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A kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskola két diákja juttatta el
Szerkesztõségünkbe verseit azzal a szándékkal, hogy örülnének, ha vi-
szontláthatnák lapunkban. Hogy is írtuk néhány lapszámmal ezelõtt? ,,A
költészetet nemcsak a költemények teszik. A verseken kívül talán még inkább
hozzátartozik az ember, aki a versek mögött áll, és a sors, amelyet az ember
hordoz, vagy amely összezúzza õt.” (Szerb Antal) Aki értõn és kellõ alázattal
olvassa el többször is a mûveket, sorsot lát a legtöbb beküldött próbavers
mögött.” Burai Róza Erika és Seres József állami gondozottak. Már mindket-
ten szép eredményeket értek el verseikkel. Seres Józsival az iskolájukban
találkoztam és beszélgettem. A közhelyes kérdésre, hogy mi leszel, ha nagy
leszel, egyértelmû volt a válasz: költõ. Õszintén kívánom, hogy így legyen.
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Keresek valamit

Néha nem tudom ki vagyok,
Néha biztos vagyok...
Néha bizonytalan,
Keresek valamit,
Talán egy otthont magamnak.

Keresem önmagam, 
Keresem hibámat,
Az örömöt
A boldogságot
Néha nem tudom, ki vagyok,
Néha bizonytalan
Keresek valamit,
Talán egy otthont magamnak.

A mai világ

Sok ember csak ül a pénzén,
nem inkább segítené népét.
Hiába a vagyon, ha fukar vagy nagyon.
Az emberek csak szenvednek,
a gazdagok nem engednek.
Ha ez tovább így lesz,
a világból egy hideg sír lesz.
Ha tudsz tegyél ellene, 
mert az embereknek együtt,
van a legnagyobb ereje. 

A Csorbai úton...

Van egy ház, ami a szívemhez nõtt,
De mégis el kellett hagynom õt.

Burai Róza Erika
versei

Seres József versei

Anyai gyûlölet!

Gyûlölet jön rám, ha két szemedbe nézek!
Nem szeretlek, mert eldobtál engem.
Míg kicsi voltam sokat gondoltam Rád!
De azóta sok víz lefolyt a Dunán.
Nem tudlak megérteni és nem is foglak,
Amiért mint gyermeked nem lehettem soha. 
Milyen szülõ vagy Te!
Hogy eldobtál engem?
Arra nem is gondoltál, hogy hova is kerültem.

Elfutnék, de hiába

Az intézet
tanított meg élni
És a szüleimet megbecsülni

Az intézet
Bár sok mindenre megtanított
Mégis sajnálom azt a három
Kényszerbõl itt töltött évet.

A tanárok
Hiányozni fognak mind,
Hiszen õk tanították meg nekem
Hogyan használjam a tollam, az eszem

Ha visszagondolok
Majd az itt töltött életemre,
Sok jó is juthat az eszembe,
Nem haragszom annyira a szüleimre.

Az iskola

Ez a nyolc év
Örökre megváltoztatta
Az életem.
Még máig is
Azt kérdezem:
Miért ilyen érdekes?
Rájöttem nagy nehezen,
tanulni kell hevesen.
Így az lehetek,
amit én szeretek.
Az ajtó nyitva áll elõttem és elõtted,
csak legyetek erõsek!
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agyon ritkán nézek tévét, mert undorít a
gagyitenger, az értéknek álcázott bóvli,
ami elárasztja az országot épp úgy, mint
a láthatatlan bohócsapkában okoskodó

politikusok, akik a mindig kilógó lólábat pe-
dikûrözik, mert úgy látszik nincs jobb dolguk...
De a minap mégis ott ragadtam a tévé elõtt, és
nem a 32 fokos hõség miatt. Érdekelt a téma.
Éppen Tomka Ferenc plébános ,,Halálra szántak
minket, mégis élünk” címû könyvét mutatták be.
A plébános úr azt magyarázta, hogy az egye-
temistáknak szánt történelem könyvek még min-
dig tele vannak tévedésekkel és csak Glatz Fe-
renc mert õszintén írni az egyházak elleni tá-
madásokról. Na, gondoltam, de jó Glatz Ferenc-
nek, hogy õszinte mert lenni a Kádár rendszer-
ben és nem ütötte meg a bokáját emiatt. Ugyan
honnan vette õ egyedül a bátorságot ehhez, és
mások miért nem mertek bátrak lenni tegnap és
ma sem, ha az egyházakról vagy a cigányokról,
a cigányok történelmérõl van szó. Mert rólunk
is minden elképesztõ marhaság megjelenhet a
tankönyvekben, amit aztán halálos komolyság-
gal tanítanak az iskolákban, és úgy tûnik senkit
sem érdekel, hogy a tananyag gyakran meg-
alázó, földbetaposó, vérforraló hazugságokból
áll!

Nem tudom pontosan kiknek a megbízásából
készülnek a történelem könyvek és hogy milyen
feltételekkel válogatják ki a tankönyvírókat, de a
végeredményt látva azt gondolom mindegy is
nekik, itt is a pénz beszél és a barát meg a sógor
ugathat, mint manapság az élet minden területén.
Sajnos nekünk nincs egy Tomka Ferencünk, aki
megírná rólunk az igazat, hogy halálra szántak
minket, mégis élünk... Nem tudom mivel fog-
lalkoznak a cigányszármazású történészeink,
szociológusaink? Gondolom tévét néznek, per-
sze magukban gyönyörködve, mert nyilatkoznak
ám orrba-szájba, és pályázatokat írnak magyar
történészek és szociológusok számára, hogy

majd fizetni tudjanak nekik a cigányokról írt
tanulmányokért! Hát, igen! Furcsa világban
élünk. Itt mindenki azzal foglalkozik legszíve-
sebben, amihez nem ért! Furcsa világ ez, ahol a
minisztériumok illetékesei és maguk a romák is
azt hiszik, hogy rólunk jobban, igazabban, hite-
lesebben írnak a nem cigányok. Így nem is cso-
da, ha az ember gyomra felfordul a tankönyvek-
tõl, melyek miatt ha véletlenül fellázad a roma
társadalom maroknyi értelmiségi csoportja, ak-
kor leginkább a tankönyvet megrendelõ üvölt
együtt a tiltakozókkal, és mossa kezeit... És azon
nyomban elfelejti, hogy õ fizetett a hazugságok
megírásáért! Szomorú cirkusz ez is. Hülyét csi-
nálnak az emberekbõl, hülyét a történelembõl!
Van miért szánni a történelem tanárokat és a tör-
ténelmet tanuló diákokat.

A történelmet én nem az egyik legfontosabb,
hanem a legfontosabb tantárgynak tartom. Elsõ-
sorban az szól mellette, hogy megtörténtek a dol-
gok, és a dolgok a mai napig hatnak, a tettesek és
az áldozatok nem takarhatják el már soha az iga-
zi arcukat! Másodsorban az szól mellette, hogy
nincs még egy másik társadalomtudományi tan-
tárgy az iskolákban, amit a diákok hosszabb ide-
ig tanulnának és egyúttal amelyik alkalmasabb
lenne a történelemrõl, társadalomról szóló is-
meretek integrálására, mint a történelem: és a
szomszédos társadalomtudományi ismeretek
további befogadására (szociológia, közgazda-
ságtan, mûvelõdéstörténet, mûvészettörténet,
társadalomlélektan, jogtörténet, régészet, nép-
rajz, antropológia) a történelem is nagy hajlan-
dóságot mutat. Erre nagy szükség is van, hiszen
a történelem (magyar és cigány) tantervi anyaga
rá is szorul az ilyesfajta korszerûsítésre.

A történelmi hazugságokba bele lehet halni,
de a történelmi érdeklõdést és gondolkodást a
társadalomból és nevelésbõl nem lehet kiiktatni,
ahogy ezt némelyek szeretnék elérni, mert a hite-
les történelemnek élettani funkciója van...

JEGYZET

Szécsi Magda

A történelmi hazugságokba
bele lehet halni...

N
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A TANULT ROMÁK
NEM VÁGYNAK
A RENDÕRI PÁLYÁRA

Egyenlõre nem váltotta be a
rendõri vezetés reményeit a
cigány származású szakközép-
iskolások számára meghirdetett
támogatási pályázat. Idén kilen-
cen, két éve négyen, tavaly
pedig mindössze hárman
jelentkeztek az ösztöndíjra, ám
végül egy sem került közülük a
testülethez. Szabolcsban még
mutatkozik némi érdeklõdés,
ám Budapesten például eddig
egyetlen jelentkezõ sem akadt.

ROMA MÛSORVEZETÕK
AZ RTL KLUBNÁL

Adler Alíz és Orsós Lajos
nyerte meg az RTLKlub által
meghirdetett roma mûsor-
vezetõ pályázatot. A felhívás-
ra közel hatszázan jelentkez-
tek. A háromfordulós válo-
gatáson egyre kevesebb fiatal
ment át a rostán. Adler Alíz
Budapesten nõtt fel, Orsós
Lajos egy pici faluban, Ötvös-
kónyiban. Reméljük hamaro-

san az RTL Klub képernyõ-
jén láthatjuk õket.

A KORMÁNY
DRASZTIKUSAN
CSÖKKENTENÉ
AZ ÁLLAMI
GONDOZOTTAK 
PÉNZÉT

A kormány 20 százalékkal
akarja csökkenteni jövõre az
állami gondoskodásban élõ
gyerekek utáni normatívát. A
közelgõ költségvetési vita elõtt
ülést tartottak a gyermekvédel-
mi szakemberek és megállapod-
tak abban, hogy tiltakozó leve-
let küldenek Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöknek. Magyaror-
szágon 22 ezer állami gondo-
zott gyermek él. A szakemberek
szerint a normatíva csökken-
tésével az elmúlt hét év alatt
felépített európai szintû szak-
mai munka és a gyermekek biz-
tonsága kerülhet veszélybe.
Amennyiben a parlament meg-
szavazza a normatíva megvo-
nást, úgy elbocsátásokra lehet
számítani a gyermekvédelem
minden területén. 

MEGKEZDÕDÖTT
SZADDÁM HUSZEIN PERE

Szigorú biztonsági intézke-
dések közepette október 19-én
megkezdõdött Szaddám Hu-
szein volt iraki diktátor pere
Bagdadban. Avolt iraki elnököt
és hét másik korábbi vezetõt
emberiség elleni bûntettekért és
népirtásért állítják bíróság elé.
A vádpontok közt van többek
között az 1982-es vérengzés is:
Dudzsail térségében rálõttek a
Huszeint és kíséretét szállító
konvojra. A sikertelen merény-
letet az észak-iraki falu 143
lakosának meggyilkolásával to-
rolták meg. Amennyiben a volt
diktátort bûnösnek találják,
akár halálbüntetést is kiszabhat-
nak rá.

EMELKEDETT 
A HAJLÉKTALANOK
SZÁMA

Kétszer annyi a nõ és a
fiatal a hajléktalanok között,
mint korábban. A szaktárca
megoldásként azonban nem a
hajléktalanszállók bõvítését
tûzte ki céljául, hanem más

alternatívákat, bérlakásokat,
vagy más lakhatási lehetõ-
ségeket szeretne létrehozni.
Iványi Gábor, az Oltalom Ka-
ritatív Egyesület vezetõje az
Országgyûlés emberi jogi, ki-
sebbségi és vallásügyi bizott-
sága kihelyezett ülésén el-
mondta, hogy a karitatív szer-
vezetek egyre nehezebb hely-
zetben vannak, havonta késve
kapják meg a hajléktalanok
ellátására szánt állami fej-
kvótát, és a hajléktalanok
krízisférõhelyeinek támogatá-
sa is csökkent, az elmúlt évhez
képest 60 százalékkal.  

ROMÁNIÁBAN
ÉS BULGÁRIÁBAN
MÉG MINDIG
SÉRÜLNEK AZ EMBERI
JOGOK 

Október 25-én jelenik meg
az Európai Bizottság jelentése
Bulgáriáról és Romániáról. A
jelentés kapcsán az Amnesty In-
ternationál felszólítja az EU-t,
hogy gyakoroljon nyomást a
felvételre váró két országra az
emberi jogok néhány kirívó
megsértése miatt. Az Amnesty
International felkéri az EU-t,
hogy szorgalmazza a bolgár és
a román kormány mihamarab-
bi intézkedéseit a következõ te-
rületeken: 1. Elõzzék meg, vagy
szigorúan tárják fel és büntes-
sék a roma állampolgárok
diszkriminációját és az ellenük
alkalmazott erõszakot. 2. Aka-
dályozzák meg, hogy a rend-
õrség túlzott erõt alkalmazzon
és garantálják az elmebetegek
emberi jogait.

SZÉCSI MAGDA
KIÁLLÍTÁSA

A kisújszállási Kossuth
Lajos Általános Iskolában
szeptember 23-án a Kossuth
Napok keretében Szécsi Mag-
da író, Ferenczy Noémi-díjas
képzõmûvész az iskola multi-
kulturális könyvtárhasználati
projektje keretében találkozott
az iskola diákjaival. Délután, a
Papi Lajos Alkotóházban Füsi
Judit kisújszállási alkotómû-
vész nyitotta meg a mûvésznõ
alkotásaiból készült kiállítását.

Fotó: Nyári Gyula

MEGEMLÉKEZÉS

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 49. évfordulójára
emlékeztünk. 



Szécsi Magda egyik festmé-
nyét árverezésre felajánlotta a
Városi Diákotthon lakói szá-
mára. 

MILLIÓK
A CIGÁNY
VÁLLALKOZÓKNAK

Idén több mint 80 vállal-
kozó összesen 220 millió
forinthoz juthatott hozzá a
cigány vállalkozókat segítõ
programban. A gazdasági
minisztérium három évre
hirdette meg kifejezetten a
kisebbséghez tartozóknak
szóló pályázatát. Az elsõ
évben beruházásaik felét,
legfeljebb 3 millió forintot
kaphattak vissza nem térí-
tendõ támogatásként a si-
kerrel pályázók. Az elmúlt
esztendõkben azonban vilá-
gossá vált, hogy nem bírnak
megfelelõ önerõvel a cigány
vállalkozások, ezért idén 65
százalékra emelték a támo-
gatás mértékét. Míg koráb-
ban fõleg az építõiparban te-
vékenykedõk igényeltek se-
gítséget, most némileg kibõ-
vült a kör. Az értékesítés, a
kereskedelem, a szolgáltatás,
a vendéglátóipar is megje-
lent a pályázóknál. 

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG
ELLEN INDUL 
A PROGRAM

Batiz András kormányszó-
vivõ bejelentette: a szegénység
ellen nemzeti program indult,
amely elsõsorban a gyermek-
szegénység leküzdésérõl szól. A
kormányszóvivõ arról beszélt:
ma Magyarországon minden
ötödik gyermek anélkül fekszik
le aludni, hogy akárcsak egy tál
meleg ételt elfogyasztana. A
mintegy 2,2 millió gyermekbõl
csaknem 430 ezren nagyon sze-
génynek tekinthetõk.

GÁSPÁR LACI 
NAGY SIKERÛ
ÚJ LEMEZE

Gáspár Laci ismét nem
okoz csalódást: a zenei anyag
csupa ritmus, melódia és ér-
zelem. Avárva várt új album az

elõzõnél picit táncolhatóbb, és
valamivel érettebb hangzású.
Közös vonása az elõzõ le-
mezzel, hogy nem egy megha-
tározott zenei stílust követ,
hanem hamisíthatatlanul ,,Gás-
pár Laci-s”. Olyan, mint maga
az elõadó, élettel teli és rend-
kívül színes: a popos dalok
mellett ugyanúgy találunk a
korongon funkysabb, mint
érzelmes, lírai hangvételû re-
mekmûveket.

