazán,
hogy  mindenem  megvan,  mert
van   családom.   Ez  az  én  gaz-
dagságom. Nem hazudtam többé
az  osztálytársaimnák  sem,  nem
gyártottam  le  előre  az  ajándé-
kokkal    kapcsolatos    meséket,
egyszerűen elmondtam nekik az
igazat.   Fucsa   mód   ugyanaz
maradtam a szemükben, aki ad-
dig voltam.  Egy társ,  egy barát,
aki   felmerte   végre   vállalni   a
valóságot, s aki ebben a valóság-
ban megtalálta az igazi értéket. A
SZERETETET.

Majd húsz év távlatában is
a   világ   legszebb   karácsonya
volt   az  enyém.   Szerettem  és
szerettek,  enyém  volt  a  föld-
kerekség  legszebb  karácsony-
fája és én ettem a legfinomabb
ünnepi   vacsorát,   a   fenséges
paprikás    krumplit    az    ízes
sovánnyal.

Ma  már,  ha  a  lányaim  oly
lázasan  törik  a  fejüket,   hogy
mit  kébenek,  vegyenek  vagy
készítsenek   ajándékba,   pró-
bálom    őket   rávezetni    arra,
hogy   nem   az   a   fontos,   mit
adunk  és  mi  mennyibe  kerül,
hanem   az,   hogy   együtt   va-
gyunk,   szeretjük   egymást   és
szívből jön minden,  legyen  az
bámilyen csekélység is.
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Az   ózdi   roma   író   hosszú
évtizedeken át dolgozott fizikai

K#ak:intüzemeegkyknk:i?E9vze#
óta rendszeresen látogatia a ci-
gány  telepeket,  elbeszélget  az
ott  élő  emberekkel,  így  gyüjti
írásai anyagát. Két éwel ezelőtt
megtanulta a számítógép hasz-
nálatát, így már emek segítsé-
gévelkészítiírásait.Véleménye
szerint,  ha  az  alkotó  abban  a
kömyezetben  él,  amelyben  az
írásainak szereplői is élnek, az
sokban  segíti a hiteles  ábrázo-
1ást.

A kullúra éhékei

-   1998-ban  kezdtem  el  az
írást, a verseket és az elbeszé-
léseket    követően    hosszabb
anyaggyüjtés    után    született
meg a „Glóriás angyalkák" cí-
mű   első  regényem.   A   kötet
2000-ben jelent  meg  a  Felső-
magyarországi  Kiadó   gondo-
zásában.  A  mű  különös,  lírai
énregény, amely a gyemekko-
romat  eleveníti   meg,   egyéni
stílusban. Regényemben mind-
vérig a gyemek szemével lát-
tatom eszmélésem sajátos vilá-

íá:.ó#na,ieTa:apJúj',Á::,lyeí
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ésjelenérífl
Amaro  Drom  és  a KAPU  fo-
lyóiratokban,   az   ózdi   romák
krónikásakéntfogadtakel.Nem
mindenki  ismeri  a  romák  iga-
zán  jó   ízű  kultúráját.   A  sok
nemzetiségű      Magyarország
szülöttekéntjól tudjuk, a külön-

mindannyian.   Ha   a  múltból
amyi, de amyi kérdés maradt,
amire nem tudunk még igazán
válaszohi, akkor miért ne kel-
lene roma történelmet, s a roma
néprajzot oktatni?  „Nézz visz-
sza!" címmel meJrtam az első

kíti meg. Pontosan megítélhető
az a rendszerváltás előtt kezdő-
dött folyamat, amely napjaink-
ra sajnos felerősítette azt a vé-
lekedést, hogy a cigányok térie-
nek  vissza  szülőföldjükre,  In-
diába.

böző    népcsoportok    egymás
mellett élésének feltétele, hogy
az eltérő hagyományokkal ren-
delkező népek kultúráját ismer-
jükéstiszteljük.Ezafelismerés
motiváljaanéprajzirántiérdek-
1ődésünketúgy,hogyanéprajzi
kutatások  módszerei  alkalma-
sák legyenek arra, hogy egysé-
ges szempontok alapján feltár-
júkvalamemyinépcsoportkul-
túrájának értékeit, és csökkent-
sük az előítéletekből táplálkozó
ellentéteket - mondta  Harkály
Emil Elemér.

Annyi kérdés maradt

-   Általános    lskolákban
előad ásokat tart...

-  200l-ben  am  kértek  fel,
hogy a roma néprajzról beszél-
jek  ózdi  általános  iskolákban.
Ismerem  a roma  élet kuszasá-
gait, de ezt elő is adni már telje-
sen más dolog. Meg kell ismer-
temi  a  gyerekeket  a2zal,  hogy
mi  a romaság  igazi  íze,  de ha
elvesznek  a  cigány  hagyomá-
nyok,    szerintem    elveszünk

regényem  folytatását,   amely-
nekmegjelentetésétabudapesti
KAPU folyóirat kiadója vállal-
ta fel. Ez a kötet a roma közös-
ségnek  egy  olyan  időszakáról
szól, amelyet akkor is nehezen
tudtunk  megélni,  amikor  még
volt munkahelye és biztonság-
éEete sok cigány embemek. A
társadalmi  asszimiláció  közös-
séri  életfomák,  hagyománya-
ink és  kulturális  értékeink  fel-
bomlását idézte elő. Az a kisfiú,
aki az első regényemben szere-
pel,  most  már  lassan  felnőtté
válik,  és nem tudja megtalálni
azt  a  pontot,  ahomét  kitörhet
ráerőszakolt társadalmi helyze-
téből.

-  Mflyen  témát  dolgozott
fel kisrqgényében?

- Másik új munkám a „Cigá-
nyokvisszalndiába!"címűkis-
regényben egy megtörtént ese-
ményt  dolgozok  fel,   amelyet
anyaggyűjtés   alkalmával  hal-
lottam. A kisregény az 1970€s
évek magyar társadalmi viszo-
nyait, a romák belső világánák,
értékrendj ének fellazulását örö-
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- Miben segít az írás?
- A belső  világomat erősíti,

de  kitartást  is  ad.  Jelenleg  a
„Három  hét  a  memyország-
ban" című regényemen dolgo-
zom.  A Bibliában mindig em-
legeteq  s  a mai  kor cigányai-
nak nagy álmáról, a földi Para-
dicsomról  írok,  egy  roma  kö-
zösség szemléletével. Az állan-
dó  szegénységből  nagyon  sok
család  menekül   a  valláshoz,
mert  úgy  gondolják,  az  lsteni
imádat  megoldás   lesz   a  hi-
hetetlen   köznapok  megítélé-
sében.

- További tervei?
-  Határozott  szándékom  az

anyaggyüjtés  további  folytatá-
sa, mert írásaimban valósá8hű-
en  szeretiiém  bemutami  a  ro-

:yít.eúe#:lÉ:e#ioh#:á:
káim olyan értékrendet képvi-
selnek,   amely   a   társadalmi
béke és a többség-kisebbség jó
kapcsolatának     jelentőségét
hirdeti.

Józsa Zoltán
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#zon  a  karácso-

nyon  mindany-
nyian       együtt
voltunk.  Apa  is
hazaérkezett,

csapzottan,      csak     úgy,
mintha  a  szomszédból  ér-
kezett  volna.  Mi  nagyob-
bák ismertük, hisz Amus-
ka  tízéves  volt,  én  nyolc,
Ferkó hat lett volna, a leg-
kisebb, Vicuska, még csák
alig  két  éves.  Megérkezés
előtt  viszont  történt  még
valami,  amit  el  kell  mon-
danom. t--

Csak  álltunk  ott  a  spar-
helt  körül,  néztik,  ahogy
Anya valami fimcsát kavar-
gatott a nagy fazékban.  Jó
volt  a  szaga,  néha  bele-
kóstolt  és  a  végén  elége-
detten kapta le a tűzhelyről
és  gyorsan  szaladt ki  vele
az udvarra,  mi meg utána
és  sodortuk ki a meleget és
helyette arcunkba csapott a
csúnya hideg, amitől dide-
regve  rohantunk  vissza  a
házba.

-  Anya  mit  főztél   és
miért szaladtál vele az ud-
vana?  -  kíváncsiskodott
Amuska.

-Jaj, ne tudj már annyit
te  jány,   inkább  menj   ki,
ho2z egy kis fát, van még
az ólban!

Amuska  kiment,   vagy
inkább  kisomfordált,  mert
sehogy   sem  esett  ínyére,
hogy  most  épp  neki  kell
kimennie  fáért.  Csoszogva
ment ki,  mert Anya rossz
cipője  volt  a  lábán,  olyan
volt, mint a kis törpék ab-
ban  a  bizonyos  óriási,  vi-
1áóáró  nagy  bakancsban,
amivel   belehet  jámi   az
egész világot. Egyszer csak

nagy    hangot    hallottunk
odakintről.

-  Anya,  anya  gyere  ki
mertittvanegynagykutya,
siess  anya,  siess!  - rohant
be a házba Amuska.

-Mi lelt te jány, mit ordí-
tol? - rohant amyánk kifelé.
Amuska  neki  támaszko-
dott a falnak és a rémülettől
alig  kapott  levegőt.  Mi  is
szaladtunk  kifelé,  de  már
nem      láttunk      semmit.
Anyánkbehoztaamitelőbb
kivitt, a hideg meg tolako-
dott merint befelé. Fázósan
húztuk magunkat  össze.

-  No,  menjetek  akkor
ketten  ki,  úgy  talán  nem
fogtok félni a krampusztól,
mert  nem  volt  az  más  te
jány - nevetett hozzá hun-
cutul anyánk. - Mit ijeszt-
geted a többieket he? - és
Annuska  kapott  egy  nya-
kast,   csak  úgy  cirógatás-
ként.

- Te rossz jány,  hát  így
bízzak  én  rád  valamit  -
dorgáltamegazelőbbiért.-
Te buta jány, ha én megyek
ki   fáért,   ki   nézz   rátok,
nrikor apátok sincs  ittiion?
- szegezte neki a kérdést.

