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EMLÉKEZÉS

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, 
hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsõségét, arra kérünk,
hogy sokszoros közbenjárásukra bõven áraszd reánk irgalmasságodat.” 

(A katolikus egyházban a mindenszentek napján tartott szentmisék állandó könyörgése.)

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk

inden év november elsején virágot, koszorút vi-
szünk a temetõbe, és gyertyákat vagy mécsest
gyújtunk elhunyt szeretteink sírjánál – így
emlékezve rájuk.

November elseje, Mindenszentek napja 2000 óta –
hosszú idõ után ismét – munkaszüneti nap. E nap azoknak
az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szent-
té, illetve akik nem kaptak külön napot a naptárban. A
Mindenszentek napja a Halottak napjának ünnepi elõestéje.

609. vagy 610. május 13-án a Marcus Agrippa által
építtetett Pantheont IV. Bonifác pápa keresztény templom-
má, az összes vértanú templomává szentelte. Ez adott alkal-
mat az ünnep
bevezetésére.
A római ha-
g y o m á n y
azonban nem
az elsõ volt a
sorban, ugya-
nis a május
13-i dátum
már korábban
is ezen szen-
tek ünneplé-
sére szolgált.
A kezdetek a
4. századra
nyúlnak visz-
sza.

Novem-
ber elsõ napja
a megemléke-
zés napjaként
a 8. század-
ban jelent
meg elõször,
III. Gergely
pápa idején, aki kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a
kereszténység elismerése után szentté avatottakról is
emlékezzenek meg, ezért a Szent Péter Bazilika egyik mel-
lékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis az egyház szent-
jeinek ajánlotta. Jámbor Lajos császár IV. Gergely pápa
engedélyével 835-ben hivatalosan is elismerte az új ünnepet,
és attól kezdve Mindenszentek az egész kereszténység
ünnepe lett. Majd IV. Gergely pápa 844-ben egyetemes
ünneppé tette.

A rákövetkezõ nap, Halottak napja keresztény ünnep.
Eredete egészen a Római Birodalomig nyúlik vissza. Akato-
likusoknál 998 óta ünneplik november 2-án halottak napját;

ekkor Szent Odilo cluny apát elrendelte, hogy a halottakról
meg kell emlékezni. Aszokás egyre inkább elterjedt, és a 14.
században általánossá vált. Késõbb, a 19. század elején né-
met katolikus hatásra Magyarországon is megjelent, és a mai
napig fennmaradt.

Halottak napjához több népi hiedelem is kapcsolódik.
Úgy tartották, hogy a sírok feldíszítésének, megszépí-
tésének célja, hogy a halottak szívesen maradjanak
lakhelyükön. Mécseseket pedig azért gyújtunk, hogy a vilá-
gosban a „véletlenül kiszabadult lelkek” újra visszata-
láljanak a maguk sírjába, s ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák
az élõket. Mivel sokáig úgy hitték, hogy a halottak ilyenkor

hazalátogat-
nak, sokfelé
szokás volt,
hogy meg-
terítették szá-
mukra az asz-
talt, kenyeret,
sót, vizet he-
lyeztek rá. A
h a g y o m á -
nyos paraszti
közösségek
egy részében
„halottak he-
tén” munkati-
lalom van.

A meg-
annyi szelí-
den pislákoló
mécses és
gyertyaláng
alkonyatkor,
amikor a sö-
tétség leszáll,
különös, va-

rázsos fénybe vonja a temetõt, nyugodtság, béke és csönd
uralkodik a sírkertekben. Gyönyörû a látvány, ahogy az
ezernyi kis láng utat tör magának a sötétségben, mégis
szomorúan térünk be a temetõbe, mert elvesztett szeret-
teinkre emlékezünk. Azokra, akiket – míg élünk – sosem
feledünk. Épp ezért ne csak Mindenszentek vagy halottak
napján látogassunk el a temetõbe, hanem az év más napjain
is szakítsunk idõt, és tiszteljük meg elhunyt családtagjainkat
azzal, hogy legalább egy szál virágot viszünk a sírjukra!

L.A.

M
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JAVÍTANÁK
A CIGÁNYOK
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT

 Együttmûködési megál-
lapodást írt alá kedden dél-

elõtt a Somogy megyei Te-
rületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a Kaposi
Mór Oktató Kórház.

A megállapodás célja a
több mint 50 ezres somogyi

cigányság egészségi állapo-
tának javítása. Õk ugyanis
átlagosan 15 évvel rövidebb
ideig élnek, mint nem roma
embertársaik. Akórház meg-
elõzéssel, szûrésekkel, elõ-
adásokkal próbálja javítani a
cigányok egészségi állapo-
tát. A megyei önkormányzat
pedig uniós források meg-
szerzéséhez 5 éven keresztül
2 millió forintos támogatást
nyújt a roma kisebbségi ön-
kormányzatnak.

FARKAS JÁNOS-DÍJAT
ALAPÍTOTT AZ MLSZ, 
ROMA SZÁRMAZÁSÚ
FIATALOK KAPHATJÁK
A DÍJAT

 A Magyar Labdarúgó
Szövetség elnöksége úgy ha-
tározott, hogy minden esz-
tendõben odaítéli a Farkas
János-díjat, amelyet az a ro-
ma származású fiatal kap,
aki viselkedésével a pályán
és azon kívül is példát mutat
társainak.

A díjat minden esztendõ-
ben július 15-én adják át –
az 1966-os világbajnokság
Magyarország–Brazília
mérkõzésének évfordulóján.
Azon a meccsen 3–1-re
gyõztünk, és Farkas varázs-
latos gólt szerzett.

Farkas János 1942. már-
cius 27-én született, s 1959
és 1972 között a Vasas játé-
kosa volt. Négyszer szerzett
bajnoki címet, egyszer volt
gólkirály, és háromszoros
KK-gyõztes. A válogatottban
33 alkalommal szerepelt és
19 gólt szerzett. Tagja volt az
1964-es tokiói olimpián
aranyérmes magyar együt-
tesnek, ahogyan az ugyan-
ebben az esztendõben a spa-
nyolországi EB-n bronzér-
mes gárdának is.

A Farkas János-díjjal
jutalmazott játékosok nem
lehetnek idõsebbek, mint a
legendás csatár volt a bra-
ziloknak lõtt álomgólja ide-
jén – azaz csak a 24 év alat-

ti fiatalok kerülnek számítás-
ba a serleg odaítélésekor.

HOROGKERESZTET
FESTETTEK A HIT
GYÜLEKEZETE HÁZÁRA

 Horogkereszteket és
neonáci jelszavakat festet-
tek ismeretlenek a Hit
Gyülekezetének fõként ro-
mák által látogatott házára
csütörtökre virradóan, kö-
zölte a gyülekezet kép-
viselõje. A rendõrség nyo-
mozást indított az ügyben.

Mocsár Richárd elmond-
ta, a gyülekezeti ház egyik
oldalát és ajtaját elborítot-
ták a méteres horogke-
resztek, valamint a White
Power (fehér hatalom) és
White Hungary (fehér Ma-
gyarország) feliratok,
amelyeket vörösesbarna
zsírkrétával festettek fel. A
ház ajtaját szürke festék-
kel öntötték le. Mocsár
Richárd közölte, az 1994-
ben alakult közösségnek
háromszáz tagja van, na-
gyobb részük roma. A gyü-
lekezetet korábban nem
érte hasonló atrocitás.
Hozzátette, a raszszista
támadás miatt feljelentést
tettek a rendõrségen. A
rendõrség rongálás és ön-
kényuralmi jelképek hasz-
nálatának vétsége miatt
rendelt el nyomozást.

AZ ÁLDOZATOKRA,
A MEGSZÁLLÁSRA
EMLÉKEZIK AZ ORSZÁG 

 Az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozataira
és a szovjet megszállás kez-
detére emlékeztek november
4-én országszerte a nemzeti
gyásznap alkalmából.

Mindenki leróhatta tiszte-
letét 1956 hõsei elõtt kedd
éjféltõl a Hõsök terén felállí-
tott térinstallációnál, az em-
lékmû feketébe burkolt köz-
ponti oszlopánál. Az ünnep-
ségen az ‘56-os szervezetek,

VÉDJÉK MEG A TAGÁLLAMOK A ROMA NÕKET!

Az Európai Parlament Nõjogi és Esélyegyenlõségi
Bizottsága egyhangúlag elfogadta Járóka Lívia (ENP-
ED) „A romák szociális helyzetérõl és az európai
uniós munkaerõpiachoz való jobb hozzáférésérõl”
írott jelentéshez készített véleménytervezetét. Adoku-
mentum felszólítja a tagállamokat, hogy jogalkotásuk
során hozzanak rendelkezéseket a roma nõk által
elszenvedett, számos formát öltõ megkülönböztetés
megelõzésére és kezelésére, valamint, hogy biztosítsák
számukra a minõségi egészségügyi ellátáshoz, a gyer-
mekgondozáshoz és oktatáshoz mint a foglalkoztatás
elõfeltételeihez való hozzáférést.

A képviselõnõ indítványában hangsúlyozta, hogy
a roma nõk és más kisebbségi csoportok gyakran vál-
nak többszörös megkülönböztetés áldozataivá és a
szegénység, illetve a társadalmi kirekesztés szempont-
jából is jóval kiszolgáltatottabbak, mint a többségi
társadalom nõtagjai. Járóka indítványa felszólítja a
tagjelölt és a potenciális tagjelölt balkáni országokat,
hogy egy helyi és nemzeti szinten párhuzamosan
megvalósítandó, hatékony stratégia révén biztosítsák
a romákat érõ megkülönböztetés és elõítélet vala-
mennyi formájának megszüntetését.

Illusztráció: LD archívum
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valamint a magyarországi
egyházak és a diplomáciai
testületek képviselõi is részt
vettek.

Az 1956-os ünnepség-
sorozat zárásaként este hat
órakor kialszik a forradalom
lángja a Kossuth téren. Vidé-
ken egyebek mellett meg-
emlékezést tartanak a nem-
zeti gyásznap alkalmából
Szegeden, Kaposváron,
Szekszárdon, Zalaegersze-
gen. 1956. november 4-én a
szovjet csapatok hajnalban
bevonultak Budapestre a
szélvihar-hadmûvelet kere-
tében, és leverték az október
23-án kirobbant forradalmat
és szabadságharcot. Az or-
szágban néhány helyen el-
szórtan még egy hétig tartott
a fegyveres ellenállás.

CIGÁNYBÛNÖZÉS:
KAMPÁNY INDUL

 Kampányt indít hazánk-
ban az Európai Roma Rend-
védelmi Bajtársi Közhasznú
Egyesület a cigánybûnözés
sztereotípiáinak csökkenté-
sére és a rendvédelmi szer-
vek roma fiatalokkal való
felduzzasztásáért – jelentette
be Makula György, a szer-
vezet fõtitkára. A kampány
részeként november 16-tól
húsz óriásplakátot helyez-
nek el budapesti metróál-
lomásokon, az interneten is
hirdetéseket tesznek közzé,
továbbá tájékoztató anya-
gokat juttatnak el a rend-
védelmi szervekhez.

ORBÁN
A GAZDASÁGRA
HELYEZNÉ 
A ROMAPOLITIKA
HANGSÚLYÁT –
„MAGYARORSZÁG
ROSSZ ÚTON JÁR
A VÁLSÁGKEZELÉSBEN”

 Mivel a diszkriminációt
elítélõ megközelítés már
széles körben elfogadottá
vált, az európai romapoli-

tika hangsúlyát ideje áthe-
lyezni a pénzügyi, gazdasá-
gi kérdésekre – hangsú-
lyozta újságíróknak Orbán
Viktor november 13-án,
csütörtökön Brüsszelben,
az európai roma stratégia
ügyében az Európai Parla-
mentben tartott közmeg-
hallgatás elõtt. A Fidesz
elnöke arról is beszélt,
hogy a válságot csak gaz-
dasági növekedéssel, nem
pedig megszorításokkal le-
het kivédeni. 

TALÁLKOZÓ A HAZAI
KISEBBSÉGPOLITIKA
SÚLYPONTI
KÉRDÉSEIRÕL

 Kiss Péter, a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter – a rendszeres egyez-
tetések keretében – novem-
ber 5-én találkozott a 13 ma-
gyarországi nemzeti és etni-
kai kisebbség országos ön-
kormányzatainak elnökeivel.

A hazai kisebbségpolitika
súlyponti kérdéseit áttekintõ
találkozón elhangzott, hogy
2008-ban – a korábbi idõ-
szakhoz képest – 500 millió
forintot meghaladó mérték-
ben nõttek a hazai kisebbségi
források, az elvégzett felada-
tokat honoráló rendszerré
alakult át a települési és a te-
rületi kisebbségi önkor-
mányzatok finanszírozása.
Az átlagosan teljesítõ kisebb-
ségi önkormányzatok támo-
gatása az elõzõ évihez viszo-

nyítva 140 ezer forinttal,
15%-kal emelkedett. Az év
eredményei közé tartozik to-
vábbá, hogy az Országgyû-
lés elfogadta az Európa Ta-
nács Regionális vagy Ki-
sebbségi Nyelvek Európai
Kartájába foglalt vállalások-
nak a magyarországi cigány-
ság nyelveire történõ kiter-
jesztésrõl szóló törvényt.

ELTEMETTÉK
A NAGYCSÉCSI
GYILKOSSÁG
ÁLDOZATAIT

 Eltemették a november 3-i
nagycsécsi támadás két roma
áldozatát hétfõ délután a
Borsod megyei településen.
A faluban egy héttel koráb-
ban ismeretlenek elõbb Mo-
lotov-koktélt dobtak házakra,
majd két embert lelõttek.

November 9-én, vasárnap
este cigány szokás szerint
virrasztást tartottak a meg-
gyilkolt romák tiszteletére, a
megemlékezésen mások mel-
lett gyertyákat és mécseseket
gyújtottak megyei roma ve-
zetõk, a környezõ falvak ro-
ma szervezeteinek képviselõi,
illetve a helybeliek – össze-
sen mintegy hatvanan – az
áldozatok házai elõtt.

Hétfõ délután a nagycsécsi
temetõben rendezett kato-
likus szertartáson mintegy
300 ember vett részt. A te-
metési szertartás ideje alatt
fokozott volt a rendõri jelen-
lét. 

RÉVKOMÁROM:
NÉGY KÖZÖS PONT

 Négypontos közös nyi-
latkozat elfogadásával ért
véget a magyar és a szlovák
kormányfõ szombati, rév-
komáromi munkatalálko-
zója. Gyurcsány Ferenc
szerint az eszmecsere azért
volt fontos, mert jobban
megismerték egymás állás-
pontját. Robert Fico azt
emelte ki, hogy kertelés

nélkül megnevezték azokat
a problémákat, amelyek a
feszült szlovák-magyar po-
litikai kapcsolatok okozói.