DELEGÁLTAK
AZ EURÓPAI ROMÁK
ÉS UTAZÓK
FÓRUMÁBA

Az Európai Romák és
Utazók Fórumába a magyar-
országi delegáltak választá-
sát az Országos Cigány Ön-
kormányzat székházában
tartották meg azok a roma
szervezetek, melyek elõzõleg
hivatalosan is jelezték szava-
zási szándékukat Straus-
burgban. Az európai romák
érdekképviseletét végzõ nem-
zetközi szervezetbe 4 fõt és 12
póttagot delegálhat Magyar-
ország. A szavazatok alapján
állandó tagnak Daróczi Ág-
nest, Farkas Flóriánt, Kalá-
nyos Zsoltot és Kolompár Or-
bánt választották a szerve-
zetek. A megválasztott állan-
dó tagok november 7-én szá-
molnak be a magyarországi
választásról. 

Az Európai Romák és
Utazók Fóruma december
13-án tartja az Európa szerte
már megválasztott állandó
tagokból álló közgyûlését.

JÁSZTELEK

A holokauszt áldozatainak
emlékére a Jászteleki Cigány
Kisebbségi Önkormányzat az
orvosi rendelõnél emléktáblát
állíttatott, amelyet ünnepélye-
sen felavattak és megkoszorúz-
tak. 

A Romaweb, az Új Néplap,
a Népszabadság

és a Magyar Nemzet
cikkei alapján összeállította:

Paksi Éva
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ELMENT A HOLOKAUSZT LELKIISMERETE

Meghalt Simon Wiesenthal, aki minden konti-
nensen a második világháborús náci bûnösök
leghíresebb üldözõjeként tartanak számon. Bécsi
otthonában, kilencvenhat éves korában érte a ha-
lál. Egészen elmúlt esztendei visszavonulásáig
dolgozott: az igazságszolgáltatás kezére kívánta
jutatni a bujkáló felelõsöket. 

Hatvanévnyi munkája során – többek között a
nevét viselõ Simon Wiesenthal Központok mun-
katársainak segítségével – 1100 háborús bûnöst
kutatott fel, és állíttatott bíróság elé. Ezek a té-
nyek. De vajon hogyan alakult volna Simon
Wiesenthal sorsa, ha nem akkor és oda született
volna?

1908. december 31-én látta meg a napvilágot
egy galíciai ortodox zsidó családban. A prágai
mûszaki egyetemen végezte tanulmányait, itt
kapott építészmérnöki diplomát, majd a lengyel-
országi Lwówban (ma Nyugat-Ukrajna) telepedett
le. Ám nem sokáig élhetett szeretett hivatásának,
hiszen a történelem már 1939-ben arra kényszerít-
tette, hogy feladja terveit. Ebben az évben foglalta
el az akkori Szovjetunió a várost, s Wiesenthal
nem folytathatta építészi pályáját. Majd miután
1941-ben bevonultak a németek, elhurcolták.

Történetét innentõl jól ismerjük. 1945-ig egy
tucat koncentrációs tábort járt meg, s a csodával
határos módon élt túl. Májusban a mauthauseni
lágerben érte az amerikaiak felszabadítása. Addi-
gra 89 családtagját veszítette el, akiktõl még
elköszönni sem tudott. Elfelejteni sem tudta, és
nem is akarta õket – édesanyját a szeme láttára
deportálták. Felesége túlélte a háborút, ennek
folyamatos, évekig tartó, varsói bujdosás és ret-
tegés volt az ára. 

Wiesenthal a mauthauseni táborban egy cetlit
dugdosott: listát vezetett. Amikor felszabadult a
láger, átadta e listát az amerikaiaknak (45 kilóra fo-
gyott ekkorra, egyedül a lépcsõn sem tudott fel-
menni…), s ennyit mondott: ,,Ezek a gyilkosok.”

Így kezdõdött…

A ,,holokauszt lekiismeretének" hívták. De ne-
vezték ,,Nácivadásznak", ,,Provokatõrnek", ,,Ké-
nyelmetlen Kortársnak" is, többek között. Attól
függõen, hogy barátja, elismerõje, vagy éppen a
tevékenységét kételyekkel vagy esetleg ellensé-
gesen szemlélõ emlegette-e. Mert utóbbiakból is
akad, bõven.

Õ maga azt vallotta: ,,Nincs szabadság igaz-
ság nélkül."

A második világháború óta a kambodzsai, a
ruandai, vagy éppen a szomszédunkban zajló dél-
szláv népirtás áldozatainak is tartozunk annyival,
hogy ezt az igazságot megkeressük. E munkában
hiányozni fog Wiesenthal.
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A romák helyzetének
javítása az EU-ban

EURÓPAI UNIÓ

A romák (1) évszázadok óta hátrányos megkülönböztetés és
üldöztetés szenvedõ alanyai. Bár történelmi eredetük idõn-
ként vita tárgyát képezi, abban nagyrészt egyetértés mutat-
kozik – különösen a nyelvi bizonyítékok erejénél fogva –,
hogy a roma emberek az indiai szubkontinenst a Krisztus
utáni elsõ évezred vége felé elhagyó csoportoktól származ-
nak.

Bár egyes országokban nem készítenek etnikai származáson
alapuló statisztikákat, a becslések szerint megközelítõleg
3–4 millió roma élhet az EU-ban, és talán további 2–3 mil-
lió a várhatóan 2007-ben az EU-hoz csatlakozó Bulgáriában
és Romániában.

Az EU bõvítése segített a figyelmet a roma közösségek által
mind az új, mind a régi tagállamokban elszenvedett hátrá-
nyos megkülönböztetésre és kirekesztésre irányítani. Ezek-
nek a kihívásoknak a kezeléséért a felelõsség nagy részét a
nemzeti, regionális és helyi szintek viselik. Az EU-politi-

káknak és programoknak viszont egy egész sora segíthet támogatni a nemzeti hatóságok és a civil társadalmi szervezetek
erõfeszítéseit. A jelentésnek ez a része több olyan kezdeményezést körvonalaz, amelyet az Európai Bizottság tett a kö-
zelmúltban a romák társadalmi befogadásának támogatása céljából. 

A KIHÍVÁS JELLEGE ÉS MÉRTÉKE

A romák az EU egyes területein eltérõ fokban szembesülnek hátrányos megkülönböztetéssel és társadalmi kirekesztéssel.
Az összes olyan országban, ahol rendelkezésre állnak statisztikák, vagy végeztek felméréseket, ezek azt mutatják, hogy a

A ROMÁK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA AZ EU-BAN

Az alábbi statisztikák ízelítõt adnak a romák európai helyzetébõl.

l A szlovákiai speciális iskolákban tanuló gyermekeknek több mint a fele roma származású volt 2002/2003-ban.

l Aroma gyerekeknek csak a fele járt egyáltalán iskolába 2003-ban Németországban, és azok közül, akik jártak, majd-
nem 80% speciális iskolába járt. 

l A roma gyerekek adják a többségét a speciális iskolába járó gyermekeknek Magyarországon, Bulgáriában,
Lengyelországban és Szlovéniában is. 

l 2003-ban a munkaképes korú több mint 85%-a nem rendelkezett bejelentett munkahellyel Szlovákiában.

l A romák 80%-ának a jövedelme a nemzeti szegénységi küszöb alatt volt Bulgáriában, Magyarországon,
Romániában és Szlovákiában az UDNP (az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja) 2001 végén elvégzett
felmérés szerint. 

l Ugyanezen felmérés szerint a magyarországi és szlovákiai romák kb. 45%-ának a lakásában nem volt illemhely.

l Aromániai felmérésben szereplõ romák mintegy 65%-a és a bulgáriai romák 45%-a folyóvíz nélküli lakásban lakott.

Forrás: Európai Bizottság, The Situation of Roma in an enlarged European Union és az Egyesült Nemzetek Szervezete
Fejlesztési Programja (UDNP), Avoiding the Depedency Trap.
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romák esetében lényegesen alacsonyabb az oktatás szintje, sokkal nagyobb arányú a munkanélküliség, lényegesen ala-
csonyabb szintû a jövedelem és rosszabb az egészségi állapot, mint a népesség másik részében (lásd különösen, Európai
Bizottság: A romák helyzete a kibõvített Európai Unióban (2). Sok tagállamban az a gyakorlat, hogy a roma gyerekeket
elkülönítik az iskolában, gyakran járnak olyan ,,speciális iskolákba”, amelyeket a tanulási nehézségekkel küzdõ
gyerekeknek tartanak fenn, vagy helyezik át õket különleges osztályokba. Ráadásul sok roma nélkülözõ és elkülönített te-
rületeken él, rossz minõségû lakásban, ahol hiányoznak az alapszolgáltatások, és korlátozottan lehet jó minõségû
egészségügyi ellátáshoz jutni (lásd a bekeretezett részt).

(1) A ,,roma” kifejezést ebben a jelentésben azoknak a személyeknek a megjelölésére használjuk, akik magukat romának, cigánynak, utazónak,
,,manouches”-nak, szintinek és más ,,cigánynak” tartott csoportnak írják le. A ,,roma” kifejezés használatával nem akarjuk lekicsinyelni azt a
nagyfokú változatosságot, amely ezeken a közösségeken belül létezik, vagy támogatni a sztereotípiákat.

(2) http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf//pubst/roma04_en.pdf

KONCENTRÁLT ERÕFESZÍTÉS A ROMÁK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA

Az EU-nak az ennek a jelentésnek az I. részében leírt hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályai segíthetnek a romák-
nak megvédeni a foglalkoztatáshoz, képzéshez, oktatáshoz, társadalombiztosításhoz, egészségügyi ellátáshoz, lakáshoz,
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás tekintetében az egyenlõ bánásmódhoz való jogukat. Az Európai Bizottság a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem közösségi cselekvési programja keretében más nem kormányzati szervezetek
mellett képzést biztosít a romák szószóló szervezeteinek annak érdekében, hogy megkapják azt a jogi és gyakorlati
tájékoztatást, amely szükséges a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak védelméhez.

Az EU aktívan figyeli a kisebbségek, köztük a romák jogainak tiszteletben tartását és védelmét a jelölt országok csat-
lakozási folyamatának részeként. A Rasszizmus és Idegengyûlölet Európai Megfigyelõközpontja az utóbbi idõben foko-
zottan ellenõrzi a romák helyzetét az EU tagállamaiban. Ezenkívül a Bizottság arra ösztönzi a nemzeti hatóságokat, hogy

A ROMÁK HELYZETE A KIBÕVÍTETT EURÓPAI UNIÓBAN

A Közösség antidiszkriminációs és társadalmi integrációs programjai által finanszírozott tanulmány megvizsgálta a
romák élet- és munkakörülményeit azokban az EU-országokban, amelyekben azok a legtöbben vannak. Ennek alapján
egy sor ajánlást tett oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és egészségügyi politikákra. Fõként azt ajánlotta, hogy az EU:

l jobban tudatosítsa a romák helyzetét és az általuk elszenvedett hátrányos megkülönböztetést, valamint kísérje
figyelemmel a faji egyenlõségrõl szóló irányelvet követõ új törvények hatását,

l fokozza az összhangot a különféle EU-politikák és programok, valamint az EU és más nemzetközi szervezetek
között,

l biztosítsa a romák bevonását a politikák megfogalmazásába, végrehajtásába és értékelésébe, valamint azt, hogy a
romaügyeket vegyék figyelembe a vonatkozó EU- és nemzeti politikákban,

l állapítson meg a programok hatását ellenõrzõ és értékelõ módszereket a romák helyzetének javítása céljából, 

hogy a tagállamok:

l ismerjék el a romákat mint különálló etnikai csoportot a társadalmi integrációs és foglalkoztatási politikák keretében
megvalósítandó kiemelt intézkedések tekintetében,

l az Európai Bizottsággal együttmûködésben alakítsák ki az etnikai származással kapcsolatos adatok gyûjtési mód-
szereit,

l biztosítsák, hogy az összes nemzeti és helyi szintû hatóságnak legyen olyan szerve, amelynek a feladata a romák
integrációjának a biztosítása,

és, hogy a roma szervezetek:

l aktívabban vegyenek részt a romákra vonatkozó sablonok és a velük szembeni elõítéletek eltörlésében,

l sürgessék az etnikai kisebbségek helyzetének figyelemmel kísérését annak érdekében, hogy jobban azonosíthatóak
legyenek az elõttük álló problémák,

l legyenek tagjai azoknak az európai nem kormányzati szervezeteknek és hálózatoknak, amelyek a hátrányos
megkülönböztetés ellen és az alapvetõ jogokért harcolnak.

A jelentés on-line elérhetõ angolul, franciául és németül a:
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/roma04_en.pdf honlapon.
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Közvetlen ember Balogh
István, az ózdi kisebbségi
önkormányzat képviselõje.
Családi házas portáján ke-

restem fel Balogh urat, aki
érkezésem pillanatában ép-
pen biciklit szerelt az udva-
ron. 

A nyugdíjas közéleti em-
ber a jó gazda büszkeségé-
vel mutatta be ,,birodalmát”,
a szépen mûvelt kertet, ahol

igazán esztétikus látvány-
ban volt része a nézelõdõ-
nek. A hosszú paprikasorok,
a konyhai növények, vala-

Megmutatni az utat a roma emberek számára

Keresni kell
a kitörési pontokat

VIDÉK

Józsa Zoltán

vegyék figyelembe a roma közösségek szükségleteit a foglalkoztatásra és a társadalmi integrációra vonatkozó nemzeti cse-
lekvési terveik elkészítése során.

Az EU pénzeszközei további támogatást nyújtanak a romák integrációjához. A Bizottság együttmûködik a nemzeti hatósá-
gokkal és a nem kormányzati szervezetekkel annak érdekében, hogy a pénzeszközök elérjék a céljukat, és hogy javuljon
a politika ellenõrzési és értékelési rendszere. Az alábbiakban ismertetünk néhány példát az EU által támogatott projektek
közül. 

A romák elõtt álló sok dimenziós kihívások kezelése céljából a Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa
az EU politikái és programjai közötti következetes együttmûködést. Elsõ lépésként megbízást adott egy tanulmány (lásd
a keretben lévõ részt) elkészítésére a romák helyzetének elemzésére és a velük kapcsolatos politikák áttekintésére a
kibõvített EU-ban. Ez a tanulmány a nem kormányzati roma szervezetekkel együttmûködésben és a nemzeti hatóságokkal
konzultálva készült el.

A tanulmány ajánlásaira válaszul a Bizottság felállított egy külön szolgálatközi csoportot, hogy biztosítsa a most végrehaj-
tásra kerülõ, a romaügyekkel foglalkozó politikák és programok megfelelõ összehangolását. A csoportban tizennégy
különbözõ bizottsági igazgatóság képviselteti magát, amelyek nemcsak a foglalkoztatással és a szociális ügyekkel, hanem
többek között a bõvítéssel és a külkapcsolatokkal, az oktatással és a kultúrával, az igazságüggyel és az emberi jogokkal,
az egészségüggyel, a regionális politikával és a vidékfejlesztéssel foglalkoznak. A csoport célja az, hogy politikai irány-
mutatásokat dolgozzon ki, cserélje ki az információt az összes érintett igazgatóság között, és biztosítsa a rendelkezésre álló
pénzeszközök legjobb felhasználását, valamint a múltbeli tapasztalatokból a tanulságok levonását. 

Az EU más nemzetközi szervezetekkel is együttmûködik ezen a területen. Például az Európai Bizottság tagja a Roma in-
tegráció évtizede 2005–2015 irányítóbizottságának, amely 2005. februárban Szófiában kezdte meg tevékenységét (lásd a
bekeretezett részt).

