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2004. május 21-én. tanács-
kozást tartott a Zala Megyei
Roma Koordinácós Tanács
(ZMRKT) elnöksége.

A tanácskozáson Nagy
József György a tanács el-
nöke elmondta, hogy az el-
múlt félévben nem tudtak a
munkaügyi központ vezeté-
sével közös álláspontra jutni a
Zala megyei roma foglalkoz-
tatási programok tekintetében. 

Az elmúlt fél évben számos
foglalkoztatási programot ad-
tak be a ZMRKT által támo-
gatott szervezetek, amelyek
mind elutasításra kerültek. 

Nagy József György a kö-
vetkezõ kérdéseket tette fel a
Munkaügyi központ igazga-
tójának a 2004. május 11-én
megtartott egyeztetõ fórumán.  

Mi az oka annak, hogy
Zala megyében sorra nem
nyernek a roma foglalkoz-
tatási programok? Mi-
ért van az, hogy nem roma
szervezetekkel valósítják
meg a roma programokat?

Miért csak a nagykanizsai
Roma Centrum részesül a
ZMMK támogatásában?

Miért van az, hogy folya-
matosan forráshiányra hi-
vatkoznak, holott a Fog-
lalkoztatási Minisztérium
tájékoztatása alapján 33
milliárd forint van képzési,
foglalkoztatási célokra el-
különítve a Megyei Mun-
kaügyi Központok számá-
ra? 

Az egyeztetõ fórumon egy
kérdésre sem kapott kielé-
gítõ választ a tanács elnök-
sége. 

Vajda László a Zala Me-
gyei Közgyûlés Kisebbségi
Tanácsnoka nem érti, hogy a

tenni akaró CKÖ-k, és civil
szervezeteknek miért nincs
megadva a lehetõség, hogy
részt vegyenek a foglalkoz-
tatási programokban. Prog-
ramjaik bármennyire is jók és
komplettek, mégis állandó
elutasításban van részük. 

A folyamatos pénzforrás
hiánya mindig csak a hát-
rányos helyzetben élõ roma
kisebbségeket érinti.

Véleménye szerint, ha nem
történik a közel jövõben vál-
tozás, úgy elképzelhetõ, hogy
a roma civil szervezetek és a
CKÖ-k demonstrálni kényte-
lenek a figyelem felhívása
érdekében.

Bogdán János, a Zala-
egerszegi CKÖ elnöke is ag-
godalmát fejezte ki a kialakult
helyzettel kapcsolatban. Állít-
ja, hogy a roma szervezetek
egységet akarnak, a foglal-
koztatási programok tekin-
tetében pedig harmonikus az
együttmûködés 

Véleménye szerint a kor-
mányprogram és a minisztéri-
um hangzatos milliárdjai el-
tûnnek a saját maguk által
épített útvesztõkben.

Az a gond, hogy a politikai
döntések és a konkrét meg-
valósulás között hatalmas sza-
kadék húzódik. Az úgyne-
vezett strukturális alapok pá-
lyázatain kívül a kohéziós és a
hazai pályázati rendszereken
keresztül, sajnálatos módon a
romák munkaerõ piaci hely-
zetét javító pénzeszközök
nem érkeznek meg. Nagyon
sok olyan pályázati kiírás
van,ahol a pályázati feltételek
olyanok, amelyeknek csak
nagyon kevesen tudnak meg-
felelni.  Példa HE-

FOP/2004/2.3.2 a hátrányos
helyzetû emberek, köztük a
romák foglalkoztathatósá-
gának javítása, GVOP-2004-
4.3.1. ,1/2004ROP3.2.1
foglalkoztatást elõsegítõ
tevékenységek helyi
koordinációjának elõsegítése,
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hátrányos helyzetû emberek
alternatív munkaerõ-piaci
képzése és foglalkoztatása.
Igaz, hogy ezekhez a pályáza-
tokoz nem kell önerõ, de a
pályázatok utófinanszírozása
miatt a megpályázott összeg
20 százalékának a pályázó
rendelkezésére kell állni.
Ennek a feltételnek azonban a
legtöbb non profit szervezet
nem tud eleget tenni.

Sütõ János, mint civil szer-
vezetvezetõ, és mint OCÖ
képviselõ foglalt állást. Nem
érti, hogy Zala Megye fog-
lalkoztatási programjai miért
nem nyernek? OCÖ képvise-
lõként tapasztalatból tudja,
hogy más megyékben sikere-
sek a beadott pályázatok. Mi-
ért kell a zalai romákat büntet-
ni? Állítja a Zala megyei
romák is ugyanolyan munka-
nélküliek, mint más megyé-
ben élõ testvéreik.               

Bogdán István a NOST-
RU CAJE elnöke egyetért az
elhangzottakkal, de Ö a
ZMMK igazgatójának fele-
lõsségét is kiemeli.

Vajda László Kisebbségi
Tanácsnok úgy gondolja,
hogy a továbbiakban nem
csak megyei, hanem országos
szinten is lépéseket kell tennie
annak érdekében, hogy a me-
gyében a romák munkaerõ-
piaci foglalkoztatása terén
elmozdulás történjen. Mint
Megye Közgyûlési Képviselõ
és Munkaügyi Tanács tagja
feladatának tekinti, hogy a
romák és hátrányos helyzetû
emberek érdekében lépéseket
tegyen.

Zalaszentgrót, 
2004. május 24.

Vajda László, 
Nagy József György

ZM Kisebbségi Tanácsnok
ZMRKT elnöke
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fogalom élõ és utótagjának külön-külön is
van értelme. A Magyar Értelmezõ Szótár szerint
azonban együtt a számoknak misztikus jelentõséget
tulajdonító felfogást jelent. Akadnak vezetõk, akik
elõszeretettel, már-már megszállottan használnak
bizonyos számokat, nem ritkán misztikus jelen-
tõséget tulajdonítva nekik. 

Valahányszor szóba kerül a magyar roma tele-
pülési program, a putritlanítás, a leromlott cigány-
telepek felszámolásának ügye, annyiszor mondja el
az illetékes államtitkár, hogy mennyi pénz áll e célra
rendelkezésre. Legutóbb április végén jelentette be,
hogy ,,európai uniós és hazai költségvetési források
felhasználásával az Európai Szociális Alap felü-
gyelete alatt egy közel 4,5 milliárd forintos pá-
lyázatot írtak ki a magyarországi roma telepek fel-
számolására.” Késõbb hozzátette, hogy a kormány
hamarosan dönt egy újabb, 10,5 milliárdos pályázati
alap létrehozásáról, amelynek segítségével az õsszel
folytatódhat a 460 hazai romatelep felszámolása. 

Van itt pénz, ha papíron is! Ezek a számok, és
unos-untalan ismétlése azonban csak arra jók, hogy
elámítsák a romákat.  Arról nem is szólva, hogy az
országban mûködõ ezernyi roma önkormányzat
jóformán alig, vagy semmit nem tud arról, hogy már
meg is kezdõdött Magyarországon a roma telepek
felszámolása! Ha így van, nagyobb publicitást
érdemelne, ha még hozzá sem láttak, akkor meg
sokoldalúbb információval illenék szolgálni arról,
hogyan is kezdjenek hozzá, hová forduljanak, mit
tegyenek ez ügyben. Roma önkormányzati vezetõk
szívesen felkeresnék azokat a helyeket, ahol a
telepfelszámolást megkezdték, hogy tapasztalatokat
gyûjtsenek. 

Csöpögtetik az információkat. Roma önkor-
mányzati vezetõink jó ha tudják, hogy a pályázati
kiírás szerint konzorciumok – önkormányzatok, ön-
kormányzati társulások, kistérségek – adhatják be a
kérelmüket az úgynevezett telepszerû lakóövezetek
rehabilitációjára. Egy-egy pályázat legfeljebb 200
millió forintot igényelhet, amit a falvakban a kül-
területi részeken lévõ romatelepek megszüntetésére,
a városokban pedig a belterületi telepek felújítására
fordíthatnak.

A pályázati feltételek szerint a munkálatokat –
közmunkásként – halmozottan hátrányos helyzetû
romák végezhetik majd.

A legkritikusabb feltétel az, hogy a pályázat si-
keréhez az önkormányzatoknak vállalniuk kell a 10
százalékos önrész elõteremtését. Ez lesz a legne-
hezebb! Tapasztalatok mutatják: ahol szegény az
önkormányzat, ott a legszegényebbek a romák is, s
ezeken a helyeken van a legtöbb elhanyagolt halál-
raítélt romatelep. Csak legyen rá pénz! Így aztán
attól függ a siker, van-e erre a célra elkülönített
pénze az önkormányzatoknak, hajlandó-e az
illetékes település képviselõtestülete áldozni pénzt a
cigánytelep felszámolására, összefog-e a helyi tár-
sadalom és a cigányság a cél sikere érdekében, a
romák vállalják-e a munkát, és képes-e fizetni köz-
munkáért pénzt az önkormányzat. Így aztán már
világos, nem teljesen társadalmi ügy a cigánytelepek
felszámolása, csak részben! Ahol a 10 százalékos
részesedést vállalja az önkormányzat és szimpátia
kíséri céljaikat, ott várható eredmény elsõsorban.
Nem ritka az olyan önkormányzat sem, amelyik egy
fillért sem szán a romatelep felszámolására.

Eredmény ott várható, ahol a régió falvai, a
kistérségek összefognak, s képesek megegyezni,
felül emelkedni az egyéni érdekeiken, s azokban a
falvakban kezdik meg a putrik ,,lerombolását”, ahol
az a legégetõbb. Egy a lényeg: képesek legyenek
megegyezni, s két-három község együtt biztosítani a
szükséges önrészt, hogy hozzájussanak ahhoz a 200
millió forinthoz, amivel már kezdeni lehet valamit. 

A számokkal való dobálózást végre abba kellene
már hagyni, s inkább megmutatni azokat az elsõ
lakóházakat, amelyeket e meghirdetett program
alapján építettek. S egyáltalán nem mellékes: a roma
önkormányzatok többsége ma sem tudja, hogy
milyen feltételekkel lehet felhasználni a roma
telepek felszámolására kiírt pályázaton elnyerhetõ
pénzeket. Ezekrõl kell sürgõsen, világosan, ért-
hetõen tájékoztatni a roma önkormányzatokat, s
nem számok misztikusságával traktálni.

Számmisztika

A
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EMLÉKTÁBLA
A PRÍMÁSNAK

 Május 21-én avatták fel
Szolnokon a neves cigány-
prímás, Kállai János emlék-
tábláját. Az avató ünnepséget
stílszerûen az egykori pálya-
társnak muzsikája vezette be,
majd Botka Lajosné pol-
gármester méltatta Kállai János
mûvészetét. Ezután Szirmai
László, az Országos Szóra-
koztatószenei Központ igaz-
gatója idézte föl a zenész em-
lékét, pályáját a szolnoki zenei
gimnáziumtól a Tisza Tánc-
együttes Zenekarának vezeté-
séig, a színházi zenekarig, a rá-
dió- és tévészereplésekig, zenei
kazettákig és a külföldi sikere-
kig.

KÖZMUNKAPROGRAM 

 Mintegy 1500 hátrányos
helyzetû, tartósan munkanél-
küli, elsõdlegesen roma szá-
mára nyújt átmeneti munka-
lehetõséget a júniusban in-

duló erdõmûvelési közmun-
kaprogram. Errõl Budapes-
ten írt alá megállapodást
Németh Imre, az agrártárca,
Burány Sándor, a foglalkoz-
tatási tárca vezetõje, valamint
Mészáros Tamás, az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelõ
Rt. elnöke.

CSATKA

A csatkai kegytemplomban
helyezték el azt a fakeresztet,
amelyet a múlt év novembe-
rében egy roma küldöttség vitt
az örök városba, s II. János
Pál pápa áldott meg Rómában.
Keresztes Szilárd görögkato-
likus püspök szabadtéri misét
celebrált a csatkai kegyhelyen.
A kereszt végleges helye az a
kápolna lesz, amelynek alap-
kövét a közeli tisztáson helyez-
ték el.

EURÓPAI ROMA FÓRUM

Az EU szinte mindegyik
országában aggasztó a romák

helyzete, a most csatlakozott
országokban pedig különö-
sen. A régióban a rendszer-
váltás egyértelmû vesztesei a
romák, de az unió más orszá-
gaiban is olyan gondokkal
kell szembenézniük, mint az
oktatás, lakhatás és egész-
ségügyi ellátás terén mutat-
kozó diszkrimináció – hang-
zott el Ann Marie Hyross
nagykövet asszonynak, Finn-
ország Európa Tanácshoz
delegált képviselet vezetõ-
jének, budapesti tájékoz-
tatóján. 

ROMA GYEREKEK
KÜLÖN ÉTKEZTETÉSE

A kisebbségi ombudsman
vizsgálatot indított a bagi álta-
lános iskolával szemben. A
kisegítõ tagozatos  – teljes egé-
szében roma – diákok ugyanis
nem a normál tagozatosok
által használt étkezdében
ebédelnek, ebéd gyanánt
hideg élelmet kapnak, amit a
melléképületbeli tantermeik-
ben fogyaszthatnak el.

ROMÁK
A MUNKAERÕPIACON

Hetven településen össze-
sen huszonegy program, mely
799 munkanélkülit érintett,
közülük is a leginkább rászo-
rultakat, a romákat – hang-
zott el a Tolna Megyei Kiseb-
bségi Konzultatív Tanács
ülésén. Az összegzés megál-
lapítja, hogy a Közmunka
Tanács által meghirdetett
pályázatra a megyébõl össze-
sen 21 programmal jelent-
keztek, hetven települést és
799 tartós, fõleg roma szár-
mazású munkanélkülit érin-
tõen. Tamásiban és Magyar-
keszin nyolc osztályos felzár-
kóztató képzések indultak, ame-
lyekhez könnyûgépkezelõ, il-
letve kertészeti szakképzés is
társult. A bonyhádi roma
közösségi ház szervezésében
hulladékgyûjtõ, kereskedõ,
boltvezetõi képzés indítása
történt. Közhasznú foglalkoz-
tatásban hozzávetõlegesen
425 roma munkanélküli vett
részt a múlt évben. 

ELFOGYOTT...

Múlt év õszéig tartott a bar-
csi roma közösségi ház
mûködtetésére elnyert támo-
gatás, s az újabb pályázatuk
nem járt sikerrel. Így idén csu-
pán a tavalyi pénzbõl meg-
maradt morzsákat fordíthatják a
házra, amelyet azzal a szán-
dékkal építettek három éve,
hogy helyet kapjanak benne a
cigányság civil szervezetei és
hagyományõrzõ csoportjai, s
helyszíne legyen a lakossági
fórumoknak, a felzárkóztató
tehetséggondozó oktatási pro-
gramoknak és roma rendezvé-
nyeknek. Egyenlõre szomba-
tonként biztosan nyitva lesz-
nek, ekkor szeretnének fel-
készítõ foglalkozásokat tartani
a pótvizsgára küldött félszáz
gyereknek. Emellett a mûvé-
szeti csoportok is bármikor
megkaphatják próbáikhoz a
házat. Többre azonban nem
futja. 

ESÉLYEGYENLÕSÉG
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 

Roma egészségügyi mediá-
torképzõ programot szervez-
tek a Borsod-Abaúj-Zemlén
megyei Arlóban az Egészség
Évtizedének Johan Béla
Nemzeti Programja kere-
tében. A július 14-én indult
képzés az Egészségügyi, Szo-
ciális és Családügyi Minisz-
térium támogatásával jött
létre. Az alapellátási intézet
járdánházi, arlói és borsod-
szentgyörgyi romák bevoná-
sával és szakemberek közre-
mûködésével látott hozzá a
képzéshez. A mediátorok az
egészségügyi problémák ke-
zelése mellett képesek lesznek
valamilyen szinten oldani a
romák és nem romák közötti
konfliktusokat, igyekezve a
híd szerepét betölteni.

KÁRTÉRÍTÉS 
A ZÁMOLYRÓL
ELMENEKÜLT ROMÁKNAK

A Legfelsõbb Bíróság fe-
jenként százezer forintos kár-
térítést ítélt meg hat Francia-
országban menedékjogot nyert
zámolyi roma családnak. A

Fotó: Nyári Gyula
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jogerõs bírói döntés szerint a
helyi önkormányzat jogellene-
sen bontotta le a családok
házait hét éve.

