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A Kisújszállás Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
2005. augusztus 12-én rendezte

meg, immár hagyománnyá vált
„Roma napját”, amellyel bi-
zonyítani kívánta, hogy a ci-
gányságnak helye van a város
életében. E napnak az egyik a
fõszereplõi a gyermekek, ré-
szükre színes szabadtéri prog-
ramokat biztosítottunk, hogy
minél több vidám gyermek
arcot lássunk bõrszíntõl függet-
lenül. Szegény, de színes vilá-
gunkba betekintést nyerhetett
az érdeklõdõ többség, valamint
egy felhõtlen nap keretében
szórakozást biztosítottunk a
családok számára is

A roma és magyar gyerekek
együtt ismerhették meg a ci-
gány kultúrát (zene, tánc, vers,

próza…) játékos „Ki Mit Tud?”
formájában. A résztvevõ gyer-
mekeknek egész napos ellátást
biztosítottunk, a vetélkedõket
pedig értékes ajándékokkal dí-
jaztuk (iskolatáskákat, iskolai
tanszereket, édességeket) kap-
tak a fellépõk. A Kisújszállási
Súlyemelõ és Szabadidõ SE
bemutatójával népszerûsítette a
súlyemelõ sportot a jövõ spor-
tolói körében.

Délután a Szabadság téri
iskolaépületben került sor az
„Oktatási Fórumra”, melynek
célja, hogy legfelsõbb szinten
tájékoztatót tartsunk az érdek-
lõdõknek, a roma gyermekek
integrációjáról, a minisztériumi

szintû törekvésekrõl, amelyek
véleményünk szerint összefüg-
gésben vannak a helyi felada-
tokkal.

Elõadást tartott Daróczi Gá-
bor roma oktatási miniszteri
biztos, Farkas Flórián, a Lun-
go Drom Országos Cigány Ér-
dekvédelmi és Polgári Szövet-
ség vezetõje, Palágyi Gábor
polgármester úr, Barta Jenõné
az Arany János Általános Iskola
igazgatója, Varga Vincéné a
Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatója és Szûcs János a Re-
formátus Általános Iskola igaz-
gatója. A roma érdeklõdõ szü-
lõk mellett a karcagi CKÖ veze-
tõsége és helyi települési kép-
viselõ is részt vett a fórumon.

A nap befejezéséül cigány
bált rendeztünk a strand étte-
remben, ahol vendégeinket bir-
kavacsorával és zenés esttel
vártuk, a zenét a Lukács Trió
szolgáltatta.

Köszönjük a pénzbeli támo-
gatást Varga Attilának, Farkas
Attilának, Kemény Attilának,
Kovács Józsefnek, valamint
Kisújszállás Város Önkor-
mányzatának. 

Ezúton szeretném kifejezni
köszönetemet mindazoknak,
akik segítettek megszervezni és
lebonyolítani ezt a rendez-
vényt: a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ igazgatójának, Janó
Lajosnak, az Arany János Vá-
rosi Könyvtár részérõl Piller
Adriennek, az Illéssy Sándor
Szakközép és Szakmunkás-
képzõ Iskola részérõl Major
Zitának, és a Kisújszállási
Súlyemelõ és Szabadidõ SE
vezetõjének Szabolcsi Károly-
nak.                

Kovács Józsefné
a Cigány Kisebbségi

Önkormányzat elnöke
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2005. szeptember 3-án, szombaton, tanúja voltam annak, hogy két
bõrfejû állat megrugdosott egy cigány házaspárt a Normafánál.
Éppen rétest ettünk a barátaimmal, amikor felfigyeltünk az
üvöltözésre. Persze, hogy oda rohantunk. Ha magyarokat vertek
volna, akkor sem néztük volna tétlenül. Gyerekkorom óta azt val-
lom, hogy elõttem nem alázhatnak meg egyetlen embert sem,
legyen az cigány, vagy német turista, akit a jegyellenõrök 20 ezer
forinttal büntettek volna meg a 47-es villamoson, ha hagyom. De
nem hagytam. A bõrfejûek megijedtek látva a túlerõt,  motorra
pattantak, és onnan vicsorogtak ránk. Amikor telefonálni akartam
a rendõrségre, a megvert pár azt mondta nem érdemes, volt már
ilyenben részük és nem tettek semmit. 

– Vidékrõl jöttünk megnézni a Mátyás Király fáját, mert a
papunk beszélt róla, de már nincs fa, ahogy igazság sincs...
Marikám rózsáskendõjébe kötöttek bele, meg hát látszik rajtunk
amúgy is, hogy cigányok vagyunk... Megette a fene az egészet -
legyintett a férfi és elindultak lefelé a hegyrõl... Hány, de hány
ilyen eset marad titokban, gondoltam rosszkedvûen és tehe-
tetlenül. Ebbõl a rosszkedvbõl született meg az önszépítõ faji nár-
cizmus címû ,,gondolmányom”, de megírása után sem lettem
nyugodtabb: talán ebben a pillanatban is ütnek valakit a mássága
miatt! – jajdultam fel gondolatban.

k k k

Nem csak Európában, hanem az egész világon dühöng az
idegenellenesség. Most ne tapsolj Kedves Olvasó, hogy nálunk
csak lappang, mert ezzel jól becsapod magad: itt is dühöng csak
jól (rosszul) sminkelik magukat az elkövetõk, lehetõleg sok
pirossal, mint a vér, vagy acélbetétes bakanccsal. Komcsi vagy
fasiszta egy kutya!!! Gyûlöletük elnyeli a földet, mint kozmosz
mocskát a fekete lyukak. Mondják, hogy válságos idõszakokban
ez mindig így van, nem csak az idõjárás bolondul meg, hanem az
emberek is, akik egyszer csak idegennek látják az ismerõst, a 650
éve velük szenvedõ ismerõsben bajuk okát. A bajok oka meg csak
annyi, hogy a másik is levegõvel tölti meg a tüdejét és ez szá-
mukra felháborító, hiszen úgy gondolják, egyesek tüdeje
tüdõsebb tüdõ, mint másoké: egy cigány, egy kínai, egy erdélyi
vagy felvidéki magyar minek lélegezzen? Kár beléjük! – mond-
ják a ,,nagy tüdõsök”, akik persze, ,,nem” idegengyûlölõk, á nem!
Csak megszépített önarckép imádók, ami ugye nem büntetendõ,
elvégre a másik ember mindig lehet csúnya, buta, undorító meg
mocskos féreg, csak õk nem! Vajon mibõl eredhet a gyûlölködõk
önszépítõ faji nárcizmusa? Azt gondolom, hogy lelkük mélyén
csúfnak, lelki és szellemi veszettnek, tehetetlennek érzik magukat,
és a külsõ testi jegyeikre is kiterjedõ csökkent értéktudatukat
törvényszerûen és logikusan az önszépítõ faji nárcizmus váltja fel,
ami rajtunk cigányokon csapódik le és más itt élõ kisebbségeken.
De fõleg rajtunk, mert mi romák (ez a 900 ezres kisebbség itt
Magyarországon nem képezi India kitolt karját.) Nincs anyaorszá-
gunk, tõlünk nem kell félni, kiszolgáltatottak és védtelenek
vagyunk az egész világgal szemben... És nem múlik el nap anél-
kül, hogy ezt ne tudatosítanák bennünk, ellenünk irányuló ag-
resszív, megalázó cselekedetekkel! 

Egyébként miért is képeznénk mi India Magyarországra
,,telepített” karját, ha egyszer mindannyian magyarnak érezzük
magunkat! Egyszerûen nevetségesek a falfirkák: ,,a cigányok
takarodjanak vissza Indiába!” Miért?! És aki írta, õ hová takarod-

jon?! Honnan tudja, hogy nincs-e õsei között cigány, ruszin,
örmény, szerb? Sehonnan! 

Persze tagadhatatlan és természetes, hogy mi cigányok is
átéljük az önszépítõ faji nárcizmust, de ennek következ-
ményeként, nem gyilkolunk le senkit, nem alázunk meg más
népcsoportokat, nem dolgozunk ki minket igazoló elveket mások
teljes kiirtásához: csak kihangsúlyozzuk öntudatosan vagy öntu-
datlanul a ránk jellemzõ testi jegyeinket, akár dacból, akár békés
lázadásból, és dalainkban valljuk meg, hogy a barnabõr, a fekete
göndör, erõsszálú (ázsiai) haj és fekete csillogó szemünk a
legszebb a világon!, nekünk... Testi jegyeink, öltözködésünk túl-
zott kiemelése, érzéseink, gondolkodásmódunk keleti jelleg-
zetességei (életöröm, szenvedély, bizalmatlanság, óvatosság,
túlélés, belenyugvás, színpompa, arany, fény és nap imádatunk)
elutasítást és ízléstelen ellenszenvet kelt más népekben. Azok a
romák, akik félnek vállalni önmagukat szõkére vagy vörösre fes-
tik a hajukat és izzadva, iparkodva követik az önmagukkal
elégedett nem romák öltözködési szokásait is. Ez nem lenne baj,
ha nem félelmükben tennék... Ha nem a görcsös megfelelés,
beolvadás vágya kergetné õket végig az életen! Én megértem a
beolvadni vágyó cigányokat: a félelem, a kívülállás, a kitaszí-
tottság, a lenézettség sárkányaival hadakoznak reménytelenül!
Mindig, de mindig cigányok maradnak a nem cigányok
szemében, bármit tesznek is, bármit is érnek el az életben...
Szerezzenek akár öt diplomát, legyen villájuk a Rózsadombon,
beszéljenek hét idegen nyelvet, hozzanak munkájukkal dicsõséget
az országnak, akkor is, akkor is, akkor is csak cigányok maradnak,
lenézhetõ, megrugdosható idegenek!

A faji elõítéletek akkor válnak az együttélés és a fejlõdés gát-
jaivá, ha erkölcsi és értelmi megkülönböztetéssel párosulnak.
Tudományosan egyáltalán nem igazolható a testalkat, az erkölcs
és az értelem összefüggése és kölcsönös meghatározottsága.
Rólunk mégis sok nép azt hiszi Európában, hogy buták, lusták és
buják vagyunk. Nekünk cigányoknak lehet ezen jót röhögni, ha
éppen nem sírunk rajta, hogy ennyire és akarattal félreismernek
bennünket, mert ilyennek, ilyen alsóbbrendûnek akarnak tudni.
Ez szörnyû! Hiába az irodalmunk, a képzõmûvészetünk, és hiába
a világhírû cigányzenénk (ami legalább hat is idõnként) nem vál-
toztatja meg a nem cigányok felfogását velünk kapcsolatban 5
percnél tovább. Ha elhallgat a zene, újból mocskos cigányokká
válunk a szemükben, és elhúzódnak tõlünk, mint a leprásoktól.
Természetesen vannak kivételek, vannak (kevesen) akik elfogad-
nak bennünket, de elõbb-utóbb ezek a nem cigányok is leprásokká
válnak saját környezetükben, miattunk, mert sorsközösséget vál-
lalnak velünk... (Jézus zokog minket figyelve, szenvedéseinket
látva!!!) –

Nem tudom mit hoz számunkra, a gyerekeink, az unokáink
számára ez az évszázad? Ha sejtem is, nem írom le, nehogy falra
fessem az ördögöt... Az ördög végleg el is pusztulhatna, ha a
földön minden egyes ember megtanulná, és képes lenne elfogad-
ni azt az igazságot, hogy semmiféle értelmi különbség nincs a
világ népei között, csak az indíttatás és az irányultság, valamint a
lehetõségek tágabb vagy szûkebb köre lehet meghatározó. De
addig, míg ez bele nem ég a világ tudatába, még sok-sok kicsiny
népcsoport fogja megszenvedni azt, hogy más, és, hogy számukra
a másságuk szent és sérthetetlen...

JEGYZET

Szécsi Magda

Önszépítõ
faji nárcizmus...
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TÜNTETÉS

Békés demonstrációt szer-
vezett szeptember 9-én délután
a Roma Polgárjogi Alapítvány
a Miniszterelnöki Hivatal épü-
lete elé, hogy felhívják a figyel-
met a magyarországi cigányság
,,nyomorúságos és tarthatatlan
helyzetére". A demonstráción
azt szeretnék elérni, hogy a II.
Nemzeti Fejlesztési Tervben
nevesítve szerepeltessék a ro-
mákra szánt pénzeket, a közel
25 ezer cigány tanulót érintõ
közalapítványi ösztöndíjakat
még az idei tanév elején fizes-
sék ki, és a kormányzat számol-
jon el az elmúlt három évben
végzett, romákat érintõ dönté-
seirõl. Makai István a RomNet-
nek adott tájékoztatója szerint a
demonstrációval nem valaki
ellen, hanem valami mellett
emelik fel a hangjukat.

SZÛRÕVIZSGÁLAT

Térítésmentes ultrahangos
szûrõvizsgálatra várja Szol-
nokon a MÁV kórház rönt-

genosztálya a 30 és 50 év kö-
zötti roma nõket naponta
7–14 óráig.

KAMERÁKKAL
TARTANÁNAK RENDET
A ROMATELEPEN

A kelet-szlovákiai Eperjes
önkormányzata azt tervezi,
hogy térfigyelõ kamerákat he-
lyez el a Staná Tehelna cigány
lakótelepen. Ez az a telep, amit
korábban a környékbeliek –
meg nem erõsített hírek szerint
– az önkormányzat betonfallal,
vagy kerítéssel akart leválasz-
tani. Most az önkormányzat
egyik bizottságának javaslatára
a lakótelepet térfigyelõ kame-
rákkal kívánja felszerelni, ame-
lyeken keresztül a városi rend-
õrség figyelné az ott élõ romá-
kat. A romák aláírásgyûjtésbe
kezdtek a kamerák ellen, ame-
lyeket diszkriminatívnak tar-
tanak. A lakótelep 176 szükség-
lakásból áll. Az egy-két szobás
lakásokban hivatalosan 1180,
de az ottani szociális munkások
szerint 1700 ember lakik. 

KURZUS ÚJSÁGÍRÓKNAK
ROMÁKRÓL

Az ország különbözõ médi-
umaiban tevékenykedõ újság-
írók vettek részt 2005 áprilisá-
ban azon a két napos kurzuson,
amelyen a romák médiában va-
ló megjelenítése volt a téma. A
program az ,,Összetartó Társa-
dalomért” az Ifjúsági, Család-
ügyi, Szociális és Egészségügyi
Minisztérium (ICSSZEM) és a
Közép-Európai Egyetem közös
programjának szeptember 6.-i
záró ünnepségén Hornungné
Rauh Edit, a tárca helyettes
államtitkára okleveleket adott
át a tanfolyamon résztvevõk-
nek.

JOGORVOSLATI
LEHETÕSÉG
AZ ÁLFOGYATÉKOS
GYERMEKEKNEK

A jog adta lehetõséggel kell
élni azon gyerekek érdeké-
ben, akikrõl kiderül, hogy
nem fogyatékosok, mégis spe-
ciális oktatásban részesülnek

– mondta Mohácsi Viktória a
európai parlamenti képviselõ
sajtótájékoztatóján. Augusz-
tus közepén tíz napos tábort
szerveztek 61 enyhe fokban
értelmi fogyatékosnak nyil-
vántartott roma gyereknek a
felsõtárkányi Park Hotel Tál-
tosban, ahol független szak-
értõk mérték fel a gyerekek
fogyatékosságát. Az ország 9
megyéjébõl összesen 61 vélet-
lenszerûen kiválasztott, sze-
gény családi háttérrel ren-
delkezõ, többségében 12–16
év közötti iskolás üdülhetett
az Európai Parlament támo-
gatásával. 

A nyaralás során végzett
felmérés szerint 17 gyerekrõl
derült ki, hogy speciális ok-
tatásra járnak, bár nem fo-
gyatékosok. A sajtótájékoz-
tatón kiadott közlemény sze-
rint az eddigi tapasztalatok és
különbözõ kimutatások is iga-
zolták, hogy Magyarországon
feltûnõen magas a fogyaté-
kosnak minõsített gyermekek
aránya, s ezen belül is felül-
reprezentáltak a roma gyere-
kek. 

RENDÕRI INTÉZKEDÉS
KÖZBEN MEGVERTEK
EGY ROMA CSALÁDOT
KÖRMENDEN 

Egy körmendi roma család
állítása szerint csaknem 20 fe-
kete ruhás férfi és egy helyi
rendõr támadt rájuk saját laká-
sukban. Gumibottal és viperá-
val ütlegelték õket, egyikõjükre
pisztolyt is rántottak. Két ka-
maszlányt is bántottak. A Kör-
mendi Rendõrkapitányság ve-
zetõje szerint az intézkedés
szabályos volt. (RomNet)

ÖSSZEFOGÁS
AZ AMARO DROM-ÉRT

Nemzetközi összefogásra
szólítja fel az uniós tagorszá-
gok hazai képviselõit, a nem-
zetközi alapítványokat, továb-
bá a magyarországi civilszer-
vezeteket és a cigány kisebbsé-
gi önkormányzatok képviselõit
az Integrációs Roma Szö-
vetség (IRSZ), hogy elõfize-
téssel tartsák életben az Amaro

Fotó: Nyári Gyula

NEMZETKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL

A Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület szervezésében szeptember 10-én családi
napot rendeztek Budapesten, a Népligetben a kultúráért és az emberi jogokért. Különbözõ
nemzetek zenéi és produkció kaptak szerepet ezen a napon. A rendezvényen többek között
fellépett az Afro Magic zenekar, Djoliba és Pethõ Kincsõ színész, táncmûvész.



Drom címû cigány kulturális
és közéleti magazint.