– Folytatjuk –
Forrás: Egyenlõség és megkülönböztetésmentesség

Éves jelentés 2005
Európai Bizottság

A ROMA INTEGRÁCIÓ ÉVTIZEDE 2005–2015

A Roma Integráció Évtizede kezdeményezést Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia
volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Szerbia és Montenegró, valamint Szlovákia írta alá 2005. februárban. Támogatja
a Nyílt Társadalom Intézet, a Világbank és egy sor más nemzetközi szervezet.

A 2015-ig szóló kezdeményezés célja az érintett országokban élõ romák és a lakosság másik része közötti szakadék
betemetése. Az érintett kormányok képviselõibõl, nemzetközi szponzorokból és magukból a romákból álló nemzetközi
irányítócsoport – három húsba vágó kérdés, a szegénység, a hátrányos megkülönböztetés és a nemek mellett – négy
elsõbbségi cselekvési területet állapított meg, ezek: az oktatás, a foglalkoztatás, az egészség és a lakhatás.
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mint a virágok a munkát
szeretõ ember tevékenysé-
gének produktumai. De el-
foglaltságot jelent a nyulak-
kal való törõdés is, s a ,,beta-
karítás” maga, mert a pin-
cékben a polcokon katonás
sorrendben sorakoznak a
befõttes, valamint a sava-
nyúsággal és õrölt papriká-
val teli üvegek.

Munka kell

– Munka kell az emberek-
nek, mert a szegénység nem
ismer határokat. Az ügy-
félfogadási napokon megke-
resnek bennünket az állam-
polgárok különbözõ prob-
lémákkal a kisebbségi ön-
kormányzat irodájában. Ro-
ma és magyar emberek egy-
aránt... Természetesen min-
denkit meghallgattunk, s a
lehetõségeinkhez mérten
próbálunk is segíteni, kezdte
a beszélgetést Balogh Ist-
ván.

Több mint 39 év szolgá-
lati idõ letöltése után vonult
nyugdíjba 2002-ben Balogh
úr. Munkaviszonya jelentõs
részét a volt Ózdi Kohászati
Üzemek Rúd- Drót- Hen-
germû gyáregységénél töl-
tötte el, melegüzemi helyen.

1998-tól a Generál Elect-
ric ózdi üzeménél területi
vezetõ, majd anyaggazdál-
kodási adminisztrátorként
tevékenykedett. Mint hang-
súlyozta, a közéleti munkás-
ság nagy felelõsséget jelent,
de a hétköznapok ,,sodrását”
segít feledni a hét unokával
való törõdés, foglalkozás.

– 2002-tõl vagyok az Ózdi
Kisebbségi Önkormányzat
képviselõje, de 1994-1998
között is kisebbségi képvi-
selõ voltam. Az 1998–2002
közötti idõszakban a telepü-
lési önkormányzat lakás-
ügyi bizottságának tag-
jaként végeztem teendõi-
met. 2003 áprilistól töltöt-
tem be a kisebbségi önkor-

mányzatnál az elnökhelyet-
tesi pozíciót 2005 júniusáig,
mivel lemondtam a tisztsé-
gemrõl. Mert egyéb közéleti
elfoglaltságaim mellett az
országos szervezettségû
Magyarországi Demokra-
tikus Cigányok ,,Humán”
Szervezete  országos alelnö-
ke lettem 2005. április 15.-
tõl.

Beszélgetésünket a tele-
fon csörgése szakította
meg. Lapunk érdeklõdésére
Vadász Jenõ az alsózsolcai
székhelyû MDCHSZ veze-
tõje a következõket mond-
ta:

– A szervezetünk a ma-
gyarországi cigányság társa-
dalmi, gazdasági, szociális
és kulturális céljainak meg-
valósításáért alakult 1993-
ban. Alapvetõ célja, hogy
feltárja és a közvélemény
elõtt tudatosítsa a cigány la-
kosság helyzetét és kiszol-
gáltatottságát. Megvalósítsa
a foglalkoztatottság telje-
sebbé tételét, valamint vál-
tozást idézzen elõ a cigány-
ság életvitelében, mûveltsé-
gében.

– Tehát másik célunk a
képzettséghez való segítése
azoknak a munkanélküli
embereknek, akik szeretné-
nek dolgozni, de nincs lehe-
tõségük a továbbképzésre,
különbözõ, esetleg anyagi
akadályok miatt. 2003 és
2005 között a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Mun-
kaügyi Központnál roma
referens voltam, így jól is-
merem a megyében élõ ro-
mák helyzetét. Szeretnénk a
Farkas Flórián elnök úrral
konzultálni a szervezetünk
nevében a romák helyzetét
érintõ kérdésekrõl. Jövõ-
képet kell festeni a romák
elé, mert a 17 ezer forint
szociális segély nem pénz.
Munkahely, munka kell,
hogy mindenki élni tudjon, s
fizetni tudja a közüzemû
számlákat.

– Szeretnénk az oktatás, a
munkahelyteremtés lehetõ-
ségét megmutatni a roma
emberek számára. Tudjuk
azonban, hogy mindennek
feltétele a szakképzett mun-
kaerõ. Pozitív példaként em-
líthetem, hogy a MDCHSZ
gazdasági, vállalkozási tevé-
kenységet folytat építõipari
és mezõgazdasági terü-
leteken. Végre döbbenjenek
rá az emberek, hogy a ro-
mák felemelkedése, vala-
mint a társadalmi egyenlõt-
lenségek kiegyensúlyozása
nélkül nem lesz képes
Magyarország a fejlõdésre.
Csak együtt képes a magyar
nép arra, hogy elérjünk egy
olyan szintet, amely meg-
felel az európai létnek is. Ez
csak a romáknak nyújtott
munkahely, valamint okta-
tás lehetõségével érhetõ el –
folytatta gondolatait az ózdi
kisebbségi képviselõ.

Nyitott Világ

Ózdnak 1995-tõl van kap-
csolata szlovákiai roma
szervezetekkel, s a kapcso-
latok elmélyítését együtt-
mûködési megállapodások
és személyes találkozások is
erõsítik.

– Mi a határmeneti
együttmûködés tartalmi lé-
nyege?

– Elnökhelyettesként a
határmenti kapcsolatokért
feleltem, de jelenleg is tar-
tom a kapcsolatot a szlo-
vákiai roma szervezetekkel.
Közismert, hogy a szlová-
kiai romák szociális, foglal-
koztatási helyzete hasonló
az észak-magyarországi ci-
gányság helyzetéhez. Szlo-
vákiában nem mûködnek
kisebbségi önkormányza-
tok, ezért mi érdekképvise-
leti tapasztalatokkal tudjuk
segíteni szlovákiai roma
testvéreinket. Kölcsönösen

meghívjuk egymást a kultu-
rális és sport rendezvények-
re, falunapra, közéleti kép-
zésekre. 

Felvilágosítást tudunk
nyújtani a pályázati lehetõ-
ségek felkutatásában, vala-
mint vállalkozások beindí-
tásában. Tornalja, Kálosa,
Csoltó és Rimaszombat te-
lepülésekkel van állandó
gyümölcsözõ együttmûkö-
dési kapcsolat. Szeptember
10-én Csoltón a falunapon
vettem részt, s két órás kul-
turális mûsorral ,,támogat-
tuk a falunap sikerét. Az
eseményekrõl a szlovákiai
Pátria Rádió munkatársának
számoltam be a szlovákiai
roma szervezetek és az ózdi
kisebbségi önkormányzat
közötti együttmûködések
hatékonyságáról. 2004-ben
Rimaszombatban tartottam
elõadást Horváth Tibor úr,
a helyi roma társadalmi
szervezet vezetõjének a
felkérésére az Európai Uni-
ós pályázati lehetõségekrõl,
a pályázati formákról, ahol
19 roma polgármester és
több más közéleti szereplõ
érdeklõdött az információk
után. A romáknak nagy
szüksége van a jól felké-
szült vezetõkre, akik segít-
séget tudnak nyújtani a
pályázatok elérhetõsége, ki-
vitelezhetõsége érdekében.
Szükséges, hogy saját ma-
guk közül képezzenek ki
pályázatíró menedzsereket,
hivatali referenseket, iskolai
pedellusokat, szociális gon-
dozókat. A szlovákiai ta-
pasztalatok azt bizonyítják,
hogy helyben és közelben
munkahelyek nincsenek,
ezért a munkavállalók vagy
távolabbi helyeken vállal-
nak munkát, vagy lakóhe-
lyükön közhasznú foglal-
koztatás keretében dolgoz-
nak. Javaslatomra Rima-
szombatban fûrészüzem lé-
tesült faipari alapanyagok
gyártására.
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(Búcsú OLÁH JOLÁN festõmûvésztõl)
Hogy egy képzõmûvészeti irányzat neve tulajdonképpen mit jelent, azt a legrit-
kább esetben tudja totális pontossággal meghatározni az ember. Nem meglepõ
tehát, hogy a mai napig megoszlanak a vélemények a ,,naiv” értelme körül.
Oláh Jolánt a szakmai elismerte, tisztelte és a naiv festõk közé sorolta. Õ vállat
vonva rábólintott. Egyszer beszélgettünk errõl az Almássy téren és azt mond-
ta, nem érdekli minek tartják, hová sorolják, fest, mert festeni jó, és ha a Roma
Parlament nem támogatná anyagilag és erkölcsileg, hát az lenne számára a vi-
lág vége! De hál Istennek támogatták, számon tartották mûvészetét és festett:
örömmel, érzõ szívvel, könnyû kézzel. Hm... Könnyû kézzel! Talán kevesen tud-
ják, de Jolán embertelenül kemény, férfiaknak is nehéz munkát végzett nem
egyszer: dolgozott bányában, volt rakodó is. A sors nem adott könnyû életet,
könnyû életfeladatot számára. Sokat szenvedett, sokat csalódott ember volt,
aki végül a festészetben találta meg a boldogságot. Egy roma kiadványban azt
nyilatkozta: ,,nem tudnám megmondani hány képet festettem, azt sem tudom
hova kerültek”. Ez nekem valahol nagyon szomorú és nagyon elgondolkodta-
tó. Csak remélni tudom, hogy Salgótarján, Jolán legkedvesebb városa, amit
mindig szeretettel és hálával emlegetett, nem felejti el összeszedni a hagyaté-
kát és minimum egy emlékszobát nyit a tiszteletére! Mert Oláh Jolán sokat
adott! Lelkiséget ajándékozott a városnak már azzal is, hogy ott élt, ott alko-
tott... Az Oláh Jolán emlékszobával a magyarországi roma képzõmûvészet elõtt
is fejet hajtana Salgótarján, ha már ezzel a fõhajtással, 100 évet késett Ma-
gyarország! A szelíd arcú zenészeket, nehéz sorsú cigány asszonyokat, a világ
értelmét önmagában keresõ Jézust festõ Oláh Jolán is hangoztatta, hogy fon-
tos lenne egy roma múzeum. Sajnos nem élhette meg, hogy képei a roma mú-
zeum falára kerülhessenek! (De mi, még élõk, vajon megérjük-e?!)

Oláh Jolán olyan egyszerûen élt, mint a virágok, és úgy festett, ahogy álmo-
dott, és álmaiban talán tényleg virág volt, akinek szirmait olyan szél simogatta,
aki tudta, és arra tanította, hogy az igazság soha sem pótolhatja a valóságot.
Jolán festményei igazak és valósak, valóságosak, mint a cigányok szenvedé-
sei. De õ már nem fest többé képet nekünk, és Jolán már nem szenved többé:
neki már nem kell szorongania a holnap miatt, a kenyér miatt, a vágyva vágyott
drága olajfesték és vászon miatt, hogy lenézik, megalázzák csak azért, mert
cigánynak született! Oláh Jolán 73 évesen intett búcsút a földi létnek. Nyu-
godjon békében, és odaát, bocsássa meg ezt a keserves 73 évet a világnak...    

Szécsi Magda

Képei igazak
és valóságosak,

mint a cigányok szenvedései...

IN MEMORIAM
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(Hugoj dãlá Oláh Jolán sinyé o fiscsit)
Káré fiscsálã séfel numé kápãtã pã áje nu pacsé ánume szã scsijé om, pãnt-
ru sé sã kînd dã. Sã în zî dã áztá nu pucsény szã scsiny sé ãj áje „naív”. Pã
Oláh Jolán toc sinyé numá fiscsescsé ãj dã grizsã, sã ãntri „naív” dã lok. Je
ãs tãrãje umire sã o fãkut ku kápu-s pã áztá. O dátã ány szfãtãjit dã áztá pã
Almásy tér, sã je áje o zîsz: nu-j báj ákár sé zîsé aminyi, dã ákár sé o cînyé,
je fiscsescsé, kã szã fiscsászkã farcsé bunã ãj, dáku nu ár kãpãtá sévá dãlá
Roma Parlament, átunse szã ár szfãrsî lume-cárá lá je. Dá fálá fijé lu Dimizó,
ákulo kápãtã sévá, sã ákulo scsijé sé fásé je: ku vojé, ku szufljit, ku mînã
usurã. Hm… Ku mînã usurã! Pucînsj scsijé, dá Jolán lukru farcsé gro, sã lu
vunyik dã gro lukru o fãkut. O lukrát în bãnãrijé, purtá pã umiré tãrhát. Kusz-
tu nu j-o dát usuremé, kuszt gro o ávut. Mult o szufãrát, mult rîndurj sz-o sil-
ijit în aminy, sã ásá s-o áflát bukurije în fiscsálã. În szrijiturã dã bãjás áje o
zîsz:”..nu scsu kic formé ám fiscsit, nyis áje nu scsu hungyé ãsz..” Áztá
mijé ro dã milã ãj, sã mult mã gãngyészk pã áztá. Áje ás áve dãgînd, kit Sal-
gótarján szátu máré, hungyé Jolán ku bukurijé kusztá, sã tot ku bukurijé sã
ku fálã szfãtãje dã jãl, nu sz-o mujtá dã je, sã o sztrînzsé uná formilje, pã
káré je o fãkut sã o fásé dákã ált nu o szobã, hungyé or punyé pã fál formil-
je álu Jolán. Pãntru kã Jolán mult o dát! Szuflit j-o dát lu szátu máré, má
csár sã ku áje kã ákulo kusztá, ákulo lukrá. Ku szobá áztálu Oláh Jolán lá
toc sinyé în ungur lumé bãjás fiscsescsé grizsã j-ár dá, dá dánu o szutã dã
ej ár fi trãbujit áfelá szã fákã lume dã ungur. O fiscsit lutásurj, cîgáns dã
bãjás ku kuszt gro, kupilu lu Dimizo, Oláh Jolán, sã je áje zîse, kit ár trãbu-
jé în lok, hungyé fiscsálji escse ár fi. Máré págubã ãj, kã nu pacsé szã vádã
în kusztuj kînd formilje pã fálu în kászã or fi. (Dá noj sinyé inká kusztãny,
noj ony vigye?)

Oláh Jolán ásá kusztá ká florilje, sã ásá fiscse, kum înviszá, sã pacsé fi
kã în viszu-s ámune flaré ãj re, lu káré frunzãlje áfelá vînt o pipije, káré scsi-
je, sã pã áje o învãcá, kã pã gyiriptácse lok nu pacsé szã vijé, sé ãj în jevé.
Lu Jolán fiscsálá gyirépt ãsz sã dã jevé, dã jevé ãsz kum lu bãjási csiniála.
Dá je má nu fiscsescsé formé lu noj, sã Jolán nu csinijescsé máj mult: nu
áré frikã sé o fi mînyé, pãntru pînyé, pãntru fiscsálã, kã l-o ujtá zsosz, kã l-
o fásé dã nyimikã pãntru kã bãsîcã ãj. Oláh Jolán 73 dã ej o mérsz dã-n lume
áztá. Szã áré hugoj ákulo, szã jercsé lu lume-cárá áztá szufãrát dã 73 ej.

