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2004. április 3-án Brüsszelbe
indult 12 Tolna megyei kisebb-
ségi képviselõ. Név szerint:
Katona Péter, Sárközi Ká-
roly, Szancsik Mária, Orsós

László, Bolgár Sándor, Ko-
vács János, László Istvánné,
Gyõrfiné Ignácz Erika, Orsós
Ferenc, Balog László, László
István, Balogh József. Ko-
rencsy Ottó és Lányi Dániel
tolmács, Biczó Ernõ tréner, és
Molnár János FES Hungary
fõszervezõ. 

Nagyon sok kérdéssel indul-
tunk Brüsszelbe, de legna-
g y o b b
megdöb-
benésünk-
re nagyon
k e v e s e t
tudnak a
magyar -
o r s z á g i
r o m á k
helyzeté-
rõl, amit
tudnak a
c i g á n y -
ságról, azt
az Or-
s z á g h á z
j e l e n t é -
s é b õ l
tudják és
ez szá-
m u n k r a
kevésnek
bizonyult.
Ami még
meglepõbb volt, hogy Jan Ma-
rius Wiersma kérdésünkre el-
mondta, hogy az új EU tagál-
lamokban élõ romák hely-
zetének illetékes jelentés írója
az információit Valeriu Ni-
colae-tól az Európai Roma
Információs Iroda vezetõjétõl
szerzi be. Sehol egy magyar-
országi roma szakember. 

Egy nemzetközi szóhasz-
nálattal élve: HELP TO SELF,
azaz segítség, ahhoz, hogy a
rászorulók magukon segítse-
nek. Ez egy jó alapelvnek tûnik,
hogy ez mûködõ valósággá
váljon. Az EU által megkívánt
hosszú távú szemlélettel egyet-
értve szerepet kell, hogy kapjon

a magyarországi cigány kép-
viselet EU-s roma képviselõ
személyében. Bízunk benne,
hogy ez még nem késõ, mivel
rendkívül sok lemaradást kell
behozni a csatlakozás után. A
cigányság jelentõs tömegeit
kell helyzetbe hozni, az ala-
csony életszínvonalon kell vál-
toztatni. Az egészségi, lak-
hatási, oktatási körülményeiken

javítani. A munkaerõ piaci
szegregációt minél hamarabb
megszüntetni. Ha ez még sem
menne, akkor biztassuk õket,
hogy valamilyen területen vál-
lalkozók legyenek. Lehetõség
szerint képezzék magukat az
EU-s normatíváknak meg-
felelõen. Feltétlenül használják
ki a pályázati rendszereket. Ha
ez sem mûködne, akkor ki kell
dolgozni egy olyan foglalkoz-
tatási stratégiát, amelyhez part-
ner a Kormány, az Európai
Unió és a cigányság. Segítség
kell, mert a cigányság nem lesz
képes felszámolni saját vál-
ságát. 

A brüsszeli kint tartózkodás

alatt Balog József és Sárközi
Károly az Országos Cigány
Önkormányzat képviselõi az
EU-s pályázati rendszerekrõl
és az OSI rendszerérõl hossza-
san kérdezgettek és elemezték
részleteikben. Balog József
megkérdezte, ha van az OSI, a
cigányság miért nem érzékeli
és hol akad el. Természetesen
minden képviselõ számos
kérdést tett fel az EU-s elõ-
adóknak, de a válasz nem min-
den esetben volt kielégítõ. A
brüsszeli kint tartózkodásunk
alatt Lévai Katalin sajtótájé-
koztatóján az esélyegyenlõség-
rõl beszélt és kiemelte, hogy ez
az esélyegyenlõsség fontos a
magyarországi cigányság szá-
mára. Természetesen ezt mi is
így érezzük. A magyarországi
roma delegáció egyetértve úgy
ítélték meg a brüsszeli kint
tartózkodást, hogy az Európai
Unió pénzek beáramlása Mag-
yarországra minden területen a
romákat is kell, hogy érintse.

Ha ez nem így történik, abban
az esetben újra vesztes lesz a
roma kisebbség. Abban is egyet
értettünk, hogy a brüsszeli
utazás nem jött volna létre, ha
nincs a FRIEDRICH EMBERT
STIFTUNG Alapítvány, amely
minden költségünket állta és
megszervezte a program-
jainkat. Ezért köszönetet mon-
dunk Molnár Jánosnak, a FES
Hungary vezetõjének magunk
és a magyarországi cigányság
nevében. 

Kovács János 
CKÖ elnök
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mióta a nagyot, a merészet álmodás, a politikai
szónoklat posztulátumává, sarktételévé vált, s
beköltözött az immár harmadik romaprogramba is, azóta
árasztották el a közvéleményt azzal, hogy néhány éven
belül eltûnik Magyarországon a putrivilág, a lepusztult
roma telepek felett meghúzzák a végharangot, s véget
vetnek a kilátástalan romalétnek.

A kormány szándéka, hogy az ország színérõl
elsöpörjön csaknem félezer cigánytelepet, vagyis ezek
sorából azokat, ahol eddig emberhez méltatlan
körülmények között tengették életüket roma családok tíz-
ezrei.

Nem tudom, hogy akik ilyen merészet álmodtak,
számoltak-e a realitásokkal? Elsõsorban az intoleráns
magyar többségi társadalommal, amely eddig sem sok
tanújelét adta befogadó, toleráns, a másságot tisztelõ és
elfogadó magatartásának. A szerintem nem egészen
reális terv, elképzelés, amelyet még nem emésztett meg
sem a társadalom, sem a cigányság, most úgy
viselkedik, mint a tó vizébe dobott kavics. Hullámokat
vet, felkavarja maga körül az indulatokat. 

Véleményeket indukál. Helyeslõket és ellenzõket.
Úgy vélem, sajnos az ellenállók vannak többen, akikkel
meg kell küzdeni fejben, hogy megértsék: ez már egy
új világ, egy új EURÓPA, amely nem tûri el a kire-
kesztést, nem nézi tétlenül a rasszizmust, a cigányel-
lenességet. 

Vajon az arra illetékes kormányszervek, hivatalok
végeztek-e valamilyen tudományos felmérést, elemzést a
romák befogadásáról vagy elutasításáról? Hol, mikor,
milyen ütemben, s hogyan fog lezajlani e nagy minõségi
változás, e forradalminak minõsíthetõ fordulat a cigány-
ság és a társadalom életében? Mert, ha nem pusztán poli-
tikai retorika, nem fantazmagória és utópisztikus álom a
program, akkor megvalósítása csak akkor járhat sikerrel,
ha töretlen politikai akarat kíséri, ha a többségi tár-
sadalom is elfogadja és támogatja, s minden érintett:
roma és nem roma szervezet, intézmény és ember tud-
ja, mit tartalmaz a putritlanítási program! Még nem
tudják, sajnos! Márpedig a telep felszámolási elkép-
zelés sem a többségi társadalom, sem a romák ellené-
ben nem valósulhat meg. 

Közmegegyezésre van szükség! Különben halálra
van ítélve, s akkor nem marad más csak a fantazmagória,
a merész, de megalapozatlan álom. S a putrivilág tovább
él! Ám még abban az esetben is, ha a lepusztult telepek
helyett távol a várostól, falvaktól újabb romakolóniákat
építenek. Erre még gondolni sem merek. Feltámadna a
putrivilág! Ha már a közvéleményt arra érdemesítették,
hogy tájékoztassák a nagy álom tervérõl, sürgõsen gon-
dolni kellene arra is, hogy országgal-világgal tudassák
azt is: mikor, hogyan, milyen feltételek mellett képzelik
el a leromlott telepek felszámolását és egy új életrend
kialakítását a romák társadalmában. 

Hosszú, nehéz, fárasztó, kitartást igénylõ munka
lesz. S erre már most fel kell készülni, mert a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a magyarok közül sokan nem
szívesen veszik, ha a szomszédba roma család költözik.
T. községben történt, hogy egy állami gondozott fiatal
roma házaspárt megakadályoztak abban, hogy egy utcá-
ba költözzön a magyarokkal. Minden eladásra szánt
lakóházat megvásároltak elõttük. Önszámûzetésre kény-
szerültek. 

Nem egyedi eset e kirekesztés formája. Legutóbb a
Népszabadság március 20-ai száma számolt be egy
tanulságos történetrõl. Pálinkás János vállalkozó, az
egykori várvölgyi (Zala megye) idõsek otthonának tulaj-
donosa ingyenes használatba adta az épületet egy cigány-
szervezetnek. Belekötöttek. Nagy Balázs Jánosné pol-
gármester elmondta, nagy a felháborodás a faluban a
romák beköltözése miatt. És kinyilvánította: ,,Meg-
vizsgáljuk milyen jogi lépéseket tehetünk a beköltözés
megakadályozására.”

Amíg a hatalom egyes megválasztott önkormányza-
ti és más vezetõi így gondolkoznak, s erõsebb az elu-
tasítás, a kirekesztés szelleme, a cigányellenesség, mint a
merészen új életet, valódi demokráciát álmodók s esély-
egyenlõséget hirdetõké Európa e részében, addig a putrik
alkonya csak álom.

Putrik alkonya
A
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A CIGÁNYSÁG 
VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL

 ,,A magyarországi cigá-
nyok integrációja új fordu-
lópontjához érkezik azzal,
hogy Magyarország, több
más országgal együttesen
csatlakozik az Európai Unió-
hoz – olvasható Teleki László
cigányügyi politikai állam-
titkár sajtóközleményében. –
2004-ben a Cigányok Világ-
napjának üzenete a sikeres
integráció lehet, amely egy-
szerre jelenti a cigányok tár-
sadalmi integrációját és az
európai országok integrá-
cióját. A politikai államtitkár
reményét fejezte ki, hogy a
világnap és annak üzenete
erõsíti Magyarországon is a
polgárok közötti nemzeti
összefogást, a felelõsségér-
zetet és elõsegíti a társadalmi
párbeszédet, mely a modern,
demokratikus társadalom és
országunk sikeres európai
csatlakozásának egyik fontos
pillére lehet." 

RENDÕRÖK,
ROMÁK EGY ASZTALNÁL 

 A rendõrök és a romák kap-
csolatának alakulása volt a té-
mája annak a tanácskozásnak,
amit a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei rendõr-fõkapitányság
kezdeményezésére rendeztek.
Az elmúlt év õszén vetõdött fel
annak az igénye, hogy rend-
szeresen tekintsék át a rendõrök
és a romák kapcsolatát. Az elsõ
találkozón a vendéglátók részé-
rõl a fõkapitányság vezetõin kí-
vül ott voltak a városi rendõr-
kapitányok, bûnügyi vezetõk, a
meghívottak körét pedig a helyi
cigány kisebbségi önkormány-
zatok, civil szervezetek képvi-
selõi jelentették. Az egyik fontos
cél az, hogy a rendõrök és a
romák ne az ellenséget, hanem
a partnert lássák egymásban,
mondta Farkas László, Tisza-
bura polgármestere.

BESZÜNTETI
TEVÉKENYSÉGÉT

Beszünteti tevékenységét az
OCÖ holocaust-bizottsága,

amely az Osztrák Megbékélési
Alap által irányított roma kár-
pótlással kapcsolatban felme-
rült kérdésekre kívánt választ
kapni. Az OCÖ roma kárpótlást
vizsgáló bizottsága a hónap ele-
jén döntött úgy, hogy beszünteti
tevékenységét, mert úgy látják,
nincs mit tenniük az ügyben.

KILENC ORSZÁG, EGY CÉL

Másodszor ülésezett
április elején a kilenc ország
részvételével 2005-ben in-
duló Roma Évtized Prog-
ram kidolgozásáért felelõs
nemzetközi bizottság. A
Roma Integráció Évtizede
programban résztvevõ or-
szágok romapolitikájának
megismerése volt a Nem-
zetközi Irányító Bizottság
ülésének fõ célja. Kiss Ró-
bert, az Esélyegyenlõségi
Kormányhivatal elnöke az
ülés után közölte, feladatuk
annak feltérképezése, hogy
az európai cigányság fel-
zárkóztatását célzó pro-
gramban részt vevõ orszá-

gok eddig mit tettek a ro-
mák integrációjáért. A pro-
gram 2005 januárjában
indul, Kiss Róbert hangsúly-
ozta, hogy a program létre-
jöttével nem újabb szerve-
zet jön létre. A közös in-
tézkedések célja éppen az,
hogy a meglévõ intézmé-
nyek hatékonyabban küzd-
hessenek a roma társada-
lom felzárkóztatásáért.

A magyar munkacsoport-
ban az OCÖ, a Roma Pol-
gárjogi Alapítvány, a Lungo
Drom, az ombudsmani hi-
vatal, a Külügyminiszté-
rium, a Központi Statisz-
tikai Hivatal, valamint a
szakminisztériumok kép-
viselõi vesznek részt. A
program a ,,kilenc ország,
négy prioritás, egy cél"
mondattal jellemezhetõ. A
négy fõ cél: az oktatás, a
lakhatási feltételek, az
egészségügyi ellátás és a
foglalkoztatás körülményei-
nek javítása.

KEVESEBB PÉNZ JUTOTT
A KISEBBSÉGI LAPOKRA

Negyedével csökkentette a
Magyarországi Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségekért Köz-
alapítvány a kisebbségi lapok-
nak nyújtott anyagi támogatást.
Heizer Antal, a Közalapítvány
elnöke az MTI-nek elmondta,
hogy ,,a közalapítvány egé-
szének  költségvetési támoga-
tásra csökkent, ehhez mérten
csökkenteni kellett minden pá-
lyázati típusnak a támogatását
is.” A 4 roma lap támogatására
27 millió forint volt. A Világunk
és az Amaro Drom 10-10 millió
forint támogatást kapott, a
Lungo Drom 5 milliót, a Ket-
hano Drom 2 milliót. 

MEGSZÛNIK
AZ ELKÜLÖNÍTÉS

Az oktatási tárca programja
szerint 2009-re megszûnnek a
szegregált, vagyis csak roma
gyerekeket oktató osztályok.
Jelenleg 3500 általános isko-
lából 600-ban mûködnek a ro-
ma gyerekeket elkülönítetten
oktató osztályok, mondta Mo-
hácsi Viktória miniszteri biztos

Májusban jár le a magyar kormány tíz és fél milliárd forintos hitelkérelmének elbírálási ideje,
ekkor derül ki, megkapja-e a kormányzat az Európai Tanács Fejlesztési Bankjától a cigánytelepek
felszámolására igényelt összeget. A felszámolást koordináló Esélyegyenlõségi Kormányhivatal
szerint ha nem érkezik meg a hitel, csak modellprogramként indulhat el a telepfelszámolás.

Arra vonatkozóan csak becslések vannak, hány roma él lehetetlen körülmények között Mag-
yarországon. Az Europress által megkérdezett vezetõk 40 és 100 ezer közé teszi azok számát,
akik a nyomortelepeken élnek, csatorna, víz, gáz, villany nélkül, maguk által tákolt viskókban.

Fotó: LD Archívum
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az integrációs program bázisin-
tézményeként mûködõ mátra-
derecskei általános iskolában.
A 2002-ben indult program
keretében ez idáig 45 bázis-
iskolát építettek ki országszerte,
ezek az intézmények módszer-
tani segítséget nyújtanak a
körzetükben található iskolák-
nak.  

SZOCIÁLIS
FÖLDPROGRAM
TISZAPÜSPÖKIBEN

Elõször szerveztek a ro-
mák részére szociális földpro-
gramot a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei településen. A
cigány kisebbségi önkor-
mányzat által kidolgozott
programban 15 család vesz
részt. Az önkormányzat 14,5
hektár földterületet adott
bérbe részükre. A terület egy
részébe konyhakerti növé-
nyeket, valamint kukoricát
vetnek. Ezen kívül csirkét,
malacot, birkát vagy kecskét
is vásárolnak, hogy azokkal
etessék fel a takarmányt. A
programot a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány
támogatja. 

CIGÁNY NYELVEN
IS OLVASHATÓ A
SORSTALANSÁG

Az Esélyegyenlõségi Kor-
mányhivatal Ügyfélszolgálati
helyiségében mutatták be ápri-
lis 19-én Kertész Imre: Sors-
talanság címû könyvének lovári
kiadását, melynek címe: BIZ-
HELYAKIPE. A könyvet ifj.
Rostás-Farkas György és éde-
sapja fordították. A világon
Magyarország az elsõ, ahol
cigány nyelven is olvasható a
Nobel-díjas Kertész Imre köny-
ve. 

ÚJ VEZETÕK

Az Esélyegyenlõségi Kor-
mányhivatal Roma Integrációs
igazgatósága vezetõi posztjára
kiírt pályázat eredményeként dr.
Ürmös Andort, az Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium fõosztályvezetõ
helyettesét választották. He-
lyettese Solymosi Imre lesz. Az
új vezetõ a jogérvényesítõ és az
antidiszkrimináció tevékeny-
séget tartja elsõdleges feladatá-
nak. ,,Le kell bontani minda-
zokat a korlátokat, amelyek a

közszolgáltatásokhoz való hoz-
záférést gátolják a hátrányos
helyzetû emberek életében, és
egy nyitottabb, befogadóbb
közigazgatási szférára van
szükség, amely segíti, hogy a
romák a legegyszerûbben jus-
sanak el az oktatásba és az

egészségügybe” – nyilatkozta a
Romawebnek az új igazgató. 

INTEGRÁCIÓS ÜGY

A romák helyzetét tárgya-
ló konferencia zajlik Brüsz-
szelben április 22. és 24. kö-
zött. A konferencia a ki-
bõvített Európai Unió legné-
pesebb kisebbségi csoportjá-
nak kihívásaival és a korsze-
rû romaintegráció politikával
foglalkozik. 

BRÜSSZEL CSATLAKOZÁSI 
LÁZBAN

Látványos rendezvényekkel
ünnepli Európa ,,fõvárosa” a
bõvítést. Az események április
30-án este kezdõdnek: hõlég-
ballonok szállnak majd fel egy
150 m2-es EU-zászlót emelve a
magasba. Az európai negyed
szomszédságában lévõ parkban
május elsején az EU 25 or-
szágából érkezõ mezõgazdasá-
gi termelõk mutatják majd be
termékeiket, s természetesen
kóstolókra, vásárlásra is lehe-
tõség lesz. Folklór együttesek
szórakoztatják az egybegyûl-
teket miközben az EU intéz-
mények megnyítják kapuikat az
érdeklõdõk elõtt. 

Összeállította: Paksi Éva

Május 2-a Anyák napja
Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat!

A Lungo Drom Jász-Nagykun-Szolnok megyei
tanácskozásán bemutatkoztak a térség

Európa Parlamenti képviselöltjei, Becsey Zsolt, Pálfi István és Dr. Frivaldszky Gáspár.
Felvételünkön a tanácskozás résztvevõinek egy csoportja látható.    Fotó: Pálfi Elvira
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AKTUÁLIS

Roma miniszteri
biztos  a kultusz
minisztériumnál is

– Beszélgetés Kállai Katalinnal –

Paksi Éva

Az oktatási minisztérium
után a Nemzeti Kulturális
Örökség
Minisztériumában
is roma miniszteri biztost
neveztek ki február 15-i
hatállyal. Kállai Katalin
több diplomás,
humánpolitikus,
politológus Phd. hallgató.
Kinevezéséig a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi
Hivatal fõtanácsosa volt.
Egy nagylány
és egy kisfiú édesanyja.

– Szolnokon születtem
1963-ban. Ott éltem, ott dol-
goztam, elõtte ott jártam
iskolába, ott készültem fel a
nagybetûs életre, ott alapítot-
tam családot. Minden tekin-
tetben Szolnok az a hely, amit
mindig elsõszámú ottho-
nomként fogok említeni.
Édesanyám és a testvérem is
ott lakik, sajnos édesapám
tavaly májusban hirtelen el-
hunyt, õ ott van eltemetve.
Szolnok nekem sok mindent
adott. Ez a város indított el
az utamon.

– Szolnokon kialakult egy
egzisztenciád. Mi volt az az
ösztönzés, ami miatt elhagy-
tad a várost, és egy egészen új
hivatást választottál, mint
ami eredetileg volt?

– Igen, az eredeti szakmám a
vendéglátáshoz kapcsolódik.
Üzletvezetõ helyettesként, fel-
szolgálóként dolgoztam. A mi
családunk zenész család, a test-
vérem és az öcsém is ven-
déglátással foglalkozik. A vál-
tásra úgy került sor, hogy fel-
kérést kaptam, hogy legyek a
megyei közgyûlés elnökének
szakmai tanácsadója kisebbségi
ügyekben. Nagyon örültem
ennek a feladatnak. Az üzlet-
vezetõi iskola elvégzése után
fõiskolára akartam jelentkezni,
mint ahogyan jelentkeztem is,
de e felkérés kapcsán nem a
vendéglátó ipari fõiskolára,
hanem a pécsi Tudomány
Egyetem személyügyi szervezõ
szakára. Ekkortól kezdõdött az
én profilváltásom, ha lehet így
mondani.  

A megyei közgyûlésnél na-
gyon sok olyan dolog történt
abban az idõben, ami példa
értékû volt. Ilyen volt például a
megyei lakásépítési program
beindítása a romák számára,
amelyet elsõként indítottunk
útnak az országban. Ilyen volt a
szociális föld program, ami
szintén a megyében indult el
legelõször. Teltek az évek és
úgy alakult a családi életem,
hogy lehetõségünk volt Buda-
pestre költöznünk. Ezzel a le-
hetõséggel éltünk is. Egy évig
én még gyesen voltam a pici
fiammal, és 2001. márciusában
a gyesrõl már a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatalba

mentem dolgozni, ahol a mi-
niszteri biztosi kinevezésemig
dolgoztam. 

Nagyon büszke voltam és va-
gyok arra, hogy én ott dolgoz-
hattam. Azt gondolom, hogy
aki kisebbség politikával és
kisebbségi területen dolgozik,
vagy szeretne dolgozni, annak
mindenféleképpen egy nagyon
fontos hely a Kisebbségi Hi-
vatal. Ez egy nagyon jó iskola
volt, és az ott eltöltött éveket
nagyon jól tudom hasznosítani
a jelenlegi helyemen. 

2002-ben volt arról szó, hogy
a különbözõ tárcáknál lesznek
roma miniszteri biztosok kine-
vezve. Eddig az Oktatási Mi-
nisztériumban volt csak minisz-
teri biztos. Én örülök annak,
hogy Hiller István miniszter úr
a romák kulturális helyzetét és
a romák kultúrájának minél
szélesebb körben történõ
megismerését, megismertetését
fontos feladatnak tartja. A
kultúra az a terület, ahol
igazából nem kell új dolgokat
kitalálni. Ez a népcsoport sajá-
tossága, ez már egy adott, egy
vele született dolog. Ezt to-
vábbfejleszteni és megmutatni
szükséges itthon és külföldön.
Ennek ellenére én mégis azt
gondolom, hogy vannak olyan
területek, amelyeken változtat-
ni, javítani kell. Például a
zenészek helyzetének a meg-
oldása. Hosszú évre vissza-
menõ probléma, hogy a rend-
szerváltás legnagyobb vesztesei
a  romák. És itt nemcsak a sze-
gény romákra gondolok, akik-
nek nem volt iskolai vég-
zettségük. Ugyanez a változás
elérte az egzisztenciával és a
diplomával rendelkezõ zenész
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embereket is, akik igazából a
kultúra építõi. És nekik nagyon
nehéz ez a jelenlegi helyzet,
hogy nem tudnak elhelyezked-
ni a szakmájukban és megfelelõ
módon képviselni azt a
kultúrát, amit dinasztiákon
keresztül átörökítenek. Ezt a
zenei kultúrát nem is nagyon
lehet tanítani. Ez öröklõdik a
zenésztársadalomban. 

– Melyek a legfontosabb
teendõk?

– Az egyik a zenészek
helyzetének a megoldása. A
másik, ha valaki a roma kul-
túráról beszél, a legtöbbször
csak a zene jut eszébe, pedig a
roma kultúra nemcsak a ze-
nébõl áll, bár szerves részét
képezi és mindannyian büszkék
lehetünk arra, hogy ilyen magas
szintû zenei kultúrával ren-
delkezünk, és itt a magyar ci-
gányzenére is és az autentikus
zenére is egyaránt gondolok.
Mindkét zenei irányzatnak meg
vannak a sajátos értékei, mind a
két zenei irányzat a maga ne-
mében gyönyörû, és így együtt
a kettõ adja az egészet a zenei
területen. De emellett  kiemel-
kedõek a roma képzõmûvé-
szek, festõk, szobrászok, írók,
költõk alkotásai, mûvei, amirõl
igazából kevesebb szó esik. Az
én tervem az, hogy ezeknek az
embereknek is minél nagyobb
lehetõséget adjunk arra, hogy
be tudják mutatni a saját
értékeiket, ami közös értékeink
is, hiszen a roma kultúra min-
denféleképpen az egyetemes
kultúra része. Ezt kell nekünk
bemutatni és személy szerint
nekem kell majd olyan ren-
dezvényeket és olyan prog-
ramokat koordinálni, ami ezt
mindenféleképpen elõsegíti. Ez
volt a második olyan nagy fela-
dat, amit szeretnék elõtérbe
helyezni. 