A CIGÁNYSÁG 
CSAK
ÖNMAGÁRA SZÁMÍTHAT

Örkény Antal szociológus-
nak köszönhetõen új, az
Egyesült Államokból átvett
kutatási módszer debütált
Magyarországon. A módszer
lényege, hogy egy adott té-
máról megkérdeznek ezer
embert, majd a megkérde-
zettek egy részét vitára hív-
ják, és megvizsgálják, hogy
ennek hatására mennyiben
változott a véleményük. A
vita kisebb csoportokban és
plenáris üléseken folyik. A
program hazai változata a
Magyar Agóra nevet kapta,
melynek bemutatkozó ren-
dezvényének témája a ci-
gányság. A hogyan lehet fel-
számolni a szegénységet kér-
désre Kolosi Tamás a Tárki
elnöke szerint a szegény-
séget nem lehet felszámolni,
csak kezelni. Magyarorszá-
gon, mondta, a lakosságnak
mintegy 3–5 %-a nyomorog,
a tágabb értelembe vett sze-
gények aránya 10–20% kö-
rül mozog. Horváth Aladár
azokkal ért egyet, akik
7–8%-ra teszik Magyaror-
szágon az ,,Afrikai nyomor-
ban” élõk arányát. Szerinte
bizonyos szempontból nem
szabad különbséget tenni a
roma és nem roma szegé-
nyek között, mégis a cigá-
nyok nyomorúsága azért
nagyobb, mert a helyzetüket
elõítéletek is nehezítik.
Ugyanezen a véleményen
volt az Alternatív Nobel-
díjas Bíró András is. Teleki
László a kormányzat intéz-
kedéseit méltatta. Kállai
Ernõ társadalomkutató véle-
ménye szerint a közmunka
nem perspektíva, a cigány-
ságnak piacképes tudást kell
szereznie. Hozzászólásából
kiderült, hogy nem sok re-
ményt fûz az ilyen-olyan
kormányzati programok-
hoz. A kérdésre, hogy mire
számíthat a jövõben a ci-
gányság, Kállai Ernõ rövi-
den csak ennyit mondott:
önmagára.

A MAGYARORSZÁGI
ROMA GYEREKEK
HELYZETÉRÕL
KÉSZÍTETT JELENTÉST
AZ EURÓPAI
ROMAÜGYI KÖZPONT

Az Európai Romaügyi Köz-
pont (ERRC) a magyarországi
roma gyerekek jogaival foglal-
kozó jelentést nyújtott be ked-
den az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete Gyermekjogi Bizottsá-
gához. Jelentésében a diszkri-
mináció elleni törvénnyel, az
etnikumokra vonatkozó adat-
szolgáltatással, a gyermekvé-
delemmel, az iskolai szegregá-
cióval, az egészségügyi ellátás-
sal, és a lakhatással kapcsolat-
ban fogalmaz meg aggályokat.
Az ERRC felhívja a figyelmet
arra az aggasztó jelentésre,
hogy roma gyerekeket nagy
számban emelnek ki család-
jukból. Álláspontja szerint
egyebek között nincs elég
pontosan meghatározva mi-
lyen esetben helyezhetõk gyer-
mekvédelmi felügyelet alá a
roma gyerekek.

A CIGÁNYZENE
HUNGARIKUM,
A CIGÁNYOZÁS
NE LEGYEN AZ

A feliratot tartalmazó óriás-
plakátok a napokban kerültek
ki az utak szélére. De más
hasonló reklámokkal, poszte-
rekkel is találkozhattunk az
elmúlt egy évben. Mindezek
egy program részei, mely az
,,Összetartó Társadalom” címet
viseli, célja pedig az, hogy a
kampány végére a magyar tár-
sadalom semleges álláspontot
elfogadó tagjai, akik még nem
fogadják el, de nem is utasítják
el a romákat, minél kevesebben
legyenek és minél többen azok,
akik elutasítják a diszkriminá-
ciót és az elõítéleteket. 

ZÁRT KÁPOLNA FOGADTA
A ROMÁKAT CSATKÁN 

Felháborodását fejezte ki
egy kisebbségi önkormányza-
ti képviselõ a RomNetnek
írott levelében, amiért a
csatkai búcsún zárva találták

az egy éve építtetett roma
kápolnát. ,,Elszomorító volt
látni azt, hogy az alig egy éves
kápolna máris romos, a tetõ
beázik, nem javították ki a
tavalyi építkezés óta" – fogal-
mazott a levélíró. A Kalányos
József névvel aláírt levélíró
úgy véli: az Országos Cigány
Önkormányzat képviselõi
,,meggyalázták és becsapták
a cigányokat" azzal a kije-
lentéssel, hogy a kápolna már
készen van, csak apróbb
javításokra van szükség. ,,Az
OCÖ elnökei meggyalázták
azt a szentkeresztet is, amit
II. János Pál pápa áldott meg
Rómában, és amit az egész
magyarországi cigányságnak
ereklyeként kellene tisztelnie.
Minden jóérzésû cigány és
nemcigány ember felhábo-
rodott ahogy az egyéves
kápolna most jelenleg áll, és
azért, hogy Isten háza, a ci-
gányok háza be van zárva az
imádkozni akarók elõtt" –
húzta alá a levélíró. Kalányos
József hozzátette azt is: ,,azok
az emberek, akik elvállalták
azt, hogy templomot építenek
a cigányoknak a legnagyobb
búcsúhelyen, meggyalázták
és becsapták az országot, és
ami a legnagyobb bûn, az
Istent is becsapták a sok
hazugságukkal, mert ugyanis
minden újságnak azt
mondták, hogy a kápolna
már készen van, és tavaly
amikor átadták, megígérték,
hogy mindig nyitva lesz az
emberek elõtt." A Rom-
Nethez eljuttatott levél írója
sérelmezte azt is, hogy az
OCÖ elnökhelyettese annak
ellenére, hogy ott volt a
csatkai búcsún, nem volt haj-
landó kinyitni a kápolna ajta-
ját, és ,,ezzel elvette azt a hitet
is a cigányoktól, amit az
országos képviseletébe fektet-
tek." Az Országos Cigány
Önkormányzat elnökhelyet-
tese, Balog József a Rom-
Netnek elmondta: a kápolnán
még apróbb utómunkála-
tokat kell elvégezni. A kápol-
na legutóbb II. János Pál
pápa halálakor volt nyitva a
zarándokok és a romák elõtt,
amikor az elhunyt egyházfõ
lelki üdvéért imádkoztak a
hívõk. 

FARKAS FLÓRIÁN:
A KORMÁNYNAK
NINCS ROMAPOLITIKÁJA 

Az elmúlt három évben
semmi sem történt, ami a ci-
gányság életkörülményeit javí-
totta volna, mert a Gyurcsány-
kormánynak nincs romapoliti-
kája – mondta Farkas Flórián,
a Fidesz országgyûlési képvise-
lõje Dunapatajon. ,,Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök, azon
kívül, hogy cigányul köszön-
tötte a magyarországi cigány-
ságot, semmit nem tett" –
mondta a képviselõ, aki a
Pataji Õsz 2005. rendezvény-
sorozatának vendégeként bírál-
ta a kormány cigányságot érin-
tõ intézkedéseit. ,,A borzasztó
nem az, hogy megbukott, mert
nem is létezett, hanem hogy azt
sem folytatta, amit az Orbán-
kormány elkezdett" – fûzte
hozzá Farkas Flórián. Kifej-
tette, hogy a jelenlegi kormány
,,sem a lakásépítési programot,
sem az ösztöndíjprogram tisz-
tességes folytatását, sem pedig
azokat a tartós munkahely-
teremtõ programokat, amelye-
ket elindítottunk annak idején",
nem vitte tovább. A képviselõ
szerint nem igaz az, hogy nem
tudnak a cigányoknak munkát
adni, nem igaz az, hogy nem
lehet velük mit kezdeni, a kér-
dés az, hogy akarnak-e. Négy
elemet ajánlott a kormányfõ
figyelmébe: ,,egyrészt azt, hogy
próbálja meg a cigányságot
saját helyzetének és értékének
megfelelõen kezelni. Ha elindí-
tanak egy mikrogazdaság-fej-
lesztõ programot, amelyben a
cigányság otthon érezheti ma-
gát, amelyben otthon van,
akkor a család nem vándorol
el, otthon érzi magát. ,,Farkas
Flórián szerint ha a cigány kis-
és középvállalkozásokat támo-
gatja a kormány, ,,akkor a mun-
kanélkülieket maguk a cigá-
nyok tudják beintegrálni".
,,Ezen kívül szükség van az in-
tézményesített foglalkoztatásra,
tartós munkahelyek létesíté-
sével" – tette hozzá.

A Romaweb, az Új Néplap,
a Népszabadság,

az MTI és a RomNet
cikkei alapján összeállította:

Paksi Éva
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...Ahol álmomban jártam
Magyarország

KÜLFÖLD

Lukács Ilona

A megközelítõleg 3000 lelket
számláló társközség több éve
tart fenn „testvérfalu” kapcsola-
tot a Szolnok megyei Tisza-
püspöki községgel, s ebbõl a
„gyümölcsözõ viszonyból”
születtek már közös progra-
mok, cseretáboroztatások, ki-
rándulások, valószínûleg üzleti
érdekek, de ami a legfontosabb
barátságok, lelkitárs kapcsola-
tok. 

A „Petõfi napok” mára már
két napos rendezvénysorozattá
nõtte ki magát. Ebben az évben
szeptember elsõ hétvégéjén zaj-
lott a színes, élménydús prog-
ramösszeállítás, melyben min-
den korosztály megtalálta az

ízlésének megfelelõ emlékezõ,
valamint szórakozási formát. A
Petõfi szobor megkoszorúzását
követõen láthattuk a színpadon
a Koltói Roma Együttest, akik
vérpezsdítõ cigányzenéjükkel,
táncukkal életre keltették a
lusta és fáradt lábakat. Ma-
darász Katalin nótaénekes
magyar népdalcsokorral kö-
szöntötte az ünneplõket. Mû-
sort adott még számos nép-
tánccsoport, és egy szívemnek
kedvessé lett kis budapesti
társulat, akik operett összeál-
lítással, komédiákkal örven-
deztettek meg hatalmas sikerrel
minden jelenlévõt. Sorolhat-
nám még a mindkét este hangu-

latot tetõzõ utcabál vendég-
mûvészeit is, de a teljesség igé-
nye egyszerûen kielégíthetet-
len. 

Örültek mindennek… sza-
vaknak, daloknak, sztároknak
és hétköznapi embernek, ven-
dégeknek és otthoniaknak, ci-
gányoknak, magyaroknak, ro-
mánoknak… az ÉLETNEK…
amit nem is olyan könnyû
megélni román honban. A XX.
század elejét idézõ, s néhány a
mai korral keveredõ „élet-
motívum” kiemeli a kontrasz-
tot. Egyszerre látni az utcán
lovas kocsit – amely fontos
közlekedési és szállítóeszköz
ma is –, néhány Dáciát, és –
mondjuk - egy Toyota Yarist,
vályogházat és villának is beil-
lõ lakot. A kulturális sajátosság,
ami nem más, mint a magyar-
ság, és amit egykor nem
erényként, hanem negatív
értékként akartak megéletni,
mára már kulturális tõkévé
kovácsolódott. A helyi vezetõk,
Incze Zoltán polgármester és a
képviselõ testület tagjai a
község gazdasági, szociális és
társadalmi fejlesztése mellett
nagy hangsúlyt fektetnek az

Álmodtam… álmomban egy olyan helyen jártam, ahol a magyarok nagyon magyarok,
a cigányok nagyon cigányok. Egy romániai kisfaluban álmodtam át négy napot, ahol híres
poétánk, Petõfi Sándor mézesheteit töltötte imádott Júliájával, és ahol Teleki Sándor gróf
uralta sok éven át birtokát. 

Koltót a máramarosi bércek által körül zárt, nagyrészt magyarok lakta kis falut, a tavalyi
évben ismét községgé nyilvánították, hozzácsatolva a szintén magyarok lakta Katalin
települést. 

A FIDESZ Magyar Polgári Párt nevében
Lukács Mihály országgyûlési képviselõ,
Boda Péterné és Lukács Ilona 
helyezte el emlékkoszorúját
a Petõfi szobornál.

Utca részlet.
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értékek és a népmûvészeti
hagyományok kiaknázására. 

És a cigányok…!? Számuk
harmadrésze a lakosságnak.
Külön, a falu szélén kialakult,
javarészt vályogviskókból álló
telepen élnek. Nyáron alkalmi,
napszámos munkákból (föld-
munka, építkezéseken segéd-
munka), valamint gomba-
szedésbõl tartják fenn magukat.
Télen meg jobb híján az
államtól kapott gyermekek után
járó lejbõl, ami alig haladja
meg az ezer forintot. Nagyon
sok gyerek születik, bár történ-
nek erõfeszítések a családter-
vezés népszerûsítésére. La-
katos Mari, egy közöttük élõ
cigányasszony egészségfele-
lõsként vállalta magára ezt a

nagy kihívást jelentõ feladatot.
Mari elmondta, hogy próbálja
az asszonyokkal megismertetni
a „védekezõ” módszereket,
több – kevesebb sikerrel, de a
munkahiányából adódó kilátás-
talanság, alacsony életminõség,
jövõtlenség és a beszûkült élet-
tér erõsíti a korai kapcsolatokat.
A cigánygyerekek nem a falu
gyerekeivel járnak iskolába,
hanem külön iskolájuk van a
telepen. Szegregáció… üvöl-
tené néhány érdekvédõ hon-
fitársunk, s nem kérdezné, hogy
nektek jó-e így? Pedig mily
meglepõ, õk így akarják. Az
elemit kijárva nincs tovább
okítás. Élik a felnõttek kolo-
nizált életét. „Így jó”, mond-
ják… 

Három cigány származású
tagja van a helyi képviselõ tes-
tületnek. Covaci Jozsef, Kantor
Ovidiu és Csukur Marcel.
Õket módos cigányként em-
legetik a telepiek, akikhez
ügyes-bajos dolgaikban segít-
ségért fordulhatnak az em-
berek. Például ügyeletet vállal-
nak a telepen saját autójukkal,
hogy a betegeket beszállítsák a
10 kilométerre lévõ Nagybánya
városába. Józsi, az Öreg –
ahogyan én, és mindenki más is
hívta, gyakran jár hazánkban.
Ismeri az összes
„nagyot”. Beszél-
getett már a ci-
gányság hely-
zetérõl többek
között Soros
Györggyel és Da-
róczi Ágival is.
Büszke vagyok
rá, hogy beállhat-
tam a sorba…
Egyetlen kérdése
nem hagy nyu-
godni az óta
sem… „Mit gon-
dolsz Vicuska?
Ha jönne egy
arany halacska,
és azt mondaná:
hármat kíván-
hatsz, hogy jobbá
tedd a cigányok
sorsát, mit kíván-
nál?” Még ma
sem tudom a vá-
laszt… „Anyaor-
szágot”!? Teljes
esélyegyenlõ-
séget!? Õszinte
antidiszkriminá-
ciót!? Emberhez
méltó munkát!?
A változás és vál-
toztatás képes-
ségét!? Küzdõ-
szellemet!? Aka-
raterõt a tanu-
láshoz!? …Nem
tudom…

Jó volt… közöttük én is lé-
teztem… cigányként… ma-
gyarként…

Mert Õk nagyon magyarok!
Minden percben átfutott gon-
dolataimon, minden elém tá-
ruló élményen, látnivalón,
szépségen és csodán egyaránt a
benyomás, ami ha természetes,
nem figyelemfelkeltõ, nem
szívsajdító, és nem önérzetes.
Díszmagyar, magyar népvise-
let, magyar szokások, magyar

zászló, magyar beszéd, magyar
ima, MAGYAR EMBEREK… 

Decemberben érdektelenek
voltunk… most érdemtelenek
a bocsánatukra. Pedig õk meg-
bocsátottak… „Az ölelésben
bõség, az igaz ügyben hû-
ség…” „Csak” ennyit kaptam
tõlük…

Kívánom, hogy egyszer min-
den Trianon utáni Magyaror-
szágon élõ magyar  és cigány
vegyen részt egy Koltói „Petõfi
napok” rendezvénysorozaton,
melynek része az az Istentisz-

telet, ahol úgy imádkoznak ki-
csik és nagyok, öregek és idõ-
sek, nõk és férfiak – de Ma-
gyarok – 

„ISTENEM ADD, HOGY
HOLNAP IS MAGYARUL
MONDHASSUK EL IMÁIN-
KAT, ÉS HOGY GYER-
MEKEINK MAGYARUL
MONDHASSÁK: ÉDES-
ANYÁM”.

Himnusz… itt nyert igazi
értelmet. Szózat… itt valóban
rendületlen a HAZA…

Anya és leánya.

Incze Zoltán, Koltó polgármestere
(középen) és tiszapüspöki delegáció
néhány tagja. –  Fotók: a szerzõ
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Hungyé în visz ám umblát:
lá unguri

KÜLFÖLD

Lukács Ilona

Áise pacsé fi 3000 aminy
ságyé, sã száturj escse má dã
nyiszkej ej cînyé „frác szát”
ku Tiszapüspöki káré szát în
Szolnok megye ãj, sã dã-n
kunuszkut áztá dã mulc rîn-
durj or foszt kînd kupiji or
vinyit áise, ánasztrã mágá or
mérsz ákulo, sã tîrg or fãkut
ku unápált, dá sé máj sã dã
áztá máj mult fásé, áje ãj
urtásime, urtásj sz-o fãkut.

„Zî dã Petõfi” pã áztá zî,
pã daã zî sz-or fãkut áflálá. În
ánu áztá în szeptember dã
nencsé szãrbãtaré or fãkut
áflálá áztá, hungyé sinyé
gogyi farcsé bényé sz-o szîm-
cît, tînãri sã bãtîrnyi or áflát
sé lu lor hãl máj bényé jo
foszt. Kînd or pusz pã Petõfi
petrã o miszurug, dãpã áje or
mérsz pã blányé Koltói
Roma Együttes, sinyé ku

lucsálã álor pã sinyi gogyi sã
pã morci or fãkut szã zsakã.
Madarász Katalin sinyé
kîntá, ku ungur kîncsisj o
fãkut bunã vojé lá sinyi
gogyi. Sã álc or foszt pã
blányé, dá lu szufljitum hãl
máj drág dã budapesti grup o
foszt, sinyé ku vojé  bényé
fãse sé fãse, lu mulc aminy ro
bun vojé fãse ku áztá. Ás
pucse szã zîk sã máj pã álci,

sinyé pã dã szárá áztá or fãkut
vojé bunã, dá nyis nu pot pã
toc.

Ãj re vojé dã sigogyi … dã
szfát, dã kîncsis, om máré sã
dã misj, lu goscs, lu sinyé dã
ákászã or foszt, lu bãjás, lu
ungur, lu rumîn… LU
KUSZT…pã sé nyis nu-j
áfelá usur szã kuscsé în
rumînyijé. Sigogye szã vãgye
ákulo, sé o foszt kînvá sã áje

Ám înviszát…în visz pã áfelá lok ám umblát, hungyé unguri farcsé unguri ãsz, bãjási
farcsé bãjás ãsz. În szát mik dã rumîn, pátru zî ám înviszát uná, hungyé omunyi máré
Petõfi Sándor o plãkut farcsé pã áluj Julá, sã hungyé Teleki Sándor o foszt multã dobã
domnu.