Fordította: Varga Ilona

Formilje ãsz ánume,
dã jevé, ká lu bãjási

szufãrálá…

IN MEMORIAM



2005. októberLD12

– Személyhez köthetõ ez a
változás?

– Potyók Balázs karnagy
úr a ,,tettes”, õ a debreceni
Monteverdi Kórus karnagya
volt, az õ kórusában voltam
basszus, õ ,,szállt rám” –
hogy ilyen hanggal orvossá
lenni Isten elleni vétek len-
ne. Annyira szívemre vettem
a dolgot, hogy abbahagytam
az egyetemet, s hagytam,
hogy eluralja életemet a
zene. Ez nem volt nehéz,
hiszen felmenõim között
kiváló muzsikusok akadtak.

– Vagy az irigyek, vagy a
rajongók mondják, hogy
harminchatodik Rácz Laci-
ig visszavezethetõ a mu-
zsikus vérvonal.

– Ez lehet igaz, meg lehet
legenda is, de tény, hogy a
családban élt a zenei DNS,
apai nagyapám zeneszerzõ,
hegedûmûvész volt, apám
jogász lett, de belõlem újra
,,elõjött” a muzsika.

– Ki volt az az énektanár,
aki felvállalta az orvostan-
hallgató Rácz István tanítá-
sát?

– Fábri Edit tanárnõ. Em-
léke belém égett. Õ volt, aki
vállalta, hogy a mindenféle
zenei elõképzettséget utólag
belém veri, így vettek fel a
budapesti konzervatórium-
ba. Székely Mihály hangle-
mezérõl fül után tanultam
meg a Fülöp király-áriát,
meg a Simone Boccanegra
Fiesco-áriát – ezekkel tarol-
tam a felvételin. Pestre kel-
lett áttennem életem színte-
rét, ekkor lettem józsef-
városi, a Puskin utcában lak-
tam. A Zeneakadémia Ope-
raszakáról átterjedtek a hírek
az Operaházba is, felfo-

kozott légkör várt, irigység,
féltékenység, fúrás és meg-
becsülés légkörében kezd-
tem, azzal a hátránnyal,
hogy vidéki is voltam meg
józsefvárosi is, a zenei elõ-
élet területén rutintalan. 

– Mit jelentett a józsef-
városiság?

– Furcsa amit kérdez,
hiszen a józsefvárosiság le--
het elõny, és hátrány is. Az a
színes világ, ami itt fogadott,
a sokféle ember és hangulat
számomra a vidék után a
nagyvilágot jelentette. Akik
meg negatív szempontnak
könyvelték el hogy itt élek –
azokat nem értettem. 

– Kiejtette a szót, hogy
,,nagyvilág”. Ez is szerepel
a céljai között?

– Nem vagyok világutazó,
Nickelsdorfnál már honvá-
gyam keletkezik, persze
azért megmutatkoztam már
odakint.

– Sokan mondják, hogy
az ilyen mély, profondó
basszushang sérülékeny
nagyon. Ön hogyan osztja
be az életét?

– A mély adottságok mel-
lett a magas régiókból is
jutott. Tudom, hogy isteni
adomány, vigyázni kell rá.
Voltam már olyan pimasz,
hogy visszaadtam a szere-

peket, mert nem éreztem
magam érettnek a feladatra. 

– Hogyan illeszkedett, il-
letve hogyan fogadták az
Opera zárt világában?

– Egy ilyen közösségben
feloldódni, mindent és min-
denkit tolerálni nem könnyû
feladat. 

– Tudták a Rácz Laciig
meghúzható zenei elõéletét?

– Nem tudom, tudják-e, de
ha rákérdeznek, nem ta-
gadom. Az az ember, aki
megtagadja az õseit, gyö-
kértelen. A prímás üknagy-
papa mellett akadt az õsök
között osztrák, orosz, olasz,
sõt erdélyi grófi ág is.

– Mit szeretne megvalósí-
tani a pályáján?

– Nemrég halt meg édes-
apám, édesanyám így sokat
van velem, de a fészekrakás
is elõttem áll. Van Pécsett
egy választottam – együtt
tervezzük a jövõt. Basszus-
álmaim nem terjednek a
Metropolitanig.

– Miért?
Mert velejéig ismerem a

légkört, amiben ehhez élni
és tûrni kell, s engem a hazai
horizont is kielégít.

– Mit üzen a józsefvárosi-
aknak?

– Nekem befogadó váro-
som volt Józsefváros. Van is
lehet mit szeretni rajta. Per-
sze kritizálnivaló is akad.
Hallani, hogy az Erkel Szín-
házzal átalakítási tervei van-
nak a tárcának. Vigyázzanak
rá! Csak olyan tervekre
mondjanak áment, amiben a
zene, az operett, az opera, a
muzsika továbbra is otthonra
lel.

Hegyi Imre
Fotó: Nyári Gyula

Fülöp király Józsefvárosban
,,Az az ember, aki megtagadja az õseit – gyökértelen’’

INTERJÚ

Egész gyermekkorom úgy telt, hogy mûszaki ember leszek, már az orvosi pálya is elkalan-
dozásnak számított. Nagy tervekkel gyûrtem az egyetemi évfolyamokat, mellkas-sebész
akartam lenni, s aztán jött a fordulat.

Rácz István 1963. december 23-án született Debrecen-
ben. Általános Iskoláit a Fûvészkerti Általános Isko-
lában kezdte, majd a Fazekas Mihály Gimnáziumban
folytatta. Az érettségi vizsga után a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetem hallgatója lett, a sikeres felvételi
vizsgát három teljes tanév elvégzése követte. Pályája
ekkor teljesen más irányba fordult, a zene ezen belül az
éneklés keltette fel érdeklõdését. Mélytónusú sötét
basszus énekhangjára felfigyeltek a szakemberek. Je-
lenleg a Magyar Állami Operaház magánénekese. Sze-
repei az opera irodalom legigényesebb basszus-
szerepei. Felnõttként lett józsefvárosi ,,állampolgár”,
élete szerncsecsillagának tudja be, hogy itt, ebben a
színes lüktetõ városrészben alapozhatta új életpályáját
és életét. 
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Októberben egyre több embert lehetett látni
a temetõkben. Elhunyt rokonok, ismerõsök
sírjait tették rendbe. Ez a szorgoskodás egy-
ben már felkészülés is volt az emlékezésre, a

gyertyák és mécsesek
égetésére, a halottaink-
kal folytatandó lelki pár-
beszédre. November ele-
jén évrõl-évre a múltat
idézzük gondolataink-
ban. Szeretteink, akik
már nincsenek, újra éle-
tünk fõszereplõivé vál-
nak. Ekkor döbbenünk
rá, hogy mit csináltunk
életünkben velük szem-
ben rosszul, s töpren-
günk azon: hogyan ten-
nénk utólag jóvá a jóvá-
tehetetlent. A temetõben
minden esztendõben új-
raértékeljük önmagunkat
a szépen gondozott han-
tok, egy elmúlt élet valós
relikviái, ezer és ezernyi
lélek végsõ otthonai kö-
zött. Fejet hajtunk a kop-
jafa, a kõkereszt, avagy
márvány síremlék elõtt.
Behunyt szemhéjunk
alatt felderengenek porló
szeretteink elmosódott
arcvonásai. A múlandó-
ságra emlékeztetnek, s
arra: éljünk szeretetben,
segítsük, becsüljük em-
bertársainkat! Tegyük
ezt hitünkben megerõ-
södve! Óvjuk, védjük
egymást, mivel egyszer

minden véget ér! Jövõre újból itt leszünk.
Gyertyákat és mécseseket gyújtunk. Csak
akkor már megint kevesebben...

Józsa Zoltán

EMLÉKEZÉS

Szeretteink...

Fotó: Nyári GyulaFotó: Nyári Gyula
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KÖNYVESPOLCUNK
Egyetlen évti-
zednyi múlt a
ki tüntetések
történetében
általában röpke
p i l l a n a t n a k
tûnhet még ott
is, ahol a rend-
szerváltások

egyébként az elmúlt száz év során –
akár egy nemzedéken belül is – több-
ször átírták az érdemek elismerési
rendjét, szokását és hagyományait. A
kitüntetések, díjak értékét azonban
sohasem az érdemjelbe foglalt
ékkövek és nemesfémek adják,
hanem az alapítói szándék, a kö-
vetkezetes adományozói gyakorlat.
A különféle díjak leginkább a velük

díjazottak valóságos érdemeitõl vál-
nak csillogóvá és különösen érté-
kessé. Rangjukat fokozatosan emeli,
ha a korábbi odaítélések során követ-
hetõ, emelt fõvel vállalható szemé-
lyiségek lehetnek a frissen díjazottak
elõdei.

Az eddig éppen tíz alkalommal
kiosztott Kisebbségekért Díj hason-
lóképp szerezte meg jelentõségét. E
kitüntetés eddigi történetének felvá-
zolására, és a díjazottak bemuta-
tására vállalkozott az a Mayer Éva
szerkesztette könyv, amely a „Tíz
éves a Kisebbségekért Díj” címet
viseli, s amely nemrég került ki a
nyomdából.

A magyar kormány a közvéle-
mény figyelmének felkeltése, a

kisebbség-
barát tár-
s a d a l m i
l é g k ö r
kialakítása
és fenn-
tartása ér-
d e k é b e n
1995. szep-
tember 28-
án döntött
úgy, hogy
december
18-át, az
E N S Z
Nemzet i ,
e t n i k a i ,
vallási és
nyelvi ki-
sebbséghez
tartozó sze-
mélyek jo-
gairól szó-
ló nyilat-
k o z a t a
közgyûlés
által történt
elfogadá-
sának nap-
ját a Ki-
sebbségek
N a p j á v á

nyilvánítja. Az esemény jelentõ-
ségének emelésére, a kisebbségek ér-
dekében alapították meg az említett
kitüntetést is. A kisebbségi köz-
életben, az oktatásban, a kultúrában,
az egyházi életben, a tudományban, a
tömegtájékoztatásban, a gazdasági
önszervezõdésben kiemelkedõ tevé-
kenységet végzõ hazai és külföldi
személyek, illetve szervezetek, vala-
mint kisebbségi önkormányzatok
elismerésére szánt elismerést legelsõ
alkalommal 1995. december 18-án
adták át.

„Nem az jelenti a származást,
rangot, hogy kikre büszke valaki, de
az, hogy õvele kik büszkélked-
nek…” – állította Váci Mihály.
Egyetértve gondolatával: nemcsak
számadást, odafigyelést, ennél jóval
többet is jelent az idén tizenöt éves
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hiva-
tal döntése, hogy ezzel a másfélszáz
oldalas kiadvánnyal tiszteleg –
miként azt Heizer Antal, a NEKH
elnöke a könyv elõszavában meg-
fogalmazza – mindazok teljesít-
ménye elõtt, akik nem egyszer rend-
kívül nehéz körülmények között
mertek bátrak lenni, akik hisznek és
tesznek, akik tetteikkel mozgósí-
tanak másokat. A kötet – folytatja
gondolamenetét – természetesen
csak azokról szólhat (és azokról is
csak részben), akiknek teljesítmé-
nyét az egy évtized során már elis-
merték.

1995-ben húsz díjat adtak át
(egyet megosztva). Az elsõ kitün-
tetettek között volt az alternatív
Nobel-díjas Bíró András vezette
Autonómia Alapítvány, amely „…a
legsúlyosabb helyzetben lévõ ma-
gyarországi kisebbség, a cigányság
problémának jobbításáért” tevékeny-
ségéért részesült a díjban. Ugyan-
ekkor vehette át az oklevelet, az
emlékplakettet és a velük járó pénz-
jutalmat az 1993 elején, Pécsett
mûködni kezdett Gandhi Gimná-
zium is. A hivatalos indoklás szerint

Hegedûs Sándor
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„a cigányság saját értelmisége
kialakításának társadalmi folyama-
tában, oktatásában, szellemi ön-
szervezõdésében Bogdán János és
Derdák Tibor irányításával betöltött
egyedülálló szerepéért”. 

1996-ban a tizennyolc díjazott
között a Kalyi Jag volt az egyetlen,
amelyet két egymástól merõben
eltérõ teljesítményért is díjaztak:
nemcsak az 1978-tól folytatott
autentikus oláhcigány folklórgyûj-
tést és elõadást, a hazai s nemzetközi
sikereket, a tudatos kultúraõrzést, ha-
nem az általuk alapított, 1994 õszétõl
mûködõ Kalyi Jag Roma Nemze-
tiségi Szakiskola esélyjavító kezde-
ményezését, illetve elsõ eredményeit
is. 

A következõ év decemberében a
Pécsi Egyházmegye cigányokért fe-
lelõs lelkésze, az alsószentmártoni
cigány közösség szeretve tisztelt
„Tiszije”, Lankó József, valamint
Nagyné Volopich Mária „a nagyon
eltérõ indíttatású, értékrendszerû ci-
gány gyermekek személyiségköz-
pontú oktatását” végzõ edelényi Ala-
pítványi Óvoda és Általános Iskola
igazgatónõje vehették át a húsz
elismerés egyikét. 1998-ban mind-
össze négy díjat (kettõt megosztva)
osztottak ki, s a díjazottak között
nem volt roma, vagy cigányokkal
foglalkozó személy. 1999–2001 kö-
zött egyaránt hat-hat kitüntetettet
hívtak meg az Országházba az ün-
nepi díjátadásokra. 1999-ben a hazai
kortárs festõmûvészet egyik legje-
lentõsebb személyiségével, Szent-
andrássy Istvánnal bõvült a többsé-
gi társadalom által elbüszkélkedni
szánt roma díjazottak köre. A kö-
vetkezõ cigányságot ért elismerésre
2001-ig kellett várni, amikor Nagy-
kanizsa Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata került a díjazottak közé. 

2002-2003-ban hétre emelkedett
az év végén átadott Kisebbségekért
Díjak száma. 2002-ben mindjárt két,
nemcsak roma körökben közismert
teljesítményt nyújtó személyiség:
Joka Daróczi János, az MTV Roma
Magazinjának szerkesztõje és Mezei
István, a sikert sikerre halmozó Ma-
gyar Cigány Labdarúgó Válogatott
létrehozója és mûködtetõje jutottak

alaposan kiérdemelt díjaikhoz. A kö-
vetkezõ év is két cigány kitüntetést
hozott: dr. Hegyesiné Orsós Éva, a
Kisebbségi Hivatal korábbi elnöke
és Lakatos Tibor, a sátoraljaújhelyi
Hagyományõrzõ Cigány Egyesület
mûvészeti vezetõje fogadhatta a
gratulációkat. Tavaly ismét emel-
kedett – ezúttal kilencre – a díjazot-
tak száma. Debre Istvánné az ország
elsõ cigány nemzetiségi óvodájának
létrehozásáért és vezetéséért, Rostás-
Farkas György irodalmi és közéleti
munkásságáért, Várnai Márton, a
Baranya Megyei Cigányszövetség,
az Etnikai Fórum Pécsi Szervezete
létrehozásáért és más civil szer-
vezõdésekben végzett munkájáért
kapta meg a díjat. 