Akét miniszterelnök kéz-
jegyével ellátott dokumen-
tum határozottan elítéli a
szélsõséges ideológiákat és
csoportokat. Megerõsítet-
ték eltökéltségüket, hogy
minden politikai és jogi
eszközt felhasználnak a
radikális ideológiák vissza-
szorításáért. Mindketten
kiálltak a Szlovákiában,
illetve Magyarországon élõ
nemzeti kisebbségek kul-
turális és etnikai azonos-
ságtudatának megõrzésé-
ért, s kifejezték azt a meg-
gyõzõdésüket, hogy a két
ország polgárai jószomszé-
di kapcsolatokat kívánnak
ápolni, amelynek további
megerõsítésében fontos sze-
repet tölt be a határon átívelõ
gazdasági és egyéb együtt-
mûködés.

REGIONÁLIS PRÍMA
DÍJJAL TÜNTETIK KI
A RAJKÓ ZENEKART

A Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövet-
sége Közép-magyarországi
Regionális Szervezetének
Elnöksége, Regionális Prí-
ma Díjjal tünteti ki a Rajkó
Zenekart. Az ünnepélyes
keretek között történõ át-
adására 2008. november 28-
án, Budapesten a Stefánia
Palota Dísztermében kerül
sor. Az elmúlt fél évszázad
során az összes földrészen
koncerteztek. Repertoárjuk a
magyar és cigányzenei dara-
bokat épp úgy magában
foglalja, mint a nagy klasz-
szikus zeneszerzõk opera,
operett mûveinek népszerû
darabjait.

Összeállítottuk:
a RomNet, a Romaweb,

a Magyar Nemzet Online,
a Népszabadság Online

és az Index hírei alapján.

Orbán Viktor a Fidesz elnöke.
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Emellett történelmi jelen-
tõséget ad Obama sikerének
az a tény, hogy személyében
egy színes bõrû vezetõt vá-
lasztott magának az az or-
szág, ahol sokan a XIX. szá-
zad második harmadáig a
nem fehéreket emberszámba
se vették, ahol azok negyven
éve is még durva megkülön-
böztetésnek és napi meg-
aláztatásoknak voltak kitéve,
ahol több évtizeden át tartó,
keserves, emberéleteket és
sorsokat követelõ küzdelem
kellett ahhoz, hogy minden-
ben egyenlõnek ismerje el a
többségi társadalom afrikai
(és indián) honfitársait.

Harmadrészt az afrikai
származású Obama azzal,
hogy az Egyesült Államok
elnöke, a világ elsõszámú, az
emberiség sorsát akár hosz-
szútávon befolyásolni képes
politikusa lett. Nagy fordu-
lat, minden bizonnyal új fe-
jezet nyitása a világtörténe-
lemben.

Vitathatatlan tehetsége,
elkötelezettsége, dinamiz-
musa mellett leginkább talán
bõrszíne miatt tekinti sok
amerikai Obamát üzenete
hiteles képviselõjének, mely
szerint, ha megtesszük a tõ-
lünk telhetõt, minden lehet-
séges, lehet változtatni, egy
erõs és szolidáris társadalom
„meg tudja csinálni!”. Ez a
bizonyított üzenet az ameri-

kaiakon kívül reményt adhat
minden más demokratikus

ország népének: az alapve-
tõen negatív társadalmi atti-

tûdök megváltoztathatók,
munkával, kitartással, a sze-

ELNÖKVÁLASZTÁS

Barack Obama elsöprõ fölényû gyõzelme a november 4-ei amerikai elnökválasztáson több
szempontból is történelmi jelentõségûnek mondható. Egyrészt mert egy olyan, több súlyos,
azonnali megoldást igénylõ probléma által terhelt idõszakban történt-történik a váltás, amelyet
jó ideje nem látott Amerika: egy nemzedékek óta nem tapasztalt mértékû világgazdasági vál-
ság, két, jelenleg megnyerhetetlennek tûnõ háború, az iráni atomprogram kérdése képezi Bush
elnök örökségét – egytõl-egyig halasztást nem tûrõ kérdések, melyek rendkívüli próba elé
állítják az Egyesült Államok 44. elnökét.

Obama: 
,,Lehetséges a változtatás!”

Barack Obama, a november 4-ei amerikai elnökválasztás gyõztese.
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mélyes tehetség révén bár-
kibõl bármi lehet.

Mivel Magyarországon
számos etnikai, határainkon
túl pedig több milliós ma-
gyar kisebbség él, így ismer-
jük a kisebbségi lét minden
nehézségét, mi, magyarok
nagyon is át tudjuk érezni,
mekkora teljesítmény Oba-
ma megválasztása az ameri-
kai társadalom részérõl. Kü-
lönösen fontos és reménytel-
jes esemény a messze leg-
nagyobb magyarországi et-
nikai kisebbség, a cigányság
számára.

Nem azért – ha valakiben
netalántán felmerülne –,
mert Magyarországon ma
reális esély lenne egy roma
politikus miniszterelnöksé-
gére. Ezt természetesen sen-
ki nem gondolhatja komo-
lyan. Hanem mert most lát-
juk az élõ példát arra, ho-
gyan juthat el egy társa-
dalom a morális fejlettség,
a szolidaritás, az egység
olyan szintjére, hogy egy
hosszú idõn át elnyomott,
lenézett kisebbsége sorai-
ból emeljen valakit vezetõ-
jének. Ebben rejlik Obama
gyõzelmének fantasztikus
üzenete – annak lényege
nem önmagában a tény,
hogy Amerikának fekete el-
nöke van, hanem az ameri-
kai demokrácia erejének
ilyetén megnyilvánulása!

Tény, hogy Amerika szin-
te összehasonlíthatatlanul
más helyzetben van, mint
mi; hogy kultúráját a kezde-
tektõl az etnikai sokszínûség
hagyományai határozzák
meg; hogy a tolerancia és
kisebbségei emancipálásá-
nak tekintetében messze a
világ, és messze Magyaror-
szág elõtt jár. Ez nem jelenti
azonban, hogy nekünk csak
álom lehet, ami ott novem-
ber elején történt.

Nem volt ugyanis Ameri-
ka mindig ilyen! Ahogy fen-
tebb már említésre került,
egy olyan államról van szó,
ahol százötven évvel ezelõtt
a rabszolgatartás még teljes
mértékben legitim és elfo-
gadott intézmény volt, és

néhány északi állam jogvédõ
mozgalmán kívül senkit
nem érdekelt a sokszor állati
sorba kényszerített feketék
nyomorult sorsa. Ez volt a
helyzet még évekkel azután
is, hogy Magyarország a
polgári egyenlõség, a kollek-
tív és egyéni szabadság je-
gyében véres háborút viselt
az önkény és az erõszak ha-
talma ellen! (Mekkorát vál-
tozott a világ azóta!) Az
Egyesült Államok csak majd
húsz évvel késõbb, az 1860-
as években vívta meg a ma-
ga felszabadító harcát, azon-
ban még ezután is száz év
kellett – a rabszolgatartás
eltörlése után –, hogy véget
érjen a formális szegregáció.

Hosszú és véres utat járt
be tehát Amerika, és sokkal
hátrábbról indult, mint ahol
ma Magyarország tart. Meg-
gyõzõdésünk, hogy hazánk-
ban a cigányság tényleges
egyenlõségének eléréséhez
nem lenne szükség több
vagy akár csak egy ember-
öltõre – egy-két évtized alatt
megvalósítható, ha egy kon-
zekvens cigánypolitikára
épülõ néhány ciklusnyi erõs
kormányzás visszafordítha-
tatlanul elindíthatná a folya-
matot.

Hogyan lenne ez lehet-
séges? Elõször is gyökeres
változásra van szükség a ci-
gányok helyzetének politikai
megközelítésében. Acigány-
ság büszkeségének, kultu-
rális öntudatának visszaállí-
tására kell minden felelõs
kormányzati törekvésnek
irányulnia, arra, hogy a ci-
gányság önmagára mint
nemzetalkotó elemre, ne
mint a társadalom perifériá-
jára szorult, kivetett csoport-
ra tekintsen. Mindezt a ci-
gánykérdés – tekintettel
annak súlyára – nem-
zetpolitikai és legmaga-
sabb kormányzati szintre
emelése után egy átfogó,
összehangolt és fegyelme-
zetten végrehajtott integ-
rációs, munkahely-terem-
tési, iskoláztatási, szociális
program keretében, hiteles
helyi, megyei és országos
vezetõk irányítása alatt,

félreállítva a cigányság ön-
jelölt, opportunista szószó-
lóit, akik csak a mai áldatlan
helyzet fenntartásában érde-
keltek.

A cél hosszútávon ugyan-
akkor nem a cigányság önál-
ló politikai erõvé szervezése
– ahogy Obama sem egy
fekete párt jelöltje, hanem
egy megerõsödött és integ-
rált kisebbség tagja, akinek a
megváltozott társadalmi
környezet lehetõvé tette a
legnagyobb sikert. A ci-
gányság országos szinten
intézményesített politikai
érdekképviseletének addig
van értelme, ameddig lé-
tezik a mostani szakadék.
Hiszen egy kisebbség,
amely képes lenne megha-
tározó önálló politikai té-
nyezõvé válni, szükségsze-
rûen a mûveltségnek és az
integrációnak olyan fokán
áll, amely lehetõvé teszi szá-
mára politikai elképzelései-
nek artikulációját. Ebben az
esetben viszont érdekei egy-
be kell, hogy essenek a több-
ségi társadaloméival. Ame-
rikában is ez a helyzet – a
feketéknek ugyanaz az ér-
dekük, mint a fehéreknek,
nincs értelme azt egy bõrszín
alapján szervezõdõ pártban
képviselni. A felemelési
programhoz viszont mind
országos, mind önkormány-
zati szinten égetõ szükség
van kompetens cigány veze-
tõkre, tiszteletet kiváltó,
nagy egyéniségekre. Gon-
doljunk csak arra, Ameriká-
ban közvetett módon milyen
hatalmas emberek készítet-
ték elõ a mai helyzetet: Mar-
tin Luther King Jr., Jesse
Jackson, Colin Powell, Con-
doleezza Rice, hogy csak
néhány ismert politikust em-
lítsünk.

A probléma megoldása
nem tûr halasztást. A ci-
gányság felemelése, integ-
rációja a magyar társa-
dalomba az ország egyik
legsürgetõbb feladata, amit
csak közösen lehet megol-
dani. Kölcsönös gesztusokat
kell mind a többségi társa-
dalomnak, mind a cigány-
ságnak egymás felé tennie: a

kormányzat szervezze meg
és biztosítsa anyagilag a
munkát, a cigányság, válasz-
tott vezetõin keresztül, helyi
szinten kezdjen el szerve-
zõdni, hatékonyan használja
fel a rendelkezésre álló le-
hetõségeket és eszközöket.
Egy õszinte jó szándékkal
elindított emancipációs
program sikere esetén, lát-
va az eredményeket, lassan
ugyan, de szükségszerûen
meg fog változni a többségi
társadalomnak a cigány-
ságról alkotott lesújtó vé-
leménye.

És aztán egyszer, ha
mindez megvalósul, meg-
változik a társadalmi hoz-
záállás, eltûnik az elõítéle-
tesség, megerõsödik a de-
mokrácia, létrejöhet Ma-
gyarországon egy szolidá-
ris, koherens társadalom,
amelyben nem számít a
bõrszín, a mostani ameri-
kai eseményekhez hason-
lóan nem lesz akadálya
annak, hogy Magyaror-
szágnak hovatartozástól
függetlenül bárki elsõszá-
mú vezetõje legyen –  ez
fogja igazán megmutatni,
mennyire vagyunk egysége-
sen erõsek mi magunk,
mennyire az demokratikus
berendezkedésünk. 

Ismerve Barack Obama
történetét, minden okunk
megvan a bizakodásra, min-
den optimizmus és pozitív
jövõkép ellenére azonban
nem várhatunk gyors csodát.
A munkát el kell kezdeni, és
ehhez sok pénz és rengeteg
jóakarat kell. De egészen
biztos, hogy Magyar-
országban, minden pillanat-
nyi nehézsége és betegsége
ellenére megvan a képesség,
az erõ arra, hogy sikerre
vigye a cigányság
felemelésének – magyar
szempontból az idei ame-
rikai elnökválasztáshoz ha-
sonlóan történelmi – köte-
lességét. Ami erõt adhat
ezen roppant feladathoz:
Obama és Amerika mûve, ez
a csodálatra méltó teljesít-
mény, biztató és követendõ
példa.

Magyar Levente
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A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
(JNSZM-i TCKÖ) a
2007–2008-as évben több
szervezettel kötött megál-
lapodást, különbözõ célok
elérése érdekében. Munká-
juk eredményességét is bizo-
nyítandó, az alábbiakban
ezekrõl a megállapodásokról
számolunk be.

Mivel az Észak-alföldi
Régió a hátrányos helyzetû
térségek közé tartozik, és a

térségben élõ roma lakosság
beilleszkedése a munka vi-
lágába nehézségekbe ütkö-
zik, az Észak-alföldi Regi-
onális Munkaügyi Köz-
pont úgy döntött, átadja ta-
pasztalatait a régióban mû-
ködõ megyei területi cigány
kisebbségi önkormányza-
toknak, és együttmûködési
megállapodást köt velük.
Ezen megállapodást a Haj-
dú-Bihar Megyei, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei,
illetve a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Területi Ci-
gány Kisebbségi Önkor-
mányzatokkal kötötte meg
2007 szeptemberében. A fe-
lek megállapodtak abban,
hogy kölcsönösen tájékoz-
tatják egymást a saját te-
rületükön megvalósítandó
programokról, projektekrõl,
valamint rendszeressé teszik
a roma foglalkoztatással
kapcsolatos információk,
adatok cseréjét. Ezen kívül
segítséget nyújtanak egy-
másnak projektek elkészíté-

séhez, illetve megvalósítá-
sához.

2007. szeptember 29-én a
romániai „NENOKUT”
Kulturális Társasággal
kötött együttmûködési meg-
állapodást a kisebbségi ön-
kormányzat. Legfontosabb
céljaik között szerepelt a két
szervezet közötti baráti és
egyetértési kapcsolatok ki-
építése közösségeik érdeké-
ben; gazdasági, társadalmi,
nevelési, mûvelõdési, ki-
sebbségi nyelv ápolása és

LD ÉLETE

LD élete címmel új rovatot indítunk, amelyben elsõként a „Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség megyei képviseleteinek életét mutatjuk be. Az elsõ rész a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és tevékeny-
ségével foglalkozik.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Cigány

Kisebbségi Önkormányzat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat tagjai.
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oktatása, a cigány kultúra és
hagyományok ápolása; kö-
zös programok kidolgozása,
közös rendezvények szer-
vezése, valamint szakem-
berek közötti együttmûkö-
dések, kölcsönös látogatá-
sok szorgalmazása egy ha-
tékonyabb nemzeti kapcso-
lat kiépítése céljából.