Hungyé jescsé gyálurj lu máramaros, ákulo ãj szátu Koltó, hungyé máj bényé
unguri ságyé, în ánu sé o trikut járã dã szát or zîsz sã or pusz lãngã szátu áztá sã pã
Katalin szát.

Sã fãrdã caljé dã mult, bunã vojé ávény.
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szã vegyé sé jescsé áku. Puc-
sény szã vigyény pã uljicã kár
ku kálj, sã kár dã Dácija, sã
jescsé máj sã Toyota Yaris,
jescsé kãsj dã în pãmînt, sã
kãsj dã hustél. Pã áztãz ákár
séfel ro o foszt kînvá áje pã zî
dã áztãz sz-o fãkut dã kulturé,
sã ásá kusztã áztá sã unguri
pã zîljé dã áku. Sinyé în lok ãj
hãl máj  máré om, Incze
Zoltán sã urtási sinyé gyi-
rezsé pã szátu, jé áré dãgînd,
sã fákã pãntru áje, kît szã fijé
lu aminy kusztus máj bun, în
tatã sigogye, sã szã áppãrã sé
o foszt, kum o foszt kînvá.

Sã bãjási…!? Jé ãsz trilje
dã în toc sinyé kusztã în szát.
Dãzvãljit, lãngã szát ságyé,
máj bényé dã-n pãmînt áré
kãsilje, ásá ságyé în
kumpányé. Dã várá lukrã sé
lukru bás jescsé lá áminy
(lukru ku pãmînt, lukru dã
kãsj dã fãkut), sã dã-n gru
sztrînsz ãs kusztã kusztusj.
Dã járná dã-n áje kusztã sã
kápãtã pãntru kupij lejurj,
káré bány ku ungur szãmãlit
dá be ãj o ezãré. Ro mulc
kupij nascsé, dá áré dãgînd
kit máj pucîn szã fijé. Lakatos
Mari sinyé ku jé, întri jé
ságyé, je áré dãgînd szã fákã
lukru áztá, sã szã în vácã pã

jé, kit máj pucîn kupij szã
nascsé. Mirá o pãrît, kit în
sárkã lá cîgányi szã în vácã
kum trãbujé szã szã áppãrã,
kit szã nu fijé kupij, dá dánu
kusztu ákulo ro gro ãj, nu
scsijé és o fi pã áltá zî, áje
mágá nyis kum nu vegyé sé o
fi pã o ej, sã pãntru áztá sã
pãntru áje kã nu ãsz învãcát,
máj repé szã punyé uná fisori
ku fecsé. Kupiji dã bãjás nu
ku kupiji dã szát umblã în
iskulã, jé áré iskulã în
kumpányé, ákulo umblã. În
pãrcálã .. ár muzsi nyiszkej
bãjás dã ungur, sã nu ár
întribá, lu voj bényé ãj ásá?
Mágá sé dã înmirát, jé ásá áré
dãgînd. Kînd szfãrsescsé ku
iskulá mik, nu umblá în ált
iskulã. Kusztã ásá kupiji kum
aminyi. „Ásá ãj bényé”
zîsé…

Tri bãjás ãj ákulo, hungyé
gyirezsi kusztu lu szát.Covaci
József, Kantor Ovidiu, sã
Csukur Marcel. Sinyé ságyé
în kumpányé pã jé ásá cînyé,
kit ku bány ãsz, sã lá jé
merzsé ku ákár séfel bájurj.
Uná szã zîk, ku kárus jé în
kumpányé ãsz, kit dákã lu
sinyive ákár séfel báj ár fi, ku
kár ljé dusé în szát máré în
Nagybánya lá doktor, káré

szát dã zesé kilométer ãj dã
áise. Joká, Bãtîrnu – kum jo
sã sînyé gogyé ált o csámã, în
mulc rîndurj umblá lá noj. Jãl
kunascsé pã toc „máré”. O
szfãtãjit dã bãjási kuszt má sã
ku Soros György, sã ku
Daróczi Ági. Mãrácã misz, kã
sã jo în sur misz… Csár
întribáláj nu mã dã huguj nyis
dã átunse… „Sé gãngyéscs
Vicuska! Dákã ár vinye o
péscs dã-n aar, sã áje ár zîsé:
tri poc szã kivinyéscs, kit máj
pã bényé szã fás kusztu lu
bãjási, sé áj kivinyi? Nyis
áztãz nu scsu sé ás zîsé…
Lumé dã mámã!? Uná szã
finy toc!? Szã nu fijé álc sã
álc!? Lukru dã om!? Ált szã
fijé sã szã pucsény ált szã
finy!? Luptálã în káp!? Puc-
seré lá învãcát!?… Nu scsu..

Bunã o foszt…întri jé sã jo
kusztám… dã bãjás… dã
ungur…

Kã jé farcsé ungur ãsz! În
gãngyálãm sigogye ásá
zburá numá, sé ám kusztát
ku jé, sé ám vãzut, sé nume
mîndremé o foszt, kum
dimizo lj-o dát ásá ám
kusztát pã escse lá jé, sã

pãntru áztá nu m-o durut
szufljitum, nu m-o foszt gro.
Sigogye dã ungur o foszt,
caljilje, szuktuljálá, rugálá,
szfáturje, AMINY UN-
GUR…

În december nu ány ávut
szufljit… áku nu pucsény
ápuká szã nyé járcsé. Mágá
jé nyé jártã… „În brãcálá
mulcemé, în lukru gyirépt
ljigiturã…” „Csár” átitá ám
kãpãtát dãlá jé…

Ás kivinyi, kit o dátã toc,
sinyé dãpã Trianon ságyé în
lume dã ungur – sã bãjás –
szã  fijé pã áfelá zî în Koltó,
hungyé zî dã Petõfi ãj,
hungyé jescsé dobã kînd szã
ragã, misj sã márj, cigánysj
sã cigány – dá Ungurj –

„DIMIZOMNYO DÃ, KIT
SÃ MÎNYÉ UNGURESCSÉ
SZÃ ZÎSÉNY
RUGUMINCSE, SÃ KUPIJI
UMGURUESCSÉ SZÃ PA-
CSÉ SZÃ ZÎKÃ: MÁMÁ-
ME”.

Himnusz…áise ãj dã ánu-
me. Szózat… áise ãj áneme
szfátu ákászã…

Fordította: Varga IlonaSurdesti, dã nyiszkej szutã dã ej ãj biszeiká
dã-n ljémn.
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„Munkám során gyakran talál-
kozom nehéz emberi sorsokkal,
súlyos szociális és egészségü-
gyi gondokkal. Óriási fele-
lõsség ez mindannyiunk szá-
mára. Dr. Sikó Zsuzsa orvos
igazgató szavaival élve: „Em-
beri sorsok mélységes kútjai
nyílnak meg elõttünk, nap –
nap után”.

Valamennyi szociális terüle-
ten dolgozó kollégám igazolni
tudja, hogy itt a bajok sûrûjében
vizsgázik emberségünk, sze-
mélyiségünk, szociális érzé-

kenységünk, szakmai tudásunk.
A cél az, hogy sikeresen tel-
jesítsük a vizsgát, úgy, hogy a
segítségünket igénybe vevõk
emberi méltósága soha ne
sérüljön. 

Az Egyesített Szociális
Intézmény tevékenységei kö-
zül a leendõ szociális gondozók
elsõsorban a házi segítség-
nyújtásban, a Támogató Szol-
gálatnál, a Családsegítõ Szolgá-
latnál és az Idõsek Bentlakásos
Otthonában tevékenykednek.
Bízom benne, hogy a program-

ban részt vevõ tanulókról a
gyakorlat végén azt mond-
hatom: rendelkeznek minda-
zokkal az ismeretekkel, szemé-
lyiségjegyekkel, amelyekkel
egy szociális szakembernek
rendelkeznie kell. Annál is in-
kább, mert a nemzetközileg
elismert magyar családtámo-
gatási rendszer mellett is, sok-
szor megoldhatatlan gondot
jelent a népesség elöregedése és
a családszerkezet átalakulása
kapcsán felmerülõ gondozási -
ápolási szükségletek, a jelenleg

ápolást végzõ hozzátartozók,
valamint a szociális ellátórend-
szer és az egészségügyi szektor
számára egyaránt. Többek kö-
zött ez a megoldásra váró prob-
léma késztette településünket
arra, hogy létrehozzunk egy
idõsek bentlakásos otthonát. 

Az „Aranyõsz” Idõsek
Otthona 2004. április 1.-jétõl
fogadja az idõseket. Otthonunk
45 férõhellyel rendelkezik,
melybõl 17 férõhely alapszintû,
28 férõhely emelt szintû elhe-
lyezést biztosít. Az intézmény-
ben összesen 17 – 1, 2, és 3
ágyas – szoba található. Az
alapszintû elhelyezésért egy-
szeri hozzájárulást nem kell
fizetni, az emelt szintû férõhe-
lyekért viszont igen, amiért
szakképzett személyzettel teljes
ellátást biztosítunk idõseink-
nek. Az „Aranyõsz” Idõsek
Otthona egy rendkívül szép,
otthonosan, esztétikusan beren-
dezett, lifttel is rendelkezõ
épület. Az intézmény dolgozói
létszáma 28 fõ.

Az otthon lakói és a hozzá-
tartozók elégedettek a szolgál-
tatásainkkal, és nem kevésbé a
dolgozókkal. Pedig a lakók

OKTATÁS – FOGLALKOZTATÁS

Cigánynõk nõvér ruhában…

„Büszkévé tesz, hogy fehér
köpenyben dolgozhatok…’’
Lapunkban folyamatosan beszámolunk az Oktatási és Továbbképzési Központ képzési tevékenységérõl,

mely „Az integrált foglalkoztatásért” címet viselõ uniós foglalkoztatási program megvalósítását takarja. Mint
ismeretes, a projekt lehetõséget ad 20 fõ hátrányos helyzetû, többségében cigány származású ember
munkaerõ-piaci esélyének növelésére, helyzetének javítására. A projekt idõtartama 21 hónap, melybõl a
képzés és a foglalkoztatás 13 hónapos intervallumban zajlik. Az egyedülálló program specialitása a gyakor-
lat során megszerzett szakma elsajátításában rejlik, vagyis a foglalkoztatónál, munkavégzés közben sajátítják
el a szakma rejtelmeit a tanulók. A magyarországi cigányság helyzetét, és a régió munkaerõ-piaci igényeit,
sajátosságait figyelembe véve, a programban résztvevõk kõmûves és szociális gondozó – ápoló OKJ-s szak-
mát sajátíthatnak el. A programot az Európai Unió és a Magyar Állam támogatja.

A szociális gondozó – ápoló szakma gyakorlati képzés és foglalkoztatás lebonyolításában konzorciumi
partnerként vesz részt a Rákóczifalva Nagyközség alapellátást gyakorló Egyesített Szociális Intézménye,
melynek a vezetõje és egyben a tanulók termelési irányítója Polyákné Agócs Ilona. Szakemberként 29 éve
dolgozik a szociális ellátásban és 22 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik. Munkáját házi gondozóként
kezdte, s most az intézmény igazgatójaként tevékenykedik nap, mint nap. A 29 év alatt nagy gyakorlatot
szerzett a szakemberek képzésében, mint óraadó- és tereptanár.

Vezetõként azt vallja, hogy a minõségi szociális munka csak akkor valósulhat meg, ha a dolgozók teljes
mértékben azonosulnak az intézmény célkitûzésével, hitvallásával. 

Polyákné
Agócs Ilona
29 éve dolgozik
a szociális
ellátásban.
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foglalkoztatása nagyon nehéz,
némely lakó esetében óriási
erõfeszítést jelent akár a
passzív foglalkoztatás is. Ennek
fõ oka a rossz egészségi állapot
mellett az, hogy egy meg-
szokott környezetbõl szakadtak
ki, és egy új környezetben kell
gyökeret ereszteniük idõs
korukban. Az otthon szakdol-
gozói mellett jelentõs szere-
pük van a gyakornokoknak is
abban, hogy az otthonban zajló
élethez való alkalmazkodás si-
keres legyen.

A lakók jelentõs részének
egészségi állapota rossz, amely
rendkívül feszített munkarendet
követel meg minden dolgozó
részérõl. Az ápolónõk két mû-
szakban dolgoznak, 12 órás
beosztásban. Minden mûszak-
ban két-két fõ ápolónõ dolgo-
zik, az intézetvezetõ ápoló egy
mûszakban. Az eltelt öt hónap
gyakorlata bebizonyította, hogy
mekkora segítséget jelent az
intézménynek a 10 fõ gyakor-
nok munkája. A gyakornokok –
kompetenciájuknak megfele-
lõen – aktívan részt vesznek az
ápolási, gondozási tevékeny-
ségekben. Külön ki kell emel-
nem a gyakornokok részérõl
azt a mély tiszteletet, amelyet
az idõs emberekkel szemben
éreznek. Ez a tisztelet nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a lakók bizalmát elnyer-
ték, és az idõs emberekben ma
már fel sem merül, hogy ezek a
fiatalok zömében cigány szár-
mazásúak, számukra õk már
„csak ” NÕVÉRKÉK!

Mózes III. könyvében így int
bennünket: „Õsz ember elõtt
kelj fel, és a vénember orcáját
becsüld meg.”

Úgy tûnik a tanulók szemé-
lyiségébe ez az intelem mélysé-
gesen beivódott, de ez így a
helyes, hisz csak így válhat
belõlük igazi szociális szakem-
ber.

k k k

A szociális gondozó és ápoló
szakmánál elsõsorban a pszic-
hikai alkalmasságot figyelembe
véve kellett a jelentkezõk közül
választani, hiszen a mindennapi
interakciók megkövetelik a jó
kommunikációs és empatikus
készséget, a megfelelõ pszic-
hikai stabilitást. 

A program ötödik hónapjá-
nak végén már egy összeszo-

kott csapatról beszélhetünk.
Közülük ketten osztják meg
olvasóinkkal motivációikat,
tapasztalataikat, jövõbeni ter-
veiket.

Farkas Miklósné Mariann 

34 éves, négy gyermekes csa-
ládanya vagyok. A Szolnoki
Kisebbségi Önkormányzattól,
mint toborzó és kiválasztó szer-

vezettõl értesültem a lehetõség-
rõl. Jelentkeztem, mert munka
nélkül és szakma nélkül tud-
tam, hogy semmi esélyem
nincs a munkaszerzésre. Mun-
kanélküli voltam, elõtte pedig
takarítónõként dolgoztam…
Próbálkoztam én a munka-
kereséssel, de gyakran kellett
tapasztalnom, hogy cigány
származásom miatt nem
vesznek fel dolgozni. 

Sajnos nem kerültem a ki-
választott 10 fõ közé, de vállal-

tam a tartalékos szerepet. Prog-
ramkezdést követõen 2 héttel
értesített az Alapítvány, hogy
egy fõ lemorzsolódása miatt
van lehetõség a bekapcsolódás-
ra. Nagyon boldog voltam,
hiszen egyszerre kaptam esélyt
arra, hogy szakmát tanuljak és
hogy munkám legyen. 

A szociális gondozó szak-
máról sokat nem tudtam eddig,
de ennyi idõ elteltével, tiszta

szívvel állítom, hogy közel áll
hozzám. Emberekkel foglalko-
zom, segítek a mindennapi
boldogulásukban, és ami büsz-
keséggel tölt el, hogy mindezt
fehér ruhában tehetem meg. 

Nagyon jól érzem magam az
otthonban, és azt gondolom,
hogy velem is meg vannak
elégedve. Soha, egyetlen egy-
szer sem vettem észre, hogy
valaki a cigányságom miatt ma-
rasztalt volna el. Elfogadtak
minket az intézmény dolgozói

is, és a lakók is. Igyekszem jól
teljesíteni a gyakorlatban és az
elméletben is. Pontosan azért,
mert ha lehetõséget kapok, itt
akarok tovább dolgozni. 

Jakab Margit

Három gyereket nevelek egye-
dül Hunyadfalván. Elõtte mun-
kanélküli voltam, alkalmi mun-
kákból tartottam el a gyerekei-
met. A Lungo Drom szerve-
zettõl értesültem a programról.
Jelentkeztem, és bekerültem a
10 kiválasztott személy közé. 

Már ötödik hónapja dolgo-
zunk és tanulunk a többiekkel.
A gyakorlat során sajátítjuk el a
szakmát, ami nagyon sok pozi-
tívumot hordoz, viszont nem
mindenben tud igazodni az
elméletben tanultakhoz. A Rá-
kóczifalvai Egyesített Szociális
Intézményben behatároltak a
feladat és tevékenységi körök.
Elsõsorban az idõsgondozás és
a házi-segítségnyújtásban tu-
dunk kiteljesedni. Viszont az
elméleti tantárgyak sokkal
összetettebbek. 

Egyébként azt gondolom,
hogy óriási lehetõséget kap-
tunk, amivel tudni kell élni. Én
mindig szerettem emberekkel
foglalkozni. Ha valakin tudok
segíteni, az olyan eufórikus
élményt jelent a számomra, ami
semmihez sem hasonlítható.
Az idõsek hálás tekintete visz-
szaigazolás a munkánkban. A
lakókkal kialakult a közvetlen
jó kapcsolat, a környezet ab-
szolút módon barátságos. 

Terveim között szerepel egy
„saját” alapítvány létrehozása,
mely a cigánynõk segítésére
specializálódna. Véleményem
szerint még ma is sokan élnek
közülünk méltatlan körülmé-
nyek között, ráerõltetett, beszû-
kített világban. Szeretném, ha
ezek a nõk is rádöbbennének
arra, hogy van választási lehe-
tõségük. A most tanultakat is
fogom tudni hasznosítani az
alapítványi munkában, ami ter-
mészetesen „másodlagos” fela-
dat lesz az életemben, hiszen
valamibõl el kell tartanom a
gyerekeimet továbbra is. Egy
biztos, hálás vagyok a valódi
esélyteremtésért minden érin-
tett személynek és szervezet-
nek. 

Lukács Ilona
Fotók: Paksi Éva

Jakab Margit és Farkas Miklósné
betegápolás közben.

Farkas Mária és Farkas KlaudiaFarkas Mária és Farkas Klaudia
munkamegbeszélésenmunkamegbeszélésen
vesz részt a nõvérszobában.vesz részt a nõvérszobában.
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– Megrendített a könyv, ilyen
nyomorúsággal én nem találkoz-
tam még, nekünk soha nem
voltak anyagi gondjaink otthon,
bár a környezetünkben ter-
mészetesen éltek szegények.