#kkor történt az el-

ső csoda azon a
karácsonyon.
Ahogy   anyánk
dorgálta Amus-

kát, mi az asztaha tett faze-
kat bámultuk, hogy mi  le-
het  beme?  Egymást  lök-
döstük  és  azon  a karácso-
nyon  nem  fértünk  el  se-
hogy  sem  az  asztal  körül,
mert   mindamyian   látni
akartuk a tartalmát, de nem
láttunk bele,  pedig nem is
voltrajtafedő.Afazékmeg
csák incselkedett velünk és
sehogy sem ákart a gőzöl-
gés abba maradni, úgyhogy
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nem láttunk mi abban sem-
mit, akárhogy mereszteftük
a szemünket, emelgettük a
nyakunkat,   a   pára   csak
szállt  belőle  és  nagyon jó
illattal telt meg  a ház.  Tá-
madt egy ötletem, hogy Vi-
cuskát  felemelem  és  néz-
zen ő bele. Játéknákjó lesz,
gondoltam,  úgy  sem  tud
még  beszélni,  nem  tudja
megmondani, hogy mi van
beme.

- Na, nézd meg Vicuska
mi   van   a   fazékban!   -
közben  egy  csókot  nyom-
tam   a   maszatos   képére.
Röhögtünk,   ahogy  Vicus
kapálódzott a kezemben.

- No, mond meg mi van
beme? - röhögtiink mind-
amyian. - Nem tudod mi,
mert  nem  tudsz  beszélni?
Úgy   látszott  Vicus  nem
ijedt  meg,   és  hogy  nem
ijedt meg,  így nem is volt
érdekes,,az egész, letettem a
földre. 0 meg meredten bá-
mult a szemünkbe és meg-
szólalt.

-  Apa  holy  van  Elye-
mély? - kérdezte csak úgy,
mintila  ez  ienne  a  iegter-
mészetesebb  dolog  a  vilá-
gon,   mintha   apa   épp   a
szomszédban  volna.  Meg-
lepődtünk egy kicsit, és Vi-
cuskának kömybe lábadt a
szeme.   Csak  állt   ott,   mi
meg csak bámultuk a nem
tudjuk  válasszal.   Anyánk
akkor  lépett  be  Amuská-
val, egy-egy öl fával.

-  Még  jó,  hogy  tegnap
hoztam fát az erdőből, most
fázhatnánk  itt  karácsony-
kor!  - lihegte és a tűzhely
alá szórta az aprított fada-
rabokat. - Ti meg mit néz-
tek  amyira,  he?  Az  étel
kellene  mi?  -  vetett  oda
egy pillantást.

LD

-  Anya,  Vicuska  meg-
kérdezte, hol van apánk -
újságolta Ferkó és az orrát
kezdte az ing ujjával töröl-
geri.

- Megszólalt az én gyere-
kem? - kiáltotta anyánk és
széttárta a kezeit, úgy kapta
ölbe Vicust.

-  Na  ettől  szebb  kará-
csony  nem  is  kell  gyere-
keim -j elentette ki és azon-
nal  a  fazékhoz  közeledett
karián  a  csoda  kislámyal.
Az  asztalra  állította,  egye-
nesen a közepére.

-  Hát  te  már  beszélsz
egyetlen  madaram  nekem,
drága   szentem,   beszélsz
anyának te kis huncut, hát
nem  nekem  mondtad  az
első  szavakat,  te  szép  vi-
rágszál!  -  és  adta,  adta  a
csókokat, és egy kicsit abba
hagyta,   mert  megeredt  a
kömye is.

-  Ha  ezt  apád  hallaná,
kibújna  a bőréből - töröl-
gette a szemét.- Aya mi van a fazék-
ban? -kérdezte Ferkó.

- Ne  tudj  má  amyit  te
taknyos,  te  mindig  csák  a
hasad félted, vagy nem így
van  gyerekek?  -  nevetett
anyánk   is.   -  Na,   gyere
szentem,  mindgyár  esztek,
nem maradtok éhen.  Csak
el az asztaltól! -hessegetett
el mindenkit. -Ha jók lesz-
tek,  kaptok  valamit  tőlem
karácsonyra, rendben lesz?
- kérdezte és megsimogatta
Amuska  fejét.  -  Hozzad
jányom  az  edényeket,  jól
lakunk mindamyian - ne-
vetett  hozzá.  -  Hozzad  te
nagy   lányka,   már  rózsa-
bimbóid nőttek, mióta apá-
dat  elvitték  -  incselkedett
vele.  Ő meg szégyelte ma-
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gát  és  lesütött  arccal  tel-
jesítette  anyánk  akaratát.
Előkerültek  az  ócska  le-
meztányérok és szép sorba
rakta Amuska az asztalon.
Anya megállt egy pillanat-
ra, kezeit összekulcsolta:

- Köszönjük neked szép

jó   lstenem,    hogy   nem
hagytál  bemünket  ezen  a
karácsonyon se éhen - ke-
resztet vetett és megint hes-
segetett  bemünket,  szedte
azt az illatos valamit, amit
amyira  vártunk.  Minden
tányér  megtelt  csapig  az
abárlével, ami tele volt hu-
kamaradványokkal,  gusz-
tustalan húscafatokkal, zsí-
ros  bőrdarabokkal,  renge-
teg apró csontokkal.

-Na látjátok, hát ez főtt
ebben  a  varázsfazékban -
nevetett önfeledten. - Csak
emoztam attól a magyartól !
Pedig nem akarta ide adni,
de  van  anyának  is   esze,
nem járt rajta túl. Elloptam
és kész. Ne hogy már a ku-
tyája egye meg ezt a finom
ételecskét  -   nevetett   és
nevetett.

-   Jó   kitoltam   a   vén-
asszomyal, a fene a jó dol-
gát még hogy a kutyának.
Az én gyerekeim meg éhen
halnak, te büdös szégyente-
len, te vén boszorka, majd
adok   én   neked,   még   a
fiistölődet   is   elhozom,   te
vén boszorka. Hát nem lá-
tod, hogy karácsony van, te
ragyás arcú vén majom!
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férjhez  te  asszony  amyi
gyerekkel,  nem  jön  már
haza a te urad, oman nincs
senki, aki hazajöjjön. Eridj
férjhez, jobb lesz, nem kell
amyit   dolgoznod,   majd
meglátod..."   De   anyánk
nem tágított apánk mellől.
Hazajön,majdmeglátjátok,
majd akkor köpjetek szem-
be, ha nem lesz igazm, én
nem  adom  fel,  nrint  ti,  ti
nyálas majmok, kik vagy-
tok ti, hogy nekem tanácsot
mertek adni mi? Kik vagy-
tok, ha nem majmok, haza
jön az uram és kész, nem
megyek  férjhez.  Van  ne-
kem  négy  gyerekem,  oszt
fel kell nevelnünk. Akinek
meg nem tetszik, memyen
férihez, oszt hagyjatok ne-
kem békémet!/ lyenkor  anyámat

nem  lehetett  le-
állítani,   vesze-
kedett  minden-
kivel  és  legjobb

ilyen szerencsétlemek len-
nem,  hogy  nem  tudok  a
gyerekeimekenniadni,én
drága jó lstenem? - Anya
csak rázkódott és köhögöft,
nagyokat  krákogott,  filjta-
tott,  mint  apám  kovács-
filjtatója.   Odaseregleffink
köréje,  mindamyian  fel-
akaftunk mászni  az  ágyba
melléje. Vicus hozzáfogott
sími.

-  Apa  holy  van  Elye-
mély?  -  kérdezte  megint.
Ez mentette meg anyánkat,
mert  olyan  nagyon  köhö-
göft,  hogy  talán  attól  fél-
tünk. mestt elviszik a kór-
házba  és  mehetünk mind-
amyian az intézetbe. Amya
felült    és    körülnézett    a
kömyes   szemével.   Dör-
zsölte,  mintha  épp  most
ébredt volna fel, és játszott,

FoosgzkneedküüünheiszleE:

fonból  kiakasztotta  Anna
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fejjel,  büszkén  lépett a  la-
vóri]a, hogy bizony ez kijár
neki,  akárhogy  is  tiltakoz-
nánk ellene.

- Mosdjál  szép  lányom,
anyának egyetlen kislánya,
de szép vagy te anyánák.

Amus  gyorsan mosdott,
mert nri is bíztamk.

-   Mosdjál   kislányom,
anyának legszebb kislánya
- gúnyolódtunk és nagyo-
kat neveftünk hozzá.

-  Jöhettek  ti  az  én  lá-
nyomhoz, nem találtok se-
hol ilyet, igaz Amusom? -
csókolta meg az arcát.

Mindamyian  az  ágyon
voltunk és vártuk Jézuskát.
Anyáhk  csak  nézett  ránk
beesett  szemeivel  és  nem
tudta  elhinni,  hogy  csend-

zórta  Anyám  az
átkot   és    nem
tudtuk      kinek
szól. Vajon ki le-
hetett az? A mai

nap  sem emlékszem ki  le-
hetett, de ki törődött akkor
vele. Nagyobb volt ott ak-
kor karácsonykor az öröm,
és láttuk anyát is nevetni és
ez már nagy dolognak szá-
mítoft,  mert  apa  nélkül  ő
sohasem  nevetett.   Mindig
olyan,   de  olyan  szomorú
volt az arca. Nem volt neki
akkor egy napja sem, hogy
nevetett voha,  csak  a  sok
muhka, a sok megaláztatás,
hogy   „miért  nem   mégy
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volt, ha nem voltunk a kö-
zelében, mert akkor biztos,
hogy  belénk  kötöft,  hogy
kiadja  a  mérgét.  Eddegél-
tünk  és  majmoltuk  befelé
az abárlevet,  ami tele volt
mindenféle      disznótoros
maradékkal.   Vicuska   az
anyánk ölében ült és ő rág-
ta neki az ételt és Vicuska
ette-ette, tömte a kis hasát
és nem akarta abbahagyni.

- No,  de nagyon falánk
vagy  máma,  váriál,   adok
neked csicsikát gyerekem.

Kjvette  fomyadt  mellét
és biztos, hogy üresen me-
redezett,   mert   Vicusnak
nem kellett.