A hatékonyabb együttmû-
ködés érdekében jött létre
megállapodás a kisebbségi
önkormányzat és a Hilarius
Oktatásszervezõ és Szol-
gáltató Kft.-vel. Együttmû-
ködésük célja, hogy a hal-
mozottan hátrányos helyzetû
cigány és nem cigány lakos-
ság életkörülményeit ja-
vítsák, azáltal, hogy szak-
mák megszerzését teszik
lehetõvé elõnyös feltételek
mellett. Kölcsönösen segít-
séget nyújtanak egymásnak
olyan képzések megvalósí-
tásában, mint a 7–8. osztály
elvégzése és általános isko-
lai bizonyítvány megszer-
zése, az elsõ szakma, illetve
OKJ-s szakmák megszer-

zése 16 éves kortól, valamint
különbözõ, a társadalmi be-
illeszkedést elõsegítõ sze-
mélyiségfejlesztõ tréningek
szervezése. 

A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat szá-
mos rendezvényen vett részt
és számos rendezvényt szer-
vezett eddigi mûködése so-
rán. Ilyen többek között a
NENOKUT Kulturális Tár-
sasággal 2008. június 24–29.
között közösen szervezett,
Tiszapüspöki településen
megrendezésre kerülõ Nem-
zetközi Tábor. A tábor ke-
retében mintegy 30 hátrá-
nyos helyzetben lévõ fiatalt
láttak vendégül a romániai
Koltó településrõl. A gyer-
mekek a tábori kulturális
lehetõségek mellett többek
között a térség települései-
nek életét – így Szolnok me-
gyei jogú város nevezetes-
ségeit – ismerhették meg. A
tábor tovább erõsítette a
partnerszervezetek közötti
együttmûködést. Ezt szol-

gálta továbbá a JNSZM-i
TCKÖ képviselõinek nyári
romániai látogatása is. 

Ez év nyarán jött létre
megállapodás a kisebbségi
önkormányzat, valamint a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság és a Jász-
Nagykunk-Szolnok Me-
gyei Polgári Védelmi Szö-
vetség között. Megállapo-
dásuk célja: cigány vállal-
kozások, munkanélküli ro-
mák katasztrófa- és veszély-
helyzetek megelõzésében és
elhárításában való közremû-
ködésének elõsegítése; mun-
kanélküli, szakképzetlen ro-
mák foglalkoztatását és
szakképzését végzõ, illetve
segítõ szervezetek részére
információ biztosítása a ve-
szélyhelyzetek kezelésével
kapcsolatos fõbb ismeretek-
rõl; a létrejött és bejegyzett
cigány mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások támo-
gatása helyreállítási, újjáépí-
tési feladatok végzésében;
valamint a roma lakosság
veszélyhelyzeti tájékoztatá-
sának fejlesztése.

2008. október 11-én ha-
sonló célokkal kötött megál-
lapodást a szervezet Pest
Megye Cigány Kisebbségi
Önkormányzatával, vala-
mint a Somogy Megyei
Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal, mint
elõzõ évben a romániai
„NENOKUT” Kulturális
Társasággal.

AJász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazságügyi Hi-
vatallal idén létrejött meg-

állapodás a bûnmegelõzés
hatékonyságának növelését
célozza. Az együttmûködés
célját a következõkben fo-
galmazták meg: kiemelt fela-
datnak tekintik a társadalmi
összefogás kiszélesítését, a
bûnismétlés megelõzésének
elõsegítését; a szociálisan
hátrányos helyzetû lakosság
hatékonyabb tájékoztatását
jogaikról és kötelezettsé-
geikrõl, jogaik érvényesíté-
sének lehetõségeirõl, s azon
szervekrõl, amelyek ebben
segítséget nyújthatnak szá-
mukra; valamint fontosnak
tartják a bûncselekmények
áldozatai részére az elszen-
vedett sérelmek enyhítését és
a felmerülõ problémák meg-
oldásának elõsegítését. A
megegyezés értelmében a
JNSZM-i TCKÖ vállalta,
hogy a „Lungo Drom” Or-
szágos Cigány Érdekvédel-
mi és Polgári Szövetség
helyi szervezeteit bevonja a
diszkrimináció elleni jogi
intézkedések hatékony meg-
valósításába, a közvélemény
formálásába, az érintettek
tájékoztatásába, hiszen a
civil szervezetek tevékeny-
sége is szükséges ahhoz,
hogy a törvényi szabályozás
a mindennapi gyakorlatban
érvényesüljön.

A JNSZM-i TCKÖ tevé-
kenységét, sokszínû prog-
ramját látva minden túlzás
nélkül állítható, hogy ilyen
és ehhez hasonló tevékeny-
séget ellátó területi cigány
önkormányzat mûködésére
van szükség szerte az or-
szágban. 

Lukács Mihály
1954. november 19-én született a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökiben. Romungro zenész családból

származik. Nõs, három gyermeke van. 
Gépipari technikumban kazánfûtõként végzett 1985-ben. Vendéglátó-ipari eladói szakképesítést szerzett 1995-ben.

1991-tõl a Lungo Drom Országos Cigány Kisebbségi Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, majd 1995-tõl az Országos
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja, 1998-tól alelnöke. 1999 óta az Országos Cigány Önkormányzat alelnöke. A
2002. évi országgyûlési választásokon, a Fidesz és a Lungo Drom választási megállapodása nyomán, a Fidesz-MDF kö-
zös országos listáról szerezte országgyûlési képviselõi mandátumát. 2002. május 15-tõl az új Országgyûlés mega-
lakulásától a foglalkoztatási és munkaügyi állandó bizottság tagja. 

Jelenleg is a Lungo Drom Elnökségének tagja, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Önkormányzat el-
nöke.
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– A kormányzat a hitel-
felvételben látja az egyetlen
esélyt a válságból való kilá-
balásra, a valutaalaptól, a
Világbanktól és az Európai
Uniótól összesen 25 milliárd
dolláros, azaz mintegy öt-
ezermilliárd forintos hitel-
hez juthatunk. Valóban
nincs más kiút?

– Ma már nincs, két hó-
nappal korábban még min-
den bizonnyal lett volna.
Gyakorlatilag a pénzügyi
összeomlás szélére kerül-
tünk, a kormányzat teljesen
elveszítette a hitelét a nem-
zetközi pénzügyi világban,
úgy látják, Magyarország
képtelen a problémák meg-
oldására. A rossz megítélés
oka nem véletlen. Az elmúlt
hat évben folyamatosan és
egyre gyorsabban csúsztunk
le a lejtõn, néhány héttel
ezelõtt pedig a csúszásból
szabadesés lett. A gyakorlat
ugyanis az, hogy a korábban
lejáró hiteleinket mindig
egy új hitel felvételével
fizetjük vissza, csakhogy
olyannyira leromlott a ma-
gyar gazdaság állapota,
hogy hitelképtelenné vál-
tunk, és nem kaptunk pénzt.
A fizetésképtelenség szélére
kerültünk. A mostani hitel-
keretet sem azért kaptuk,
mert rászolgáltunk. Egy-
szerûen alánk tettek egy
csúszódeszkát, ami lassítja a
zuhanás ütemét, mert a va-

lutaalap és az unió is tudja,
hogy amennyiben a magyar
gazdaság összeomlik, akkor
ebbõl a gócpontból olyan
fertõzés indul el, ami egész
Közép- és Kelet-Európát
érintheti, különösen a nem-
zetközi pénzügyi válság kö-
zepette.

– Azt mondta, korábban
még lett volna más út, mint
a hitelfelvétel. Miben kü-
lönbözött a néhány hónap-
pal ezelõtti helyzet a mosta-
nitól?

– Ahogy említettem, egyre
gyorsabban csúsztunk lefelé.
Ha a kormány átfogó átala-
kítási koncepciót, cselekvési

tervet dolgozott volna ki,
akkor visszaszerezhette vol-
na a pénzügyi világ bizal-
mát, nem alakult volna ki
olyan válságos helyzet, mint
most. De nem tettek lénye-
gében semmit az összeomlás
elkerüléséért.

– Ezzel a hitellel megol-
dódtak a problémák?

– Nem. Kicsit lassabban
ugyan, de továbbra is lefelé
tartunk, a gödör alja felé. Be-
jelentették ugyan, hogy 300
milliárd forintot lefaragnak a
költségvetési kiadásokból,
de ez kevés. Több ezer mil-
liárdot kellene lefaragni. Rá-
adásul a 300 milliárddal

nemcsak az a baj, hogy ön-
magában kevés, hanem az is,
hogy a kormányzat rossz
helyrõl veszi el a pénzt. A hi-
telfelvétel ugyan visszahozta
egy kicsit a forintot, stabili-
zálta a tõzsdét, ám ez nem
elég. További kiadáscsök-
kentésre, struktúraátalakí-
tásra, a gazdaság dinami-
zálására van szükség, hogy
megálljunk a lejtõn.

– Ilyen válságos helyzet-
ben hogyan lehet dinami-
zálni a gazdaságot?

– Nem tudom, hogy a kor-
mány mire akarja költeni ezt
a 25 milliárd dolláros hitelt,
mindenesetre pénzt kellene
pumpálni a gazdaságba.
Vagy a bankokhoz kellene
forrásokat juttatni, hogy a
hitelbõl élõ vállalkozások to-
vábbra is kaphassanak hite-
leket, vagy közvetlenül a vál-
lalkozásoknak kell pénzt ad-
ni. Nyugat-Európában vagy
az Egyesült Államokban a
bankokat tõkésítették fel, ne-
kik adtak pénzt, ezáltal az
egész gazdaság levegõhöz
jutott. Persze, mint említet-
tem, ha a magyar kormány
korábban lép, akkor lett vol-
na más lehetõség is. Átfogó
változtatásokra lett volna
szükség: kevesebb költség-
vetési kiadás, kevesebb bü-
rokrácia, a korrupció vissza-
szorítása, ezután pedig ala-
csonyabb adók. Elkéstünk

OLLÓVAL ÍRTUK

A mostani 25 milliárd dolláros hitel határozott kormányzati lépések nélkül körülbelül fél évre
nyújt segítséget – véli Járai Zsigmond, az Orbán-kormány pénzügyminisztere, a Magyar
Nemzeti Bank volt elnöke.

Csak rövid idõre 
úsztuk meg
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vele, de ezeket az intézke-
déseket még most is meg
kellene hozni természetesen,
a lehetõ leghamarabb.

– Úgy fogalmazott, az
adócsökkentést elõbb ki-
adáscsökkentésnek kell
megelõznie. Honnan lehet-
ne elvenni a pénzt?

– Sok lehetõség van, de õk
egy rossz utat választottak,
amikor a családi pótlékon és
a 13. havi nyugdíjon kezdtek
el takarékoskodni. Lehetne
kevesebb minisztérium, ami
kevesebb minisztert, állam-
titkárt, fenntartandó irodát és
bürokráciát jelent. Csökken-
teni lehetne az állami hiva-
talok számát is, mint ahogy
ennyi országgyûlési képvi-
selõre sincs szükség. Azt
gondolom, hogy legalább a
bruttó hazai termék egy szá-
zalékával, 300 milliárd fo-
rinttal lehetne csökkenteni
az államapparátus kiadásait,
ami már önmagában annyi,
mint amennyit most több
millió emberen, családokon,
nyugdíjasokon spórolnak.
Aztán vissza lehetne fogni
az állami beruházási kiadá-
sokon: olcsóbb autópályák,
olcsóbb metró és így tovább.
Nagy gond az is, hogy sokan
élnek segélyekbõl. De nem
az a megfelelõ lépés, hogy
csökkenteni kell a segélye-
ket, hanem a gazdaságdina-
mizáló program részévé kell
tenni egy munkahelyteremtõ
programot is, hogy aki tud
dolgozni, az ne segélybõl él-
jen, hanem munkahelyhez
jusson, mert ez az államnak
megtakarítást jelent és a gaz-
daságnak is elõnyös. Ha
mindezeket a lépéseket meg-
tennék, az hosszú távon
ezermilliárdos nagyságren-
dû megtakarítást jelentene.
Persze ezeket az intézkedé-
seket már régen, évekkel ez-
elõtt meg kellett volna hoz-
ni.

– Olyan híreket lehetett
hallani, hogy Magyaror-
szágot az elmúlt hetekben

egy izlandihoz hasonló ál-
lamcsõd fenyegette. Ez re-
ális veszély volt?

– Ez sajnos teljesen reális
veszély volt, nagyon közel
jártunk hozzá. Azért lépett
közbe a valutaalap, hogy ezt
elkerüljük. A baj az, hogy
úgy látom, a kormányzat, a
kormányközeli politikusok a
mai napig nem látják át,
milyen következményekkel
jár, ha egy ország fizetéskép-
telenné válik: leáll az import,
nem tudunk gázt és üzem-
anyagot venni és így tovább;
leáll az élet. Ilyesmi nem-
csak Argentínában követ-
kezhet be, hanem itt, Európa
közepén is. Nem lehetett el-
adni a magyar államkötvé-
nyeket, a forint folyamato-
san gyengült, a tõzsdeindex
rohamosan esett, nem kap-
tunk hitelt – bár nincsenek
naprakész számok a kezem-
ben a gazdaság helyzetérõl,
de ezekbõl a történésekbõl
az látszik, hogy folyamato-
san lebegtünk a fizetésképte-
lenség szélén.

– Ön is jelen volt a nem-
zeti csúcson. Hogy látja, a
kormányzat valamilyen
szinten figyelembe veszi az
ott elhangzott javaslato-
kat?

– Nem. Sem azt nem ta-
pasztaltam, hogy mérlegel-
nék ezeket, sem pedig azt,
hogy lenne bármilyen kon-
cepciójuk a helyzet keze-
lésére. Kapkodnak, átgon-
dolatlan lépéseket tesznek,
amelyek több esetben nem
csupán nem enyhítették, de
még mélyítették is a válsá-
got. Pedig átfogó lépésekre
szükség van, önmagában a
hitel nem old meg semmit.

– Csak idõlegesen úsztuk
meg az államcsõdöt?