– Ritkán mondhatja el egy
cigányember magáról, hogy
nem szegénységben nõtt fel.
Milyen családban, hol születtél,
és milyen nyelvi hatások értek? 

– Ungváron születtem. Édes-
apám muzsikus cigánycsaládból
származik, 42 évet muzsikált
Bécsben, alig is láttuk, csak a
keresetét élveztük, amit orosz
származású anyám osztott be
úgy, hogy mindig mindent
megkaphattam, amire csak
vágytam: a legjobb ruhákat, a
legjobb ételeket, a legjobb
iskolákat. Anyai nagyapám elit
vendéglõtt vitt, volt mibõl jól
élni, és van ma is mibõl.
Belátom kivételes helyzetben
voltam, vagyok... Ezt a szüleim
és a nagyszüleim elõrelátó gon-
doskodásának köszönhetem,
akik úgy neveltek fel, mintha
herceg lennék. Így is becéztek
otthon, apám így szólított a le-
veleiben... Tavaly halt meg...
Gyönyörû gyerekkorom volt!
Apám rokonai, a nagynénik
sokasága adta nekem a cigány és
a magyar nyelvet, anyámtól kap-
tam az oroszt és a franciát. Még
ebben is szerencsém volt, így
nõttem fel, egy ilyen nyelvi
kavalkádban, soha nem tanultam
direkt nyelveket, nem kellett,
mert születésemtõl megkaptam.
Testvérem az nincs, talán ezért
forgott körülöttem az egész

világ. Soha nem mondtak sem-
mire nemet nekem, de nem csak
a rokonaim, mások sem. Va-
lahogy ölembe hullottak a dol-
gok... Még soha nem gondol-
kodtam el ezen, csak most a
Magyarországi hetek alatt, hogy
nemet mondtál a fordításra, a
találkozásra. Nem értettem és
bevallom megijedtem, a vissza-
utasítás kezelésérõl nincsenek
tapasztalataim. Ez a védettség
átka egyedül. 

– Az iskolában sem értek
negatív hatások a származásod
miatt?

– Soha!
– Vajon miért nem?
– Talán azért, mert a pénz

eltakarja a rasszjegyeket... Vagy,
mert anyámék családja nagy
befolyással bírt... Fogalmam
sincs! Erre sem gondoltam még
soha, és te ötpercenként zavarba
hozol. 

– Csak kérdezek....
– De miket! Ott a múzeumban

is... Én azt hittem, hogy eléggé
ismerem magam, a világot, a
mûvészeteket...

– Ne beszélgessünk?
– Dehogy nem! Kérdezz nyu-

godtan, legfeljebb bele ugrok a
Dunába szégyenemben, ha
hülye leszek...

– Vannak cigány barátaid?
Ez egy egyszerû kérdés.

– Rokonaim vannak, de a
barátaim fõleg oroszok, ukrá-
nok. Így alakult. Nem tudom
miért nincsenek cigányszár-
mazású barátaim. 

– Politikával foglalkozol,
érdekel?

– Nem foglalkozom, mert
nem érdekel. Nem tõlük szép a
világ...

– Talán éppen ezért kellene,
hogy érdekeljen, nem?

– Nem tudom... A bekövet-
kezett társadalmi-politikai moz-
gások, persze kihatnak az én
életemre is, tudom is õket, de
nem vágyom arra, hogy bele-
follyak a politikába. A politika
nem tartana életben engem.

– Mi tart életben?
– Minden ami szép és értékes

a világban. 
– Minden embernek más a

szép, más az értékes. Neked mi
a szép, mi az értékes? Nevezd
meg...

– Az élet...
– Ez közhely! És nem is igaz.

Az élet nem mindig szép.
Látogass el Ózdra a cigány-
telepre, és rögtön megérted!

– Az irodalom, a nyelvek sok
örömet szereznek. Engem élet-
ben tart a szellemi ingázás. Az
életbõl a jó ételeken, az utazá-
sokon kívül alig is érdekel más.
A szobrászat csak próbálkozás.

– A zene?
– Tanultam hegedülni, és

boldog voltam, amikor már nem
kellett... A zenére, a zene mû-
velésére születni kell. Nincs ked-
venc zeném, háttérzaj csak az
életemben. Viszont gyerekként
egy rövid versem megjelent a
,,Kárpáti Igaz Szóban”, bár azó-
ta sem írtam verset, inkább olva-
som õket. Nagyon jó kortárs
költõink vannak odahaza, de a
klasszikusok is örömet szerez-
nek. Elég butaság volt elõhoza-

kodnom most ezzel a gyerekko-
ri verssel, azt hiszem csak fel-
vágni akartam elõtted. Valójában
rossz vers volt, és anyám intézte
el valami úton-módon, hogy
megjelenjen... Azt gondolom,
szegény anyám mindig többet
gondolt belém, mint amennyire
képes voltam...

– Az áttelepülés nem foglal-
koztat?

- Dehogy! Eszembe se jutott
soha! Az én szellemi tarisznyám
otthon is feltöltõdhet. Minek
hányódnék Magyarország és
Kárpátalja között? Végül úgy is
az lenne, hogy nem tartoznék
sehová, míg így tartozom! Sokat
köszönhetek az utazásaimnak
Magda.

– Hallgatlak...
– Az utazásaimnak, a szellemi

utazásaimnak is köszönhetem,
hogy módom van a nemzetiségi
sorsnak, vagy a kisebbségi sors-
nak egyfajta tipológiai összeha-
sonlítására. Ez azért érdekes,
mert e kérdésnek újabban mind
elméleti, mind gyakorlati vo-
natkozásai érdekelnek. Nagy
nyereség, hogy utazgathatok.
Ez valamikor Kárpátalján még
álomnak is túl merész lett
volna, ahogy mondani szoktuk
otthon. Sajnos a Magyarországi
cigányságról keveset tudok, de
nagyon is bele fogok mélyülni a
témába! Köszönöm a sok
könyvet, a cigánysággal fog-
lalkozó és általuk írt könyveket,
és a legkedvesebbet, amibe
szépet írtál.

– Én meg köszönöm a beszél-
getést Miroslav.

,,Életben tart
a szellemi ingázás...”

INTERJÚ

Miroslav Kállai azt írta Ungvárról, hogy szeretné lefordítani az egyik könyvemet cigány és orosz nyelvre, ha engedé-
lyezem. ,,Nem akarom!” – írtam –, ,,majd, ha Bari Károlyt, Kovács József Hontalant, Holdosi Józsefet, és beás meséket
olvashatok oroszul, akkor térjünk vissza az én könyvemre, a ,,Töredéklétre”, addig nem érezném jól magam a böröm-
ben...” – Levél nem érkezett erre, válaszul Pestre utazott és felhívott telefonon: ,,Addig nem utazom haza, míg nem találko-
zol velem!!! - kiabálta, mint egy sértõdött kisfiú a telefonba. ,,Jó nyaralást! Magyarországnál úgy sincs szebb hely a vilá-
gon, okvetlenül látogass el Visegrádra hajóval, és ne hagyd ki Ópusztaszert sem, se a Hortobágyot.” – válaszoltam, és el
is felejtettem Miroslávot abban a percben. Igen ám, de egy hónap múlva felhívott szelíden hogy ,,még mit nézzek meg?”
Ezen jót nevettem, és beleegyeztem, hogy találkozzunk Szentendrén, mert ott is van elég látnivaló, közben pedig beszél-
gethetünk. Bár továbbra sem egyezem bele a kötet oroszra fordításába, õ rá állt egy interjúra, az ebéd, a skanzen és öt
kiállítás megtekintése után. A Duna parton telepedtünk le, néztük a hajókat, és sokáig hallgattunk. Miroslav Kállai 42 éves
pedagógus, de nem tanít. Francia irodalmat fordít, szobrászkodik. Rólam Baranyi Ferenc költõtõl hallott elõször, és a
,,Töredéklét” címû könyvemet a 40. születésnapjára kapta egy volt tanítványától, aki az ELTE Bölcsész karára jár. 

Szécsi Magda
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– Chudisardomma pej gi-
nadyi, kesave chorripesa inke chi
maladyilom, amen sas sagda
dosta love khere, ba pasha amen-
de trajisarde chorre. Na butivar
shaj phenel jekh romano manush
pa peste, hoj na ande chorripe
barilas opre. 

– Ande soski familija thaj kaj
arakhadyilan? Sar vorbisardan
khere?

– Ande Ungvaro arakhadyi-
lom, muro dad bashavalo rom
sas,  voj shtarvardesh thaj duj
bersh bashadas ando Becho daba
dikhlam, feri lesko potyinipe sas
amen lasho, anda soste amari
rusicko dej kindas mange, so me
kamlom: le legmajlashe gada, le
legmajfajni xamaske, le legmaj-
lashe shkoli. Mura dake dades
sas jekh restorano, sas anda soste
te trajuvas lashes thaj vi akanak
si anda soste. Lashes dikhav
lasho sas thaj vi akanak lasho-j
muro trajo. Kado mure dadeske,
dake thaj lenge dadeske, dake
shaj naisarav, kon sar barardema
opre, sar jekhe hercegos. Vi kade
bushilom khere…, muro dad
kade iskirisardas ande peske
lil… Ande paluno bersh mulas…
Zurales lasho sasma, kana cino
somas. Mure dadeske nyamura
dema e romani thaj e ungricko
shib, mura datar xutyilom e
rusicko thaj e francicko shib. Vi
ande kado baxt sasma, kade bari-
lom opre, mashkar but shiba, chi
kana chi sityilom shiba, chi tru-
bulasma, ke khere sa shiba
zhanglom te sityuvav. Phrala

najma, shaj anda kodo boldaspe
krujal mande e luma. Chikana
chi phende mange nichi, chi
mure nyamura, chi le kaver.
Varisar ande muri angalyi perde
le dyelura… Inke chikana chi
gindyisardomma pe kado, feri
akanak telal ungrickone the-
menge kurke, hoj so phendan po
boldipe, po maladyipe. Chi ha-
tyardom  thaj darajlom, pe
„nichi” chi zhanglom so te kerav.
Kado le ferisardipeski armaj-i
korrkori. 

– Chi andej shkola chi azbaj-
letu, ke rom san?

– Chikana!
– Hajkam sostar na?
– Dore le love sharaven le

nasul somnura…vaj, ke mura da-
ki familija barvali sas…chi
zhanav! Pe kado chi gindyisar-
dom chikana, haj tu pala panzh
minutura ande nashajipe anesma.

– Feri pushav…
– De so?
– Kothe vi ando muzeu-

mo…Me kade gindyisardom,
lashes pinzharavma, e luma…

– Te na vorbisaras?
– Sar te na! Pushma hodini-

sardes, feri maj andej Dunyera
xutyij ande muro lazhavo, te dilo
avo…

– Situ romane amala? Kadoj
jekh bipharo pushipe.

– Nyamura sima, de mure
amala rusicka-j, ukraicka-j. Kade
avilas kado. Chi zhanav sostar
najma romane amala. 

– E politika interesno-j
tuke?

– Naj interesno mange. Na
lendar shukar-i e luma…

– Dore anda kodo trubulas
t’avel interesno tuke, nichi?

– Chi zhanav… La pecisajla
politikake mishkipe hatyarav
ande muro trajo, zhanav vi len,
de chi kamos te kerav butyi
andej politika. E politika chi
inkrelasma ande trajo.

– So inkrel ande trajo?
– Sa, so shukar thaj interes-

no-j andej luma.
– Sa manushenge kaver

shukar-i, kaver interesno-j. Tu-
ke so-j o shukar, so-j o interes-
no? Phen avri!

– O trajo…
– Kado naj chacho. O trajo na

sagda shukar-i. Zha ande Ozdo
ande romano telepo thaj maj ha-
tyares!

– O iskiripe, le shiba but lossha
denma. Man ande trajo inkrel la
godyako phirkerimo. Anda o tra-
jo feri le lashe xabena, le dromipe
interesni-j mange. Le soborosko
keripe feri zumavipe-j.

– O bashajipe?
– Sityilom te bashavav lavu-

tasa thaj baxtalo somas, kana aba
chi trubusardas…Po bashajipe
trubul te arakhadyos. Najma
kamlo bashajipe. Kana inke cino
shavoro somas, sasma jekh skur-
to versho ande nyevipe „Kar-
paticko Chachi Vorba „, de
datunchara chi iskirisardom ver-
sho, feri ginavav len. Zurales
lashe iskiritora si akanak khere,
de vi le klassikusura denma but
lossha. Dilipe sas tuke te phenav

kodole shavoresko versho, kade
gindij feri kamlom te asharavma
angla tute. Chachikanes te
phenav nasul versho sas thaj
muri dej kerdas kodo t’avel muro
versho ande nyevipe. Kode
gindyisarav, muri chorri dej
sagda majbut gindyisardas ande
mande, sode me zhanglom…

– Chi kamlan te beshes ande
Ungricko Them?

– Desar! Chikana chi avilas
ande muro godyi! Mura godyaki
trasta vi khere shaj pherol. Sostar
phirkeros mashkar Ungricko
Them thaj Karpatija. Kodo
avlas, hoj chi trajuvos khatikaj
khere. But shaj naisarav mure
dromipeske, Magda.

– Ashunavtu…
– Vi mure dromipeske, mura

godyake dromipeske shaj naisar-
av, hoj zhanav te pinzharav e
nacionalno zhelya thaj e maj-
cinipeski zhelya. Kado anda
kodo interesno-j, ke  kadal pu-
shipe akanak interesni-j mange.
Baro baxt sima, hoj shaj drom-
kerav. Kado andej Karpatija
varikana inke sar lyindra bari
avilasas, sar ame phenas khere.
Sunujipe, de pal Ungrickone
Themeske roma cerra zhanav, de
zurales but kamos te zhanav!
Naisarav le but ginadya, le
ginadya pal roma, e legmajdra-
go, ande soste shukar iskirisar-
dan. 

– Me naisarav tuke o vorbisa-
ripe, Miroslav.

Fordította:
Géczy József

,,Ande trajo inkrelma
la godyako phirkerimo...”

??????????????

Szécsi Magda

Miroslav Kallai kodo iskirisardasma anda Ungvaro, hoj kamlas tele te boldel jekh muri ginadyi  pe romani
thaj pe rusicko shib te mukhav. ,,Chi kamav” – iskirisardom – ,,maj te Bari Karolyes, Kovacs Jozsef  Hontalanos,
Hodosi Jozsefes thaj beashicka paramichi shaj ginavav rusicka, atunchi shaj boldel muri ginadyi, ,,Le phager-
do trajo”, zh-atunchi chi hatyarosma mishto ande muri morchi…" Lil chi avilas palapale pe kado, te na andej
Peshta dromlas thaj opre akhardasma po telefono: ,,Zh-atunchi chi dromav khere, pune chi maladyos
manca!!! – chingardas, sar jekh shavoro ando telefono.” Lasho hodinipe milaje! Avral Ungricko Them naj
majshukar them pej luma, zha ande Vishegrado hajovosa thaj na mukh avri chi Opustaser, chi o
Hortobadyo." Phendom thaj bisterdom Miroslavos ande kodo minuto. Ova, de pala jekh shon opre akhardas-
ma dragones, hoj” Inke so te dikhav? "Pe kado lasho asslom thaj phendom te maladyuvas ande Sentenre,
ke vi kothe shaj dikhel but interesni, ande mashkar shaj vorbisaras. Chi akanak chi mukhlom te boldel rusic-
ka muri ginadyi, voj dasma jekh interjuvo pala mizmeresko xaben, pala o shkanzeno thaj pala panzh muzeu-
mura. Pe la Dunyeraki dolma beshlam tele, diklam le hajovura thaj but shundam. Miroslav  Kallai shtatvardesh
thaj duje bershengo sityari-j, de chi sityarel. Francicka iskiripe boldel tele, soborura kerel. Pa mande kathar
Baranyi Ferenc shundas anglunes thaj ,,Le phagerdo trajo” muri ginadyi pe pesko shtarvardeshto
arakhadyipesko dyes las jekhe peske sityimaske shavorestar, kon ande ELTE Universitato phirel.
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KÖNYVESPOLCUNK
Költõt avat-
tunk. Bár a fia-
tal roma poéta,
Németh Attila
neve nem
csengett eddig
sem rosszul –
mint a pon-
gyolapitypang

a reppencseit, õ is szerteszórta ver-
seit, hátha termõ talajra hullnak –,
igazán költõvé azonban csak az elsõ
önálló költeményes könyve avatja
az embert. Amire néhai Rácz
Lajosnak, a „hites költõnek” az
ötvenedik születésnapjáig kellett
várnia, az Németh esetében a
Vadvirágtollal címû legelsõ kötet
képében harminchét évesen adatott
meg. Önként adódik a párhuzam,
hiszen a könyvvé szervezett
versszemle legtöbb darabja épp-

úgy istenkeresõ-istenlelõ, mint
amelyek a letisztult zsoltárokig
eljutó hajdani pályatárs elsõ költõi
korszakát jellemezte. A kezdeti
ösztönösség nála azonban – úgy
tûnik – tudatos vállalás már az
indulás pillanatában is. Érdekes,
hogy – a Németh Péter Mykola
által jegyzett kutyanyelv szerint –
Rácz Lajosunk nem szerepel pél-
daképei közt. (Vagy talán nem is
meglepõ. Lajost nagyon magára
hagytuk a halálban. Hányan lehet-
nek egyáltalán, akik életmûve
ismerõsei?)

A hittel itatottságon túl, más is
van, ami összefûzi a két költõt: La-
jos utolsó, Attila elsõ folyóiratainak
egyike a Lungo Drom. A Liget és a
Napút mellett lapunk adott teret
Németh Attila elsõ szárnypróbálga-
tásainak. 

Aki figyelmesen és
értõn olvassa végig a
nyolc ciklusba ren-
dezett több mint két-
száz verset, meg-
gyõzõdhet arról,
hogy egy pályakez-
dõnél jóval érettebb
alkotó tette le névje-
gyét költészetünk
asztalára. Szelíd
alázat, visszafogott
indulatok, a világ
megismerésének
kényszere és képes-
sége hatja át a
szerzõt. Lírája inkább
konokul izzó parázs,
mint lobogó láng, s
inkább széles folyam,
mint csobogó patak.
Valamiféle eredendõ
szomorúság, kora-
vénség lengi körül.
Kényszerült, vagy
felvállalt magánya – s
putrisori emlékei –
József Attillával, kül-
detéstudatos önkín-

zása Adyval rokonítja. Sokhelyütt
még csiszolatlanok a szavai, megti-
portak a formák, ám mindenütt
érzõdik, hogy mélyükön forr, akár
egy katlanban a még cseppfolyós
költõiség. Önmagában nem volt
bátorsága elhagyni egy-egy
szívének kedves, de társainak
hitelét is rontó verset, más pedig
úgy látszik, nem volt mellette, hogy
figyelmeztesse a szerkesztõi
alapigazságra: a kevesebb néha
több.   