Mennyire osztotta meg egy-
egy kitüntetés az adott kisebbséget,
voltak-e viták, erõsítette vagy
gyengítette a politika néhány dön-
tésével vagy mulasztásával a díj
tekintélyét? – errõl nem szól a
kötet, de – tegyük gyorsan hozzá –
nem is ez a dolga. A könyv mind-
végig körültekintõ, kiegyensúlyo-
zott, méltósággal ünneplõ szám-
vetés. (Nagy viharok különben sem
nem tépázták a díjat, az elisme-
rések legtöbbje a nemzetiségi köz-
vélemény szerint is jó kezekbe
került.) A kitüntetéseket eddig
átadó négy miniszterelnök – ki-
sebbségfilozófiájukat is jól bemu-
tató – ünnepi köszöntõin túl, vala-
mennyi kitüntetett érdemsorolása
(elismerésük részletes indoklása) is
olvasható az idõrendet követõ ol-
dalakon. A gazdagon illusztrált kö-
tetben Bajtai László, Jaksity Iván,
Karácsony János, Schuth János,
Szauer Ágnes remek felvételei és
különbözõ fényképtárak segít-
ségével sikerül hitelesen vissza-
idézni úgy az események hangu-
latát, mint a díjazottak megille-
tõdöttségét, ünnepi örömét. A ké-
pek mellett interjúk is gazdagítják
az olvasót. 

A Kisebbségekért Díj száznégy
kitüntetettje közül negyvenkilenc
kötõdik, köthetõ tevékenysége révén
a hazai kisebbségeinkhez, közülük
tizenhárom (több mint egynegye-
dük) a cigánysághoz. „Szinte lehe-

tetlenre vállalkoznak évrõl-évre a
miniszterelnöki döntést elõkészítõ
szakemberek, amikor a sok-sok
jelölés alapján megpróbálják össze-
vetni az össze nem vethetõ teljesít-
ményeket, megkísérlik a legjobbak
közül kiemelni a legeslegjobbakat” –
hívja fel a figyelmet az igazságos
döntés nehézségeire Heizer Antal.
Karácsony Zoltán, Patkós Rita,
Varga Ilona interjúi (a kisebbségi lét
személyes hitelességû bemutatása
révén) harmincöt hazai kitüntetett
árnyaltabb megismerését teszik lehe-
tõvé.

Csongor Annával (Autonómia
Alapítvány), Debre Istvánnéval, dr.
Hegyesiné Orsós Évával, Joka Da-
róczi Jánossal, Lankó Józseffel,
Mezei Istvánnal, Nagyné Volopich
Máriával, Rostás-Farkas György-
gyel, Szentandrássy Istvánnal és
Varga Gusztávval (Kalyi Jag) Varga
Ilona készített interjút. Az isko-
lateremtõ, a Gandhi Gimnáziumot
elsõként igazgató Bogdán Jánost és a
Kalyi Jag Szakközépiskoláról nyi-
latkozó Bogdán Bélát, valamint Te-
leki Lászlót (Nagykanizsai CKÖ)
korábbi rádióinterjúikkal idézi meg a
riporter. Beszélgetõpartnerei emlé-
keikrõl, küzdelmeikrõl, tapasztala-
taikról vallanak, amelyek számos
tanulsággal szolgálnak. Legfõképp
azzal, hogy a megõrzésre méltó, a
megõrzésre érdemes és megõrizhetõ,
közösségmegtartó, illetve újjáte-
remtõ cigány kulturális örökség ápo-
lása megér akár egy életútnyi áldoza-
tot is, s megköveteli a felelõsségvál-
lalást. 

A könyv a példává magasult
személyiségek és közösségek révén
– a kiadó eredeti elképzelését visz-
szaigazolva – azokról és azokhoz is
szól, akikhez a kitüntetés még nem
érkezhetett meg.

k k k

(A kötet korlátozott számban,
szerencsés esetben még beszerezhetõ
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hi-
vatal címén.)
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Ez jutott eszembe Zircen, ahogy
szõlõt ettünk, és figyeltem  Ko-
lompár Teca néni kezeit. El is
mondtam neki a cigány mon-
dást, amire kivillant az ínye, és
teli szájjal nevetni kezdett. Nem
vagyok én bakonyi, hanem
Békés megyébõl vagyok. A
dédfiamat ide ette a szerelem,
õtet látogattam meg – mondta.
A cigányok keze meg mindnek
ügyes, hát bele is halnának az
életbe ügyesség nélkül. Mink is
kézzel dolgozunk... A déd-
onokám már az eszit használja,
mert, hogy úr lett, tanár úr lett.
Ilyen még nem volt a mi famí-
liánkba. Csodájára jártak a
papírjának, hogy igaz-e, de hát
az lett és volt aki rögtön ma-
gázni kezdte a Laci gyereket,
mert az a papír a tanárságrúl, ezt
a magázódást tette vele. Furák a
népek mifelénk, a Laci mindig
röstelkedik...

– Mit tanít a dédunokája?
– Történelmiséget tanít meg

ezt a magyar nyelvet. Én bi-
zony nem tanulhattam akkori-
ban, pedig volt nekem is ám
gondolkodásom, a mái napig
emlékszem mindenre, ami ve-
lünk volt. 

– Meséljen Teca néni...
– Nem Teca vagyok ám, az

igazi nevem Tekla, csak a ci-
gányok nem szerették, így let-
tem nekik Teca. Anyám azt
mondta, hogy õt az uraság, a
Tildy Zoltán, az a pap, mindig
Teklának hívta. Náluk mosott,
hát így lettem Tekla.  

– Mikor született, hány éves
Teca néni? 

– Rég vót... 1924. március
19-én születtem, József napján,
de még ma is magam vágom a
tüzelõt, gombászni is eljárok.

Tavaly még táncoltam is a szü-
letésnapomon, két korty pálin-
ka után. Nem tudom miért
hagy még a földön a jó Isten,
talán mert szeretek élni. Min-
den nap van valami szép. Most
ez a szõlõ itten a kezemben.
Szép. Nagyon szép. Oszt még a
bõrin átlátszik a magja... Csuda
ez a világ! Miért látszik a mag?
Kíváncsi a világra? Na, beka-
pom, be én! Már egy fogam
sincsen... A puha gyümölcsöt
szeretem. Nem csak azt, hogy
finom, hanem, hogy mind más.
A Lacika mindig mondja, hogy
olyanok, mint az emberek,
meg, hogy cigány és nem ci-
gány közt olyan nagy a távol-
ság, hogy az ésszel alig fel-
fogható. Én meg azt mondom
neki, hogy szilvafa mellé hiába
ültet körtét, abból sosem lesz
szilva, így van ez az emberek-
kel is. 

– Manapság sok szilva akar
körte lenni Teca néni. 

– Nem jól van, mert mon-
dom, hogy nem lehet, hát hisz
még a gyökerük, a levelük se
egyforma. Milyen butaság ez!
A mi idõnkben, minden körte
körte volt, a szilva meg szilva,
ahogy a jó Isten elrendezte.
Nem lehet ez máshogy! Finom
gyümölcs mind a kettõ, hála az
Istennek, hogy vannak! A gye-
rekeimnek örültem így még.
Van kettõ, két lány, mert hogy
több nem lett. Nekik van össze-
sen kilenc gyerekük. Ebbõl a
kilencbõl ötnek van összesen
huszonnyolc gyereke, és van
hét dédonokám, nem is tudom
hirtelen összesen hányan va-
gyunk, mert a dédonokák közül
is férjnél vannak vagy meg-
nõsültek már, ahogy kell, mert

az életecske nem áll meg a föl-
dön, hiába temettünk mink is
már olyan sokat el. Aki meg-
fárad elmegy, oszt jönnek he-
lyettük újak. Jól kitanálta ezt az
Istenke! Csak a szegénységet,
azt nem jól csinálta, mert az
nem kéne! 

– Hát, hogy kellett volna
csinálnia? 

– Ahogy mindenkire esik az
esõ egyformán, úgy kellett vol-
na csinálnia a szegénységet is,
hogy mindenkire jusson, ne
csak a cigányokra. Ebben az
egybe nem vagyunk jó komák,
pedig imádkozom hozzá min-
den nap, de csak azért se vál-
toztat ezen! Hát, lányka ez
olyan dolog, mint amit jó-
anyám mondott. Amikor, õ
lyány volt, úgy mesélte nekem,
hogy a telepen, a szikbõl vetett
vályogfalon a szikbõl csinált
sárral tapasztottak, amit átitatott
a víz és betegek lettek tõle. De
nem csak õk, hanem a ma-
gyarok is. Azt mondta, hogy
írás is volt róla, hogy akkoriban
40 kisgyereket temettek el ha-
vonta, vagy tán többet is, és
hiába imádkoztak, ezen se vál-
toztatott a jó Isten, ahogy a
szegénységen se. (Utána néz-
tem, és valóban megtörtént,
hogy 1920-ban 40 kisgyereket
temettek el havonta, akik tüdõ-
betegek lettek. Errõl Szabó Pál
írt ,,Szeghalom” c. tanulmányá-
ban, az 50-es években.) Mink
egymástól örököljük a sze-
génységet, ebbe születtünk be-
le, de hát kidanoljuk mink ezt a
szívünkbõl. 

– Ez segít?
– Segít hát! Danolnának a

cigányok, ha nem segítene?
Dehogy danolnának! Mink se

vagyunk bolondok, azt gyó-
gyítjuk, amit fájlalunk... 

– Miket énekeltek régen? 
– Jaj, sok minden! Mert sok

volt a baj, meg szerelmes nótá-
kat is, meg a hitlereset, mert ettõl
az ördögtõl nagyon féltünk. 

– Elénekelné búcsúzóul azt
a hitleres nótát Teca néni? 

– A torkomból alig maradt,
nincsen már ereje, de elmondo-
gatom a strófákat lyányka, oszt
ne siessél úgy. Békési lyány
vagy te úgy látom.

– Hajdú-Biharban születtem
Teca néni.  

– No, mondom én, hát a
szomszédba! Megérzem én a
Berettyó szagát akárkin. Ez a
nóta meg egy sirató, mert hogy
nagy bánat van benne:
,,Éltek egyszer békési           

cigányok,
Hosszú úton elhullott, ahány  

volt.
Bizony Gyuri nehéz ez az élet,
Sok fiad van és gyenge

feleséged. 
Jön a német nagy

bombavetõkkel, 
Jön a német nagy

aknavetõkkel. 
Hitler, Hitler, meg ne edd 

fejünket, 
Mivé tetted szép szabad 

népünket! 
Puska kaffog, futnak

a cigányok, 
Hova futtok, mikor lõnek 

rátok. 
Nyisd ki Hitler, nyisd ki

a kapuidat, 
Hadd láthassam meg

a családomat. 
Add vissza a sátort és a 

párnát, 
Mert megfagynak a szegény 

kis árvák...”

,,Cigány és nem cigány közt olyan nagy
a távolság, hogy az ésszel alig felfogható”

JÁRDAKÕ

Szécsi Magda

Többször hallottam öreg cigányoktól azt a mondást, hogy ,,a bakonyi cigányok keze a leg-
ügyesebb, a nyírségi cigányok szája a legcsókosabb, a hajdúsági cigányok esze a legélesebb, a bor-
sodi cigányok szeme a legkönnyesebb, a nógrádi cigányok lába a legtáncosabb, a baranyai
cigányok álma a legszínesebb, a többi cigányba pedig meg van minden, ami ezekben...”
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Áztá m-o vinyit în firém în
Zirc, kum ány mãnkát szlugur,
sã bãgám számá pã Kolompár
Teca bãtîrnã pã mînã-j. Sã j-ám
szpusz sã jo scsu dã bãjási, káré
hungyé ságyé, je mágá ku tatã
gurã rîgye pã minyé.

– Nu misz jo dã-n bakony, jo
dã békés misz. Lu fátám kupilu
áré o kupil sã pã jãl áise o
dusza plãkãturá, sã jo lá jãl ám
vinyit. – Zîse- Álu bãjás mî-
nyilje mágá lá toc farcsé igyesé
ãsz, sã ár muri în kuszt dákã nu
ásá ár fi. Sã noj ku mîná
lukrãny… Dá kupilu áztá má
sã fire ãs hãsznãlescsé, kã
domn ãj, miscsér ãj. Áfelá inká
nu o foszt întri noj. Szã în mirá
pã pipárosu áztá mulcîns,
ánume ãj, dá dánu áje ãj re, sã
pãntru áztá o foszt sinyé ásá ãj
zîse, domnu lu Laci kupil, kã
pipárosu dã miscsér áztá o
fãkut ku jãl, kit domn ãj zîsé.
Tot áré rusîn Laci, kã pãlá noj
álfeld ãsz aminyi...

– Sé învácã kupilu áztá?
– Sé o foszt kînvá, sã ljimbã

dã ungur. Jo dánu nu ám putut
szã învãc în dobã áje, mágá
ávem sã jo gãngyálã sã firé,
pînã dã zuá áztá ãm vinyé în
firã sigogye, sé ku noj o foszt.

– Pãrescsém Téca bãtîrnã.
– Nu Teca misz ánume, pã

minyé ánume Tekla mã csámã,
numá bãjási nu plãse ásá, sã
pãntru ázá misz Teca. Mámá
ãm pãre, kã pã je domnu Tildy
Zoltán, popá álá, tot Tekla o
csimá. Lá jé szpãlá mámá, sã
ásá ám foszt jo Tekla.

– Kînd áj ánuszkut, dã kicsé
áj jéscs Teca bãtîrnã?

– Dã mult o foszt… în 1924
március 19 ám înuszkut, pã
nume lu József, dá sã pã zuá
áztá szîngurã táj sé bág pã fok,
umblu sã dãpã buréc. Ãn ánu
sé o trikut sã ám zsukát pã zuá
kînd ám ãnuszkut, sã ám but
daã îngyicit dã rãcsijé. Nu scsu
dã sé mã lászã inká Dimizo pã
pãmînt, darã kã plák szã kuszt.
În tatã zî jescsé sévá mîndru.
Áku szluguru áztá în mînãm.
Mîndru ãj. Farcsé mîndru.
Náku véz, pã pelje szã vegyé
szîmîncá…Dã mirát ãj lume
áztá! Dã sé szã vegyé szî-
mîncá? Szã vádã lume? Áku o
kãptãlãszk, kãptãlãszk jo! Nyis
on gyinc nu ám…Pã maljé
pamé o plák. Nu csár áje kã toc
bunyé ãsz, dá ált sã ált ãsz. Sã
kupilu Lacika áje zîsé, kã áfelá
ãsz ká aminyi, sã, kã ãntri bãjás
sã bãjás máré áltfelurj jescsé,
ku firé nyis nu scsijé om. Jo
mágá áje ãj zîk, lãngã prun jábá
punyé pãr, dã ãntri áje nu o fi
prun, ásá ãj áztá sã ku aminy. 

– Pã zîljé ánasztrã mult om
áré dãgînd szã fijé dã-n prun,
peré Teca bãtîrnã.

– Nu ãj bényé ásá, kã zîk, kit
nu pacsé szã fijé, kã nyis rãgyi-
nálji, nyis fzunzãljé nu ãsz o
formã. Sé bulunziã ãj áztá. În
dobá ánasztrã pere peré o foszt,
prunu mágá prun o foszt, kum
Dimizó o fãkuta. Nu pacsé ált
szã fijé. Kicsis doj pamé farcsé
bunã ãsz, fálá lu Dimizo, kã
jescsé. Lá kupijim ám ávut ásá
fálã máré. Ám daã, daã fátã, kã
máj mult nu ám putut szã ám.
Jé áré naã kupij. Dã ãntri sins
kupij áré daãzãs sã opt unosj,

sã ám sápcsé bãtîrny unosj,
nyis nu scsu repé kic ãs csény,
kã sã lá bãtîrny unosj jescsé
káré ãj înszurát o sz-o înmãritát
kum o trãbujit, kã kusztu nu
sztã pã pãmînt, jábá ãny rgupát
sã noj má pã ásá mulc. Sinyé o
huscsunyit merzsé, sã vinyé pã
lokuljé ált. Bényé o gãngyit
áztá áfárã Dimizo. Numá pã
szãrãsije, pã áje nu o fãkut bé-
nyé, kã áje nu ár trãbuji!