– Ha nem történik érdemi
változás a kormányzat politi-
kájában, akkor igen. A mos-
tani 25 milliárd dolláros hitel
határozott kormányzati lé-
pések nélkül körülbelül fél

évre nyújt segítséget. Mon-
dom még egyszer: olyan,
mintha nem is értenék a vál-
ságot, fogalmuk sem lenne a
kiútról, de még a következ-
ményeket sem látják át.
Amit pedig értenek, azt is
próbálják eltitkolni. Azt az
elvet látom érvényesülni,
hogy amirõl nem beszélünk,
az nincs is. Pedig 2002 óta
érezhetõ volt, hogy rossz
úton járunk, 2006-ban is vi-
lágos volt, hogy a konver-
genciaprogram nem hozza
meg az általuk várt eredmé-
nyeket, a mostani mély vál-
ság elõjeleit is szeptember
közepén már lehetett észlel-
ni, jó két hétig mégsem tör-
téntek érdemi lépések. Na-
gyon rossz állapotban van az
ország, a gazdaság, bármi-
kor is lesz az országgyûlési
választás, a következõ kor-
mánynak nagyon nehéz dol-
ga lesz. A most kapott hitel
annyiban a Gyurcsány-kor-
mány segítségére van, hogy
ezáltal el lehet kendõzni át-
menetileg a bajokat, azt lehet
mondani, hogy nincs akkora
gond. Holott van: a pontos
mértékét nem tudhatjuk,
mert próbálnak titkolózni, de
minden jel arra mutat, hogy
sokkal nagyobbak a bajok,
mint amit a szocialista ka-
binet bevall.

– Nyilván egészen más a
két helyzet, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem az
egész világon, így nehéz
összehasonlítást tenni. De
melyik a nagyobb gazdasági
válság: az, amelyben a
kommunista hatalom 1990-
ben átadta hazánkat, vagy a
mostani?

– Tényleg nagyon nehéz
párhuzamot vonni. Talán
Magyarország jobb helyzet-
ben van, mint akkor volt, rá-
adásul tagjai vagyunk az
Európai Uniónak, ami nagy
biztonságot ad, ám a nem-
zetközi pénzügyi környezet
sokkal rosszabb, mint két
évtizeddel ezelõtt volt. Ak-
kor könnyebben lehetett hi-
telekhez jutni, nagy várako-

zások voltak az átalakulással
szemben, mindenki azt vár-
ta, hogy hazánk gyorsan mo-
dernizálja magát. Mára ezek
a remények nagyrészt szer-
tefoszlottak. Ugyanakkor
még mindig van egy olyan
nézet, hogy Magyarország
jó adottságokkal rendelke-
zik, többre hivatott annál,
mint amilyen helyzetben
van. Úgyhogy egy átfogó
koncepcióval rendelkezõ,
tettre kész kormány kivezet-
hetné az országot a válság-
ból. Ez nehéz feladat, de
nem reménytelen, ha van el-
szántság és van mögötte tu-
dás.

Bándy Péter
Magyar Demokrata

2008. november 5.

Járai Zsigmond 1957-
ben született Biharke-
resztesen. A Budapesti
Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen végzett,
1976-tól az Állami Fej-
lesztési Bankban, 1987-
tõl a Budapest Bankban
dolgozott, ahol értékpa-
pír-piaci fõosztályveze-
tõ, késõbb vezérigazga-
tó-helyettes volt.

1989–1990-ben pénz-
ügyminiszter-helyettes,
a bankfelügyelet vezetõ-
je. A rendszerváltáskor
Angliában vállalt állást,
a James Capell Co. lon-
doni irodájában osz-
tályvezetõ volt, késõbb a
budapesti irodát vezet-
te.

1995-tõl 1997-ig a Ma-
gyar Hitelbank Rt. ve-
zérigazgatója, 1996-tól
1998-ig a Budapesti Ér-
téktõzsde elnöke. 1998-
tól 2000-ig pénzügy-
miniszter. 2001-tõl 2007-
ig a Magyar Nemzeti
Bank elnöke, a Nemzet-
közi Valutaalap magyar
kormányzója.

Jelenleg a CIG Kö-
zép-európai Biztosító
Zrt. felügyelõ bizottsá-
gának elnöke.
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LAKITELEKI KOLLÉGIUM

Háromnapos hétvégi program keretében került sor a Lungo Drom Kollégium foglalkozására
2008. október 10–12. között, Lakiteleken. 

Kulturális hétvége
Lakiteleken

Megemlékezést és szobor-
avató ünnepséget tartottak
2008. október 10-én 17 órai
kezdettel Prohászka Otto-
kár katolikus püspök szüle-
tésének 150. évfordulója al-
kalmából a Keresztény Pan-
teonban, ahol többek között
Józan Miklós (1869-1946),
a magyar unitárius egyház
egyesítõ püspöke; Márton
Áron (1869-1980) Katolikus
Fõegyházmegye püspöke;
Mindszenty József (1892–
1975) bíboros, Magyaror-
szág hercegprímása, Eszter-
gom érseke; Ordass Lajos
(1901–1978) evangélikus
püspök; Ravasz László
(1882–1975) református
püspök, a történelmi haza
vándorprédikátora; Romzsa
Teodor (1911–1947) a mun-
kácsi görög katolikus egy-
házmegye vértanú püspöke;
és Õszentsége II. János Pál
pápa (1920–2005) mellszob-
ra található.

Az est folyamán Balog
Zoltán országgyûlési képvi-
selõ, az Emberi jogi, kisebb-
ségi, civil- és vallásügyi bi-
zottság elnöke volt a vendég.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy az ország vesztesei saj-
nos a cigányok. „Nem va-
gyunk könnyû helyzetben,
nagy az elõítélet ellenünk.
Az országgal együtt kell
emelkedni, az érdekeink kö-
zösek, a hosszú úton együtt
kell mennünk. Komoly el-
képzeléseink vannak, és
ezek az elképzelések progra-
mokban is megvalósulnak.

Az elmúlt évben 120 milli-
árd forint volt cigányügyre,
de ezt nem érezte meg a ci-
gányság. Húsz évvel a rend-
szerváltás után itt a történel-
mi lehetõség a fölfelé való
menetelésre” – mondta az
elnök. 

Farkas Flórián, a Lungo
Drom elnöke kiemelte Ba-
log Zoltán kisebbségpoli-
tikában betöltött szerepét.
„Õ az az ember, aki nekünk
a legtöbbet segít a munká-
ban” – mondta. Hangsúlyoz-
ta, hogy a Lungo Drom a
rendszerváltozást követõen
napjainkig is megõrizte sta-
bilitását, a legnagyobb szer-
vezet, amely hitelesen kép-
viseli a cigányság érdekeit.
A szervezet egységét a szer-
vezettség, a hit és a pragma-
tizmus adja.

Beszélt a kormányzat ok-
tatási reformjának a cigány-
ság életére vonatkozó hatá-
sáról. Mint mondta, a tapasz-
talat az, hogy a kormányzat
oktatáspolitikájának neve-
zett országrombolás miatt
több ezer cigány tanuló ma-
radt ki az oktatásból, hiszen
a helyi önkormányzatok a
diákok útiköltségét finan-
szírozni nem tudják, az érin-
tett családok pedig munka-
nélküliek, így ennek költsé-
gét átvállalni nem bírják. A
Lungo Drom nevében arra
kérte a kormányt, hogy mi-
hamarabb tegyen lépéseket
annak érdekében, hogy a rá-
szorulók is eljussanak az ok-
tatási intézményekbe. Ugya-

nis reális veszélye van an-
nak, hogy a cigány analfabé-
tizmus vidéken – ahol a
cigányság 90%-a él – újra-
termelõdik, s ezáltal még in-
kább tovább erõsödik a ci-
gányság egyébként is meg-
lévõ és immáron tartósnak
mondható nyomora. 

2008. október 11-én dél-
elõtt Sára Sándor Kossuth-
díjas operatõr, filmrendezõ,
fotómûvész, forgatókönyvíró
filmes mûhelyébe látogattak
el a résztvevõk, ahol megte-
kintették az 1962-ben ké-
szült Cigányok címû alkotá-
sát. 

A filmrendezõt egykor a
Cigányszövetség vezetõi ke-
resték meg azzal, hogy a
Központi Bizottság szeretne
a cigányság ügyeivel fog-
lalkozni, és egy tanulmányt
akarnak készíteni. Sára meg-
írta a forgatókönyvet, leg-
alább 150 cigánytelepet járt
végig, és minden tanulmányt

elolvasott, amely a romákkal
foglalkozott. 

(Érdekesség, hogy a Lun-
go Drom Elnöksége egyik
tagjának, Balogh Pálnak az
unokatestvére is részt vett a
film készítésében. Nagyon
sok cigánytelepen járt a film
készítõivel annak érdekében,
hogy kiválasszák a legalkal-
masabbat.) 

A készített valóság azon-
ban nem tetszett a megren-
delõknek, a filmet betiltották
egy ideig Magyarországon,
viszont szerencsés véletlen
folytán kikerült Németor-
szágba, ahol díjat nyert.

A lírai dokumentumfilm a
Magyarországon élõ cigány-
ságról, az elõítéletek és az
õsi szokások összeütközé-
sérõl szól. Sára emberi ar-
cokat fényképezett, ebben
talált értékeket. A film tu-
dósít a cigányok életérõl,
munkájáról és arról is, hogy
a társadalom mit tett annak

Sára Sándor Kossuth-díjas operatõr,
filmrendezõ, fotómûvész.
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érdekében, hogy a kóborlás-
hoz szokott embercsoport
állandó lakáshoz jusson, le-
telepedjen, tanuljon és beil-
leszkedjen környezetébe. 

A film több díjat nyert:
1963. IV. Magyar Rövid-
filmszemle – Fõdíj; 1963.
Bronz Galamb különdíj –
Lipcse; 1964. A legjobb
nemzeti mûsor – Krakkó;
1964. Magyar Film- és Té-
vékritikusok díja – Legjobb
rövidfilm.

A délelõtt folyamán rend-
hagyó történelemórán vettek
részt a jelenlévõk, melyet
Lezsák Sándor, a Nemzeti
Fórum Egyesület elnöke tar-
tott. Az óra keretén belül szó
volt a magyarság és a ci-
gányság eredetérõl, kapcso-
lódó pontokat kerestek a két
népcsoport között. Foglal-
koztak „nagy magyarjaink-
kal”, és összefüggést keres-
tek életükben, munkássá-
gukban.

Az este folyamán a Lungo
Drom Kollégium tagjai az
országjárás tapasztalatairól
számoltak be. Ezek a tapasz-
talatok megyénkként változ-
nak, de sok pontban sajnos
megegyeznek. Elítélõ meg-
nyilvánulások fogalmazód-
tak meg az Országos Cigány
Önkormányzat vezetésével
és munkájával kapcsolatban.
Összegezték, hogy a Kollé-
gium tagjainak tapasztalatai
sajnos az egész ország hely-
zetét tükrözik és a kormány
hibás politikáját igazolják.
Mindenki egyaránt a válto-
zást sürgette.

Kiemelt figyelmet kapott
a Lungo Drom által végzett
kutatás. A kutatás által érin-
tett régiók képviselõi külön
kiemelték a kutatás és annak
jövõbe mutató irányelveinek
fontosságát. 

A kutatás célja volt a
TÁMOP célrendszeréhez il-
leszkedõ, kiemelten az ok-
tatás és a foglalkoztatás
egyes projektjeinek terve-
zéséhez aktuális, naprakész
inputokat; fejlesztési irá-
nyokat; mutatószámokat
szolgáltatni a hazai roma

kisebbség vonatkozásában.
A kutatás érintette a gyer-
mekvállalási hajlandóságot,
a roma lakosság élettarta-
mát, a megélhetési lehe-
tõségeket, az iskolai végzett-
séget, a szakmai képesítést, a
személyes boldogulás lehe-
tõségét, a gyermekek jö-
võjére vonatkozó elképzelé-
seket.

A kutatás keretei között
nem tekintették célnak a tel-
jes roma kisebbség lekérde-
zését. Az lekérdezni kívánt
célcsoport többlépcsõs, ré-
tegzett véletlen alapú min-
tavételi eljárással került ki-
választásra. Alapsokaságnak
azoknak a településeknek az
összességét tekintették, ahol
mûködnek a Lungo Drom
képviseletei. A többlépcsõs,
véletlen alapú mintavétel a

közigazgatási szinteknek
megfelelõen regionális, me-
gyei, kistérségi, települési
szinteken valósult meg.

A kérdõív kialakítása so-
rán figyelemmel voltak a
szempontrendszer által meg-
határozott dimenziókra. A
kérdõív szerkezeti felépítése
tükrözi az elõzõ 4 pontban
meghatározott elvárásokat.
A kérdõív 65 kérdést tartal-
mazott, amelyek esetében
kérdéses volt a válaszadási
arány teljesítése; ezt a ve-
szélyforrást a Lungo Drom
kérdezõbiztosaival való igen
szoros és hatékony együtt-

mûködés feloldotta. A lekér-
dezés végén 1483 kitöltött,
értékelhetõ kérdõív állt ren-
delkezésre. 

A lekérdezés a már emlí-
tett Lungo Drom kérdezõ-
biztosaival együttmûködés-
ben történt. Az egynapos
kérdezõbiztosi felkészítõ so-
rán a kérdõív tartalmi elemei
ismertetésre kerültek, továb-
bá a szakértõk igyekeztek
néhány kérdezõbiztosi tech-
nikát ismertetni, bemutatni a
résztvevõk számára. A kér-
dõívek kitöltési arányának
tükrében a kérdezõbiztosok
felkészítése eredményesnek
tekinthetõ. A kérdezõbizto-
sok 3 régióban a mintavételi
eljárásnak megfelelõen
megkezdték munkájukat, a
lekérdezést 4 hét alatt bo-
nyolították le. Ezt követõen

a munkaterv egyes lépései-
nek megfelelõen sor került a
kérdõívek kiértékelésére.

Ennek alapján elmond-
ható, hogy a válaszadók
nemek szerinti eloszlása
egyenletes. A közép-ma-
gyarországi régióban 222
férfi, 201 nõ, a dél-dunántúli
régióban 246 férfi, 243 nõ,
az észak-alföldi régióban
245 férfi, 238 nõ, Buda-
pesten pedig 37 férfi és 37
nõi válaszadó volt. A válasz-
adók száma összesen 1483
fõ.

A kollégiumi foglalkozás
keretében 2008. október 12-

én reggel szentmisét tartot-
tak a lakiteleki Szent István
kápolnában. A kápolnát
1997-ben István fejedelem-
mé választásának 1000. év-
fordulóján építették. Építé-
séhez a templomi építészet-
ben szokatlan anyagot, vá-
lyogot használtak. Szépségét
éppen egyszerûsége adja: a
fehérre meszelt falak, a ter-
mészetes fa, a fedélszék luc-
fenyõ gerendái, a tölgyfa ab-
lakok-ajtók és a bükkfa tetõ-
zsindely.

A kollégiumi program zá-
rásaként az érdeklõdõk pá-
lyázati tapasztalatokról, le-
hetõségekrõl hallhattak tá-
jékoztató elõadást. 

A Lungo Drom Kollégium
soron következõ foglalkozá-
sára 2008. decemberében
kerül sor, ahol az elõzetes

programterv szerint többek
között a következõ elõadá-
sok hallhatók: Ékes József
országgyûlési képviselõ:
„Kisebbségvédelem és az
EU”; Felföldi Zoltán köz-
gazdász: „Pályázati tapasz-
talatok”; Liu Wen Qing kul-
turális tanácsos: „Kína az
olimpia után”; Kiss Gy.
Csaba történész: „Nemzeti
jelképek dialógusa”; Amb-
rus Jenõ protokollszakértõ:
„Protokoll”. Az elõadások
mellett Tolvaly Ferenc
„Határnyitás” címû film-
jének vetítése is megtekint-
hetõ.