Az igaz költõ egy életen át egyet-
len mondat tolmácsa. Németh Attila
a maga többszörösen összetett,
bõvített mondatának néhány szavát
már kikovácsolta. Több versében
már õserõvel tör felszínre a színtisz-
ta mûvészet, az egyedi, a külön-
leges, katarzist keltõ lényeglátás-
láttatás!

Gyönyörködjünk az efféle sorok-
ban: „Imádkoztam, hogy legyen
kabátom, / hogy ne vacogjak jég-
kottát / a vonatállomáson, ha bána-
tosan /utazom…” (Kabát, cipõ és
temetõ)!  „…vadvirág az énekem, /
szûzies tisztaság, / ne szakítson / le,
aki erre jár! // Hagyjon meg virág-
nak, / csillagok porának!” (Vad-
virág). „Cipõd oson át a lét
küszöbén. / Keserû igék égetik cse-
réppé / termékeny lelkem.” (Lét).
„Anyám álmot mesél. / Öklöm be-
varrja a halál. / Arcul csapom, ez a
feltámadás.” (Feltámadás). „Isten
vadvirág, / és én a táj. / Kalapom
égbe dobom, / lehull, mint csillag,
madár.” (Kalitka). „Ettem, fekete
volt a leves, / és márványfehér az
ég. / Arcom elzüllött õszi falevél…”
(Csipkebokor). „A vesszõk esõtõl
részegek…” (Húzz rám!). „Fogaim
alatt csillagom / haranggá égett…”
(Harang). „Bátyám tüdejében kö-
högnek a fák. / Itt a halál, házunkat
megmászta…” (Bátyám). 

Erõs, hihetetlenül erõs költõi ké-
pek ezek. Aki ilyenek alkotására
képes, nem szorul rá másokéira.

Hegedûs Sándor
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Nem is értem, hogy nem veszi észre
Attila, hogy több költeményében –
legtisztábban a Tél-ben – is vissza-
köszön Csoóri Sándor metaforája:
„anyám fekete rózsa…” (ami a köl-
tõre utalás nélkül szellemi orozás
még akkor is, ha két saját szó
ékelõdik közbe).

Bántóak az idegen szavak is. A
költészetben ez nem nagyon való!
A paranoia, a paranoiás, a labilis, a
nacionalista, a periféria és társaik –
még ha érthetõk és rég bevették
magukat a köznyelv sáncai mögé –
a lírában, még a szabad versekben
is hontalanok: kigyötört magyar
szavakkal, képekkel kerülendõk el.

Németh Atilla büszkén vállalja
romaságát. Verssorai közt itt is, ott
is szolgálattételre jelentkeznek a
cigánysor emlékképei. Egyike,
másika a költõ lábához bújik, „mint

kis cigányka”, hogy felidézze a
„putrisor bodza-Krisztusát”, a Pá-
holcon legelészõ cigánylovakat,
vagy édesanyját, aki a szükségek
közepette is képes volt bearanyozni
gyermekkorát. Emléket állít korán
meghalt apjának, s „tûzkovács”
nagyapja is többször visszaköszön
versszakaiból. „Filozófiám a ma-
gány” – írja egy helyütt, „Ha ma-
gyar lennék engem sem érdekelne a
politika – rögzíti véleményét má-
sutt. „De roma vagyok, / naponta
bemocskolják / korommal, sárral /
bársonyos arcom” – panaszolja föl
egész népe, s nemzedéke nevében.
(Emlékszünk-e Szepesi József vad
dühére?) Ma már kevés visszasírni
Indiát (Maradtam volna Indiában).
Ennél több kell, más kell.   

Egyetérthetünk Németh Attila
aforizmaszerû megállapításával:

„Egy kicsit minden költõ rokona
Jézusnak”. A cigány költõk külö-
nösen, hiszen éppen tõlük, értel-
miségük legjavától vár útmutatást a
megváltáshoz sokat szenvedett – s a
boldogulástól sokszor ma is fény-
évnyi távolságra élõ – népük. 

Németh Attila megtette az elsõ
lépéseket. Eszközei vannak, célt
már lát, utat még keres. Megmutat-
kozó tehetsége komoly terheket ró
rá: fontos küldetése van. Meg kell
találnia a maga fontos, pontos és
súlyos mondatát…

k k k

(A Nap-Kút Kiadó által gondozott
kötet valamennyi könyvesboltban
kapható, de az internetes könyves-
boltokban – kedvezménnyel – onli-
ne is megrendelhetõ.)

Kietlen táj, sötét, sivár,
Rozzant házak és ablakok,
Borszagú estek, fülledt nyomor
Kiáltnak érted s angyalok.
Reményt és hiteket hámló

alkony,
Tespedt, ficamos csodavárás,
S vagánysággal elegyes
magányok
Várnak éteri bebocsátást.
Aláztatások s gyaláztatás
Ritkán nyög így föl mûsoron.
Hiányok, éhek, vad rémképek
Oldódnak bársony hangodon.

Áramtalanul hánykolódnak,
Maszatosak, vizük büdös,
De ósdi, elemes rádiókon
Pár percig hallgatják különös,
Nem-dühöngõ híradásod.
Féltõn pontos vagy, mégse félõ.
Fõ-emelésre bujtogatsz,
Utakat mutatsz, célhoz érõt,
Sikerre hurcolt vágyakat…
Kudarcot is, min átvergõdik
A kikínlódott öntudat.

Hangodra feszülõ figyelemmel
Jobb sorsát véli sejleni
Hallgatód, az örök kisember.
S ami addig csak lelkében

sajgott,
Kimondani még félve sem mert,
Hitelessé tett mikrofonodból
A hangszórókon át hallható.

Félóra, alig harminc perc csak,
De ez az igazi Rádió!

Dániel Ede:

A HANGADÓ
Varga Ilonának, a Cigányfélóra szerkesztõjének
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– Vegye meg kedves – mond-
ja a szép arcú cigányasszony, és
nyújtja felém a vattakutyát, de
képtelen vagyok megérinteni.
Iszonyodom. Futnék onnan, de
a kíváncsiságom legyõz, és ter-
mészetesen beszélgetni kezdek
vele.

– Lungo Drom újság? Velem
még soha nem csináltak interjút
az életbe... Én csak egy cigány
vagyok – mondja csodálkozva
Izing Lászlóné Valika, de azért
ráállt a beszélgetésre, sõt arra
kért tegezõdjünk, hiszen õt
mindenki tegezi mióta él. 

– Csak egy cigány?! Leg-
alább te ne fokozd le magad, ez
fáj nekem.. Mondd, kihúzva
magad: cigány vagyok!

– Nem olyan nagy öröm
cigánynak lenni. Ha tudnád,
miket mondanak a cigányokról
a házban, ahol lakunk.

– Miket mondanak Valika?
– Hogy miattunk csökkenek

a lakásárak, nem tudják eladni,
meg hogy mi szarunk a kapu
alá, pedig ez nem is igaz, az õ
kutyájuk piszkít oda csak ránk
fogják. Van nekünk rendes
vécénk, meg röstellnénk mi ott
vetkõzõdni, hisz még egymás
elõtt se... És hangosak va-
gyunk. Ez igaz! Van 4 gyerek,

ebbõl egy a bátyámé, a többi az
enyém. Hát hangosak, hát
gyerekek, nincs nekem szívem
azt mondani, hogy kussoljanak.
Kussolnak eleget az iskolába,
meg fognak végig, míg élnek.
Mindig azt mondják fogjuk be
a pofánkat, nekünk jó dolgunk
van, itt a cigány Kánaán, az
állam segít minket.

– Tényleg segít bennete-
ket?

– Megkapjuk a családi pótlé-
kot, de a szomszéd asszony is
megkapja a gyerekei után. Mást
mi nem kapunk, nem könyör-
günk a tanácson segélyért. A
Vöröskereszttõl szoktunk ruhá-
kat kapni, de a magyar szom-
széd is kapott tõlük, aki meg
tudna ölni bennünket egy kanál
vízben.

– Szerinted miért utál ben-
neteket ennyire?

– Az anyja picsája tudja! Hát
nem bántottuk. Az ura a múlt-
kor azt kiabálta részegen, ha a
cigányok rendesen dolgoztak
volna, akkor nem megy tönkre
a Kádár hatalom és minden jó
volna. Mondtam neki, hogy
minket hagyjon, míg szépen
van, az én apámra ráomlott a
bánya, az anyám munkaközben
halt meg, a vonat takarítás

közben. A bátyám, a legna-
gyobb meg a lábát vesztette el,
amikor felborult a katonai te-
herautó, épp rá, aki az útépíté-
sen melózott. Még, hogy mi
nem dolgoztunk?! Nincs szeme
ennek a parasztnak, rakják rá a
földet ott, ahol van! Csak sérte-
get minket!

– Úgy érzed a te családod-
nak jó volt a Kádár rendszer
Valika?

– A rendõröktõl mindig fél-
tünk. Most is félünk, meg akkor
is féltünk. Ezek rögtön ütnek!
Tiszta bolondok! Hát, a Kádár?
Mit tudom én! Most olyan
rossz, állandóan nincs semmi.
Se munka, se ennivaló... Lehet,
hogy ezért gondolom, hogy
jobb volt, mert ez a mai, ez
pusztulatos. Semmink se nincs,
élünk, ahogy lehet. Én ilyen
kutyákat csinálok, egy erdélyi
asszony mutatta, hogyan lehet
csinálni, hát csinálom. A MÁV
Kórházba járok el kilincselni,
hogy takarítani vegyenek fel,
de nem vesznek fel, hiába
könyörgök. Sehol se kellek, a
gyerekek meg ennének. Na-
gyon nehéz az élet. A kényszer
meg nagyúr, ha nincs 20 mil-
liárdod, mint annak a bankos-
nak, akirõl a tv beszél, de csóró

börtönbe fog kerülni, hát ettõl
mentsen meg engem az Isten!
Dehogy kéne ilyen áron ennyi
szörnyû lóvé!! Az az erdélyi
asszony azt mondja, hogy
Romániába rosszabb az élet,
mint itt. Amúgy a kisebbik
bátyám élettársa, csak a fene se
tudja kimondani azt a fura
nevét, Florietta vagy... Nem
tudom megjegyezni... Hát, õ
sok szörnyûséget mesél, ami
odakint van, de ami itt van azt
is elég elviselni nekünk. Ma
egy kutyát sem vettek meg,
látod. Hát így megy az életem,
mi van ezen újságbavaló?
Csak a szégyen a csóróság
miatt... Mit tegyek? Lopjak
kenyeret? Nem tudom, mit
adok ma a gyerekek szájába,
hát ezt írjad meg! De te se
tudod, azt látom én, milyen, ha
éhes a gyerek, hiába vagy
cigány, mint én. Mostan én
nem akartalak megbántani,
csak hát látod egy kutyát se
vettek, rám jött az ideg, nem
tudom mitévõ legyek... Vegyél
már egy kutyát, csak 200
forint... Ebbõl se tudok annyi
kenyeret venni, hogy elég
legyen, de legalább valami, a
Márjácska meg majd megsegít
holnap is...

,,A kényszer nagy úr,
ha nincs 20 milliárdod...”

JÁRDAKÕ

Szécsi Magda

A Moszkva téri nagy forgatagban egyszer csak földbegyökerezett a lábam. Nem, nem!
Nem Ufó szállt alá, és Gyurcsány Ferenc sem látogatott el az ,,emberpiacra”. Egy vattaku-
tyát láttam meg! Gyerekkorom vatta kutyáját, amit anyám ragasztott majd árult, hogy enni
tudjon adni. – Ó, istenem! A gyerekkor minden nyomorúsága, szaga, illata, félelme rám
szakadt hírtelen. Úgy tûnt, mintha megszûnt volna a világ körülöttem. Csak én voltam ott és
az a vattakutya. Anyám kérdezi: ,,Éhes vagy Magdám?” ,,Egy pettyet sem...” – válaszolom,
pedig éhes vagyok, de nem szabad tudnia, mert nincs mit enni, mert sírni kezdene, és fél-
nék tõle... Négy évesen milyen bölcsek már a cigánygyerekek, csodálkozom rá akkori
önmagamra, és eszembe jut sok-sok cigánygyerek, akik szintén ilyen bölcsek Tiszabõn,
Tiszaroffon, Szolnokon, Pesten a dzsumbujban és szerte az országban, akik a nincsen nõnek
fel, akiknek az éhezés ismerõsebb állapot a boldogságnál. Sikítani szeretnék és toporzékol-
ni, de úgy ám, hogy meghallják a képviselõ urak a Parlamentben: ne hagyjátok éhezni a
gyerekeket!!! Persze, úgy sem hallanák meg: zokog az ország, de ezt sem hallják meg...
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Az 1993. évi szociális törvény alapellátási feladatként határozza meg  a fogya-
tékkal élõ állampolgárok segítését végzõ Támogató Szolgálat mûködését. Ózdon a
szolgálat pályázati modellkísérletként jött létre 2002. októberében, s a munkatársak
már harmadik éve végzik eredményesen tevékenységüket az önkormányzati fenn-
tartású Területi Szociális Gondozási Központ keretén belül. A speciális segítségnyújtás
során a segítõk biztosítják a fogyatékkal élõ személyek önálló életvitelének meg-
könnyítését, elsõsorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérhetõségével. Az Öre-
gek-Fiatalok házában található irodájukat pedig információs tanácsért, ügyintézés-
sel járó jogi problémákkal keresik fel az ügyfelek. 2005. nyarán kezdte meg munkáját
a személyi szállító szolgálat, amelynek célja, hogy segítsék a fogyatékkal élõ ózdi
embereket az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatások igénybevé-
telében. A szolgáltatással hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a fogyatékos szemé-
lyek hatékonyabban tudják képviselni saját érdekeiket. A Támogató Szolgálat fon-
tosnak tartja a fogyatékkal élõ személyek segítését abban, hogy a társadalmi életbe
aktívan bekapcsolódjanak, valamint kiemelt feladatnak tekintik a társadami esély-
egyenlõség növelését.

Józsa Zoltán

Speciális segítségnyújtás

EMBERTELENSÉG

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

em a helyszín a lényeges, hanem a tett! A
panelépület lépcsõházának földszintjén
az egyik helyiségben sérült fiatalok
tevékenykednek, szõnyegek készítésével
foglalkoznak. A mindennapok velejárója

lett, hogy ez a kis közösség értékteremtõ munkát
végez a lakótelepi környezetben.

Több héten át volt alkalmam látni, megfigyelni
õket, amikor a pihenõ idejüket töltötték az épület
mellett. Ismerõsként köszöntek az embereknek, a
fiúk lekezeltek a férfiakkal, kölcsönössé vált egymás
elfogadása.

Az egyik délután döbbenten olvastuk a bejárati
ajtajukra elhelyezett táblát: ,,Zárrongálás miatt a
rendõrségi feljelentés folyamatban van!”

Gyufaszálakat tömtek az ajtó zárjába, így az érin-
tettek nem tudtak bemenni a helyiségbe a munká-

jukat végezni. Tréfa ez? Ártatlan ,,csínytevés”? Az
elkövetõ(k) nem gondolt(ak) semmire! Filmsza-
kadás történt... egy szellemi K.O.! Emberi méltóság,
empátia, együttérzés... Ezek csak leírt szavak?
Nincs valós tartalmuk? Pedig kellene, hogy le-
gyen, hiszen az érintett fiataloknak nem csak a
lelki nyugalmát sértették meg, hanem az emberi
méltóságát is. 

Érdemes lenne ezen elgondolkodni! A napokban
régi ismerõsöm telefonált, hogy az ominózus eset
ismét megismétlõdött. Gyufaszálakkal...

A zár kicserése több mint 3000 forint kiadást
jelent, de a lelki hatásokról sem kell elfelejtkezni.
Nem a helyszín a lényeges, hanem a tett!

Józsa Zoltán

N
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1980. szeptember 6-án –
huszonöt évvel ezelõtt –
Castelgandolfóban, az
Albanói-tó partján fekvõ
pápai nyaralóban a nemrég
elhunyt II. János Pál pápa

elé járult egy kóbor ci-
gányokból álló küldöttség,
amely a romák nehéz hely-
zetére kívánta emlékez-
tetni, s áldását kérte. A ka-
tolikus egyházfõ figyelme-
sen meghallgatta õket,
majd egyebek mellett ezt
válaszolta nekik s tágabb
környezetüknek: „A cigá-
nyok, kisebbségként, ke-
serves körülmények között
élnek egy-egy társadalom-
ban, ám mindenütt keresik
a lehetõséget arra, hogy a
maguk jellegzetességeit,
hagyományaikat megõriz-
zék. Amikor barátsággal
fogadjuk és megbecsüljük
õket, ezzel az emberi jo-
gokat tartjuk tiszteletben.” 

Kétségtelen, hogy Szent
Péter trónján nem ült még
olyan személy, aki annyi
mindent tett és igyekezett
megtenni a világ legtöbb
országában honos – a ró-
mai katolikus egyház által
hivatalosan tizennyolc-
milliósra becsült – roma
népességért.

Voltak elõdei, akik nem
vizsgáztak jelesre sem
emberségbõl, sem könyö-
rületbõl, sem a felebaráti
szeretetbõl, ha a cigányság-
ról volt szó. A 16–17.
században, amikor több

országban is törvényen kí-
vül helyezték, életre-halál-
ra üldözték a cigányokat
nem emelték föl a sza-
vukat, sõt volt idõ, amikor
õk is maguk az üldözõk
oldalára állva, kitiltották a
pápai államokból a romá-
kat. Amennyiben a leg-
újabb kor eseményeit
szemléljük, keserûen kell
megállapítani, hogy a ro-
mák kiirtásával (is) fenye-
getõ eszmék világra törése
évtizedében, majd az aljas
szándékok beteljesítésének
kezdetét hozó években is
szinte néma volt a Vatikán.
XII. Piusról és egyháza
legjelesebb tagjairól ma
már tudjuk, hogy titokban

számos zsidót megmentet-
tek, üldözöttek megmen-
tését szorgalmazták, de a
pápa a maga idején a nagy
nyilvánosság elõtt nem ítélt
el semmiféle cselekményt,
amit a zsidók és cigányok
ellen elkövettek. A tettesek
és cinkosaik – a tízparan-
csolat több tételén is ke-
resztül gázolva – a fasiz-
mus uralomra jutásától
annak bukásáig, mindvé-
gig az igaz keresztény
pózában láthatták és lát-
tathatták magukat. Igaz, a
halála évében, 1958-ban
ugyanez a XII. Pius alapí-
totta meg az olaszországi
cigányok életét és hit-
életét is segítõ Opera
Assistenza Spirituale No-
madi in Italia elnevezésû
katolikus szervezetet.