KÖNYVBEMUTATÓ

A 75. Ünnepi Könyvhét
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei rendezvénysorozatának
programjaként mutatták be
Farkas Kálmán: Ember a vi-
harban címû könyvét. A be-
mutatót a Keleti Ébredés Köz-
alapítvány Közhasznú Szer-
vezet és a Nyíregyháza Város
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata szervezte. A kötetet
Paksi Éva, az LD roma lap
fõszerkesztõje mutatta be. 

GÖNCZ KINGA
LETT AZ ÚJ
ESÉLYEGYENLÕSÉGI
MINISZTER

Az EU parlamenti kép-
viselõvé választott Lévai Ka-
talin távozása miatt Göncz
Kinga lett az új esélyegyen-
lõségi miniszter. Göncz Kinga
korábban az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium politikai állam-
titkára volt. Göncz Kinga a
Romawebnek adott inter-

jújában azt mondta: ,,Tu-
dom, hogy nehéz gyorsan
eredményeket produkálni, de
ezen a területen viszonylag
gyorsan – a kellõ leggyorsab-
ban – el kell érni, hogy a
roma emberek valóban érez-
zék, hogy egy kicsit jobb a
helyzetük, hogy vannak és
nyílnak kilátások gyerekek-
nek és felnõtteknek egy-
aránt.”

TÁVOZOTT 
AZ OCÖ SAJTÓFÕNÖKE

Felmondott az Országos
Cigány Önkormányzat sajtó-
fõnöke, mert szakmailag nem
ért egyet a szervezet mûködé-
sével és a vezetõség politikai
megnyilvánulásaival. Fodor
Ferenc ,,szakmaiatlannak és
felkészületlennek tartja az
Országos Cigány Önkormány-
zatot, hogy a romák érdekkép-
viseletét ellássa.” Fodor Ferenc
már májusban jelezte távozási
szándékát az OCÖ elnökének.
Fodor úgy érzi, ,,jelenleg kon-
cepció nélkül mûködik az
OCÖ, és az elmúlt idõszak is azt
mutatja: antidemokratikus úton
halad tovább. Fodor Ferenc
korábban azt is közölte, hogy az
önkormányzat havi lapja, a
Világunk megjelenése is ve-

szélyben van, mert forráshiány
miatt nem tudják megjelentetni
és az OCÖ nem kívánja támo-
gatni saját lapjának kiadását. 

ANTIRASSZISTA NAP
BUDAPESTEN

Tavaly a Puskás Ferenc
Stadionban rendezte meg elsõ
ízben az Antiraszszista Napot
a Gyermek Ifjúsági és Sport-
minisztérium, a Belügymi-
nisztérium és a Magyar Lab-
darúgó Szövetség. A szerve-
zõk célja az volt, hogy felhív-
ja mindenki figyelmét a má-
sok iránti tolerancia fontos-
ságára, a kirekesztés minden
fajtájának elutasítására. Az
idén június 26-án tartják a
programokat a Ferencváros
Üllõi úti pályáján. A mûsorok
gerincét a labdarúgás adja.
Már 10 órától gyermeklab-
darúgó mérkõzések várják a
helyszínre látogatókat, majd
a Magyarország Ifjúsági Ci-
gányválogatottja és Szlovénia
kisebbségi válogatott között
kerül sor összecsapásra, ame-
lyet a cigány honvédek –
Nógrád megyei cigányváloga-
tott meccs követ. Idén is
megrendezik a Rendõrvá-
logatott – cigány öregfiúk –
válogatott találkozót. Az

esemény fõvédnöke dr. Mádl
Ferenc, a Magyar Köztársa-
ság elnöke. 

ELTEMETTÉK
WOLFART JÁNOST

Családtagjai, barátai és mun-
katársai búcsúztak június 17-én
délután a Farkasréti Temetõben
Wolfart Jánostól, a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatal elsõ
elnökétõl. A temetésen a NEKH
jelenlegi és korábbi elnökei,
Heizer Antal, Báthory János,
Doncsev Toso és Dr.
Hegyesiné Orsós Éva mellett
megjelentek a magyarországi
nemzetiségek vezetõ  személyi-
ségei, Kaltenbach Jenõ kisebb-
ségi ombudsman, az elhunyt
munkatársai, tisztelõi. A dr.
Bíró László püspök által vezett
latin és német nyelvû szertartás
során Wolfart János közéleti
személyiségérõl dr. Schneider
Márta (NKÖM), Popovics
György (NEKH), Heinek Ottó
(MNOÖ) és Püspök László
(KÜM) emlékeztek meg.

Az Új Néplap,
a Népszabadság,

a Romaweb,
a Romapage és az Origo

cikkei alapján összeállította
Paksi Éva

Illusztráció LD Archívum

TITKOS

 Bár kifizette az érte járó közel 3 millió forintot, mégsem
hozza nyilvánosságra az egészségügyi tárca annak a romák-
kal kapcsolatos felmérésnek az eredményeit, amelyet provo-
katív kérdései miatt több támadás ért korábban. A tárcánál
annyit közöltek az origo internetes honlappal, hogy a korábbi
támadások miatt nem jelentetik meg és nem is használják fel a
kutatási eredményeket. A felmérés a védõnõk és a háziorvosok
cigányellenességét vizsgálta. ,,Most különbözõ tulajdon-
ságokat fogunk felsorolni. Ön szerint mennyire jellemzõek a
magyarországi cigányokra? Lusták, piszkosak, össze-
férhetetlenek, megbízhatatlanok, túlságosan hangosak, van
bennük bûnözõi hajlam.” Ilyen és ehhez hasonló provokatív
kérdések szerepeltek a tavasszal végzett kutatásban, ame-
lyekre ötfokozatú skálán kellett megjelölni a megfelelõ választ.
A felmérést a Delphoi Consulting Társadalomtudományi
Kutatómûhely, a szakmai ellenõrzést pedig az Országos
Alapellátási Intézet végezte. A cég az elvégzett kutatást szak-
folyóiratban hozza nyilvánosságra. 
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EURÓPAI UNIÓ

Paksi Éva

Június 13-ától az Európai Par-
lament elsõ roma képviselõje
Járóka Lívia, aki a Fidesz
uniós parlamenti listáján a
Lungo Drom támogatásával a
biztos befutó 8. helyen szere-
pelt. Egyes lapvélemények
szerint Orbán többet tett így a
cigányságért, mint az összes
kormány a rendszerváltás óta
együttvéve. Az MSZP a szak-
mailag felkészült, brüsszeli
tapasztalatokkal rendelkezõ
Kóczé Angélának az esély-
telen 18. helyet ajánlotta fel,
melyet Kóczé Angéla nem
fogadott el. Az SZDSZ szin-
tén nem nyerõ pozícióba, a 3.
helyre jelölte Mohácsi Vik-
tóriát.

Járóka Lívia soproni diák-
lányból elõbb angoltanár,
majd szociológushallgató
lett. Cigány fiatalok integrá-
ciójával akart foglalkozni,
majd egy iskolai közeg vizs-
gálata közben érzett rá,
milyen nagy kedve van a
kutatáshoz. Így jutott el a
kulturális antropológiához,
ahol a szociológiánál
mélyebben, alaposabban

foglalkozhat a cigányság
indentitásának kérdésével.
Túl van egy két és fél éves,
Józsefvárosban végzett terep-
munkán, jelenleg szakdolgo-
zatát írja. A londoni egyete-
men, ahol tanul, szeptem-
berre várják a doktori vizs-
gára. 

Uniós terveirõl
korábban a Romaweb-
nek nyilatkozott:
Munkahelyteremtõ,
tartós munka-
n é l k ü l i s é g b õ l
kimozdító, képzõ és
átképzõ programok
kellenek. Tervei
között szerepel a
Magyarországon
élõ, közel 25.000
roma származású,
enyhe- és
egyéb fo-
g y a -

tékos minõsítéssel felzárkóz-
tató oktatásban tanított gyer-
mek deszegrálását (visszahe-
lyezését a normál tanítási
rendbe) célzó program kivite-
lezésének segítése, felgyor-
sítása. Járóka Lívia szerint

koncentrá l t
pénzekkel

és sza-
kértelem-
mel hal-
adékta-
l a n u l
m e g
kellene
kezdeni
a roma
telepek
f e l -
számo-

lását.

Mindemellett fontos jövõbeni
feladatként említette a romák
mellett a nõk és más hát-
rányos helyzetû csoportokat
súlytó diszkriminatív gyakor-
latok elleni fellépést, ezek
megszüntetését célzó kezde-
ményezések támogatását, ci-
vil szervezetek megerõsítését. 

,,Magyarországnak, mint
jelentõs számú roma lakos-
sággal bíró, és a többi eu-s
országokhoz képest e téren
sok tekintetben nagyobb ta-
pasztalattal rendelkezõ or-
szágnak fontos szerepe lesz
a romák akaratának európai
megjelenítésében, problé-
máinak kezelésében. Ameny-
nyiben egyedüli roma kép-
viselõként jutok be, még fon-
tosabb feladatomnak fogom
érezni, hogy ennek a folya-
matnak a motorja legyek.”

Járóka Lívia az Európa
Parlamentben az Emberi
jogi bizottsági munkán kí-
vül, a Munkaerõ és munka-
hely teremtési bizottságban
látná legnagyobb hasznát
szakmai tapasztalatának,
ezzel is elõsegítve a romák

Járóka Lívia lett
az elsõ roma
európa parlamenti képviselõ

A Fidesz nyerte az európa parlamenti választásokat

Alacsony, 38,5 százalékos részvétel mellet dõlt el június 13-án a 24 magyar EP-mandátum sorsa. A
Fidesz mintegy 14 százalékkal (47,41 százalék) gyõzött az MSZP-vel szemben, így 12 fõt küldhet Stras-
burgba. Az MSZP (34,31 százalék) 9 helyet szerzett, az SZDSZ (7,72 százalék) 2 mandátumra tett szert, és 1
mandtumhoz jutott az MDF is (5,33 százalék). Fidesz egymillió 453 ezer 138, MSZP egymillió 51 ezer 624,
SZDSZ 236 ezer 603, MDF 163 ezer 480. A mandátumszerzéshez szükséges ötszázalékos szavazati határ 153
ezer 266 voks volt. 

A magyar EP-képviselõk
Fidesz: Schmitt Pál, Szájer József, Surján László, Schöpflin György, Barsiné Pataky Etelka, Gyürk András,

Becsey Zsolt László, Járóka Lívia, Glattfelder Béla, Õry Csaba, Pálfi István, Gál Kinga.
MSZP: Kovács László, Horn Gyula, Lévai Katalin, Harangozó Gábor, Kósáné Kovács Magda, Tabajdi

Csaba, Gurmai Zita, Fazekas Szabolcs, Herczog Edit. (Kovács László és Horn Gyula korábban jelezte:
lemond európai mandátumáról. Helyükre Dobolyi Alexandra és Hegyi Gyula kerül.)

SZDSZ: Demszky Gábor, Szent-Iványi István.
MDF: Dávid Ibolya

Fotó: Nyári Gyula
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Farkas Flórián, a Fidesz Mag-
yar Polgári Szövetség
képviselõcsoportjának ország-
gyûlési képviselõje, a Lungo
Drom elnöke tájékoztató beszél-
getésre hívta meg 2004. május
25-re a Magyarországra akkred-
itált európai uniós külképvise-
letek diplomatáit. Abeszélgetésen
bemutatta, hogy milyen a
helyzete a magyarországi
cigányságnak, milyen esélyekkel
lettek európai polgárok, mit
tesznek önmaguk sikereiért és mit
várnak, illetve kérnek a Magyar
kormánytól és az Európai
Uniótól. Farkas Flórián az alábbi
bemutatkozó írást adta át a Cseh,
a Francia, a Holland, az Ír, a
Német, az Olasz, a Portugál, a
Spanyol és a Szlovák nagykövet-
ségek megjelent diplomatáinak,
egyúttal bemutatta az európai
uniós választásokra készített
Lungo Drom kampányanyagot is.

A Lungo Drom
bemutatkozik

A Lungo Drom Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szö-
vetség 1990. október 19-én ala-
kult Szolnokon. Székhelye ma is
itt van, napjainkban a legnagyobb
taglétszámú és az ország egészét
behálózó cigány civil szervezet.
Tagszervezeteink száma 897, az
össztaglétszám a 22.000-et meg-
haladja. A 2002. évi kisebbségi
önkormányzati választásokon a
legtöbb mandátumot szerezték a
tagjaink közül elindult képviselõ-
jelöltek. 

Az elmúlt évtizedben szerve-
zetünk felnõtté vált. Stabil tagsá-
gunk, nagy múltú helyi szerve-
zeteink vannak. Igazi politikai
közösség vagyunk, amely együtt
tud örülni a gyõzelemnek, és
kitart egymás mellett, nehézségek
között is. Olyan csapat vagyunk,
amelyben bízni lehet, amellyel

tartós szövetséget lehet kötni,
mert nem szalad szét az elsõ vi-
harban. Felnõttségünk második
jellemzõje, hogy különbséget
tudunk tenni rövid és hosszú
távú érdekek között. Azzal kö-
tünk szövetséget, aki nemcsak a
szavazatainkra számít, de be is
fogad bennünket. Felnõttségünk
harmadik összetevõje az, hogy
nemcsak kérünk, hanem
adunk is. Nem tagadjuk, hogy
segítségre szorulunk, de tudjuk,
hogy a mi segítségünkre is szük-
ség van. Végül felnõttségünk ne-
gyedik jele: felismertük az
együttélés törvényszerûségét.
Tudjuk, hogy a többség és a
kisebbség együtt felelõs a közös
magyar sors alakulásáért. Fele-
lõsen politizálunk és ez azt is je-
lenti, hogy a magyarországi
cigányságot felkészítjük az Eu-
rópai Uniós csatlakozással
együtt járó feladatokra. Meg-
tanítjuk azt is, hogy melyek azok
az elõnyök, amelyek minden
európai polgárt, tehát a magyar-
országi cigányságot is megil-
letik. 

Nagy utat kell megtenni min-
den cigány honfitársunknak,
amíg azt érezheti, hogy valóban
egyenrangú, valóban integráló-
dott tagja világunknak. Magyar-
országon ugyanis 600.000 körül
van azoknak a száma, akik ci-
gányként élnek nagyon nagy
szegénységben, nagyon nehéz,
elmaradott körülmények között.
Igaz, miránk nem jellemzõ a ván-
dorlás, hosszú évtizedek óta
letelepedett népünk, és ez még
akkor is így van, ha a cigány-
telepek nem méltó lakhelyek
európai polgárok számára.
Mégis, többségünk hazájának
tekinti Magyarországot, itt
akarunk boldogulni, itt akarunk
megszerezni minden tudást,
amivel a többségi társadalom tag-
jai már rendelkeznek. 

Tudjuk tehát, hogy problé-
máink csak részben etnikai jel-
legûek, nagyrészt szociális gon-
dokat kell orvosolni a jobb élet-
minõség érdekében. Azt is tudjuk,
hogy ennek az a feltétele, hogy a
cigány gyermekek tanuljanak,
képzettek legyenek, így kön-
nyebben találják meg helyüket a
társadalomban. 

Átmenetileg az is szükség,
hogy a mai munkaképes felnõtt
cigány emberek olyan képzésben
részesüljenek, hogy foglalkoz-
tatásuk lehetséges legyen. Sokat
kell azért tennünk, hogy a magyar
társadalom befogadó készsége
fejlõdjön. Úgy érezzük, hogy
gondjaink, feladataink nem csak
magyar ügyek, hanem Európa
közös gondjai, feladatai. A Lungo
Drom oktatási, képzési program-
jai a fenti feladatokhoz illeszked-
nek. Természetesen meg kell
találnunk ezek anyagi forrását is.
Rendszeresen pályázunk az or-
szággyûlési támogatásra, prog-
ramjainkhoz pályázatokat ké-
szítünk, és bizonyos mértékig
támaszkodni tudunk kormányzati
programokra is. Jelentõs bázis e
munkában saját oktatási közpon-
tunk, mely alapítványi formában
mûködik. Szeretnénk azonban, ha
Európa egységét azzal is megmu-
tatná, hogy pénzügyi támogatás-
sal segíti az újonnan csatlakozot-
tak, így Magyarország cigány-
ságának felzárkózását is. Mai
tájékoztató beszélgetésünk esz-
mecsere, mely által Önök hazájuk
kormányát is tudják tájékoztatni
és segítségkérésünket tolmácsol-
ni. Mi viszonzásul azt ígérhetjük,
hogy mindent megteszünk ezért a
felzárkózásért, és saját egyedülál-
ló eredményeinkrõl tájékoztatjuk
az Unió kisebbségi gondokkal
küszködõ tagországait (bemu-
tatjuk civil szervezeteinket,
kisebbségi önkormányzati rend-
szerünket).