A lakiteleki kollégium résztvevõi.
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A programot Orsós Tibor,
a Söjtöri Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a Lungo
Drom helyi tagszervezeté-
nek elnöke nyitotta meg. 

Baksa István, Söjtör pol-
gármestere és a Válicka Völ-
gye Kistérségi Társulás el-
nöke tájékoztatta a kistérség-
ben mûködõ kisebbségi ön-
kormányzatok képviselõit,
hogy miként tudnak bejutni
a társulásba, és ott milyen
pályázati lehetõségeik van-
nak. Kiemelte a pályázatok
fontosságát, hiszen a telepü-
lési önkormányzatok és a ki-
sebbségi önkormányzatok a
jövõben még inkább rá lesz-
nek utalva egymás munkájá-
nak segítésére. Mint mondta,
jó az együttmûködés a kis-
térségben a cigány kisebbsé-
gi önkormányzatokkal. A
2009-es költségvetések
azonban még jobban meg-
szorítják majd az önkor-
mányzatokat, és ez a kisebb-
ségeket is nagymértékben
érinti.

Szilvási Istvánné kör-
jegyzõ asszony a kisebbségi
önkormányzatok aktuális
jogi kérdéseirõl és a kisebb-
ségi önkormányzatok mûkö-
désérõl, annak hatásairól
adott tájékoztatást. Elmond-
ta, hogy a kisebbségi önkor-
mányzatok megpróbálnak
azon kereteken belül mû-

ködni, melyek a kisebbségi
törvényben szabályozva
vannak. Ezeket nagy rész-
ben megpróbálják betartani,
így egyre kevesebb problé-

ma merül fel e területen. Az
egy évben négy alkalommal
kötelezõ testületi ülést és az
egyszeri közmeghallgatást is
teljesítik.

Hangsúlyozta, hogy a fel-
adatalapú támogatás nem
hozza azt a várt eredményt,
amely segítené a kisebbségi
önkormányzatok hatékony
pénzügyi támogatását. A
feladatalapú támogatás miatt
a kistelepülések önkor-
mányzatai hátrányba kerül-
nek – például a megyei jogú
városban mûködõ kisebb-
ségi önkormányzatokkal
szemben –, hiszen nem
tudnak annyi határozati ja-
vaslatot benyújtani, amennyi
növelné az ezekbõl szárma-

zó pénzügyi összeget. Így e
területen véleménye szerint
nem lehet esélyegyenlõség-
rõl beszélni. Továbbá a 13
nemzetiség közül a cigány

önkormányzatok nem ren-
delkeznek oktatási intézmé-
nyekkel, úgy, mint például a
horvátok, a németek. A roma
nemzetiség tehát itt is hát-
rányban van.

Balogh Imre és Bogdán
Iván a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség fõmunkatársai a
Roma Program Támogatási
Hálózat tevékenységét,
együttmûködési lehetõségeit
mutatták be, valamint rész-
letes felvilágosítást adtak az
EU-s pályázatokkal kapcso-
latban. 

Az elõadásokat követõen a
jelenlévõ cigány kisebbségi
önkormányzatok elnökei a
felmerülõ problémákról,
valamint a települési önkor-

mányzatokkal és civil szer-
vezetekkel való együttmû-
ködésrõl beszélgettek.

Többek között az is fel-
merült, hogy a Zala Megyei
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat nem hívta össze a
megyében mûködõ helyi
cigány kisebbségi önkor-
mányzatokat, s így nem kap-
tak beszámolót az elmúlt év
tevékenységérõl, a megyei
önkormányzat pénzügyi
helyzetérõl. 

Nem értik továbbá, hogy a
jogalkotóknak mi volt a célja
a cigány önkormányzati
rendszer megyei szintjének
létrehozásával. Úgy vélték,
jobb lett volna, ha a helyi
cigány kisebbségi önkor-
mányzatok kapnak megerõ-
sítést a hatékonyabb munka-
végzés érdekében. Példának
okáért az önkormányzati el-
nökök legalább a mindenko-
ri minimálbér összegét meg-
kaphatnák, így feladatukat
nem társadalmi munkában
kellene ellátni. 

Orsós Tibor elnök úgy
vélte, hogy 2010-tõl egy új
kormánnyal és egy új orszá-
gos cigány önkormányzattal
az ország valamennyi te-
lepülésén mûködõ helyi ci-
gány kisebbségi önkor-
mányzat eredményesebb
lesz. Támogatóan szólt egy,
2010. elõtt bekövetkezõ, elõ-
rehozott választásról is.

SÖJTÖRI KONFERENCIA

A Söjtöri Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Lungo Drom Söjtöri Tagszervezete 
2008. november 8-án konferenciát tartott Söjtör településen.

Konferencia a cigány
kisebbségi önkormányzatok

helyzetérõl

A konferencia résztvevõi.
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A HÓNAP TÉMÁJA

November 3-ra virradóra Nagycsécsen két roma vesztette életét – merénylet kö-
vetkeztében. Összeállításunkban Farkas Félix, a Lungo Drom Elnökségének tagja kommentálja
a közelmúlt eseményeit, a nagycsécsi merénylettel, illetve a roma-nem roma szembenállással
kapcsolatban.

Mi lesz
a vége?

– avagy gyilkosságok, lincshangulat,
politikusok lemondása

Az elmúlt idõszakban
történt események még
tovább fokozták a romák
és nem romák közti ellen-
séges viszonyt, politikai
feszültségeket hoztak elõ a
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat országos grémi-
umában is. 

A tragikus események so-
rát a 2006 októberében tör-
tént Olaszliszkai gyilkosság
nyitotta meg, amely mély
nyomot hagyott mind a ma-
gyar, mind a roma társada-
lom életében. A tragédia
helyszínén idén, október 11-
én megemlékezést szerve-
zett a Gój Motoros Egyesü-
let, amelyen Farkas Félix is
részt vett, az Olaszliszkán
meglincselt tanár, Szögi La-
jos özvegyének személyes
felkérésére. 

– Úgy gondoltam, ha ott
megjelenek, akkor elõbb
vagy utóbb az olaszliszkai
kérdés is megoldódhat –
mondta Farkas Félix. – A
felkérésnek eleget tettem,
részt vettem a megemlékezé-
sen, a Lungo Drom nevében
megkoszorúztam Szögi Lajos
sírját. Fontosnak tartottam,
hogy ott megjelenjek, hiszen
leróhattam kegyeletemet

azon személy elõtt, aki értel-
metlen bûncselekmény áldo-
zata lett. Nyugalmat és békét
kértem, nem úgy, mint a
jogvédõ szervezetek, akik
odamentek, ezzel még na-
gyobb kárt okozva. Lénye-
gesnek tartottam kiemelni,
hogy ami Olaszliszkán tör-
tént, azért az össztársadalmi
cigányság nem bûnhõdhet,
azonban az, aki elkövette,
annak szigorúan felelnie kell
tetteiért, mert mindenfajta
bûncselekményt elítélünk,
történjen az akár roma, akár
nem roma ellen. 

Ezen esemény hatására az
október 21-ei Országos Ci-
gány Önkormányzat köz-
gyûlésén Farkas Félixet bí-
rálták a megemlékezésen va-
ló részvétele, felszólalása
miatt. Farkas Félix lemon-
dott az OCÖ-ben betöltött
elnökhelyettesi tisztségérõl,
mivel nem értett egyet azzal,
hogy az Országos Cigány
Önkormányzat élén olyan
emberek állnak, akik mind
szakmailag, mind erkölcsi-
leg, mind pedig politikailag
alkalmatlanok a feladatok el-
látására.

Nemrégiben találkozót
tartottak cigány szervezetek
Miskolcon, ahol a romák

helyzetét, a romák és nem
romák együttélési problé-
máit, az elmúlt idõszak
megrázó eseményeit vitatták
meg a résztvevõk. Elsõsor-
ban a romák és nem romák
békés együttélésére kerestek
megoldást, amelynek fõ ap-

ropója az volt, hogy a Mis-
kolcon, bérlakásban élõ ro-
ma családok rongyokkal,
gumikkal, szeméttel fûtenek,
amely nagyon zavarja a
környékükön élõket.

„Kértük a miskolci Ci-
gány Kisebbségi Önkor-

Farkas Félix,
a Lungo Drom
Elnökségének

tagja.

Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke is ellátogatott
a nagycsécsi tragédia helyszínére.
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mányzat vezetõit, tagjait,
hogy próbáljanak még szo-
rosabb kapcsolatot tartani a
lakosokkal, mert az ott ki-
alakult állapot tarthatatlan.
A találkozón is elmondtam,
hogy üdvözlöm a szociális
rendszer átalakítását, mert
nem érünk el semmit azzal,
ha segélyeket adunk. Ez nem
visz sehová. Ne segélyezzük
az embereket, inkább mun-
kára kell szoktatni, hiszen
láthatjuk, hogy két generá-
ció nõtt fel úgy, hogy nem
dolgozik, csak otthon van. 

A közelmúltban Nagycsé-
csen Nagy Tibor testvérét és
feleségét vesztette el, amikor
november 3-án, hétfõ este
Molotov-koktélt dobtak is-
meretlen tettesek a házba,
majd belõttek a ház ablakán.
A lövedékek egy 43 éves
férfit és egy 40 éves nõt ha-
lálra sebeztek. Ez az ese-
mény tovább borzolta a ke-
délyeket, növelte a feszült-
séget a romák és nem romák
között. 

„Nagy-
c s é c s e n
bûncselek-
mény tör-
t é n t ,
amelynek
felderítését
a rendõr-
ségre kell
b í z n u n k ,
nem sza-
bad talál-
gatásokba
bocsátkoz-
ni. Bízom
b e n n e ,
hogy a
rendõrség
minél ha-
m a r a b b
felderíti az
esetet, és
elfogják a
tettest, vagy tetteseket, és
akkor tudjuk pontosan meg-
mondani, mi történt, kik
voltak az elkövetõk. A me-
gyei rendõr-fõkapitányság,
és a Lungo Drom is arra kér
minden cigány kisebbségi

önkormányzatot, hogy ne
nyilatkozzanak felelõtlenül,
ne szítsák jobban az egyéb-
ként is feszült közhangula-
tot. Még aznap összehívtam
a Mezõkövesdi és térségi ki-
sebbségi önkormányzatok

vezetõit, s azt kértem tõlük,
hogy intsék nyugalomra az
embereket, nem szabad
engedni, hogy erre a cselek-
ményre bárki erõszakkal
válaszoljon ” – emelte ki
Farkas Félix.

NYILATKOZAT

a Nagycsécsen, 2008. november 3-án történt eseményekkel kapcsolatban

Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elõször is részvétét nyilvánítja ki a meggyilkolt áldoza-
tok hozzátartozóinak.

Mélységesen elítéli azt az orvtámadást, amit azon az éjjelen Nagycsécsen az ismert két roma család ellen elkövet-
tek. Elítéli azért, mert minden olyan bûncselekményt el kell ítélni, amely bármely polgártársunk ellen irányul és el kell
azért ítélnünk, mert az erõszak a történelem során soha nem volt elfogadott. Megnyugtatásul a roma és nem roma
lakosságot biztosítjuk, hogy a társadalomban egyetlen egy parlamenti párt sem tudja elfogadni és tolerálni azt a gaztet-
tet, amit az elkövetõk véghezvittek. Semmilyen indokból nem történhet meg, hogy embereket éjjel, álmukban
lemészároljanak; házukat felgyújtsák.

Az ilyen és ehhez hasonló bûncselekmények elkövetése súlyosan veszélyezteti demokráciánkat, a magyar tár-
sadalom békéjét, nyugalmát. Ezért a magyar Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága
azonnali intézkedést vár el a nyomozóhatóságoktól és az ügyben folyamatos tájékoztatást kér.

Az események gyors és alapos kivizsgálása, és az elkövetõk mielõbbi felderítése mindannyiunk elemi érdeke,
ezért is kéri a bizottság erre a rendõrség munkatársait.

Budapest, 2008. november 4.

Balog Zoltán
elnök

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság

A nagycsécsi ház, ahová Molotov-koktélt dobtak.
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ÓZD

Szolgáltatás?
,,Dizájnos civil” próbálkozás?

Régi cél, új
megközelítésben?

Megkerülhetetlen kérdé-
sek villantak fel képzeletem-
ben, amikor a minap elolvas-
tam postámban azt a meg-
hívót, amelyben invitáltak a
Mediátorok Ózd Régiós
Szocioszerviz Egyesületé-
nek soros közgyûlésére, a
regionális viszonylatban is
elismerésre méltó tartalmi és
formai jegyekkel bíró, a
térség non-profit szerveze-
teit szimbolizáló és befoga-
dó Civil Házba.

Szakmapolitikai
ismérvek, tõszavakban

A mediácó – mint tudjuk –
egy latin eredetû szó, jelen-
tése közvetítés. Egy olyan
közvetítõ tevékenység,
amely permegelõzõ, konf-
liktuskezelõ funkciókat ké-
pes betölteni.

Népszerûségét elsõsorban
az alábbi attitûdöknek kö-
szönheti:

– olcsó, gyors,
– önkéntes a részvétel,
– az ügyfél teljes hosz-

szában kontrollálhatja
az ügymenetet,

– alternatív megoldá-
sokra van lehetõség, s
végül

– a felek maguk juthat-
nak megoldásra.

Ezeken túlmenõen, rend-
kívül alacsony az eszköz- és
helyigénye, kiváló terep a
társadalmi párbeszéd bõvíté-
sére, az esélyegyenlõségi re-
pertoár színvonalának javí-
tására.

Egyre nyilvánvalóbbá vá-
lik tehát, hogy a közösségi
létformák valamennyi terü-

letén, a civilek fokozottabb
bevonása révén javulhat a
közszolgáltatások színvo-
nala, a mobilizáló képesség,
az önkéntesség, vagyis a
helyi döntésekbe való bele-
szólási képesség.

Mindezeknek az elõ-
nyöknek a felismerése, po-
tenciális megléte önmagá-
ban még mindössze csak az
egyik komponens mûködte-
tésének puszta lehetõsége.
Kihasználása érdekében
szükség van egy olyan
szemléletmódra, amely en-
nek a dimenziónak a men-
tén, de régióspecifikusan
próbálja meg orientálni a
szûkebb és tágabb értelem-
ben megélhetõ hétköznapi
valóságot a konfliktuskeze-
lés és -megelõzés korszerû
eszközeivel. Mindkét esz-
köztár egyformán fontos,
egymás nélkül nem is létez-
hetnek, de napjaink közéle-
tének mentális és morális
vonulatai egyre inkább a
megelõzést helyezik elõtér-
be a szükségletek palet-
táján.