– Á kum ár fi trãbujit szã
fákã?

–  Kum plaje kágyé pã toc,
ásá ár fi trãbujit szã fákã sã pã
szãrãsije, kit pã toc szã kágyé,
nu csár pã bãjás. În trã áztá nu
ãs csény ãn bunã, mágá mã rog
lá jãl tatã zî, dá pã áztá nu o
scsimbã! Dábá nu fátá me áztá
áfelá ãj ká kum mámá me zîse.
Kînd je fátã o foszt, ásá ãm
pãre mijé, kit în kumpányé dã-
n pãmînt or fãkut cîglã, dã-n
cîglã áztá or fãkut kászã, káré
szã udá în lontru, sã dã áztá sz-
or bicsizsit toc. Dá nu csár jé,
dá sã unguri. Zîse kã sã szkrisz
o foszt átunse dã áztá, kit
pátruzãs dã kupilás o murit în
dobá áje în tatã lunã, o pacsé fi
sã máj mult, sã jábá szã rugá,
nyis pã áztá nu o fãkut pã ált
Dimizou, kum nyis pã szãrãsi-
jé. ( M-ám ujtát dãpã áztá, sã
ánume ásá o foszt, în 1920
pátruzãs dã kupilás or îngrupát
lunã dã lunã, sinyé în bicsisug
dã plãmîn or murit. Dã áztá
Szabó Pál o szkrisz în „Szegha-
lom” szkriszu în ánurj 1950.)
Noj dãlá unápált kápãtãny szã-
rãsije, întrã áztá ánuszkãny, dá
noj o kîntãny áfárã dã-n noj. 

– Áztá ázsutã?
– Ázsutã dá! Ár kîntá bãjási,

dákã nu ár ázsutá? Dacskã ár
kîntá! Nyis noj nu ãs csény
bulunz, pã áje întrimãny, sé ãny
daré…

–  Sé ác kîntát dã mult?
– Ájoj, mult felur! Pãntru

mult o foszt báju, sã kîncsik dã
plãkut, sã dã hitler, dã dãlá
dráku álá ro frikã ány ávut.

– Áj kîntá pã kîncsiku áje
Teca bãtîrnã?

– Dábe m-o rãmász gláj, nu
áré má pucseré, dá ásá ãc szpuj,
fãrdã gláj, sã nu csé îngribi ásá.
Tu fátã dã békés jéscs, ásá csé
vãd.

– În Hajdu-Bihar ám án-
uszkut Teca bãtîrnã.

–  Na véz, zîk jo, dã-n cîgán
jéscs! Szîmc jo miroszu álu
berettyó pã ákár sinyé. Kîncsi-
ku áztá mágá dã plînsz ãj, kã
mult lákrãmã ãj în je: 

Or kusztát o dátã bãjás dã
békés, pã káljé lung toc or
murit. Dábá Gyurã gro ãj
kusztu, mulc kupij áj sã
cãgánkã szlábã. Vinyé nyám-
cu ku máré págubã. Vinyé
nyámcu ku máré págubã.
Hitler, Hitler szã nu mãnins
kápunyi. Dã sé áj fãkut pã
lumenyi mîndru, szlobod?
Puská pãrãjescsé, bágã fugá
bãjási, hungyé dã fugá, kînd
puskã pã voj. Dãscsizsé
Hitler, dãscsizsé áfárã
kãputu, lá szã vãd sáládum.
Dã ãnnápoj kuljibá sã
párná, kã în gyácã szãrási
kupiji fãrdã pãrinci. 

Fordította: Varga Ilona

,,Kã ãntri bãjás sã bãjás máré
áltfelurj jescsé, ku firé nyis

nu scsijé om”

PETRÃ DÃ ULJICÃ

Mult rîndurj ám áhuzît dãlá bãtîrny bãjás kînd zîse, kit: „bãjás dã bakony mînãljé ãsz há máj
igyesé, álu bãjás dã nyirség gurálji ãsz há máj dã szurutát, álu bãjás dã hajduság áré há máj
bunã firé, álu bãjás dã borsodi ocs ãsz pljinã dã lákrãmã, álu bãjás dã nógrád pisarilje ãsz há
máj dã zsukát, bãjási dã baranya în viszã há máj mîndrã, în hájlánci bãjás mágá ãj kutotu sé ãntri
escse…” 
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1985 igencsak lázas éve volt
Magyarországnak. Húsz
esztendõvel ezelõtt a hivata-
los politika, a pártállami
Magyarország, komoly
nemzetközi kihívás elõtt
állt. 

A két világrendszer hi-
degháborús küzdelmei után
a „békés egymás mellett
élés” korszakába lépett. A
mindkét fél által birtokolt –
az emberiség kipusztítá-
sához többszörösen elegen-
dõ – atomfegyver-arzenál
okozta feszültséggel már
nem voltak képesek és nem
kívántak együtt élni, így a
kölcsönös leszerelés irányá-
ba mozdultak el a nagyha-
talmi akaratok. Minden bi-
zalomerõsítõ lépésre szük-
ség volt. E folyamatnak volt
igen fontos állomása az a
budapesti kezdeményezés,
amelynek nyomán 1975
augusztusában Helsinkiben
aláírták az Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési
Szerzõdést (az EBESZ-t),
amelynek különös jelen-
tõségét az adta, hogy az ok-
mányt aláíró európai orszá-
gok, valamint az Egyesült
Államok, Kanada és az
ENSZ képviselõje egyön-
tetûen vállalták: a legma-
gasabb szinten garantálják
földrészünk biztonságát.

Az EBESZ döntött ké-
sõbb arról, hogy az értekez-
let utókonferenciái sorában
1985. október 15-e és no-
vember 25-e között Buda-
pesten tartják meg az Eu-
rópai Kulturális Fórum ta-
nácskozásait. 

Ez hozta magával 1985
zajos pezsgéseit. Mivel az
EBESZ folyamatosan az
emberi jogokat kérte szá-
mon, lazítani kellett a dik-
tatúra hagyományain. Az
országban zajló választá-
sokra elõször írták elõ a kö-
telezõ többes jelölést. Ez
elvileg nagy lépés volt a de-

mokrácia felé, hiszen az
addigi egyetlen képviselõ-
jelölt helyett most tényleg
volt választék a szavazó-
lapokon. Jelölt azonban to-
vábbra is csak az lehetett,
aki elfogadta a Hazafias
Népfront választási prog-
ramját, s akit a választási
gyûléseken a lakosság je-
lölté szavazott. Az addig is
mûködõ ellenzékkel – tulaj-
donképpen a politikai játék-
tér felülrõl indult tudatos ki-

szélesítése révén – ekkor ta-
lálkozott elõször az átlag-
polgár. Arról viszont jó elõre
gondoskodtak, hogy az ülé-
sek helyszínén ne maradjon
túl sok hely az ellenzéki
szavazóknak. A lényeg csak
az volt, hogy elmondhassák
a külföldieknek: volt lehe-
tõség más jelöltekre is, de a
tömegek az MSZMP-vel, a
szocializmussal szimpati-
zálnak, a „spontán” jelöltek
sehol sem tudtak maguknak
kellõ támogatást szerezni.

Fontos volt a látszat, hi-
szen pontosan tudták, a
szovjet hírszerzés is jelezte:
egyes nyugati körök nagy
ütközetre készülnek, egy
ugyancsak budapesti ellen-
fórumot készítenek elõ.

Olyat, amelyen az eszmék
szabad áramlását elõíró
helsinki állásfoglalás szo-
cialista korlátaira, a demok-
ratikus szabadságjogok csor-
bulásaira szándékoznak fel-
hívni a figyelmet. 

A hazai ellenzék is készült
a minden korábbinál na-
gyobb nemzetközi nyilvá-
nosságot biztosító értekez-
letre, a világsajtó kiemelt fi-
gyelmére. Különféle nem-
zetközi emberjogi mozgal-
mak vezetõi már februárban
felkeresték õket, hogy elõ-
zetesen tájékozódjanak és

ismertessék a
lehetõségeiket.
Többek között
arról is szóltak,
hogy termet
fognak bérelni
az ellenkonfe-
renciára, s je-
lezték: jó len-
ne, ha addig
v a l a m i f é l e
e g y e z t e t e t t
álláspont jönne
létre a jobbára
elszigetelt el-
lenzéki cso-
portosulások
között.

Ez is hozzá-
járult, de elsõ-
sorban az érez-

hetõen növekedni kezdõ tár-
sadalmi elégedetlenség ve-
zette rá az ellenzéki gondol-
kodókat, hogy
csakugyan kör-
vonalazzák a
lehetséges kö-
zös fellépésü-
ket. 1980. jú-
nius 14–16-án
Donáth Fe-
renc kezdemé-
nyezésére a
Pest megyei
Monori-erdõ
kempingjében
közel félszáz
„reformértel-
miségi” gyûlt
össze, hogy
együtt keresse
„a kiutat a tár-

sadalom romló állapotából
és az ország nehéz hely-
zetébõl”. Donáth mellett
Csurka István, Szabó Mik-
lós, Csoóri Sándor, Kenedi
János, Bauer Tamás, Laki
Mihály, Kis János és Vá-
sárhelyi Miklós tartottak
elõadást, illetve korreferátu-
mot. Valamennyi fontos tár-
sadalmi kérdés terítékre ke-
rült, de igazán nagy vita
csak a cigányokkal kapcso-
latban kavarodott. A jelen-
lévõ – és Csurka egyik lum-
pen rétegeket érintõ, ro-
mákra is érthetõ kijelentését
különösen sérelmezõ – Solt
Otília által vezetett SZETA
(Szegényeket Támogató
Alap) kezdetektõl a demok-
ratikus ellenzék fontos ere-
jét alkotta. A Kemény István
által folytatott kutatásokra
támaszkodva korábban
rendre fellépett a cigányság
érdekében folytatott politika
fontossága mellett, miköz-
ben anyagi segítséget is
nyújtott a romáknak. A mo-
nori találkozón Csengey
Dénes író és Kenedi János
irodalomkritikus – az erede-
ti, egyeztetett programtól
eltérve – vetették fel a ci-
gánykérdést, mint sürgõsen
kezelendõ társadalmi fe-
szültséget, ám a többiek he-
ves vita után ennek tárgya-
lását, programmá emelését,
valamint az éles szóváltás

Évfordulók – események

Csengey Dénes író

Kenedi János irodalomkritikus
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jegyzõkönyvezését vissza-
utasították. A tanácskozáson
mindvégig jelen volt be-
épített ügynökök jelentései
alapján a rendõrség III/3-as
ügyosztálya fel is hívja a po-
litika figyelmét: „a cigány-
ügy körül kialakult éles
szembenállás alkalmas lehet
a csoport késõbbi megosz-
tására.”  

Valamit kell kezdeni a ci-
gánysággal – ez a hatalom
számára is nyilvánvaló.
Tudnak róla, hogy nyomo-
ruk és leszakadásuk rossz
fényt vet az – egyébként
messze leginkább elismert –
magyarországi szocializmus
„emberarcára”. Nyugatról
és keletrõl is érkeznek jel-
zések, neheztelések. (Tudni
vélik például azt is, hogy
bizonyos pakisztáni diplo-
máciai körök nem hivatalos
kapcsolatot keresnek a ma-
gyar ellenzékkel. A buda-
pesti Kulturális Fórumra
szeretnék, ha egy, a kelet-
európai és a magyarországi
cigányságról szóló elõter-
jesztést készítenének.) A ha-
zai roma értelmiség is egyre
határozottabban sürgette
egy cigány kulturális-érdek-
képviseleti szervezet enge-
délyezését. Mivel a tanács-
rendszeren belül létrehozott
cigány koordinációs bizott-
ságok mûködése nem elégí-

tette ki ezt a
fajta igényt – s
ez jó fényt vet-
het az országra
– hozzájárul-
tak, hogy az
ernyõszerve-
zetként mû-
ködõ Hazafias
N é p f r o n t o n
belül hozzanak
létre egy ilyen
szervezõdést.
1980. május
31-én – mérsé-
keltnek és
együttmûkö-
dõnek ítélt ro-
ma személyi-
ségekbõl – a

HNF Országos Tanácsa
mellett így megalakulhatott
az Országos Cigány Tanács,
melynek elnöke Choli Da-
róczi József lett. 

Kétféle cigány értelmiségi
magatartás nézett farkassze-
met egymással: az „ahogy
lehet” és az „így nem”. Akik
a bármiféle jogosítványok
nélküli, mindössze tanács-
kozásra és propaganda cé-
lokra alkalmas testületet
nem fogadták el, az ellenzék
sorait erõsítették, a bent levõ
roma aktivisták viszont a
hivatalos megnyilatkozások
maximális kihasználását, a
lehetõségek majdani tágí-
tását remélték, s az OCT-t
elõbbre lépésnek tartották a
korábbi állapotokhoz ké-
pest. Az alakuló üléssel
párhuzamosan öt napig tartó
fõvárosi rendezvénnyel, a
Cigány Kulturális-Mûvé-
szeti Napokkal is látványos,
s meghivatkozható bizonyí-
tékát kívánta adni a hatalom
a cigányok iránti elköte-
lezettségének.

E célt szolgálta egyébként
a Néprajzi Múzeumban
éppen az Európai Kulturális
Fórum idején megnyitott
Magyar Naiv Mûvészet Ki-
állítás is, amelyen cigány
alkotók is reprezentálva
voltak. (Az 1956-os tevé-
kenységéért komoly börtön-

büntetést szenvedett Dilin-
kó Gábor például egymaga
tizenkét képpel szerepel-
hetett.)

1985. október 15-én Bu-
dapesten csaknem 850 de-
legátus részvételével kez-
dõdött meg az utókonferen-
cia, melyre George Shultz,
az USA akkori külügymi-
nisztere is hazánkba látoga-
tott. Ugyanezen a napon a
Nemzetközi Helsinki Em-
beri Jogi Szövetség és a
hazai ellenzék szervezé-
sében az ellenfórum is kez-
detét vette, noha akadályok-
ban most sem volt hiány. A
Duna Intercontinental Szál-
loda az esedékesség napja
délutánján mondta le az erre
a célra jó elõre lefoglalt kon-
ferenciatermét. A kormány-
zat azt remélte, hogy ezzel a
kierõszakolt lépéssel az
utolsó pillanatban olyan za-
vart támaszt, amely keresz-
tül húzza a számára kel-
lemetlen tanácskozás mun-
káját. Rosszul számítottak,
mert Eörsi István költõ

(lapzártánk idején érkezett
hír a haláláról – A szerk.)
lakásán mégiscsak összeül-
tek a szervezõk és meg-
hívottaik, köztük a neves
nyugati szakemberek is. Az
ellenzék minden jelentõs
tagja ott volt. Október 17-
éig tartó ellenértekezletük

végén az Európai Kulturális
Fórumhoz címzett felhívást
fogadtak el. Monori-erdõn
még lehurrogták Kene-
diéket, amikor felvetették:
csak akkor van erkölcsi
alapjuk a kisebbségi jogok
érvényesítését követelni a
határon túli magyarok szá-
mára, ha ugyanezt meg-
teszik a hazai cigányság
kapcsán is. A nemzetközi
megfigyelõk gyûrûjében ez
a kérdés azonban már nem
okozott kenyértörést. Az
említett felhívás nemzetisé-
gi-kisebbségi ügyekben a la-
kosság tájékoztatását, a
nemzetiségi törvény kidol-
gozását, a cigányság szer-
vezkedési jogának és tár-
sadalmi integrációjának biz-
tosítását együtt követelte a
szomszédos országokban
élõ magyar kisebbségeknek
kultúraõrzéséhez adandó
állami és társadalmi támo-
gatásokkal.