Nagyon sok közgyûjtemé-
nyünk van. Régóta létezik az az
igény, hogy legyen egy önálló
színházunk, múzeumunk. Eb-
ben a gazdasági helyzetben,
bizonyára ezt mindenki megér-
ti, nem valószínû, hogy ezt a
közeljövõben meg tudjuk va-
lósítani. Ettõl függetlenül sze-
retnénk, ha meglévõ értékeink
olyan helyre kerülnének, ami
mindenki számára látható és
látogatható. Így például, ha
múzeumba bekerülnének ezek
a közgyûjtemények, ennek na-

gyon örülnék, talán még job-
ban, mint ha lenne egy önálló
múzeum, hiszen itt nemcsak a
romákról szólna a történet,
hanem a többségi társadalom-
ról is. A megyei múzeumokban
mindenki meg tudná nézni eze-
ket a tárlatokat, ami kronológiai
sorrendben összeszedve, kiál-
lítás formájában egy teljes ké-
pet tudna mutatni a kultú-
ránkról. Ennek szerintem hírér-
téke is lenne és ez a többség és
a kisebbség kultúrájának jobb
megismerésére szolgálna. Ha
ezt elérnénk, azt gondolom,
hogy egy kölcsönös szimpátia
alakulhatna ki, hiszen egymás
kultúráján keresztül tudjuk a
másikat jól megismerni. És
akkor a ma fellelhetõ elõ-
ítéleteket valamilyen szinten
vissza tudnánk szorítani. Ez a
harmadik feladat, amit nagyon
szeretnék megvalósítani.

Sok kezdeményezés van
arra, hogy a már mûködõ kiál-
lító helyek, vagy  skanzensz-
erûen elhelyezett, a  roma
kultúrát bemutató építmények
továbbra is tudjanak mûködni.
Ennek az a lényege, hogy
ezeket közgyûjteménnyé
tudjuk nyilvánítani. Most
ezeket a folyamatokat
térképezem fel, és megnézem,
hogy ebben mit lehet tenni. 

A negyedik feladat: az Euró-
pai Unióban májustól egyen-
rangú tagok leszünk. Ez egy
nagyon jó dolog. Mag-
yarország olyan színes kultúrát
fog az Unióba bevinni, ami
mindenféleképpen egy pozitív
dolog. Meg tudjuk és meg is
kell mutatnunk, hogy orszá-
gunkon belül a többség és a
kisebbség milyen kulturális
értékeket tud felmutatni, és
hogy ezek a kultúrák egymás
mellett nagyon jól megférnek.
Ezeket az értékeinket kell
nekünk megmutatni és minden-
féleképpen arra kell töreked-
nünk, hogy ezek a kisebbségek
által képviselt kultúrák minél
jobban összetartsanak és meg-
maradjanak. Ez is egy fontos
feladat számomra, hogy ezeket
az értékeket az Európai
Unióban, akár fesztiválokon,
akár országos vagy nemzetközi
rendezvényeken egyaránt
bemutassuk. 

– A Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Fõosztállyal mi-

lyen munkakapcsolatban
állsz?

– Én a miniszter úr hatás-
körébe tartozom, feladataim a
kisebbségi kultúrával kapcso-
latos feladatok koordinálása.
Munkámat szakmailag a Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi
Fõosztály segíti, és termé-
szetesen van egy kis titkárság,
a miniszteri biztosi titkárság,
amely irányítja ezt a munkát.
Egy konkrét példát had mond-
jak: ha  múzeumi jellegû dol-
got szeretnék megoldani,
akkor itt a minisztériumon
belül van a múzeumi fõosztály
és van egy ehhez kapcsolódó
államtitkárság, és ez a koor-
dinációs szerep az, amely
elõbbre viheti az ügyet. Itt a
szakmai alapon történõ
munkavégzés a jellemzõ. Ha
mûvészeti jellegû a feladat,
akkor a mûvészeti fõosztály
segít a munkámat.

– Március 17-én  megala-
kult a Nemzetiségi Kulturális
Tanács. 

– Ezt a miniszter úr hozta
létre és saját miniszteri ke-
retébõl 100 millió forintot biz-
tosított erre a célra. Ez a hazai
nemzetiségi és a roma kultu-
rális értékek pályázatokon
történõ támogatását biztosítja.
Megalakult a két kollégium, a
nemzetiségi és a roma kol-
légium, ki is lettek írva a pá-
lyázatok nyelvi és kulturális
rendezvények témakörben.
Lesz egy irodalmi témakör, ami
kiegészül azzal, hogy CD-rom
formájában történõ megjelen-
tetést is tudunk támogatni. És
mindenféleképpen fontosnak
tartottuk a gyermekek táboroz-
tatására kiírt pályázatot.  Ez a
100 millió meg van osztva.  43
millió forint a roma, 57 millió
pedig a nemzetiségi kollé-
giumé. 

– Kik vannak a roma kol-
légiumban?

– Hét fõs a kollégium, a mi-
nisztérium részérõl 4 fõ, az
OCÖ és a romaügyi állam-
titkárság részérõl egy-egy fõ
vesz részt a munkában.  Min-
denféleképpen szakmai alapon
kívánjuk majd eldönteni ezeket
a pályázatokat. Fontos cél még
számomra, és ez mint minisz-
teri biztosnak feladatom is kell,
hogy legyen, hogy a más

fejezeteknél rendelkezésre álló,
kulturális célra felhasználható
pénzösszegeket egyeztessük, és
ne legyenek párhuzamos pá-
lyázati kiírások. 

– Roma lapok pályázhat-
nak-e?

Miután  a lapok az elõzõ
évekhez képest kisebb támo-
gatásban részesültek, én min-
denképp szeretném és fon-
tosnak tartom, hogy valamilyen
formában tudjuk támogatni a
roma lapokat is. 

– Alig több mint egy hó-
napja neveztek ki. Elég gyak-
ran csörög a telefonod, ez
nyilvánvalóan azt jelenti,
hogy szükség volt már roma
miniszteri biztosra.

– Az, hogy miniszter úr úgy
döntött, hogy miniszteri biztost
nevez ki a kulturális feladatok
koordinálására, ez egy nagyon
pozitív dolog és ezért köszönet
a minisztériumnak, köszönet a
miniszter úrnak, hogy átlátta a
helyzetet. Az emberek, a visz-
szajelzésekbõl ítélve nagyon
örülnek, nagyon bíznak a dol-
gok változásában. Én azon le-
szek, hogy a várakozásoknak
megfeleljek. Tisztában vagyok
azzal is, hogy azokat az elkép-
zeléseket, amelyek a fejemben
összeálltak, teljes egészében,
minden tekintetben lehet, hogy
nem tudom véghez vinni, de
mindenféleképpen megpróbá-
lom. Én olyan ember vagyok,
aki nem beszélni szeret a dol-
gokról, hanem cselekedni,
megvalósítani. Mi elég régóta
ismerjük egymást és szerintem
ezt te is tudod.  Mindig voltak
céljaim mind a magánéletben,
mind a munkámban, és a
kitûzött célokat eddig elértem.
A fõiskolai diploma után, gyes
alatt szereztem meg az egyete-
mi diplomát humán szervezõ,
politikai szakértõ szakon a
pécsi Tudomány Egyetemen és
jelenleg is tanulok. Ez a har-
madik diplomám, szintén a
pécsi Tudomány Egyetemen
tanulok, ez interdiszciplinális
doktori iskola, politológiai tan-
szék és ez Psd doktori képzés.
Még van belõle másfél év. Ha a
gondviselõ is úgy akarja, akkor
másfél év múlva átvehetem a
doktori kinevezésem, mint
politológus. 
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Felavatták a Páva utcai
Holokauszt

Emlékközpontot

Április 15-én Budapesten fel-
avatták a Páva utcai Holokauszt
Emlékközpontot. Medgyessy
Péter miniszterelnök meg-
nyitóbeszédében hangsúlyozta,
hogy " Csak úgy dolgozhatjuk
fel közös múltunkat, ha nem
felejtjük el a holokauszt idején
elpusztított embereket, és nem
felejtjük el az eseményeket
sem. Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök arról beszélt,
hogy a számszerûsíthetõ
veszteségrõl gyakrabban ej-
tünk szót, mint egyes em-
berekrõl. De ha szinte elvisel-
hetetlen is az egyedi múlt
felidézése, szükség van rá,
mert csak így lehetünk elég

éberek, hogy megakadályoz-
zuk a régi bûnök feltáma-
dását.

Az emlékhelyet és dokumen-
tációs bázist, valamint oktatóin-
tézményt magába foglaló
Holokauszt Emlékközpont fel-
avatásán részt vett Móse Ka-
cav izraeli államelnök is. Móse
Kacav szerint hatvan évvel az
antiszemitizmus ördöge újra
megjelenik Európában. A
borzalmak emléke évtizedeken
át visszatartotta az antiszemitiz-
mus kitörését, de a vészkorszak
elrettentõ ereje, úgy tûnik,
gyengül, mondta az államel-
nök.

Az  avatóünnepségen meg-
jelent Nicolas Sarkozy francia
gazdasági miniszter, Szili
Katalin, az Oszággyûlés el-
nöke, Orbán Viktor volt mi-
niszterelnök, Demszky Gábor
fõpolgármester, a jelenlegi és a
korábbi kormányok számos
tagja és több egyházi vezetõ.

Az avatóünnepség alkal-
mából Móse Kacav átadta
Hiller István kulturális mi-
niszternek az úgynevezett
Auschwitz Album eredeti pél-
dányát. Adokumentum egy SS-
tisztnek a koncentrációs tábor-

ban készített fotóit tartalmazza.
Az album képeibõl kiállítás is
nyílt az emlékközpontban,
amelyet – a cigányság
holokausztját idézõ installá-
ciókkal együtt – az elnökök is
megtekintettek az emlékünnep-
ség végén.

A 4700 négyzetméteres épü-
letnek csak egy részét foglalják
majd el a kiállítások. A létre-
hozók az oktatásban rájuk váró
feladatot tartják talán a leg-
fontosabbnak: szeretnék elérni,
hogy a jövõben minden iskolás
legalább egyszer látogasson el a
Páva utcába. Legalább ilyen
jelentõs az úgynevezett névpro-
jekt, amelynek során a holo-
kauszt félmilliónál több áldoza-
tának nevét igyekeznek össze-
gyûjteni. Az elsõ 63 ezer név
már felkerült az Emlékezés
falára. A múzeum belsõ udvarát
körítõ falon sötét üvegre vésték
rá a neveket.

Magyar kiállítás
Auschwitzban

A holokauszt 60. Évfordulóján,
a holokauszt áldozatainak isko-
lai emléknapján nyitotta meg

HOLOKAUSZT

Történelmünk legnagyobb
magyar temetõje

Az Auschwitz Album képeibõl kiállítás nyílt az emlékközpontban
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április 15-én Magyar Bálint
oktatási miniszter az egykori
haláltábor borzalmait a digi-
tális technika segítségével
bemutató új magyar kiállítást
Auschwitzban. ,,Egy egész-
séges társadalom nem feled-
heti halottait, bárki ölte is
meg õket, bárhol nyugod-
janak is. Auschwitzban több
magyart öltek meg, mint
Mohácsnál, a Muhi pusztán,
Isonzónál és a Don-ka-
nyarban összesen. Ausch-
witz-Birkenauban nincsenek
sírok, mégis ez a hely törté-
nelmünk legnagyobb magyar
temetõje – mondta a mi-
niszter.

A magyar áldozatoknak
emléket állító kiállítás
egyetlen eredetije maga az
egykor kaszárnyának szánt
téglaépület, amelyet 1942-
ben építettek, feltehetõleg
már fogolymunkával. A 18-
as számú barakkban 600
négyzetméteren elhelyezett
tárgyak egyike sem eredeti, a
múlt emlékei kizárólag meg-
foghatatlan, vetített képek
formájában jelennek meg.
Az alkotók abból indultak ki,
hogy a haláltábor területén
nincs értelme reprodukálni a
történelmi valóságot, hiszen
az a barakkok körül lépten-
nyomon jelen van. A tárlat
vizuális koncepciójának kö-
zéppontjában az elpusztított
milliók hiánya áll.

Az auschwitzi magyar kiál-
lítás felavatásán a Fidesz
képviseletében részt vett Far-
kas Flórián, a Lungo Drom
elnöke is. 

A hagyomány tisztelete 

Már 1946-ban, egy évvel a lá-
gerek felszabadulása után akad-
tak olyan túlélõk, akik vissza-

tértek, hogy megemlékezzenek
azokról a mártírokról, akik a
megsemmisítések áldozatai
voltak Auschwitz és a szomszé-
dos Birkenau haláltáboraiban.
Egy nemzetközi szervezet 16
esztendeje minden évben meg-
rendezi az Élet Menetét.
Auschwitztól Birkenauig végig
járják azt az utat, amelyen oly
sok láger lakó az utolsó lépéseit
tette meg. Ezt a hagyományt
õrízve április 19-én ötven or-
szágból több mint hatezren
jelezték tiszteletadó részvéte-
lüket a holokauszt 60.  évfordu-
lója alkalmából. Mintegy 850
volt a magyar kiutazók száma.
Amenetben már csak néhányan
voltak olyanok, akik a borzal-
mak túlélõi, többségükben a
mártírok rokonai, és nagy
számban fiatalok hirdették azt,
hogy a megtörténteket nem
lehet letagadni, elfelejteni. 

Auschwitz - Birkenau

A II. világháború idején öt éven
át keltett félelmet az auschwitzi
tábor híre és neve a hitleri
Németország által megszállt
országok népeiben. 1940-ben a
lengyel politikai foglyok ré-
szére nyitották meg a tábort,
amely kezdetben a megfélem-
lítést és a lengyel nép megsem-
misítését szolgálta. Idõvel a hit-
leristák egész Európából szállí-
tottak ide különbözõ nem-

63 ezer név került fel az emlékezés falára.
Fotók: Nyári Gyula
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zetiségû foglyokat – cseheket,
jugoszlávokat, franciákat, né-
meteket, magyarokat – fõleg
zsidókat, szovjet hadifoglyokat,
valamint cigányokat. A tábor
fennállásának szinte utolsó
napjáig érkeztek lengyel poli-
tikai foglyokat szállító vona-
tok. 

A tábor megnyitására a
parancsot 1940 áprilisában ad-
ták ki, elsõ parancsnoka Rudolf
Höss lett. 1940. június 14-én
irányította a Gestapo az ausch-
witzi koncentrációs táborba az
elsõ fogoly szállítmányt, 728
lengyelt a tarnowi börtönbõl. 

Ma a két tábor, a KL
Auschwitz I és a KLAuschwitz
II - Birkenau múzeumként áll a
látogatók rendelkezésére. A
legfontosabb objektumok: Bir-
kenauban a négy krematórium,
a gázkamrák és halott égetõ
máglyák maradványait, a vasúti
,,rámpa", ahol a beérkezõ fo-
goly szállítmányokat szelektál-
ták és a kis tó, ahová az emberi
hamvakat szórták, Ausch-
witzban pedig a ,,Halálbarakk". 

Az auschwitzi tábor területén
a foglyok lakóépületeiben van a
tábor történetét bemutató kiál-
lítás, valamint az egyes nem-
zetek emlékkiállításai.

A volt auschwitzi tábor fõka-
puján cinikus felirat hirdeti:
,,Arbeit macht frei." (A munka
szabaddá tesz). Ezen a kapun át
indultak ki és tértek vissza
tizenegynéhány órás munka
után a foglyok minden nap. A
konyha melletti kis téren a
foglyok zenekara indulókat ját-
szott, hogy a vonuló foglyokat

így is gyorsabb menetelésre bír-
ják.

1941-ben Heinrich Himm-
ler SS Reichfürer az Ausch-
witzban létrehozott tábort
jelölte ki, mint a zsidóság teljes
kiirtásának helyét. Rudolf
Höss táborparancsnok emlék-
irataiban Himmler szavait
idézte: ,,A keleten fekvõ helyek
nem felelnek meg egy nagy-
méretûre tervezett pusztított
akció lefolytatására. Így erre a
célra Auschwitz-ot jelöltem ki,
egyrészt közlekedési szem-
pontból kedvezõ fekvése miatt,
másrészt azért, mert ezt a
területet könnyen le lehet zárni
és álcázni”. 1942 elsõ hónap-
jaiban megkezdõdött a zsidók
tömeges pusztítása.

A KL Auschwitz a cigányok
haláltábora is volt. Egyik bizo-
nyíték erre a foglyok által kilo-
pott és elrejtett nyilvántartó
könyvek, amelyekben körül-
belül 21 ezer cigány fogoly van
bejegyezve. 

A Kl Auschwitzbe szállított
zsidók többsége azzal a meg-
gyõzõdéssel érkezett ide, hogy
,,letelepítik" õket Kelet-Euró-
pában. Különösen a görög és
magyarországi zsidókat hite-
gették, akiknek építési telkeket,
parasztgazdaságokat, üzleteket
,,adtak el", munkahelyet aján-
lottak nem létezõ gyárakban.
Ezért a pusztulásra ítéltek gyak-
ran magukkal hozták legértéke-
sebb vagyontárgyaikat.

A távolság, ahonnan a kon-
centrációs táborba szállították a
deportáltakat, néha elérte a
2400 km-t is. Ezt az utat le-

plombált, bedrótozott teherva-
gonokban tették meg élel-
mezés, ivóvíz nélkül. A telezsú-
folt vagonokban 7–10 napig
voltak bezárva, és amikor a
táborban felnyitották a zárakat,
a foglyok egy része, különösen
az öregek és a gyerekek közül
már halott volt, és a többiek is
teljesen ki voltak merülve. 

Gázkamra

A foglyok nyugodtak, mert a
szelekció után az SS-õrök biz-
tosították õket, hogy a fürdõbe
mennek. Le kellett vetkõzniük
és a következõ helyiségbe
terelték õket, amely úgy nézett
ki mint egy fürdõ. A meny-
nyezeten zuhanyozó rózsák
voltak felszerelve, ezekbõl
azonban sohasem folyt víz. A
210 négyzetméternyi alapte-
rületû helyiségbe kb. 2000 ál-
dozatot tereltek be egyszerre. A
gázkamra ajtajának bezárása
után az SS-személyzet a meny-
nyezeten lévõ nyílásokon cik-
lon-B gázkristályokat szórt le.
Az emberek 15–20 perc alatt
haltak meg. A megöltek szá-
jából kitépték az aranyfogakat,
levágták a hajukat, leszedték
róluk a gyûrûket, fülbevalókat,
a testeket pedig a földszinten
lévõ krematórium kemen-
céjébe, vagy amikor azok már
nem gyõzték, máglyákra hord-
ták és ott égették el. 

A foglyokat különbözõ
színû

háromszögekkel jelölték

A KL Auschwitzba érkezõ
fogolyszállítmányok egy részét
szelektálás nélkül rögtön a
táborba irányították, ahol
különbözõ módokon, de biztos
pusztulás várt rájuk: éhezés,
erejükön felüli munka, ka-
tasztrofális egészségügyi viszo-
nyok, betegségek, járványok,
vagy kivégzés. A táborvezetõ
már ottlétük elsõ napján
közölte, hogy "…koncentrációs
táborban vannak, ahonnan csak
a krematórium kéményén át
van kiút". 

Az újonnan érkezõ foglyok-
tól elvették a ruhájukat és min-
den személyes holmijukat, le-
vágták a hajukat, fertõtlenítõbe
és fürdõbe küldték õket, majd
számot kaptak és regisztrálták

õket. Kezdetben minden fog-
lyot három beállításban lefény-
képeztek. 1943-ban bevezették
a tetoválást, a tábori számokat a
karjukra tetoválták. KL Ausch-
witz volt az egyetlen olyan hit-
leri láger, ahol a foglyokat
tetoválták. 

Attól függõen, hogy miért
voltak deportálva, a foglyokat
különbözõ színû háromszö-
gekkel jelölték, melyet a tábori
számmal együtt felvarrták a
foglyok ruhájára. Afoglyok egy
része piros háromszöget hor-
dott, õk voltak a politikai
foglyok. A zsidók sárga három-
szögbõl és egy másik, a
letartóztatás okát jelölõ három-
szögbõl ,,kombinált” csillagot
kaptak. A fekete háromszög a
cigányokat és más, társada-
lomellenesnek minõsített fog-
lyokat jelölt. Jehova tanúi lila
háromszöget, a homoszexuá-
lisok rózsaszínû, a köztör-
vényesek zöld háromszöget
kaptak. 

Munka

A kivégzések és a gázkamrák
mellett hatásos módszere volt a
foglyok elpusztításának a mun-
ka. Különféle munkahelyeken
dolgoztatták õket. Kezdetben
a tábor kiépítésén dolgoztak, a
terület egyengetésén, új barak-
kok és blokkok, utak építésén
vagy vízlevezetõ árkokat
ástak. Késõbb a foglyok olcsó
munkaerejét egyre nagyobb
mértékben állították a Har-
madik Birodalom iparának
szolgálatába. 

A munkát gyorsan, úgy-
szólván futva kellett végezniük,
egy perc pihenés nélkül. A
munkatempó, a minimális élel-
mezés, valamint az állandó
verés, kínzás növelte a ha-
lálozási arányt. 

A foglyok munkájának ki-
használására a német IG Far-
benindustrie-konszernnek volt
elsõbbségi joga. Monowicében,
Auschwitz mellett építették fel
a szintetikus gumi és benzin-
gyárat, a Buna-Werke-t. Az
auschwitzi altáborokat Szi-
léziában kohók, bányák, gyárak
közelébe telepítették. A foglyok
a szénkitermelésben, fegy-
vergyártásban, vegyi anyagok
elõállításán dolgoztak, valamint
ipari objektumok építésén és
bõvítésén. 

A tábor kerítésének részlete
A szögesdrótban áram futott
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KL Auschwitz II - Birkenau

Az anyatábortól kb. 3 kilo-
méternyire volt a másik tábor, a
Brzezinka falu területén épült
Birkenau. A tábor kb. 175 hek-
tárnyi területet foglalt el, ahol
több mint 300 barakk állt. Nem
mind maradt meg a mai napig.
A tábor több szektorra volt
osztva, amelyek külön tábo-
rokat alkottak. 1944 augusz-
tusában az összes nõi és férfi
fogoly száma megközelítette a
százezret. Birkenau területén
építettek ki az SS a legtöbb
tömegpusztító berendezést,
négy krematóriumot gázkam-
rákkal, két, parasztházból áta-
lakított provizórikus gázkam-
rát, valamint hullaégetõ göd-
röket és máglyákat. 

Orvosi kísérletek

Szomorú hírnévre tettek szert
azok a bûnös orvosi kísérletek,
melyeket dr. Mengele végzett a
cigány családi táborban. Dr.
Otmar von Verschuer pro-
fesszor, a berlini Vilmos Csá-
szár Antropológiai Intézet
igazgatója megbízásából a
szemszín és specifikus fehér-
jetestek alapján próbálta a faji
ismertetõjelek öröklõdõ voltát
bizonyítani. Hírhedtek Men-
gele szelekciói a birkenaui rám-
pán, ahol kísérleti alanyait válo-
gatta ki. Emberek százait
nyomorították vagy gyilkolták
meg a tudomány nevében.
Mengele a cigány családi tábor
32. számú barakkjában ren-
dezkedett be kísérletei céljából.
Az akkor tizennyolc éves Hel-
mut Clemens volt a kifutófiúja
a betegblokkban. Itt szemtanúja
volt Mengele gaztetteinek:

,,Esténként a holttesteket,
amik egy kis kunyhóban voltak
felhalmozva, egyenként ki kel-
lett húznom, a karjukon lévõ
számokat feljegyeznem és né-
hányat dr. Mengeléhez bevin-
nem. Õ aztán valahogy felvágta
õket. A polcokon mindenfelé
üvegek álltak, bennük szervek,
szívek, agyak, szemek és más
emberi részek.”