-  Nincs  ebben  semi
kisjányom   -   és   megint
kömybelábadtakaszemei.
Amuska  kivette  Vicust  a
kezéből.

-   Na,   hagyjad   anyát,
eleget  ettél   te  kis   falánk
kutya,   nem   látod,   hogy
nincs semmi beme?

Anya leroskadt az ágyra,
sápadt arccal fordult a fal-
nak,  de nem aludt, hanem
kegyetlenül        rázkódott,
ahogy sírt.

- Hogy miért kell nekem

csony volt.
- Jaj lstenem! De nagyon

álmos vagyok, hol vagytok
gyerekeim? - hunyta be a
szemét.

- Hol van a szép virágom
nekem? - és leszállt az ágy-
ról, közben el-elejtett egy-
egy köhögést.

Aztán megtalálta Vicust,
s úgy teft,  mintha valóban
most kelt volna fel.

-  Itt  van  az  én  virág-
szálam-kaptafelazölébe.
Egyet-egyet  pördült  vele,
aztán letette a földre.

- Tudjátok ti, hogy meg
kell  fiirdeni  karácsonykor,
mert nem hoz ám semmit
sem a Jézuska!? No, itt ajó
meleg  víz,  meg  kell  min-
denkinek    fiirdeni,    mert
nem   hoz   akkor   semmit
Sem.

9yorsan vizet ön-

tött a lavórba, és
szép  sorban  le-
csutakolt    ben-
nünket.    Tiszta

ruhákat  adott  ránk,  aztán
annyit mondott:

- Most Amuska jön,  ő
már nagylány, nem nézhet-
tek   oda   míg   ffirdik!   -
emelte  meg  a  hangját  fe-
nyegetően.  A nagy álló si-
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ben vagyuhk.
-    Na,    amiért    ilyen

csendben vagytok, kaptok
valamit karácsonyra.

Odalépett     megint     a
nagyszekrényhez   és   ki-
ákasztotta apa öltönyét.

-  Tegnap  itt  volt  a  kis
Jézuska, hozott nektek ám
ajándékot!   -   huncutko-
dott. - Itt volt bizony, mert
sokat  segítettetek  nekem,
mióta apátok oda van.

Azzal  kirakta  a  kabát
minden zsebéből azt, ami-
ket már jó  előre beledug-
dosott. Kukorica csuhéjba
voltak  csomagolva  az  ol-
vasztott  cukorkák,   olyan
szép  bamák,   amiket  na-
gyon,   de   nagyon   nagy
szakértelemmel       tudott
elkészíteni.  Voltak  beme
kis  dió  darabok  is,  attól
még jobb  volt  és  jobban
ropogott,  ha  az  ember  a
szájába   vette    és    rágni
kezdte.   Mindenki  kapott
bőven, mindenkinek ropo-
gott a szájában a jó nyaló-
ka, mert mi csak így hív-
tuk azt a cigány nyalókát,
amit nem tudott úgy meg-
csinálni senki sem, mint a
mi anyánk. Szép tejeskávé
színe  volt  és  nagyon  ne-
hezen olvadt el, ha az em-
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ber  csak  nyalogatta.  Kis
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a   kristálycukrot   megol-
vasztották egy  edénybe  és
egy      kis      fadarabkával
mindig  belenyúlták.   Ami
ráragadt azt kivették, és ha
kihűlt,  akkor  merit  bele
kellett   csak   mártani   és
mindig     csak    nagyobb,
nagyobb  lett.  Közben  egy
kis diót is szórtak rá és így
lett  diós  nyalóka.  Jaj  lste-
nem,  de  finom  is  volt az!
Azóta sem ettem olyat. Ha
néha eszembe jut, szoktam
csinálni  a  gyerekeimek,
hogy el ne felejtsék a régi
j ó roma édességeket. Nincs
olyan íze, nrint anyáménak
volt,  nem  tudom  miért?
Pedig ugyanúgy  csinálom,
mint    ahogy    ő    csinálta
akkor.

#második  csoda

is akkor este, ka-
rácsonykor    ért
minket.        Már
mindenki jól  la-

koft, nrikor kopogtak az aj-
tón.  Mindamyian megrez-
zentünk.   Anyánk  kiszólt,
hogy  ki  az?  De  nem jött
válasz.   Megint  kopogtak,
megint    kérdés,     megint
nincs felelet.  Anyánk elsá-
padt  és  ugrott  az  ajtóhoz,
hogy elvegye a baltanyelet,
mert azzal  volt  csak betá-
masztva  belülről.   Kilincs
már rég nem volt rajta, ki-
tudja nrióta? Nem járt mi-
hozzánk senki sem, hisz mi
csak  úgy  volftink  en{öny-
velve  a  cigányoknál,  mint
bűnözők, így nem is kellett
az  a kilincs,  csak baj  volt
mindig vele, mert a kiseb-
bek nem érték el. Anyánk a
felső  testét takarta  el,  úgy
nézett ki.

- Van ott valaki? - kér-
dezte  fázós,  reszkető  han-
gon. Erre besomfordált az a
kiskutya,  amit mindig sze-
rettünk volna nagyapámék-
tól  emozni,  de  hiába  kö-
nyörögtünk neki, nem adta,
mert egy magyartól kapta.
Sajnálta az öreg ideadni.

- Apa, te vagy az? Gyere

be, mer félnek a gyerekek!
- szólt ki anyánk, de nem
nagyapa volt ott az ajtóban,
hanem apánk jött meg vég-
re,  hosszú-hosszú  várako-
zás  után.  Nagyra  nyílt  az
ajtó,  ő  meg belépett  csap-
zoft,  szőrös  arccal,  csonttá
soványodottan,  vékonyan,
szakadozott, kopottas ruhá~
jával.  Amyánk  meg  össze-
csapta a kezét, szélesre tá-
totta a száját, úgy nevetett
és a nyákába ugrott. Apám
sovány, de erős ember volt,
mert kovács volt ő valami-
kor,  csák hát a forradalom
elvitte  az  erejét  Recsken.
Akkor  láttam  apámat  elő-
ször  csókolódzni   anyánk-
kal.   Sokáig  csókolództák,
ették egymást, falták az el-
múlt   időt,   amit  kikellett
hagyni a forradalom miatt.
Utána  nagyapánk  is  belé-
pett  deres  bajuszával,  egy
szép  nagy  bama  kucsma
volt a fején. Hucut szeme-
it ránk vetette.

- Elforduhri gyerekek! -
pirított ránk.  Mi meg elfe-
lejteffik,  hogy  most  meg
mi van? Miért is kell elfor-
dulni? Vicuska azonnal ne-
vetésbe  tört  ki  és  ugálni
kezdett, mint a kis majmok
az ágy szélén. Amuska ug-
rott oda melléje, ő legalább
és2nél  volt  és  a  karjaiba
fogta, hogy le ne essen.

- Apa, apa, apa! - ismé-
telgette újra, meg újra.

- Emil, ifthon vagy fiam
végre! - szólt nagyapa.

-Ifthon apa, ifthon végre !
Remélem vége az egésznek
és nem lesz baj !

-  Mit  főztél  Mariskám
nagyon  éhes  vagyok  ám,
van ennivalótok? - ránk ve-
tette a szemeit és úgy hívott
egyenként   az   ölébe  ben-
nünket.   Külün-külön  csó-
kolgatott, ölelgetett és vizs-
gálgatott,   hogy   memyit
nőffink, míg ő oda volt.

-    Nem    nagyon    van
ételünk Emilkém, csak egy
kis  abárlevet  tudtam  sze-
re2ni egy asszonytól bent a
faluban - válaszolt anyánk
szemlesütve.
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C-Nem baj, csak adj va-

1amit  ennem,   mert   éhen
halok. Már régen úton va-
gyok,  nem  ettem  kitudja
mióta   Íőt   ételt  -   felelt
apám.   Apa  nem  beszélt,
csak   szürcsölte   az   ételt,
mind  egy  utolsó  csq)pig,
nem hagyott ő senrit sem
a tányérban. Anyánk ott állt
felette és valamit szoronga-
tott a kezében.  Mikor  apa
jól lakott, anyánk elé állott,
és így szólt hozzá:

-  Emil,   neked   is   van
ajándék,  látod? - Egy do-
boz Kossuflot tett a kezé-
be.

-  Ezt  már  régen  tarto-

gato=,ne:sezdzaka,mkormú

mindenki   mé-
lyen aludt, nagy
hangra    ébred-
timk.

-  Na,  öltözz  gazember,
megyünk    vissza,    nincs
semmi amnesztia, rád nem
vonatkozik  te  szemétláda,
te felbujtó. Most me8kapod
a magadét,  ezt nem úszod
meg szárazon!

Mindannyian   felébred-
tünk, nrikor ütlegelték apát.

- Mozogj már! - s egyet
rúgtak rajta. - Nem érünk
rá veled itt bajlódni - kiál-
tozott  eszeveszetten  a  két
rendőr.

Apa majdnem kész volt,
mikor az első pofont kapta,
de nem mozdult, csák  far-
kasszemet   nézett   velük.
Acélos  szemei  mintha  az
ördög szikráit szórták volna
a két rendőne.

-Miért csináljátok a gye-
rekek  előtt,   nem   lehetne
odákim, hogy ne látnának?
- kérlelte őket.

-  Nem  lehet!  -  parm-
csolta az egyik.

- Ne bámulj,  hanem  öl-
tözz, mert sietiri kell! -ki-
áltott a másik.

Anyám,   mire   kitudott
mászni   az   ágyból,   rette-
netes    félelmében   térdre
esett az ágy előtt és nem tu-
dott többé mozdulri.

- Ne bántsátok az uram
ördögfajzatok, sátánok, mit
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csinált  megint  mondjátok,
mikor itt feküdt egész éjjel
mellettem?  Hová  viszitek,
hogy a szemetek follyék ki,
ti   ördögfaftyak,  hát  nem
elég  volt  már  eddig,  nem
elég nektek három év? Mit
ákartok még elémi? Itt va-
gyok  én,  engem  vigyetek
el, ne őt, az ártatlant!