Felhívásuk a küldöttek, az
újságírók és emberi jogi ak-
tivisták révén – a szokatlan

ellenakció új-
donsága és
nemzetközi je-
lentõsége okán
is – óriási
v isszhangot
keltett, a ma-
gyarországi ci-
gányság ügyét
is diplomáciai
szintre emelte.
A kiszabadult
szellemet az-
tán már nem
lehetett többé
visszaterelni
egykori pa-
lackjába. Lát-
szatintézkedé-
sekkel már

képtelenség volt tartósan el-
odázni az érdemi változ-
tatást, elaltatni a közfigyel-
met… Így kezdõdött (má-
sok szerint: így végzõdött)
éppen húsz esztendeje. 

– Hegedûs Sándor –

Solt Otília

Eörsi István költõ 
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A minap egy orvos barátom-
mal beszélgetve jól meg-
döbbentem. Megtudtam
tõle, hogy nõ az idõsek ön-
gyilkossági aránya és hogy a
szociális és elmegondozó
intézetekben is megnõtt a
számuk. Öngyilkosságból,
önpusztításból mindig ,,jók”
voltunk, ebbe az eredmény-
be bõven besegítettünk mi
romák is, mert olyan ,,bol-
dog, szép világban élünk”,
hogy egyetlen kiút marad a
végére...

Szóval, önszántukból hal-
nak az idõseink! Ez riasztó!
mi meg rohanunk, nem fog-
lalkozunk eleget öreg hoz-
zátartozóinkkal (akinek nem
inge, az ne...), vadul építjük
,,hangyavárainkat”, és el-
szálguld melletünk az élet, s
egyszer csak mi is megöreg-
szünk hirtelen, észrevétle-
nül: aztán velünk sem fog
törõdni senki?!

k

Azt gondolom, kevés olyan
idõs ember van, aki ne lenne
élõ kincs a tapasztalatai
miatt! Állljunk meg, hall-
gassuk meg õket, hogy ne
vigyék sírba a tudásukat, az
emlékeiket: váljék az a mi
tudásunkká, a mi emlé-
keinkké, hogy majd egy
egyszer tovább adhassuk, ha
lesz olyan fiatal, aki hajlan-
dó lesz ránk figyelni és
meghallgatni bennünket...

k

,,Minden halállal én leszek
kevesebb, mert egy vagyok
az emberiséggel: ezért hát
sose kérdezd, kiért szól a
harang: érted szól!” Ezzel a
Donne idézettel kezdõdik
Hemingway: Akiért a ha-
rang szól címû regénye.
Bizony a harang miértünk
szól akkor is, ha egy szá-
munkra idegen embert te-

metnek el Magyarországon.
És miértünk szól akkor is,
ha nem akarjuk meghallani,
ahogy az öregek mondan-
dóját sem. Biztos vagyok
abban, hogy sok-sok millió
ember éli bûntudattal az
életét, mert úgy temette el
szeretteit, hogy képtelen
volt kimondani nekik a
végsõ pillanatban a világ há-
rom legszebb, legfontosabb
szavát: szeretlek, köszö-
nöm, bocsánat...

k

Ugyan hányan vagyunk,
akiknek eszébe jut, hogy ho-
gyan töltik az idõs emberek
a napjaikat, éjszakáikat?
Hány embert érdekel, hogy
az öregek mire vágynak, mi-
re gondolnak, mitõl félnek,
mitõl szorongnak, mi fáj
nekik?!

k

A 40-es évek még nagyon is
közel vannak hozzánk. Az
akkor megélt borzalmas él-
mények hatása sosem fog el-
múlni. A mai öregek közül,
ha nem is mind harcolt a II.
világháborúban, de gye-
rekként 5–10–12 évesen átél-
ték a bombázásokat, az éhe-
zést: sok vért, sok halottat
láttak, omló házakat, hidakat,
lerogyni készülõ eget...
Átélték a Rákosi, majd a
Kádár korszakot, át az ‘56-
os forradalmat, és át a sok
csalódást hozott rend-
szerváltást. Csoda-e, hogy a
mai 70-80 évesek (is) telve
vannak szorongással? Ez a
korosztály a XX. század
nagy vesztese! Kevés jó ju-
tott ki számukra az életbõl.
Idegrendszerükben õrzik az
idõt, azt az idõt, ami a fé-
lelem ideje volt, s aminek
történéseit mi, a most 30, 40,
50 évesek talán ki sem bírtuk
volna ép ésszel, ép lélekkel.

k

Sok öregemberrel beszél-
gettem. Volt köztük katona-
tiszt, orvos, tudós, szakács,
író, kubikus, pap, akik egy-
formán szorongtak az emlé-
keik miatt. Mind rész vett a
háborúban így vagy úgy.
Lelkük egy része gyémánt-
kemény volt! Ami nekik
meg sem kottyant, abba én
biztosan belehaltam volna!
Egy dologban tökéletesen
megegyezett a véleményük:
a szorongásaikat nem a nyílt
háború iszonyata okozta,
hanem az, amikor nem tud-
ták elõre, hogy mi fog tör-
ténni velük! Hogy egyszer
csak jöhetnek valakik, és el-
vihetik õket, pontosan nem
tudni hová és miért, de min-
dig vihetik õket valahová:
háborúba, fogságba, gáz-
kamrába, ávós vagy fasiszta
kínzócellákba, gettóba, ki-
telepítettnek egy tanyára,
munkaszolgálatra messzi
idegenbe, célpontnak a Du-
napartra, vagy ahová jónak
látják azok, akiknek éppen
joguk és módjuk van hozzá,
mert éppen õk a gyõzte-
sek...

k

Ezek a sokat megélt, sokat
szenvedett öregemberek (ke-
vés kivételtõl eltekintve), fil-
lérekbõl élnek naponta, bete-
gen, gyakran egyedül, s nem
egyszer az utcán tengõdve,
vagy kórházi elfekvõk klór-
szagú szobáiban, ahol egyet-
len jó szót sem kapnak sen-
kitõl! Ki ne szorongna, ki ne
vágyna a megváltó halálra a
helyükben?!

k

Gyakran hallom, hogy erõs
állat az ember, sokat kibír!
Van ebben igazság, valóban
sokat kibírunk... De med-
dig?

Van egy olyan érzésem,
hogy a Magyarországon élõ
emberek idegrendszere min-
den más népénél érzéke-
nyebb. Ezt mutatja az ön-
gyilkosságok egyre növek-
võ száma is, meg az is, hogy
a stressz kutatója, felfedezõ-
je (biztosan nem véletlenül)
magyar volt! Selye János, a
magyar származású világ-
hírû kanadai biológus, aki
patkányokon végzett kísér-
leteket,  leírta, hogy a kísér-
leti patkányait ,,immobi-
lizálással” hozza ideges ál-
lapotba: lábukat rögzíti, et-
tõl iszonyatos izgalomba
jönnek. De ha megszünteti
az immobilizálást, a patká-
nyok hamarosan megnyug-
szanak, normalizálódnak.
Így mûködik ez az embernél
is. Az immobilizálást néha
átmeneti idegkimerültség
követi, aztán meglepõ gyor-
sasággal múlttá válik a múlt,
és a felgyûlt energia újból
dolgozni kezd. Ezen mélyen
elgondolkodtam, és arra
jutottam, hogy ma Magyar-
ország minden egyes pol-
gára immobilizálva van, et-
tõl szörnyen idegesek va-
gyunk, menekülnénk, de
nem tudunk, így nálunk a
múlt sosem válik múlttá, és
életünk végéig rögzül az
idegkimerültségünk... Nagy
változásokra lenne szükség
ebben az országban, hogy
végre normalizálódjanak a
dolgok kívül és belül.. Mert
emlékraktárak vagyunk,
amíg csak élünk, és ha rit-
kán leltározunk, hát bele-
halunk! Még csak meg sem
kell öregednünk hozzá!!! 

,,Ezért hát sose kérdezd,
kiért szól a harang: érted
szól” Ezt elhiheted!!! De
hogy ez, vagy az a politikus
kiért szól, az kétséges…

Emlékraktárak vagyunk...

EMLÉK

Szécsi Magda



LD2005. október 21

Ilyen még nem volt...
IDÕSEK OTTHONA

Az ,,Oktatási és Továbbképzési Központ” Alapítvány ,,Az
Integrált foglalkoztatásért” címû projektjén belül 10 fõ szo-
ciális gondozót- és ápolót képez alternatív képzési és fog-
lalkoztatási projektjében. A gyakorlati képzés és foglalkoz-
tatás a rákóczifalvai Egyesített Szociális Intézményben zaj-
lik, ahol a projekt résztvevõk a szüreti bálon Bujdosó
Jánosné pedagógus felkészítésével mûsort adtak az otthon
lakóinak. Képösszeállításunk a hangulatos mûsor egy-egy
részletét mutatja be. Fotó: Pálfi Elvira

Az otthon lakói nagyon megszerették
a projektben részt vevõ ápolónõket. 

Ilyen még nem volt az otthon falai között. 
A lányok fergeteges cigánytáncokkal lepték
meg az idõsembereket.

A mûsorban elhangzott
a cigány himnusz
és a Honfoglalás címû dal is.

Táncba vitték az intézmény 
igazgatónõjét,
Polyákné Agócs Ilonát is.



pámat keresztvíz alá
Kenderesen tartotta
Szalóczki János és

neje, Majzik Rozália. Errõl
tanúskodik a Kenderesi Ró-
mai Katolikus Egyházban
kereszteltek anyakönyve,
amely szerint apám, Farkas
Kálmán 1875. március 31-
én született. Apja Farkas
András, anyja Lázók Juli-
anna. Nagyapám vitéz
nagybányai Horthy Miklós
õfõméltósága, Magyaror-
szág egykori kormányzója
Tiszaroff-Tiszabõ melletti
birtokán, Kakat-pusztán
volt kovácsmester. A ke-
resztelést Nyeste Mihály rk.
plébános végezte. A ken-
deresi anyakönyvben szere-
pel 1848-as dátummal, egy
Farkas András nevû gyer-
mek születésének bejegy-
zése, aki az életkort tekintve
lehetett az apám, Farkas
Kálmán apja. Anyjaként
Farkas Rozáliát jelöli az
egyházi okirat, az apát nem.
Keresztanyja Erczl Ida kis-
asszony volt.

Ezen egyházi iratok ta-
núsága szerint az apám
zabigyerekként született.
Anyai ágon Palócföldön
éltek õseim. Innen ûzte
sorsa az Alföldre, ponto-
sabban Törökszentmiklós-
ra Ökrös László nagyapá-
mat. Itt rakott fészket, itt
alapított családot a palóc
roma muzsikus. Anyai
nagyanyámat nem ismer-
tem, nem is hallottam róla.
Apai nagyanyám létét is
homály fedi. A vén palóc-
nak két lányáról tudok:
egyik az anyám, Ökrös
Mari, a másik Ökrös Júlia,
az én Julcsa néném volt.

Ebbõl a Farkas-Ökrös fé-
szekaljból származik az a
família, amelynek gyöke-
rei visszanyúlnak a Csisz-
nyikóba. És mindkét ágon
olyan erõteljes sarjakat haj-
tott, amelyek ország-világ
elõtt mind a mai napig bi-
zonyítják: e roma família a
tehetségek bölcsõje. Tanú-
sítva általuk azt is, hogy
nem a származás a megha-
tározó. Bár génjeink, érzé-
keny lelkivilágunk pre-
desztinálnak tehetségeink,
képességeink kibontakoz-
tatására. Ökrös Oszkár sze-

mélyében ez a família adta
a zenei világnak a cimba-
lommûvészet Paganinijét,
akinek csodálatos mûvé-
szetét elismeréssel fogadja
a földkerekség. Érdekes,
hogy a családban különö-
sen a cimbalom volt az a
hangszer, amely varázslat-
ba ejtette a fiú nemzedéket.
A sort az iskolát teremtõ
anyai nagybátyám, Ökrös
András nyitotta meg. Ezt
folytatta fia, András. Julcsa
néném fiának, Csibinek,
cimbalmosi karrierjét a II.
világháború szakította

meg, de a fogságból haza-
kerülve folytatta. Julcsa
néném másik fia, Ökrös
László, kiváló nagybõgõs
volt. Ökrös Jóskának, az
öccsének a zenekarában
játszott. Ám a két fiából az
egyiket, Lacit már alig
négy-öt éves korában cim-
balomhoz állította. Téglát
rakott a lába alá, így érte
fel a kisfiú a cimbalmot.
Az elsõ nótákra, akkordok-
ra Duzsu, az apja tanította
meg, aki cimbalmozott is.
Kétségtelen, hogy a legna-
gyobb sikert, karriert Mal-
vin néném fiának, Ökrös
Oszkárnak a fia, Oszkár ér-
te el, aki a világhírû 100
Tagú Cigányzenekarnak a
kitüntetett mûvésze. Apja,
az öreg Oszkár is prímás és
festõ.

A pisze kontrás Lázók
Tibor és Annuska nõvérem
frigyének eredménye a két
tehetséges jogász unoka dr.
Lázók Tibor és dr. Lázók
Anikó, aki a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés hivatalának
nemzetiségi referense. Ök-
rös Mari termékeny roma
asszony volt. Tizennégy
gyermeket hozott a világra.
Ebbõl maradtunk néhá-
nyan: Károly, Malvin,
András, Anna és jómagam.
Károly bátyám azt a Rácz
Ilonkát vette nõül, aki sza-
kajtónyi gyerekkel áldotta
meg. Ebbõl maradt életben
és nevelkedett fel tisztes-
ségben, becsületben. Mag-
dolna. Ilonka, Éva, Tibor,
Attila, Oszkár és Ibolya.
Életútjuk titkainak feltárá-
sa és nyomon követése egy
újabb szociográfiai vállal-
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Gyökerek

IRODALOM

(részlet Farkas Kálmán Csisznyikói Cserepek címû könyvébõl)

A
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kozás forrása lehetne. A ro-
ma családok férfi centri-
kusak. Ahol felismerik a
tanulás, a képzés, a kitörés
fontosságát, ott a lehetõ
legtöbb áldozatra képesek.
Különösen a fiúk karrierjé-
nek megalapozásában. És
ez elsõsorban az iskolázta-
tásukra vonatkozik. Tibor,
a legidõsebb elvégezte az
agrártudományi egyete-
met, agrármérnöki okleve-
let szerzett. Hosszú évekig
irányította Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye egyik
legnagyobb gazdaságát, a
Dombrádi Petõfi TSZ-t.
Szeretett nagyszájú, csu-
paszív öcsémtõl, Attilától
nemrégiben vettünk búcsút
Nyíregyházán, az Északi
temetõben. A tehetséges
középiskolai tanár urnáját
takaró márványtáblán a
következõ olvasható: ,,Ol-
dozz fel, hogy lehunyhas-
sam / végleg rajtad felejtett
szemem.”