Ismert, hogy Mengele sze-
mélyesen válogatta ki áldo-
zatait, kísérleteket végzett
velük és meggyilkolta õket, ha
úgy gondolta, ebbõl hasznot
hajthat. Így a családi tábor
romabetegei közül kiválasztott
egy férfit és egy gyereket, és

miközben megfigyelte õket,
hagyta, hogy éhen haljanak, és
aztán felboncolta õket. Az
Auschwitzi Tábori Emlék-
múzeum archívumában meg-
maradt gaztetteinek néhány
nyoma. Így 1944 júniusában
Mengele kérvényezte egy
tizenkét éves gyermektetem
fejének vizsgálatát, vizelet-
mintákat vizsgáltatott, és ki-
ütéses tífusszal végzett kísér-
leteihez a cigány családi tábor-
ból száz nõt vérvizsgálatra utalt
az auschwitzi SS-higiéniai In-
tézetbe. Mengele egyik kedvelt
kísérleti területe az ikerkutatás
volt. Erre a célra a láger teljes

területérõl kikereste az ikreket,
az ikergyerekek között nagyon
sok volt a szinti és roma. Men-
gele a cigány családi tábor
létrehozása után nyomban
megkezdte szintiken és ro-
mákon végzett kísérleteit, amit
egy tizenhat cigányikerrõl
szóló 1943 áprilisi kimutatás is
bizonyít. Helmut Clemens
ezeknek a kísérleteknek is
szemtanúja volt:

,,Akkor is Mengelénél vol-
tam, amikor az ikreket kiválo-
gatta kísérleteihez, nekem kel-
lett aztán hozzá vinnem õket, és
Mengele külön számot adott
nekik. A kísérletek közben nem
lehettem ott, ilyenkor mindig
kiküldött. Egyszer mégis ott
voltam a szobában, véletlenül,
akkor láttam, hogy a gye-
rekeknek valami folyadékot
töltött a szemükbe, amitõl
óriási lett a szemük. Pár nappal
késõbb ugyanezeket a gyere-
keket holtan láttam a hul-
labarakkban: dr. Mengele min-

den második, harmadik napon
végzett ilyen és hasonló kísér-
leteket a lágerben.”

Mengele az ikreket szemé-
lyesen gyilkolta meg a
szívükbe adott injekcióval, és
szemüket Berlinbe, a Vilmos
Császár Antropológiai
Intézetbe küldte további
tudományos kiértékelésre. 

A foglyok a lágerben nagyon
is jól tudták, hogy minden
feltûnõ viselkedés a halált
jelenthette. Az akkor tízéves
Ceija Stojkát anyja így
mentette meg a kísérletek-
tõl:

,,Ezt az esélyt nem adta meg

nekik az anyám. Mindig csak
azt mondta nekem: ,,ha az SS
jön, süsd le a szemedet, ne nézz
rájuk!” Az anyámnak acélkék
szeme volt, nekem zöld. És ez
érdekelte volna õket! Hogy-
hogy egy cigánylánynak zöld
a szeme? És akkor azt mondta
nekem az anyám: ,,nézz lefelé,
és egyáltalán, bújj el! Az a
legjobb.” És ez jó is volt,
különben nem volnék itt.
Minél kevesebbet ment ki az
ember, és minél kevesebbet
mutatkozott kint, annál több
esélye volt. 

Raffael Ilona

,,Dachauból három hónap
után teherautókkal szállítottak
mindenkit tovább Berlinen túl,
ilyen gyûjtõtáborba. Amennyit
csak betudtak gyömöszölni. Az
út nem volt hosszú, talán egy-
két óra. Nem tudom már a hely
nevét, csak azt, hogy Berlinen

túl volt. Volt ott magyar, bolgár,
zsidó, holland, cigány, vagy tíz-
fajta nép. Nekünk egy fehér
csík volt keresztbefestve a
ruhánkon. Nem vehettük le
soha, arról azonosítottak ben-
nünket. 

Én az ötös barakkban voltam,
három magas ágy deszkából, de
azon se szalma, se takaró,
semmi. A puszta deszka. Kály-
ha sem volt, feküdni nem
lehetett, meg is fagytunk volna.
Egy ágyon tízen is ültünk,
egymásnak dõltünk: így me-
legítettük egymást. 

Három nap után betettek
minket a sóderbányába. Sorba
állítottak minket, dobtuk felfelé
a sódert. Ha valamelyik tiszt-
nek nem tetszett valami,
fogta, meglökte a legfelsõt és
mind dõltünk. Az volt a
szerencsénk, hogy nem volt
víz a bányába.

Nagyon kegyetlenek voltak.
Ha nem tetszett neki a pofánk,
csak levert a korbáccsal. Egy
idõ után már annyi beteg volt,
hogy egy éjszaka a katonák
hordták el õket. Állítólag a
sóderbányába dobálták be õket.
A még élõket, de nagyon
betegeket bevitték egy pajta-
szerûségbe, leszapulták õket, és
bedobtak egy égõ gyufát. Úgy
égtek, mint a fa. Volt, akinek a
szeme láttára az egész családját
így ölték meg. Tizet vittek be. A
tizenegyediknek kellett meg-
gyújtani a gyufát és bedobni.
Utána õt is elégették. Ez
Ravensbrückben volt, egy
zsidóasszony mesélte ezt. 

Kegyetlenek voltak. Reggel
négykor ébresztõ. Ha nem tud-
tál rögtön leugrani a priccsrõl,
ütöttek-vertek. Volt olyan is, aki
nem tudott már megmozdulni.
Azt agyonverték. Abban a
hidegben mezítláb kinn állni
sellappelen. Mi, cigányok még
jobban szokva voltunk a
mezítlábhoz, de az úri nõk lába
elfagyott a hóba, mire bemehet-
tünk. Sok asszonyt ütöttek
agyon, mert odaszólt, hogy
miért csináljátok ezt. 

Az Oœwiêcim Állami
Múzeum tájékoztatója
és az RSK Porrajmos

címû könyvébõl

összeállította: Paksi Éva

A tábor fõkapuja
,,A munka szabaddá tesz.”
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KÖZÉLET

Közéleti szakemberképzés
Mezõkövesden

Farkas Flórián, Farkas Félix és Lukács Mihály

A Lungo Drom 
mezõkövesdi szervezete 
Farkas Félix vezetésével
„Közéleti 
szakemberképzés” 
címmel nagyszabású
konferenciát szervezett
a közelmúltban
Mezõkövesden.
A rendezvény célja
a kisebbségi
önkormányzatok,
roma szervezetek
vezetõinek
továbbképzése
volt munkájuk
hatékonyabb ellátása
érdekében.
Emellett felkészülhettek
az európai uniós
választásokra
és az elõttük álló
kihívásokra.

Az elõadások nagyszámú
közönség elõtt zajlottak. A hall-
gatóság soraiban iskolaigaz-
gatók, pedagógusok, önkor-

mányzati és civil vezetõk
egyaránt helyet foglaltak. 

A konferencián többek kö-
zött felszólalt: Dr. Szemkeõ
Judit, a Kolping Egyesület el-
nöke, volt politikai államtitkár,
Farkas Flórián, a Lungo
Drom elnöke, Fideszes ország-
gyûlési képviselõ, Tállai And-
rás, Mezõkövesd polgármes-
tere, Fideszes országgyûlési
képviselõ és Lukács Mihály,
Fideszes honatya, a Lungo
Drom képviselõje. 

Szemkeõ Judit már nem elõ-
ször járt Mezõkövesden, most
sem jött üres kézzel, nagy
mennyiségû ruhaadományt
hozott rászorulóknak, melyet a
jövõben osztanak ki. Farkas
Flórián felszólalásában négy
fõ kérdésrõl beszélt: a Kor-
mány cigánypolitikájáról, „a
létezõ, de nem érezhetõ orszá-
gos cigányön kormányzatról”,
a romák uniós szerepérõl és
arról, hogy mit kell tenni
annak érdekében, hogy a
romák ügye elmozduljon arról

a holtpontról, mely napjainkra
jellemzõ.

A Lungo Drom elnöke
szerint a Medgyessy-kormány
valóban sikeres lépése a Lungo
Drom többségû cigány-önkor-
mányzat félretétele volt. Azé a
szervezeté, mely a romákat
méltóképpen képviselhette vol-
na. Véleménye szerint ez a lé-
pés minden politikai intelligen-
ciát nélkülözött és egész
Európában példanélküli. Emel-
lett példátlan az is, hogy az
OCÖ javaslata nélkül fogadták
el a 2004-es költségvetést.

Farkas Flórián hangsúlyozta,
hogy ma a kormány részérõl a
romák félrevezetése folyik. Az
elnök hangsúlyozta, hogy a
Lungo Dromnál nincs jobb- és
baloldali roma, ezért felszólított
mindenkit, hogy ne ítéljék el a
félrevezetetteket, hanem hoz-
zák õket vissza a helyes útra.

Emellett felszólította a helyi
roma vezetõket, hogy segítsék a
településükön élõ kisebbségiek
életét.

Farkas Flórán kijelentette,
hogy a mai kormány olcsóbb
reklámfogásokkal próbálkozik.
Azt ígérte, hogy 2005-re felszá-
molja a roma telepeket. Ez 48
telepet érint és 50 milliárd
forintba kerül. A kormányzat
ezt a mûveletet 1 milliárd
forinttal akarta elkezdeni, aztán
kiderült, hogy az sincs meg
hozzá. „Nyomatékosan hang-
súlyoztam, hogy az OCÖ szá-
míthat a Lungo Drom segítsé-
gére, ha a romák is számíthat-
nak az OCÖ-re.” 

Felszólalása második részé-
ben kifejtette, hogy az Unió
minden állampolgárnak közös
érdeke. Fontos, hogy a romák is
kapjanak pályázati lehetõséget.
Nagyon fontos, hogy a romák
megértsék, hogy egyetlen esé-
lyük, ha szavazataikkal a
Fidesz Magyar Polgári Szövet-
séget támogatják, és ezzel
segítenek bejutni az Európai
Parlamentbe Járóka Líviának,
egy több diplomás, több nyel-
vet beszélõ roma asszonynak,
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aki a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség Európai Uniós lis-
táján elõkelõ 8. helyén van
jelölve. Minden segítséget és
támogatást meg kell adni
neki, hisz õ tudná igazán
képviselni a magyarországi
romák érdekeit. „Ez az a pil-
lanat, amikor a bal oldali
romáknak is erre a listára kell
szavazni, hisz ez a romák
közös érdeke”-mondta az el-
nök.

Zárszóként a Lungo Drom
feladatának minden olyan
probléma megoldását tûzte
ki, melyet az Országos
Cigány Önkormányzat nem
végez el.

Tállai András felszólalását a
kormány eddigi gazdaságpoli-
tikájának értékelésével kezdte.
Elmondta, hogy az MSZP ígé-
retek halmazával nyerte meg a
választást, de a mai gazdasági
helyzet jól példázza, hogy ígé-
retekkel nem lehet kormá-
nyozni. Hogyan lehet, hogy a
rengeteg pénz szétosztása után
a kormány népszerûtlenebb,
mint valaha. Véleménye szerint
a kormányzat a felelõtlen köl-
tekezések következményével
nem volt tisztában, ennek
bizonyítékaként elég csak meg-

nézni az energiaszámlákat.
Az MSZP azt is megígérte,
hogy normál hangulatú kö-
zéletet fog létrehozni. He-
lyette létrehozta a Köz-
pénzügyi Államtitkárságot
(alkotmányellenesen), mely-
nek egyetlen feladata üldözni
az elõzõ kormány embereit és
intézkedéseit. Ilyenre az öt-
venes években volt példa. Az
emberek úgy érzik, hogy gaz-
dasági értelemben be vannak
csapva. 

Tállai András hangsúlyozta,
hogy Mezõkövesden magas a
roma tanulók száma, ezért fel-
szólította a helyi roma veze-
tõket a romák integrációjának
fontosságára. „Sokat kell segí-
teni, meg kell gyõzni a
romákat, hogy az alapfeltétel,
hogy a gyereke iskolába jár-
jon.” – mondta Mezõkövesd
polgármestere. 

Farkas Félix fõszervezõtõl
megtudtuk, hogy a létszámot
tekintve és a visszajelzések
alapján nagyon hasznos volt a
tanácskozás, külön megtisztel-
tetés volt, hogy a konferenciára
ellátogatott Farkas Flórián is. 

„Rengeteg ilyen összejöve-
telre van szükség, fontos,
hogy megismerjük egymást, a

problémákat és felkészülten
összefogással segítsük a ro-
mák életkörülményeinek mi-
nél nagyobb mértékû ja-
vítását.” – válaszolta Farkas
Félix.

A közéleti szakemberképzés
kapcsán Farkas Flóriánnal, a
Lungo Drom elnökével be-
széltünk.

– Gyakori az ilyen jellegû
kezdeményezés a Lungo Drom
életében?

A Lungo Drom életében a
szakmai továbbképzések
mindig is jelen voltak 1990. óta
helyi, megyei, regionális és
országos szinten egyaránt.
Egész évben ehhez hasonló
programok folynak a Lungo
Drom saját képzési központ-
jában. A mai összejövetelen a
legfontosabb a cigánypolitika
és a cigányság jelenlegi
helyzetérõl beszélni. Emellett
nagyon lényeges az uniós
választásokkal járó kihívás,
hiszen nem mindegy, hogy a
cigányság szavazatával me-
lyik politikai erõt támogatja.
Csak egyetlenegy cigány
származású európai parla-
menti jelölt van, õ pedig Já-
róka Lívia a Fidesz MPSZ 8.
listahelyén.

– Mikorra várható érezhetõ
javulás a romák helyzetében a
csatlakozás után?

Attól függ milyen politikai
képviseletünk lesz az Európai
Parlamentben. Ha a polgári
szövetség kerül fölénybe, azt
gondolom, hogy el lehet érni,
hogy a cigányság életét segítõ
programok vegyék kezdetét. 

– Véleménye szerint a szo-
ciális vagy az oktatási gondok
orvoslása a fontosabb?

Nem igazán lehet a kettõt
különválasztani, hiszen a ci-
gányság problémája összetett.
Ha mégis választanom kell, az
oktatásra szavazok, és ezzel
párosítom a foglalkoztatás
kérdését. Egy komplex prog-
ram létrehozására van szük-
ség.

– Mit tegyenek a romák a
jobb társadalmi elfogadottság
érdekében? 

Egyetlen lehetõség van a
cigány társadalom elõtt, a
Lungo Drom szellemiségének a
folytatása. Ha a cigányság tel-
jes értékû adófizetõ állampol-
gárként lesz jelen, akkor a tár-
sadalom is befogadókészebb
lesz. 

Szabó Gergely

A ,,Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanács-
kozásán az alábbi közleményt fogalmazta meg: 

2004. május 1-jétõl Magyarország polgárai –
köztük több mint félmillió cigány polgártársunk – az
Európai Unió tagjai lesznek. A Kormány, ha
felelõsséget érzett volna azért, hogy a cigányok ne
legyenek a csatlakozás vesztesei, mind programjában,
mind két éves mûködése során, köteles lett volna min-
dent megtenni azért, hogy ez a népcsoport megerõ-
södve, ismeretekkel felvértezve fogadja az új kihívá-
sokat, és képes legyen helytállni a megváltozott élet-
ben. Ezzel szemben az un. 100 napos program említést
sem tett a cigányokról, a papíron még mindig hatályos,
a cigányság élethelyzetének javítása érdekében meg-
született középtávú cselekvési program végrehajtása
érdekében pedig semmit sem tett. 

2004. évi költségvetés megnyírbálta azokat a forrá-
sokat, melyekkel jól sáfárkodva sokat lehetett volna tenni
a cigányokért. Csak egy példa: igaz, hogy a személyi
jövedelemadó kismértékû csökkentése megtörtént, az
Áfa terhek azonban jelentõsen megnövekedtek, súlyosan
megnehezítve éppen a szegény emberek, így a cigányok
életét is. (Gondoljunk a gyógyszer, a gáz, a villamosener-
gia áremelkedésére). 

A felsorolt veszteségeket egyáltalán nem enyhíti, hogy
létrejött néhány kormányhivatal, miniszteri és államtitkári
pozíció, amely nevében – de másképpen nem – kapcsolatba
hozható a ,,romákkal”. 

A Lungo Drom felhívja a felelõsen gondolkodó ma-
gyarországi cigányokat, hogy – természetesen törvényes
módon – fejezze ki elégedetlenségét e kormányzati munká-
val szemben. 

Az európai uniós képviselõ választás alkalmával módja
lesz minden magyar polgárnak, így a cigányoknak is,
szavazatával értékelni a kormányt és kifejezni igényét egy
olyan európai képviselet iránt, amely valóban érte tevé-
kenykedik.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség, melynek a Lungo
Drom is tagja, az Európai Unió történetben elõször és a ma-
gyar politikában egyedülállóan fog cigány származású
képviselõt küldeni az Európai Parlamentbe. Egyedül mi biz-
tosítottuk azt, hogy jelöltünk, Járóka Lívia ,,nyerõ” pozí-
cióból induljon a választáson. Így az a ritka helyzet áll elõ,
hogy a cigány választó polgárok, ha azt akarják, hogy
érdekeiket megjelenítsék az Európai Parlamenben, a Fidesz
MPSZ listájára tudnak csak szavazni. 

Szolnok, 2004. április 24.
Farkas Flórián elnök

Közlemény
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Évfordulók – események
Március 15-e nemcsak
nemzeti ünnepünk,
de egyben a Magyar
Sajtó Napja is.
A rendszerváltás óta az.
1990. február 14-én
született meg az
a minisztertanácsi
rendelet, amely
az addig az elsõ
engedélyezett
kommunista lap,
a Vörös Újság
1918. december 7-ei
megjelenésének
évfordulóján tartott
megemlékezéseket
március idusára
helyezte át. 

E napnál keresve sem talál-
hatni alkalmasabb idõpontot,
hiszen mindörökre egybeforrott
a sajtószabadság kivívásával, s
a cenzúra legelsõ hazai eltör-
lésével. 

Pesten 1848-ban e jeles
napon Vasvári Pál és Degré
Alajos vezetésével egy bizott-
ság úgy nyomtatta ki a Petõfi
Nemzeti dalát és a forradalmi
ifjúság – Jókai által összeszer-
kesztett – tizenkét pontos köve-
telését (benne a cenzúra eltör-
lésének kívánalmával), hogy
azon nem szerepelt a cenzor
jóváhagyó engedélye. Kétség
kívül ez az esemény tetõzte be a
nemzeti szellem felszabadu-
lását. „Aki emberhúst eszik,
annak neve: kannibál. Aki em-
beri szellemet eszik, annak ne-
ve: cenzor” – írta Jókai nem
sokkal korábban. A cenzor
ugyanis a sajtótermékek, az
újság, a plakát és könyvek ki-
nyomtatást megelõzõ vizsgála-
ta során mindent kihúzhatott a
kéziratból, ami zavaró lehetett
az államhatalom, az elnyomás,
a vallási felsõbbség, illetve a
„közerkölcs” számára. Még így
is elõfordulhatott, hogy sajtó-
vétségért börtönbe kerüljön va-
laki, mint történt az Táncsics
Mihállyal, aki a cenzúra kiját-
szására külföldön nyomatta ki
röpiratait. 1847-ben bírósági
ítélet nélkül került a rácsok mö-
gé. Március 15-e, és a sajtósza-
badság másik nagy eseménye
volt, hogy a tömeg kiszabadí-
totta budai cellájából. Még a

lovakat is kifogták a hintóból, s
gyalogosan húzták át Pestre,
meg sem állva vele a Nemzeti
Színházig, ahol tombolva ünne-
pelték, mint a magyar sajtó baj-
nokát.

Az idei Sajtónap sokáig
emlékezetes marad számunkra,
mivel elsõ ízben fordult elõ,
hogy hazai cigány újságírók is

– az ezt a hivatást általában el-
kerülõ – közfigyelem közép-
pontjába kerültek. Amióta 1975
januárjában a fõvárosi XV. ke-
rületi Tanács cigányklubja elin-
dította a szépirodalmi jellegû,
Rom Som címû stencilezett
programfüzetét, vagy 1986 de-
cemberétõl, amikor a Magyar-
országi Cigányok Kulturális

Szövetség lapja, az elsõ hazai
nyomdai úton elõállított, orszá-
gos terjesztésû cigány újság, a
Romano Nyevipe megjelent,
ilyen elismerések, mint idén,
még nem értek cigány újság-
írót.

Volt persze már, akit a Mun-
ka Érdemrend valamelyik fo-
kozatával, vagy Tolerancia-díj-
jal tüntettek ki, de az újságírói
hivatás két legnagyobb elis-
merését még egyikük sem sze-
rezte meg. 

Idén lapunk fõmunkatársa,
Farkas Kálmán, a Magyar Saj-
tó Házának Mikszáth termében
vehette át a legnagyobb hazai
újságíró-szövetség, a MÚOSZ
Aranytoll kitüntetését. Az
1978-ban alapított díjat az új-
ságírói pályafutásuk alatt több
évtizeden keresztül érdemes és
kiemelkedõ munkát végzett
zsurnaliszták számára alapítot-
ták. Életmûdíjként ítélik oda az
arra legérdemesebbeknek. Az
életmûdíjjal kitüntetett kollégák
egyszersmind annak a szellemi
közösségnek is tagjai lesznek,
amely az Aranytollas Újságírók
Társasága nevet viseli, s a kor-
társ sajtó mintegy száz szellemi
apostolát tömöríti. Azt, hogy
mit ér ez a kitüntetés, hogy mi-
lyen társaság öleli magához Far-
kas Kálmánt, ahhoz talán elég
néhány – mindenki által ismert
és elismert – aranytollast meg-
nevezni. A Diurnusként elhí-

Farkas Kálmán a MÚOSZ Aranytoll kitüntetését kapta

Varga Ilonát Táncsics Mihály-díjjal tüntették ki
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resült, utolérhetetlen Bodor
Pál; a jegyzeteivel milliós tá-
bort befolyásoló Bajor Nagy
Ernõ; a sportriporterként felül-
múlhatatlan Szepesi György; a
kényes ügyek nagyriportere:
Hámori Tibor; a karikatúra-
király: Kaján Kalász Tibor, a
gyereknemzedékek egész sorát
végig kísérõ, levelesládás rá-
diós, Miska bácsi: azaz Padisák
Mihály; az interjúkészítés feje-
delme: Vitray Tamás; a sajtó-
mûfajok tisztelendõje, Róbert
László; az irodalomkritika
nagyasszonya: Földes Anna; a
Bálint gazdaként népszerûvé
lett ismeretterjesztõ: Bálint
György; a költõ-óriás egykori
kitûnõ újságíró: Faludy Györ-
gy, s a nemzet élõ, párizsi lelki-
ismerete: Fejtõ Ferenc várják
többek mellett maguk közé.
Még a hozzájuk képest
„kismestereknek” számítók is
mekkora nevei a hivatásnak?!
Förgeteg Szilveszter, Gyalog
Rozi, Czigány György, Gyapay
Dénes, Heltai András, Gyer-
tyán Ervin, Matúz Józsefné,
Petõ Gábor Pál, Polgár Dénes,

Vértessy Sándor, Tatár Imre…
Atyavilág! S még ki mindenki?
Parnasszus ez! Ha úgy tetszik: a
halhatatlanok társasága. Márci-
us 15-e óta Farkas Kálmánnak
is közöttük jelölte ki helyét a
hazai újságíró-társadalom.

Évrõl évre, a Magyar Sajtó
Napján adják át az újságírók
számára adható legmagasabb
szakmai kitüntetést, a Táncsics
Mihály-díjat is. Március 13-án
– az ezredévi ünnepségek ide-
jén még Cigánycsászár palotá-
jaként gúnyolt, gyönyörû sze-
cessziós épület – az Iparmûvé-
szeti Múzeum aulájában, Hiller
Istvántól, a nemzeti kulturális
örökség miniszterétõl, kiemel-
kedõ újságírói, szerkesztõ-ri-
porteri munkásságért idén Var-
ga Ilona is átvehette ezt az elis-
merést. 

Ugyanitt és ugyanekkor ve-
hette át Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök megbízásából,
szintén Hiller Istvántól, a Ma-
gyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjét Nyári Gyula fo-
tómûvész is. Õ nemcsak, és
nem elsõsorban sajtófotóiért,

hanem egész mûvészi munkás-
ságáért (beleértve zenészi telje-
sítményét is) kapta a kitünte-
tést. Hírképészi teljesítménye
mindegyik hazai roma lap ol-
vasói számára ismert, hiszen
valamennyiben (így a Lungo
Dromban is) gyakran szerepel-
tek, s szerepelnek felvételei.
Joggal sorolhatjuk tehát õt is a

kitüntetésben részesített sajtó-
munkások, s szerkesztõségünk
nagy tudású, önzetlen és elköte-
lezett külsõ munkatársai közé.

Az idei Sajtóünnep a hazai
cigány újságírás egyik arany-
napja lett. Gratulálunk mind-
három kitüntetettnek! 