Anyánk szidoft, veszeke-
dett, de nem ért most sem-
mit sem ez a beszéd,  nem
éil  most  semmit  az  átok.
Széttépte  magán  az  inget,
ami apámé volt. Azok hajt-
hatatlanok  voltak  és  elvit-
ték aput.  Hazajött megnéz-
ni  bennünket  és   elment,
hogy soha nem láttuk azóta
Sem. --

1 962-ben kaptam az inté-
zetben   egy   levelet.   Szép
tarka  mintás  volt  a  széle.
Mikor  felbontottam,   egy
zsebkendő hullott ki belőle,
majd  elájultam:   az  apám
nézett velem farkasszemet.
A nyakában egy fényképe-
zőgép volt.  Apu szép volt,
fiatahak láttam az arcát, a
háta  mögött    tenger  volt,
tele  nagy hajókkal  és  ren-
geteg emberrel. Apu neve-
tett és mintha hívott volna,
hogy   „gyere  kisfiam,   itt
van  az aranyélet,  nem  ne-
künk  való   Magyarország,
ott nem tud a cigány megél-
ni."   Szegény   apám   már
nem tudta megélni a rend-
szerváltást, hogy látta volna
az unokáit, látta volna őket,
hogyan   nőnek   fel.   1967-
ben   meghalt.   Én  tudom,
hogy bánatában.

„ésőbb  hallottam,

hogy azon az éj-
szakán apu meg-
szökött    a    két
rendőrtől.    Hiá-

ba   volt   megláncolva,   ő
agyonverte az egyiket vele,
és átszökött Ausztriába, on-
nan Angliába.

Anyánk reggel egy álom-
nák mesélte, hogy apátokat
a  kis   Jézuska  karácsonyi
ajándéknak   hozta   haza,
hogy el ne felejtsük őt.
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Joka  Daróczi  János  szer-
kesztő-riporter stábjával iga-
zi,  vérbeli  riportot  készített
gyógynövényeket  gyüjtő  és
értékesítő,    boldoguló   ro-
mákkal  egy  lsten  háta  mö-
göti  kis,  alig  kétszáz  egy-
néhány lelket számláló falu-
ban,  Lapáncsán.  Aki  meg-
nézte  a Roma Magazin no-
vemberi adását az meggyő-
ződhetett róla, hogy az élet-
adta   lehetőségeket  kihasz-
náló  romák  megtalálják  a
megélhetés lehetőségét.

Ritkán hallani roma ember
szájából a szót: elégedett va-
gyok.Egyikfiatalember,akit
a  szerkesztő  riporter  meg-
szólított, ezt válaszolta, s azt

mondta, teheneket fej, meg-
keresi   a  hatvan-nyolcvan-
ezret tisztán. Öröm volt lári,
amikor   egy   másik   fiatal
roma a telkét mutatta, s  azt
magyarázta, hol lesz a nagy-
szoba,  az  előtér,  a  konyha,
fiirdőszoba.

Láttuk  a gondosan  össze-
gyűjtött  különböző   gyógy-
növényeket, a galagonyát, a
katánkórót, kökényt, az illa-
tos borsmentát, s a csomagcr
lásra   előkészített   feliratos
zacskókat. Őröm volt látni a
paprikafiizéreket  készítő  ci-
gány asszonyokat, a gondo-
zott kömyezetet,  s hallgami
Kosztics László szavait, aki
elmondta,  milyen  bürokrá-

11`    --   '            -----  '         ,

cián kell keresztül ásnia ma-
gát  a  roma  vállakozónak,
amíg pályázati pénzhez jut-
hat. Példaként említette saját
esetüket. Márciu helyett ok-
tóberben kapták meg a szük-
séges   összeget.  Nehezíti   a
roma  vállalkozások  sikerét
az,   hogy  nincs   önrész,   s
addig nem is lehet pályázni,
amíg  ezt be  nem  fizetik.  S
még mindig sok a gond a jó
pályázatok    elkészítésével.
Ezekben   kell    segíteni    a
cigány önkományzatoknak,
hogy megfelelő tmácsokkal
lássák el a vállaucozni szán-
dékozó romákat.

Hosszú idő után végre lát-
tam egy vonzó, pozitív képet

a romákról,  életükről,  meg-
élhetésükért   való   küzdel-
mükről,   s  hogyne  örültem
volna emek. Ilyen riportok-
ra van szükség ahhoz, hogy
a  romákról  alkotott  általá-
nosító  negatív  képet  meg-
változtassuk.  Ha rajtam  áll-
na, egyetlen adás sem jelen-
ne  meg  legalább  egy,  a  ro-
mákról  szóló  pozitív  riport
nélkül! Mert ez a Lapáncsán
készítettriporteztisbizonyí-
totta. Csak memi kell utána.
Megéri a fáradtságot.

Miután  a  riportból  nem
derült ki, hol is van ez a kis
falu, így utána néztem. Bara-
nya  megyében  talámató,  a
határ mentén.                 fl{as./

Osaládok vÍz nélkül
Találó ez a műsor a TV1-en,
csak   az   kétséges   nekem,
vajon este fél 11 óra után kit,
kiket  sikerült  drámai,  élet-
hús-vér  riportiaival,  elemző
írásaival,   s   olykor   meg-
döbbentő  képsoraival   pro-
vokálni?   Mert   kimondva
kimondatlanul   ez   a   célja.
Lehet,  hogy  akadnak  olyan
elkötelezettek,    akik    még
ilyen  időben  is  a  képemyő
előtt  ülnek,  s  a  Provokátor
adására vámak.

Én azt mondom, hogy ér-
demes, rászolgált ez a műsor
mondandójával,   figyelem-
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felkeltésével,  a  gondok  fó-
kuszába állításával. Jó leme
hírt hallani arról, hogy a Pro-
vokátor nyomán feltárt gon-
dok  megoldására  fordítot-
tak-e   figyelmet,   s   megol-
dottak-e hanyagságokat, em-
beri mulasztásokat. Ugyanis
ekkor leme, leheme lemémi
hatékonyságát,   hasznossá-
gát.

A  Provokátor  november
17-ei  adásában  tudósítottak
arról,  hogy   egyik  megye-
székhelyünkön,     Nyíregy-
házán  a  Huszár-1akótelepen
(cigánytelepen)  irmár  má-

jusóta40(!)családtólvonták
el az éltető vizet. Ha jól em-
lékszem  7  millió  adósságot
gyűjtöttek   össze   a   vízdíj
elmaradásából.  Ez  a  fJ  ok.
Nem áll  szándékomban vé-
deni  a  mulasztókat,  annyit
azonban  megjegyzek,  hogy
azÁNTSztiltiaanagycsalá-
dosoktól, az öregektől meg-
vomi  a vízszolgáltatást.  Ez
törvényellenes.

Ezt  a  megszólaltatott  hi-
vatalos  tisztviselők  is  meg-
erősítették,  mégsem  történt
május   óta   semmi,   hogy
legalább azokba a lakásokba
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kapcsolják  vissza  a  vizet,  s
vigyék  a vízórákat,  akiknek
ez   életkérdés.   Mutatott   a
Provokátor    olyan    öt-hat
gyemekes   családot,   ahol
lavórba  állítva  fiirdették  a
gyerekeket, s ehhez a vizet a
távoli  kutak valamelyikéből
cipelték.  Megengedhetetlen,
hogy egy ekkora nagyváros-
ban a szociális gondoskodás
fél év alatt nem tudott odáig
eljutni,hogyeztamulasztást
valamilyen módon ne tudná
rendezni.

Ez   hanyagság!    S   ezért
szólt a provokátor.       fl{as/

2003.  novemberLdecember



öm   Hffifflffi|ü     ÉvforduiőK  -  esemémyek
Atudományoknakkétnagycsoporöavan:afizikaésabélyeg-

gyűjtés-állítottaEmestRutheford,akiatomfizikuskéntlettvilág-
híriL bár bélyeggyűjtőnek sem volt utolsó. Tény, hogy a 20. század
derekán  a  legnépszerűbb  gyűjtőszenvedély  a  postai  értékcikkek
albumba rendezése köriil alákult ki. Volt idő, amikor szerte a világon
több mint húszmillió, - egyesületekben, klubokban nyilvántartott -
bélyegbarát  működött,  az  önszorgalmú,  alkalmi  gyűjtők  számát
pedig felbecsülni sem tudták. Magyarországon például a 60-as évek
elején180ezerfelnőttés35ezerifiúsáribélyegszeivezetműködött.

Milehetetteparányigrafikáksikerénektitka?Miérttekinthette
Rutheford  tudománynak?  Talán  az  egykor  népszerii  magyar jel-
mondat  valamelyest  eligazít  bemünket.  „A  bélyeggytütés  oktat
nevel,  szórakoztat."  Távoli  országok,  egzotikus  táják,  ismeretlen
állatok  és  növények,  nevezetes  emberek,  különleges  események,
másnépekképikultúrájaésszellemiségevándoroltaborítékokonaz
országhatárokkal  szerteszabdalt  kontinenseken  át.   Afféle  képes
kislexikon-szócikk, színes ország-névj egy volt mindegyik felragasz-
tott, köri>efogazott enyves hátú kis papírdarab. Ráadásul nemcsak a
kortársaknak  szóló,  hiszen  tudható  volt  minden  bélyegkibocsátó
számára, hogy még évszázadok múlva is őrizni fogják az albumok,
említeni  a  katalógusok,  unokákra  hagyományo2ni  a  nagyapák  a
különféle címleteket. Mindig fontos volt tehát, hogy ki és mi kerül a
bélyegábrákra. No és persze az is, hogy ki kap megbízást egy-egy
bélyegsorozat megalkotására.

Az 50-es évek elején több kiváló magyar gmfikus is foglalko-
zott bélyegtervezéssel.  Az  egyikük,  Nagy  Zoltán  1940-ben  köte-

;ee#Lm;8#ü&fikun*krEftie#fi(%t%Z;:stáe8aaTéeále5%o*#:o3
bankjegyet is, címoldalán Adyval, hátoldalán az Erzsébet-híddal.)