A következõ pápa,
XXIII. János, éppen az
eltékozolt évtizedek láttán
határozott úgy, hogy meg
kell újítani az egyház életét
és tanításait, újra meg kell
határozni az egyház külde-
tését. Megválasztásától
még nem telt el az elsõ esz-
tendõ sem, amikor 1959.
január 8-án elõször bejelen-
tette hogy mindezek érde-
kében – az egyháztörténet
huszonegyedik egyetemes
tanácskozását – egy új zsi-
natot kíván egybehívni. A
II. Vatikáni zsinatot 1962.
október 11-én nyitották
meg ünnepélyesen. 1965.
december 8-ai befejezése
már az 1963-ban pápává
választott VI. Pál pápa
nevéhez fûzõdik. A négy

esztendõ alatt elfogadott
tizenhat dokumentum egyi-
kében VI. Pál hivatalosan is
kinyilvánította, hogy az
egyházi evangelizáció a
cigányokra is kiterjesz-
tendõ feladatat.

Személyes példamuta-
tásával azonnal nyomaté-
kot is adott a kihirdetett el-
veknek. Éppen negyven
évvel ezelõtt, 1965. szep-
tember 27-én – a pápák
közül elsõként – látogatást
tett egy cigánytáborban. A
Róma melletti, az örök
várostól mintegy harminc
kilométerre fekvõ Pome-
ziában élõ romákat, s a
kontinens minden részérõl
odasereglett cigány zarán-
dokokat kereste fel a zsina-
ton részvevõ néhány fõpap
társaságában. Miután egy-
házi szertartás keretében,

megkoronázott – mint a
cigányok királynõjét – egy,
a karjában a kis Jézust tartó
Szûzanya-szobrot, beszé-
dében hangsúlyozta: a ci-
gányság nem a vallás pe-
remvidékén, hanem az egy-
ház szívének középpont-
jában áll.

André Barthelemy a
„Cigányország útjain” cí-
mû könyvében így em-
lékezik az eseményre: „VI.
Pál látogatásán kívül, aki
velünk ünnepelte hetven-
nyolcadik születésnapját,
két esemény tette neveze-
tessé ezt a szeptember 27-
ét: ezen a napon vettem át
Fleury atyától a nemzeti
lelkészi tisztet, amelyet hat
éven át töltöttem be, és
ezen a napon koronázta
meg a pápa a cigányok
Nagyasszonyát. Förtelmes
idõ volt. Tocsogtunk a sár-
ban. A pápát olyan sok
kardinális és izmos testõr
vette körül, hogy a ci-
gányok csak messzirõl lát-
ták fehér reverendáját. E
látogatásnak azonban nem-
zetközi visszhangja lett.
Késõbb, amikor latin-ame-
rikai püspököket látogat-
tam meg, éreztem jó ha-
tását. Felkeltette érdeklõ-
désüket a cigányok iránt, és
ez megkönnyítette a dol-
gom… Aszobor csak szim-
bólum, a cigányok Nagy-
asszonya cím viszont mély
értelmûnek tûnik. Az Isten-
anya különös figyelmét
jelenti egy olyan embercso-
port számára, amely meg-
érdemli, hogy tisztelettel
beszéljenek róla. Máriával
legalább igazi királynõje
van a cigányoknak! Az
egész egyháznak el kell
ismernie e kis, szétszórt
nép méltóságát, annál is
inkább, mert mindig meg-
vetették, félreállították. 

Azután meg Nagyasz-
szonyunk élõ személy, aki
érzi gyermeki hódolatun-
kat. Biztosan nincs ellené-

Évfordulók – események

XII. Pius pápa 

II. János Pál pápa

VI. Pál pápa 
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re, hogy címei mellé még a
Cigányok Királynõjét is
odateszik. Úgy hiszem, ha
kell, õ tud néhány fortéllyal
szolgálni a cigányságnak,
amelyek senkinek nem
ártanak, de jól megoldják a
különféle helyzeteket…” 

Kedves gesztusként a pá-
pa a zarándoklatban részt-
vevõ roma csoportoknak
országonként egy-egy mes-
terhegedût ajándékozott,
amelyeken Európa szerte
azóta is cigányvirtuózok
játszanak. 

A pápai nevében XXIII.
János és VI. Pál nevét öt-
vözõ, de a hasonlóan cse-
lekvõ (a méltóságában vá-
ratlan halála miatt alig több
mint egy hónapig tevé-
kenykedõ) közvetlen elõd-
jének is emléket állító II.
János Pál a cigányokkal
kapcsolatban VI. Pál
nyomdokán haladt. Õ is
számtalanszor fogadott kü-
lönbözõ cigány küldött-
ségeket, ám ennél komo-
lyabb gesztusokat is tett. 

Elsõként 1978 kará-
csonyán, majd akkortól
minden húsvét és kará-
csony alkalmával a Róma
városának és a világnak
szóló, úgynevezett „urbi et
orbi” áldását a világ külön-
bözõ nyelveit a cigánnyal is
kibõvítve mondta el.

1979-ben személyesen is
megjelent Auschwitzban,
hogy a haláltáborban em-
lékezzen, s mintegy bocsá-
natot kérjen az emberiség
és a kereszténység nevé-
ben. „Egy egész nép terv-
szerû kiirtásának kísérlete
súlyos árnyként nehezedik
Európára és az egész világ-
ra; olyan bûntény, amely
örökre beszennyezte az
emberiség történetét” –
mondta feledhetetlen be-
szédében. A láger felsza-
badításának hatvanadik
évfordulójára idén – már a
halállal tusakodva – csak

levelet küldött, abban azon-
ban külön kiemelte a fasiz-
mus cigány áldozatainak
mártíromságát.

1988-ban a strasbourgi
zsidó közösség vezetõi
elõtt mondott beszédében
súlyos szavakkal illette a
származási megkülönböz-
tetés és hátrány okozás
politikáját: „Önökkel
együtt ismételten a leg-
határozottabban elítéljük a
rasszizmust és az anti-
szemitizmust, amely ellen-
tétes a kereszténység alap-
elveivel”. Egy – Cassidy
bíboros elnöklete alatt mû-
ködõ – bizottsággal 1988
márciusára kidolgoztatta az
egyházi állásfoglalást a II.
világháborús népirtásokról.
Ebbõl is érdemes idézni.
„A katolikus Egyház…
elutasít a népek vagy em-
bercsoportok ellen irányuló
mindenfajta üldözést, bár-
hol és bármikor legyen is
az. A leghatározottabban
elutasítja a népirtás bár-
mely formáját és az azt
elõidézõ rasszista ideoló-
giákat. Visszatekintve év-
századunkra mélységes fáj-
dalommal tölt el bennünket
az egész népcsoportokat és
nemzeteket elborító erõ-
szak. Külön is megemlé-
kezünk az örmények le-
mészárlásáról, az 1930-as
évek megszámlálhatatlan
ukrajnai áldozatairól, s a
cigányok tömeges kiirtá-
sáról, amely szintén rasz-
szista ideológia következ-
ménye volt…”

II. János Pál az 1991-ben
kelt „Centesimus annus”-
ban is megerõsítette: „Még
a társadalom testét alkotó
többség sem teheti meg,
hogy a kisebbség ellen for-
duljon, azt marginalizálja,
elnyomja, kizsákmányolja
vagy megkísérelje meg-
semmisítését.”

1993. április 7-én levelet
küldött a haláltábor helyén

összegyûlt, az elsõként ér-
kezett roma lágerlakókra
emlékezõ cigányokhoz. Õ
volt az elsõ pápa, aki a ci-
gány holocaust tényérõl írt.

1997. május 4-én II.
János Pál pápa a boldogok
sorába (a szentek elõcsar-
nokába) iktatta a spanyol-
országi születésû Ceferino
Giménez Malla roma vér-
tanút, aki az ,,El Pelé”
névre hallgatott s béke-
idõben lókereskedésbõl élt.
Boldog Ceferino példamu-
tató életével s a spanyol
polgárháború során hite
védelme közben lelt halálá-
val – idézzük a hivatalos
indoklást – „hozzájárult
ahhoz, hogy nagyobb
megértés jöjjön létre a
keresztények között, akik
bár különféle fajokhoz tar-
toznak, mindnyájan test-
vérek Krisztusban.” 

Újabb felejthetetlen jel-
kép, jelképnél több is:
üzenet! 1999. április 2-án a
pápa vatikáni húsvéti
keresztútján csak az elsõ és
utolsó stációnál vitte sze-
mélyesen, a többinél má-
sok vihették a keresztet.
Krisztus szenvedésében
osztozva egy cigány család
is közöttük lehetett.

II. János Pál 2000. már-
cius 12-én a cigányságtól is
bocsánatot kért az ellenük
elkövetett bûnökért.

A magyarországi romák
számára kétség kívül – bár
több alkalommal is mehet-
tek Magyarországról ci-
gány csoportok a pápához
– legemlékezetesebb a
Keresztes püspök úr és az
OCÖ által szervezett 2003.
decemberi zarándoklat,
amelyen az agg egyházfõ a
Vatikán VI. Pál-termében,
szokásos általános kihall-
gatásán apostoli áldását
adta a magyarországi ci-
gányságra. A pápa megál-
dotta azt magukkal vitt
másfél méteres fakeresztet

is, amely azóta Csatkán, a
legnagyobb hazai roma bú-
csújáróhelyen áll. Felirata:
„Szuntona Dévla, zsutin e
romen!” (Szentséges Isten,
segítsd a romákat!).

II. János Pál halála után
mindenkori utódaira, s egy-
házára maradt a romákkal
való törõdés, a cigányokkal
kapcsolatos felelõsség, se-
gítésük és megvédésük
keresztényi parancsa. Szép
emléknél jóval több az is,
amit öt évvel ezelõtt – lám,
még egy évforduló! – mon-
dott.

Homíliájában a 2000. évi
nagyböjt elsõ vasárnapjá-
nak szentmiséjén az elõ-
imádkozó: „Könyörög-
jünk, hogy Jézust, a mi
Urunkat és Békénket szem-
lélve a keresztények bán-
kódni tudjanak azon sza-
vaik és tetteik miatt,
melyeket olykor a gõg, a
gyûlölet, az uralkodási
vágy, a más vallásúak, a
gyengébb társadalmi cso-
portok, például emigránsok
és cigányok iránti ellen-
ségeskedés vezérelt!” –
felszólítása után ekként
folytatta az imát: „Istenünk,
aki a világ Ura és minden
ember Atyja vagy, Fiad
által arra tanítottál, hogy
szeressük az ellenséget,
tegyünk jót a bennünket
gyûlölõkkel és imádkoz-
zunk üldözõinkért. Sokszor
azonban a keresztények
megtagadták az evangéliu-
mot és az erõ logikáját
követve, megsértették a
népek és csoportok jogait
azáltal, hogy lebecsülték
kultúrájukat és vallási ha-
gyományaikat. Légy türel-
mes és irgalmas irántunk,
és bocsáss meg nekünk.
Krisztus, a mi Urunk által!”

Neki, egészen biztos,
hogy már régen megbocsá-
tatott

– Hegedûs Sándor –
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Az Ifjúsági, Családügyi, Szo-
ciális és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium által meghirdetett
kétfordulós roma integrációs
modellprogram pályázaton Ke-
recsend Község Önkormányza-
ta 79.715.386 forint összegû
támogatást nyert el. 

Aprojekt célja, hogy javítsa a
községben telepszerû lakókör-
nyezetben élõ, javarészt roma
lakosság életkörülményeit, az
infrastrukturális feltételeket a
falu általános színvonalára
emelje, valamint a foglalkoz-
tatási, szociális és egyéb humán
ellátások fejlesztésével elõ-
segítse a romák integrációját.
Fontos elvárás, hogy az elért
eredmények fenntarthatók, a
program tartalmi elemei és
módszertani megoldásai pedig
más, hasonló feltételrendszerû
települések számára adaptál-
hatók legyenek.

A program e célokat úgy
kívánja megvalósítani, hogy
mind a helyi többségi tár-
sadalom, mind pedig a roma
kisebbség számára nyilván-
valóvá váljon: a megvalósuló
fejlesztések az egész közösség
érdekeit szolgálják, a program
sikere pedig alapvetõen attól
függ, képes-e a helyi közösség
együtt gondolkodni és együtt
cselekedni. 

A projektben megvalósuló
tevékenységek részben lakha-
tási, részben pedig szociális
integrációs célokat szolgálnak. 

A lakhatási integráció terü-
letén az integrált lakókörnye-
zetbe történõ mobilizáció, a
lakókörnyezet rehabilitációja és
felújítása kap fõ hangsúlyt. 

Az integrált lakókörnyezetbe
történõ mobilizáció kapcsán
kétlépcsõs lakáshoz jutási prog-
ram biztosítja a telepeken élõ
fiatal családok elsõ, önálló
otthonhoz jutását, oly módon,
hogy az Önkormányzat a falu
integrált területén megvásárol,
és felújít nem lakott lakóháza-
kat, és azokat kedvezményesen
bérbe adja 3–5 évre a sikeresen
pályázó fiatal házasok számára.

A bérlõk elõtakarékosság révén
teremtik meg a bérleti idõszak
végére a saját tulajdonú lakás
felépítésének vagy megvásár-
lásának feltételeit. A saját tulaj-
donú ingatlanba lépõk helyére
új családok kerülnek – ez biz-
tosítja a program továbbélését.

A lakókörnyezet rehabilitá-
cióját segítõ intézkedések kö-
zött az Önkormányzat 18 élet-
veszélyes ház felújításával
hárítja el a veszélyhelyzetet. A
lakókörnyezet tervezett fel-
újítása során út- és járdafel-
újításra, gáz gerincvezeték ki-
építésére, közkutak és kör-
nyékük rendbetételére, közte-
rek parkosítására, árkok, át-
ereszek karbantartására és ját-
szótér építésére kerül sor. 

Az Önkormányzat a lakha-
tási integrációt segítõ intézke-
dések megvalósítására több
mint 68 millió forintot fordít.
Ebbõl az összegbõl 60 milliót
tesz ki az integrációs pályázati
támogatás, mintegy 7,5 millió
forint pedig más forrásból
áramlik a programba.

A szociális integrációt segítõ
intézkedések között elsõ helyen
a foglalkoztatás megszervezése
áll. E programrész fontosságát
az indokolja, hogy Kerecsend a
foglalkoztatási szempontból
hátrányos helyzetû települések
közé tartozik, ahol a munka-
nélküliség az országos átlagot
messze meghaladja. A foglal-
koztatási programot az Önkor-
mányzat a Heves Megyei
Munkaügyi Központ segít-
ségével kívánja megvalósítani.
A foglalkoztatás keretein belül
kerül sor az illegális szemétle-
rakó telepek felszámolására, a
Laskó patak medrének tisztí-
tására, az Önkormányzat tulaj-
donában lévõ jelenleg nem mû-
velt területeken erdõsítésre,
fásításra, közterületi munkákra,
roma dajka, pedellus és udvaros
alkalmazására az óvodában és
iskolában, valamint program-
gondnok foglalkoztatására. A
program foglalkoztatási terüle-
tén 71 – többségében roma
származású – ember érintett.

Számukra 4–12 hónap idõtar-
tamban biztosít foglalkoztatást
az Önkormányzat.

Ugyancsak ehhez a terület-
hez kapcsolódik a közoktatás
helyi feltételrendszerét jelentõs
mértékben javító, Phare pályá-
zati támogatással megvalósuló
iskola felújítási program. A
mintegy 65 millió forintos be-
ruházás újabb lehetõséget biz-
tosít helyi munkaerõ alkal-
mazására. 

A szociális integrációt segítõ
intézkedések között szerepel-
nek még a szociális segítség-
nyújtás és a közösségfejlesztés
érdekében tervezett intézkedé-
sek.

E programrészek megvaló-
sítása érdekében roma prog-
ramgondnokot alkalmazunk,
nyári napközit mûködtetünk és
egy mikrobusz-vásárlását is ter-
vezzük. 

A programgondnok figye-
lemmel kíséri a program során
létrehozott vagyon állagmeg-
óvását, a felújítási és karban-
tartási munkálatokat. Feladatait
a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat által javasolt roma
utcafelelõsökkel szoros együtt-
mûködésben látja el.

A nyári napközi öthetes idõ-
tartama alatt vonzó szabadidõs
tevékenységek várják a nagy-
számú érdeklõdõ gyereksere-
get: õsi népi mesterségek, népi
gyermekjátékok, játékos elmé-
leti- és sportvetélkedõk, gya-
log- és kerékpártúrák, valamint
Tisza túra és egy budapesti
kirándulás. A foglalkozások
minden nap ingyenes meleg
ebéddel záródnak.

A mikrobusz-vásárlás célja,
hogy az Önkormányzat
megteremtse a gyermekek ta-
nulmányi- és sportversenyekre,
úszásoktatásra és táborozással
összefüggõ szállításának felté-
teleit. A jármû segítséget jelent
majd a járó betegek szakren-
delésre és szûrõvizsgálatokra
történõ szállításában is.

A közösségfejlesztés terüle-
tén belül valósul meg a kö-
zösségfejlesztéshez szükséges

helyiség kialakítása a Kö-
zösségi Ház tetõterében. Ez ad
majd otthont többek között a
program támogatásával létre-
hozandó helyi média klubnak,
mely a Kerecsendi Falutévé és
a Kerecsendi Újság tevé-
kenységét szerkesztõ, szervezõ
csoportként mûködik. Ugyan-
csak ez lesz a színtere a helyi
erõbõl létrehozott kis közös-
ségeknek.

A program szociális intéz-
kedéseket megvalósító részé-
nek költsége közel 118 millió
forint, melyhez az ICSSZEM
mintegy 12,5 millió forinttal
járul hozzá, a fennmaradó
összeg más forrásokból, illetve
a programmal összekapcsol-
ható más programokból te-
võdik össze.

Miért választotta az Önkor-
mányzat a fenti tevékenysé-
geket, az integrációt elõsegítõ
eszközökként?