Hegedûs Sándor

MTV1 Naptévé

A pillanatok egyik
mesterét, lapunk tisztelt
munkatársát, 
Nyári Gyula
fotómûvészt mutatta be
az MTV Napkelte
mûsorában
március 19-én
Schiffer János Budapest
fõpolgármester
helyettes értékelésével
és társaságában
Bánó András
mûsorvezetõ.
Két aspektusból
is aktuális volt ennek
az éles szemû, érzékeny
lelkületû, fajtáját
tisztelõ-becsülõ
,,fotósnak”
a képernyõre kerülése.

Amuzsikusból fotómûvésszé
avanzsált Nyári Gyula Úton
címû kiváló albuma a kö-
zelmúltban jelent meg, s vívta
ki a szakma és a közönség elis-
merését. A Magyar Sajtó
Napján, március 15-én a Ma-
gyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével tüntették ki.

Afotó a pillanatok mûvészete, s
ennek kiváló mûvelõje Nyári
Gyula, aki tudatosan keresi a
pillanatnak azt a tört részét,
amikor a fény és árnyék hatá-
sok mellett a legreálisabb as-
pektus kerül fókuszába. A fotós
közege a természet és a társa-
dalom, a társadalom és az em-
ber bonyolult kapcsolatrend-
szere, amelyben csak azok ta-
lálják meg a mûvészit, a szépet,
az élvezhetõt, akik maguk is sa-
játos szemszögbõl közelítik
meg a valóságot, és saját szû-
rõjükön keresztül igyekeznek
elénk tárni. 

Nem szeretném beskatu-
lyázni Nyári Gyulát, mert nem
tudom elhelyezni csak szocio-
fotósként, csak portré fotósként
vagy a mindennapok taposó-
malmában helytálló esemény-

fotósként. Együtt benne van
minden, szintézisben. Egy dol-
got azonban soha nem téveszt
szem elõl: az övéit! És ez fon-
tos, mert a tartalom és a forma
dialektikájában a domináns
szerep az elsõdleges. Erre sok
példa található az Úton, e szép
kiállású, ofszetnyomású fotó-
albumban, amely mégiscsak és
elsõsorban azoknak a budapesti
és vidéki értelmiségi roma em-
bereket állítja mûvészetének
középpontjába, amelyet tuda-
tosan példaértékként mutat fel a
többségi társadalom elõtt.
Mintha azt mondaná: ,,Nézzé-
tek, közöttünk is vannak kivá-
lóak, függetlenül bõrszínünk-
tõl.” Nem hivalkodás ez, csu-
pán figyelemfelkeltés, de nyo-
matékosan! 

És ez az üzenet szól azoknak

a romaságukat nem vállalóknak
is, akiket fotómûvészünk fel-
kért az albumban való részvé-
telre, de visszautasították, nem
vállalva cigányságukat. Ponto-
san nem lehet dátumhoz kötni,
hogyan, s miként indult – ha
késõn is! – a fotómûvészeti pá-
lya. Lényeg: örömünkre szol-
gál. S nem hencegve, de azért
mégiscsak büszkék lehetünk
Nyári Gyulára is, hogy a Lungo
Dromban együtt jelenhetünk
meg vele. 

Hegyi Imre szellemi tanít-
ványa befutott. Nyári Gyulában
a ,,megszületett” roma fotó-
mûvészt dicsérhetjük, akinek
érzékeny lelkülete, szellemi-
sége, világlátása ablakot nyit a
cigányságról a világra.

Farkas Kálmán

A pillanat mûvésze:
Nyári Gyula

Nyári Gyula a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjét vette át Hiller István minisztertõl 
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KÖNYVESPOLCUNK
Sokan ak-
ként magasz-
talnak egy-
egy könyvet,
hogy állítják:
képtelenek
voltak leten-
ni. Jómagam
B á l i n t
Györggyel
értek egyet,

aki szerint egy könyvnél nem ez számít
elõnynek, hanem az, ha sokszor lehet
letenni, és többször lehet újra kézbe
venni. 

Vannak könyvek, amelyek nem adják
meg egykönnyen magukat. Újraolvasá-
suk, ismételt értelmezésük igazi olvasói,
mûítészi feladat. Ilyen többszöri értékfel-
advány megalkotásával kopogtatott az
irodalom kapuján az eladdig csak doku-
mentumfilmesként jegyzett Bódis Krisz-
ta is. Az elmúlt évi könyvhét igazi újdon-
sága volt az elsõ kötetes szerzõ Kemény
vaj címû regénye. Azóta többször is nek-

iálltam, de – de pihentetés és újraolvasás
dacára – egyre ellenállt az értékelésnek.
Most is nehéz, de tovább már nem
odázható, hisz lassan eltûnik a boltok
polcairól. Erénye s hibája egyaránt van,
ami egy kezdeti próbálkozásnál bocsá-
natos bûn. Fõleg mert alapvetése, írói és
emberi szándéka hibátlan. Adva van egy
beszédnehézségekkel küzdõ – többnyire
néma – roma leány, akit családjával
együtt egy provinciális kisváros
cigánysorára, a lebontásra ítélt
bódételepre sodort a történelem. Érzéke-
ny lélek, a szerzõ minden igyekezete
ellenére sem tûnik azonban húsvér-való-
nak. Naplószerûséget vezet, de – a
mesterségesen beiktatott helyesírási-
fogalmazási hibák ellenére is – olyan
nyelvi színességgel, és hosszúsággal,
ami sokszor sem életkorával, sem a
megélt élethelyzeteivel nincs összhang-
ban. Bódis Kriszta jó hasznát veszi a
dokumentalista látásmódnak, korábbi
filmes tapasztalatainak. Annak, hogy for-
gatott már hasonló helyszíneken. Fõ

erõssége a könyv elsõ
harmadában éppen ez
az oly plasztikusan
bemutatott, felmuta-
tott nyomor. Az a kö-
zeg, amelyben a mun-
kátlanságra és éhe-
zésre kényszerített
családok szükségsze-
rûen jutnak el a törvé-
nyek áthágásáig, mert
erõsebb törvény dik-
tálja tetteiket, az éh-
ség, a talpon maradás,
a fennmaradás szük-
sége. Szólamokban,
ígéretekben nincs
hiány, csak az ember-
ségben, a lelkiisme-
retben. Hiába itt min-
denféle becsületes
kitörési vágy, elzsib-
badnak, elülnek, ha
nincs hajlandóság sem
a társakban, sem a
felkent – s alaposan
leleplezett – társada-
lomsegítõkben. Még a
vaj, ami másutt puha,
itt még az is megke-
ményszik, míg a „vá-

rosiaktól” a „barakkiakhoz” elvezetõ
úton végigaraszol vele valaki. Erõsnek
indult, kiválóan jellemzett alakok vedlik
le magukról a jól körülhatárolt karaktert
(az ifjú szerzõ keze még sokszor megbi-
csaklik a jellemfestés során). Fárasztó,
hogy nincs igazi véleményvezér, a
kezdetben talán annak szánt apafigura
hamar kikopik belõle. Szövegelése sok-
szor programbeszéd-szerû, inkább egy
külsõ szemlélõ mondataiként hatnak,
mint belsõleg megélt életigazságnak. A
lány nagyanyja, Sára néni, a családössze-
tartó viszont igazán jól eltalált személyi-
ség. Õ az egyetlen, aki még a megalázó
helyzetek közepette, a maga egyszerû-
ségében is emelkedett tud maradni. A
belõle áradó, megcsorbult, de kiöl-
hetetlen szeretet teszi erre alkalmatossá.
A helyi cigányvezér alakja is kiemel-
kedik a sok szereplõt felvonultató
regénybõl. Számító, kicsinyes, törlesz-
kedõ, úgyszólván aljas. Egyéni hasznát
nézi mindenek fölött, s tulajdonképpen
legfõbb árulója az övének. Zavaró, hogy
sokáig a fõszereplõ, a cselekményeket
papírra vetõ személy nevét sem tudjuk
meg. Az elsõ eset, amikor végre nyomra
bukkanunk egy börtönbeli névsorolva-
sás, a regény utolsó harmadában. 

Sokan és sokféleképp próbálták már
megfogalmazni a szabadság lényegét.
Volt, aki azt állította, hogy nem egyéb,
mint a felismert szükségszerûség. Más
szerint a félelem nélküli élettel azonos.
Én magam azt hiszem, az a szabadság,
ha döntéseink mindegyikénél legalább
két egyenrangú (kedvezõ és még ked-
vezõbb) lehetõség közül választhatunk.
A barakkiak közül senki sem szabad,
mindenki félelemmel telt, senkinek sincs
szabad választása. Kényszerpályákon
mocorognak. Sorsszerû, hogy elõbb-
utóbb legtöbben a börtönökben kötnek
ki. A kis Sárika útja is így vezet a pros-
titúcióig. Az a drámai fordulat azonban
alulmotivált és fölöttébb alulírt, ahogy az
addig tisztességesnek tûnõ, feltörekvõ
apja adja el hallgatólagosan egy futtatás-
ból élõ rokonának. 

Sárát tulajdonképpen mindenki
kihasználja. Nincs egyetlen ember sem
az életében, akinek – nagyanyján kívül –
fontos lett volna bármikor is a személye.
Örömlány? Ez a kurtizán kifejezésünk
egyik rokon értelmû szava. Bánatlány,

Hegedûs Sándor
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bánatlény – ez Sára a regény lapjain.
Olyan, mintha nem is rendelkezne igazi
akarattal, az alázza meg, az törli bele
lábát, az használja és arra, aki, és amire
csak akarja. Nehéz olvasmány ez! Nehéz
azonosulni azzal, aki ésszerûtlenül, – s
hadd tegyem rögtön hozzá: életsze-
rûtlenül - oly sokáig tûri el mindezt. A
mû utolsó lapjain kibontakozó önérzetre-
ébredés túl kései ahhoz, hogy könnyítse
az olvasói befogadást. Milyen lehet egy
cigánytelepen lakni? Miként mûködik
egy „bolondiskola”? Milyen lehet a tel-
jes kiszolgáltatottság? Miként élnek egy
nõi börtönben? Mint folyik a lánykeres-
kedés? Aki bepillantást kíván e súlyos
témákba, feltétlenül vegye kézbe, s tegye
le bár többször is, olvassa tovább, olvas-
sa végig e könyvet! Sok-sok meg-
válaszolatlan, s jó néhány eleve megvá-
laszolhatatlan kérdésre akad. Madeleine
Chaspal óta tudjuk azonban, hogy a
könyveket nem a teljesség hozza létre,
hanem a hiány, a hézagok, és a boldogta-
lanság. 

Felháborító – a Kemény vaj tulajdon-
képpen újabb vádirat –, hogy a XXI.
század küszöbén átlépett, s a maga hu-
manitásában tetszelgõ társadalom hány
embert és hányféleképp ítél életfogytig
tartó boldogtalanságra.

A Magvetõ Könyvkiadó gondo-
zásában megjelent kötet ma még meg-
található a nagyobb könyvesboltokban.

Vári Zsolt festményeit, dokumentu-
mait és vallomásait szerkesztette egybe
Mezey Katalin a Széphalom Könyv-
mûhely, a magyarországi Roma Parla-
ment és a Fõvárosi Cigányház közös
kiadványában. AMegjöttem címû karcsú
album az idén harminc esztendõs fiatal
alkotó hatvan festményének reproduk-
cióját, Vajda Róbert vele készített hossz-
abb lélegzetû interjújának átdolgozott
változatát és egy rövid önéletrajzot tartal-
maz. Elõszóként Hubay Miklós egy – a
Roma Parlamentben tartott – kiállítás-
megnyitójának szövege is helyet kapott a
kötetben. A neves írónak, keresztapjának
különösen sokat köszönhet Vári. Õ volt
az, aki biztatva õt, tovább terelte a
mûvésszé-válás bozótosai között. Az ifjú
festõ sokszor elkallódhatott volna. A
kallódáshoz ezer út vezet, a sikerhez
általában csak parányi ösvény. Hubay öt-
letekkel, jó szóval, egész kap-
csolatrendszerével, s egyáltalán, a hírne-
vével tette járhatóbbá az addig javarész-
ben nehéz sorsot megélõ alkotó pályáját.
Az árvaság nagyon különleges karakter-
jegy – hívja fel rá Hubay a figyelmet.

Késõbb hozzáteszi: erkölcsi tartást,
küldetéstudatot ad azoknak, akikben
bizonyos fajta felhajtóerõ munkál. Vári
Zsolt képeit szemlélve (az ecsetvonásai
nyomán létrejötteket és a róla készült
fotókat egyaránt) hamar felfedezzük,
hogy benne ez a felhajtóerõ (ne nevez-
zük inkább egyszerûen tehetségnek?)
alapvetõen jelen van. Cáfolhatatlan
rasszjegyek, s a tépelõdésen túli, de a
magabiztosságon inneni, céltudatos tek-
intet néznek le ránk. Roosevelt elnök
mondta egykoron, hogy negyvenen túl
már mindenki felelõs az arcáért. Vári
már most is az. Nem véletlen, hogy
legtöbb festményén mások arcvonásait
kutatja. A „Megjöttem” mindenképp az
odafigyelés jele, amibõl persze sohasem
lehet elegendõ egy pályája elején járó
mûvésznek. Itt vagyok! Figyeljetek rám!
– akár ez is lehetne a címe e füzetecs-
kének. 

Balázs János elsõ albuma halála után,

halála évében, majd néhány évvel ezelõtt
jelent meg. Oláh Marának önmagának
kellett megírnia és közre adnia, képeivel
tarkított életvázlatát. Péli Tamás után
csak egy parlamenti tollfirka-gyûj-
temény került kiadásra. Az õ és Szentan-
drássy festményalbumával – szégyen-
szemre – máig adós még a hazai
könyvkiadás, a honi mûvészetpolitika.
Váradi Gábor 2001-ben, már 43 évesen
eljutott az elsõ önálló, festészetérõl és
életérõl szóló könyvig. Ha csak ezt néz-
zük: fölöttébb biztató, hogy Váritól már
most forgatható, kézbe fogható e színes,
s értékes festménymustra. Túlmutat
Várin, s egyáltalán nem neki róható fel,
hogy nem lehetünk maradéktalanul
boldogok. 

A kiadvány elsõsorban a Széphalom
Könyvmûhely címén szerezhetõ be, s a
kiadásra szövetkezõ társaikkal együtt
feltétlenül dicséretet érdemelnek.
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Cigánymissziós konferencia
A Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület
2001. évi programja
a missziói szolgálat
keretében
a cigánymisszióra
is kitér. E szerint
a cigánymisszió
területén nagy mértékû
lemaradást
könyvelhetünk el.
Sokat beszélünk róla,
de keveset cselekszünk
érdekében.
Ezen változtatva,
Egyházkerületünk
az elmúlt évben
az elõzõ magyar
kormány hathatós
segítségével felújíttatott
egy ingatlant
Nagyváradon, ahol
létrehoztuk
a Református
Cigánymissziós
Központot,
a Kolozsvári út 63. szám
alatt. 

Csûry István fõjegyzõ megfo-
galmazásában a Központ arra
hivatott: ,,... hogy ne csak el-

mélkedjünk ezentúl cigány
testvéreink sorsa felett, hanem
magunkhoz közel engedve
õket, bizonyságot tegyünk a
református ember szeretetérõl.
Jézus Krisztushoz szeretnénk
elvezetni a hajdan református-
nak megkeresztelt cigányt...”

A Cigánymissziós Központ
2002. augusztus 21-én, a Re-
formátus Világszövetség te-
rületi nagygyûlése alkalmából
adták át rendeltetésének. A
Központ kettõs feladatot lát el.
Egyrészt arra törekszik, hogy a
többségi társadalmat felkészítse
a cigányokkal való együtt-
élésre, illetve a többségi tár-
sadalom és a romák közötti fe-
szültségeket, gazdasági, okta-
tásbeli különbségeket enyhítse,
másrészt református, egyházi
missziót folytat a romák között.
Szociális problémákat old meg
és gyülekezete(ke)t szervez. E
kettõs feladat szervesen kiegé-
szíti egymást. 

A szociális problémákat
felkarolva, segítjük a romákat
személyes irataik beszerzé-
sében, a szociális juttatások
igénybevételében, megismer-
tetjük velük az õket is érintõ
törvényeket stb. 

Szociális napközit nyitottunk

délutáni foglalkozással az
általános iskola alsó tagozatába
járó roma gyerekek számára. A
gyerekek a napköziben ebédet
kapnak, segítjük õket házi fela-
dataik elvégzésében, énekeket
tanulunk, és mindennap vallás-
órát is tartunk. A gyermekekkel
már számos egyházi ünnep-
ségeken vettünk részt, ahol
éneklésükkel, szavalataikkal
bebizonyították, hogy a szere-
tetteljes gondoskodás meghoz-
za gyümölcseit. 

Mivel a Központ szociális
jellegû tevékenysége és az itt
folytatott egyházi misszió egy-
mást kiegészítve mûködik, a
vallásórák és az énektanulás
mellett a Központban minden
vasárnap délután és egyházi
ünnepeinken istentiszteletet tar-
tunk a romáknak. 

A Református Cigánymisz-
szió egyre ismertebbé kezd
válni a nagyváradi romák kö-
zött. Egyházkerületünk azon-
ban nemcsak Nagyváradon
szeretne missziót folytatni,
hanem egész Egyházk-
erületünk területén, és a
Központ ennek a szerteágazó
missziónak kíván a valódi
Központjává válni. Ennek
elindításában játszott fontos
szerepet a Cigánymissziós
Konferencia, melynek
helyszíne a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Egyházi
Központ volt. A cigányság tár-
sadalmi és egyházi integrá-
ciója címû konferencián arra

kerestük a választ, hogy milyen
a református cigány testvéreink
gyülekezeteinkhez, egyházunk-
hoz való viszonya, és mit
tehetünk e viszony rendezésé-
ért. Egy általános képet sze-
rettünk volna kapni az egyházi
és a romák viszonyáról. Ezért a
konferencia meghívóját eljut-
tattuk minden olyan egyház-
községhez, ahol nagyobb lét-
számban élnek magyar nyelvû,
esetenként református romák.
Tanácskozásunkra a szép szám-
mal megjelent nagyváradiak
mellett érkeztek Szilágy-
nagyfaluból, Székelyhídról,
Tenkérõl, Bihardiószegrõl,
Ákosról stb. A konferencia
résztvevõi nagyobbrészt romák
voltak, akik érdekes hoz-
zászólásaikkal nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy reális
képet kapjunk helyzetükrõl, és
ennek ismeretében folytassuk
missziói munkánkat.

A konferencia elõadói neves,
a romákkal és missziójukkal
foglalkozó szakemberek vol-
tak. Gellért Gyula generális di-
rektor áhítata után, dr. Had-
házy Antal nyírségi lelkipász-
tor tartott elõadást, aki cigány-
gyülekezeteket szervezve sike-
res missziót folytat a romák
között. Farkas Flórián roma
származású országgyûlési kép-
viselõ (Fidesz) Budapestrõl a
Lungo Drom Országos Cigány
Egyesület vezetõje a romák
történelmérõl, jelenérõl, az
Európai Unióhoz való csat-

A Cigánymissziós Központ átadása
Középen, Tõkés László püspök

Foglalkozás a központban
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lakozás utáni lehetõségeirõl tar-
tott érdekes elõadást. Márkus
András sepsiszentgyörgyi plé-
bános, aki cigány templomot
épített és cigány iskolát hozott
létre, gyakorlati tapasztalatait
osztotta meg a hallgatókkal.
Csûry István fõjegyzõ a romák
felzárkóztatásának akadályai-
ról, a romák és a többségi tár-
sadalom részérõl is tapasztal-
ható elõítélet leküzdésének

lehetõségeirõl beszélt. A kon-
ferencián felszólalt Tõkés Lás-
zló püspök is, aki hangsúlyozta
a romák közötti misszió
fontosságát, és felkérte a jelen-
lévõket – és a jelen nem levõket
–, hogy támogassák Egyház-
kerületünket, az egyház misz-
sziói küldetésébõl fakadó
cigánymissziói szerepvállalásá-
ban is. 

A tanácskozás résztvevõi az

elõadások után megtekintették
a Cigánymissziós Központ
napközijébe járó gyermekek
verses-zenés mûsorát, valamint
a felnõttek táncos elõadását. A
konferencián Kiss Csaba
prímás és cigányzenekara több-
ször is bemutatták a méltán
híres cigányzenészek tudását. 

Akonferencia alapigéjének is
tekinthetõ gondolattal zárom
soraimat, minden református

magyar testvéreim szívébe
helyezve a Szentírás üzenetét:
,,Aki megutálja az õ fele-
barátját, vétkezik, aki pedig a
szegényekkel kegyelmességet
cselekszik, boldog az.” (Péld.
14,21)

Nagy József Barna
diakónus

a Cigánymissziós Központ

A cigányság társadalom-
ba való beilleszkedésérõl,
valamint európai integrá-
ciójáról volt szó a Királyhá-
gómelléki Református Egy-
házkerület által nemré-
giben szervezett cigány-
missziós konferencián. A
tanácskozáson Farkas Fló-
rián magyar országgyûlési
képviselõ is értekezett a
témában. 

Farkas Flórián Fideszes par-
lamenti képviselõ, a legna-
gyobb magyarországi cigány-
szervezet, a Lungo Drom el-
nöke kifejtette: ,,A képviselõ
szó elõtt szándékosan nem
használtam a cigány vagy ma-
gyar jelzõt, hiszen mindkettõ
vagyok, mégpedig nem fele-
fele részben, hanem száz száza-
lékban cigány és száz százalék-
ban magyar. Hogy a címhez is
igazodjam: Európában élõ
magyar cigány. (...) Itt a Kárpát-
medencében a magyarokkal
való harmonikus együttélés,
érdekközösség vagy egybe-

olvadás nem isteni elrendelés:
mi emberek alakíthatjuk így
vagy úgy. Az egyre öntuda-
tosabban politizáló cigányság
erõsítheti is, gyengítheti is a
magyar nemzetet. (...) Sokat
köszönhetünk az Európai Unió-
nak, amiért a csatlakozási tár-
gyalások során folyamatosan
napirenden tartotta a cigányság
ügyét, mert a mindenkori kor-
mányt ezzel arra kényszerít-
tette, hogy érdemben
foglalkozzon a cigányság
katasztrofális helyzetének
javításával. Másfelõl az EU
eszközként is felhasználja a
cigányügyet a csatlakozó orszá-
gok fegyelmezésére, mert a
cigányügy, mint egy korbács,
akármikor elõvehetõ. (...) Az
integráció több dimenzióban
zajló bonyolult rendszer. Az
igazi kérdés nem az, hogy
mikor és hogyan csatlakozunk
Európához, hanem az, hogy
milyen magyar nemzet milyen
Európához fog csatlakozni.
Ami a cigányságot illeti,
lehetünk kolonc, amit a mag-

yaroknak magukkal kell cipel-
niük Európába, de lehetünk
erõsítõ, fiatalító hajtása is az
ezeréves magyar nemzetnek.”

Vágy a befogadás iránt

Az EU-csatlakozásnak, a
cigányság integrációjának két
feltétele van: a tömeges sze-
génység legyõzése és a nemzeti
befogadás, hangsúlyozta a
képviselõ.

Hozzáfûzte: egyik sem re-
ménytelen, de mindkettõtõl
távol vagyunk. Farkas Flórián
megállapította: ,,A cigányság
egyházakba történõ integráció-
ja egyúttal nemzeti integráció
is. A nyitásnak azonban nem
csupán a cigányság felé kell
irányulnia, hanem legalább
ilyen mértékben a magyar

hívõk felé is, hogy ne forduljon
elõ az a ma nem is egyedi eset,
hogy a cigányokat befogadó
templomból a magyarok kivo-
nulnak. Az átlag cigány ember-
ben nagyobb a befogadás iránti
vágy és a beilleszkedési kész-
ség, mint az átlag magyar
emberben a befogadási kész-
ség. Az átlag cigány emberben
annyi visszautasításban, mega-
láztatásban volt már része,
hogy csoda kitartó nemzeti
kötõdése. A cigányellenesség
nem felel meg sem az Evangé-
lium szellemének, sem a ma-
gyar nemzeti érdekeknek, nem
is beszélve a cigányság érde-
keirõl. Kimondhatjuk: a ci-
gányellenesség saját magunk
ellen irányuló bûn is egyben.”

Tóth Hajnal

,, A cigányság
megerõsítheti a nemzetet”

Karácsonyi ünnepség Farkas Flórián és Tõkés László
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Ki világít
a romatelepen?

Az egyik országos
napilap arról adott hírt,
hogy Karcagon anélkül
kapcsolták vissza
az áramot egyes
családoknál,
hogy a
számlahátralékukat
törlesztették volna,
és ebben
az érintetteknek állítólag
az MSZP segített.
A romák
felháborodásukban
április 26-án
a városháza elé
mentek,
majd a romatelepre
hívták a média
munkatársait. 