Az  lpaművészeti  Főiskola  elvégzése  után  Füle  Mihállyal,  Gál
Ferenccel,  Kékesi  Lászlóval  és  Vertel  Józseffel  együtt  mun-
kálkodottamagyarbélyegg:afikaeuópaiszínvonalraemelésén.El-
ső   bélyegét   1947-ben   tervezte.   Szívesen   vállalkozott   a   pom.é-
készítésre is, ami - kömyen belátható - egy általában 25x20 mil-
liméteres papírfelületre nyomtatandó képnél nem is olyan egyszerű
mesterség.  E tevékenységben  a  legendás  Légrády  Sándor  méltó
utóda  lett.   Addigi   arcmásai   sikeresek  voltak.   Ezért  esett  rá  a
választás, amikor a Magyar Posta úgy döntött: egy sorozatban hívja
fel a hazai és a világközvélemény figyelmét Magyarország gazdag
zenei  múltiára.  A  hét  legjelentősebb  magyar  zeneszerzőt  kellett
kiválasztani a kezdetektől. Erkel és Liszt, Bartók és Kodály szemé-
lyéhez nem férhetett kétség. A legelső nagy nevű magyar zeneszer-
zőként  már csák  az  időrendiség  okán  is  kellett valaki,  aki  a  17.
századvégét,a18.századelejétképviseli.Akkor-szinteegyidőben
- három nagy tehetségű  zeneszerző  fáradozott Magyarországon  a
magyar  zene  megteremtésén,  az  előadóként  is  közismert  úgy-
nevezett virtuóz triász: Lavotta János, Csermák Antal és Bihari
János.  Mivel  a megrendelők zenei  tanácsadói  (egyebek mellett a
cáfolhatatlan  szaktekintélynek  számító,  a  majdani  bélyegsorozat
záró  értékén  szereplő  Kodály  Zoltán)  úgy  ítélték  meg,  hogy
nermti zenénkre a legmaradandóbb hatást közülük Bihari János ér-
teel,azőképmásáraadtakmegrendelést.Amaradékkéthelysorsán

2003.  november-december

folyt  ugyan  a  kiadást  megelőzően  némi  vita,  de  végül  Mosonyi
Mihály és Goldmark Károly osztozhatott az előbbiek dicsőségén.

Bihari János  (1764-1827)  cigányprimás és  zeneszerző nyolc-
vamégy  dahűvet hagyott  maga után.  Szerzeményeit  képzettebb
zenészek kottázták le. Egyik dallamát  1812-ben még Beethoven  is
felhasználta az lstván király nyitányában. Cigányzenekarával bejár-
ta az országot, s csakhamar a legnépszeiűbb muzsikussá lett. A ma-
gyar verbunkos-zene legkiválóbb művelője volt.  (Ilyen zenével és
kiváló   borokkal   indultak  akkor  tájt   a   katonafogók.   Még   nem
sorozták, hanem toborozták ugyanis a katonákat. A bor által felvidá-
mult, a táncnótákkal feltüzelt bakajelöltek kömyebben választották
a dicsőbbnek hitt utat, a haza - valójában a császár - szolgálatát.)
NagyZoltánezértisrajzoltaháttérbe-Biharifergetegesverbunko-
sairautalva-egytoborzó-jelenetet,aféligbeöltözöttkatonáktáncá-
val.

A  Zeneszerzők  című  bélyegsorozat  éppen  ötven  éve,   1953.
december  5-én  jelent  meg.  Az  egyes  bélyegeket  ötvenes  ívben
nyomtatták és  fogazták.  A nyomtatás mélynyomással történt.  Egy
évig,  1954 decemberéig leheteft a postán és a trafikokban vásárolni
belőlük. Persze nem mindegyikből fogyott egyformán. Bihari a 30
filléres bélyegen szerepelt, amel)rik az akkori tarifa szerint a belföl-
di képeslapok kézbesítéséhez kellett. A helyi levelekre az Erkel,  a
távolságiakra a Liszt Ferenc arcképével megjelent bélyegeket szán-
ták.  A  nagyobb  értékűek az  ajánlott  leveleken,  illetve  a külföldre
szánt küldeményeken jutottak szerephez. Összesen 219 200 soro2at
volt  forgalomban,  azaz  csaknem  220  ezer  emberhez juthatott  el.
PárizstólVlagyivosztokig,FokföldtőlSkandináviáigmégmaistöbb
száz albumban lapulhat Magyarország - és a világ - első,  cigány
embert ábrázoló bélyege.

avagyzoltánt,miniegy300m_agyarpÉ_ly?g.atyy!át.grRfiikqiTun-
kásságáz;rt  a  később_ieSe_n_  .Mnk4csy:qíü.al. juta!m?!á,k.„A  P?Slf
még ógy alkalomal,  1967:bep qdo!t ki cigáry !Ímáüú^bélyeget. ,Az„
oáráÁ című  sorozat _egyí.k cím,etén ug,.,qnís  Bízet:  Carmen című
cialdrámáüa híres cigáwlánya is szerepel.)

Hegedűs Sándor
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8°Drrs.°k:s#vúaj-Zemplénmegye

3527 Miskolc,
Széchenyi út 35.
Tel: 06 (46) 354-811

Dr. Főnyedi Béla
3980 Sátoraljáújhely,
Kossuth tér, 5.
Tel: +06 (47) 322-955

Bács-kiskun megye
Dr. Szente Zsolt
6400 Kiskunhala§, Tó u. 36.
Tel: 06 (77) 428-064, 423-612
Fax: 06 (77) 428-064

Baranya megye
Dr. 0lt György
7700 Mohács, Kossuth u 51.
Tel: 06 (69) 510-315

Békés megye
Dr. Lipták András
5540 Szarvas.
Arató Pál u.  1/1.
Tel: 06 (66) 216-004
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Songr
` Dr. Sim'onné

Kálvária u. 94<.
Tel: 06 (62) 219-015

Féjér megye`     %óg':2:k:saíeohsé`Lár'

Bőrgyár út 2.
Tel:-06 (22) 313-463

Győr-Moson-Sopron m
br. Karcagi-Mészáros Zsolt
9023 Győr, Hunyadi u.  13.
Tel.ffax: 06 (96) 442-968

Heves megye
Dr. Keindlné
Dr. Patyi Zsuzsama
3360 Heves, Arany J. út 15.
Tel: 06 (36) 545-155

Haj dú-Bihar megye
Dr. Czakó Mariama
4031 ,Debrecen,
Kishegyesi út 38. fsz.
Tel: 06 (52) 541-657, 541-658
Mobil: 06-20/384-3853

Komárom-E§ztergom meÉye
`  Dr. Kiss Juhász lstván

2800 Tatabánya,

iégYo#tEá;.325..i85

pe5:.EágiTibor

Dr. Várhelyiw. Péter       '
Budapest VII. ker.
Dohány u. 76. (OCÖ)
Tel.: 06-1-322-8903/115 mellék

Dr. Molnár lván
2740 Abony,
Kossuth tér 1 .
Tel: 06 (53) 360-135,
360-136/106 mellék
Fax: 06 (53) 360-064
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Telt: 06 (82)4|3-906     +

Szabolcsszatm ár-B ereg megye
Dr. Lőkös Eleonóra
44.00 Nyír\egyháza,
Hősök tere 9.
Tel: 06 (42) 407-468

Dr. Ferenczy Róberet ` {
4600 Kisvárda,
Temesvári út 6.
Tel: 06 (45) 416-105

JáÉ:.-T2LgskaTinÁsáoelsnokmegye

5000 Szolnok, Szapáry út 19.
Tel: 06 (56) 420-110

T°É:.asmri%:Heiga
7090 Tamási, Rácvölgy 7.
Tel: 06 (74) 474-977
Fax: 06 (74)r570-110

Nógrád megye
Dr. Farkas lmre
2660 Balassagyamat,
Rákóczi fejedelem u 18.
Tel: 06 (35) 505`-995
Fax: 06 (35) 300-782

Veszprém megye
Dr. Harcos Gábor
8200 Veszprém,   `
Szabadság tér 15.`  Tel: 06 (88) 329-489

Zala megye
Dr. Németh Györgyi
sYsoo Nagykanizsa
Teleki u.  14.
Tel: 06 (93) 3 r2-749

Vas megye
Dr. Kabay Gábor
9700 Szombathely,
Óperint u.  1.
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A Kárpátok Alapítvány kü]de-
tése

A  Kárpátok  Alapítvány  kitün-
tetett  feladatának  tekinti  a  kö-
zösségek  kapacitásának  növe-
lését, a megértés, a regionális biz-
tonság erősítését a hatámenti és
interetnikus    együttműködések
elősegi'tése révén Magyarország,
I,engyelország,  Románia,  Szlo-
vákia   és   Ukrajna   hatámenti
térségeiben.  Ennek  megfelelően
támogatja és segíti mindazokat a
kezdeményezéseket,  amelyek  a
civil  közösségek  és  a  helyi  de-
mokrácia  fejlesztésére   irányul-
nak,    valamint    a    társadalom
különböző     szektorai     közötti
párbeszédet, a hatámenti-, illet-
ve  interemikus  együtműködést
sedtik.

Az Alapítvány működési
területe:

Magyarország:  Borsod-Aba-
új-Zemplén-,  Hajdú-Bihar-,  He-
ves-,    Jász-Nagykun-Szolnok-,
Szabolcs-Szatmár-Bereg     me-
gyék;

Lengyelország:     Kárpátalja
vajdaság;

Románia:   Bihar,   Botosani,
Hargita,  Máramaros,  Szilágy  és
Suceava megyék;

Szlovákia:  Kassai  és Epeijesi
régiók;

Ukrajna:   Lviv,   Kárpátalja,
Ivano-Frankivsk,   Csemivci   ré-
tiók.

A Kárpátok ROMANET
Program küldetése

A  Kárpátok  Alapítvány  eddiri
adományozói  tevékenysége   so-
rán  több  roma  programot  tá-
mogatott, s ennek során kiderült,
a hatámenti rérióban élő romák
megosztanák     egymással     az
elmúlt    évek    munkája    során
szerzett tapasztalataikat.  A jelen
program    olyan    projektekhez
nyújt támogatást, amely a romák
hatámenti      együttműködését,
hálózatépítését segíti.