Azért, mert ezek iránt fogal-
mazódott meg igény a lakosság
részérõl, mert összhangban
vannak az Önkormányzat fej-
lesztési elképzeléseivel és
élvezik a CKÖ támogatását. E
tevékenységek mentén képzel-
hetõ el széleskörû helyi tár-
sadalmi támogatottság, ezekhez
rendelkezik az Önkormányzat a
szükséges humán erõforrással,
s ezekhez sikerült támogatókat
szerezni a konzorciumi és part-
neri együttmûködésben. 

A program megvalósítására
rendelkezésre álló idõ 12 hó-
nap. Az elõttünk álló egy év
adja majd meg a választ arra a
kérdésre, hogy képes-e a helyi
többségi és kisebbség tár-
sadalom az együttmûködésre, a
program során elkerülhetetlen
konfliktusok racionális kezelé-
sére, s arra, hogy milyen haté-
konyan képes élni a falu kö-
zössége a jelentõs pénzügyi
támogatás nyújtotta nem min-
dennapi lehetõséggel.    

Kiss Sándor projekvezetõ
Suha József

programgondnok

Kerecsendi Roma Integrációs
Modellprogram

PODO-HÍD
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlõségi Minisztérium

és A Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány
közösen tanulmányi ösztöndíj

pályázatot hirdetnek
a 2005/2006. tanév I. félévére az alap-,

közép- és felsõfokú tanulmányokat
folytató roma tanulók részére tanulmányi

sikerességük elõmozdítása céljából.

A tanulmányi ösztöndíj pályázat
alprogramjai:

1. Általános iskolai tanulók ösztöndíja;
2. Középfokú oktatásban tanuló nappali, leve-

lezõ, esti tagozatos és távoktatásban tanulók
ösztöndíja;

3. Czinka Panna ösztöndíj;
4. Felsõfokú oktatásban tanuló nappali, leve-

lezõ, esti tagozatos és távoktatásban tanuló
hallgatók ösztöndíja;

5. Külföldi tudományos, mûvészeti felsõfokú
intézményekben tanulmányokat folytató
hallgatók ösztöndíja, 

6. Külföldi rövid kurzusokon, tanulmányu-
takon és nemzetközi versenyeken résztvevõ
hallgatók ösztöndíja.

Egy tanuló/hallgató csak egy alprogramra nyújt-
hatja be a pályázatát!

Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati
feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló
mellékletekben találhatók meg.

A) A rendelkezésre álló keretösszeg 
Az 1–6. alprogram pályázói között összesen
550.000.000 Ft-ot, azaz ötszázötven millió forint
osztható szét, úgy, hogy az 5–6. alprogramokra
összesen 10 M Ft kerül szétosztásra. 

B) Pályázatot nyújthatnak be 
az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen
meghatározott feltételeknek megfelelõ tanu-
lók/hallgatók.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló/hal-
lgató, aki az Oktatási Minisztérium által kiírt
Útravaló ösztöndíj program keretén belül a
2005/2006-os tanévben támogatást kap.

C) Atanulmányi ösztöndíj pályázaton igényel-
hetõ támogatás formája és összege
A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelõ
tanulók/hallgatók részesülhetnek az egyes alprog-
ramokra vonatkozó mellékletekben megha-
tározott mértékû ösztöndíj támogatásban. A tanul-
mányi ösztöndíj támogatás egy összegben kerül
folyósításra a J. pontban leírtaknak megfelelõen.

D) A tanulmányi ösztöndíj pályázat be-
nyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázat
kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriá-
nak megfelelõ RÖ/2005 jelzésû pályázati adat-
lapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható meg. Apályáza-

ti dokumentációt a pályázati felhívásban közöl-
teknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a pályáza-
ti formanyomtatvány minden kérdésére választ
adva és az egyéb – a pályázati felhívásban és az
adatlapban elõírt – mellékletek becsatolásával
kell benyújtani.

A pályázat beadási határideje: 
1–4. alprogram esetében:

2005. október 28. 

5–6. alprogram esetében:
2005. december 16.

Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegzõ dá-
tumát vesszük figyelembe, a határidõn túl
postára adott pályázat érvénytelen! 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borí-
tékban A Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány részére ajánlott
küldeményként kérjük eljuttatni, vagy legkésõbb
a beadási határidõ utolsó napján 14.00 óráig
személyesen leadni. 

Kérjük, a borítékra írják rá: 
,,ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT"

Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat,
amelyet legkésõbb a határidõ utolsó napján
postára adtak vagy A Magyarországi Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány telep-
helyén személyesen 14.00 óráig benyújtottak.
Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem
fogadunk pályázatot. Kétség esetén a pályázónak
kell bizonyítania, hogy a pályázatot határidõben
személyesen benyújtotta, illetve postára adta.

Postacím:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai

Kisebbségekért Közalapítvány 
1387 Budapest 62, Pf. 25.

Személyesen:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai

Kisebbségekért Közalapítvány
V. ker., Budapest, Október 6. u. 17.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi doku-
mentum letölthetõ a

www.icsszem.hu, www.romaweb.hu
http://web.tonline.hu/mnekk honlapokról.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekért Közalapítvány kérés esetén megcímzett
és felbélyegzett válaszboríték ellenében postai
úton is eljuttatja a pályázati dokumentumokat az
igénylõknek. A pályázattal kapcsolatos további
információk 2005. szeptember 20-ától: 266-
6347; 06-20/975-3729.

E) Pályázati díj
Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs.

F) A tanulmányi ösztöndíj pályázat érvé-
nyességének vizsgálata 
A benyújtott pályázatokat A Magyarországi

Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közala-
pítvány, mint a pályázat kezelõje iktatja és nyil-
vántartásba veszi. Ezután kerül sor a beérkezett
pályázatok formai vizsgálatára.

A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben:
1. A pályázatot határidõn túl nyújtották be;
2. A pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki;
3. Nincs valamennyi szükséges melléklet a

pályázati kiírásnak megfelelõ módon csatol-
va;

4. Egy pályázó egy idõben több pályázatot
nyújtott be (egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be);

5. A pályázatot nem a megfelelõ pályázati adat-
lapon nyújtották be;

6. A pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pá-
lyázatban kiírt követelményi szintet.

Hiánypótlásra nincs lehetõség!

G) A pályázat elbírálásának eljárási rendje
A pályázat kezelõje a beérkezett érvényes
pályázatokat döntés-elõkészítés céljából eljuttatja
az erre illetékes bizottságnak. A bizottság tagjait
az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyen-
lõségi miniszter javaslata alapján A Magyar-
országi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány kuratóriuma bízza meg.

H) Pályázati döntés 
A pályázatokról a bizottsági javaslat alapján A
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekért Közalapítvány kuratóriuma dönt. Adön-
tés meghozatalára az 1–4. alprogramok esetében
legkésõbb 2005. december 15-ig, az 5–6. alprog-
ram esetében 2006. január 15-ig kerül sor. A pá-
lyázati döntéssel szemben jogorvoslatnak
helye nincs!

I) A pályázók döntést követõ kiértesítése 
A kuratórium döntésérõl a pályázatkezelõ a
pályázókat a döntést követõ 15 napon belül pos-
tai úton értesíti. 

J) Az ösztöndíj folyósítása és a pályázat le-
zárása
Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a tá-
mogatás folyósítására egy összegben kerül sor az
egyes alprogramokra vonatkozó részletes pályá-
zati felhívásban leírtaknak megfelelõen. A
megítélt ösztöndíj támogatás kifizetésének
határideje 2006. március 31.

K) Egyéb feltételek, tudnivalók
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-
egyenlõségi Minisztérium és A Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapít-
vány fenntartja a jogot az egyéni személyes be-
szélgetésre, adategyeztetésre, ideértve az önélet-
rajzban kifejtetteket is.

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekö-
vetkezett esetleges változásokat (név-, lakcímvál-
tozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében
szíveskedjenek A Magyarországi Nemzeti és

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és 

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány közösen
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet

roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük 
elõmozdításának támogatására
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Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnak azon-
nal írásban jelezni.
Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati
feltételek és tudnivalók jelen pályázati felhívás
elválaszthatatlan részei.
A kiírók az idõpontok módosítására fenntartják a
jogot. Az esetleges változásokat a fentebb meg-
nevezett honlapokon a kiírók közlik.

Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium

A Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

1. ALPROGRAM:

Általános iskolai tanulók ösztöndíja

1. Az alprogram célja
A továbbtanulást megalapozó általános isko-
lai tanulmányok folytatása és befejezésének
elõsegítése.

2. Pályázatot nyújthatnak be:
3. az általános iskolák nappali tagozatos 5.,

6., 7., 8. osztályos, 
4. a hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2.

osztályos, 
5. valamint a nyolc évfolyamos gimnázi-

umok 1., 2., 3. és 4. osztályos roma tan-
ulói, 

akik a 2004/2005-ös tanév II. félévében leg-
alább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek
el. 
Az átlag számításába nem számít bele a
magatartás és szorgalom osztályzat.
Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló
pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül
zárta a 2004/2005-ös tanévet. Javítóvizsgát
nem fogadunk el!

Felhívjuk azon oktatási intézmények figyelmét,
ahol szöveges értékelés szerepel a bizonyítvány-
ban, szíveskedjenek a tanulók eredményét ér-
demjegyre átszámítani és az errõl szóló igazolást
csatolni a pályázathoz.

6. A tanulmányi ösztöndíj összege
7. 3,5–3,99 tanulmányi átlagig havonta

3.000 Ft, a félévre összesen: 15.000 Ft,
8. 4,0–4,49 tanulmányi átlagig havonta

4.000 Ft, a félévre összesen: 20.000 Ft.
9. Czinka Panna ösztöndíj: 4,5–5,0 tanul-

mányi átlaggal havonta 6.000.-Ft, a fél-
évre összesen: 30.000.-Ft

10. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell egy példányban:
11. a kategóriának megfelelõ, kitöltött

RÖ/2005 jelzésû adatlapot eredeti alá-
írással ellátva;

12. a 2004/2005-ös tanév végén kapott bizo-
nyítvány másolatának iskola által hite-
lesített eredeti példányát (az aláírás és a
bélyegzõ nem lehet fénymásolat);

13. a helyi roma kisebbségi önkormányzat –
ennek hiányában helyi, megyei vagy
országos roma civil szervezet – ajánlását
a RÖ/2005 jelzéssel ellátott adatlap 2.
oldalán, mely tartalmazza a roma tanu-
lók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj
pályázat keretében való támogatás in-
dokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon
kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk

el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
kizárólag a megfelelõ pályázati adatlapon
szereplõ, alaki és tartalmi követelményeknek
maradéktalanul megfelelõ ajánlást fogadunk
el!

14. Az elnyert ösztöndíj folyósításának fel-
tétele a 2006. februárinál nem régebbi kel-
tezésû tanulói jogviszonyról szóló eredeti
igazolás. Ennek beadási határideje: 2006.
február 17. Az elnyert ösztöndíj folyó-
sítására 2006. március 31-ig kerül sor.

2. ALPROGRAM: 

Középfokú oktatásban tanuló nappali,
levelezõ, esti tagozatos

és távoktatásban tanulók ösztöndíja

1. Az alprogram célja
Elõsegíteni a szakmához jutást, a továbbta-
nulást megalapozó középiskolai tanul-
mányok folytatását és befejezését.

2. Pályázatot nyújthatnak be azok a
l gimnázium és érettségit adó szakközép-

iskola nappali tagozatán tanulmányokat
folytató tanulók,

l gimnázium vagy érettségit adó szak-
középiskola utolsó négy évfolyamának
esti vagy levelezõ oktatási formájában
tanulók,

l szakmunkásképzõ iskolában, szakis-
kolában tanuló, illetve technikusképzés-
ben vagy iskolarendszeren belüli felsõ-
fokú szakképesítést nyújtó képzésben
nappali oktatási formában részt vevõk,

l szakmunkásképzõ iskolában, szakisko-
lában tanuló, illetve technikusképzésben
vagy iskolarendszeren belüli, felsõfokú
szakképesítést nyújtó képzésben esti,
levelezõ oktatási formában résztvevõ ro-
ma tanulók,

akik az érettségi vizsgán, illetve a legutolsó
befejezett tanév végén (ha még nem érettsé-
giztek) legalább 3,0 tanulmányi eredményt
értek el. Az átlag számításába nem számít bele a
magatartás és szorgalom osztályzat.

Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló
pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az
elõzõ tanévet. Javítóvizsgát nem fogadunk el!

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

3. A tanulmányi ösztöndíj összege
l 3,0–3,99 tanulmányi átlag között havon-

ta 5.000 Ft, a félévre összesen: 25.000
Ft.

l Czinka Panna ösztöndíj: 4,0–5,0
tanulmányi átlag között havonta:
8.000 Ft, a félévre összesen: 40.000 Ft.

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell egy példányban:
l a kategóriának megfelelõ, kitöltött

RÖ/2005 jelzésû adatlapot eredeti alá-
írással ellátva;

l a 2004/2005-ös, illetve a tanuló által
legutoljára befejezett tanév végén kapott
bizonyítvány másolatának iskola által
hitelesített eredeti példányát (az aláírás
és a bélyegzõ nem lehet fénymásolat);

l az érettségizett továbbtanulóktól (tech-
nikusképzés, felsõfokú szakképzés
esetén) az érettségi bizonyítvány máso-
latának iskola által hitelesített eredeti
példányát,

l önéletrajz eredeti példányát, melyben a
pályázó indokolja a roma tanulók ré-
szére kiírt pályázaton való részvételét,
továbbá jelezheti a roma közösségért
végzett munkáját és az erre irányuló to-
vábbi terveit;

l a helyi roma kisebbségi önkormányzat –
ennek hiányában helyi, megyei vagy
országos roma civil szervezet – ajánlását
a RÖ/2005 jelzéssel ellátott adatlap 2.
oldalán, mely tartalmazza a roma tan-
ulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj
pályázat keretében való támogatás
indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon
kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk
el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
kizárólag a megfelelõ pályázati adatlapon
szereplõ, alaki és tartalmi követelményeknek
maradéktalanul megfelelõ ajánlást fogadunk
el!

5. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a
2006. februárinál nem régebbi keltezésû
tanulói jogviszonyról szóló eredeti iga-
zolás. Ennek beadási határideje: 2006.
február 17. Az elnyert ösztöndíj fo-
lyósítására 2006. március 31-ig kerül sor.

3. ALPROGRAM: 

Czinka Panna ösztöndíj

A Czinka Panna ösztöndíj támogatás részletei
megtalálhatóak az 1. (Általános iskolai tanulók
ösztöndíja) és a 2. (Középfokú oktatásban tanuló
nappali, levelezõ, esti tagozatos és távoktatásban
tanulók ösztöndíja) alprogramokban.

Kérjük, pályázatát az adott alprogram adatlapján
és az alprogram elõírt pályázati feltételeinek
megfelelõen nyújtsa be, a RÖ/2005 jelzésû, az
iskolai kategóriának megfelelõ adatlapon. 

4. ALPROGRAM: 

Felsõfokú oktatásban tanuló nappali,
levelezõ, esti tagozatos és távoktatásban

tanuló hallgatók ösztöndíja 

1. Az alprogram célja
A felsõfokú tanulmányok folytatásának és
befejezésének, illetve a másoddiploma
megszerzésének elõsegítése. 

2.   Pályázatot nyújthatnak be:
,,A” kategóriában: azon roma hallgatók,
akik valamely fõiskolán vagy egyetemen
az elsõ diploma megszerzéséért nappali
tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a
képzés végén fõiskolai vagy egyetemi
diplomát kapnak.

,,B” kategóriában: azon roma hallgatók,
akik valamely fõiskolán vagy egyetemen
az elsõ diploma megszerzéséért esti, lev-
elezõ vagy távoktatási formában, vagy
másoddiploma megszerzéséért nappali,
esti, levelezõ vagy távoktatási formában
tanulnak.
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3. A tanulmányi ösztöndíj összege
l ,,A” kategória esetében:

havonta 13.000 Ft, a félévre összesen
65.000 Ft;

l ,,B” kategória esetében:
havonta: 10.000 Ft, a félévre összesen
50.000 Ft.

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell egy példányban:
l a kategóriának megfelelõ, kitöltött

RÖ/2005 jelzésû adatlapot eredeti
aláírással ellátva;

l az utolsó befejezett szemeszter ered-
ményeit tartalmazó, lezárt index má-
solatának tanintézet által hitelesített ere-
deti példányát (az aláírás és a bélyegzõ
nem lehet fénymásolat);

és/vagy 

l a Tanulmányi Osztály eredeti igazolását
arról, hogy a hallgató az adott sze-
meszter teljesítéséhez szükséges kredit
pontszámot elérte;

l akik a 2005/2006-os tanévben kezdik
meg felsõfokú tanulmányaikat, azoknak
a legmagasabb iskolai végzettségrõl szó-
ló bizonyítvány (érettségi bizonyítvány
v. diploma) másolatának tanintézet által
hitelesített eredeti példányát (az aláírás
és a bélyegzõ nem lehet fénymásolat);

l a felsõoktatási intézmény 2005. októberi
keltezésû igazolását arról, hogy a pá-
lyázó aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezik;

l önéletrajz eredeti példányát, melyben
indokolja a roma hallgatók részére kiírt
pályázaton való részvételét, továbbá
bemutathatja a roma közösségért végzett
munkáját és az erre irányuló további ter-
veit;

l a helyi roma kisebbségi önkormányzat –
ennek hiányában helyi, megyei vagy
országos roma civil szervezet – ajánlását
a RÖ/2005 jelzéssel ellátott adatlap 2.
oldalán, mely tartalmazza a roma ta-
nulók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj
pályázat keretében való támogatás
indokolását.

A pályázati felhívásban meghatározottakon
kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk
el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ki-
zárólag a megfelelõ pályázati adatlapon sze-
replõ, alaki és tartalmi követelményeknek ma-
radéktalanul megfelelõ ajánlást fogadunk el!

5. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a
2005/2006-os tanév tavaszi szemeszterére
történõ beiratkozást bizonyító eredeti
vagy hitelesített hallgatói jogviszony iga-
zolás. Ennek beadási határideje: 2006.
február 28. Az elnyert ösztöndíj folyó-
sítására 2006. március 31-ig kerül sor.

5. ALPROGRAM:

Külföldi intézményekben felsõfokú
tanulmányokat folytató

(tudomány, mûvészet, média, stb. területén)
hallgatók ösztöndíja

1. Az alprogram célja
Külföldi intézményekben felsõfokú tanul-
mányokat (tudomány, mûvészet, média, stb.
területén) folytató hallgatók tanulmányainak
támogatása.