A Lungo Drom
igazi politikai közösség
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IInn  mmeemmoorriiaamm
Wolfart János

Ereje teljében lévõ férfi halálhíre kü-
lönösen akkor döbbenti meg az embert, ha
több mint ismert közéleti személyiség:
munkatárs, szövetséges a jó ügyben, közeli
ismerõs, barát.  Wolfart  János, aki mostani
tisztségében  a  Kulturális  Minisztérium  mi-
niszteri  biztosaként  a  berlini  magyar  kul-
turális  intézmény  beruházási  munkálatait
vezette,  autóbalesetben  hunyt  el  Németor-
szágban.

A hazai  kisebbségi  közélet  egyik  leg-
fõbb  megújítója  volt.  Már a  rendszervál-
tozást  megelõzõ  években  azzal  szerzett
nevet  magának,  hogy  felzavarta  azt  az
állóvizet,  amelyben  a  késõi  Kádár-korszak
kisebbségi  politikája  vegetált.  Vezéralakja
volt  annak  a  kisebbségi  értelmiségi  generá-
ciónak,  amely  nem  elégedett  meg  a  hata-
lommal  kötött  paktum  védelmében  foly-
tatott  „panaszpolitikával”,  hanem  újat,  való-
di  kisebbségi  közéletet  kívánt  kezdeni. Ott
találjuk  a  nyolcvanas  évek  kisebbségi  írott
és  elektronikus  sajtóját  sikeresen  fejlesztõ
generáció  élén.  A Magyarországi  Németek
Országos  Szövetsége  egyik  vezetõjeként  is-
mert  volt  kemény  kritikai  hozzáállásáról.
De a  mindenkori  „megmondóemberekkel”
szemben  nem  habozott  államigazgatási  fe-
lelõsséget  vállalni  akkor,  amikor  erre  felkér-
ték,  és  reményét  látta  annak,  hogy  elkép-
zeléseit  meg  is  tudja  valósítani.  Így lett a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elsõ,
alapító elnöke.  A Hivatal szerkezetének,  mû-
ködésének  kialakításával  párhuzamosan  irá-
nyította  a  kisebbségi  törvény  elõkészítõ

munkálatait  és  vezette  a  két  és  fél  éven  át
tartó  egyeztetést  a  kisebbségi  vezetõkkel.  A
törvény  ügyében  megvívta  a  maga  csatáit
az  államigazgatáson  belül  is.  Oroszlánrésze
volt abban, hogy a Parlament  97 %-os  támo-
gatással  elfogadta  1993-ban  a  törvényt.

Tekintélye nemcsak saját szûkebb kö-
zössége elõtt volt, hanem minden népcsoport
esetében. Ezt a tekintélyt nem hivatalának,
nem államtitkári rangjának köszönhette,
hanem még hivatalba lépése elõtt szerezte.
Azon kevesek közé tartozott, akik vezetõ pozí-
cióba kerülve nem váltottak személyiséget,
akiket nem torzított el a kezükbe került ha-
talom.

Nem volt kétséges számára hogy a ci-
gányságot jogi szempontból a többi népcso-
porttal egyenrangú kisebbségként kell elis-
merni.  Ez ma már magától értetõdõnek tûnik,
de a rendszerváltozás kezdetekor még nem
volt mindenki számára egyértelmû.  Támoga-
tóra talált ebben Antall József miniszterelnök-
ben, akinek a bizalmát élvezte, és akivel köl-
csönösen nagyra becsülték egymást.

Kereste és megtalálta azt az utat, amelyen
járva a kisebbség és a többség érdekei nem
egymás rovására, hanem egymást kölc-
sönösen erõsítve érvényesíthetõk.  Diplo-
mataként nem csupán Magyarországot, mint
államot képviselte, hanem a magyar nemzeti
érdekeket is.  Igazi  „ungardeutsch”  volt.

Báthory János

Wolfart  János (Johann  Wolfart) Görcsönydoboka – 2004  Németország
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egíts magadon, az Isten is
megsegít – tartja a
mondás. Ezek a gondola-
tok is motiválhatták és
segíthették nemes elhatá-

rozásukat a bonyhádi Roma Önkor-
mányzat vezetõinek, akik mintegy 500
ezer forintot különítettek el az alig 2
milliós költségvetésükbõl a helybeli
roma fiatalok, tanulók támogatására.

Június 30.-áig azoknak kell benyúj-
taniuk pályázatukat a roma önkor-
mányzathoz, akik tanulmányaikhoz
támogatást szeretnének kapni. Az
általános iskola harmadik osztályo-
saitól a felsõoktatási intézményekben
t a n u l ó k i g
azok a helyi
roma fiata-
lok indulhat-
nak a pályá-
zaton, akik
megfelelnek
a kiírásnak.

Az általá-
nos iskolá-
sok egyik
pályázati fel-
tétele, hogy a
tanulmányi
átlaguk elér-
je a 3,5 ti-
zedet, az
é r e t t s é g i t
adó oktatási
i n t é z m é -
nyekben pe-
dig a hár-
mast – ez utóbbi vonatkozik a felsõok-
tatási intézmények hallgatóira is. Az
elsõ két esetben a roma önkormányzat
ragaszkodik ahhoz, hogy a pályázónak
az elõzõ tanévben ne legyen egyetlen
nap igazolatlan hiányzása sem. Errõl
hiteles igazolást kell csatolniuk a
pályázathoz a diákoknak. A fõis-
kolákra, az egyetemekre pályázóknak

ezen kívül a roma önkormányzat azzal
is segít, hogy a pályázatok megírá-
sában támogatja õket. 

Sárközi Károly, a roma önkor-
mányzat elnöke és a képviselõtestülete
példát mutatott az ország valamennyi
testületének. Bizonyítva ezzel azt is,
hogyan segíthetnek az önazonossá-
gukat megtartó, megõrzõ fiatal roma
értelmiségi nemzedék társadalmi és
egyéni felzárkózásában, társadalmi
beilleszkedésében, az esélyegyenlõség
kivívásában. Mert ez nem történik meg
csak úgy spontán. Így lehet felvenni a
harcot a siker reményében a kire-
kesztés, a diszkrimináció ellen. Erre

elsõsorban a tanult, sokoldalúan felké-
szült roma nemzedéknek van nagyobb
esélye. 

Ha számításba vesszük, hogy a több
mint ezer roma önkormányzatnak csak
a fele rendelkezik akkora költségvetés-
sel mint a bonyhádiak, akkor is jelentõs
pénzzel tudnák támogatni az arra

érdemes roma diákokat. Bízom abban,
hogy mind többen követik majd a
bonyhádi példát, s mérlegelik milyen
célra érdemes a költségvetésbõl pénzt
áldozni. Ez a roma önkormányzatok
felismerésétõl függ.

Remélni tudom, hogy e fontos
kezdeményezést nem csak a roma
önkormányzatok ismerik fel, hanem
mind több települési önkormányzat,
polgármesteri hivatal is. Az lenne az
igazi nagy siker, áttörés a fronton, ha
együtt írnának ki pályázatot roma
diákok tanulásának segítésére s talán
még arra is maradna pénz és erõ, hogy
a települési önkormányzat és roma

önkormány-
zat együtt ala-
pozná meg a
könyvtári tör-
vény alapján
az iskolákban
létrehozandó
roma irodalmi
kiskönyvtá-
rakat, amely
segítségével a
kis diákok so-
kasága ismer-
kedhetne meg
a roma iro-
dalom kivá-
lósága iva l ,
azokkal a mû-
vekkel, ame-
lyek segítik
önazonossá-
guk õrzését,
fejlõdését, s

egy olyan csodavilág tárulna ki elõttük,
amelynek ismeretében jobban becsül-
nék a roma irodalmat, kultúrát, a
cigányok mese és mondavilágát, ame-
lyekbõl mint tiszta forrásból meríthet-
nének, s általa önbecsülésük is
erõsödne.

Farkas Kálmán

JEGYZET

A bonyhádi példa
A sokoldalúan mûvelt, iskolázott cigánynemzedék kinevelése a roma ügy végleges megoldásának

kulcsa. Ennek felismerésétõl és segítésétõl is függ, hogy minél közelebb kerüljünk a cél eléréséhez. Bár
ez elsõsorban politikai szándék, kormányzati elhatározás és akarat kérdése, de nemcsak az.

S

Illusztráció: LD Archívum
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FOGLALKOZTATÁS

A Közalapítvány felvállalta
a roma munkanélküliek képzését

A Közalapítványt 7 település
önkormányzata hozta létre: 

Baktalórántháza, Gávaven-
csellõ, Nagyhalász, Nagykálló,
Tiszadob, Tiszavasvári, Tisza-
eszlár

Ezeket a településeket az
országos értéket meghaladó
munkanélküliségi ráta, vala-
mint a roma kisebbség nagy
száma jellemzi. Az alapítók úgy
gondolták, hogy közös össze-
fogásban, közalapítványi for-
mában jobban tudják segíteni
saját lakosságuk ezen rétegét.

A Keleti Ébredés Közala-
pítvány 1998-ban kezdte meg
tevékenységét munkaerõ-piaci
felnõtt képzés, valamint a
képzésekhez kapcsolódó mun-
kaerõ-piaci szolgáltatások terü-
letén. A megalakulást követõ
egy-két évben évi 1–2 tanfo-
lyamot bonyolítottunk le. Ek-
kor körvonalazódott igazán a
Közalapítvány tevékenységi
köre. Számos felzárkóztató és

szakmai képzést bonyo-
lítottunk le. 

A Közalapítvány, fel-
vállalta a hátrányos
helyzetû roma lakosság
felzárkóztatását. Ennek
elsõ lépéseként az analfa-
betizmus arányainak
csökkentését
megcéloz-
va, felzár-
kóztató
t a n f o -
lyamo-
kat in-
dított
a

nyolc
ál ta lános
iskolai bizo-
n y í t v á n y
megszerzése
érdekében. A felzárkóztató
programoknak igen nagy

sikere van és jelentõs
támogatást élveznek a
helyi általános iskolák
részérõl is. Ezzel tulaj-
donképpen létrejön a
felzárkózás alapfelté-

tele, mely szerint a tan-
ulók szakmai képzésbe

vonhatók. 
Aközala-
p í t v á n y
az elmúlt
é v e k
alatt 23
fe l zá r -
kóztató
és szak-
m a i
p r o g -
r a m o t

indított,
a felvett

tanulók száma
közel 400 fõ. A
lemorzsolódás
5% körüli,
amely reálisnak

mondható, különösen, ha
figyelembe vesszük az emlí-

tett rétegek speciális körül-
ményeit 

A Keleti Ébredés Közala-
pítvány a továbbiakban is ter-
vezi a felzárkóztató képzések
indítását, valamint az erre épülõ
speciális szakmai képzések
kidolgozását, bonyolítását a
megyében élõ cigány kisebb-
séghez tartozó munkanélküliek
részére. A közalapítvány részt
vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Munkaügyi Központ
által 2000-ben kiírt ,,A hát-
rányos helyzetû családok mun-
kaerõ-piacra történõ vissza-
helyezése érdekében” címû pá-
lyázatán, amely során a Csen-
geri, Fehérgyarmati, Vásáros-
naményi munkaügyi kirendelt-
ségek területén vizsgáltuk a
munkanélküli családok jövõbe-
li esélyeit.

A Keleti Ébredés
Közalapítvány Képzési

tevékenységének
bemutatása

1. Képzési módszerek

A Keleti Ébredés Közalapítvány Khsz. 1998-ban kezdte meg mûködését Nyíregyházán. A Közalapítvány elnöke
Lõkös Sándor, aki a társaság megalakulásakor több mint 100 fiatalt mentett meg attól, hogy az utcára kerüljön.
Felvállalták a hátrányos helyzetû munkanélküliek, ezen belül a roma munkanélküliek képzését. 21 képzési prog-
ramot dolgoztak ki és 16 szakkönyvet jelentettek meg. Az eltelt idõszak alatt többszáz roma tett sikeres vizsgát a
Közalapítvány képzésein. 1996-ban a Munkaügyi Minisztérium Lõkös Sándort ,,Munkaügyért-díjjal” tüntette ki, a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kisebbségi Díját többek között a munkanélkül maradt, többszörösen
hátrányos helyzetû cigányemberek sorsának jobbrafordításáért kapta. 2001-ben az Oktatási Minisztérium Kármán
Tódor-díját érdemelte ki a Közalapítvány. Tevékenységüket Lõkös Sándor mutatta be.
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A Közalapítvány kiemelten
foglalkozik a többszörösen
hátrányos helyzetû, vidéki
roma és nem roma lakosság
felzárkóztatásával. Program-
jaink, projektjeink célcsoportja
általában azok az alulképzett,
munkanélküli, vidéki em-
berek, akik saját erejükbõl
nem képesek helyzetüket
megváltoztatni. Ennek
megfelelõen képzési program-
jaink speciálisak, az említett
rétegek igényeit figyelembe
véve készültek.

2. A képzések szerkezete

A Közalapítvány alapvetõen
3 féle képzési típust alkalmaz:

1. Felzárkóztató tanfolyamok
2. Szakmai céltanfolyamok
3. Államilag elismert szak-

képesítést nyújtó tanfolya-
mok

1. Felzárkóztató
képzések

Általában a leghátrányosabb
helyzetben lévõ munkanél-
küliek számára indított képzé-
sek, melyek célja a nyolc álta-
lános iskolai bizonyítvány
megszerzése. A képzések
szakmai orientációs modullal
kiegészülve segítik a tanulók
pályaválasztását. Az eddigiek-
ben alkalmazott szakmai mo-
dulok kiegészítése folyamat-
ban van. A pályaorientációs
modulok kialakításában elsõ-
sorban a használható, alkal-
mazható tudás játszik döntõ
szerepet. Ezért a jövõben
olyan modulok kerülnek
kialakításra, amelyek már egy
szakma elõtanulmányait tar-
talmazzák, vagy a mindennapi
életben is használható isme-
reteket nyújtanak.

Jelenlegi pályaorientációs
modulok:

– Humán szakmacsoport szak-
mai alapképzés (egészség-
ügyi képzések esetében)

– Gyermek- és ifjúságvédelem
– Ember és környezete
– Mezõgazdasági munkás
– Fémipari szakmacsoport

szakmai alapképzés
2. Szakmai

céltanfolyamok

A szakmai képzést meg-
elõzõ, a legszükségesebb alap-
ismereteket nyújtó tanfolya-
mok, melyek legtöbbször egy
konkrét, speciális szakmai is-
meretek megszerzését teszi
lehetõvé adott technológiai
keretek között (pl.: kisgaz-
dasági dohánytermesztõ, Fûz-
vesszõ- és gyékényfeldolgo-
zó).

3. Államilag elismert
szakképesítést nyújtó

tanfolyamok

Az Országos Képzési Jegy-
zékben (OKJ) szereplõ vala-
mely szakma elsajátítására irá-
nyuló képzések. A képzés befe-
jezésével államilag elismert
szakmunkás bizonyítványt kap-
nak a hallgatók.

A képzési szerkezet
változása

Alapítványunk megalakulása
óta 26 tanfolyamot bonyolított
le.A tanfolyamok között a
felzárkóztató és az ápolási
asszisztensképzések dominál-
nak. A felzárkóztató képzések
viszonylag nagy számát az
alapítvány célkitûzései indo-
kolják, mely szerint igyekez-
tünk felkarolni a leghátrányo-
sabb helyzetben lévõ rétegeket.
E célcsoportba tartozó munka-
nélküliek többsége ugyanis
nem rendelkezik alapfokú,
általános iskolai végzettséggel,
amely viszont mindenképpen a
továbblépés, fejlõdés (mun-
kavállalás, továbbképzés, stb.)
alapját jelenti. Sajnos e téren
megyénkben még ma is igen
nagy a lemaradás, különösen a
roma kisebbség körében. Ezért
a jövõben továbbra is nagy
szükség lesz a hasonló tan-
folyami képzések indítására.