A Program álta] támogatott
cé]területek:

•    látóutak és tréningprogramok
szervezése   a   sikeres   roma
kezdeményezések       bemu-
tatására a Káipátok Eurorégió
országaiban, így lehetővé téve
más   szervezetek  számára  a
tanulást  és   az  adott  kezde-
ményezések   saját  közössé-
geikben történő adaptálását.

•   olyan  közös,   határokon  át-
ívelő  rendezvények  és  prog-
ramok szervezése, amelyek a
hosszú  távú  együtműködést
segi'tik a hatámenti régióban.

•   azonos célkitűzésű roma kez-
deményezések közöti hálóza-
tépítés.

•   gazdaságfejlesztési    progra-
mok  támogatása,  amelyek  a
roma  munkanélküliség  csök-
kentését és a roma közösségek
életének   javítását   tűzik   ki
célul.

•   Roma   szervezetek   együtt-
működésének  elősegítése   a
roma   érdekképviselet   erősí-
téséért.

2. Az e]bírá[ás minőségi
szempontjai:

•   A projekt megosztható, adap-
tálható,   terjeszthető   a  Kár-
pátok Euorégió országaiban.

•   A  projekt  hozzájárul  a  Kár-

pátok EuoréSó területén élő
roma  közösségek  gazdasági
és   szociális   helyzetének  ja-
vításához.
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gíti  elő,  ezzel  növelve  befo-
lyásukat   és  javítva   érdek-
képviseleti képességeiket.

3. A projektet benyújtó
partnerszervezetek

felé támasztott elvárások

•   A  projekt  helri  támogatása
legyen egyértelműen j elezve

•   A   résztvevő   partnerek   le-

gyenek  képesek  végrehajtani
a  projektben  meghatározott
feladatokat.

•   A résztvevő pamerek közötti
szerep-   és   felelősségvállalás
megosztás legyen egyértelmű.

•   A pamerek már a kezdetektől

(a   projekt   megtervezésétől
számítva)  vegyenek  részt  a
munkában.

•   Készüljön     részletes     költ-
ségvetés, amely egyértelműen
meghatározza    a   partnerek
felelősségét    és    kötelezett-
ségeit.

E]őnyt é]veznek azok
a kezdeményezések, amelyek:

I   több   mint  két  ország  rész-
vételével szerveződnek;

•   hosszú távú hatással bímak és
a támogatás megszűnte után is
folytathatók;

•   példaértékűek   lehetnek  ha-
sonló  kezdeményezések  szá-
mára;

1   mérhetően    helyi    hozzájá-
nilással lesznek kivitelezve.

Hogyan pályázható
meg a támogatás?

A pályázatnak a következőket
kell tartalmaznia :

•   A projekt keretében tervezett
közös,     határokon     átívelő     1.      Infomációapályázóról
események, programok mind-
egyik    résztvevő     számára
hasznosak,   és   a  különböző
szervezetek     hosszú     távú
egyötműködést segítik;

•   A  projekt  elősegíti   a  roma
kezdeményezések     hálózat-
építését közös  céljaik elérése
érdekében.

•   A   proj.ekt   olyan   közös   in-
tézmény   létrehozását   ered-
ményezi,  ami  a  roma  szer-
vezetek  együtműködését  se-

11.    Infomáció a projektről
111.   Infomáció a szervezet gaz-

dasági  helyzetéről  és  költ-
ségvetés

A pályázat meSrásával  kapcso-
latban   segítségért   fordulhat   a
Kárpátok   Alapítvány   magyar-
országi irodáj ához:

Kárpátok Alapítvány
- Magyarország

3300 E8er'

LD

Bajcsy-Zsflinszky u. 2.
tel/fax:36-516-750

E-maü: cfliu@axelero.hu

A pályázatokat magyar nyelven a
Kárpátok  Alapítvány   magyar-
országi  irodájához  kell  benytü-
tani.

A  nevezett  progmm  támogatást
nytu.t  a  Kárpátok  Euorérióból
érkező, roma hatámenti  együtt-
működést       célzó       projektek
számára;   a  támogatás   összege
maximum 5000 USD lehet.

A  pályázatok elbírá]ása fo]ya-
matos,  a  támogatási  keret  ki-
merülésig.  (A  pályázatok e]bí-
rá]ása a beérkezéstő] számítva
s héten belül történik meg.)

Pá]yázati feltételek:

A pályázati  felhívás  csak hivat-
alosan bejegyzett és bankszámlá-
val   rendeucező   civil   szerveze-
teknek,    illetve    helyi    önkor-
mányzatoknak   szól   (Magyar-
országon a pályázó lehet kisebb-
ségi  önkományzat  is).  A  Kár-
pátok  Euorérió  területén  kívül
bejegyzett     szervezetek    részt
vehetnek    a    projektben    mint
együtműködő pamerek, de nem
pályázhamak. Az együtműködő
felek    legalább    egyike    roma
szervezet  kell,  hogy  legyen.  A
projekt   időtartama   nem   lehet
hosszabb  a  Támogatási  Szerző-
dés     aláírásának     időpontjától
számított 12 hónapnál.

Nem adható támogatás az alábbi-
akra:
•   karitatív tevékenység;
•   ösztöndíjtámogatás;
•    ingatlan-, épületvásárlás;
•   továbbpályáztatás;
•   helyi                   inffastruktúra

fejlesztése;
•    nyereségorientált   tevékeny-

sé8;
•    kutatási projektek;
•   egyéni munka;
•   választások és törvényalkotás

befolyásolására.

37



1. Közzététel hivatkozási száma:

Hivatkozási szám:
PHARE2002/000-315.01.02.02

2. Program és finanszi'rozási for-
rás

A  fmanszírozás  forrása  a
„Diszkrimináció         ellenes
akciósorozat"    című    Phare
program.  Az alprogmm kere-
tében   elnyerhető   támogatás
keretösszege   1.050.000   euó,
melyből 600.000 euó a Phare

=gg2tstá:éáL4ios.zoho:zzTó a    \,
3.   Pályázati  témakörök,    `\`<`

földrajzi kiterjedés és a megva-
lósítás időtartama

A program közvetlen célja a helyi
tolerancia-erősítő   kezdeményezések
támogatása  a  média,   az  oktatás,   a
foglalkoztatás  stb.  területén,  a  mun-
kahelyi  és   a  közintézményekben  is
megj elenő diszkrimináció csökkentése,
ahelyi,közösségiszintűtoleranciaerő-
sítése,  a  médiában  megjelenő  roma-
kép javítása, a roma kultúra és értékek
merismertetése   az  alábbi  tevékeny-
ségeken keresztül :

•  A  romákat  érintő  munkaerőpiaci
diszkrimináció csökkentése

•  A  közintézményekben  és  munka-
helyen  megjelenő,  romákat  érintő
diszkrimináció csökkentés e

•   Valós  roma-kép  közvetítése  a  mé-
dián keresztül

•  A roma kultúra és kulturális értékek
megismertetése   a  többségi   tár-
sadalomal

•  Egyéb,   a  romákat  érintő,   helyi

•  Nem roma és roma közösségek kö-
zöti kapcsolatépítés

•   A   szegregációt  csökkentő,   meg-
előző   progra-

mok

•   A társadalmi párbeszéd erősítése  a
roma  kisebbséget  érintő  konfliktu-
sok megelőzése, illetve csökkentése
érdekében

•  Muikaadói  és  munkavállalói  kap-
csolatépítés, melynek célja a romá-
kat sújtó diszkrimináció csökkenté-
se,  az  esélyegyenlőség  megterem-

tése

• A közintézmények és a roma
kisebbség kapcsolatának j avítá-
sa, azonos szintű szolgáltatások

biztosítása.

A roma 'kultúra

Tevékenységi   terület:   Magyar-oÉ
A  prqjektek  időtartama:  minÉ=

!±±±!m    &    maximum    ±4    bénap±
Minden   tevékenvségnek   b±   !±±!!
Í±jeződnie2üíjÉ!iusi31±g±

4. A pályázat célj ára rendelkezésre
álló teljes keretösszeg

Az alprogram teljes költségvetése
1.050.000 euró, ebből a Phare támo-
gatás   600.000   euró,   míg   a   hazai
társfinanszírozás   összege   450.000
eurót tesz ki.

5.  Ezen  pályázati  felhívás   ke-
retében megpályázható támogatás
minimális és maximáns összege:

éft-ékek~~`.

megismertetése a többségi társadalommaJ i

szintű   diszkriminációt   Csökkentő     .   A  közvéiemény  fomálása  az  elő-
programok beindítása.

A pályázamak kapcsolódnia kell a
következő témákörökhöz :
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ítéletes szemlélet, a romákkal szem-
ben  megjelenő   megkülönböztetés
mérséklése érdekében

LD

Az elnyerhető támogatási összeg
minden projekt esetében az alábbi
minimális   és   maximális   határ-

összegek között kell legyen:

•   minimum:           2QJ2Qfl ±!±±é
•        maximum:       100.000g!±±é

További  feltétel,  hogy  az elnyer-
hető Euópai Uriós támogatás összege
nem  haladhatja  meg  a  teljes  projekt
költségének  90%-át  (lásd  a  Pályázati
úmutató  2.1.4  pontját).  A  költségek
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ftnnmaradó  10%-át  a pályázónak,  íl-
letve pamereinek kell biztosítania sa).át
fbrrásból, de ezek a fonások nem szár-
mazhatnak az Európai Közösség költ-
ségvetéséből.  Vág)ris  a  ftrrások  nem
származhatnak sem más EU€ progra-
mokból, sem pedig a progamhoz társ-
finanszírozást  biztosító  Minisztérium
programjainak  költségvetéséből.   Az
önerő  összegét  minden  DáLvázónak
készDénzben- keu biztosítanii

6.  A  keretösszegből  támogatható
projektek maximális száma

A  támogatásban  részesülő  pályáza-
tok száma 10 és 50 között váriató.