Öcsénk, a markáns, szi-
kár gondolatokat sugárzó
lelkületû költõ, Oszkár
szülte e sorokat az Oldozz
fel! alkotásában. Hasonló
formátumú felfedezettje és
reprezentánsa õ az iroda-
lomnak, mint a másik Osz-
kár, Ökrös a zenemûvé-
szetnek, pontosabban a
cimbalom virtuozitásnak.
A tehetségek sorában illik
megemlíteni Farkas And-
rás híres, világot járt ci-
gányprímást, Bandi bá-
tyám fiát is. A terebélyes
Farkas-Ökrös családfa más
sarjairól nem azért nem
szólok, mert érdemtelenek
lennének rá, csupán azokat
emeltem ki, akik egyéni
tartásukkal, helytállásuk-
kal, képességeikkel, kitar-
tásukkal különösen bizo-
nyítottak; a többiek fölé
nõttek. Kiemelkedtek a
sorból, s néhányan közü-
lük, mint a két Oszkár, ki-
mondott tehetségek.

Valamennyiük gyökere a
Csisznyikó. Itt ûzték gond-

jaikat õseik, itt küzdöttek a
mindennapi betévõ falat-
ért, innen vezettek az utak
az egyetemi katedrákig, a
világsikerekig, a parnasz-
szusig, a kávéházak füstös
úri világáig, a cselédházak-
ig, s ide tértek meg, ide jöt-
tek vissza vigasztalódni
vagy bánkódni, soha nem
felejtve a forrást. Ha a Bi-
hari út végénél a gledícsia
bokrok melletti ösvényen
jobbra befordulsz, a Csisz-
nyikó kellõs közepébe
jutsz. Jobbra, az elsõ taka-
ros kis cserepes, szépen
mûvelt kertes házban a
szúrós tekintetû, fekete
bajszú roma Suki Sándor
bácsiék laktak. Egy ideig
Malvin néném elsõ férje –
Zsiga Andrást követõen –
cigánybíró is volt. Szom-
szédjában élt családjával
az elözvegyült Póli néném
Bandi és Ottó fiával, s két
gyönyörû lányával Zsuzsi-
kával és Pólikával. Uno-
katestvéreim voltak. Pólika
öngyilkos lett. Kútba vetet-
te magát. Nem õ volt az
egyedüli olyan cigánylány,
aki hiába kereste a kitörést
abból a cigányvilágból.
Nem talált magához illõ
férjet a roma fiatalok kö-
zött, s így inkább véget ve-
tett életének. Gyönyörû,
arányos alabástrom teste az
enyészeté lett. Értelmetlen
tettét pillanatnyi elmezava-
rodottsággal próbálták ma-
gyarázni. Öngyilkossága
hosszú idõre felkavarta a
Csisznyikó nyugalmát. T.
Aranka, a másik cigány
szépség, csaknem hasonló
sorsot szánt magának. Vé-
gülis odaadta magát egy
bohókás roma fiúnak, aki
hosszú évekig epekedett
utána. Szépsége megko-
pott, mosolya eltûnt, s ki-
száradt, mint a kóró.

A Csisznyikó szívében, a
Kígyó utcában vegyesen
éltek cigányok és nem ci-
gányok. A jobb oldali sor-
ban Póli nénémnek a

szomszédsága a süket Kul-
csár Erzsi néniék voltak.
Pirított tökmagot árult.
Sokszor kiült a kapu elé a
kisszékre, és pörölt Dara
valamelyik rosszalkodó
kölykével, akik a szom-
szédjukban éltek. Mellet-
tük, egy kis cserepes ház-
ban újabb magyar családok
laktak. Kulcsár Kálmán
bácsi és a veje, Kulcsár Jó-
zsef. Kálmán bácsi órákat
reparált, ezzel kereste a
betévõt, veje suszter volt.
Szegényesen megélt a
cipõk javításából. Velük
szemben állt öreg nádfede-
les házunk, ahonnan kire-
pültünk. Mögöttünk lakott
Pöre Jani és családja egy
agyonhasznált viskóban.
Ezt követte Julcsa néném
házacskája, melynek utcá-
ra tekintõ ablakszemei alig
voltak magasabbak a föld
szintjénél. Az épülethez az
udvar felé ragadvány ré-
szeket húztak, amelyekben
több roma család élt. Eb-
ben az utcában lakott Suki
Tóni bácsi, a kiváló brá-
csos. Rátarti roma volt,
Horváth Gyula bátyám
bandájában játszott. A leg-
módosabbak a tollal ke-
reskedõ Lóléék voltak,
akiknek a fiából, Jóskából
prímást képeztek. Nekik
volt az elsõ rádiójuk a
Csisznyikóban a cigányok
közül. Amikor cigányzenét
sugárzott a Kossuth, akkor
a készüléket kitették az
ablakba. A Horthy-világ-
ban a kávéházak, éttermek,
kocsmák esténként hango-
sak voltak a cigány muzsi-
kától. A Csisznyikó muzsi-
kus roma családjai öt-hat
zenekart is kiállítottak, s
mindnek volt helye. Ran-
gos, tornácos házban lakott
Gyula bátyánk, a prímás, a
mindig zsörtölõdõ Ilka né-
némmel. Mivel nem volt
gyerekük egy lelencest vet-
tek magukhoz. Nevükre
íratták, s az öreg prímás
próbálta tanítani. Nem sok

sikerrel. Géza velem járt
iskolába, de azt is inkább
kerülte. Hogy mégse ma-
radjon kenyér és hangszer
nélkül, a nagybõgõhöz állí-
tották. Erre a sorsra jutott
sok, roma zenész család-
nak az a fia, akit botfülû-
nek tartottak. Jó lesz nagy-
bõgõsnek – mondták. A
zenekarok nyáron, a hûvös
délutánokon a nagyobb
portákon próbáltak. A pa-
raszt cigányok napszámba
jártak. Fillérekbõl, össze-
koldult élelmekbõl tartot-
ták a családot. S lehetett
bármilyen csóró, kilátásta-
lan a holnap, a felserdült
fiúk és lányok mindig kap-
hatók voltak egy kis díli-
zésre. Ott gyülekeztünk
esténként a Klein-kocsma-
bolt sarkán és trióban,
kvartettben énekeltük a
legújabb slágereket, ame-
lyeket a moziban hallot-
tunk.

Sok cigánytelephez ha-
sonlóan a Csisznyikó is
kiszenvedte magából azt a
néhány kiváló muzsikust,
értelmiségi romát, akire
felnéztek a többiek, és
büszkék voltak rájuk. Ilyen
hatalmas lombozatú fa a
Farkas-Ökrös família is.
Egy a sok közül Magyar-
országon.

Farkas Kálmánt az or-
gona-, zongora-, harmóni-
umkészítõ és -javító mes-
tert három napig virrasztot-
ta a Csisznyikó népe. Éle-
tében, nótájában megjósol-
ta, hogy árok partján fog
megpihenni. Ott alussza
örök álmát a Törökszent-
miklósi Római Katolikus
temetõ sarkában, a drótke-
rítés mellett. Kõkereszt jel-
zi. Már kiforgatták volna
sírjából, ha meg nem vál-
tom 1992-ben. Mellette pi-
hen szerelme, Ökrös Mari,
akit tizenhat évesen szök-
tetett meg.

Örökbe hagyom rátok.
Õrizzétek sírjukat, õrizzé-
tek és tápláljátok a lángot!
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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. 

Góliát a kardjával és a lándzsájával akar kárt tenni
Isten népében. Dávid a parittyájával követ hajít Góliátra.
Dávid tudja, hogy Isten segíteni fog neki. A kõ Góliátot
az arcán találja el és Góliát holtan esik össze. Isten népe
megmenekül. 

Ki ölte meg Góliátot?

SÁMUL ELSÕ KÖNYVE 17.

O Goliat peske xanresa thaj peska sulicasa kamel dosh
te kerel ande le Devlesko nipo. O David peska parityasa
barr shinel karing le Goliatosko shero. O David zhanel
ke o Del zhutila leske. O barr le Goliatos pe lesko muj
resel, thaj o Goliat kothe mules perel kethanes. Le
Devlesko nipo kade slobodisajlas.

Kon mudardas le Goliatos?

1 Samuel 17

Saul királynak volt egy Jonatán nevû fia. Dávid és
Jonatán a legjobb barátok voltak. Saul király azonban
meg akarta ölni Dávidot. Jonatán segített Dávidnak,
hogy az elrejtõzzön a király elõl. Jonatán tudta, hogy en-
gedelmeskednie kell Istennek és segítenie kell Dávidnak,
még apja akarata ellenére is. Nekünk is mindig enge-
delmeskednünk kell Istennek.

Ki volt Dávid barátja? 

SÁMUEL ELSÕ KÖNYVE 20.

Le Shaul krajes sas ekh shavo, kas Jonathaneske akhar-
nas. O David thaj o Jonathan duj zurales lashe amale
sasle. Ba o Shaul thajsa kamelas te mudaravavel le
Davidos. O Jonathan zhutisardes le Davidoske te shaj
garadyol angla o kraj. O Jonathan zhanglas ke trubul te
kandel le Devleske thaj anda kadi si te zhutil le Davi-
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doske, inke vi mostar peske dadesa. Vi amenge sakattyi-
var trubul te xutyilas le Devleski vorba.

Kon sas le Davidosko amal?

1 Samuel 20

Éjszaka van és Saul király alszik. Megpróbálta meg-
keresni Dávidot, hogy megölje. Dávid elrejtõzött, de
most látja Saul királyt. Kárt tegyen Dávid a királyban?
Isten nem akarja, hogy Dávid ártson Saul királynak. Dá-
vid engedelmeskedni fog Istennek.

Kárt tett Dávid a királyban?

SÁMUEL ELSÕ KÖNYVE 26.

Ratyi si, thaj o Saul kraj sovel. Zumadas te rodel le
Davidos te shaj mudarel les. O David garadyilo, ba voj
zhanel te dikhel le Shaules. Shola o David dosh ande o
kraj? O Del na kamel ke o David dosh te kerel le Shaul
krajeske. O David mukhelapes le Devleske.

Dosh kerdas o David ando kraj?
1 Shamuel 26

Sámuel már megöregedett, de még mindig szolgálja
Istent. Isten azt mondta neki, hogy öntsön olajat Dávid
fejére. Így mutatta meg Isten mindenkinek, hogy Dávid
lesz a nép következõ királya. Isten segíteni fog Dávid-
nak, hogy jó király legyen.

Ki lesz Isten népének új királya?

SÁMUEL ELSÕ KÖNYVE 16.

O Shamuel aba phurilas, ba inke vi akanak sklugil le
Devleske. O Del kodi phendas leske te shorel uloj pe le
Davidosko shero. Kadalasa sikadas o Del sakoneske ke
le niposko dujto kraj o David avla. O Del zhutila le
Davidoske, ke lasho kraj te shaj avel anda leste.

Kon avla le Devleske niposko nyevo kraj?

l Samuel 16

Most Dávid Izráel királya. A mögötte lévõ nagy
aranyládát hívják úgy, hogy frigyláda. Jeruzsálembe
viszi a ládát. Ugrál örömében. Szereti Istent és Isten is
szereti õt. Isten téged is szeret. Ennek nagyon örülnöd
kell. 

Miért olyan boldog Dávid király? 

SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVE 6.

Akanak o David si le Izraelosko kraj. So pala lesko
dumo ashel bari somnakunyi lada, kade bushol ke
colaxlada. Ando Jeruzhalemo ingrel e lada. Andej los o
David xuttykerel. Kamel le Devles, thaj vi les kamel o
Del. O Del vi tut kamel. Kadalake zurales trubul te
loshas.

Sostar si kasavi lashi voja le David krajes?

2 Samuel 6
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KOS (III. 21.–IV.
20.) – Látja, hogy nem
tehet a sors ellen sem-
mit? Baj, baj után éri!

Lassítson! Jó időbeosztással ener-
giát spórolhat meg! Étrendjén is
változtatnia kellene. Önpusztító
dolgokat művel, vegye már észre..! 

BIKA (IV. 21.–V.
20.) –  Ön most na-
gyon pozitívan látja a
jövőt, tele van lehető-

ségekkel, és ez jó érzésekkel tölti
el. De ne felejtse el, hogy semmi
sem biztos az életben, csak a
halál! A dolgok gyakran fénye-
sebbnek látszanak, mint ami-
lyenek valójában! A szerelemben
ez különösen így van... 

IKREK (V. 21.–VI.
21.) – Kerülje a kon-
frontációt a családjával,
mert nincs értelme, és

csak rontja a saját helyzetét!
Ruhatára megújulásért kiabál, hall-
ja meg... Jól tenné, ha egyedül el-
utazna egy hétvégére! Csodát mű-
velne Önnel a csend...

RÁK (VI.22.–VII.
22.) – Csodálatos ran-
devúja lesz, erotikus fel-
hangokkal, amitől szár-

nyakat növeszt, és visszatér ön-

bizalma! Munkáját most elismerik,
kitüntetés vagy fizetésemelés a
láthatáron

O R O S Z L Á N
(VII. 23.–VIII. 23.)
– Halottaival álmodik és
sírva ébred. November-

ben az átlagosnál is többet fog szo-
rongni partnere miatt. Nem akarja
elveszíteni! Békére, nyugalomra
vágyik már...

SZÛZ (VIII.
24.–IX. 23.) – Ön azt
hitte jól ismeri magát,
de ebben a hónapban

meglepődik előbukkanó rejtett
énje vágyain. Nincs semmi baj!
Akármi is történik Önben, fontosak
lesznek a fejlemények, ne mene-
küljön bele a munkába, nézzen
szembe Önmagával! Munkahe-
lyén legyen körültekintő, és ne
vegyen semmilyen információt
készpénznek! Testvére üzletet
ajánlhat, mondjon nemet határo-
zottan! 

MÉRLEG (IX.
24.–X. 23.) – Óriási
lelkiismeret furdalás
gyötri, ha nem megy

minden tökéletesen a munkájában.
Tanuljon meg szelektálni! És azt se
felejtse el, hogy partnere vágyik a
romantikára. Egy gyertyafényes
vacsora után minden egyszerűbb
lesz...

SKORPIÓ (X.
24.–XI. 22.) – Ön
soha sem hagyja
cserben barátait, csa-

ládját még akkor sem, ha a hű-

ség áldozattal jár! De ők vajon,
feláldoznak Önért bármit is?
Gondolkodjon el ezen...

NYILAS (XI.
23.–XII. 21.) – Most
mintha minden úgy tör-
ténne, ahogy szeretné,

vagy csak azért tűnik így, mert nem
is akar semmit? Amúltjából egy régi
szerelme felbukkanása várható.
Érettebb már...   

BAK (XII. 22.–I.
20.) – Olyan helyről
kap meghívást, ahová
már régóta vágyott! Ok-

vetlenül mondjon igent. Ráér a ren-
dezvény után is elkeseredni egy
munkahelyi ügy miatt, amikor majd
úgy érzi, hogy semmi sem változott
az elmúlt néhány évben. Aztán
meglepődik, mert dőlni kezd Ön-
höz a jóindulat és a támogatás:
mégis csak változnak a dolgok...

VÍZÖNTÕ (I. 21.
–II. 19.) – Novem-
berben, ha Ön nőne-
mű, ne valljon szerel-

met, mert egészen biztos, hogy
elutasítanák! A férfi vízöntőket
üldözni fogják szerelmükkel a nők!
Ilyen az élet... Meg más milyen
is... Legyen türelmes!

HALAK (II. 20.
–III. 20.) – Bor-
zasztó félelmet fog át-
élni egy gyermek mi-

att, amit hosszú viták sora követ
párjával. Ne hibáztassák egy-
mást, azzal nem jutnak semmire!
Csak a szeretet gyógyít... És ezt
meg is fogják tapasztalni!

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
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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.)

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.

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.