Az egészségügyi terület ,,si-
kerének” okai is többrétûek. A
munkavállalás feltételeirõl nap-
világot látott jogszabályok ma
már minden egészségügyi és
szociális intézményben elõírják
a megfelelõ végzettség meg-
létét. A területen dolgozók nagy
hányada azonban nem ren-
delkezik ilyen képzettséggel.
Elmondható továbbá az is, hogy
a vidéki települések döntõ több-

ségén kvázi egyedüli munkál-
tató az önkormányzat, amely
többek között a szociális felada-
tok ellátására kötelezett, így
egy-egy kis településen is
növekedhet a munkavállalás
esélye egy egészségügyi – szo-
ciális képesítéssel.

4. A hallgatói létszám vál-
tozása

A Keleti Ébredés Közala-
pítvány képzésein eddig 392 ta-
nuló vett részt. A tanfolyamok
arányait követve legtöbben
felzárkóztató képzésben része-
sültek 55%, míg államilag elis-
mert szakképesítést nyújtó tan-
folyamok esetében ez az arány
32%, a céltanfolyamokon részt-
vevõk aránya 13%.

5. Az oktatás ered-
ményessége

Az oktatás eredményességét
a záróvizsgáig eljutott tanulók
aránya, a sikeresen vizsgázot-
tak aránya, valamint a sikeresen
elhelyezkedett tanulók aránya
jelezheti. 

A lemorzsolódás 7%-os. Ez
igen alacsony érték, tanfolya-
monként 1–2 fõ kimaradó tanu-
lót jelent. Különösen fontos ez
akkor, amikor tudjuk, hogy a
felnõtt oktatás területén sokszor
nehezebb problémákkal is
szembe kell nézni, mint az
iskolarendszerû képzés során. 

Ezek:
– a képzésben résztvevõk kö-

zött nagy a családfenntartók
aránya, akik inkább a pénz-
szerzést részesítik elõnyben a
tanulás helyett

– sok olyan fiatal jelentkezik,
aki tanulási nehézségek, ma-
gatartásbeli zavarok miatt
nem tudta elvégezni a közép-
iskolát

– a tanfolyam résztvevõi között
sokan a legszegényebb réte-
gekbõl kerülnek ki, akiknek a
napi bejárás és étkezés anya-
gi vonzata is nagy gondot
jelent
Éppen ezért alapítványunk

tervezi egy olyan szakemberek-
bõl álló csoport létrehozását,
akik segíthetnek a tanulók mo-
tivációjának erõsítésében, kom-
munikációs készségük fejlesz-
tésében és akár személyes
problémáik megoldásában is.

Ezen szakemberek feladata len-
ne a késõbbiekben a hallgatók
végzés utáni nyomon követése
is, hiszen az igazi eredményes-
séget az elhelyezkedett és
munkáját hosszú távon meg-
tartó fiatalok nagy aránya je-
lentheti. 

6. A tanfolyamok
megoszlása az illetékes

munkaügyi
kirendeltségek szerint

A tanfolyamok kirendelt-
ségek szerinti megoszlása a
jövõbeli tervezést tekintve bír
jelentõséggel.

Azokon a területeken, ahol
az átlagos értékekhez képest is
kevesebb a tanfolyamok száma,
fejlesztésre van szükség. Ebbe
a csoportba Csenger, Vásáros-
namény, Kisvárda és Baktaló-
rántháza vonzáskörzete tar-
tozik.

7. Összefoglalás

A Keleti Ébredés Közala-
pítvány Közhasznú Szervezete
alapító céljának megfelelõen
felvállalta a többszörösen hát-
rányos helyzetû, munkanélküli
személyek felzárkóztatását,
ezen belül kiemelten a roma
kisebbség helyzetének javí-
tását. Ezt elsõsorban mun-
kaerõ-piaci felnõtt képzés ke-
retein belül folytatta sikeresen.
Tevékenységünk során 193 fõt
juttattunk nyolc általános isko-
lai bizonyítvány birtokába és
további 126 fõ szerzett nálunk
szakképesítést (további 40 fõ
jelenleg is tanul), elõsegítve
ezzel helyzetük javítását. Köz-
alapítványunk 2003. évben
nyertes pályázóként hosszú
távú, munkaerõ-piaci program
beindítását kezdte el: A ,,Roma
közösségfejlesztõ asszisztens”
munkaerõ-piaci program a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Munkaügyi Központ által kiírt
olyan új program, mely nem
csak közvetlenül a roma fog-
lalkoztatás szintjének emelé-
sére irányul, hanem azoknak a
negatív tényezõknek a felszá-
molását célozza meg, melyek
gátolják a roma lakosság teljes
körû társadalmi beilleszkedését.
A hagyományostól eltérõen
nem kizárólag a munkanél-
küliséghez kapcsolódó aktuális,



2004. júniusLD12

A cigányság egyetlen kitörési
pontja arra, hogy a többségi tár-
sadalom egyenrangú partner-
ként kezelje, az a tudás meg-
szerzése, a tanulás.

A jászárokszállási Cigány
Kisebbségi Önkormányzat alel-
nökeként célul tûztem ki, hogy
minden erõfeszítésemmel az
elõítéletek visszaszorításáért
harcolok. Próbálok olyan pozi-
tív példákat bemutatni, ame-
lyek segítenek abban, hogy a
romákról alkotott negatív
elõítéletek pozitív irányba vál-
tozzanak. Ezt teszem most is,
amikor bemutatok egy roma
származású gyakorló kistanító
nénit,  Gulyásné Pál Nikolettet,
aki a Szent István Egyetem

Jászberényi Fõiskolai Karán
tanul, tanító szakon, angol sza-
kos. Anyuka is egyben,  Eliza-
bet nevû kislánya egy éves.
Nikolett utolsó éves a fõis-
kolán. 8 hétig a helyi általános
iskolában volt gyakorlaton.
Sándor Józsefné, Mancika
tanító néni elsõ osztályában  ta-
nított 3 hétig, tanított  még a 3.
osztályban Kovácsné Tõsér
Zsuzsanna tanítónõ segít-
ségével, majd az 5. osztályban
Selyemné Kovács Anna
segítségével angol nyelvre taní-
totta a gyerekeket..

– Nikolett, miért a pe-
dagógus szakmát választottad
hivatásodnak?

Én nagycsaládban nõttem fel

és természetes velejárója volt,
hogy a legnagyobb gyermek-
ként mindig nekem kellett a
kistestvéreimre vigyázni. Már
óvodás koromtól éreztem va-
lamiféle elkötelezettséget a
tanítás iránt. Szerettem
eljátszani a gondolattal, hogy
én vagyok a kis tanító néni.
Mind a három testvéremet én
tanítottam meg olvasni, úgy
mentek már iskolába. Na-
gyon boldog voltam, hogy
olyan pluszt adhattam nekik,
ami csak belõlem áradt. Fel-
nõtt fejjel pedig már
tudatosan készülök a pe-
dagógusi pályára. Nagyon
szeretem a gyerekeket és
szeretném még jobban meg-

ismerni õket, szeretném
megtalálni, felfedezni és
továbbfejleszteni minden
gyermekben azt a területet,
amelyben tehetséges. Szeret-
nék a sikereiknek örülni és
bátorítani, ha kudarc éri õket.

– Most az elsõsöket tanítod.
Miért tartod fontosnak az elsõs
tanító néni szerepét?

Úgy gondolom az ember
életében az elsõ osztály és az el-
sõs tanító néni nagyon meg-
határozó. Emlékeinkben az elsõ
osztályról alkotott képek min-
dig megmaradnak. Megtanítani
a gyermeket írni, olvasni, szá-
molni, tehát az alapokat megad-
ni felelõsségteljes feladat.  Mint
az építékezésnél, ha nincsenek

PÁLYAKEZDÕK

„Már óvodás koromtól fogva
éreztem valamiféle

elkötelezettséget a tanítás iránt”

már felmerült foglalkoztatási
gondokat kívánja orvosolni,
hanem a megelõzésre is hang-
súlyt fektet. Az álláshely feltá-
rások révén a foglalkoztatási
eszközök alkalmazásával to-
vábbra is elsõdleges cél a roma
foglalkoztatottság szintjének
emelése, ezen kívül a program
magában foglalja az alulis-
kolázottságból eredõ hát-
rányok megelõzését is a roma
gyermekeknek a programba
közvetett módon történõ
bevonásával. 

A munkaerõ-piaci
program célja:

A roma közösségek társa-
dalomba történõ beilleszke-
désének, esélyegyenlõsége nö-
velésének elõsegítése. Más-
részt a közösségfejlesztõ
asszisztensek képzésével és
foglalkoztatásával – a cigány-
ság helyzetének megismerését
követõen – a cigányságért ten-
ni akaró szervezetek megk-
eresése, ezen szervezetek tevé-
kenységeinek segítségként tör-
ténõ felhasználása, összehan-

golása a problémák helyi szin-
ten történõ megoldására, külö-
nös figyelemmel az isko-
lázottsági szint emelésére, a
roma foglalkoztatás növelé-
sére.

A program célcsoportjai:

Elsõsorban középfokú vég-
zettségû roma munkanél-
küliek, akik a program meg-
valósítása során képzésüket
követõen a megye településein
tevékenykedõ, közösségfej-
lesztõ aszszisztensek lesznek.
A közösségfejlesztõ asszisz-
tensek munkájuk során elsõ-
sorban településeik munka-
nélküli roma lakosságával fog-
nak foglalkozni, de teljes
körûen érintettek lehetnek az
óvodás és iskoláskorú roma
gyerekek és családjai, az aktív
korú népességbõl csak azok,
akik más munkaerõ-piaci
programnak nem résztvevõi.

A képzések Nyíregyházán,
illetve Nyírbátorban valósulnak
meg. A kiválasztott hallgatók
,,Gyermek- és Ifjúsági felü-
gyelõ II” OKJ-s képzésben

részesülnek. A nyíregyházi tan-
folyam 22 fõvel 2003. decem-
ber 15-én indult be. 

2. Közösségfejlesztõ
asszisztensek

foglalkoztatása
(max. 30 fõ)

A hallgatók, az elméleti kép-
zést követõen 2004. júniusától
gyakornokként dolgoznak
2004. decemberéig, majd a
program második illetve har-
madik évében településeik
önkormányzatánál ellátják a
program célkitûzéseiben meg-
határzott feladatokat.

A közvetlen célcsoport
feladatai

* Közremûködés a telepü-
léseket érintõ közhasznú és
közmunka szervezésében

* A cigányság különbözõ
képzési programokba való
bevonása

* Az iskolák és a roma csalá-
dok közötti kapcsolat ki-
építése, az iskolában fel-
merült problémák megoldá-

sának elõsegítése a roma ta-
nulók rendszeres iskolába já-
rásának érdekében. A köz-
vetett célcsoport elhelyez-
kedésének elõsegítése állás-
helyek feltárásával.

* Annak szorgalmazása, hogy
minél több roma gyerek jár-
jon rendszeresen óvodába, az
egészséges személyiség fej-
lesztése érdekében.

A fentiek megvalósítását
segítõ feladatok

* A cigány családok helyze-
tének megismerése az adott
területen, bevonásuk az õket
érintõ problémák megoldási
tervének kidolgozásába

* Kezdeményezés a cigányság
életkörülményei javítását cél-
zó pályázatok kidolgozá-
sában a térségmenedzserek-
kel

* Kapcsolattartás a munkaügyi
központ kirendeltségeivel

A program mûködésének
idõtartama:

36 hónap, azaz 3 év.
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meg a megfelelõ alapok, a
ház elõbb vagy utóbb össze-
dõl. Sándor Józsefné Man-
cika tanító néni nagyszerû
pedagógus. Nagyon sokat
tanultam tõle, csak úgy, mint
Kovácsné Tõsér Zsuzsanna
tanárnõtõl. Olyan dolgokat,
amelyeket a fõiskolán nem
tanítanak. Mancika tanító
nénit nagyon szeretik a gye-
rekek és a szülõk nagyon
tisztelik. Következetes és
szigorú, ugyanakkor rajon-
gásig szereti a gyerekeket és
szerintem ez így van jól. 

– Te már egészen fiatalon,
22 évesen a helyi cigány ki-
sebbségi önkormányzat kép-
viselõje vagy. Mi a tapasztala-
tod, van-e hátrányos meg-
különböztetés a roma tanu-
lókkal szemben?

Örülök, hogy ezt meg-
kérdezted, mert célkitûzéseim
közé tartozik, ha gyakorló
pedagógus leszek, akkor a
roma gyerekekkel olyan kapc-
solatot szeretnék kialakítani,
amely az õszinteségen és a
bizalmon alapszik. A roma
gyerekek rendkívül bizalmat-
lanok mindenkivel. Az életben
annyi negatív hatás éri õket és
családjukat, hogy épp e miatt
nehezen nyílnak meg. Talán ezt
a bizalmatlanságot fel tudom
majd oldani azzal, hogy én is
roma származású vagyok, s
hogy a gyökereink azonosak.

Biztos vagyok abban, hogy
ennek tudatában bizalommal
fordulnának a gyermekek és a
szülõk is hozzám. Hospitálá-
som alatt semmi olyan kirívó
esettel nem találkoztam, hogy a
roma gyerek az utolsó padban
ül, vagy hogy kirekesztették
volna társaik. Együtt tanul és
játszik roma és nem roma.  A
szülõk többsége, úgy a romák
mint a magyarok örültek
annak, hogy én is tanítottam
gyermeküket.

– Van-e remény, hogy az
õsztõl már  mint pedagógus
dolgozol ?

Hogy mit hoz a jövõ, azt
sajnos én sem tudom. Nagyon
szeretnék itthon dolgozni,
hiszen itt mindenkit ismerek és
engem is ismernek. Jászárok-
szálláson már van egy roma
származású pedagógus, én le-
szek a második. Õ sajnos nem
tudott elhelyezkedni a szak-
májában, így más területen dol-
gozik. Nem tudom, hogy az
önkormányzat és az iskola ezt
hogyan értékeli. Alkalmaz-e
egy roma származású pe-
dagógust vagy hagyja elenged-
ni egy másik településre taní-
tani. Egyenlõre városunkban
nincs semmiféle kilátás, hogy
eltudjak helyezkedni sem mint
angol szakos, sem mint álta-
lános tanítónõ. 

– Sándorné Mancika tanító
nénit kérdezem. Hogyan fo-

gadták Nikit az elsõ osztály-
ban?

Rendszeresen fogadok fõis-
kolai hallgatókat, akik az osztá-
lyunkban töltik tanítási gyakor-
latuk egy részét. Nikit az 1/a
osztályban nagy szeretettel fo-
gadtuk. Elsõsorban mint kis-
tanító nénit, másodsorban mint
az egyik tanulónk nõvérét. A jó
hangulatú tanítási órák hamar
megnyerték a gyerekek tet-
szését. Hamar megszerették
kedves, közvetlen egyénisége
miatt. 

– Te hogyan látod, szak-
mailag jó pedagógus válik
Nikibõl?

Niki a tanítási órákra mindig
lelkiismeretesen felkészült,
igyekezett játékos feladatokkal
motiválni a tanulókat, hangu-
latos, változatos módszereket
alkalmazott. Úgy gondolom a
legszebb hivatás a miénk, ta-
nítónõké, hiszen az emberek a
legféltettebb kincsüket, a gyer-
meküket bízzák ránk. Niki ma-
gabiztos fellépése, fiatalos len-
dülete, türelme, kitartása, gyer-
mekszeretete kellõ biztosíték
arra, hogy jó pedagógus váljék
belõle. 

– Köszönöm mindkettõ-
töknek a beszélgetést. Nagyon
szeretném, hogy amikor ismét
találkoztok, akkor már kollé-
gaként üdvözölnétek egymást.  

Pál Béláné

A rovatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatta.             
Összeállította: Paksi Éva

Niki, a fotón balról-jobbra a második, az LD lapot is kiadó ,,Oktatási és Továbbképzési
Központ” Alapítvány nyári táborában, 1994-ben mint, táborozó vett részt.

Fotó: LD Archívum

Megfelelni
a kihívásoknak

 Vállalkozások az Eu-
rópai Unióban címmel kis-
és középvállalkozások
felkészítõ képzése indult
április 29-én, melynek
helyszíne az Észak-ma-
gyarországi Regionális
Munkaerõfejlesztési és Át-
képzõ Központ ózdi kiren-
deltsége. 