7. Támogathatóság: ki pályázhat?

Az  alábbi   szervezetek  bámelvike
pábázhat:

Önálló  jogi   személyiséggel   ren-
delkező  non-profit,  nem-konnányzati
szervezetek,  azaz  az  alábbiákban  fel-
soroltak valamelyike :

•  Nem-kományzati       szervezetek,
egyesületek,   amelyek  létrehozásá-
nak  alapja  ,Az  egyesülési  jogról
szóló 1989. évi 11. tv.", valamint ,Az
1959.   évi  Polgári  Törvénykönyv"
rendeucezései szerint alapított alapít-
ványok,  amennyiiben szerepelnek a
bírósági nyilvántariásban.

Kizárólagosan a további szervezeftí-
pusokjogosulnakpályázásra:
•  közhasznú  társaságok  (a  központi

kományzat  ilyen  szervezetei  nem
pályázhamak)

•  közalapítványok  (a  központi  kor-
mányzat ilyen  szervezetei nem pá-
lyázhamák)

•  közintézmények (ezek közül csak az
alábbi  intézmény  típusok:  művelő-
dési  központok,  teleházak,  óvodák,
közoktatási intézmények,  felsőokta-
tási       intézmények,    múzeumok,
könyvtárak,  színházak,  mozik,  csa-
1ádsegítő   központok,   nevelési   ta-
nácsadók)

•  helri önkományzatok

•  cigány kisebbségi önkonnányzatok

•  kamarák  (egyéb  köztestületek  nem

pályázhatnak)
•   szákszervezetek

•   gazdasági társaságok illetve egyéni
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vállalkozások,  amemyiben a pro-
jekten  belüli  tevékenységük  nem
temel profitot (egyéb, a vállalkozá-
solm  vonatkozó   speciális   feltéte-
1eket lásd a Pályázati útmutató 2.1.2
pontjában)

•  munkaügyi központok

•   egyházak által  létrehozott intézmé-
nyek.

Sgm önállóan. §gm gg}! társulás
vezetőieként ]zag)[ anna!§  tagj aként
gü D-álvázhatnak:

•  politikai pártok,

•   önkéntes biztosító társaságok

•  temészetes személyek,

•  központi kományzati szervek.

A pályázók egyénileg. i!]eÉ[e paÉ-
nerLszervezetekkel konzorciu mot a±
!ÉQÉza  nvúÉthatnak  bg  pályázatot.
Eg]z  szeivézet  főpálvázóként  gsa!§
±g]! pályázatot adha! bg, de partner-
ként  részt  vehet  több  pályázatban  is,
amennyiben  ezt  erőfbrrásai  lehetővé
teszik.

A pályázási  feltételek további  rész-
leteit lásd a Pályázati úmutató 2.1.1 -es
Pono.ában.

8.  A  nyertes  pályázatok  kihirde-
tésének  tervezett  időpontja:   2004.
május

9. Bírá]ati szempontok

A pályázatok  elbírálása  a  Pályázati
útmutató 2.3 ponq.ában rögzített szem-
pontok szerint történik.

10. A  pályázati  űrlap  és  részletes
tájékoztató

Pályázni a magyar nyelven kitöltött
Pályázati  űrlappal  lehet,  amelyhez  a
pályázat Angol nyelvű összefoglalóját
(English Summary) is mellékehi kell.
A Dálvázatokból egv aláírt eredeti és
öt másolati Déldánri kell benvúÉtani.

Megjegyzés:  Amenryíben a magyar
és  az  angol  rq}elvű  doJaimentáció  kö-
zött eltérés mutatkozik, minden esetben
az  angol  nyelvű  változat  tekintendő
mérvadónak.

11. Pályázati határidő

A   pályázatok   beérkezésének   ha-
tárideje: 2004. február 20.16.00. Min-

LD

den pályázatot  a  Menedzsment  Szer-
vezet alábbi címére kell eljuttatni:

Projektiroda - Kurátor Kfl
1052 Budapest
Váci utca 16/a. VI. emelet

A  Í±nfl  határidő  !±!án  beérkező
Dálvázatok     automatikusan     g!!±
tasításra  keriilnek.  a!§!§Q±  ih  ha  a
határidő   napján,   ]zag}!  az±  mQ8=
előzően keriiltek postázásra.

12. Részletes információ

A  pályázattal  kapcsolatos  részletes
infomációk, a jelen Pályázati felhívás
szövegével  együtt a  „Pályázati  úmu-
tatóban"   találhatók,   amely   hozzá-
férhető   a   lebonyolító   Menedzsment
Szervezet honlapján:

www.tolerancia.dhv.hu

A Pályázati útmutató és a Pályázati
űrlap   személyesen,   postai   úton   és
eleltionikus levélben is beszerezhető a
következő címen:

Projektiroda - Kurátor Kft.
1052 Budapest
Vácí u. 16/a. VI. emelet

A  Menedzsment  Szervezet  külön-
bböző tevékenységek keretében  segít-
séget  nyüjt  a pályázók  munkájához:
regionális  információs  napok,  va-
lamint  projekt    tervező  műhelyek
szervezésével   és   lebonyolításával,
illetve egy pá]yázati tanácsadó szol-
gálat felállításával. A pályázatot érin-
tő kérdéseket minden esetben írásban
(elektronikus   levélben,   faxon   vagy
postai     úton)     lehet     eljuttatni     a
Menedzsment   Szervezethez,   a   kér-
déses alprogram referencia számának
feltüntetésével.   Az  infomációs  na-
pok  időpontjai  és  helyszínei  a  Me-
nedzsment Szervezet honlapj án talál-
hatók.

Azok   a   kérdések,   melyek   más
pályázók   számára   is   hasznosak   és
hasznosíthatóak  lehetiiek  a  Menedzs-
ment Szervezet honlapján

Íwww.tolerancia.dhv.hu\

a     „gyakran     ismételt     kérdések
(GYIK)  és   a  rájuk  adott  válaszok"
rovatban    mindenki    számára    hoz-
záfériietővé válnak.
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GY€R€H€HN€H Vfiló

X%áflácso"yikpÁeéso/e"yóín...

E`

gyszer  volt,  hol
nem  volt,  volt
egyszer      egy
csodaerdő,
aminek       kö-

zepén  ezeréves  cigány  asz-

üZ;nyhí#ftÁE#ti:óvolt.
Almaláta mindent tudott

a világról, az emberek gondo-
latairól és érzéseiről, ha mély
bódult  álomba  merült.   Kü-
lönös   álmaival   segítette   az
embereket. Jártak is hozzá az
elveszett lelkek, mint méhek
a virágra, hogy tanácsot kér-
Jíe5i:ősl:ri,feftc.igÉ?Lásygznoz

boldogan  ment  el  tőle  egy
szerencsétlen ember, a csoda-
erdőszellemempgajándékoz-
ta őt egy fával. Igy történt ez
most   is,   Karácsony   szent
napján.   Egy  jótette  fát  ter-
meft, de nem is akármilyet! A

::á%ős%lg:y#duT,-3e#t
Almaláta,  ahogy  meglátta  a
szépséges   fát,   és   azomal
elhatározta,   hogy   feldíszíti

g:Ü;figr::?á;Si?árft:e:::`::oőt
bongó  piros  almákkal,  fény-
ből   öntött  harangocskákkal,
árva lányok kömyeiből  font
ffizénel    tette    még    pom-

pyá=sabbáafenyőfákkiri-
A hópelyhek finom érin-

tésétől megszólaltak a haran-
gocskák,  amire  előbújtak  az
állatok az erdő sűrűjéből. Az
őzek,  a  szarvasok,  a  móku-
sok, és a szél körbe táncolták
a soha sem látott tüneményt.
A madarak ágaira telepedtek,

;§v°:#=kám#,kgűri]Seg]A:i±#i[t%kfi:kfir:kwésgaává:ddtsmókwo;:rsköaáeépnteikbea±eeBkíkáao]#éáánáeíkaékngtfe|:ma
_  Ó,  ha  az  emberek  látnának  téged,  nem  himének  a     Vaúúk.                             .       .n          ,,_.t  ____,_:__,___j,__..*f^

- Kjk azok az emberek? - szólalt meg hirtelen a fenyőfa.
szemüknek - mondta áhítattal a feketerigó.
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- Az emberek azok, ákik
boldogoktudnaklenni-súgta
meg a szél.

- Mi az a boldogság? -
ámult el a fa.

-    A    boldogság?    A
boldogság  csak  annyi,  hogy
ember vagy és ezt tudod is -
üvöltöfték a farkasok.

- Ember akarok lenni ! -
kiáltotta   a   fenyőfa   mély-
séges   vágyakozással   -  Es
akarok egy lepkét is! -tette
hozzá.

A varjúk úgy megijedtek,
hogy  fehebbentek  ágairól  és
elrepültek.   Bizony   meg   is
ijedhettek,   mert   ilyet   még
nem hallott a csodaerdő, hogy
egy  fa,  ember akaú.on  lemi.
Az erdő szelleme vállat vont
és  Almalátára bízta a döntés
jogát.   Almaláta   pedig   így
szólt a fához.

-  Ember  akarsz  lenni?
Légy, ember! És az is marad-
hatsz  addig,  míg  megtudod
őrizni  magadnak  a  lepkédet.
De ha nem tudod megőrizri,
ákkor újból fa leszel.

- Rendben - bólintott a
fa,  és  recsegni-ropogni  kez-
dett a törzse, szikrákat vetett a
gyökere és csillagok milliárd-
jai  ragyogtak  fel  zöldágain.
Hosszú  időbe  telt  az  átvál-
tozás, de egyszer csak eltűnt a
fa, és ott állt Almaláta előtt a
világ legszebb embere. 0lyan
szép férfit teremtett,  amilyen
szép  csak  egy  csodából  szü-
1etett  ember  lehet.  Almaláta
kedvtelve  nézett  a  férfi  va-
rázslatos   fekete   szemeibe,
majd   egy  vérpiros,   fényes
számyú   lepkét  álmodott  a
tenyerébe.

- Vigyázz rá! - figyelmeztette a fát és magu]m hagyta
őket.

-  Ember  vagyoook!  Embeeer!  -  kiabálta  a  hóesésbe
ujjongya a fenyőfa király.