Ez lehet hosszú távon az
egyik garanciája annak,
hogy könnyebbé és rendsze-
resebbé válhat az átjárható-
ság a különféle érdekalapú
közösségek és a civil társa-
dalom közszereplõi között.

– Hogyan képzeli el az
egyesület ezeknek a lexiká-
lis tételeknek a hétköznapi
megjelenítését?

– Elkészült az egyesület
Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata (SZMSZ), megfo-
galmazásra és közreadásra
került a mediátori tevékeny-
ségi kör leírása – mondja
Kónya Béla elnök.

Ennek a „kottának” el-

sõdleges szerepe, hogy
minden egyes mediátor
alapelvként kezelje az írás-
beliséget, a végzett munka
során pedig eredményes-
séget, hatékonyságot, siker-
orientáltságot, a permanen-
ciát, a modellértékûséget,
mindent összevetve, a siker-
orientáltságot tekintse ren-
dezõelvként. Mindez persze
csak egy konkrét tárgyi,
technikai, személyi struk-

túra megteremtése esetén
képzelhetõ el, amely most
került megnevesítésre az
elfogadásra javasolt SZMSZ-
ben.

A kijelölt mûködési terület
Ózd város, és vonzáskörze-
tébõl a hangonyvölgyi és a

nádasdvölgyi települések,
illetve az itt létrehozott „kö-
zösségi pontok”, mûködtetõi
pedig a hálózatot megsze-
mélyesítõ mediátorok. En-
nek otthont adó módszertani
bázisa a Civil Házban mû-
ködõ Szocioszerviz.

Arra a kérdésre, hogy a
személyi kompetenciák so-
rába kik és hogyan kerültek
kiválasztásra, kik az arra
megnevesített személyek,

azt a választ kaptuk, hogy
õket a területileg érintett he-
lyi közösségek, civil szerve-
zetek, kisebbségi önkor-
mányzatok delegálták, az
ügy iránt mélységesen elkö-
telezett önkéntesek közül.
Az abszolút civilséget mi

Kónya Béla elnök.



2008. novemberLD22

sem jellemzi jobban, mint
az, hogy a programba „be-
nevezõk” között van nyugdí-
jas agronómus, muzeológus,
varrónõ, óvónõ, szociálpe-
dagógus, újságíró, cigány
vezetõ, könyvelõ, háziasz-
szony stb.

A kezdeményezett együtt-
mûködési megállapodások
egyre szélesedõ körben talál-
nak pozitív visszhangra, s
egyre érezhetõbb az egye-
sület törekvései után való
érdeklõdés.

– Mik lehetnek a közeleb-
bi és a távolabbi célok? –
kérdezem az elnököt.

– Sommázva és tõszavak-
ban úgy tudnám ennek az
alapfilozófiáját megfogal-
mazni – mondja az elnök –,
hogy:

– partneri együttmûkö-
dés a legfejlettebb de-
mokráciatechnika, a
mediáció meghono-
sítása és elterjesztése
területén,

– küzdelem a társadal-
mi kirekesztettség és
szegénység ellen,

– különféle mediációs
technikák, szolgálta-
tások elterjesztése,

– a partnerségi kapcso-
latok modellezése.

Mondhatnánk úgy is, hogy
a mediáció a társadalmi pár-
beszédnek egy olyan „arti-
kulált” formája, amelynek
során a konfliktusok keze-
lése áll a szándék és a cse-

lekvés homlokterében, de az
is elsõsorban a megelõzés
primátusát tekinti mérvadó-
nak.

Egyes megközelítések
szerint „a mediáció az
egyeztetés mûvészete, a köz-
vetítés tudománya”. Hogy
ez miként észlelhetõ a min-
dennapok gyakorlatában,
arra most kísérletet tesz a
fentebb taglalt önkéntes civil
szervezõdés.

Józsa Zoltán

A nonprofit szektor
szervezetspecifikus rendszerben,

Ózd térségében

Történeti visszatekintés egy konkrét mediátori tevékenységet Ózdra és térségére adaptáló
szervezet közéleti szerepvállalását illetõen.

A rendszerváltást köve-
tõen hazánkban is, mint
szerte a volt szocialista or-
szágokban, elindult a civil
társadalom újjászületése,
számos egyesület, alapít-
vány kezdte el tevékenyke-
dését.

Nem történt ez másképpen
a nagy ipari termelési és
közéleti hagyományokkal,
ugyanakkor drámai foglal-
koztatási és szociálpolitikai
traumában vegetáló, mint-
egy negyvenezer fõs Ózd
városában és a vonzáskörze-
tében élõ közel ugyanennyi
lakosú térségben sem.

Országos viszonylatban
„tempósabban”, helyi vi-
szonylatban „komótosab-
ban” ugyan, de egyértelmû-
en lezajlott a civil társada-
lom emancipációjának for-
gatókönyve. Mind a kor-
mányzati, mind az üzleti
szféra szemében elismert
szereplõkké kezdtek válni –
a sokszor gyanakvással kí-
sért – civil szervezetek;

mintegy háromszektorúvá
vált a hazai társadalmi in-
tézményrendszer.

Ez a folyamat azonban
sem térben, sem idõben nem
folyt, s jelenleg sem folyik
egyenletesen. Jelentõsek a
különbségek egyfelõl a te-
lepülések hierarchiájában,
másfelõl földrajzi értelem-
ben. Nyomon követhetõ egy
tapintható nyugat–keleti fá-
ziseltolódás, valamint a
makro- és mikrorégiók kö-
zötti gazdasági-társadalmi
adottságok tekintetében is
karakterisztikus „szereposz-
tás” figyelhetõ meg.

A „helyi ügyekbe való
beleszólás” kezdetben (he-
lyenként napjainkban is) az
önkormányzatok húzódozá-
sával találkozott. Annak
ellenére is, hogy a civil szek-
tor megjelenése és aktivi-
zálódása általában mindig
valami hiányjelenséghez
volt köthetõ. Nevezetesen,
ez egyfajta „közösségi vá-
lasz” is volt a helyi társada-

lomban megjelenõ, kielégí-
tetlen igényekre.

Késõbb aztán, bár nem
mindig önszántukból, össze-
találkoztak néhány, „szem-
bejövõ”, arra predesztinált
civil faktorral, akik aztán
„missziót” vállaltak egy-egy
kisebb, nagyobb térségben,
vonzáskörzetben, kiváló
helyzetfelismerõ-képesség-
bõl, vagy átlagon felüli ori-
entációs adottságaikból adó-
dóan. Mint például a követ-
kezõkben taglalt esetben is.

A tényleges tevékenység
megindulása

Helyi vonatkozások

Egy ilyen jellegû mérföld-
kõnek tekinthetõ Ózd vi-
szonylatában az az idõszak,
amikor az 1994-ben létrejött
Partners Hungary Alapít-
vány (PHA) a „kilencvenes”
évek második felében „el-
kezdte szemügyre venni” az
ózdi térségben a „non-profit
valóságot”.

„Bevállalta” az úttörõ sze-
repet, létrehozta a városi és
térségi „Civil Kerekasztal”-t,
sõt annak különféle, szakmai
szekcióit. Ezzel mondhatni
egy bizonyos korszak, a civil
idõszámítás vette kezdetét
ebben a régióban is.

A folyamat tehát elindult,
a kooperáció és az integrácó
létezik, tapintható.

Többszöri nekirugaszko-
dás után ugyan, de 2007 ele-
jén megtörtént a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei
Cégbíróságnál az elsõ, me-
diációs „profilú”, Ózd térsé-
gi civil szervezet, az „Észak-
magyarországi Mediátorok
Egyesülete” elnevezésû ala-
kulat bejegyzése.

Kapcsolati tõke,
szélesebb körû,

országos és
nemzetközi relációk

A Partners Hungary Alapít-
vány a 2008. év beköszönte
táján már közel egy évti-
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zedes jelenlétet tudhat maga
mögött az ózdi térségben.

Korszakos jelentõséggel,
módszertani fejezetet nyitó
szakmai értéktartomány
alapjainak lefektetésével a
mediációs tevékenység ózdi
lokációban való meghonosí-
tását mintaszerû módon va-
lósította meg az Alapítvány,
igen magas szinten kvalifi-
kált szakmai kollektívája ré-
vén.

Az alapítvány elsõdleges
célja a demokratikus átala-
kulással együttjáró konflik-
tusok megelõzését és keze-
lését tûzte ki célul. Lépésrõl
lépésre formálódott a Nem-
zetközi Partners Hálózat,
melynek pilléreit a különféle
honi – egymással együtt-
mûködõ, de egymástól füg-
getlen – civil szervezetek
alkotják. Alapfilozófiájuk
szerint egy társadalom hosz-
szú távú mûködésének alap-
vetõ feltétele, hogy alterna-
tív konfliktuskezelõ tech-
nikák kerüljenek meghono-
sításra a hétköznapok gya-
korlatában. Ennek az esz-
köztárában pedig elen-
gedhetetlen kellék a társa-
dalmi párbeszéd kialakulása,
valamint az eltérõ vo-
násokkal bíró társadalmi
rétegek, csoportok érdekei-
nek megfelelõ artikulálása,
egyeztetése. Egy szemlé-
letváltási kultúra megterem-
tésének folyamata is ez.

Küldetésvállalás

Innovatív szerepvállalásuk a
tevékenység iránti közér-
deklõdést érzékelhetõen mo-
tiválta mind az önkor-
mányzati, mind a civil szfé-
rában.

Megvalósult a projekt
alapvetõ célkitûzése, önszer-
vezõdés útján, de az Alapít-
vány szakmai gesztorsága
mellett „felállt” a fentebb ne-
vesített civil szervezet. A
megalakulást közvetlenül
követõ hónapokban azonban
az alapítvány – feltehetõen
más irányú lekötöttségei
okán – „hagyta önállóan

lábra állni” a helyileg „Me-
diátor Centrum” nevet kapó
képzõdményt.

A kezdõ lépések

Az egyesület rendeltetéssze-
rû mûködése, az említett atti-
tûdöktõl függetlenül, kezde-
tét vette. Már a cégbírósági
bejegyzés realizálódását
megelõzõen, az Ózd Városi
Polgármesteri Hivatal a vá-
ros Civil Házában kiutalt
egy irodahelyiséget az egye-
sület számára. Az igazán
méltányosnak nevezhetõ bá-
násmód folytán, rendkívül
kulturált környezetben in-
dulhatott meg a tervezett te-
vékenység. A térségi vi-
szonylatban is méltányos
tartalmi és formai feltétel-
rendszer folytán szinte min-
den alaki követelménynek
megfelelt az induló helyzet.

Az objektív feltételrend-
szer – mondhatni optimum-
közeli szinten – adott volt,
ezt lehetett, illetve kellett tar-
talommal megtölteni.

Dokumentatív megjelenési
formák

Elkészült néhány írásos
anyag, megindult a szemé-
lyes kapcsolatfelvételi folya-
mat, minden önkormányzat
polgármesteri hivatalába el-
nöki látogatás keretében ke-
rültek kivitelre a PR-jellegû
bemutatkozó anyagok. Ezek
a látogatások egyben elõké-
szítõ mozzanatai voltak a
késõbbre tervezett együtt-
mûködési megállapodások-
nak.

Tekintettel arra, hogy az
egyesület rövid élettartama
folytán önállóan pályázni
még nem volt jogosult, ezért
a konzorciumban való rész-
vétel eszközéhez folyamo-
dott. Alapvetõ célként vál-
tozatlanul a Nemzeti Civil
Alapprogram rendszerébe
való bekapcsolódást tekin-
tette a frissen megalakult
egyesület, így egy májusi
tenderre kettõ témakörben
pályázatot adott be a veze-

tõség. Az alkalmi partner a
Szövetség az Integrációért
elnevezésû civil szervezet
volt, akivel az elsõk között
hozott létre az egyesület írás-
beli, hosszú távra szóló
együttmûködési megállapo-
dást. Bár a pályázatok nem
nyertek, témaválasztásuk
felfogható jövõképi üzenet-
ként. Tanulságokkal azon-
ban bõségesen szolgált ez a
szereplés, tekintve, hogy a
pályázati kiírás és elbírálás
egzaktsága és civilbarátsá-
gának korrektsége ébreszt-
hetett némi kétséget a pá-
lyázókban.

Ezzel együtt – kudarc-
élményen túlmutatóan –
kezdetét vette az a tudatosan
orientált lépéssor is, amely
további partneri kapcsola-
tokat terelt a dokumentált
együttmûködések irányába.
(Csak a nagyobb partnerek
közül néhány a teljesség
igénye nélkül: Vöröskereszt
Ózd Térségi Szervezete,
Mozgáskorlátozottak Re-
gionális Szervezete, Besz-
terczey Alapítvány, Speciális
Iskola Centrum, /SPIC/,
Arló Nagyközség Kisebb-
ségi Önkormányzata stb.)

A fentebb már említett
PR-tevékenység eszközei
útján az egyesület stábja
minden alkalmat megraga-
dott a nyilvánosság elõtt
való megjelenésre. Élõ adás-
ban mutatta be az elnök a
frissen alakult egyesületet az
Ózd Városi Televízióban, in-
terjút adott az Észak-Ma-
gyarország címû megyei
napilapban, a Kapu, a Vilá-
gunk, a Lungo Drom stb.
országos médiumokban je-
lent meg rövidebb-hosszabb
cikkanyagok formájában tu-
dósítás a szervezet ala-
kulásáról, indulásáról.

Továbblépési szándékok,
elképzelések

A megalakulást követõ
elsõ év zárásakor egyik leg-
fontosabb feladat egy kor-
rekt, tárgyilagos, a kritika-
önkritika eszközével reáli-

san élõ, úgynevezett „zár-
számadást” elvégezni, és az
ügyben érintettek számára
közkinccsé tenni.

Az érdemi tevékenység
értékelésének taglalását
megelõzõen azonban rögtön
elõre kell bocsátani két na-
gyon lényeges körülményt.
Nevezetesen, a puszta léte-
zés két alappillérét, az ob-
jektív és a szubjektív felté-
telek meglétét.

Kezdve a szubjektív szem-
pontokkal, feltétlenül szük-
séges egy projekt életre
keltéséhez egy képletes ér-
telemben „adó- és vevõállo-
más”. Az elsõ szerepkört ki-
válóan betöltötte ötletgazdai
minõségében a Partners
Hungary Alapítvány. A má-
sodik (a vevõi) szerepkört
már kevésbé magasztos jel-
zõkkel, de a végeredményt
illetõen, egy tárgyiasult for-
mát öltött cégbírósági be-
jegyzéssel fémjelezheti a
többnyire csak a lelkesedés-
bõl „táplálkozó” alapító kol-
lektíva.