Az Ózd Térségi Önkor-
mányzatok Egyesülete pá-
lyázati programjának célja
az Ózd-putnoki kistérség
vállalkozóinak, vállalkozá-
sainak felkészítése az Eu-
rópai Unió piacának ki-
hívásaira. Aprogram- mely
az Ózd Térségi Ön-
kormányzatok Egyesülete,
az ÉRÁK, valamint a Ré-
gió Szervezet-Fejlesztõ
Kft. konzorcionális együtt-
mûködésében valósul meg
– a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Területfej-
lesztési Tanács Kis- és
Középvállalkozói Célelõ-
irányzatának jogcímén
nyert támogatást. A projekt
keretében 24 kis- és
középvállalkozó, illetve a
vállalkozások munkatár-
sainak felkészítésére nyílik
lehetõség olyan személyre
szabott oktatócsoma-
gokkal, melyek lehetõvé
teszik a résztvevõk idõ-
beosztásához igazodó nyi-
tott képzést. A képzés elis-
mert, a témákban járatos
gazdasági szakemberek
bevonásával, részben az
ÉRÁK ózdi kirendeltségén
kialakított Vállalkozói Tré-
ning Centrumban, részben
távoktatási formában való-
sul meg. A tanfolyam a
résztvevõk számára díj-
mentes, beleértve a szük-
ség tananyag- és esz-
közhasználat költségeit is. 

Józsa Zoltán
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KÖNYVESPOLCUNK
Vannak vállal-

kozások, ame-
lyek akkor is
tiszteletet paran-
csolnak, ha eleve
reménytelenek, s
ha már megin-
dulásuk pilla-
natában sejthetõ,
hogy célt aligha
érnek. Nem tu-

dom, nem hiszem, nem feltételezem, hogy
Rajko Djuric eleve naiv lenne, de ma, a 21.
század elsõ évtizedében a hályogkovácsok
magabiztosságával kell bírnia annak, aki –
mint õ teszi – nyolcvanöt és egynegyed
nyomtatott oldalon megkísérelje össze-
foglalni a roma irodalom történetét a világ
minden országára kiterjedõen. A roma iro-
dalom története címû könyv a Pont kiadó
gondozásában jelent meg a közeli hetek-
ben, s kiadását nagy várakozás elõzte meg.

Fájó hibák és sajgó hiányosságok jellem-
zik a kötetet. Mivel a roma íróknak és
költõknek idõben és térben, sõt alkotói
nyelvükben is igen nagy távolságot szabott
a sors, egy emberélet is kevés lenne arra,
hogy munkásságukat érdemben értékelje,
miután alaposan tanulmányozta valameny-
nyi mûvüket. Aprólékos gondossággal kel-
lene a nemzeti irodalmakba történõ be-

ágyazódásukat is felderíteni, hiszen az
említett idõ-, nyelv- és térközök miatt,
többnyire csak országukon belül hatottak,
hathattak egymásra. Djuric terhére nem
róható fel, hogy csupán arról ír, amit
olvashatott, de ez, mivel a roma szerzõk
mûvei fordítások révén csak mostanság
lépik át a nyelvi- és az országhatárokat,
elõre tudható hiátusokat teremt. Annak, aki
efféle nagy fába vágja a fejszéjét, min-
denképpen ismernie – és az olvasóval is
közölnie – kell önnön korlátait.

Nézzük csak a magyarországi irodalom-
ról készített tanulmányrészletet! Eltekintve
attól a komoly tárgyi tévedéstõl, hogy a
Lavotának írt Lavotta Jánost és a Czer-
máknak írt Csermák Antalt fenntartások,
és kétségek nélkül a cigány muzsikusok
sorába tartozónak tekinti (amit eddig
egyébként még senki sem igazolt), Bihari
Jánosról, a cigány virtuózról, a verbunkos
zene atyjáról, aki köztudomásúan nem ér-
tett a kottaíráshoz és olvasáshoz, azt állítja,
hogy konzervatóriumot végzett. Hogy
kerülnek ide a zenészek? A szerzõi kon-
cepció szerint a muzsika felõl érkezünk az
irodalomhoz. Igaz, ha már megemlíti
Dankó Pistát, szólnia illene arról is, hogy
maga is több népszínmû – köztük ci-
gányokról szóló – szerzõje.

Összesen hét hazai roma irodalmár kap
említést: Lakatos Menyhért,
Choli Daróczi József, Osztojkán
Béla, Holdosi József, Bari Ká-
roly, Balogh Attila, s az egy
helyütt Farkas Rostásnak félre-
fordított Rostás-Farkas György.
Olyan irodalmi lángoszlopoknak
nem jutott hely, nem jutott hír,
mint például a József Attilai hang-
okat és küldetéstudatot idézõ
Szepesi József, a zsoltárok
hangján szóló – nemzetközi
összevetésben is egyedi hangú –
Rácz Lajos, vagy a kiemelkedõ
elbeszélõ-kedvû Orsós Jakab. (A
függelékben ugyan egy
könyvének címe megemlíttetik,
de mondanivalója Djuricnak nincs
róla, annak ellenére sem, hogy
például õ a német kiadók jó-
voltából idegen nyelven is el-
érhetõ.) A kivételes stílusú Kovács
József Hontalan, a százarcú Széc-
si Magda és – a színpadi szer-
zõkben nem bõvelkedõ irodalom
okán – Csemer Géza mellett, a kö-
zépnemzedéktõl inneniek: Jónás
Tamás, Rigó József is hiány-
zanak, noha valamennyien
kitörölhetetlen nyomokat hagytak

a honi roma és a magyar irodalomban
egyaránt. A legnehezebben a Madách Tra-
gédiáját lovárira fordító Nagy Gusztáv tel-
jesítménye elõtti hódolat hiánya magya-
rázható, hiszen õ már világirodalmi névje-
gyét is letette. Kétségtelen: én elfogult
vagyok valamennyiük iránt. Talán azért,
mert jól ismerem alkotói életútjukat. Ho-
gyan lehet azonban úgy írni cigány irodal-
munkról, hogy annak többnyelvûsége (a
magyar és a lovári melletti beás, sõt
Romano Rácz Sándor szótárárán túl az
elsõ cigány alkotókig visszautalva: még
kárpáti cigány is) meg sem említtetik?
Hogyan lehet úgy írni e témáról, hogy az
elsõ irodalmi ütközet, a Choli szerkesztette
Fekete korall viharos, épp ezért kor-
szakhatárt jelentõ fogadtatásáról sem esik
szó? Az a kiadói – különben tiszteletre
méltó – elgondolás, hogy az eredeti kézirat
hazai vonatkozású részében sem alkalmaz-
tak korrekciót. Így azonban – egyebek
mellett – elmarad annak a közlése is, hogy
Lakatos Menyhért kulcsfontosságú mûvei
közé tartozik az „Akik élni akartak” is.
Hogy Lakatos közben babérkoszorús lett, s
Bari közben Kossuth-díjat kapott, Oszto-
jkán pedig két évtized verejtékével megírta
az „Átyin Jóskának nincs, aki megfizes-
sen” címû nagyregényét. Lábjegyzetben
mindenképpen több helyen is közbe kellett
volna avatkozni. A végsõ mû ugyanis
kiadói felelõsség is. Persze, nem csak – és
nem elsõsorban – a Ponté. Ott, ahol a
szerzõ például pontos gyûjtési hely nélkül
közöl néhány roma eredetmondát, s nem
deríthetõ ki, hogy a négy világtáj melyikén
vallanák ezeket magukról a romák, az elsõ
kiadást jegyzõ könyvmûhely vezetõit ter-
heli a felelõsség. A magyar fordító, Zsidó
Ferenc becsületére legyen mondva: egy
helyütt – a jenische származású írókkal
kapcsolatban – kötelességszerûen meg-
jegyzi, hogy német, illetve belga-francia
nyelvterületen olyan nomád vándor nép-
csoportokat neveznek jenischének, illetve
yenichének, amelyek cigány eredete nem
igazolható. Djuric azonban szemrebbenés
nélkül betagosítja õket is a roma világiro-
dalomba.

Ugyanakkor a szerbiai Tonislav Dretart,
Stefanovich Draganát és Shaban Iliast; a
horvátországi Shtefan Rom Gurbatot; a
franciaföldön alkotó Lick Duboist; a
spanyolországi Heredia Juan de Diost és
Perez de Guzmant; az oroszországi
Szergej Jermoskint és Nina Vinkovát,
illetve a mifelénk közismert Demetereket;
a romániai Petre Copoiut; a szlovákiai
Tera Fabiánovát; a csehországi Emilie
Machálková-Holomkovát; a Lengyel-

Hegedûs Sándor
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országból Svédországba elszármazott
Wladislaw Jakoviczát; a bulgáriai Sakir
Pasovot; s Nagy-Britanniából Sylvester
Broswellt hiába is keresnénk. Igaz, a ködös
Albionból hangsúlyos helyet kap, mint
roma szerzõ, az a John Bunyan, akirõl
Jan Hancock, az ugyanennél a kiadónál
ugyancsak most megjelent Mi vagyunk a
romani nép szerzõje azt írja, hogy semmi
alapos bizonyíték nem igazolja a cigány
származását.

Hosszan sorolhatnánk még a téve-
déseket, a hiányokat, a felületességeket.
Amiért ezt mégsem tesszük, az az, hogy
Djuric mûve minden botorságával,
nagyképûségével és naivitásával együtt a
maga nemében az elsõ. Ki emlékszik ma

már a legelsõ labdarúgó mérkõzésen cset-
lõ-botló játékosokra? Csak azt tudjuk,
hogy mikor és kik játszották a jelenlegi
szabályokkal egymás ellen az elsõ mecs-
cset. Ki tudja, milyen borzalmasan szólt a
legelsõ gramofonzene? Az emlékezet csak
azt õrizte meg, hogy mikor csendült fel az
elsõ viaszhenger.  Az elsõség szinte min-
dent bocsánatossá tesz.

Djuric mûve a legelsõ – s egyelõre nem
túl sikeres – kísérlet az egyetemes roma
irodalom bemutatására. Nem több egy
vázlatnál. A sikerhez azonban nem vezet
kitaposott út. A siker mindössze talán csak
tíz százalékban saját tudás és tíz százalék-
ban szerencse dolga. Nyolcvan százalékát
mások kudarcai s e kudarcok megfi-

gyelése, okainak helyes értékelése adja.
Djuric megtette az elsõ lépéseket. Utat
törni igyekezett, de csak ösvénytaposásra
futotta erejébõl. Ezzel azonban – úgy
hiszem – sokakat ingerel majd továbbhala-
dásra. A roma irodalom történetének szak-
szerû megírása a követõkre vár. Az elsõ
kísérlet sem lebecsülendõ: a könyv
elolvasásával sok új – a hazai olvasó elõtt
eddig ismeretlen – adattal és újszerû
nézõponttal gazdagodtunk, gazdagodha-
tunk.

(A kötet megtalálható minden nagyobb
könyvesboltban, de a Pont Kiadótól köz-
vetlenül is megrendelhetõ.)

A Cigány Népmûvészek Országos
Egyesülete a Roma Kulturális Alap és az
Oktatási Minisztérium kutatási támo-
gatásával új cigány tematikájú hon-
lapot/portált jelentetett meg ez év áprili-
sától.  Ez a honlap annyiban eltérõ a
többi cigány honlaptól, hogy kizárólag a
cigány kultúrára vonatkozó ismeretek és
a kultúra területén tevékenykedõk
számára szükséges információk talál-
hatók rajta, tematikus rendbe szervezve. 

Célunk elsõsorban az, hogy egye-
sületünk tagjainak alkotásai széles kör-
ben ismertté váljanak itthon és külföldön
egyaránt. Az I. Országos Cigány Nép-
mûvészeti Pályázat (1997) alkotásainak
közzététele ezt a célt szolgálja.  Szeret-
nénk bemutatni a díjnyertes alkotások-
ból és a gazdag képanyagból össze-
állított vándorkiállítás teljes anyagát.
Jelenleg a díjazott alkotások mellett a
Galéria fejezetben látható a korai cigány
ábrázolások képanyaga, de tervezzük
országos vándorkiállításunk fotóinak
(kb. 200 db) honlapra vitelét is a cigány
mesterségek széles körû megismer-
tetése érdekében. Ugyancsak terv tag-
jaink életútjának és alkotásainak bemu-
tatása.

A honlap készítése közben kitûnt,
hogy hazai mûvészeink, valamint a
hazai kutatások mennyire ismeretlenek
külföldön, a nagy összefoglaló cigány
honlapok anyagából mennyire hiányzik
a magyar anyag (hazai alkotómû-
vészek, bibliográfiák, filmográfiák,
diszkográfiák, ikonográfiák stb.).
Ugyancsak feltûnõen kevés – összeha-
sonlítva más országokkal – a hazai
cigány alkotómûvészek interneten való
megjelenése, a nagy hazai mûvészeti

portálokon is csak elvétve találkoz-
hatunk a nevükkel. (Honlapunk megje-
lenése óta már több képzõmûvész jelent-
kezett, kérve, hogy adjunk helyet alkotá-
sainak.) 

A közhiedelemmel ellentétben sok
cigány mûvész ill. a cigányságért tevé-
kenykedõ kapott hazai és külföldi elis-
merést: zenészek, kutatók, mesemon-
dók, fafaragók stb. Fontosnak tartjuk,
hogy munkásságuk széles körben
ismertté váljon, ez leginkább az Internet
révén érhetõ el, ahol a közreadott isme-
retekhez az óvodák, iskolák, közösségi-
és mûvelõdési házak, könyvtárak,
amatõr csoportok, hazai és külföldi
érdeklõdõk könnyen hozzá tudnak férni,
és lehetõségük van arra, hogy a honlap
szövegeit és képeit felhasználják
tevékenységük során. Közzétett adat-
bázisunk ezt a célt szolgálja. 

A cigány kultúrával foglalkozó kül-
földi kutatások, dokumentációs köz-
pontok, múzeumok tevékenysége ha-
zánkban ugyancsak ismeretlen a cigá-
nyokkal foglalkozó pedagógusok,
könyvtárosok, népmûvelõk, újságírók és
nem utolsó sorban a hazai cigányok
körében. Fontosak ezek az ismeretek –
amelyekhez honlapunk révén hozzá-
juthatnak – erõsíthetik a cigány kultúra
egyenrangúságának elismertetését. A
szemléletváltozás ezen a téren minõségi
változást fog eredményezni az országos
szakmai hálózatok munkájában, és
Magyarországon is elõsegítheti az ez
irányú kutatások támogatását.

Ezekre a problémákra szeretnénk
ráirányítani a figyelmet – hídként szol-
gálva a külföldi cigány honlapok és a
hazai szakmai honlapok felé is, infor-

mációt szolgáltatva. A hazai és külföldi
cigány kultúráról, kutatásokról össze-
gyûjtött, honlapunkról elérhetõ informá-
ciók – hitünk szerint – könnyebben hoz-
záférhetõvé teszik az egész világon jelen
lévõ cigány kultúráról meglévõ isme-
reteket, segítik a cigány kultúráról
kialakult kép objektívabbá válását, az
elõítéletes gondolkodás visszaszorítását.  

A hagyományos kultúra védelmére
szolgáló jogszabályok, valamint a non-
profit szervezetek mûködéséhez szük-
séges iratminták elérhetõségével a kul-
turális tevékenységet folytatók munkáját
szeretnénk segíteni.  

Hiánypótló honlapunk kiadványa-
jánló funkciója, amely a hazai és külföl-
di könyvek és hangzó anyagok be-
szerzési lehetõségeire hívja fel a figyel-
met, a kritikák összegyûjtésével pedig
tájékozódási pontként szolgál.

Elérhetõség:
http://www.RomaArt.hu 

A honlap megjelenítése, szerkeze-
tének kialakítása az Iris Design Kft.
munkája, a tartalom fejlesztését én vál-
laltam, mivel az országot járva min-
denütt azt tapasztaltam, hogy a cigány-
sággal foglalkozók igen nehezen tudnak
szert tenni a munkájukhoz szükséges
ismeretekre. Reményeim szerint ez a
könnyen áttekinthetõ, tematikus honlap
segíti a tájékozódást és a folyamatos bõ-
vítés révén idõvel teljes áttekintést nyújt
a cigány kultúráról. A látogatók száma
(5-7 ezer hónaponként) a téma iránti
érdeklõdést mutatja, ez erõt ad a további
gyûjtõmunkához.

Bódi Zsuzsanna
a RomaArt Portál szerkesztõje

RomaArt Portál
VILÁGHÁLÓ
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VIDÉK

A vers és próza
csodálatos varázsa

Térségi kulturális rendezvényt szerveztek a hangonyi általános iskolában

prilis 23-án már ki-
lencedik alkalom-
mal került sor a
térségi vers- és pró-
zamondó verseny

megrendezésére az észak-bor-
sodi település, Hangony okta-
tási intézményében. A rendez-
vény elindításáról kilenc évvel
ezelõtt az akkori kisebbségi
önkormányzat fiatalon elhunyt
elnöke, Danyi Tamás és az
iskolavezetés közösen határo-
zott, akkor még kizárólag roma
tanulók számára.