A Pálya utcán Kökény
Rozália örömmel mutatja,
hogy neki már visszakap-
csolta az áramszolgáltató a
villanyt. 

– Nagy tartozásom volt,
ezért bementem Karcagon
az MSZP-hez, hogy segít-
senek rajtam. Ott felvilá-
gosítottak, kellett írnom
Budapestre, hogy nagyon
sok, 120 ezer forint a vil-
lanyszámlám, s kevés, 14
ezer forint a nyugdíjam.
Megírtam, hogy ezzel a
kormánnyal, az MSZP-vel
meg vagyok elégedve, és
segítsenek abban, hogy
részletekben fizethessek.
Kaptam egy papírt, hogy
engedélyezték ezt, kivittem
a Titászhoz, és 10 800
forintjával fizetem a tar-
tozást. 

– Hogy lehet az, hogy
Önnek máris vissza kap-

csolták az áramot, ami-
kor még 100 ezer forinttal
adós? – érdeklõdtünk.

– Nem tudom, én kérel-
met írtam, nagyon szegény
vagyok. Az MSZP karcagi
szervezetének köszön-
hetem, hogy ismét van ára-
munk. A gyerekeimmel
nagyon örülök, hogy mi-
elõtt a tartozásomat el
kezdtem volna visszafi-
zetni, visszakapcsolták az
áramot. 

Bene Rózsa nem így
járt: 

– Én is azt szeretném, ha
visszakötnék nekem az
áramot. Mi is megígértük,
hogy szavazunk az MSZP-
re. Öt kis családom van,
egyedül nevelem õket.
Remélem, hogy segítenek
bennünket. De amikor
elkezdtem indítani a kérel-
met még a villanyórámat is
összetörték. 

– Én is a Pálya utcán
lakom – fordul hozzám
Balogh Ernõné.

– Tizedmagammal la-
kom a házban. 27 ezer a
villanyszámlám, hét isko-
lás gyerekem van. Sze-
retném, ha ezt a 27 ezer
forintot részletenként en-
gednék fizetni. Ne kap-
csolják ki a villanyt, hogy
rendszeresen járathassam a
gyerekeket az iskolába. 67
százalékos rokkantnyugdí-
jas nagybeteg asszony va-
gyok, ennyi lenne a ké-

résem. Engedjék el a tar-
tozásom, nehogy villany
nélkül maradjunk. Eddig
minden hónapban fizet-
tem, de ezt már nem tu-
dom kifizetni. Ha egy-
szerre kifizetem, meg-
halunk éhen. Nem igazsá-
gos, hogy csak neki kötöt-
ték vissza – mutat
Kökény Rozáliára.

Varga István, a cigány
kisebbségi önkormányzat
tagja és 10. számú válasz-
tókörzet képviselõje. 

– Azért jöttünk ide, mert
a cigánytelepen súlyos
problémák vannak. Meg-
kerestek a fogadóórán a
romák, hogy egyetlenegy
személy kapott ilyen segít-
séget. A részletfizetéssel
nincs is gond, de még az
elsõ részletet sem fizette be
és már volt nála áram. Más
is megkapta a részlet-
fizetést, de az utolsó csekk
befizetése után kapta vissza
az áramot, egy év múlva.
Ez nem igazságos! Az
emberektõl lehet hallani,
hogy melyik párt van itt a
romatelepen, aki megpró-
bálja õket megvesz-
tegetni, segíteni. Én pár-
toktól függetlenül csak
azt kívánom, hogy az
egész romatelepnek te-
gyenek eleget, ne csak
egy lakást kössenek be,
hanem mindenkit, mert
egy fecske nyarat nem
csinál. Egy szavazattal az
a párt nem sokat ér.
Tegyenek meg mindent,
hogy legyen a lakásokban

világítás, a gyermekek
fürödni tudjanak. 

Dr. Fazekas Sándor
polgármestert is felker-
esték a romák. A város elsõ
embere úgy véli, egészen
meglepõ dolog történt,
ugyanis visszakötöttek fo-
gyasztót az elektromos
rendszerbe anélkül, hogy a
tartozását kiegyenlítette
volna. Korábban ugyanis
ellentétes gyakorlatot lehe-
tet tapasztalni. 

– Hozzám is eljutottak
olyan hírek, hogy emögött
politikai szándék húzódik
meg. Ez elgondolkoztató,
hiszen a nagyon nehéz
sorsú embereknek a hely-
zetével próbálnak ilyen
módon visszaélni. Ez etikai
és más normákba is üt-
közik. Önkormányzatunk
részérõl igyekszünk tisztán
látni, hogy végleges állás-
pontot tudjunk kialakítani. 

Az MSZP városi szerve-
zetének vezetõje, Szabó
Sándor elutasítja a vá-
dakat:

– Nekünk, az MSZP
karcagi szervezetének eh-
hez egyáltalán nincs köze.
Ilyen akciót nem indítot-
tunk, nem szerveztünk és
nem is fogunk. Vissza-
utasítjuk ezt a rágalmazást!
Igyekszünk mi is utána-
járni, ki járhat el helyettünk
ilyen módon. 

Daróczi Erzsébet
Új Néplap
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Farkas Antal példája

 Varga Ilona, a Cigány Félóra szerkesztõ-riportere nagy
figyelmet fordít arra, hogy mûsorában rendszeresen bemutasson
sikeres roma vállalkozókat. A március 26.-ai adásában Váradi
Anna riporter mutatta be Farkas Antalt, aki rövid, de tanulságos
áttekintést adott vállalkozásának sikereirõl. Elmondta, hogy
elõször a vendéglátóiparban próbálkozott sikert elérni, késõbb
társult egy osztrák vállalkozóval, s 2-3 vendéglátóipari egységet
üzemeltettek. Merész lépésnek számított, amikor betonipari ter-
mékek gyártására tértek át. 

Farkas Antal tanulságként mondta el, hogy minden vál-
lalkozást kezdeményezõnek nagyon oda kell figyelni a gazdaság
rezdüléseire. Így vált lehetõvé, hogy a 10-15 személyt, elsõsor-
ban a családot és romákat foglalkoztató üzem kinõtte magát, s
ma már félszáz munkaerõt foglalkoztatnak. Fontosnak tartotta a
sikeres pályázatokat, s elmondta, hogy a munkaügyi központok-
nak jelentõsebb szerepet kellene vállalni a szakmunkássá való
nevelésben-oktatásban, s ez esetben az Európai Unióba való
részvételünk nyomán szakembereket is tudnának exportálni.
Mert számolni kell azzal, hogy amilyen nehéz itthon romának
lenni, legalább olyan nehéz lesz az EU-országaiban magyarnak,
ha nem szerez képesítést, fõleg, ha roma. Farkas Antal roma vál-
lalkozó sikerének záloga, a kitartás, a szorgalom, a tanulás, a si-
keres pályázat-készítés, s az olyan vállalkozókkal való korrekt
kapcsolatépítés, mint az õ osztrák partnere. Farkas Antal azt is
bizonyította: igen is lehet szép sikereket elérni roma munká-
sokkal, akik szeretnek dolgozni, s vállalják a tanulást is.

/-kas./

Segély helyett munkát adnának

 Továbbra is folytatódik Kaposváron a Segély helyett munka
nevû program. Tavaly 685 fõt foglalkoztatott az önkormányzat,
összesen 101 millió forint munkabért fizettek ki. Ez évre 140
millió forintnyi munkabért tervez a város, az ellátatlan
munkanélküliek fõleg a közterületek karbantartásában,
takarításában segédkeznek. Idén négy brigádvezetõ felügyeli a

munkálatokat. A város önkormányzata benyújtotta köz-
munkaprogram pályázatát, azonban ezzel nem nyertek.
Módosítva, a zömében romák lakta területre (Kaposszentjakab
és Cser városrésze) koncentrálva újra pályázik a város, itt a helyi
hátrányos helyzetû romák munkálkodnának lakókörnyezetük
rendbetételén. 

Együttmûködési megállapodás

 Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, Bu-
rány Sándor, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter,
Magyar Bálint oktatási miniszter és Rudi Zoltán, a Magyar
Televízió elnöke március 26-án együttmûködési megállapodást
írt alá az oktatás, a felnõttképzés és az egész életen át tartó tanu-
lás feltételrendszerének és programjának korszerûsítésérõl. Az
élethosszig tartó tanulás támogatását kiemelt feladatként kezeli
a kormány és a Magyar Televízió, ezért együttmûködési megál-
lapodásban rögzítették: egyetértenek abban, hogy az egész
életen át tartó tanulás, a felnõttképzés elterjesztése érdekében
szükséges a nem hagyományos oktatási és képzési formák
kialakítása. 

Nyertek

 A karcagi önkormányzat sikeresen pályázott a hátrányos
helyzetû, tartós munkanélküli - elsõsorban cigány származású -
lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek
javítását szolgáló közmunkaprogram pályázatra. Az elnyert 10
millióból tizenöt embert foglalkoztatnak. A jelentõs mértékû
belvízkárok elkerülése érdekében a város a támogatásból foly-
tatja a korábban megkezdett karbantartási-felújítási munkát. A
szaktárcától elnyert 10 millióból 15 fõt foglalkoztatnak hét
hónapig belvíz-elvezetési munkákra. Mivel a cigány kisebbségi
önkormányzattal együttmûködést kötött a város a köz-
munkaprogramra, így a dolgozók kiválasztásában õk is részt
vettek. Az október 30-ig tartó programban több száz
négyzetméternyi belvízelvezetõ árok rendbetétele szerepel.

FOGLALKOZTATÁS

HÍR - MIX

Fontos a piacképes szakképzés
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A pályázati felhívás
hivatkozási száma:

HEFOP/2004/2.1.3

2. A pályázati program
célkitûzése

A program a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók is-
kolai sikerességét, továbbtanu-
lását kívánja elõsegíteni, javítva
ezáltal esélyeiket a munkaerõ-
piacon való érvényesülésre és a
társadalmi beilleszkedésre. A
pályázat kiemelt célcsoportját
jelentik a roma tanulók

3. Tevékenységek, földrajzi
terület és a projektek

idõtartama

(a) A pályázati program ke-
retében támogatható tevé-
kenységek 

A program olyan intéz-
ményi együttmûködéseket
támogat, melyek célja az
intézményi, települési, il-
letve térségi szinten meg-
lévõ szegregáció felszá-
molása, az integrációs
tapasztalatok és jó gyakor-
latok adaptációja, tovább-
fejlesztése és terjesztése. A
program olyan pedagógiai
környezet kialakítását tá-
mogatja – intézményi
együttmûködés során –,
amely a szegregáció-
mentes oktatás-szervezés
révén minden egyes
gyerek számára biztosítja
képességei kibontakoz-
tatását és a sikeres tovább-
tanulást. Célszerû kistérsé-

gi együttmûködés keretei
között pályázni, hiszen a
program hasonló gondok-
kal küzdõ, egymással napi
kapcsolatban lévõ, együtt
gondolkodó, meg-
oldásokat közösen kidol-
gozó intézményi társulá-
sokat támogat, melyek biz-
tosítják a program hosszú
távú fenntarthatóságát.

(b) A program célterülete
Magyarország. 

(c) A projektek minimális idõ-
tartama 10 hónap, maxi-
mális idõtartama 24 hónap. 

4. A pályázat keretében
odaítélhetõ összes támogatás: 

A támogatás összege 2004-és
2006 között 1800 millió Ft.
Jelen pályázat keretében oda-
ítélhetõ támogatás 656 millió Ft
(melybõl 492 millió Ft ESZA-
támogatás, 164 millió Ft köz-
ponti kormányzati forrásból
történõ finanszírozás). A támo-
gatás a pályázatok kiérté-
kelésének eredménye alapján
kerül elosztásra. 

A támogatás formája vissza
nem térítendõ támogatás.

5. Egy nyertes pályázó
részére odaítélhetõ legkisebb

és legnagyobb támogatási
összeg

Az egy pályázatra igényel-
hetõ támogatás összege mini-
mum 12 millió Ft, maximum
15 millió Ft.

A pályázati részvételnek nem
feltétele önerõ biztosítása.

A támogatás formája: visz-
sza nem térítendõ támogatás.

6. Az elszámolható
költségek köre

A 3 (a) pontban felsorolt
tevékenységekkel kapcsola-
tosan számla ellenében támo-
gathatók az alábbi igénybe vett
szolgáltatások:

l A projekt megvalósításban
résztvevõkkel és a célcso-
porttal kapcsolatos szemé-
lyi jellegû költségek

l Beszerzések – A beszer-
zésekre maximum a pro-
jekt teljes költségvetésének
30%-a fordítható. Kizá-
rólag a támogatott célok
elérését közvetlenül szol-
gáló, elengedhetetlenül
szükséges új és használt
eszközök beszerzési értéke
illetve épületek felújítási,
átalakítási költsége szá-
molható el.

l Lízing és bérlet
l Szolgáltatások igénybe-

vételének költsége
l Adminisztratív költségek
l Értékcsökkenés
l Természetbeni hozzájá-

rulások (csak önerõként)
l Rezsiköltségek (legfeljebb

7%)

A támogatott projekt meg-
valósítása során beszerzésre
kerülõ eszközök, szolgáltatá-
sok beszállítóit, illetve az
épület-felújítások kivitelezõit
a program megvalósításának
idõpontjában hatályos Közbe-
szerzési törvény szabályai
szerint kell kiválasztani. A
beszállító, illetve a kivitelezõ
nem lehet a kedvezményezett
partnere.

Az elszámolható költségekre
vonatkozó részletes informá-
ciót a Pályázati útmutató B/7.
számú melléklete tartalmazza.

7. A támogatható pályázatok
várható száma: 54 

8. Kik lehetnek a pályázat
kedvezményezettjei? 

Pályázatot szervezetek vagy
intézmények csak együttesen,
konzorciumi formában nyújt-
hatnak be. 

A pályázó (konzorcium ve-
zetõje) lehet:

l költségvetési szerv és
intézménye

l non-profit szervezet és
intézménye

Konzorciumi partnerek le-
hetnek:

l költségvetési szerv és in-
tézménye 

l non-profit szervezet és in-
tézménye

l kisebbségi önkormányzat 
l kisebbségi önkormányzat

intézménye

Profitorientált szervezet
nem nyújthat be pályázatot. 

9. A pályázók értesítése
a támogatási döntésrõl 

A pályázókat a támogatási
döntésrõl az Irányító Hatóság
várhatóan 2004. szeptember
16-ig írásban értesíti. 

10. A pályázat elbírálásának
kritériumai 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága

(HEFOP IH) az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával
és az OM Alapkezelõ Igazgatósága közremûködésével pályázatot

hirdet
,,A hátrányos helyzetû tanulók integrációs felkészítésének

támogatása intézményi együttmûködés keretében a közoktatás
területén’’
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A pályázatok elbírálása a
Pályázati útmutatóban köz-
zétett formai, szakmai, és pénz-
ügyi szempontok alapján tör-
ténik. 

11. A pályázat formai
elõírásai

A felhívás, a formanyom-
tatvány és mellékletei, az útmu-
tató, valamint a támogatási
szerzõdésminta együtt képezik
a pályázati dokumentációt, és
tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt. 

A pályázatokat magyar nyel-
ven, a Pályázati útmutatóhoz
csatolt Pályázati formanyom-
tatványon kell benyújtani. A
Formanyomtatvány formá-
jában nem változtatható, a
kitöltésre és benyújtásra vo-
natkozó utasításokat szigorúan
be kell tartani.

12. A pályázatok
benyújtásának módja,

helye és határideje

A pályázatokat hiánytalanul,
az elõírt mellékletekkel együtt
egy aláírt eredeti és öt másolati
példányban, valamint elektron-
ikus adathordozón (floppy, CD)
tértivevényes küldeményként
kell benyújtani az Oktatási
Minisztérium Alapkezelõ Igaz-
gatóságához (OMAI) az alábbi
címre:

Oktatási Minisztérium Alap-
kezelõ Igazgatósága

1245 Budapest, Pf. 1055

A pályázatok benyújtása
2004. június 1-ig lehetséges. A
pályázatok benyújtásának ha-
tárideje alatt a postai feladás
határidejét értjük, azt az idõ-
pontot, amikor a pályázatot
még fel lehet adni tértivevényes
postai küldeményként.

13. Részletes információk 

A pályázati felhívás megje-
lenik az alábbi honlapokon: 

www.hefop.hu
www.om.hu

www.omai.hu

A Pályázati útmutató és a
Pályázati formanyomtatvány
letölthetõ az Oktatási Minisz-
térium Alapkezelõ Igazgatóság
honlapjáról, amelynek címe:

www.omai.hu

A pályázattal kapcsolatos
további felvilágosítást a pá-
lyázati kódszám megjelölésév-
el levélben, e-mailben vagy
telefaxon lehet kérni az alábbi
címen:

Oktatási Minisztérium Alap-
kezelõ Igazgatóság

Ügyfélszolgálati Iroda
1055 Budapest,

Bihari János u. 5.
e-mail: hefop2.1.3@omai.hu

Telefonszám: 301-3200
Fax: 301-3220

A pályázóknak kérdésüket
legalább 11 nappal a pályázati
határidõ lejárta elõtt el kell jut-
tatni a fenti címre. A kérdéseket
az OMAI öt munkanapon belül
megválaszolja és nyilvános-
ságra hozza. A kérdések, illetve
a rájuk adott válaszok a követ-
kezõ internetes honlapon jelen-
nek meg: 

www.omai.hu

A Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium fenn-
tartja az útmutató megváltoz-
tatásának jogát és ez a változ-
tatás a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium
HEFOP Irányító Hatósága hon-
lapján (www.hefop.hu) történt
megjelentetést követõ hetedik
napon lép életbe.

Az ESZA Európai Szociális
Alap Nemzeti Program-
irányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. – az Európai
Unió és a Foglalkoztatáspo-
litikai és Munkaügyi Minisz-
térium közös finanszírozásá-
ban - pályázatot hirdet a HU
2003/004-347-05-03. ,,Küz-
delem a munka világából
történõ kirekesztõdés ellen"
címû Phare programra.

Közzétételi hivatkozási szám:
EuropeAid/119735/D/G/HU

Támogatható tevékenységek: 

1. komponens: Legalább 50 fõ
tartós munkanélküli foglal-
koztatása és komplex mun-
kaerõ-piaci (re)integrációja
civil szervezetek, önkor-
mányzatok vagy önkor-
mányzati társulások kezde-
ményezésein alapuló, a
helyi, térségi szociális szol-
gáltatások kapacitásbõ-
vítésére irányuló projektek
megvalósításával. 

2. komponens: Legalább 50 fõ

halmozottan hátrányos hely-
zetû, elsõsorban roma tartós
munkanélküli foglalkoz-
tatása és munkaerõ-piaci (re)
integrációja, életkörülmé-
nyeik és szolgáltatásokhoz
való hozzáférésük javítását
szolgáló, helyi kezdemé-
nyezéseken alapuló projek-
tek megvalósításával. 

A támogatható projektek
teljes idõtartama: 

1. komponens esetében 22 hó-
nap, 

2. komponens A típus esetében
13-16 hónap,

3. komponens B típus esetében
22 hónap.

A támogatható projektek
költségvetése: 

1. komponens esetében 660 és
820 ezer euró közötti, 

2. komponens A típus esetében
220 és 440 ezer euró közötti,

3. komponens B típus esetében
660 és 820 ezer euró közötti.

A teljes projekt költségvetés

minimum 10 százalékát a
pályázónak, partnereinek vagy
az együttmûködõ szerveze-
teknek társfinanszírozásként
készpénzben kell biztosítania.
A program teljes költségvetése
17,3 millió euró. A támogatható
tevékenységek célterülete
Magyarország. 

A támogatható pályázók:

l önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ non-profit nem
állami szervezet, vagy 

l helyi (települési) önkor-
mányzat, illetve megyei /
fõvárosi önkormányzat,
vagy

l helyi önkormányzatok ál-
landó, vagy a pályázat
megvalósítása érdekében
létrejött társulása.

A pályázatok kizárólag más
szervezetekkel alkotott partner-
ségben nyújthatók be. A part-
nerek székhelye lehet Magyar-
országon, vagy az Európai
Unió tagállamaiban, illetve a
Phare országokban, vagy
Cipruson, Máltán, Törökor-

szágban. 
A teljes pályázati dokumen-

táció elérhetõ az ESZA Kht.
honlapján (www.esf.hu)

A pályázatok beérkezésének
határideje:

2004. július 23. 14 óra

,,Küzdelem a munka világából történõ kirekesztõdés ellen”

A rovatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatta.
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Tehetségkutató verseny
az ózdi kollégiumban

Józsa Zoltán

A pedagógiát jellemezze a szaktárgyi tudás, egy módszertani gazdagság és a kreativitás

Nagy érdeklõdéssel kísért
megyei tehetségkutató
versenyt rendeztek
január 30-án
az ózdi Ady Endre
Kollégiumban.
A résztvevõ tanulók,
akik hátrányos helyzetû
családokban élnek
Borsod megye
különbözõ településeirõl
érkeztek a vetélkedõre.
A rendezvényt
támogatta
a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Önkormányzat
Kisebbségi Bizottsága
és a B-A-Z megyei
Közoktatásért
Közalapítvány. 

142 feladatlap érkezett vissza
a megye általános iskoláiból a
B-A-Z megyei Önkormány-
zat Hivatala Oktatási és Mû-

velõdési Fõosztályára, hiszen
a vetélkedés célja az volt,
hogy minél jobb képességû
tanulók ismerkedjenek meg
az ózdi tehetséggondozó kol-
légium belsõ világával. 2003.
szeptemberében indult a nagy
volumenû vetélkedés annak
érdekében, hogy a 7. és 8.
osztályban tanuló fiatalokat
inspirálják a továbbtanulás, a
tudás magasabb szinten tör-
ténõ elsajátítására. Több for-
duló zajlott, s a legeredmé-
nyesebb diákok kaptak meg-
hívást az ózdi döntõre, ahol
nem egy-egy tantárgy kérdé-
sei szerepeltek. 

Nem, a lexikális tudásra

Sarka Ferenc, az oktatási
és mûvelõdési fõosztály ve-
zetõje beszédében hangsú-
lyozta, hogy nem a lexikális
tudásra kíváncsiak, inkább a

feladatmegoldó képesség,
valamint a kreativitás domi-
náljon a feladatlapok ki-
töltésénél. Mint mondta, az
elemzés során nem kevés ere-
deti ötlettel találkoztak. Sarka
Ferenc arról is tájékoztatta a
megjelent diákokat, szülõket
és pedagógusokat, hogy 2004.
szeptember 1-jétõl az ózdi
Ady Kollégium és a József
Attila Gimnázium közösen
indítja a pályázaton elnyert
Arany János Programot. 

– Az Oktatási Minisztérium
által támogatott programot
felkarolta és segíteni fogja a
Miskolci Egyetem Nevelés-
tudományi Tanszéke is. Tehát
a felsõoktatási, tudományos
háttér is itt áll a program mö-
gött. Ebben a kollégiumban
hamarosan megjelennek a
ME Neveléstudományi Tan-
székének végzõs hallgatói,
akik tanítási gyakorlataikat itt
fogják letölteni. Kísérleti jel-
leggel készülnek a tanulás
módszertani programok (ön-
ismeret, kommunikáció,
konfliktuskezelés) annak ér-
dekében, hogy sikeresen
kezdhessék meg a fiatalok a
tanulmányaikat – mondta Sar-
ka Ferenc.

Új kihívások
a tehetséggondozásban

A tájékoztató után a több
mint 30 diák a kollégium elsõ
emeleti termében kezdte meg
a ,,szellemi párbajt” a döntõ
keretében. Az Arany János
Program elsõ alkalommal in-
dul az ózdi térségben, s a
következõ tanévben kilen-
cedik évfolyam indul 25 tanu-
lóval, akiknek ez a közép-

iskolai felkészítést szolgálja.
S aztán dönthetnek arról,
hogy maradnak-e gimnáziumi
tanulók, vagy másik közép-
iskolai oktatási intézményben
tanulnak tovább. Sarka úr ,,Új
kihívások a tehetséggondo-
zásban” címû szakmai elõ-
adásában rámutatott arra,
hogy a felvételin lexikális
ismereteket és tudást kérnek a
diákoktól. A követelmény-
rendszerek nem úgy alakul-
nak ma Magyarországon,
ahogyan azt a fiatalok szemé-
lyiség állapota elvárná. A
családi szocializáció, a csalá-
dok összetartó ereje nem
pozitív irányba változott, így
ennek követelménye lett a
diák viselkedésének vál-
tozása, a tanulásra gyakorolt
hatása. Rengeteg olyan fel-
adatot kapott az iskola, ami a
nevelõ munkáján felül szo-
ciálpolitikai és foglalkoz-
tatáspolitikai kérdéssé vált az
elmúlt idõszakban. Mint
mondta, paradigma változásra
van szükség a ma közok-
tatásában. 