Az 5–6. alprogramokra együttesen ren-
delkezésre álló keret: 10 millió forint.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy külföl-
di nyelvtanfolyam elvégzését nem áll
módunkban támogatni!

2. Pályázatot nyújthatnak be a 35. életévüket
be nem töltött roma egyetemi, fõiskolai hall-
gatók.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege a
2005/2006-os tanévben külföldi felsõfokú
oktatási intézményekben folytatott tanul-
mányok támogatása esetén a félévre maxi-
mum 200.000 Ft, azaz kettõszázezer forint.

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell egy példányban:
l a kategóriának megfelelõ, kitöltött

RÖ/2005 jelzésû adatlapot eredeti alá-
írással ellátva;

l a fogadó intézménynek vagy szervezet-
nek a hallgató nevére szóló meghívó-,
elfogadó levél másolati példányát és en-
nek magyar nyelvû fordítását;

l az utolsó befejezett szemeszter eredmé-
nyeit tartalmazó, lezárt index másolatá-
nak tanintézet által hitelesített eredeti
példányát (az aláírás és a bélyegzõ nem
lehet fénymásolat);

l azok a felsõfokú tanulmányokat folytató
hallgatók, akik külföldi részképzésben
vesznek részt, a hazai intézménynek a
2005/2006-os tanévrõl szóló hallgatói
jogviszony igazolását (eredeti példány),

l egyetemi és fõiskolai végzettséggel ren-
delkezõk esetében a végzettséget igazo-
ló diploma másolatát;

l akik 2005/2006-os tanévben kezdik meg
a külföldi felsõfokú tanulmányaikat, az
érettségi bizonyítvány másolatának is-
kola által hitelesített eredeti példányát
(az aláírás és a bélyegzõ nem lehet fény-
másolat) és a névre szóló felvételi érte-
sítõ másolatát;

l a helyi roma kisebbségi önkormányzat –
ennek hiányában helyi, megyei vagy or-
szágos roma civil szervezet – ajánlását a
RÖ/2005 jelzéssel ellátott adatlap 2. ol-
dalán, mely tartalmazza a roma tanulók
részére kiírt tanulmányi ösztöndíj pá-
lyázat keretében való támogatás indoko-
lását.

l önéletrajz eredeti példányát, melyben in-
dokolja a roma hallgatók részére kiírt pá-
lyázaton való részvételét, továbbá bemu-
tathatja a roma közösségért végzett mun-
káját és az erre irányuló további terveit.

A pályázati felhívásban meghatározottakon
kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk
el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizá-
rólag a megfelelõ pályázati adatlapon szerep-
lõ, alaki és tartalmi követelményeknek ma-
radéktalanul megfelelõ ajánlást fogadunk el!

5. A pályázatok támogatására egyedi el-
bírálás keretében kerül sor, a támogatási
keretösszeg határáig. A támogatás kifi-
zetésének feltétele, hogy a képzésben részt
vett hallgató a külföldi oktatási intézmény
által kiállított, magyar nyelvre fordított
igazolást mutat be, amely bizonyítja a
pályázott programban való részvételt.
Ennek beadási határideje: 2006. február
28. Az elnyert ösztöndíj folyósítására
2006. március 31-ig kerül sor.

6. ALPROGRAM

Külföldi kurzusokon, tanulmányutakon
és nemzetközi versenyeken 

részt vevõ fiatalok ösztöndíja

1. Az alprogram célja
Külföldi kurzusokon, tanulmányutakon és
nemzetközi versenyeken való részvétel
támogatása.

Megpályázható támogatás: rövid idõtartamú
(minimum 1 hét) kurzusokon, tanulmányu-
takon illetve versenyeken való részvétel. A
támogatást a 2005. szeptember 15. és 2006.
január 31. közé esõ programokra lehet
pályázati úton igényelni.

Az 5–6. alprogramokra együttesen ren-
delkezésre álló keret: 10 millió forint.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy külföl-
di nyelvtanfolyam elvégzését nem áll
módunkban támogatni!

2. Pályázatot nyújthatnak be a 35. életévüket
be nem töltött roma fiatalok.

3. A tanulmányi ösztöndíj összege a rövid
idõtartamú kurzusokon, illetve versenyeken
való részvétel esetén maximum 200.000 Ft,
azaz kettõszázezer forint.

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell egy példányban:
l a kategóriának megfelelõ, kitöltött

RÖ/2005 jelzésû adatlapot eredeti
aláírással ellátva;

l a fogadó külföldi intézménynek vagy
szervezetnek a hallgató nevére szóló
meghívó-, elfogadó levél másolati pél-
dányát és ennek magyar nyelvû fordí-
tását;

l egyetemi és fõiskolai végzettséggel ren-
delkezõk esetében a végzettséget iga-
zoló diploma másolatát;

l a helyi roma kisebbségi önkormányzat –
ennek hiányában helyi, megyei vagy
országos roma civil szervezet – ajánlását
a RÖ/2005 jelzéssel ellátott adatlap 2.
oldalán, mely tartalmazza a roma tanu-
lók részére kiírt tanulmányi ösztöndíj
pályázat keretében való támogatás
indokolását.

l önéletrajz eredeti példányát, melyben
indokolja a kiírt pályázaton való
részvételét, továbbá jelezheti a roma
közösségért végzett munkáját és az erre
irányuló további terveit.

A pályázati felhívásban meghatározottakon
kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk
el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplõ,
alaki és tartalmi követelményeknek maradék-
talanul megfelelõ ajánlást fogadunk el!

5. A pályázatok támogatására egyedi elbírá-
lás keretében kerül sor, a támogatási ke-
retösszeg határáig. A támogatás kifizeté-
sének feltétele, hogy a kurzuson, tanul-
mányúton, nemzetközi versenyen részt
vett hallgató a meghívó által kiállított iga-
zolást mutat be, amely bizonyítja a pályá-
zott programban való részvételt. Ennek
benyújtási határideje: 2006. február 28.
Az elnyert ösztöndíj folyósítására 2006.
március 31-ig kerül sor.



2005. szeptemberLD24

GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

A Tessedik Sámuel Alapítvány kiadásában jelent meg
magyar és elsõ ízben cigány (lovári) nyelven Az elsõ képes Bibliám.

A kötet a 125 legkedveltebb bibliai történetet tartalmazza Kenneth N. Taylor
egyszerû szavaival átfogalmazva.

A történeteket Richard és Frances Hook szép rajzai illusztrálják,
cigány nyelvre Choli Daróczi József fordította.

A kiadók remélik, hogy a Képes Biblia hozzájárul ahhoz,
hogy a cigány nyelvet

minél több gyermek szépen megtanulja és használja, és ezáltal megtanulja
a Biblia legszebb, legfontosabb történeteit is. 

Sámson erõs, nagyon erõs ember volt. Nézd, mi-
lyen könnyedén szakította szét a köteleket! Egyszer
puszta kézzel ölt meg egy oroszlánt. Máskor lerom-
bolt egy palotát, hogy megbüntesse Isten ellensé-
geit. Isten erõssé tette õt, hogy segíthessen az Õ né-
pének. 

Hogy hívják a férfit?

BÍRÁK KÖNYVE 15.

O Samson zuralo, zurales zuralo manush sas.
Dikh, sosko ushoros shingerdas le selle! Jekhvar
shushe vastesa mudardas ekhe leos. Kaverdata tele
burdisardas ekh dyiz, anda kodi, krisi te shol pe le
Devleske dushmanura. O del zuraleske shutas les,
anda kodi, te zhutil pe le Devlesko nipo.

Sar bushol o mursh?
Judges 15.

A fehér köntöst viselõ ember neve Jób. Jó ember
volt, aki mindig azt próbálja tenni, amit Isten mond.
Sátán ekkor arra kérte Istent, engedje, hogy Jóbbal
borzasztó dolgok történjenek. Jób nagyon szomorú
volt, de még mindig szerette Istent.  

Mindig szerette Istent Jób? 

JÓB KÖNYVE 1.

Kodo, kon ande o parno putinako si, kade bushol
Job. Lasho manush sas, kon sa kodi kerel so o Del
phenel. Atunchi o beng kodi manglas le Devlestar te
mukhel te perenpe le Jobosa phare trabi. O Job
zurales nasul vojako kerdyilas, ba inke vi atunchi
kamlas le Devles.

O Job sakattyivar kamlas le Devles?

Job 1.
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A kék ruhás nõ neve Naomi. Szomorú, mert a
férje és a fiai meghaltak. Ruth segít Naomit megvi-
gasztalni. Vele marad. Isten azt akarja, hogy mi is
segítsünk másokon. Mi tehetsz, hogy segíts valakin?

Hogy hívják azt a nõt, aki segít Naominak?

RUTH KÖNYVE 1.

Le vuneti gadengi zhuvlyi si e Naomi. Brigakij, ke
lako rom thaj lake shave mule. E Ruth zhutil la
Naomijake te na brigil. Lasa ashel. O Del kodi
kamel ke vi ame te zhutisaras pe kaverende. So shaj
keres ke te shaj zhutis pe varekaste?

Sar bushol kodi zhuvlyi, savi zhutil la Naomi-
jake?

Ruth 1

Sámuel csak kisfiú volt, de a szent sátorban lakott
és segített Éli papnak. Az egyik éjszaka egy hangot
hallott, amint az a nevét szólítja. Elõször azt hitte,
hogy Éli hívja, de Isten hangja volt. Istennek egy
üzenete volt Sámuel számára. Sámuel hallgatott
Istenre és engedelmeskedett.

Ki szólította Sámuelt?

SÁMUEL ELSÕ KÖNYVE 2.

O Samuel feri cino shavo sas, ba ande e svunto
cerha beshlas, thaj zhutilas le rashajeske, kon Eli

busholas. Jek ratyi ekh glaso ashundas, sar kodo
glaso lesko anav phenlas. Majanglal kodi gindyisar-
das ke o Eli akharel les, ba le Devlesko glaso sas. Le
Devles ekh sirma sas so phendas le Samueloske. O
Samuel kandelas le Devleski vorba, thaj zhalas Pala
o Del.

Kon delas duma karing o Samuel?
l Samuel 2

Miután Sámuel felnõtt, Isten népe királyt akart.
Isten ennek nem örült. Tudta, hogy problémák
lesznek. Ennek ellenére Sault választotta ki, hogy
király legyen. Saul magas és délceg termetû volt.
Sámuel így szólt a néphez: ,,Itt van az új királyotok.
Engedelmeskedjetek neki.”

Ki lett a király? 

SÁMUEL ELSÕ KÖNYVE 8.

Kana o Samuel opre barilas, le Devlesko nipo
krajes mangelas. O del kadalake na loshalas.
Zhanlas ke bare problemi kerdyona. Ba sa kade
kerdas ke le Saulos alosardas avri kraj te avel. O
Saul baro thaj pogano sas. O Samuel kade das
duma karing o nipo: ,,Katkaj tumaro nyevo kraj.
Kanden leski vorba.”

Kon kerdyilas krajeske?
1 Samuel 8
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KOS (III. 21.–IV.
20.) – Egy munkatársa
nagyon megdobogtatja
a szívét, de ez a von-

zódás csak felszínes. Az életfilozó-
fiájuk annyira különböző, hogy nem
nagyon lenne harmonikus a kettőjük
kapcsolata. Okosabban teszi, ha
kihagyja az illetőt. Nyelvtudása miatt
előnyökhöz jut ebben a hónapban. 

BIKA (IV. 21.–V.
20.) –  Egy közeli ba-
rátja össze akarja hozni
valakivel. Az illető elég

kellemes, de nem értené meg az
Ön érzelmes természetét és azt,
hogy milyen partnerre is vágyik
igazán. Egy remek karrierlehetőség
kerül a kezébe, csak egy baj van:
nem sok esélye van arra, hogy
kreativitását felhasználja. 

IKREK (V. 21.–VI.
21.) – Most remek as-
pektusban van ahhoz,
hogy elérje azt, amit

akar anélkül, hogy feláldozná az em-
beri értékeit. Partnerének köszön-
hetően kapcsolatuk mélyebbé vál-
hat, mint amilyen eddig volt. De
olyan mély, mint régen, már sosem
lesz...

RÁK (VI.22.–VII.
22.) – Az évnek ez a
legjobb időszaka. Szen-

tesíti az előző döntéseket, de
óvja az új befektetéseket is.
Szinte bármilyen üzleti tevé-
kenységbe belefoghat, nyere-
séggel fog távozni. A szerelem-
ben most nincs kamat...

O R O S Z L Á N
(VII. 23.–VIII. 23.) –
Érzelmi okokból ne
tegyen olyan lépéseket,

melyek veszélyeztetik karrierjét.
Ezentúl határozottan válassza szét
magánéletét és munkáját. Nem fog
sikerülni, de próbálkozzon!

SZÛZ (VIII.
24.–IX. 23.) – Ez a
hónap a szerelemé
lehet, ha megpróbál

kedvese kedvében járni, és
képes meggyőzni arról, hogy ő a
legfontosabb az életében, nem a
munka, a barátok, a flörtök, az
utazások... Ha ez nem sikerülne,
akkor legalább próbáljon meg
jobban együttműködni vele, mert
a csapatmunka könnyebb, gyor-
sabb, mint az egyéni próbálkozá-
sok. 

MÉRLEG (IX.
24.–X. 23.) – Külföldi
út előtt állhat, de el-
képzelhető, hogy egy

gyermek miatt le kell mondania az
utazásról. Hasonló problémája van,
mint egyik rokonának. Beszélges-
senek! Sokat tanulhatnának a másik
tapasztalataiból...

SKORPIÓ (X.
24.–XI. 22.) – Part-
nere maga a tűz!
Rendkívül hevesen

mutatja ki az érzelmeit, és ez fris-
sítő hatással van kapcsolatukra.

Üzlettársaival viszont nincs egy
hullámhosszon, ezért fontolja meg
a további együttműködést...

NYILAS (XI.
23.–XII. 21.) – Egyik új
kollégája semmibe veszi
Önt, átgázol önön saját

sikere érdekében! Tanítsa fegyelem-
re bátran! Szerelme ajándékkal lepi
meg...

BAK (XII. 22.–I. 20.)
– Múltjából olyan képek,
olyan emlékek merülnek
fel, amitől sokkal tisztáb-

ban fogja látni partnere furcsa húzá-
sait, annak okait... Ön mindig meg-
érzi, mikor kell abbahagyni valamit,
akár üzleti, akár szerelmi életében,
és úgy tud továbblépni, hogy nem
érik veszteségek! Különös hónap
elé néz, és nem csak misztikus ál-
mai miatt. Öröm éri!

VÍZÖNTÕ (I. 21.
–II. 19.) – Ez egy
olyan hónap, amikor a
sok rutinmunka elvég-

zése után teljesen kimerül, és nincs
ereje komolyabb feladatokra.
Pihenjen többet! De teste tartogat
meglepetéseket, és rendkívüli
élményben lesz része!

HALAK (II. 20.
–III. 20.) – Tele van
újító szándékú öt-
letekkel, de egyik-má-

sik összezavarja azokat, akikkel
megismerteti. Próbálja meg
egyszerűbben eladni őket! Egy
szomorú hír nagy változásokat
fog előidézni életében. Ezt
sajnos nem kerülheti ki... Legyen
erős!

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
2222 0000 0000 5555 ....     oooo kkkk tttt óóóó bbbb eeee rrrr
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Szécsi Magda: Fekete fények 1300,- Ft 
Farkas Kálmán:  Mosoly és párbeszéd 500,- Ft
Farkas Kálmán:   Ember a viharban       1500,- Ft
Bokszi és Tulpica:Cigány népmesék        1500,- Ft

ÚJ KÖTET:   Farkas Kálmán:   Elsorvasztott mozgalom    1600,- Ft

Az ,,Oktatási és Továbbképzési Központ” Alapítvány kiadásában
megjelent alábbi kötetek szerkesztõségünk címén megrendelhetõek!

(Szolnok, Pf.: 77 5001)

Kérem segítsenek!
Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony!

Végsõ elkeseredésemben írok Önnek. 2001-ben kezdtem el a férjemmel együtt építkezni, amihez állami-
lag támogatott hitelt vettünk igénybe és 3 gyermekünk után a szocpolt. A házat el kezdtük építeni és szépen
is haladt, de 2003-ban a férjem elhagyott bennünket. A lakást nem tudtam befejezni, mert a pénz elfogyott.
A szüleim a saját házukra jelzáloghitelt vettek fel, hogy be tudjam fejezni a miénket. A férjem, amióta elha-
gyott bennünket egyszer sem látogatta meg a családját, a gyerekeit. Aválásunk jelenleg zajlik. Aférjem mini-
málbért jelentett be a bíróságon, így nagyon kevés tartás díjat fogok kapni, amit jelenleg még nem is kapok,
mert még nincs róla bírósági végzés. A gyerekeimet (ötöt) és magamat a családi pótlékból és az önkor-
mányzattól kapott segélybõl kell eltartanom.  A felvett kölcsönt törlesztenem kell, mert ha nem, a kezesek-
tõl vonják le és azt nem akarom. Dolgozni nem tudok elmenni, így kilátástalan a helyzetünk.

Bármilyen segítséget elfogadunk. Kérem, segítsenek! 

Tisztelettel: Szalai Tiborné (A cím a szerkesztõségben.)

MEGRENDELÕ
Megrendelem az LD címû roma lapot

 . . . . . . . . . . . példányban, az alábbi címre:

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

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

negyedévre: 420,- Ft

A megrendelôlapot és az elôfizetési díját
a szerkesztôség címére kérjük eljuttatni:

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/513-952, 513-953, 513-954
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

Felkészítõ jogosítvány
megszerzésére

Az autóvezetõi ismeretek ma már éppen úgy
nélkülözhetetlenek, mint az írni, olvasni tudás. Ezt
ismerte fel a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, amikor úgy döntött, a jogosítvány megsz-
erzésére felkészítõt szervez cigány és nemcigány
jelentkezõknek. Az új program elindításához a
közelmúlt jogszabályi változásai adták az ötletet.
Július elsejével lépett életbe ugyanis az a rendelet-
módosítás, melynek értelmében nem kell az
általános iskolai bizonyítványt felmutatni ahhoz,
hogy valaki beiratkozhassson autóvezetõi tan-
folyamra. 

A Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat
az alábbi telefonszámokon várja a jelentkezõket a
tanfolyamra:

Balogh László: 06-56-411-205,  06-30-590-5569

Jelentkezni folyamatosan lehet.
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