Az évek során annyi változás
történt, hogy késõbb hátrányos
helyzetû tanulók részére írták ki
a versenyt, lehetõséget adva
ezeknek a tanulóknak tehet-
ségük kibontakozására, bemu-
tatkozási lehetõséget biztosítva
számukra. A szlovák határhoz
közeli, szép természeti kör-
nyezetben fekvõ Hangony la-
kosainak száma 1800 fõ, a ro-
ma állampolgárok aránya 30
százalék. Az általános isko-
lában 206 diák tanul, a kisebb-
séghez tartozók aránya 50
százalék. Az intézmény név-
adója, Hangonyi György kis-
nemes, aki a település szülötte
volt és a török idõkben elhur-

colták. Hangonyi György an-
nak a nemzedéknek a tagja,
melynek a XVI. században, az
ország legfõbb kérdése a török
hódoltsággal való szembenállás
és az ország sorsának rende-
zése, a nemzeti királyság biz-
tosítása volt. Az isztambuli
fogságból írt levele megtalál-
ható az Országos Levéltárban
is. Liktor Tamás iskolaigazgató
bevezetõjében elmondta, hogy
különösen örülnek annak, hogy
elsõ alkalommal a határon túl-
ról, Szlovákiából, Rimaszécs
községbõl valamint a megye-
határon túlról, Istenmezejérõl is
érkeztek vendégek.

– Összességében 22 isko-
lából közel 70 versenyzõ fog a
mai napon vetélkedni. Úgy
gondolom, a mai napnak nem
lesznek vesztesei, csak nyerte-
sei, bár a zsûri kiemeli az 1. 2.
3. helyezetteket, de a többiek is
valamennyien helyt fognak
állni. Mindannyian gazdagab-
bak leszünk egy élménnyel, a
vers és próza csodálatos vará-
zsával. Szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akiknek tá-
mogatása révén tudjuk évrõl-
évre megrendezni versenyün-
ket, így a Nemzeti és Etnikai

Kisebbségekért Közalapítvány-
nak, a Hangonyért Közalapít-
ványnak, a helyi kisebbségi
önkormányzatnak, valamint is-
kolánk szülõi közösségének és
az Õrhegy Egyesületnek –
hangsúlyozta Liktor Tamás. 

A megnyitón Eötvös Éva és
Szegedi Gyula, a Miskolci
Nemzeti Színház színmûvészei
tartottak sikeres elõadást, majd
a helyi iskola tanulóinak szín-
vonalas kulturális mûsora kö-
vetkezett. Ezt követõen négy
kategóriában mérték össze tu-
dásukat a vers- és prózamondó
verseny résztvevõi. A zsûri
tagja volt Eötvös Éva és Sze-
gedi Gyula színmûvész, Dr.
Sulyok János hangonyi házior-
vos és Malinkó János, az ózdi
Polgármesteri Hivatal mûve-
lõdési osztályvezetõje. A tanu-
lók eredményes szereplése
élményekben gazdag órákat
jelentett a hallgatóknak. Nagy
szükség van az ilyen verse-

nyekre! A versenyen résztvevõ
diákok könyvet, emléklapot
kaptak ajándékba, az 1.–3.
helyezettek pedig oklevelet is.

Motivál az irodalom

Liktor Tamás igazgató lapunk
érdeklõdésére elmondta, hogy
ritka az ilyen nagy rendezvény
a térségben, melynek fon-
tosságát bizonyítja, hogy részt
vett az eseményen a házigazda
település polgármestere, jegy-
zõje, plébánosa, a volt isko-
laigazgató, a Hangonyért Köz-
alapítvány elnöke, s jelen volt
Istenmezeje polgármestere is.
Formálódik, erõsödik a han-
gonyi általános iskola kapcso-
lata az ózdi Közoktatási Ellátási
Körzet iskoláival. Második esz-
tendeje már, hogy a hangonyiak
résztvevõi Istenmezeje falunapi
ünnepségének, de a szlovákiai
Rimaszécs is látogatásra hívta
az észak-borsodi falu tanulóit.

Á

Józsa Zoltán

Liktor Tamás iskolaigazgató
és Hangonyi László polgármester

A megérdemelt jutalom
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– A résztvevõ tanulóknak
nem igazán van más lehetõ-
ségük arra, hogy a tehetségüket
kibontakoztassák. A roma tanu-
lók aránya a versenyen 70 szá-
zalék volt, a gyõztesek között is
sokan roma diákok voltak. Van-
nak állandó, visszajáró tanu-
lóink is, akik éveken keresztül
szereplõi ennek a versenynek.
A roma tanulók számára mi az
integrációs oktatást indítottuk
be ebben az évben, így együtt
tanulnak diákjaink. Nincs szeg-
regáció, az osztályokat is úgy
alakítottuk ki, hogy soha nincs
ilyen megkülönböztetés. A ro-
ma nyelvet nem ismerik, a
népmûvészeti hagyományaik
már nem élnek, ezért az iro-
dalom révén próbáljuk õket
motiválni. Megható volt, hogy
némelyik diák mennyire mély
átéléssel és szépen szavalt,
mondott prózát.

– Holland kapcsolattal is
rendelkezik az iskolájuk...

– A MAG-program révén
alakult ki a holland kapcsolat.
Megelõzés, alkalmazkodás – ez
arról szól, hogy a hollandok
próbálnak nekünk egy olyan
módszert átadni, amivel az ele-
sett, hátrányos helyzetû gyere-
keknek az oktatását, integrálá-
sát könnyebbé tesszük az isko-
lában. A 3 éves projektben Mis-

kolc, Kazincbarcika és Ózd
környékérõl több iskola is részt
vesz, a programban holland
szakemberek képezik a magyar
oktatókat.

– A tanulók elõadói ké-
pessége hogyan befolyásol-
hatja a sorsuk további ala-
kulását?

– Reméljük, hogy õk ebbõl
tudnak majd profitálni. Én arra
látok esélyt, hogy egy részük
mindenképpen hasznosítani
tudja ezt az adottságát, de
sajnos a többsége nem igazán.
A tehetségeket felkarolják, így
az eséllyel élni kell. Az isko-
lánkban is dolgoznak roma
származású kolleginák, s õk is
azon a véleményen vannak, ha
nem kap a gyerek az iskolától,
a pedagógustól olyan indít-
tatást, ami õt ,,megfogja”,
akkor elveszett. Mi az isko-
lában dolgozunk és minden
lehetõséget megkeresünk arra,
hogy szélesedjen a világ tanu-
lóink elõtt.

Az itt élõk küzdelme

Hangony polgármesterének vé-
leménye szerint a vers- és pró-
zamondó verseny is prezentál-
ta, hogy az itt fellépõ diákoknak
ugródeszka lehet, hogy õk már
tanultak, szerepeltek és ered-

ményt értek el. A község ebben
az évben 260 millió forintos
költségvetésbõl gazdálkodik,
de Hangonyi László úgy látja,
hogy a mai világban a kistele-
pülések nincsenek könnyû
helyzetben.

– Jó a települési és a kisebb-
ségi önkormányzat kapcsolata
és lehetõségeinkhez mérten
segítjük a roma önkormányzat
munkáját. Közhasznú foglal-
koztatás keretében jelenleg 23
fõ dolgozik, így köztük cigány
emberek is. Gondot jelent a vál-
lalkozásokkal kapcsolatban,
hogy sajnos mindegyik a peri-
fériai elhelyezkedésnek van
kitéve. A szlovák határ közel-
sége ellenére nincs átmenõ for-
galom, távol vagyunk az ország
vérkeringésétõl. Az egziszten-
ciális biztonság kérdése miatt a
szellemi tõke elvándorlása ta-
pasztalható. Adottságok azon-
ban vannak, ezért ennek je-
gyében kell tovább gondolkod-
nunk. A vidék szépsége, az itt
élõk tenni akarása, a határ
közelsége elõnyként fog jelent-
kezni, de természetesen az itt
élõk küzdelme ebbõl nem ma-
radhat ki. Aroma embereknek a
kultúrájukhoz való ragasz-
kodása legyen meg, mert ez
lehet az, ami õket úgy a többsé-
gi társadalomba, mint az Eu-

rópai Unióba segít bevezetni –
összegezte véleményét Han-
gonyi László. 

A 77 éves Danyi Béla bácsit
régrõl ismerem, embersége
példaértékû. Fia, Danyi Tamás
elhalálozása óta õ a hangonyi
kisebbségi önkormányzat el-
nöke. Ma is nagyon jó lépés-
nek tartja, hogy kilenc évvel
ezelõtt útjára indulhatott a
térségi vers- és prózamondó
verseny. 

– Fontos ez a rendezvény,
mert a tanulók megismerked-
hetnek egymással, a
települések között tartósabb
kapcsolat alakul ki. A diákok is
láthatták, hogy milyen hasznos
dolog a felzárkózás, hiszen a
roma gyerekeknek kell a poz-
itív példa. Aki tanulni akar,
felzárkózni szeretne, erre
lehetõség van. Nagyon fontos
tehát az oktatás, mert csak tan-
ulva lehet elõrehaladni. Milyen
a romák helyzete? Hangonyban
nincs megkülönböztetés, a
kisebbségi önkormányzat jó
együttmûködést alakított ki az
iskolával és a települési önkor-
mányzattal. Az ózdi gyár
mûködése idején munkale-
hetõség volt, de most a munka-
helyek hiánya érzékenyen érin-
ti a romákat. Amíg dolgozhat-
tak kaptak hitelt és építkeztek,

Csodálatos varázs...            Fotók: Józsa Zoltán
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zürke, lehangoló, ke-
délyt romboló fel-
vezetõ képsorok. Egy
döbbenetes film elsõ

kockái. Napjaink élõ drámája a
romalétrõl. Mint élõ szereplõi,
szemtanúként éljük végig a
történéseket, hiszen a technika
csodáit segítségül hívja, ma-
gunk is ott ülünk benn a gép-
kocsiban a riporter és az opera-
tõr mellett, s mintha a mi
kezünk irányítaná a kamerát.
Pásztázzuk két oldalt az út
mentét. Jobbra is és balra is le-
pusztult, egykori kaszárnyák,
omladozó, málladozó falak,
sötétség, innen-onnan gyér
fény szûrõdik ki az úttalan útra. 

Sötét van. Szinte csak az utol-
só pillanatokban fedezzük fel a
járó-kelõ romákat, fõleg férfi-
akat, akik igyekeznek valahová.
Szakadtak, rongyosak, még így
a homályban is látható. Meg-
világítatlan utcák. Csak a gép-
kocsi reflektorának segítségével
pillanthatunk be a sorok közé,
melynek mentén, mint az egy-
kori auschwitzi barakkok úgy
sorakoznak egymástól katonás
távolságra az épületek. Mel-
lettük földszintes tákolmányok
sora. 

A riporter lakonikus hangon
tájékoztatja a nézõket. ,,Nyír-
egyházán, a híres-hírhedt ci-
gánytelepen, a Guszevben já-
runk.” Ennyi a bemutatás. A
többit szolgáltatja a látvány.
Nem szükséges kommentár. A
kamera segítségével és mû-
fénnyel feljutunk egy barak-
képület egyik koszos, elhanya-
golt lépcsõházának omladozó

vakolatfalai között egy lakásba,
egy családhoz.

Felváltva három emberre
pásztáz néhány pillanatra a ka-
mera. A fényben riadt, szomorú
tekintetek néznek vissza ránk.
Egyikük egy hatvanon túli,
meggyötört arcú, tekintetében a
múltba révedõ, cigarettázó idõs
roma asszony. Úgy áll a csikó-
tûzhely mellett, mintha valami
csodára várna. Az asztal mellett
egy alig középkorú férfi áll, az
ajtónál egy szótlan öregember.
Talán felesleges is volt a
riporternek megkockáztatni a
,,hogyan élnek itt?” – kérdést.
Süket csend. Csak szét kell
nézni. Válasz helyett körbemu-
tat az öreg roma asszony.

Csak sír a lét reménye, az élni
akarás csírája, az éhezés, a kop-
lalás állandó vendég. Fojtogató
munkanélküliség, felhalmozott
kifizetetlen közüzemi számlák,
a nem tudom mi lesz holnap
reménytelenségei eszik, tépáz-
zák a lelkeket, tiporják az em-
beri mivoltot.

Életük pislákoló petrólámpa,
melybõl elfogyott a petró, csak a
kanóc parázslik. De még parázs-
lik. A fiatal roma férfi egy szaty-
rot vesz elõ, elõkotorja valahon-
nan a nagy kést, belehelyezi,
összecsavarja és elindulnak. Az
idõsebb követi. Afiatal romának
határozott a célja. Kövessük a
kameránkkal. A roma telephez
közel egy három méteres drót-
kerítés mellett állunk meg. Mel-
lette kukák sorakoznak. Pil-
lanatok alatt a kerítés tetején
terem, s már a túloldalon landol.

Egy nagy konténert jár körül.
Kameránkkal beletekintünk. Ál-
lattetemek. Fõleg sertések. A ro-
ma jár, kel, válogat, s amikor
rátalál a megfelelõ húsrészre,
már vág is a kés. Egy jókora
darab kerül a szatyorba. ,,Elég
lesz” – mondja az idõsebbik. A
fiatal pillanatok alatt a sod-
ronykerítés tetején terem, majd
nagyot huppan elõttünk. 

Sikerült. Van hús. Elégedettek.
A roma asszonynak felderül az
arca. Munkához lát. Sorolja a
döghús elkészítésének tech-
nológiáját lépésrõl lépésre.
Tisztítás, áztatás, öblítés, sózás,
borsozás, fûszerezés. ,,Így vész
el a dög mellékíze.” – mondja, s
néhány perc múlva már ott ro-
tyog a lábasban a pörkölt.
Krumplit vág bele. 

Felemeli a fedõt. Elégedett.
Néhány perc múlva asztalhoz
szólítja az övéit. ,,Gyertek gye-
rekeim, egyetek.” A három ro-
ma az asztalhoz ül és jóízûen
kanalazza a pörköltet. 

A stáb a városházán köt ki. A
riporter az illetékest keresi. Kis-
sé félszegen kérdez egy nõt tud-
e ilyesmirõl a hölgy? A tiszt-
viselõ halkan megjegyzi, hallott
már róla, de nem látta, nem tud-
ja. Mit gondol nem szégyen ez
egy kissé a városra nézve is?

Azt suttogja halkan, hogy
igen. Ezt rögzítette a film. 

Provokátor, 2004. március 10.

Farkas Kálmán

Dögevõk
TELEVÍZIÓ

S
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Évfordulók – események Farkas Miska

Ha azt mondjuk:
verbunkos zene,
mindenkinek elsõ-
sorban Bihari Já-

nos ötlik az eszébe, ha azt
mondjuk: csárdás, akkor már
sokkal nagyobb a szórás. A
legtöbb zeneismerõnek talán
mégis Farkas Miska – anyai
ágon Bihari unokája – merül fel
az emlékezetébõl. Hogy is ne õ? 

A híres Csikós csárdás, a
Vilma csárdás, a Víg és az egy-
kor agyonhúzott Virradó csár-
dás, a Margitszigeti csárdás, de
az Anna csárdás, a Kálmán
csárdás, az Irma csár-
dás és a Soproni csár-
dás is az õ zeneszerzõ
tehetségét igazolja,
örökíti át a mába. A
legmaradandóbb si-
kert aratott Ida-csár-
dásáról külön is szól-
va, mert annak min-
tájára a késõbbi ci-
gány zeneszerzõk
egész sereg csárdást
faragtak.