– Fontosnak tartom az in-
formatikának a megjelenését
a magyar közoktatásban. Az
elkövetkezõ idõszakban az
informatikai, az idegen nyelvi
ismeretekre Magyarországon
mindenkinek nagy szüksége
lesz. A jövõben a pedagógu-
sainkat és az iskoláinkat
jellemezze a szaktárgyi tu-
dás, egy módszertani gaz-
dagság és a kreativitás. Vál-
tozzon a tanulás szerve-
zésének folyamata az intéz-
ményekben, s egy munkál-
tató jellegû iskola való-
suljon meg – jelentette ki a
fõosztályvezetõ.Sarka Ferenc: ,,a kreativitás domináljon”
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arátságot keresõ-épí-
tõ, a társadalmi
munkát értékelõ és
elismerõ bensõséges

képviselõtestületi ülésre invitál-
ta a meghívottakat, Csabai
Lászlónét, Nyíregyháza pol-
gármesterét, partnervállalatok
vezetõit, roma civil szerveze-
teket, s természetesen a cigány
képviselõket, a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Cigány
Önkormányzatának elnöke,
Balogh Artúr február 28-án a
város Honvéd utcai Mûve-
lõdési Házában.

Azt, hogy nem szokványos
riposztozó, vitára inspiráló, in-
kább ünnepélyes testületi ülésre
szólt a meghívó, bizonyítja az,
hogy a roma önkormányzat
munkáját segítõ és elismerõ ok-
levelek átnyújtásáról szólt, no
és persze élõ cigányzene mel-
lett eltöltendõ díszvacsoráról.
Hogyne lett volna ünnepélyes
ez az este, amelyet arra szánt a
cigány önkormányzat, hogy

nem csak kezét nyújtotta, de el-
ismeréssel is megköszönte azt a
munkát roma és nem roma em-
bereknek, amit az együttmûkö-
dés, a közös munka sikere érde-
kében végeztek. 

Elsõ alkalom volt ez, amikor
a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Cigány Önkormányzata
egy asztalhoz invitálta aktivis-
táit és megjutalmazta õket. Volt
valami példaértéke annak, hogy
a ,,legszegényebb kisebbség, a
romák adtak át elismeréseket
olyan nem cigány embereknek
is, akik korábban is segítettek, s
nem utasították el a feléjük
nyújtott kezet.” Balogh Artúr
elnök átfogóan értékelte az
elmúlt idõszakban végzett ön-
kormányzati munkát, azokat a
kezdeti sikereket, amelyeket a
polgármesteri hivatal vezeté-
sével elért a munkanélküliség
csökkentésében, a Huszár-tele-
pi és a Titel utcai roma telepek
korszerûsítésére kiírt pályáza-
tok elnyerésében, a közmunká-

ra kiírt pályázat végrehajtásá-
ban, amelynek nyomán sok ro-
ma jutott megélhetéshez. Kérte
a polgármester asszony segít-
ségét a jövõben is. Szemé-
lyenként értékelte az elismerés-
re érdemesítettek munkáját. 

Csabai Lászlóné, a város pol-
gármestere szólt arról, hogy a
rendszerváltás valóban legje-
lentõsebb kárvallottjai a ci-
gányok, akik egyik napról a
másikra veszítették el a munka-
helyüket, kenyér nélkül marad-
tak roma családok ezrei. Majd
elismeréssel szólt a sok gond-
dal-bajjal küszködõ, de sokszor
felesleges vitáktól sem mentes
roma önkormányzatról, s
ígéretet tett arra, hogy a mun-
kanélküliség csökkentésében a
szorító szociális gondok enyhí-
tésében a jövõben is segíteni
fog.

Hídépítõ tanácskozás volt ez.
A magyar-roma közös ballada-
kincs egyik gyöngyszemét a
magas Déva vára építését emlí-

tették, amelynek 68 szép válto-
zatát õrizte meg a háromszéki
magyar nyelven beszélõ ci-
gányság. Csakhogy ott a 12 kõ-
mûves hiába építette nappal a
várat, éjszaka leomlott, s fordít-
va is így volt. Itt egy olyan híd
építésérõl van szó, amelyet
mindkét oldalon építenek, hogy
találkozzon egymással cigány
és magyar, s erõsítsék a barátsá-
got. 

Oklevéllel és ajándékkal ju-
talmazták Pongó Károlyt, a ro-
ma együttes vezetõjét, Balogh
Albertet, a Roma Jogvédõ Iro-
da vezetõjét, az OCÖ képvise-
lõjét, Faragó Sándorné Vö-
röskeresztes aktivistát, Biha-
riné Kõrösi Erzsébet admi-
nisztrátort, Lõkös Sándort, a
Keleti Ébredés Kft. Közalapít-
vány Kuratóriumának elnökét,
Csorba Miklósné roma képvi-
selõt, s Váriné Hokk Ágnest, a
polgármesteri hivatal dolgo-
zóját. 

/f./

Oklevél a legjobbaknak
Ünnepélyes testületi ülés Nyíregyházán

B

Felhívni a figyelmet

A tehetségkutató verseny
ötlete Hidegh Imrétõl szár-
mazott, aki a B-A-Z Megyei
Önkormányzat Oktatási és
Mûvelõdési Fõosztályának
tanácsosa. Érdeklõdésünkre
lapunkat arról tájékoztatta,

hogy a vetélkedõ során in-
kább a tanulók képessé-
geinek felfedezése, nem
pedig a tárgyi tudás mérése
volt a fõ cél. A logikai és
nyelvi jellegû feladatok azt
is szolgálták, hogy a diákok
mennyire tudnak önállóan
dolgozni. 

– Alapvetõ célunk, hogy
felhívjuk a figyelmet a kol-
légiumra, a lehetõségre, amit
a hátrányos helyzetû ta-
nulóknak ez az intézmény
jelent. A kollégiumban in-
gyenesen tanulhatnak, min-
den lehetõséget megkaphat-
nak, csak a saját kitartásu-
kon, tudásukon múlik, hogy
meddig jutnak el majd a ta-
nulásban, az életútjukon. A
másfél éve mûködõ kollé-
giumban közel 40 diák tanul,
akiknek a száma százra fog
emelkedni belátható idõn
belül. Fõ célunk, hogy a 100
gyerek minél szélesebb kör-
bõl kerülhessen ki, hogy
tényleg a tehetséges gye-
rekek kerüljenek be, ami
nem feltétlenül azonos a jó
tanuló címû kategóriával. Jó
képességeket jelöl, amiket itt
pedagógiai segítséggel to-
vább lehet fejleszteni. 

A versenynek
üzenete is van...

– Kérni szeretném, ha
bármelyik iskolában vannak
olyan hátrányos helyzetû ro-
ma és magyar gyerekek,
akikrõl tudják a pedagógu-
sok, hogy sokkal többre
hivatott lenne képessége
folytán, de a szociális, csalá-
di körülmények miatt erre
nincs lehetõség, azt jelezzék
nekünk! Ózdon a kollégium-
nak, a B-A-Z Megyei
Önkormányzatnak. Meg-
vannak a szellemi és anyagi
eszközeink, hogy segítsük az
ilyen tanulót. 

A verseny helyezettjei
értékes díjakat kaptak. Ki-
emelkedõ munkájáért a zsûri
külön megdicsérte a zádor-
falvi Kiss Évát, aki a legtöbb
pontszámot kapta dolgoza-
tára.

Hideg Imre fõtanácsos    Fotók: Józsa Zoltán
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Kisegítõ iskola: zsákutca!
Hatékony, hatásos
és mindeddig bevált
eszköze-módszere
az elkülönítésnek,
a kirekesztésnek,
amikor a roma
gyerekeket eleve
fel sem veszik,
vagy egy-két év után
arra hivatkozva, hogy
,,kezelhetetlenek”,
kisegítõ iskolába
utalják. 

Szociológusok, akik szinte
rendszeresen lelkiismeretesen
végzik a kutatásokat készítenek
érdemi, figyelmet felkeltõ fel-
méréseket: mindannyiszor
megállapítják, hogy nincs, vagy
alig van észlelhetõ haladás e
fontos tanügyi kérdésben. Való-
jában sutba dobják az arra ille-
tékesek e sok munkát igénylõ
tudományos munkát. 

Neményi Mária szociológus
által végzett legutóbbi elemzés
kimutatta: a kisegítõ iskolába
való áthelyezésnek alig 30(!)
százaléka indokolt orvosi, kór-
tani okok miatt. A többi esetben

inkább szubjektív szempontok,
a szociális körülmények alap-
ján döntenek. Ezt állapították
meg azok a felmérések, melyek
a hátrányos helyzetû gyerekek
speciális iskolákba kerülésének
okait vizsgálják. 

Az oktatási tárca ellenezheti
ezt az abnormális helyzetet, pa-
polhatunk az esélyegyenlõség-
rõl, szólhatunk szép, megható
szavakkal róla, s még pozitív
példákat is említhetünk, amikor
a felnövekvõ, legfiatalabb nem-
zedék úgy érzi, hogy kirekesz-
tett, megbélyegzett. Vajon miért
nem történik ez ügyekben érde-
mi intézkedés?!

A felmérésekbõl egyértelmû-
en kiderült, hogy a hat-hét éves,
rosszul teljesítõ, szociálisan
hátrányban lévõ szegény, elsõ-
sorban roma gyerekeket nem
fogadják szívesen az iskolák
jelentõs részében. Ha be is
kerülnek, tények bizonyítják,
hogy egy-két év múlva kibuk-
nak. Mert az oktatási rend-
szerünk érezhetõen kirekesztõ!

S úgy tûnik, hiába minden
igyekezet, mert, mintahogy azt
Neményi Mária szociológus
Roma gyerekek a kisegítõ isko-

lákban a Népszabadság már-
cius 3-ai számában közölt jegy-
zetében megállapítja: ...,,az elõ-
zõ hat évben végzett kutatások
óta a helyzet csak romlott.”
Mostanság egy roma gyerek-
nek kétszer-háromszor akkora
az esélye arra, hogy kisegítõ
iskolába kerüljön, mint más
gyerekeknek. 

A kisegítõ iskola zsákutca,
mert tanrendje jelentõsen eltér a
hagyományostól. Olyan tantár-
gyakat meg nem is oktatnak
nem is tanulnak a gyerekek,
amelyek a tovább tanuláshoz
elengedhetetlenek. Így aztán
nincs mit csodálkozni azon,
hogy mind többen lesznek tár-
sadalmi és munkaerõ-piaci
szempontból is elmaradottak,
támogatásra szorulók. 

A felmérésekbõl kiderült:
azok a gyerekek kerülnek jelen-
tõs mértékben eltérõ tantervû
osztályokba, akiknél az elma-
radás elsõsorban szociális és
neveltetési okokra vezethetõ
vissza. S vajon nem érdekes,
hogy azonos képességek ese-
tében az etnikai hovatartozás
dönt? S ,,természetes”, hogy
kikerül kisegítõ iskolába, és ki

megy a ,,normálisba”? Ezt az
elemzést alátámasztja a sta-
tisztika is, mely szerint a
kisegítõ iskolákban tanulók
kilencven (!) százaléka roma! A
többségi társadalomhoz tar-
tozók meg tudják akadályozni,
hogy csemetéik a kisegítõ
iskolákba kerüljenek.

Téves a szelektálás útja-
módja is. És hamis! Az érintet-
tek többsége táplálkozási hiá-
nyokkal, betegségekkel, isme-
rethiánnyal, sok esetben nyelvi
hátránnyal küzdve érte el az is-
koláskort. Csakhogy ezek nin-
csenek összefüggésben az értel-
mi fogyatékossággal! Agondok
megoldásának kulcsa az
oktatási tárca, pontosabban a
pedagógusok kezében van. A
szakértõi bizottságok felkészül-
tek, jól mûködnek, a pedagógu-
sok viszont még mindig nem
szerezték meg az integrált
oktatáshoz szükséges ismeretet,
az intézményekben hiányoznak
a szakemberek. Legfõképpen
azonban az akarat, az elszánt-
ság, a másokat emlegetett peda-
gógusi hivatástudat.

Farkas Kálmán

OKTATÁS

Fotó: LD Archívum
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Március van. Szakad a
hó. Késõ éjjel vidéki
asszonyok ülnek a ke-
lenföldi-pályaudvar pad-
jain a postavonatra
várva, ami reggelre Barc-
sig, Pécsig vagy ki tudja
meddig szállítja még
õket, hogy ledõlhessenek
végre a zsákfalukban
otthonnak nevezett vack-
aikra. A nagybani ke-
reskedõk megbízottjai
már kifizették az ass-
zonyokat. Ma hóvirágot
hoztak a fõváros ass-
zonyainak a vidéki
asszonyok, akik nem
szoktak virágot kapni,
talán ezért is õrzik féltõ
szeretettel a rég múlt
esküvõk bokrétáit. Nekik
a kis hóvirág csokor,
hajnali ébredést, sok
kilométer gyaloglást,
hajlongást, elgémbere-
dett ujjakat és kenyeret
jelent. Soha nem jut
eszünkbe, hogy kerül,
milyen utat jár be a
vázánkban pompázó
pici virág. Asszonyok
szedik õket erdõk mé-
lyérõl, akiknek könnye
is kicsordul a metszõ
hidegtõl. Filléreket kap-
nak a csokrokért, de
ezért is hálásak a sors-
nak. Mert van, hogy
kizárólag ebbõl tud élet-
ben maradni egy falun
élõ család. A postavo-
natra várakozók között
ül Erzsi néni is, egy ke-
serû arcú cigányasszony,
aki kékszínû mosogató-
kesztyûbe bújtatta se-
bektõl nedvedzõ kezeit.
Ez a gumikesztyû volt
az, amiért õt vá-
lasztottam beszélgetõ
társamul ezen a hideg
éjszakán. ,,Félre kezel-
tek a kórházban. Rossz
gyógyszert adtak. Kihó-
lyagosodott a bõröm...
Eleven seb a kezem és

nincs segítség...” –
mondta mély rekedt
hangon, tökéletesen fo-
galmazva meg baját.
Hát, így elegyedtünk
szóba, én az álmatlan-
ságban szenvedõ, és
Erzsi néni, aki mindig
csak aludna, hogy ne is
tudjon a világról, de
nem teheti, mert mint
mondta, az államtól
éhen is halhatna, ha elõ
nem teremtené magának
a minden napi betevõt.

Beás cigány családba
születtem, ami volta-
képpen nem is jelentett
semmit, csak két nyelven
tudtam beszélni. Amúgy
úgy éltünk, mint a ma-
gyarok. Szegényen. Öten
voltunk testvérek. Már
gyerekként a Tsz-ben ka-
páltunk. Bolond aki azt
mondja, hogy a cigány
nem szeret dolgozni! Az
ilyen azt sem tudja mit
beszél, mert apám,
anyám, a testvéreim meg
én is agyon dolgoztuk az
életünket, mint mások.
Minden munkát elvállal-
tunk a faluban, de még
Vízvárra is átjártunk ta-
pasztani, disznóvágáskor
belet mosni és apám sír-
ásást is vállalt néha, ha õt
keresték meg ezzel. De
aztán, hogy rádõlt a föld
egyszer sírásás közben, a
70-es években, onnantól
nem ásott sírt többet
semmi pénzért. Anyám
se engedte volna. Apám
öreg és gyenge volt már,
de az utolsó percig eljárt
a Tsz-be kapálni, amíg az
a dolog nem történt ve-
le... A kocsmában...

Nem sok iskolát vé-
geztünk, mert enni fon-
tosabb volt, mint ülni az

iskolában, és tudni, hogy
otthon nincs ennivaló.
,,Az iskola a gaz-
dagoknak való!” Apám
ezt mondta mindig.
Fõleg, mert mi öten
lányok voltunk. Hát, nem
igen tanultunk. Azért
nem fizettek a kapálásért.
Aztán 16–20 évesen
szétrepültek a testvéreim.
Ki férjhez ment, ki pestre
költözött munkásszálló-
ba, én meg a barcsi hajó-
javítóba mentem betaní-
tott munkásnak. Hosszú
évekig dolgoztam ott. A
hajót darabjaira kellett
szétszedni. Férfimunka
volt, mégis nõk csinálták,
nem tudom miért. He-
gesztettünk, festettünk,
meg hát amit kellett. Jól
megfizették, de 15 év
után a tüdõm miatt el-
küldtek. Hazaköltöztem
anyámhoz, aki addigra
teljesen egyedül volt.
Apámat megkéselték a
kocsmában, mert igaz-
ságtalannak találta, hogy
ugyan annyi munkáért
kevesebb pénzt kap, mint
a magyarok, és hát vitába
keveredett és megölték.
Soha nem tudtuk meg,
hogy ki szúrta le...

Anyámnak nem volt
nyugdíja. A tanácstól,
mint öregnek, járt volna
a védõnõ szerint ebéd in-
gyen, de nem kapott még
sem. Ezért elkezdtem az
erdõbõl élni. Gombát
szedtem, eladtam. Csigát
szedtem, eladtam. Tõlem
a felvásárló 30 forintért
vett át 1 kilót, míg a ma-
gyaroktól 90 forintért, de
inkább nem szóltam
semmit, mert nekünk a
kevés is az életet jelen-
tette, és ugye nem akar-
tam bajba keveredni,
mint az apám...

Most hóvirágot szed-
tem az erdõben meg a
dombon, az elhagyott ka-
tonai bunkerek mellett.
Ott sok virág van, csak
öreg vagyok már meg-
kapaszkodni. Sokszor le-
gurulok a jeges dombról,
de mindig visszamászok,
mert kell a hóvirág, hogy
itt pesten eltudjam adni a
nagykereskedõknek. Pé-
csen meg Barcson nem
veszik át tõlem, túl sokan
élünk ebbõl. Egy hétig
szedem, csokorba kötöm
és 2–3 dobozzal felho-
zom Pestre. Anynyit ad-
nak érte, hogy 2-3 napig
nincs gondom az élelem-
re, de húst így sem ve-
szek. Nekem mindegy,
mit szedek. Hóvirág,
gomba, csiga, meg amit a
jó isten ad, csak tudjak
ennivalót venni. Barkát
is szedtem, de azt ellop-
ták tõlem a vonaton, míg
aludtam. 

Nem félek a haláltól,
csak attól, hogy nem lesz
aki eltemessen, mert
nincs mibõl. Anyám 10
éve, hogy meghalt.
Elõtte 20 évig vérzett, de
nem ment orvoshoz, nem
akarta, hogy a ruhája alá
nézzen egy idegen em-
ber. Röstelte. Õt így ne-
velték. Míg élt nem vett a
szájába tablettát. Minket
is otthon szült meg a
földes szobában egyedül.

Szerelem? Jaj, miket
kérdez maga! Nem vol-
tam én szerelmes! Ne-
kem nem kellett ember
soha! Lenéztek minket a
faluban, tudja hogy van
ez... A testvéreim is
mind, nem falubelit vá-

lasztott. Azért, volt egy
magyar gyerek, aki úgy
tetszegetett nekem, de az
magasra nézett, nem a
falu vége felé. Amikor
megnõsült, el is mentem
a hajójavítóba dolgozni.
Nem kellett nekem a
szerelem soha! Hogy
miért? Hát, hogy is
mondjam... Lehet, hogy
megfogadtam, már nem
tudom... Az elemiben a
tanító mindig lekur-
vázta a cigány kislá-
nyokat, hát persze en-
gem is... Ha elkéstünk
azért. Ha nem vittünk
fát a kályhába, akkor
azért. De otthon se volt
fa, mibõl vittünk volna
az iskolába... Apámnak
soha nem mondtam
minek hív a tanító. Az
én apám ideges egy
ember volt... Hát jobb
volt a békesség, csak
tudja nagyon rösteltem
magam a többi gyerek
elõtt. Nem szerettem én
iskolába járni. A fejem
sem fogott úgy mint a
többinek. Valahogy
nincs jó emlékem errõl.
Nem is szoktam rágon-
dolni, csak most, hogy
maga kérdezi...

Várom, hogy nyíljon
az ibolya, hogy legyen
gomba meg csiga. Csak
ezzel törõdök. Meg
templomba járok. Az
jó.

Hogy mire szület-
tem? Hát én azt nem
tudom. Azt csak a jó
isten tudja. Én csak
éltem, hát mit csináltam
volna? Nahát, hogy
maga miket kérdez!
Tõlem nem szoktak
kérdezni semmit. Még
azt sem, hogy vagyok...

,,Hóvirág, gomba,
csiga, meg amit
a jó isten ad...’’

JÁRDAKÕ

Szécsi Magda
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sze rkesz tõség i
munkarend szerint
az volt a szokás,
hogy reggelente

nyitó értekezlettel kezdõdött a
nap, s a másnapi lapba kerülõ
jelentõsebb írásokat az ügye-
letes szerkesztõ vezetésével
számba vettük. A vezércikkeket
a szerzõje felolvasta, s a szer-
kesztõbizottság vagy jóvá-
hagyta, itt-ott átírást kért, vagy
alkalmatlannak találta. Amikor
Siklósi megérkezett az értekez-
letre ott ültünk valamennyien a
hosszú asztal körül. Szótlanul
felálltunk. 

Az a baloldali ember vesse
rám és kollégáimra az elsõ
követ, aki akkor másként érzett
volna. Mindezzel együtt a Ke-
let-Magyarország szerkesztõ-
ségének, ennek a kollektívának
volt valami vonzó, emberi al-
kotó légköre, a kisebb össze-
koccanások ellenére is
összetartó ereje, amelyre ma is
büszke vagyok. Valóban azt
tapasztaltam, hogy a vezetõ
személyisége, mentalitása,
magatartása, vezetési stílusa
rányomja bélyegét a kollek-

tívára, beosztottjaira. Szerenc-
sés alkatú, jó szellemû,
demokratikus vezetést meg-
valósítani kívánó ember volt
Siklósi. Meghallgatta az
újságíró gyakornokot, s ha úgy
ítélte meg, hogy annak van
igaza, nem szégyellte elis-
merni. Nem csinált
presztízskérdést belõle. Velem
egy Népfrontról szóló cikkel
kapcsolatban esett meg, hogy
immár harmadszori átírás után
sem találtam meg a megfelelõ
hangot, mert valójában nem
éreztem magaménak a témát,
nem voltam képes ráhangolód-
ni. Ezt én õszintén megvallot-
tam Siklósinak: ,,Én ezt nem
tudom megírni, nem vagyok rá
képes.” Nem erõszakoskodott,
de nem is vont le belõle
messzemenõ következtetést.
Végül is õ írta meg. Soha nem
emelte fel a hangját. Nem is
tûrte, hogy közülünk valaki a
másikra hangoskodjon. 

Siklósi Norbert jószemû
fõszerkesztõ volt. Megérezte,
mikor van az a pillanat, amikor
kihajtotta magát a gárda. El-
rendelte – természetesen nem

kötelezõen – a reggeli tornát,
mozgást. Nyáron reggelente a
munkát a Bujtoson, a város
akkori egyetlen sportpályáján
kezdtük. Futással, s aztán lab-
darúgó-mérkõzéseket vívtunk
egymással. Olyanok is rúgták a
bõrt, akik soha nem próbálták.
Néha a nagy forróságot csak
úgy tudtuk elviselni, hogy lo-
csoltuk egymást a szerkesztõsé-
gi szobákban. Amikor Siklósi
megérkezett, úszott az egész re-
dakció. Hajókirándulásra jár-
tunk, s nem egyszer történt
meg, hogy összedobott pénz-
bõl, kis szakszervezeti segít-
séggel bográcsgulyást fõzött
Hammel József a nagy udvarú
Körte utcai bérház bokros, fás
árnyékában. Ott volt az egész
gárda. 

Kelet-Magyaror-
szág szerkesztõsé-

gében tanultam rendet, fegyel-
met, precizitást, s nõtt meg a
szememben a személyi
felelõsség, mint újságírói(!)
magatartás mellett a kollektív
munkának az értéke. Megtanul-

tam: lehetsz bármilyen isteni
tehetséggel megáldva,
felkészült, szorgalmas, ha
munkád terméke – a cikk, a
riport, a hír és a többi – s egyál-
talán egész személyiséged nem
kapcsolódik a laphoz, nem
lehetsz sikeres, s az újság sem
válhat igazán szellemi kenye-
révé az olvasónak. 