Ami az objektív feltételek
alakulását illeti, az Ózd Vá-
ros Önkormányzata által lét-
rehozott és mûködtetett Ci-
vil Ház olyan korrekt és épí-
tõ jellegû fogadókészséget
tanúsított, melynek révén az
érdemi mûködés tárgyi,
technikai feltételei a legopti-
málisabb módon valósultak
meg.

A „bemutatkozás” elsõ
esztendejét feltehetõen pozi-
tív elõjellel értékelhette a
„szállásadó”, tekintve, hogy
az év végén átadott új, kor-
szerû és rendkívül esztétikus
környezetbe átköltözõ Civil
Házban kapott otthont az
egyesület. Többek között ez
is inspirálta a vezetõséget
arra vonatkozóan, hogy
újabb, szervezetfejlesztési
innovációkban kezdjen gon-
dolkodni. Alapvetõ cél a me-
diáció Ózd térségi meg-
honosítása és elterjesztése,
valamint egy, az egész tér-
séget átfogó, regionális ha-
táskörrel bíró, konfliktus-
kezelõ hálózat létrehozása és
mûkõdtetése.
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„Elnök Úr, Tisztelt Orszá-
gos Gyûlés!

A „Lungo Drom” Kollé-
gium október 10–12. között
tartotta foglalkozását, Laki-
teleken, ahol többek között
azt is vizsgáltuk, hogyan
érint a pénzügyi válság ben-
nünket, cigányokat. 

Utoljára ilyen nagy világ-
válság 80 éve volt, és biztos,
hogy azt az akkori cigányság
nagy része nem is érzékelte,
mert nem élt benne a társa-
dalomban, hanem az alatt lé-
tezett. Ma azonban más a
helyzet! Ma már van mit fél-
tenünk. 

Hiszen: van cigány közép-
osztályunk. A cigány kõmû-
vesbõl lett vállalkozónak ép-
pen most kellene új hitel, el-
viselhetõ adó- és járulék-
rendszer, hogy tovább tudjon
lépni és alkalmazottainak
számát növelni. Van értel-
miségünk, alkalmazotti réte-
günk, fõiskolán, egyetemen
tanuló gyermekeink, akiknek
a sorsa nagyban függ attól,
hogy merre fordul a politika,
folytatódik-e az ország hal-
doklása vagy jön-e valami új.
Van tisztes szegénységben
élõ rétegünk, akik éppúgy
küszködnek, mint a magyar
többség hasonló rétege. Õket
a nyomorba való visszacsú-
szás veszélye fenyegeti. Van
sajnos egy nagyon széles

mélyszegénységben élõ réte-
günk, amely nem tud, vagy
nem akar integrálódni. Leg-
inkább közülük kerülnek ki
azok, akik antiszociális ma-
gatartásukkal megkeserítik a
környezetük életét, tönkre-
téve saját és a gyermekeik jö-
võjét is. Van tehát veszte-
nivalója a cigányságnak a
nagy világválságban, amely
Magyarország esetében
összekapcsolódik az MSZP-
SZDSZ kormány által uralt
ország külön belsõ válságá-
val. A társadalmi integráció
mellett a nemzeti integráció
folyamata is megakadt.
Többség és kisebbség, ma-
gyarok és cigányok együtt-
élése bonyolultabbá, feszül-
tebbé, ellentmondásosabbá
vált. A baj három oldalról fe-
nyeget. Elõször is a több-
ségnek elege van a cigány-
ság társadalmi együttélés
szabályait be nem tartó ré-
szének antiszociális maga-
tartásából. Másodszor a ci-
gányság többségét kitevõ
tisztességes részének elege
van abból, hogy az elõzõ
csoport miatt kollektíven
megvessék, kirekesszék,
bûnbakként a társadalom
összes bajáért õket okolják.
Harmadrészt aktivizálta ma-
gát az a politikai alvilág,
amely manipulálja ezt az et-
nopolitikai folyamatot, ger-
jeszti és kihasználja az etni-

kai feszültségek növekedé-
sét. 

Árulkodó jel, hogy a
„megélhetési jogvédõk” és
a szélsõjobbos cigánygyû-
lölõk célja ugyanaz: az et-
nikai ellentétek elmélyítése.
Nem lehet véletlen, hogy a
közös ellenség számukra
nem a roma integrációs
programot elherdáló kor-
mány, hanem a magyar-ci-
gány megbékélést keresõ
mérsékelt Fidesz. Felelõs
ennek a helyzetnek a kiala-
kulásáért a cigány értelmiség
egy része is. Mert a cigány
értelmiség egy része arra tö-
rekszik, hogy szembeállítsa
a cigányságot a társadalom
többségével. Hiszen minél
nagyobb a konfliktus, a bot-
rány, annál sikeresebb az el-
terelés a súlyos, valós tár-
sadalmi problémákról, gon-
dokról. Ezt szolgálják a ki-
vásárolt, kormányzatot ki-
szolgáló cigányvezetõk. Ma
az egyik oldalon azt állítják,
hogy a cigányság maga fe-
lelõs minden rosszért, amely
vele, vagy vele kapcsolatban
történik. A másik oldalon a
mentegetés, a felelõsség tár-
sadalomra való áthárítása fo-
lyik. Ez egy értelmetlen vita.
Mindenkinek megvan a ma-
ga felelõssége, abban a mér-
tékben, amennyi lehetõség
és cselekvési szabadság ju-
tott neki osztályrészül – ez

még a legszegényebb ember
esetében sem nulla. Azon-
ban a lehetõségekkel ará-
nyos felelõsségvállalás érte-
lemszerûen a tanultak, értel-
miségi sorba jutottak ese-
tében nagyobb. Az Orbán-
kormány idején megindított
ösztöndíjprogram indította
el sok, ma már felelõs pozí-
ciót betöltõ cigány értel-
miségi pályáját. Saját közös-
ségük iránt érzett felelõs-
ségük mellett azonban a sa-
ját maguk iránt érzett fele-
lõsségre is fel kell hívni a
figyelmüket. Kötelességük
ugyanis, hogy tisztán lássák
azt, ami velük és körülöttük
történik. Ne engedjék magu-
kat becsapni, megtéveszteni,
kivásárolni, politikai játék-
szerként felhasználni! Ne
ugorjanak be a provokációk-
nak! Ne azonosítsanak egy
maroknyi elvakult, ostoba
szélsõjobboldalit vagy pro-
vokátort a magyar nemzet-
tel! Saját érdekük és közös-
ségük érdeke is ezt kívánja.

Az új stratégia kidolgozá-
sához hívjuk a cigány értel-
miség új generációját. Azo-
kat, akik nem járatták le ma-
gukat és az ügyet, azokat,
akik nem adták el magukat,
azokat is, akik a kormány
szolgálatában függetlenek
tudtak maradni, akik nem ér-
telmiségi gõggel, nagyké-
pûséggel, hanem együttér-

NEMZETI FÓRUM

A Lezsák Sándor által vezetett Nemzeti Fórum 2008. október 19-én tartotta III. Országos
Gyûlésének harmadik napját, Budapesten. A tanácskozáson a Fórummal szövetségben lévõ
pártok és szervezetek képviselõi szólaltak föl. Mindannyian kihangsúlyozták – különösen a
jelenlegi politikai és gazdasági helyzetre való tekintettel – szövetségük fontosságát. 

,,A cigány politikát fel kell emelni
a nemzetpolitika szintjére.”

Az alábbiakban Farkas Flórián, a Lungo Drom elnökének elõadását közöljük.
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zéssel és alázattal közeled-
nek saját népükhöz. Nincs
szükségünk arra, hogy egy-
két tucat szociológiai, poli-
tológiai, polgárjogi szakkife-
jezést papagáj módjára is-
mételgetve íróasztal mögül
kioktassanak bennünket. De
szívesen látunk mindenkit –
cigányt és magyart egyaránt
–, aki szaktudását kamatoz-
tatva valóban az ügy szolgá-
latára akar lenni.

Az egyik szélsõjobboldali
fórum felháborodott azon a
kijelentésemen, hogy „a ci-
gányság a magyar nemzet
része, aki tehát cigányelle-
nes, az egyben magyarelle-
nes is.” Ezt most megismét-
lem és megkérdezem: van-e
olyan bolond közösség,
amely egy vele együtt élõ
másikat ellenségévé tesz,
amikor a szövetségesévé is
tehetné? A cigányság éppen
most alakítja ki modern et-

nikai tudatát. Ebben az áta-
lakulásban óriási energiák
rejlenek, amelyek elõre len-
díthetik, de meg is béníthat-
ják az ország fejlõdését. Na-
gyon is gyakorlati kérdésrõl
van szó: egy ma születõ ci-
gány kisgyereknek harminc
év múlva el kell tartania saját
magát és családját, valamint
még két nyugdíjast. Mind-
egy-e tehát, hogy a nemzeti
szolidaritási közösségbe tar-
tozó értéktermelõ, adófizetõ
munkás, alkalmazott, vállal-
kozó lesz-e, vagy a kirekesz-
tõk által elvadított, cigány-
ellenességre magyarellenes-
séggel, erõszakra erõszak-
kal válaszoló eltartott? Va-
jon magyar érdeket szolgál-
nak azok, akik cigányellenes
uszításukkal vagy jogvéde-
lemnek álcázott konfliktus-
gerjesztéssel egymás ellen
hergelik ezt a két együttélés-
re ítélt közösséget?

Ezt nemcsak nekünk, ci-
gányoknak kellene hangsú-
lyoznunk, hanem szövetsé-
günk egészének is. Egyértel-
mûvé kell tenni, hogy amit
ma a szélsõjobb cigány ügy-
ben mûvel, az nem a nemzet
érdeke. Acigányság számára
is el kell magyarázni, hogy
az a közeg, ahonnan a ci-
gánygyûlölet jön, nem
egyenlõ a magyar nemzet-
tel! 

Szövetségünk bizonyítéka
a korrekt politikai partner-
ségnek. Ez azonban részint
folyamatos megújításra szo-
rul, részint tovább fejlesz-
tendõ. A politikai partnerség
érdekalapú. Ennél tovább
kell menni, mélyíteni és szé-
lesíteni kell ezt a kapcsola-
tot. A cigánypolitikát fel kell
emelni a nemzetpolitika
szintjére. Ezen az alapon le-
het a helyére tenni a cigány-
ellenességet is. A társadalmi

integrációhoz és a hatékony
szociálpolitikához új straté-
giára és új módszerekre van
szükség. Újra kell gondol-
nunk a felelõsség kérdését is.
Az, hogy sok primitív ember
gondolkodásában a cigány-
ság a bûnbak az ország ba-
jaiért, nem ok arra, hogy mi
egy fordított bûnbak-elmé-
letet alkalmazzunk, amely
szerint a cigányok semmi-
ben nem felelõsek, minden
baj oka a társadalmi körül-
ményekben, a többség elõ-
ítéleteiben keresendõ. Túl
kell lépnünk a szorosan vett
cigányügyön. Kell, hogy le-
gyen véleményünk a gaz-
daságfejlesztésrõl, az oktatás
egészérõl, a nyugdíjreform-
ról, a közbiztonságról, sõt a
külpolitikáról is. 

A Lungo Dromnak min-
denhez van köze, ami ebben
az országban történik.

Az MDF-bõl törvénytelenül kizárt, és a kizárások miatt
kivált országgyûlési képviselõk 2004 õszén, Lezsák Sándor
vezetésével megalakították a Nemzeti Fórum Egyesületet.
Alapítók: Balogh László, Dr. Balsai István, Csampa Zsolt,
Ékes József, Font Sándor, Fülöp István, Dr. Horváth
Balázs †, Dr. Kelemen András, Lezsák Sándor, Dr.
Medgyasszay László, V. Németh Zsolt, Pichler Imre,
Püski András, Szászfalvi László.

A Nemzeti Fórum célja a magyar nemzet és a magyar
haza szolgálata. A keresztény kultúra szellemi és erkölcsi
értékei mentén gondolkodó és cselekvõ társadalom össze-
fogása. Küzd a közélet tisztaságáért, az igazságért szavakkal
és tettekkel. ANemzeti Fórum elutasít és elítél minden olyan
cselekedetet, amely alkalmas mások megfélemlítésére,
valamint hazánk vagy a demokrácia lejáratására.

A Nemzeti Fórum fontosnak tartja az aktív szervezõ-
dést, összefogást, mind társadalmi, mind politikai szinten.
2005 júniusában a Nemzeti Fórum Egyesület együttmû-
ködési megállapodást kötött a Fidesszel, és ettõl a naptól
kezdve a SZÖVETSÉG teljes jogú tagjaként folytatta
tevékenységét. Orbán Viktor a megállapodás aláírásakor
mondott szavait idézve: „Egy hajlíthatatlan, rendíthetetlen
nemzeti erõvel köt a Fidesz megállapodást, egy olyan erõ-
vel, melyre biztosan igaz a Szózatnak az a szava, hogy ren-
dületlenül”. 

Az elmúlt két és fél évben a Nemzeti Fórum erõsödött,
és méltó partnerként, a lakiteleki nyilatkozat törekvéseinek
képviseletével megmutatta, képes közösségi munkára, ál-
dozatra. Az Egyesület szervezetet állított minden megyében,
több városban, és jelenleg egy Ifjúsági Klubhálózat kiala-
kítása van folyamatban. Ennek eredményeként az Elsõ Or-
szágos Gyûlését (2006. március 4.) követõen, az ország-
gyûlési választásokon 9 egyéni, és 3 listás mandátumot szer-

zett a Parlamentben, és a megalakuló Országgyûlés az
Egyesület elnökét, Lezsák Sándort a Parlament alelnökének
választotta. 

A Nemzeti Fórum munkacsoportjai: az egészségpoli-
tikai, a gazdaságpolitikai, az oktatási, a környezetvédelmi, a

külügyi, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési, az ’56-os –
szakemberekkel, aktívan dolgoznak, mely munkák fontos
szerepet kaphatnak egy új kormányprogram megterem-
tésénél. 

A Nemzeti Fórum egy olyan társadalmi és politikai
erõtér képviselõje, amely az elmúlt 20 esztendõ kapcsolat-
rendszerébõl alakult ki és tartott össze jóban és rosszban
egyaránt. Ez az összefogás, amely népben, nemzetben el-
kötelezett és cselekvõ, erkölcsi kötelességet érez a társa-
dalom és hazánk állapota iránt. Fontos, hogy érték legyen a
hit és az erkölcs, a munka, a tudás, a másik emberre való
figyelés, a gondolkodás, a cselekvés. 

Forrás: www.nemzetiforum.hu

A Nemzeti Fórum története

Lezsák Sándor,
a Nemzeti Fórum

Egyesület elnöke.
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DESHUPANZHTO LECKA

Tanuljunk cigányul!