Tehetsége igencsak
hamar kibontakozott,
valóságos csodagye-
reknek számított. A
gyõri születésû, s bõ-
nyi illetékességû kis-
fiú már kilencévesen
egy gyermekzenekar
ünnepelt csillaga.
Bárhol is fordultak
meg az országban, já-
téka mindenütt magá-
val ragadta a hall-
gatóságot. Alig tizen-
négy éves, amikor
már prímásként állhat
a dobogóra, s felnõtt
zenekart irányít. Pár
év múlva már a
Dunántúl leghíresebb prímá-
saként tartják számon. 1846-
ban saját szerzeményével káp-
ráztatta el a Gyõrbe látogató
Liszt Ferencet. A gyõri banda
élén, 1847 tavaszán Pest pol-
gárait is meghódította. Amikor
1848 õszén kitör a szabad-
ságharc, igazi hazafiként
viselkedik (nem elõször és nem
is utoljára). Tizenkilenc évesen
beáll a honvédséghez katoná-
nak, katonazenésznek. Nem
akárki mellett, Klapka György
oldalán szolgál! A szabad-
ságharc majdani utolsó várvédõ
harcát vívó, nemzetközi hírû

tábornok – még ezredesként –
hadteste tábori zenekarának
vezetõjévé nevezi ki. A bukás
után sokakban tartotta a lelket
az õ zenéje. Eötvös Károly leír-
ja, hogy 1855-ben – halála elõtt
mindössze néhány hónappal –
Vörösmarty is Farkas Miska
muzsikája mellett borongott,
próbált enyhülést szerezni lelki
sebeire. 1859 szeptemberében
Farkas a vértanú miniszterel-
nök lányának, Batthyány Em-
mának az esküvõjén húzta, a
dákai kastélyparkban és a ter-
mekben. A másnap reggelig

tartó mulatság szellemét és
hangulatát a korabeli króniká-
sok úgy írták le, mint az osztrák
uralom elleni s a 48-as eszmék
melletti tüntetést. 1860-ban és
1861-ben is a hazafias érzel-
meket kívánta erõsíteni, amikor
elõbb a Honszerelem címû ze-
nedarab, majd a Széchenyi
indulót komponálta meg és
zenekara állandó repertoárjába
iktatta. Közben a külföld is
megnyílt a számára. 1857-ben
Varsóban, majd Bécsben, a
következõ években Bécsben és
Grazban, késõbb Pétervárott
szerepelt. Az 1860-as években

többször is Észak-Itália váro-
saiban turnézott, 1862-ben
pedig Hannoverbe kapott meg-
hívást. 1868-ban, a magyar
cigányzenészek közül elsõként,
az Egyesült Államokban is
megfordult. Hazatérte után há-
rom esztendeig Angliában,
majd ismét Németországban
szerez híveket a magyar muzsi-
kának. Viktória királynõtõl még
magas kitüntetést is kapott.
Amikor egyre arról jöttek a hí-
rek, hogy külhonokban milyen
nagy hódolat fogadja, itthon is a
halhatatlanoknak kijáró tisztelet

kezdte övezni. 1884-ben a
Lloyd gyõri nagytermében az õ
zenekara szolgáltatta a zenét, a
Baross Gábort, a vasminisztert
köszöntõ 240 személyes ven-
dégseregnek. Dalai és zenekara
oly népszerû lett, hogy egy
alkalommal még maga József
fõherceg is együtt énekelte
velük „Az Alföldön halász-
legény vagyok én…” kezdetû
nótát. Mûvei nyomtatásban is
megjelentek, ami – mivel õ
maga kottát nem ismert – elsõ-
sorban a nótáinak lejegyzését
oly szívesen vállaló Bolla Gá-
bor gyõri zenetanárnak köszön-

hetõ. A hangjegyeken kívül a
pénzhez sem igen értett, ahogy
idõsödött, egyre könnyebben
csurgott ki a kezei közül. A
Baross-bankettet követõen
nagyjából még négy sikeres éve
volt. Akortárs visszaemlékezõk
szerint hirtelen öregedett meg.
Virtuozitása gyorsan kopott, s
pénze is egyre apadt. Szinte
szegénynek számított már – bár
tisztes megélhetése sohasem
forgott veszélyben –, amikor
1890-ben, mindössze 61
évesen, gyõri otthonában
átszenderült a túlvilágra. Ha-

gyatéka – köztük nem keve-
sebb, mint harminchét csárdás
és az Orpheus-induló – vég-
akarata szerint, adományként a
Magyar Nemzeti Múzeum
könyvtárába, illetve kézirattárá-
ba került.

Farkas Miska 175 éve, 1829-
ben született. Azt gondolnánk,
hogy az évforduló kapcsán
mûvei gyakrabban jutnak a
hallgatókhoz, a közönséghez. A
közfigyelem azonban mintha
most is elkerülné. Ez pedig
különösen nagy méltánytalan-
ság emlékével szemben.

– Hegedûs Sándor –

H

,,Farkas Miska és zenekara tagjai, ahogy õket egy korabeli bécsi hírlap rajzolója látta’’
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma
pályázatot hirdet a 2004/2005-ös tanévre,

az általános iskolák 5., 6., 7., 8. osztályos, hat évfolyamos gimnáziumok
1., 2. osztályos, valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumok

1., 2., 3. és 4. osztályos cigány tanulói számára az alábbi ösztöndíjakra:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ TANULÓK RÉSZÉRE

1. ,,CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ” – 4,5-es tanulmányi átlag felett,
2. ,,TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” – 3,5-tõl - 4,49-es tanulmányi átlagig,

Felhívjuk azon oktatási intézmények figyelmét, ahol szöveges értékelés szerepel a bizonyítványban, szíveskedjenek a tanulók ered-
ményét érdemjegyre átszámítani és az errõl szóló igazolást csatolni a pályázathoz. 

Az ösztöndíj támogatás célja:
Elõsegíteni a középfokú továbbtanulást megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését. 

Az ösztöndíj támogatás havi összege:

1. ,,CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ ’’ esetén 
4,5–5      tanulmányi átlagig havi 6.000 Ft, félévenként 30.000 Ft.

2. ,,TANULÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT’’ esetén
4    – 4,49 tanulmányi átlagig havi 4.000 Ft, félévenként 20.000 Ft.
3,5 – 3,99 tanulmányi átlagig havi 3.000 Ft, félévenként 15.000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást tanulmányi félévenként egy összegben folyósítjuk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:                2004. SZEPTEMBER 30.
A pályázatok elbírálási határideje:                                2004. október 31.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésõbb    2004. december 15-e.

A második félévre csak annak a tanulónak kerül ismételten megállapításra a tanulmányi ösztöndíj, aki a 2004/2005-ös
tanévre vonatkozóan pályázatát 2004. szeptember 30-ig benyújtotta és a 2004/2005-ös tanév sikeresen befejezett I. félévérõl szóló
bizonyítvány hiteles másolatát, valamint a II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást (adatlap nélkül) a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány Irodájának 2005. március 31-éig megküldi, és tanulmányi átlaga megfelel a kiírásban közölt feltételeknek. 

Határidõn túl érkezett félévi bizonyítványokra nem áll módunkban az ösztöndíjat folyósítani! Kérjük, hogy a személyes adatokban
bekövetkezett változásokat (név , lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé soron kívül jelezni
szíveskedjék. 

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.
A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként

szíveskedjenek továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány irodája részére. A problémák elkerülése végett az ajánlott
szelvényt kérjük õrizze meg.

Pályázati adatlap beszerezhetõ:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1091 Budapest, Üllõi út 47-49. Telefon: 455-9030,

Fax: 455-9038), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthetõ a
www.macika.hu honlapról.

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött adatlapot,
– az 2003/2004-es tanév végén kapott bizonyítvány fénymásolatát, amelyet az iskola tintás aláírással és bélyegzõvel hitelesít (az

aláírás és a bélyegzõ nem lehet fénymásolat),
– eredeti iskolalátogatási igazolást,
– helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy helyi cigány civil szervezet, vagy kisebbségi szószóló, ennek hiányában a települési

önkormányzat jegyzõjének vagy családsegítõ szolgálatának ajánlását, mely tartalmazza, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek
megfelel. 
(felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.)

FIGYELEM!
HIÁNYOS VAGY HATÁRIDÕN TÚL ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT

ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK. (HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETÕSÉG!) 
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet
a 2004/2005-ös tanévre gimnáziumi és érettségit adó szakközépiskolai
tanulmányokat folytató, nappali tagozaton tanuló cigány diákok részére

az alábbi ösztöndíjakra:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ TANULÓK RÉSZÉRE

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

1. ,,CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ” – 4,0 tanulmányi átlag felett,
2. ,,TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” – 3,0-tól - 3,99-es tanulmányi átlagig,

Az ösztöndíj támogatás célja:
Elõsegíteni a középfokú továbbtanulást megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését. 

Az ösztöndíj támogatás havi összege:

1. ,,CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ ’’ esetén havi 7.000 Ft, félévenként 35.000 Ft.

2. ,,TANULÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT’’ esetén esetén havi 5.000 Ft, félévenként 25.000 Ft 

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást tanulmányi félévenként egy összegben folyósítjuk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:                2004. SZEPTEMBER 30.
A pályázatok elbírálási határideje:                                2004. október 31.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésõbb    2004. december 15-e.

A második félévre csak annak a tanulónak kerül ismételten megállapításra a tanulmányi ösztöndíj, aki a 2004/2005-ös
tanévre vonatkozóan pályázatát 2004. szeptember 30-ig benyújtotta és a 2004/2005-ös tanév sikeresen befejezett I. félévérõl szóló
bizonyítvány hiteles másolatát, valamint a II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást (adatlap nélkül) a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány Irodájának 2005. március 31-éig megküldi, és tanulmányi átlaga megfelel a kiírásban közölt feltételeknek. 

Határidõn túl érkezett félévi bizonyítványokra nem áll módunkban az ösztöndíjat folyósítani! Kérjük, hogy a személyes adatokban
bekövetkezett változásokat (név , lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé soron kívül jelezni
szíveskedjék. 

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként
szíveskedjenek továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány irodája részére. A problémák elkerülése végett az ajánlott szelvényt kér-
jük õrizze meg.

Pályázati adatlap beszerezhetõ:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1091 Budapest, Üllõi út 47-49. Telefon: 455-9030, Fax: 455-9038),
vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthetõ a www.macika.hu honlapról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a kitöltött adatlapot,
– az 2003/2004-es tanév végén kapott bizonyítvány fénymásolatát, amelyet az iskola tintás aláírással és bélyegzõvel hitelesít (az

aláírás és a bélyegzõ nem lehet fénymásolat),
– eredeti iskolalátogatási igazolást,
– elsõ osztályba lépõk esetén a középiskolai felvételrõl szóló értesítés másolatát és eredeti iskolalátogatási igazolást, 
– helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy helyi cigány civil szervezet, vagy kisebbségi szószóló, ennek hiányában a települési

önkormányzat jegyzõjének vagy családsegítõ szolgálatának ajánlását, mely tartalmazza, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek
megfelel. 
(felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.)

FIGYELEM!

HIÁNYOS VAGY HATÁRIDÕN TÚL ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT
ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK. (HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETÕSÉG!) 
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2004/2005-ös tanévre
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet gimnázium vagy érettségit adó
szakközépiskola utolsó négy évfolyamának esti vagy levelezõ oktatási

formájában tanuló, szakmunkásképzõ iskola, szakiskolai, illetve
technikusképzésben vagy iskolarendszeren belüli,

felsõfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali, esti, levelezõ
oktatási formában résztvevõ cigány tanulók részére. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ TANULÓK RÉSZÉRE

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, akinek a  tanulmányi átlaga legalább 3,0 és elégtelen osztályzat nélkül zárta
az elõzõ tanévet! (Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat!)

Az ösztöndíj támogatás célja:
Elõsegíteni a középfokú továbbtanulást megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését. 

Az ösztöndíj támogatás havi összege: havi 5.000 Ft, félévenként 25.000 Ft
Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást tanulmányi félévenként egy összegben folyósítjuk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:                2004. SZEPTEMBER 30.
A pályázatok elbírálási határideje:                                2004. október 31.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésõbb    2004. december 15-e.

A második félévre csak annak a tanulónak kerül ismételten megállapításra a tanulmányi ösztöndíj, aki a 2004/2005-ös
tanévre vonatkozóan pályázatát 2004. szeptember 30-ig benyújtotta és a 2004/2005-ös tanév sikeresen befejezett I. félévérõl szóló
bizonyítvány hiteles másolatát, valamint a II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást (adatlap nélkül) a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány Irodájának 2005. március 31-éig megküldi, és tanulmányi átlaga megfelel a kiírásban közölt feltételeknek. 

Határidõn túl érkezett félévi bizonyítványokra nem áll módunkban az ösztöndíjat folyósítani! Kérjük, hogy a személyes adatokban
bekövetkezett változásokat (név , lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé soron kívül jelezni
szíveskedjék. 

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.
A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként

szíveskedjenek továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány irodája részére. A problémák elkerülése végett az ajánlott
szelvényt kérjük õrizze meg.

Pályázati adatlap beszerezhetõ:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1091 Budapest, Üllõi út 47-49. Telefon: 455-9030,

Fax: 455-9038), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthetõ a
www.macika.hu honlapról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött adatlapot,
– a 2003/2004-es tanév végi bizonyítvány fénymásolatát, amelyet az iskola tintás aláírással és bélyegzõvel hitelesít (az aláírás és

bélyegzõ nem lehet fénymásolat),
– akik a 2004/2005-ös tanévben kezdik meg "középiskolai" tanulmányaikat, a 8. osztályos év végi bizonyítvány fénymásolatát, 
– akik a 2004/2005-ös tanévben kezdik meg tanulmányaikat technikusképzõben, vagy felsõfokú szakképesítést nyújtó képzésben,

azok a legmagasabb iskolai végzettségrõl szóló bizonyítvány és érettségi bizonyítvány fénymásolatát,
– akik korábban fejezték be általános vagy középiskolai tanulmányaikat, de a 2004/2005-ös tanévben szeretnék folytatni közép-

vagy felsõfokú szakképesítést nyújtó tanulmányaikat, szíveskedjenek pályázatukhoz mellékelni a meglévõ legmagasabb iskolai
végzettséget igazoló bizonyítvány hitelesített másolatát. 

– eredeti iskolalátogatási igazolást, 
– elsõ osztályba lépõk esetén a középiskolai felvételrõl szóló értesítés másolatát és eredeti iskolalátogatási igazolást, 
– helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy helyi cigány civil szervezet, vagy kisebbségi szószóló, ennek hiányában a települési

önkormányzat jegyzõjének vagy családsegítõ szolgálatának ajánlását, mely tartalmazza, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek
megfelel.
(felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlástnem fogadunk el.)

FIGYELEM!
HIÁNYOS VAGY HATÁRIDÕN TÚL ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT

ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK. (HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETÕSÉG!) 
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A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány a 2004/2005-ös tanévre
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet azon fõiskolai, illetve egyetemi

tanulmányaikat nappali tagozaton folytató cigány hallgatók részére, akik
az elsõ diploma megszerzéséért tanulnak és a képzés végén fõiskolai

vagy egyetemi diplomát kapnak.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ TANULÓK RÉSZÉRE

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

Az ösztöndíj támogatás havi összege: 12.000 Ft, félévenként 60.000 Ft
Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást tanulmányi félévenként egy összegben folyósítjuk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:                2004. SZEPTEMBER 30.
A pályázatok elbírálási határideje:                                2004. október 31.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésõbb    2004. december 15-e.

A második félévre csak annak a tanulónak kerül ismételten megállapításra a tanulmányi ösztöndíj, aki a 2004/2005-ös
tanévre vonatkozóan pályázatát 2004. szeptember 30-ig benyújtotta és a 2004/2005-ös tanév sikeresen befejezett I. félévérõl szóló
bizonyítvány hiteles másolatát, valamint a II. félévre szóló iskolalátogatási igazolást (adatlap nélkül) a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány Irodájának 2005. március 31-éig megküldi, és tanulmányi átlaga megfelel a kiírásban közölt feltételeknek. 

Határidõn túl érkezett félévi bizonyítványokra nem áll módunkban az ösztöndíjat folyósítani! Kérjük, hogy a személyes adatokban
bekövetkezett változásokat (név , lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé soron kívül jelezni
szíveskedjék. 

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként
szíveskedjenek továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány irodája részére. A problémák elkerülése végett az ajánlott
szelvényt kérjük õrizze meg.

Pályázati adatlap beszerezhetõ:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1091 Budapest, Üllõi út 47-49. Telefon: 455-9030,
Fax: 455-9038), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthetõ a
www.macika.hu honlapról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a kitöltött adatlapot,-
– a 2003/2004-es tanév végi, tanulmányi átlaggal lezárt index fénymásolatát, amelyet a tanintézet tintás aláírással és bélyegzõvel

hitelesít (az aláírás és a bélyegzõ nem lehet fénymásolat). A KREDIT pontokat tartalmazó indexeket az adott oktatási intézmény
tanulmányi osztálya a helyi szabályozásnak megfelelõen az 5 fokozatú értékelésre számítsa át. 
(amennyiben ez nem lehetséges, felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak abban az esetben fogadható el a félév érvényesnek,
amennyiben min. 15 kreditpontot ért el.)