Úgy kapcsolódnak egymásba
és egymáshoz a különbözõ
mûfajú írások, a hírektõl kezd-
ve a sportról szóló írásokig,
mint a fogaskerekek. Ha egy
hibás, hiteltelen, hiteltelenné
válhat az egész újság, s általa a
lapot készítõ gárda. Igaztalanok
lennénk, ha mostani szemmel,
az akkori politikai és társadalmi
viszonyokból kiemelve, a kor-
szakra jellemzõ aspektustól
függetlenül minõsíteném az
újságot. Nem lehet. Ám arra
ügyelt ez a gárda és vezetõi,
hogy ne lihegjük túl a politikát
és ideológiát, hitvallásunkat,
nem volt ,,véresszájú”, igye-
kezett lojálisnak maradni, sõt
kritikai hangját is megtartani.
Ez az utóbbi, ha olykor éle-
sebbre sikerült, akkor is átment
a szûrõn, s az önkontroll meg-
tartása mellett is utat talált a vájt
fülû olvasóhoz, aki kihallotta az
írásból, amit a szerzõ akart. 

lykor a császárnak
is áldoztunk, ha

nem akartunk ujjat húzni a hat-
alommal, s ha megakartunk
maradni a pályán. Jó és hûséges
segítõtársam volt ebben az a
Kopka János, akivel közös volt
a szerkesztõségi daráló, a
munka, s nem utolsó sorban
kölcsönös csóróságunk. No és
persze a ,,mennyország”, va-
gyis a Virágh-utcán Fiedler Jani
bácsi által Tállyán termett bor,
melyet a lakásán, a gyönyö-
rûséges, hatalmas diófák alatti
kecskelábú asztalon csak fél-
literes butéliából kortyolgat-
tunk. A Virág utcai Fiedler-
porta volt a mi második egyete-
münk. Itt vitattunk meg írá-
sokat, a szerkesztõségi életet, s
politizáltunk szabadabban,
mindenféle félelem nélkül.
Általában a K. J., P. G., B. J. és
Farkas Kálmán négyes fogat
járt együtt, s ha volt egy ke-
véske vadpénzünk a prémium-

A

A

O

Farkas Kálmán:

Ember a viharban (memoár)
részlet
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ból, a rádiónak írt cikkek hono-
ráriumából, akkor a Zrínyi
Ilona utcai húsboltban a kapi-
tányos termetû, szemüveges, de
aranyos tirpáklánytól, Ilonkától
egy fél kiló lecsókolbászt vet-
tünk, hozzá mustárt, hozzá friss
puha kenyeret, s elvonultunk a
mennyországba. Nem volt az
ivászat, inkább hasonlított szer-
tartásra, a tokaji iránt érzett
szeretetre. Soha nem léptük túl
a határt. Erre leginkább a város-
ban köztiszteletnek örvendõ
nyugdíjas tanár, János bácsi
ügyelt. Soha nem adott egy fél
liter tokajinál többet. Ezt, ahá-
nyan voltunk, legfeljebb megis-
mételhettük, de leginkább csak
a harmadik butéliáig ,,men-
tünk” el. Ha nagyon könyö-
rögtünk, s János bácsi úgy ítélte
meg, akkor azt mondta: No,
akkor még egy Szent János
áldás, és tovább semmi. 

Nem emlékszem rá, hogy
egyetlen kollégám akadt volna,
aki komolyan, gúnyból, mel-
lõzésbõl, lenézésbõl, egy szó-
val is célzott volna roma szár-
mazásomra. Demokratikus fel-
fogású, humanista elveket
valló, segítõ szándékú
újságírók, szerkesztõk voltak, s
inkább összetartóak, mint
széthúzóak. A Kelet-Mag-
yarország szerkesztõségére a
szabadabb, nyílt, s a kritikus
idõkben is tapasztalható ellen-
zékies felfogás, a dog-
matizmus, a sematizmus
elvetése, a személyei kultusz
elleni olykor nem is oly csendes
tiltakozás volt a jellemzõ. Sok-
szor szembe mentünk az ,,ár-
ral”, a pártbizottságon egyes,
mindent túllihegõ néhány szek-
tás, dogmatista vezetõvel.
Ezektõl jószerével elsõsorban a
pragmatizmusunk védett, s
amirõl úgy láttuk nem jó ne-
künk, az nem lehet jó másnak
sem. Megõriztük életközös-
ségünket, a ,,néphez” való tar-
tozásunkat. Az újságírásban
akkor divatos, ám eléggé nevet-
séges szovjet mintára hivatkozó
példák ellen lázadoztunk. Ne
gondoljon senki valamiféle
nagy hõstettre, de arra igen,
hogy túljárva a lehetetlent
követelõk eszén, még kegyes
hazugságot is vállaltunk, nem
egyszer. 

Soha nem felejtem el, amikor
K. J.-t azzal a feladattal bízták
meg, hogy a legnagyobb nyári
munka, az aratás (!) idején ke-

ressünk egy olyan pártbizalmit,
aki ott kinn a helyszínen, a nagy
forróságban, az aratás irgalmat-
lan nehéz munkájának kellõs
közepén, pártcsoport naplót
vezet a hozzá tartozó párttagok
munkájáról, magatartásáról,
munkaversenyben elért sike-
reirõl. Enyhén szólva meg-
mosolyogtuk, s jól tudtuk
mindketten, hogy ilyen embert
héthatárban sem találunk. S aki
ilyet kitalált, annak valami baja
van. Az írás mégis megszüle-
tett. Fõleg K. J. leleményes-
ségének köszönhetõen. Egyik
falu szélén egy árokparton
kockás füzetet neveztünk ki
naplónak, s kitalált nevekkel, a
fejünkben született és megfo-
gant leleményekkel olyan párt-
bizalmi naplót kanyarítottunk,
hogy magunk is csodáltuk. 

züleményünk ,,sik-
errel” járt, megje-

lent a lapban. Sokáig titokban
tartottuk, hogyan is született az
az ominózus írás, amelyen
hosszú ideig derültünk, s ha
valahol szóba került, meg-
mosolyogták, mint a dogmatiz-
musra, a sematizmusra jel-
lemzõ újságírói módszert.

Rettenetes nagy csóróságban
éltünk. Ha emlékezetem nem
csal, egy napidíj 31 forint volt.
Ennyibõl Vásárosnaményben,
Mátészalkán, Kisvárdán az
éttermekben el lehetett
fogyasztani egy menüt. Valam-
ilyen levest, fõzeléket feltéttel.
Csakhogy sokszor ennyire sem
tellett. Az üzletek kongtak az
ürességtõl, nem volt kenyér,
péksütemény. K.-val kekszet
ettünk addig, míg be nem jutot-
tunk Nyíregyházára, hogy
megebédeljünk a megyei párt-
bizottság konyháján, ahol ,,be-
fogadták” az újságírókat és a
lapkiadó dolgozóit is. 

Sokszor alig vártuk az ebéd
idejét. Igyekeztünk haza, hogy
legalább naponta egyszer jól-
lakjunk. Jó étvágyú fiatal
emberek voltunk, s mindig far-
kaséhesek. S, szinte szédülésig
korgó gyomorral ültünk le az
asztalhoz a kapitányos termetû,
kitûnõen fõzõ Marika néni
konyháján a megyei pártbi-
zottság éttermében, a fehér
házban, ahol nagy pusztítást
tudtunk végezni. Olyanok vol-
tunk, mint a lakodalmi vacso-
rán. Sok esetet tudnék említeni,

de illusztrációként egyrõl szól-
nék. Arról a nevezetes napról,
amikor bekóvályogtunk K. J.-
val az étterembe az ebédidõ
vége elõtt néhány perccel. Egy
hatalmas tál bablevest kebe-
leztünk be pillanatok alatt, s
legalább négy adag túrós tész-
tát. Kevesen látták, de meg-
csodálták. Marika néni, ez a
hatalmas asszony elképedve
mosolygott.

Összes gondjával-bajával,
szinte valamennyiünket ért ki-
sebb-nagyobb sérelmekkel,
olykor egyes keményfejû funk-
cionáriusok részérõl ért emberi
megaláztatás elviselésével
igyekeztünk második ottho-
nunkká tenni a szerkesztõséget.
Ha valamelyik fejes fentrõl a
fehérházból szólt, mert neki
valami nem tetszett, ezt rend-
szeresen a lap fõszerkesztõjé-
vel, ha nem találták, akkor a he-
lyettesével vagy az olvasószer-
kesztõvel közölte. Felkészült-
ségükhöz, vérmérsékletükhöz
mérten ezekre a ,,letolásokra”
különbözõképpen reagáltak.
Legtöbbször õk fogták fel az
,,ütéseket”. Becsületükre le-
gyen mondva állták, sokszor
nem is tudtunk róla, hogy
melyikünk írásába kifogásolt X
vagy Y valamit. Ügyeltek arra,
hogy a Kelet-Magyarország
szerkesztõségének alkotói lég-
köre lehetõleg ne csorbuljon.
Nem engedték, hogy az én
vagy a másik kollégám lelki
világába belerondítsanak.
Pedig moshatták volna
kezeiket. 

em tudom, mert
nem tapasztaltam,

milyen volt más redakciókban a
fegyelem, a közösségi szellem,
a szolidaritás. Honnan is
tudhatnám, hiszen csaknem 40
esztendõt egy helyen a Kelet-
Magyarországnál szolgáltam.
Csak tájértekezleteken hallot-
tam a kollégáktól, milyen dikta-
tórikus módszerekkel vezetik a
redakciót másutt egyes fõszer-
kesztõk. S míg más szerkesz-
tõség olyan volt, mint az át-
járóház, a miénk nem. Termé-
szetes, hogy tõlünk is mentek el
újságírók, s újak jöttek. Egy
dolog azonban nagyon lénye-
ges: ennek a gárdának mindig,
40 évrõl beszélek, volt egy
olyan alkotó magja, amely
mértékadó volt rendben, fegye-

lemben, színvonalban, s akik
jöttek, hozzájuk kellett igazod-
ni. Akik színvonalban, tempó-
ban, fegyelemben, emberi
tartásban nem feleltek meg,
vagy úgy érezték ezt õk nem
bírják, gyorsan odébb álltak.

efogadó, nyitott
szerkesztõség volt
a Kelet-Magyar-

ország. Otthont adott a tehet-
ségeknek. Közöttük még azok-
nak is, akikre rásütötték az
osztályidegen bélyeget. Tanult
itt a kezem alatt Schiffer Pál,
aki Szakasits Árpád egykori
Népköztársasági elnöknek  volt
az unokája, a disszidált H. J.,
aki az USA-ban csinált karriert,
E., a kisvárdai zsidó fiú, aki
szintén az Amerikai Egyesült
Államokban lett sikeres kiadó,
s parolázott az egykori színész
amerikai elnökkel. Itt bontogat-
ta szárnyait a ,,kulák”-szár-
mazéknak nyilvánított B. Mi-
hály, s a kezdetek kezdetén
olyan tehetséges munkásfiú
mint Áfra Pista, a munkás Stin-
gel József, aki a vérzivataros
idõkben, 1956-ban is helytállt.
Gyakornokként tanítgattam a
szakmára a hozzám beosztott
Miska Jánost, aki Kanadába
kereste és találta meg a jövõjét,
és soha nem feledkezett a
Kelet-Magyarországnál eltöl-
tött napokról és kollégáiról. A
nehéz idõkben feltûnt a Kelet-
M a g y a r o r s z á g
Szerkesztõségében az azóta
Kossuth-díjas Lázár Ervin, tár-
caírója volt a lapnak a híres író
Galambos Lajos, itt közölték
verseit a József Attila-díjas
Ratkó Józsefnek, felkarolta a
már-már semmibe veszejtett
olyan neves polgári írót mint
Gesztelyi Nagy Zoltán, vagy az
író H. Szabó Józsefet, Veres Pé-
ter fiát. 

Amolyan állomás, melegedõ
hely volt a Kelet-Magyarország
tehetséges kezdõknek, elfelej-
tetteknek, továbbutazóknak,
akiknek ez a redakció, ez a kol-
lektíva adott erõt, sokaknak tar-
tást. S természetes, hogy a mag,
amely meghatározó ereje volt
mindig ennek a gárdának az
maradt, tovább öregbítette a
szerkesztõség jó hírét. 

Szerkesztette:  Paksi Éva
(folytatjuk)

A kötet szerkesztõségünk
címén megrendelhetõ.

S

N

B
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Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Dr. Kiss Éva
3527 Miskolc,
Széchenyi út 35.
Tel: 06 (46) 354-811

Dr. Fõnyedi Béla
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Tel: 06 (47) 322-955

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

Baranya megye
Dr. Olt 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

Csongrád megye
Dr. Simonné
Dr. Báron Zsuzsanna
6930 Makó, 
Kálvária u. 94.
Tel: 06 (62) 219-015

Fejér megye
Dr. Dobai Lajos
8000 Székesfehérvár,
Bõrgyár út 2. 
Tel: 06 (22) 313-463

Gyõr-Moson-Sopron megye
Dr. Karcagi-Mészáros Zsolt
9023 Gyõr, Hunyadi u. 13.
Tel./Fax: 06 (96) 442-968

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

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

Komárom-Esztergom megye
Dr. Kiss Juhász István
2800 Tatabánya,
Ságvári E. u. 15.
Tel: 06 (34) 323-185

Pest megye
Dr. Lázók Tibor
Dr. Várhelyi W. Péter
Budapest VII. ker.
Dohány u. 76. (OCÖ)
Tel.: 06-1-322-8903/115 mellék

Dr. Molnár Iván
2740 Abony, 
Kossuth tér 1. 
Tel: 06 (53) 360-135, 
360-136/106 mellék
Fax: 06 (53) 360-064

Somogy megye
Dr. Kócsó József
7400 Kaposvár,
Szent Imre u. 14. 1/8.
Tel: 06 (82) 413-906

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dr. Lõkös Eleonóra
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 9. 
Tel: 06 (42) 407-468

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

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Dr. Fancsali Ágnes
5000 Szolnok, Szapáry út 19. 
Tel: 06 (56) 420-110

Tolna megye
Dr. Sümegi Helga
7090 Tamási, Rácvölgy 7. 
Tel: 06 (74) 474-977
Fax: 06 (74) 570-110

Nógrád megye
Dr. Farkas Imre
2660 Balassagyarmat,
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
8800 Nagykanizsa
Teleki u. 14.
Tel: 06 (93) 312-749

Vas megye
Dr. Kabay Gábor
9700 Szombathely,
Óperint u. 1. 

A hálózatban részt vevõ ügyvédek
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Kárpátok Alapítvány

Kárpátok ROMANET Program
Az Open Society Institute (Nyílt Társadalom Intézete) támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kárpátok Alapítvány külde-
tése

A Kárpátok Alapítvány kitün-
tetett feladatának tekinti a kö-
zösségek kapacitásának növe-
lését, a megértés, a regionális biz-
tonság erõsítését a határmenti és
interetnikus együttmûködések
elõsegítése révén Magyarország,
Lengyelország, Románia, Szlo-
vákia és Ukrajna határmenti
térségeiben. Ennek megfelelõen
támogatja és segíti mindazokat a
kezdeményezéseket, amelyek a
civil közösségek és a helyi de-
mokrácia fejlesztésére irányul-
nak, valamint a társadalom
különbözõ szektorai közötti
párbeszédet, a határmenti-, illet-
ve interetnikus együttmûködést
segítik. 

Az Alapítvány mûködési
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 Eperjesi
régiók;

Ukrajna: Lviv, Kárpátalja,
Ivano-Frankivsk, Csernivci ré-
giók.

A Kárpátok ROMANET Pro-
gram küldetése

A Kárpátok Alapítvány eddigi
adományozói tevékenysége so-
rán több roma programot tá-
mogatott, s ennek során kiderült,
a határmenti régióban élõ romák
megosztanák egymással az
elmúlt évek munkája során
szerzett tapasztalataikat. A jelen
program olyan projektekhez
nyújt támogatást, amely a romák
határmenti együttmûködését,
hálózatépítését segíti.

A Program által támogatott
célterületek:

l látóutak és tréningprogramok
szervezése a sikeres roma
kezdeményezések bemu-
tatására a Kárpátok Eurorégió
országaiban, így lehetõvé téve
más szervezetek számára a
tanulást és az adott kezde-
ményezések saját közössé-
geikben történõ adaptálását.

l olyan közös, határokon át-
ívelõ rendezvények és prog-
ramok szervezése, amelyek a
hosszú távú együttmûködést
segítik a határmenti régióban.

l azonos célkitûzésû roma kez-
deményezések közötti háló-
zatépítés.

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

l Roma szervezetek együtt-
mûködésének elõsegítése a
roma érdekképviselet erõsí-
téséért. 

2. Az elbírálás minõségi
szempontjai:

l A projekt megosztható, adap-
tálható, terjeszthetõ a Kár-
pátok Eurorégió országaiban.

l A projekt hozzájárul a Kár-
pátok Eurorégió területén élõ
roma közösségek gazdasági
és szociális helyzetének ja-
vításához.

l A projekt keretében tervezett
közös, határokon átívelõ
események, programok mind-
egyik résztvevõ számára
hasznosak, és a különbözõ
szervezetek hosszú távú
egyöttmûködést segítik;

l A projekt elõsegíti a roma
kezdeményezések hálózat-
építését közös céljaik elérése
érdekében.

l A projekt olyan közös in-
tézmény létrehozását ered-
ményezi, ami a roma szer-
vezetek együttmûködését se-
gíti elõ, ezzel növelve befo-

lyásukat és javítva érdek-
képviseleti képességeiket.

3. A projektet benyújtó
partnerszervezetek

felé támasztott elvárások

l A projekt helyi támogatása
legyen egyértelmûen jelezve

l A résztvevõ partnerek le-
gyenek képesek végrehajtani
a projektben meghatározott
feladatokat.

l A résztvevõ partnerek közötti
szerep- és felelõsségvállalás
megosztás legyen egyértelmû.

l A partnerek már a kezdetektõl
(a projekt megtervezésétõl
számítva) vegyenek részt a
munkában.

l Készüljön részletes költ-
ségvetés, amely egyértelmûen
meghatározza a partnerek
felelõsségét és kötelezett-
ségeit.

Elõnyt élveznek azok
a kezdeményezések, amelyek:

n több mint két ország rész-
vételével szervezõdnek;

n hosszú távú hatással bírnak és
a támogatás megszûnte után is
folytathatók;

n példaértékûek lehetnek ha-
sonló kezdeményezések szá-
mára;

n mérhetõen helyi hozzájá-
rulással lesznek kivitelezve.

Hogyan pályázható
meg a támogatás?

A pályázatnak a következõket
kell tartalmaznia:
I. Információ a pályázóról
II. Információ a projektrõl
III. Információ a szervezet gaz-

dasági helyzetérõl és költ-
ségvetés

A pályázat megírásával kapcso-
latban segítségért fordulhat a
Kárpátok Alapítvány magyar-
országi irodájához:

Kárpátok Alapítvány
– Magyarország

3300 Eger,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

tel/fax:36-516-750
E-mail: cfhu@axelero.hu

A pályázatokat magyar nyelven a
Kárpátok Alapítvány magyar-
országi irodájához kell benyúj-
tani. 
A nevezett program támogatást
nyújt a Kárpátok Eurorégióból
érkezõ, roma határmenti együtt-
mûködést célzó projektek
számára; a támogatás összege
maximum 5000 USD lehet.

A pályázatok elbírálása folya-
matos, a támogatási keret ki-
merülésig. (A pályázatok elbí-
rálása a beérkezéstõl számítva
8 héten belül történik meg.)

Pályázati feltételek:

A pályázati felhívás csak hivata-
losan bejegyzett és bankszámlá-
val rendelkezõ civil szerveze-
teknek, illetve helyi önkor-
mányzatoknak szól (Magyar-
országon a pályázó lehet kisebb-
ségi önkormányzat is). A Kár-
pátok Eurorégió területén kívül
bejegyzett szervezetek részt
vehetnek a projektben mint
együttmûködõ partnerek, de nem
pályázhatnak. Az együttmûködõ
felek legalább egyike roma
szervezet kell, hogy legyen. A
projekt idõtartama nem lehet
hosszabb a Támogatási Szerzõ-
dés aláírásának idõpontjától
számított 12 hónapnál.

Nem adható támogatás az alábbi-
akra:
l karitatív tevékenység;
l ösztöndíjtámogatás;
l ingatlan-, épületvásárlás;
l továbbpályáztatás;
l helyi infrastruktúra fejlesz-

tése;
l nyereségorientált tevékeny-

ség;
l kutatási projektek;
l egyéni munka;
l választások és törvényalkotás

befolyásolására.
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A A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
68 millió forintos keretösszeggel pályázatot hirdet

a hazai cigányság számára: 
megélhetést biztosító termelõi tevékenységre

irányuló programok támogatása céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Pályázók köre: 

– helyi cigány kisebbségi önkormányza-
tok,

– települési önkormányzatok,
- jogi személyiséggel rendelkezõ cigány

társadalmi szervezetek (tagszervezetek
csak abban az esetben pályázhatnak, ha
az alapító okiratban rendelkeznek arról,
hogy a tagszervezet önálló személyi-
séggel rendelkezik).

Kizárólag olyan szervezetek pályáz-
hatnak, melyeknek vagy azok képvise-
lõjének korábbi pályázatából elszá-
molási vagy törlesztési kötelezettsége
nem áll fenn.

Kétféle támogatási forma lehetséges: 

1. Mezõgazdasági termelésre (szántóföldi
és konyhakerti növények termesztése,
kisállatok tartása és tenyésztése, mé-
hészet) vonatkozó támogatás 1 millió Ft
értékhatárig, amelynek 50%-a visszatérí-
tendõ támogatás, 50%-a vissza nem térí-
tendõ támogatás. A pályázati összeg fel-
használásáról teljes egészében el kell
számolni. 

2. Kizárólag ültetvénytelepítést célzó pá-
lyázatok esetén (fás és cserjés ültetvény
esetén) lehetõség van három évre
vonatkozó pályázat benyújtására.

– A fás ültetvény esetében a támogatás az
elsõ évben 1,5 millió forint, a második
évben 1 millió forint, a harmadik évben
1 millió forint, melybõl a második évben
30%-ot, a harmadik évben 50%-ot, a ne-
gyedik évben 60%-ot kell visszafizetni
az elõzõ évi összegbõl. 

– A cserjés ültetvény esetében a támogatás
az elsõ évben 1 millió forint, a második
évben 1 millió forint, a harmadik évben
1 millió forint, melybõl a második évben
30%-ot, a harmadik évben 50%-ot, a
negyedik évben 60%-ot kell visz-
szafizetni az elõzõ évi összegbõl. A
pályázati összeggel minden évben el kell
számolni. Az évenként igényelhetõ 1,5-
1-1 millió forint, illetve az 1-1-1 millió
forint nem vonható össze.

Mindkét támogatási forma esetén
a pályázatnak tartalmaznia kell: 

– programot bemutató részletes ismertetõt,
– a pályázó távlati céljait,
– a pályázott tevékenység pontos leírását,

mezõgazdasági programok esetén
vetésváltási és állományváltozási tervet
is,

– a tevékenység idõbeni ütemezését,
– a program által érintett személyek

számát, szándéknyilatkozattal (részt-
vevõk neve, teljes címe, személyi iga-
zolvány száma, aláírása)

– részletes költségvetést, amely megha-
tározza, hogy a kapott támogatást milyen
beszerzésre fordíthatják,

– más forrásból származó esetleges támo-
gatás feltüntetését,

– a visszatérítendõ támogatás visszafi-
zetésének ütemtervét (a Közalapítvány
csak adományt nem nyújt),

– települési önkormányzat pályázata
esetén a helyi cigány közösség képvise-
lõjének támogató javaslatán túlmenõen
együttmûködési megállapodást a telepü-
lési önkormányzat és a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vagy a
cigány társadalmi szervezet között,

– a pályázó bankszámlaszerzõdésének
fénymásolatát, adószámát,

– társadalmi szervezeteknek és alapít-
ványoknak a bírósági nyilvántartásba
vételt igazoló végzést, alapító okiratot,
kisebbségi önkormányzatoknak az ala-
kuló ülés jegyzõkönyvét,

– a beszerzésre és az értékesítésre irányuló
elõszerzõdéseket, szándéknyilatkoza-
tokat, 

– a szervezet határozatát a pályázat be-
nyújtásáról,

– 30 napnál nem régebbi igazolást a
jegyzõtõl, ha a szervezetnek van adószá-
ma, az APEH-tõl, hogy a szervezetnek
nincs köztartozása.

A pályázatokat postán, egy példányban
kell a Közalapítvány részére elküldeni.
Pályázni kizárólag a Közalapítvány által
készített pályázati ûrlappal lehet, mely a
Közalapítvány Irodájának közremû-
ködésével 2004. február 2. után személye-
sen, vagy felbélyegzett válaszboríték

ellenében beszerezhetõ, vagy letölthetõ a
Közalapítvány honlapjáról (www.maci-
ka.hu)

Kérjük, a borítékra írják rá:
,,megélhetési pályázat”

A pályázat benyújtásának határideje
2004. május 15.