- Es van egy lepkéd is - dideregte a karácsonyi lepke.
-Van egy lepkém is! -bólintott boldogan.
- Ismeri meg - mondta a lepke.
-Ismerlek, hiszen látlák...

:Ereem=:TÉ=záT:g-=onned:ge;#ü=|tí:.
- Fázom. Segíts rajtam - kérte a lepke.
- Én is fázom, nem tudok segíteni rajtad - szomorodott el

a világ legszebb embere.
- Szeress engem - zokogta a lepke.
- Szeretlek - nézett csodákozva a lepkére.
- Nem érzed azt amit én, nem tudsz segíteni rajtani nem

ismersz, nem is szerethetsz - sorolta a vérpiros szám)ú lepke
szomorúan.
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-Mittegyek,hogytegyem?-kérdezteafenyőfatanácsta-
1anul.

-Ezt neked kell tudnod...
- Nem tudom hogyan kell szeretni, nem tudom hogyan

tudnék segi'teni rajtad.
-  Akkor  te  nem  is  vagy  ember  -  mondta  a  lepke  és

elrepült.
- Ne hag)d el! -kiáltott utána igazí fájdalommal a világ

legszebb embere, de eucésett. Ebben a pillanatban visszaválto-
zott fává.

- Jól van ez így - mondta Almaláta magához ölelve a fa
törzsét.  De  a  fa  soha-soha  többé  nem  szólalt  meg.  Csak  a
tavaszi   gyanta  könnyek  árulkodtak  mélységes  bánatáról,
annyira hiányzott neki a vérvörös karácsonyi lepke.

Pedig ha jól megnézte volna Almalátát, felismerhette vol-
na beme a lepkét, a]d am kérte, hogy szeresse... Lehet, hogy
mégisembermaradtafenyőfa,csaknemtudottróla?Almaláta
ezt nem árulja el senkinek. Titok. Mint a szeretni tudás...
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KOS  all.  21.-IV.  20.)  -
Pénz!  Pénz!  Pénz!  Biztonság!
Ezek  azok  amik  fioglalkoztat-

ják  foiyamatosan.   Nyugaiom!
On mindent megkap ebben az

évben amire vágyik, ha le tud mondani lega-
lább egyetien titkos szenvedélyéről! Tudja jól,
valamit  valamiéri...  Ha  baráti  meghívásnak
tesz  eleget,  kerülje  a  politikát.  Csak  akkor
vitatkozzon, ha képes higgadt maradni, s ha
a társaság  tagjait józan  érvekkel  meg  tudja
győzni.

BIKA av. 21.-V. 20.) - EZ
a  hónap  a  Bikák  szerencse
hónapja.  De  meg  kell  ragad-
niuk a szerencsét! A siker attól
függ,   hogy   az   események

dzsungelében   hogyan   tudnak   eligazodni.
Reális   tisztánlátására   minden   Bika   jegy
szülötmek nagy szüksége van most. A hónap
folyamán    az   érdeklődés   középpontjába
kerülnek.  Figyelem!  Az  egészséges  hiúság
még   nem   káros!   Ne   nevessep   ki   egy
Oroszlánt, meri ő birtokoli.a, amire On vágy!k.
Járion túl az eszén, és hagyja meg neki... On
fiog jobban jámi!

IlmEK 0/. 21.-VI. 21.) -
Ön   gyakran   elégedetien   az
életével,   men   elfelejti,   hogy
amiről   most  dönt,   az  a  hol-
napját  határozza  meg!  Vala-

hányszor  problémája  van  a  kömyezetével,
vagy  Onmagával,  tegye fel  a  kérdést,  hogy
hol  kellene  valamit feladnia,  vagy  változtat-
nia, hogy végre Önmaga lehessen! Ez az év,
tartogat  sok  jót  is,  de  igen  kemény  prob-
lémákkal is szembesülnie kell...

RÁK 0H. 22.-VII. 22.) -
Az   elmúlt   hetek   csodaváró
hangulata  után  vegyes  hatá-

;oek#g,:Tse,ko:,obso'á%hEÍ:
tében  a  biztonság,  azéri  vigyázzon,   hogy
gondolatai  ne csak a pénz köml forogjanak.
Egy olyan élethelyzet amúgy is fel fog meri]l-
ni]   amikor  nagyelkűségét  teszi   próbára   a
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sors.  A hónap  végén  egy  kíváncsi  ismerős
teszi próbára a türelmét. Ne kössön olyasmit
& orrára ami nem rá tartozik, meri később ez
pletykák forrásává válhat. 2004-ben amúgy is
egy pletyka miaft éli át élete legkeservesebb,
legszégyenteljesebb   élményét,   ami   talán
egész életére  hatással  lesz...  Tanuljon  meg
okosan hallgatni!

oRoSZLÁN          MI.
23.-Vm.  23.)  -  Jobb,  ha
ezekben   a   hetekben   csak
annyit   kommunikálnak   em-
beriársaikkal,  amennyit  feltét-

lenül szükséges, vagy nagyon nagy türelmet
erőltetnek magukra.  Ha egyik sem sikeriil, a
hónap vitákkal, félreénésekkel  lehet tele. Az
Oroszlánok hangulata most egy kicsit pesszi-
mista.  Nem  áriana,  ha  legalább  megpróbál-
nának egy kis optimizmust erőltehi magukra.
Nem   kell  a  legapróbb  dolgok  esetében  a
legrosszabbra  gondolni,  hiszen  sokszor ép-
pen az történik, amit várunk, s am!! a gondo-
lataink  erejével   megteremtünk.   On   csodá-
latos  ember!  Hát  nem  ezt  hallja  naponta  a
pamerétől? Higgyen neki...

SZŰZOm.24.-K.23.)-
Régi üzleti kapcsolata még ma
is   virágzik,   ezért   ne   hagyja,
hogy egy apró félreértés miatt
véget érien. Hónap közepén jó

érzéssel  tölti  el,  hogy részt vehet egy olyan
rendezvényen,   ahol   kifejmeti   nagyszabású
terveit  újszerű  elképzeléseit.  A szerelemben
meglepetés   émeti:   rájöhet,   hogy  tökéletes
emtx3r nem  létezik,  kwéve azt az egyet,  akft
bizonytalansága   miatt  elveszített,   és   nem
kaphat meg  so.ba...  Kömyezetében  sok vál-
tozás várható. On jól jár, csak ne szorongjon
látványosan a jövője miatt!

=MÉRLEG  ax.  24.-X.
23.) - Kellemes,  nyugodt hó-
nap áll On előft, amely sok kel-
lemes  estét  és  láwányos  si-
kereket  tartogat.   Ennek  elle-

nére kisebb családi problémák merülnek fel,
amik előre viszik  lelkileg  és sikerül  megérte-
nie,  hogy a fájdalom épp úgy életünk fontos

;éázapéám;:te3láo::%#;g'k,,#sae,j:smj:#::
szemében,   csak   hangulatváltozásait  viseli
nehezen!

SKORPIÓ   Q{.   24.-XI.
22.)   -   Hatánalan   munka-
bírásával, jól  fejlett beleérző
képességével sikerül  megol-
dani   zűrös   helyzeteket,   és

néhány   elmaradt   munkát   is   befejezhet.
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Hónap közepén azt veszi észre, hogy már
teljesen   másképp   érez   szerelme   iránt,
mint  korábban.   Ha  ez  a  különbség  nem

pozitív  változás,  akkor  inkább  fejezze  be
ezt   a   kapcsolatot,   de   mielőtt   döntene,
nézzen  magába...

NYILAS   (XI.   23.-XII.
21.) -Vigyázzon anyagi hely-
zetére,   meri  most  egy  vad
ötlet    Óriási     veszteségeket
okozhat.   Ne   kezdjen   addig

üzleti manőverbe, amíg nem győződött meg
a   körülményekről...   Családi.a   több   odafi-

gyelést igényel.  Ha végzett munkájával, tölt-
sön velük több időt, és mondja el nekik, hogy
mennyire szereti őket. Egy beteg rokon, vagy
volt  barát,  esetleg  szerető  támogatást  kér
Öntől.  Segítsen!  Kollégáiban tombol a szak-
mai irigység, legyen résen...

BAK  cm.  22.-i.  20.)  -
Dinamikus   és   kitartó   mun-
kájának   köszönhetően   janu-
árban  is  komoly  szakmai  si-
kereket   érhet   el.    Szellemi

képességeinek   köszönhetően   remek   ter-
veket készít, és ezek megvalósításához még
munkatársakra  sem  lesz  szüksége.  Remek
hangulatban van és úgy érzi mindenre képes
lenne.   Ebből   azonban   hamar   kiábrándíq.a

egyik ismenőse,  aki  magánéleti tanácsot kér
Ontől. 2004ben is a kitariása, céltudatossá-
ga,  szívÓssága,  meggondolatiansága  segíti
át az élet nehézségein. A Bak szülöttek idén
bámibe kezdenek, sikerre vannak ítélve!

VÍZÖNTŐ a. 2l.-n. 19.)
-  ltt  az  ideje,  hogy  átnézze

jelenlegi   helyzetét  és  végig-
gondolja, mit is akar csinálni a
jövőben.  Tegyen  különbséget

a   realitás   és   a   vágyálom   között.   Hónap
közepén mindenképpen meg akar oldani egy
félreértést,   ezén  nagyon   rámenős,   ezzel
azonban   csak   még   nagyobb   bajt   okoz.
Legyen türelmesebb!

IIALAK al. 20.-m. 20.)
-  Jól  indul  ez  a  hónap,  egy

speciális feladafta] bízzák meg
és örömmel veti bele magát a
munkába.   JÓ   memóriája   le-

nyűgözi  kömyezetét!  Magánélete  meglepe-
téseket tartogat. Fogadja ezeket örömmel, ne
legyen semmi jónak az elrontója. Ossza meg
érzéseit pamerével.  Esténként tegye félre a
mindennapi   gondokat,   az   életét   nehezítő
problémákat, hiszen a feltöltődést a családja
éppúgy igényli, mint Ön. A szerencsejátékok-
tól azonban tarisa most távol magát.
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