– akik a 2004/2005-ös tanévben kezdik meg felsõfokú tanulmányaikat, az érettségi bizonyítvány és a felvételrõl szóló értesítõ
fénymásolatát,

– a 2004/2005-ös tanévrõl szóló eredeti hallgatói jogviszony igazolást, 
– helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy cigány civil szervezet, vagy kisebbségi szószóló, ennek hiányában a települési

önkormányzat jegyzõjének vagy családsegítõ szolgálatának ajánlását, mely tartalmazza, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek
megfelel.    
(felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.)

FIGYELEM!

HIÁNYOS VAGY HATÁRIDÕN TÚL ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT
ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK. (HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETÕSÉG!) 
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GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

Altató

Királyfim, királyfim,
gyönyörû magzatom:
édes imádságom,
parányka templomom.
Selymes szempillájú
álmom, boldogságom.
Hunyd be két szemed.
Ne félj a sötéttõl,
itt maradok veled,
s álmodunk, álmodunk
szép holnapot neked.

SSzzééccssii  MMaaggddaa

Sojárdo

Muro krályo, krályoro
mángé áblyoldo cigno:
táj rudjipo ché guglyi,
iko-piko khángéri.
Phánruno cimplyáki
muro suno, bukorijá.
Kér télé tyé duj jákhá.
Kat’ho tunyáriko ná dárá,
káthé torgyuváv tusá,
táj dás suno, dás lindrá
pálá tyiro dé té hárá.

Az  esõ

Szitál az esõ,
nincs benne erõ.
Mégis megitatja
azt, aki õt áhítja:
áhítja a virág,
áhítja a föld.
Így lesz körülöttünk
minden csupa zöld.

O  brishind

Pérkérél o brishind,
náj ándé lésté zor.
Táj shorkérél kodolés,
kon trusályinél pé lés:
trusályvél lés luludji,
trusályvél lés phuv.
Kádé kérdjol krujál áméndé
sáko golo zeleno.

Szécsi Magda:
Homoktorta szüret címû könyvébõl 

összeállította: Paksi Éva
Cigányra fordította: Szentesi János
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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 várjuk felajánlásaikat:

Rékasi Edvárd: 11774457-04205221

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

Önökhöz/Hozzátok segítségért!

Megvásárolták a festményt!
Tisztelt Szerkesztõség!

Lapjukban értesültünk a lehetõségrõl, hogy az
általunk igen tisztelt Oláh Mara festõmûvésznõ
egyik képe megvásárolható, mellyel segíthetünk
egy abonyi kislányon.

Tisztelt Fõszerkesztõnõ!

Örömmel tájékoztatom, hogy iskolánk dolgo-
zói, tanárok, munkatársak összeadtak annyi pénzt,
hogy tegnap délután, (június 17-én), Abonyban
megvásároltuk a festményt. Tekintettel a mû-
vésznõre, a képet bekereteztetjük és a tanári
szobában helyezzük el. Mindezek mellett még-
egyszer köszönöm, hogy felhívták figyelmünket a
lehetõségre és ezzel is segíthettünk egy embertár-
sunkon.

Tisztelettel: Csillei Béla igazgató
Köszönjük a szolnoki Dr. Hegedûs T. András Alapítványi Középiskola munkatársainak a szép és

nemes gesztust!   A Szerkesztõség. 



2004. júniusLD26

KOS (III. 21.–IV. 20.) – A Kosok-
nak nagy szükségük van az érzelmi
támogatásra azoktól, akikkel együtt
laknak. Szeretik érezni, hogy
szeretik, de nem majomszeretettel és

korlátozóan. Fontos, hogy elkerüljék a vezető szerepet
otthon! Ölelgesse és csókolgassa sokszor partnerét,
mert nagy türelem kell ahhoz, hogy együtt éljen egy
Kossal. Önnek olyan otthonra van szüksége, ami
lehetővé teszi, hogy aktív legyen. Olyan berendezési
tárgyakra van szüksége, amik tartósak és egyben
gyönyörűek is. 

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –  Az átla-
gos Bika a nagy és kényelmes otthont
kedveli, ahol biztonságban érezheti
magát. Imádják az óriási karosszéket
és a nagy és csábító ágyakat. A Bikák

uralkodó bolygójának, a Vénusznak a hatására nagyon
szeretik a kedves dolgokat és az arany csillogását
otthonukban. ABikák nagyon makacsak, azt hiszik, hogy
a dolgokat csak egy lehetséges módon lehet
megközelíteni, és ez a saját elképzelésük. A pároknak
egyenrangú félként kell(enne) kezelniük egymást. Ha
túlságosan szigorú a családtagokhoz, akkor nem kizárt,
hogy megfutamodnak az átlagos Bika elöl. Pedig a
család nagyon fontos az e jegyben születetteknek, mivel
ez jelenti a stabilitást az életükben...

IKREK (V. 21.–VI. 21.) – Az
otthont bázisnak tekintik. Az Ikrek
szeretik a szellős, világos lakást és
olyan helyen kell lakniuk, ahol nap
mint nap ki vannak téve mentális

ösztönzésnek. Az Ikrek kiváló kommunikátorok, szük-
ségük van arra, hogy érdekes emberekkel folytassanak
intelligens beszélgetéseket. Az otthoni élettel kapcso-
latos napi rutin az idegeikre megy, és a legtöbb Iker,
még a házimunka gondolatától is megriad. Gyermekeit
és kedvesét gyakran csípős megjegyzésekkel illeti. Az
Ikrek hajlamosak érzelmileg elhatárolódni a kapcso-
lataikban, még házastársuktól is. Próbáljon erősebb
kapcsolatot kiépíteni azokkal, akiket szeret...

RÁK (VI. 22.–VII. 22.) – A
Rákok számára az otthon menedéket
jelent a világ elől. Az otthonuk föld-
rajzi elhelyezkedése nem annyira
fontos, mint az otthonuk belseje. A

szobák tele vannak személyes tárgyaikkal, emlékeikkel.
Nagy kihívást jelent a Rákok számára, hogy rendkívül

érzékeny természetükkel megbirkózzanak! Ne várja el
a családtagoktól, hogy az összes érzelmi szükségletét
kielégítsék, és ne keltsen bennük bűntudatot, és főleg
ne manipulálja őket ezzel. Ismerős Rák-típusú mondat:
,,Bezzeg én mindent megtettem érted..." Az ilyen
manőverezéseket zokon veszik az emberek. Ön rend-
kívül kedves tud lenni! Ezt hangsúlyozza a családi kör-
ben. Persze azt se engedje, hogy a végsőkig
kihasználják...

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII.
23.) – Otthonuk a saját váruk! Az
Oroszlán olyan környezetben a leg-
boldogabb, ami gazdagságról árul-
kodik, és ami a legjobb helyen van

ahhoz, hogy fontos embereknek hihesse magát.
Gyakran rongyrázó, de melegszívű és nagyon büszke
az eredményeire. Bár magabiztosak, mégis szükségük
van a család támogatására és megértésére. Érzelmeik
a családban rendíthetetlenek, és elvárják, hogy mások
érzelmei is hasonlóak legyenek. Híresen gyermekcent-
rikusak! A gyermekeik szükségleteit elsődlegesnek te-
kintik. Nagyon sokat foglalkoznak a család jólétével.
Aranyketrecben tartják kedvesüket, gyermekeiket...
Akik egy idő után fejvesztve menekülnek! Meg kell érte-
nie, hogy a jelenlétére sokkal nagyobb szükségük van,
mint az ajándékaira...

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.) – A
Szüzek ideális otthona vonzó,
csendes és gyönyörűen berendezett.
Az átlag Szüzek aktív életet élnek, és
idejükbe nem fér bele a lakásta-

karítás. Imádják a kertet, a szép zöld gyepet. Ahogy
idősebbek lesznek, úgy nőnek meg a szükségleteik,
ezért valószínűleg többször fognak költözködni, amíg
megtalálják végső otthonukat. Szeretik a kényelmet. Ha
mindennapi rutinjukat megzavarják, akkor kifinomult
idegrendszerük hamar nyugtalanná válhat. A beto-
lakodó barátok és a sógorság nagyon felbosszantják.
Nem szabad hagyniuk, hogy addig halmozódjon a fe-
szültség, amíg szét nem robbannak: Tudassák a láto-
gatókkal, hogy egyáltalán nem teszik boldoggá a jelen-
létükkel. Családtagjaival szigorú és végtelenül kritikus,
minden Szűz szülött. Ez ki ül az otthonuk hangulatára...

MÉRLEG (IX. 24.–X. 23.) – A
Mérlegek uralkodó bolygója a Vé-
nusz, ezért nagyon fontosnak tartják
a szépséget és a harmóniát. Kis
pénzből is barátságos otthont tudnak

teremteni. A Mérlegek erősen vágynak a békességre és
szinte bármit képesek megtenni, hogy megteremtsék
az otthonuk harmóniáját. Ez azonban szélsőségekbe is
átcsaphat, ami alááshatja a saját önértékelésüket és
ettől kényelmetlenül és jelentéktelennek érezhetik
magukat a saját otthonukban. Legyen öntudatosabb a
saját szükségleteivel kapcsolatban...

SKORPIÓ (X. 24.–XI. 22.) –
Önök nagyon élvezik a családi élet
adok-kapok játékát és a magány
örömét. Mindig a függetlenséget
keresik és ez megmutatkozik abban

is, ahogy otthonukat berendezik. Szeretik ha otthonuk

látványos. Nagyon ragaszkodnak bizonyos dolgok-
hoz, amiket nem piszkálhat nem érinthet meg senki:
Könyv, szobor, stb. Próbálja meg elkerülni e jegy
szülött, hogy állandóan irányítása alatt tartsa azokat,
akikkel együtt él. Annyira erőszakos ugyanis a ter-
mészete, hogy megijesztheti őket tudatosan vagy
tudat alatt. Ha egy kicsit alábbhagy az uralkodási
mániájával, akkor sokkal kellemesebb családi légkört
teremthet...

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.) –
Tágas terek, világos, szellős
környezet. Ezt kedvelik a Nyilasok.
Minél nagyobb az otthonuk, annál
hosszabb ideig fognak ott élni az

átlag Nyilasok. Végtelenül független emberek, utálnak
és megtorolnak minden korlátozást! Amikor házasok,
akkor is szeretnek szabadok lenni. Ha egy kicsit jobban
érdekelnék az otthoni dolgok, akkor nagymértékben
tudná fejleszteni otthonát...

BAK (XII. 22.–I. 20.) – A Bakok
szeretik ha otthonuk csendes. Sokat
jelent számukra, hogy hogyan van
berendezve a lakásuk. Otthonuk sok
esetben lenyűgözi a látogatókat!

Olyan otthont szeretnének, ami semmiben nem
szenved hiányt, ugyanakkor nem szívesen költenek túl
sok pénzt rá. Ha olyan a munkája, ami szigort és fegyel-
met követel, akkor ezt a fajta magatartást ne vigye
haza, mert megkeseríti szerettei életét, bár a Bak
szülöttek nagyon nagy hányada él egyedül, de nem
magányosan. Így aztán azt vihetnek haza, amit csak
akarnak: munkát, mérget, szigort. Azért ne felejtse el,
hogy Ön is megérdemli az odafigyelést!

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.) –
Kiszámíthatatlanok otthonukat ille-
tően, mint minden másban! Hajla-
mosak a pillanat hatása alatt
megvenni vagy elhagyni egy lakást

egyetlen ok miatt, ami vonzza vagy taszítja őket.
Szeretik, ha barátaik jól érzik magukat a lakásban. A
Vízöntők életstílusa sokban különbözik az átlagem-
berétől, de ez egyáltalán nem izgatja őket, mert
szeretnek mások lenni. A Vízöntő hajlamos közönyössé
válni kapcsolataiban, még a családi életben is. Ha egy
kicsit melegebb lenne, akkor boldogabb lenne a családi
élete is...

HALAK (II. 20.–III. 20.) – A
Neptunusznak köszönhetően a
Halak szeretik a békét és a szépet.
Otthonuk tele van puha párnákkal.
Imádják a sejtelmes megvilágítást.

Érzékeny természetüknek szüksége van a csendre és
a nyugalomra, hogy elfeledkezhessenek a világ
nehézségeiről. A munkahelyükön viszont szeretnek
nyüzsögni. Néha nagy terhet jelent számukra a család
és főleg a gyerekek. A Halak jegyű embert úgy lehet
boldoggá tenni, ha naponta lehetőséget nyújtanak
neki egy kevés egyedül létre. A kemény valóság fe-
szültségét úgy csökkentheti, ha rögtön kezeli a prob-
lémákat, mihelyt felmerülnek...

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
2222 0000 0000 4444 ....     jjjj úúúú llll iiii uuuu ssss
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (továbbiakban NEKH) 
a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl szóló

2003. évi CXVI. törvény 1. sz. mellékletének X. fejezet,  3. cím,
5. kiemelt elõirányzatban szereplõ "Egyéb mûködési célú támogatások,

kiadások" keret terhére, valamint a romák társadalmi integrációját
elõsegítõ kormányzati programról és az azzal összefüggõ intézkedésekrõl

szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat feladataival összhangban
15 millió Ft-os keretösszeggel pályázatot hirdet a roma kultúra,

nyelvi értékek és hagyományok megõrzését szolgáló,
valamint a romákról alkotott reális kép kialakítását elõsegítõ programok

megvalósítására.

A pályázat célja: 

A keret elsõsorban a roma kulturális értékek digi-
tális rendszerben történõ rögzítését szolgálja. (pl.:
film, könyv, kiadvány CD-n vagy DVD lemezen
rögzített formátumban, mely alkalmas számí-
tógépen vagy DVD lejátszón való megjelenítésre)

A pályázók köre: 

– cigány kisebbségi önkormányzatok, 
– cigány civil szervezetek (pl.: egyesületek, alapít-

ványok)
– közalapítványok
– pályázati célban megjelölt tevékenységgel fog-

lalkozó betéti társaságok, korlátolt felelõsségû
társaságok, közhasznú társaságok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– A kitöltött pályázati adatlapot,
– az igényt megalapozó dokumentumokat (a

pályázó korábbi roma kultúra, illetve média
területével kapcsolatos tevékenységének bemu-
tatása)

– a project leírása (csatolva: kézirat, forgatókönyv,
továbbá képi megjelenítésre alkalmas elõzetes
videokazetta, CD, DVD stb.), 

– teljes költségvetés, részletes árajánlatokkal
alátámasztva, más forrásból származó támogatá-
sok feltûntetésével,

– hiteles cégbírósági bejegyzés, 30 napnál nem
régebbi cégkivonat, bírósági nyilvántartásba
vételt igazoló végzés,

– érvényes alapszabály, alapító okirat másolata
(kisebbségi önkormányzatok esetén helyi
választási bizottság által hitelesített alakuló ülés-
rõl szóló jegyzõkönyv)  

– elõszerzõdést, szerzõdést, vagy egyéb dokumen-
tumot, amelyet a pályázó kötött a pályázatban
meghirdetett tevékenységgel kapcsolatos kivite-
lezésre, film esetén bemutatásra vonatkozó
elõzetes szándéknyilatkozat is, 

– a pályázati adatlap mellékletét képezõ nyi-
latkozatot.

A pályázati adatlap és mellékletei
egy példányban nyújtandók be: 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökének
címezve (1388 Budapest, Pf.: 73.) 

Benyújtási határidõ:

2004. június 1-tõl szeptember 30-áig folyamatos, a
meghirdetett keretösszeg erejéig. 

A támogatás formája: vissza nem térítendõ
támogatás. 

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A
határidõn túl vagy hiányosan beérkezõ pályázatok
érvénytelenek. A NEKH a kedvezményezettekkel
szerzõdést köt, szakmai és pénzügyi szempontok
szerint ellenõrzi a megítélt pályázatok célszerinti
felhasználását.
A pályázathoz szükséges adatlap letölthetõ: a
www.romaweb.hu vagy www.meh.hu/nekh, hon-
lapról, illetve kérésre postán megküldjük. 

Telefon: 266-6343. Fax: 266-1215; e-mail:
nekh.titkarsag@mail.datanet.hu