Hiányos pályázat esetében – az Iroda
értesítését követõen – maximum egyszeri
hiánypótlásra van lehetõség. Ebben az
esetben a pályázat beadási határidejének a
hiánypótlás elfogadását tekintjük. Azt a
pályázatot, amelyhez a kért hiánypótlás két
hónapon belül nem érkezik meg, a Köza-
lapítvány  elévültnek tekinti. Az állat-
tenyésztési pályázatok esetén elõnyben
részesíti a Kuratórium azokat a pályáza-
tokat, amelyek minél nagyobb önrész
bevonásával oldják meg a takarmányozást.
A Közalapítvány a gyakran és kiszá-
míthatatlanul változó piaci körülmények
miatt a sertéstartást nem támogatja. Akisál-
lat-tenyésztési programok esetében a
Közalapítvány a tenyészállatok beszer-
zésének helyére ajánlatot tehet. A pályázó
köteles együttmûködni a Közalapítvány
által felajánlott képzésben és szaktanács-
adásban. A pályázatok elbírálása elõtt a
Közalapítvány munkatársa felkeresi a
pályázó szervezetet és az érintett csalá-
dokat, hogy a pályázatban foglaltakról
személyesen tájékozódjon. A Közala-
pítvány fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati program megvalósulása során is
helyszíni vizsgálatot végezzen. 

A pályázat végleges elfogadásáról
és a támogatás összegérõl a Kuratóri-

um dönt. 

Címünk:
Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány
1091 Budapest, Üllõi út 47-49.
Tel: 455-9030
Fax: 455-9038
Internet: www.macika.hu
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A  Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
,,Magyarország külföldi megismertetése” címmel

a Magyar Közlöny 2004. április 13-ai, 45. számában
megjelent pályázati felhívása. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A pályázat célja Magyarország – többek között kulturális – értékeinek külföldön történõ megismertetése olyan alkotás létre-
hozásával, amely elsõsorban idegen nyelven (angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz) valós képet közvetít hazánkról. Külön-
leges területi irányultsággal más idegen nyelven történõ megjelenés is támogatható.   

A pályázat által támogatott tevékenységi kör a könyvkiadás, lapkiadás, kiállítás, film, CD-ROM, audio CD, nemzetközi tanács-
kozás szervezése.

Pályázatot nyújthatnak be nonprofit szervezetek (alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek,
stb.), valamint profitorientált gazdálkodó szervezetek, meghatározott feltételekkel.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás alsó határa 300.000 Ft. A támogatás a megpályázott öszszegnél alacsonyabb összegben is
megállapítható.

A pályázatok beérkezése folyamatos, végsõ határideje 2004. szeptember 30.

A pályázati ûrlap letölthetõ a www.kulugyminiszterium.hu honlapról, vagy igényelhetõ a Külügyminisztérium Tájékoztatási
Fõosztály Titkárságától (cím: 1027 Budapest, Vitéz u. 2; e-mail: titkarsag.tajfo@kum.hu; fax: 458-1901). 

A családon belüli erõszakkal fog-
lalkozó segélytelefon-szolgálatok
elérhetõségét társadalmi célú hir-
detésekben ismerteti a Belügy-
minisztérium és az Esélyegyen-
lõségi Kormányhivatal ma kez-
dõdõ kampányában. Ezt Lamperth
Mónika belügyminiszter és Lévai
Katalin esélyegyenlõségi miniszter
jelentette be.

A családon belüli erõszak világ-
jelenség, és nem tekinthetõ magán-
ügynek, különösen alattomos for-
mája az erõszaknak, mert legtöbb
esetben rejtve marad, és minden
társadalmi réteget érint – mondta
Lévai Katalin. A családon belüli
erõszak elleni kampánytól az
esélyegyenlõségi miniszter azt
várja, hogy egyre kevesebb legyen
az erõszak, és nagyobb társadalmi
nyilvánosságot kapjon a családon
belüli erõszak elleni küzdelem. 

Budapesten az országban elsõ-
ként egy kríziskezelõ központot
hoztak létre a nõk és a gyermekek

védelmezésére. Aközpont jogi, szo-
ciális, pszichológiai tanácsadást és
segítséget nyújt a hozzá fordulók-
nak telefonon, és személyesen is. A
következõ évben krízisközpont-
hálózatot építenek ki országos
szinten – mondta az Europressnek
a miniszter.

Lamperth Mónika azt hangsú-
lyozta, hogy csak a civil tár-
sadalom támogatásával lehet
hatékonyan fellépni a családon
belüli erõszak ellen. A belügymi-
niszter emlékeztetett arra, hogy a
tárca fontosnak tartja a hatósá-
giak képzését is, ezért április 22-
23-án szociális kézségfejlesztõ
tréninget szerveznek a rendõrök-
nek a Bûnmegelõzési Akadémián. 

A vidéki lakosok egyelõre csak a
telefonos segélyvonalakat és a
nagyvárosokban mûködõ esély-
házakat érhetik el, ahol tájékoz-
tatást és jogi tanácsadást kaphat-
nak az érintettek. Eddig négy
esélyház nyílt meg, és a következõ

néhány hétben újabb nyolc meg-
nyitását tervezik. 

A kampány csaknem 20 millió
forintba kerül, az elsõ krízis-
központ 45 millió forintból épült
fel. 

Nagy Vajda Zsuzsa
Néplap 2004. 04. 20.

Központok

Kríziskezelõ Központ:
06/80-204-387

Telefontanú Program:
06/80-555-111

Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak
ellen Egyesület (NANE):
06/80-505-101

Kék Vonal: 06/80-505-500

Segélykérés telefonon
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GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

A húsvéti nyuszi
és a kutya...

- A ,,Koppány meséje” címû sorozatból -

gyszer volt, hol nem volt... Ahol
eddig volt, na onnan jött idén is a
húsvéti nyuszi, mint mindig, min-
den év áprilisában: szamárfület

mutatva a hónap elsõ napjának, kölni és
kalács illatot szórva szét az egész világon.
Magyarországon is. A húsvéti nyuszi egyfor-
mává varázsolta hímes tojásaival, pacsuli és
barka, no meg a rózsaszín sonka ínycsiklan-
dozó szagával, s a locsolás izgalmával, a
városokat, a falvakat, az utcákat. Képzeld el
Koppányka! Budapest úgy tarkállik és illa-
tozik, mint Szolnok. Szolnok úgy, mint Tata.
Tata úgy, mint Szeged. Szeged úgy, mint
Szentendre. Szentendre úgy, mint Tiszaroff.
Tiszaroff úgy, mint Debrecen. Debrecen úgy,
mint Nyírbátor. Nyírbátor úgy, mint Karcag.
Karcag úgy, mint Tiszabõ. Tiszabõ úgy, mint
a Hungária utca a Wekerlén, ahová a húsvéti
nyuszi éppen egy fontos találkára érkezett.
Be sem kellett csengetnie a piros kapus ház-
ba, mert a hófehér kutya (nevezzük Dórémi-
fászónak), már izgatottan várta.

– Te vagy az a kutya, aki levelet írt
nekem, és arról álmodik, hogy húsvéti nyúl
legyen belõle? – kérdezte a nyuszi, és hosszú
fülei összegabalyodtak a csodálkozástól.

– Én vagyok az a kutya, aki húsvéti nyúl
akar lenni – bólintott Dórémifászó.

– De hát te kutya vagy – jelentette ki a
nyuszi olyan hangsúllyal, mintha errõl a
kutya nem is tudott volna. 

– Hát aztán! – vakkantott fel
Dórémifászó rettentõ bölcsen. 

– Hm... Meggyõztél – sóhajtott fel a
nyúl hasonló bölcsességgel. 

– Akkor mit tegyek, hogy húsvéti nyúl
legyek?

– Nem tudom – vallotta be a nyuszi.
– Neked tudnod kell! – méltatlankodott

a hófehér kutya.
– Miért kellene tudnom? – ámult el a

nyuszi.
– Hát azért kellene tudnod, mert a tyúk

nem szõrös és nem tud akkorát ugrani, mint
te! Te viszont tudsz tojást tojni, pedig se tol-
lad, se csõröd – sorolta lelkesen, sûrû fark-
csóválások között Dórémifászó.

– Hûûû... Húúú... – nyelt nagyot a nyuszi
– Te aztán tudsz érvelni! – tette hozzá úgy,
mint akit fejbekólintott a tudomány szele. 

– Mi lesz már?! – türelmetlenkedett a
kutya.

– Nem tudok tojást tojni – rebegte sze-
meit égre fordítva a nyuszi.

– Neeem?! – ült le csodálkozva a
kutya.

– Ezt csak a gyerekeknek mond-
ják a felnõttek... Hidd el, én nem tudok
tojást tojni – bizonygatta a húsvéti
nyuszi. 

– Akkor mitõl vagy te a húsvéti
nyuszi?

– Kineveztek... Vagy valami
ilyesmi – kókadt le a nyuszi bal füle. 

– Kineveztek? Úgy mint a gazdá-
mat igaznak meg tónak? – kérdezte
Dórémifászó.

– Minek? Talán igazgatónak
nevezték ki a gazdádat! – nevetett fel a
nyuszi.

– Igen. Így is lehet mondani, de
így nem olyan érdekes, mert a tóba
tudok tükörhalakat képzelni, de belé
nem – magyarázta lelkesen a kutya.

– Ó, jaj! Miért kellene a gazdádba
tükörhalakat képzelni? – tátotta el a száját a
nyúl.

– Nem belé! Hanem a szóba! Az igaz-
gatóba! – csaholta mérgesen Dórémifászó,
mert nem szerette, ha nem értik meg egy szó-
ból. 

– Értem... Vagyis majdnem... – ugrott
nagyot izgalmában a nyuszi és mielõtt földet-
ért volna a lába, a fejében megszületett egy
gondolat. – Írjuk az oldaladra, hogy ,,én
vagyok a húsvéti nyuszi!” – vigyorodott el
boldogan a nyúl.

– Írjad! Írjad! – mondta a kutya és a
nyuszi lila tojásfestékkel ráírta Dórémifászó
hófehér bundájára, hogy õ a húsvéti nyuszi.

Ebben a pillanatban a kapu felé értek a
locsolkodásra sietõ gyerekek. Meglátták
Dórémifászón a feliratot és nagyot nevettek.

– Még, hogy te vagy a húsvéti nyúl!? Te
egy buta kutya vagy! Buta kutya! Buta kutya!
– kiabálták csúfolkodva a gyerekek és el-
szaladtak.

– Rossz ötlet volt – mondta bánatosan
Dórémifászó és nyüszíteni kezdett fáj-
dalmában a szégyentõl.

– Ne haragudj – állt elé a nyuszi és
lemosta a kutya bundájáról a betûket. 

– Most mi legyen, hogy húsvéti nyúl
legyek? – kérdezte bánatosan Dórémifászó.

– Gondold azt, hogy húsvéti nyuszi vagy
és kész! – tanácsolta a nyúl. 

– Jó. Azt gondolom.
– Na, nyuszinak érzed már magad? –

kérdezte kis idõ múlva a nyuszi.

– Még nem.
– Gondold erõsen! – bíztatta a kutyát.
– Jó – bólintott a kutya.
– És most? Most már nyuszinak érzed

magad? – kíváncsiskodott a nyúl egy répa
harapásnyi idõ után. 

– Még mindig nem – hangzott a válasz. 
– Hát akkor minek érzed magad? 
– Kutyának – válaszolta Dórémifászó.
– A kutyafáját! Ez nem fog menni! –

toppantott türelmetlenül a nyuszi.
– Szerintem sem – állapította meg a

kutya.
– Akkor megyek is. Tessék itt egy piros

tojás vigasztalásul. Úgy látszik nem lehetünk
mások, csak azok, amiknek születtünk! –
simogatta meg a húsvéti nyúl a kutya fejét. 

– Igazad van – mondta Dórémifászó. –
De jövõre újból megpróbálhatnánk – tette
hozzá reménykedve. 

– Jaj, te kutya! Na jól van, eljövök hoz-
zád jövõre is, hátha addigra belátod, hogy
kutyából nem lesz szalonna, se húsvéti nyúl –
nevetett a nyuszi a kutya makacsságán és úgy
elfutott, mint a gondolat. 

– Nézd milyen sok ajándékot tett az
ablakodba ez a nyuszi Koppányka!

– Látom Anyu és örülök is, de mi lett
Dórémifászólából? – kérdezte Koppányka.

– Mi lett?... Hát, semmi... Jóízûen
megette a piros tojást. A gazdája meg
eltûnõdve nézte õt az ablakból, és azt gondol-
ta, hogy a kutyája ma éppen úgy néz ki, mint
egy húsvéti nyuszi. Aztán nevetett egy jót
ezen a fura gondolaton, és õ is megevett egy
piros tojást...

Szécsi Magda:

Koppányka Fotó: Szécsi Magda
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Fájdalom, de egy 15 éves abonyi kislány a közelmúltban nagyon súlyosan megbetegedett. Mindannyian
jól tudjuk, hogy a leukémia mennyire embert és családtagokat testileg, lelkileg egyaránt megtörõ hatalmas
erõfeszítéseknek kitevõ betegség. Rékasi Edina ebben a borzasztó betegségben szenved. A kislány jelenleg
Budapesten áll gyógykezelés alatt.

Segítsünk, hogy felépülhessen és hazatérhessen!

A gyógykezelés rendkívül költséges, a nehéz helyzetben lévõ család számára pedig szinte elviselhetetlen
anyagi terhet jelent. Ezért gondoltuk úgy, hogy segítenünk kell! 

Minden felajánlást szívesen veszünk. A gyógyulás érdekében a következõ bankszámlára vár-
juk felajánlásaikat:

Rékasi Edvárd: 11774457-04205221

Kétszer ad, ki gyorsan ad – segítséget kérünk!
Ezúton fordulunk

Önökhöz/Hozzátok segítségért!

FELHÍVÁS
2003 márciusában Rékasi Edina javára jótékonysági rendezvényt szerveztek Abonyban. Afelhívásra Oláh

Mara festõmûvésznõ egy olajfestményét ajánlotta fel. Afestmény 54x74 cm-es, farost, címe: Csak reményke-
dem, hogy gyõzni fog a szeretet. Ára: 50.000,-forint. A mûvésznõ azt kérte, ha megveszik a rendezvényen a
festményt, annak árát Edina gyógykezelésére ajánlja fel, ha nem, kéri, hogy a szervezõk szállítsák vissza
hozzá a festményt. A rendezvény után szerkesztõségünket a szervezõk úgy tájékoztatták, hogy a festményt
valaki megvásárolta. Sajnos nem így történt. 

Edina azóta is gyógykezelés alatt áll. Oláh Mara festményének megvásárlásával Ön hozzájárulhatna a
súlyosan beteg kislány gyógykezelésének költségeihez. 

Érdeklõdni szerkesztõségünk telefonszámán: 06-56/513-952 lehet. Köszönettel: a Szerkesztõség
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KOS (III. 21.–IV. 20.) –
Vonzereje és munkavégző ké-
pessége igen hatékony lesz.
Ne legyen rest, most mutassa
meg hogy mit tud! A tevékeny-

ségének dinamizmusát kapcsolatai megsok-
szorozzák. A Bolygók állása most szerencsét
hoz a hosszú távú befektetések és az ingat-
lanberuházások területén. Használja ki! Ilyen
alkalom sokáig nem tér vissza...

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –  A
Vénusz kellemes találkozá-
sokat ígér. Ha házassága
nehéz időket él át, a Vénusz
segít majd megoldani a prob-

lémákat. A csillagok jó állása megnöveli
ítélőképességét, és segít elhatározásának
véghezvitelében. A régi szerelem ismét Önre
mosolyog! A szív bolygóját a Mars is támogat-
ja, így rendet teremthet érzelmeiben. Ez alkal-
mas periódus a szakításra is, hogyha az
elhatározás elkerülhetetlennek bizonyul...
Boldogságot kívánunk minden Bika jegyű
olvasónknak!

IKREK (V. 21.–VI. 21.) –
A Mars a konfliktusok nemcsak
a vágyak bolygója. Most feszült
hangulatot kelt munkahelyén,
de a családjában is. Azonban

ez a bolygó arról is híres, hogy vakmerő kez-
deményezéseket tud támogatni, így lehetővé
teszi, hogy nagy küzdelemben megszerezzen
egy régóta áhított állást. Ebben a hónapban
egészen váratlanul fog pénzhez jutni. Vi-
gyázzon! A Mars költekezésekre is biztat...

RÁK (VI. 22.–VII. 22.) – A
Mars a vágyak bolygója is.
Ebben az időszakban Önt
állandóan meglepetések fogják
érni és csak lassan, lépésről-

lépésre fog tudni haladni. A Mars a bonyodal-
mak bolygója is egyben, így megnehezítheti
az életét. Azonban mindenképpen nyertesen
kerül ki ebből a válságos időszakból és elég
erős lesz ahhoz, hogy tökéletesen helyreállít-
sa régi kapcsolatát, vagy belekezdjen egy új

szerelembe. Ragadja meg a helyzet látványos
fordulatait, kezdeményezzen Ön!

OROSZLÁN (VII.
23.–VIII. 23.) – Kezdemé-
nyezéseit jól fogadják mun-
katársai. Figyelembe véve a
szerencsés periódus időtar-

tamát, szánjon időt a gondolkodásra. A Mars
támogatja Önt, tehát használja ki, kétszeresen
biztosítsa be magát: ha kell foglalkozzon több
tervvel egyszerre! Karrierje új fordulatot vehet.
A szerelmi életében is változásokra számíthat,
de ez már nem olyan jó hír, bár az Ön rugal-
masságán sok múlhat...

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.) –
Ebben az időszakban teljes
mértékben élvezi a csillagok
támogatását! Váratlan nyere-
ményeket, szerencsét ígérnek

a bolygók. A szerelemben győzedelmeskedik,
hivatásában soha nem várt előnyökhöz jut.
Vigyázzon! Innen lehet akkorát esni, hogy
nem heveri ki soha! Mindez persze meg-
úszható, ha képes lemondani az egyik siker-
ről, vagy a szerelemben, vagy az anyagiak-
ban, vagy a hivatásában! A bolygók megadják
ugyan, de a sors nagy sápszedő...

MÉRLEG (IX. 24.–X. 23.)
– Most meg kell ragadnia egy
esélyt, ez a változtatásé. Min-
den radikális átalakulás, ami
érzelmi életét érinti: találkozás,

házasság, sőt a szakítás is, amely lehetővé
teszi, hogy újra megszervezze életét –
jótékony hatású lesz. Ne legyen félénk! A
szerelemben egyedül az unalom öl... A hónap
végén pénzügyi sikerei vonzerejéből adód-
nak!

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Ne habozzon ösztönére
hallgatni, ami segít hogy elke-
rüljön jelentős nehézségeket.
Tanuljon meg hallgatni arra a

belső hangra, ami azt mondja: most vigyázz! A
hónap vége külföldiekkel való együttműködést
mutat, amiből nagy haszna származhat, ha
nem vét a törvény ellen!

NYILAS (XI. 23.–XII.
21.) – Ebben a periódusban
egyaránt lesz része kellemes
és kellemetlen meglepe-
tésben, ezért jobb, ha min-

denre felkészül. Egy barátja meghökkentő
üzleti ötlettel áll elő. Adjon neki egy lázcsil-
lapítót, beszéljen vele lassan, türelmesen és
ne találkozzon vele többet! Hónap közepén
csodálatos napokat tölthet el szerelmével,
amit beárnyékolhat egy gyermek hírtelen

megbetegedése, vagy balesete, ráadásul egy
rokon halálhíre is utolérheti...

BAK (XII. 22.–I. 20.) – Ez
a hónap inkább a hosszú
lélegzetvételű erőfeszítéseket
jutalmazza, nem a vaksze-
rencsére bízza sikereit. Szü-

letési csillagképének szerelmi szektorában
elég hosszú időt tölt ahhoz, hogy lehetővé
tegye érzelmi kapcsolatainak elmélyítését és
tartósságának próbára tételét. Ebben az
időszakban a Szaturnusz nagyon pozitív
hatást gyakorol mindarra, ami partnerével
való anyagi kapcsolatainak megerősítése
felé halad, mint például lakásvásárlás,
amire rányomja a szerencse és a szerelem
bélyegét. Minden kezdeményezés szép
jövőt ígér most. Inkább vonzerejét használ-
ja mint tekintélyét, így minden ajtó megnyí-
lik Ön előtt. A szerencse játékokban kis
szerencsével járhat, ne vállaljon túl sok
kockázatot...

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)
– A Vénusz ellenállhatatlan
bájjal áldja meg és nagyon
szentimentálissá teszi. Ha
magányos használja fel min-

den ütőkártyáját, hogy túl lépjen a flörtön. A
Mars dinamikussá teszi és képes lesz min-
den csatáját megnyerni. Jól lehet a kon-
kurencia zavarja, de ez egyszer ne adja fel,
és félelem nélkül szálljon szembe az ellen-
féllel. Határozottságával lépéselőnybe kerül-
het! Ön is töltsön ki 1 lottószelvényt! Em-
lékezzen, hogy a lottónyertesek 100%-a is
szerencsét próbált már egyszer! Ha művész,
megismeri a sikert, ha a vendéglátásban
dolgozik learatja munkájának és befekteté-
seinek gyümölcsét. A többieknek ideje
béremelést kérni...

HALAK (II. 20.–III. 20.)
– Ez a hónap megsokszoroz-
za az egyetértés és a beszél-
getés iránti vágyát. Vonz-
ereje a maximumon áll, és

annál erősebb, minél inkább tetszeni akar!
Ne féljen a kalandoktól. Ezekben a hetek-
ben nem fog csalódni! Nagyon jó időszak
ígérkezik azoknak is, akik nyugodt pillana-
tokat akarnak eltölteni szeretett társuk mel-
lett. Minden Halak szülött próbáljon meg
jobban elmerülni munkájában, így a
munkájuk nem lesz hiábavaló. Kedvező
időszak ez arra is, hogy elgondolkozzanak
azon, milyen módon tudnák jobbá tenni
szakmai életüket. Rendszeres tevé-
kenységét másodállással kiegészíteni,
vagy önállósulni ez megfelelő periódus.
Hónap közepén óvakodjon az állatoktól...
Megsérülhet!

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
2222 0000 0000 4444 ....     mmmm áááá jjjj uuuu ssss
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Farkas Kálmán:  Elnémult hegedûk 300,- Ft
Szécsi Magda: Fekete fények 1300,- Ft 
Farkas Kálmán:  Mosoly és párbeszéd 500,- Ft

Gordoni ceruzarajzok 500,- Ft

ÚJ KÖTETEK: Ficz Mária:          TÖREDÉKEK 1000,- Ft
Farkas Kálmán:   Ember a viharban 1500,- Ft
Bokszi és Tulpica:Cigány népmesék 2000,- Ft

Az ,,Oktatási és Továbbképzési Központ” Alapítvány kiadásában

megjelent alábbi kötetek szerkesztõségünk címén megrendelhetõek!

(Szolnok, Pf.: 77 5001)

MEGRENDELÕ

Megrendelem az LD címû roma lapot
 . . . . . . . . . . . példányban, az alábbi címre:

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elõfizetési díj
egy évre: 1680,- Ft,
fél évre: 840,- Ft,

negyedévre: 420,- Ft

A megrendelõlapot és az elõfizetési díját
a szerkesztõség címére kérjük eljuttatni:

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/513-592, 513-953, 513-954
Elõfizethetõ rózsaszínû

postai utalványon.

Bulit, partit, kisebb-nagyobb zenés rendezvényt, jótékonysági
estet szervez és nem tudja melyik elõadó mûvészt hívja meg,
mert az anyagi lehetõségei szûkösek?

A megoldás ROMA KOKTÉL SHOW!
A Roma Koktél Show várja csinos, fiatal, táncolni, énekelni

vágyó tehetséges lányok és fiúk jelentkezését 18–22 éves korig. 
Csoda gyerekek, itt a lehetõség! Tehetségesen játszol valami-

lyen hangszeren, kitûnõen táncolsz vagy énekelsz és még nem
múltál el 8 éves? Jelentkezz a Roma Koktél Show-nál.

Természetesen a Show várja azon vállalkozó, segítõkész em-
berek jelentkezését is, akik támogatni, segíteni tudnák a Show
mûködését.

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet:
Babai János, 06-20/337-0896

Felhívás

K ö s z ö n e t
Köszönetet mondok mindazoknak, akik
méltónak tartottak arra, hogy e magas
elismerésre felterjesztettek, s ennek
alapján a Magyar Újságírók Országos
Szövetségének Elnöksége 2004. március
15-én, a Magyar Sajtó Napján újságírói
munkásságom több évtizedes ered-
ményes elismeréseként Aranytollal tün-
tetett ki, s örömömben osztoztak.

Sóstófürdõ, 2004. március 16.

Aranytollas újságíró