Po koncerto

O Petro thaj e Silvia po koncerto kamen te zhan. Von zurales kamen le diskovosko bashajipe. Vorbisardine,
hoj savatone ratyine zhan te ashunen jekh koncerto. O Petro aba dikhlas ando nyevipe kaj si koncerto sava-
tone. Ratyine duj koncertura si, jekh poposko koncerto thaj jekh rokosko koncerto. Von kode gindyisardine,
hoj po poposko koncerto zhan. O koncerto andel foroska kulturako kher si oxto chasongo thaj o grupo
Ramaslo bashavel. Von maladyon angla la kulturako kher efta chasongo. Von trubul te kinen anglunovar bile-
to po koncerto. Von numa duj zhene zhan, ke la Silviako phral chi zhanglas te zhal lenca, pale kamlas. Leska
piramnya si butyi, anda kado o Shanyi korkorro chi kamlas te avel.

Kaj e kassa:
– Lashi ratyi! 
– Lashi ratyi vi tumenge! 
– Ame kamas te kinas duj biletura adyes po koncerto. Si inke bileto?
– Baxt situme, ke inke sima duj biletura.
– Zurales lasho-j! Sode trubul te potyinav?
– Jekh bileto mol duj miji forintura, trubul te potyines shtar miji forintura.
– Mishto-j. Le!
– Nais tuke, kathe-j le biletura!
– Vi tuke nais! Ash Devlesa!
– Zhan Devlesa!
Ando vudar:
– Lashi ratyi! Mangav le biletura!
– Kathe-j!
– Nais! Lashi voja tumenge!
Po koncerto:
O grupo Ramaslo bashadas zurales shukares. Le shave thaj sheja kheldine po koncerto. O grupo gilya-

belas deshupanzh gilya thaj sa manushen lashi voja sas.
Pala o koncerto o Petro thaj e Silvia geline khere. Von baxtale-j, hoj pe jekh lasho koncerto sas.

Koncerten

Péter és Szilvia koncertre akarnak menni. Õk nagyon szeretik a diszkó zenét. Megbeszélték, hogy szombat
este mennek el egy koncertre. Péter már megnézte az újságban, hol van szombaton koncert. Este két koncert
van, egy pop- és egy rockkoncert. Úgy gondolták, hogy a popkoncertre mennek. A koncert a városi kultúr-
házban van nyolc órakor, és a Ramaszló együttes játszik. A kultúrház elõtt találkoznak hét órakor. Elõször
jegyet kell venniük a koncertre. Õk csak ketten mennek, mert Szilvia testvére nem tudott menni velük, pedig
akart. A barátnõjének dolga van, ezért Sanyi egyedül nem akart  jönni.

A kasszánál:
– Jó estét!
– Jó estét nektek is! 
– Két jegyet akarunk venni ma a koncertre. Van még jegy?
– Szerencsétek van, mert még van két jegy.
– Nagyon jó! Mennyit kell fizetnem?
– Egy jegy 2000 forint, 4000 forintot kell fizetned.
– Jól van. Tessék.
– Köszönöm, itt vannak a jegyek.
– Neked is köszönet! Viszlát!
– Viszlát!

Új rovatunkban azoknak szeretnénk kedvezni, akik még nem tudnak, de szeretnének meg-
tanulni cigányul. Terveink szerint a sorozat végére alapfokon elsajátítható lesz a nyelv.
Észrevételeiket, javaslataikat Szerkesztõségünk címére várjuk.
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53. Összetett szavak

diskovo–diszkó

bashajipe–zene

ashunel– hallgat, figyel

nyevipe–újság

kulturako kher–kultúrház, 
mûvelõdési ház

bashavel–zenél

oxto chasongo–nyolc órakor

bileto–jegy

kassa– pénztár

gilyabel–énekel

gilyi–ének

A bejáratnál:
– Jó estét, kérem a jegyeket!
– Itt vannak!
– Köszönöm. Jó szórakozást!
A koncerten:
A Ramaszló együttes nagyon szépen játszott. A fiúk és a lányok táncoltak a koncerten. Az együttes 15 dalt

énekelt el, és az embereknek nagyon jó kedvük volt.
A koncert után Péter és Szilvia hazamentek. Szerencsések, hogy jó koncerten voltak.

(Részlet Géczy József  „Shukar romani shib” címû jegyzetébõl)

Szavak:

Nyelvtan:

Az összetett szavak két önálló jelentésû fõnévbõl állnak. Összeolvadva egy önálló jelentésû fõnevet kapunk. A
magyar nyelvben más nyelvekhez hasonlóan csak egymás mellé tesszük õket, és már kész is van az összetett szó. A
cigány nyelvben az összetett szavak mindig birtokviszonyt jelentenek. 

Pl.: faluház  – a falunak a háza: le gavesko kher.

54. A birtok ragozása

A cigány nyelvben is a birtokviszonyban lévõ fõnevet tovább ragozhatjuk. A birtoknak is lehet például akár bir-
toka is.

Pl.: alanyeset: le shavesko dad, tárgyeset: le shaveske dades, eszközhatározó eset: le shaveske dadesa,
birtokos eset: le shaveske dadesko kher.

A birtokos melléknevek végzõdését a már tanult szabályok szerint kell egyeztetni azzal a fõnévvel, amelyiknek
a birtokosa.

Gyakorlatok:

1. Alkossunk összetett szavakat
városház, anyanyelv, utcasarok, lépcsõház, vízóra, csizmaszár, anyaföld, nyakkendõ

2. Fordítsuk le az alábbi mondatokat!
A barátom testvérével akartam találkozni szombat délután. A szobabiciklivel sokat dolgozom minden
nap, hogy erõs legyek. A feleségem húgának a kocsijával megyünk mi is Budapestre. Az orvosod
feleségével jártam én is iskolába. A barátod piros kocsijában hagytam a telefonom.

bashavel–zenél
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ol volt, hol nem volt, túl az
Óperenciás tengeren, de
az Üveghegyen innen,
élt egy daliás király.

Ennek a királynak volt egy szép
lánya. A király éppen most nõsült
másodszor, mert az elsõ
feleségét elvitte a kólika.

Szerencséjére másod-
jára olyan szép feleséget
talált, hogy hét megyében
nem volt párja. Boldog
volt a király. Acsarkodtak,
pletykáltak az irigyei. Azt
beszélték, hogy a királyné
boszorkány. Bûbájosság-
gal, mindenféle füvekkel
teszi szebbé magát, mint
amilyen. 

Hiszen a szépítés nem
is lett volna baj, hanem a
lakodalom után az is köz-
szájon forgott, hogy a
királynak három nap az
élete. Addig kimulatja
magát a menyecske,
utána megmutatja az urá-
nak az utat a túlvilágra.
Persze, hogy a királynak
senki nem szólt, mert nem
mert szólni. Õ meg a nagy
boldogságban észre sem
vette, hogy eltûnt a lánya. Tul-
picává átkozta a boszorkány. Éj-
szakánként fehér kutya képében a
boszorkány végkimerülésig haj-
szolta Tulpicát.

Csoda ezek után, hogy végig-
aludta a nappalokat a királylány?
Az elsõ este, amikor a Tulpicát ül-
dözte a nagy fehér kutya, az útke-
resztezõdésben összetalálkozott
egy legénnyel: Miklóssal, aki a
kedvesétõl ment haza. Elkapta a

legényt a fehér kutya. Meg-
szaggatta, megugrasztotta, bele-
harapott az inába. Hetekig kúrálta
az orvos, de segíteni nem tudott
rajta. Azt mondta, veszett kutya
volt. Siratta a rokonság, a meny-

asszony. Hiába. Megsajnálta a
családot a király, örökös fejpénzt
utalt ki részükre. Segélyt, amit
soha senki el nem vehet tõlük. Jól
jött a kis pénz, de nem támasztotta
fel Miklóst.

Második este is útnak indult a
boszorkány fehér kutya képében.
El ne felejtsem mondani, hogy az
urát megitatta macskagyökér teá-
val, attól úgy aludt, mint a tej. A
fehér kutya most is zavarászta

Tulpicát. Tulpica menekült árkon,
bokron, kerítésen át. Utána a fehér
kutya. Egyszer, amikor egy ke-
rítést ugrott át a fehér kutya, pon-
tosan egy lánynak a nyakába
ugrott, aki késõeste jött haza a

beteg nagyanyjától... A
lány a kutyától úgy meg-
ijedt, hogy egy sikítás, és
rögvest szörnyet halt. Er-
re a sikításra rohant ki a
házból az anyja, hogy
megnézze, mi a baja a lá-
nyának. Látta a fehér ku-
tyát átugorni a kerítésen,
de a lányán már nem
tudott segíteni. Persze ezt
nem hitte el, rohant a
szomszéd utcába az or-
vosért.

– Szívgörcs – mondta
az orvos, majd elbeszél-
tette, hogyan történt a
dolog. 

Az asszony elmondta,
hogyan ugrott be a fehér
kutya a kerítésen. Egye-
nesen a lánya nyakába,
azzal már ugrott is tovább
a másik kerítésen.

– Kié lehet az a nagy
fehér kutya? Nem isme-

rek senkit a városban, akinek
nagy fehér kutyája volna. – A bo-
szorkányhistóriát az orvos nem
hitte el. A temetésen a võle-
gényen, a rokonságon kívül meg-
jelent a király és a felesége is. A
királyné egy zacskó aranyat adott
a lány anyjának fájdalomdíjul. Az
asszony elfogadta, de nem merte
megtartani az aranyat, hanem
elásta a temetõ sarkában. Ki
tudja, milyen veszedelmet akar

GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

Bokszi és Tulpica
cigány népmesék

Sáfár Sándor és Wuscher Anna gyûjtése - 1. rész
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hozni a házra a boszorkány ki-
rályné.

Az emberek továbbra is a bo-
szorkányhistóriát beszélték szerte
a városban. Az orvos kinevette
õket, amikor neki is újból és újból
elbeszélték. Hanem a fehér kutya
nagyon birizgálta a fantáziáját.

– Meg kell lesni! El kell
pusztítani, amíg több bajt nem
okoz.

Összehívta a város öregeit,
vezetõit, hogy megbeszélje, mit
tehetnének a fehér kutya ellen.
Hogy el kell pusztítani, azzal min-
denki egyetértett, de hogy ki lesse
meg, ki pusztítsa el, a körül kitört
a vihar. Mindenki a másikkal
akarta megcsináltatni. Végül vala-
ki azt mondta, hogy Bokszi, a
szögkovács a legerõsebb ember a
városban, rá kell bízni a dolgokat.

Elmentek Bokszihoz. A város
vezetõsége nevében megkérték,
hogy pusztítsa el az éjszakánként
kujtorgó fehér kutyát. 

– És a fizetség? Vagy úgy gon-
doljátok, egyedül én dolgozom in-
gyen a városért?

– Igaza van! – szólt az egyik
öreg.

– Mit kérnél a munkádért?
– Nem keveset. Vegyenek ne-

kem egy házat a város fõterén, az-
tán adjanak egy vándoripar-enge-
délyt, hogy ne zaklathassanak.
Szabadon járhassak, kelhessek
mindenfelé az országban. Végül,
hogy ne kelljen mindig gyalogol-
ni, se munkába menet, se akkor,
ha haza jövök, vegyenek nekem
egy hátaslovat!

– Rendben van. Megadjuk. 
Egyhangúlag megszavazták.

Rögtön meg is vettek egy eladó
házat. Kiállították a vándoripar-
engedélyt. A kupectól megvették a
legszebb hátaslovat. Istálló nem
volt, hát bekötötték az egyik
szobába, kinevezték azt istállónak.
Bokszi egyedül élt, nem hiányzott
neki a három szoba közül az az
egy.

Hogy így mindent elren-
deztek, Bokszi készült a ku-
tyalesre. Elõvette a szurkot, a bil-
logot, a vasvellát. Fejébe nyomta
az apjától kapott zöld szalagos
zsíros kalapot. El ne felejtsem
mondani, hogy az a kalap cso-
dakalap volt. Aki a fejére tette,
azonnal láthatatlan lett. Kiállt a
keresztútra. Sokáig õgyelgett,
amíg megpillantotta a fehér
kutyát, ami elõl menekült Tulpica.
A fehér kutya Bokszit a kalap
miatt nem látta. Ha látta volna,
egészen másképpen végzõdött
volna a dolog. Így azonban,
amikor a fehér kutya közelébe
lopózott Bokszi, belevágta a vas-
vellát. A kutya elterült. Biztonság
okáért még kétszer szúrt a vasvel-
lával. Ezután a kutya mellére tette
a szurkot, meggyújtotta. Fel-
forrósította a billogot, s a kutya
homlokára nyomta. Sisteregve
maradt ott a billogozott jel. Ezután
egy pöccintéssel az árokba lökte a
kutyát. Most már emelt fõvel me-
hetett haza, mint aki jól végezte a
dolgát.

A város vezetõi már korán
reggel megjelentek Bokszi há-
zánál. Kíváncsiak voltak az ered-
ményre. Elõbb csak az ablakon
lestek be, de mivel semmi moz-
gást nem láttak, bezörgettek s be-
kiabáltak. 

– Hé! Bokszi! Alszol?
Bokszi álmosan kivánszorgott

a szobából. 
– Hát ilyen ember vagy? Mi

vastagon megfizetünk, te meg az
igazak álmát alszod még akkor is,
amikor a hasadra süt a nap?

– Most már alhatok. Elin-
téztem a beste állatát.

– Hol? Mikor?
Bokszi elvezette õket a ke-

resztúthoz, szemléljék meg a ku-
tyát. Útközben elbeszélte, hogy s
mint esett a dolog a fehér kutyá-
val. A kalapról persze bölcsen
hallgatott. Értékeljék csak árába
az õ vitézi tettét!

Megérkeznek a keresztúthoz.
A kutyának hûlt helye. El nem
vitte senki, az biztos. Kinek kel-
lene egy döglött kutya. Nem sok
kellett volna, hogy megverjék
Bokszit a város vezetõi és vissza-
vegyék, amit fizetségképpen ad-
tak. Vitatkoztak, vitatkoztak, vé-
gül a legokosabb javaslatot fo-
gadták el: ha a fehér kutya még
egyszer jelentkezik, az azt jelenti,
hogy Bokszi hazudott. Akkor
aztán elzavarják a városból, de
még a megyébõl is. Ezzel a ha-
tározattal ment ki-ki a maga dol-
gára.

Útközben látják, hogy az utcán
álldogál a város apraja-nagyja.
Beszélik, meghalt a királyné. A
király azonnal leszegeztette a
koporsóját, mert valami csúfság:
égés, szemölcs, vagy mi jött a
homlokára. A király kidoboltatta,
hogy a város minden lakója köte-
les a temetés elõtt egy-egy szál
virágot tenni a királyné kopor-
sójára. Vasárnap pedig minden-
kinek meg kell jelennie a teme-
tésen. 

Nem is azért beszélgetett a
sok ember az utcán, mert sajnálta
az egy-egy szál virágot, pláne
nem a temetésen való megjelenés
miatt zúgolódtak, hisz arra kíván-
csiságból is elment volna min-
denki. Akkor mirõl beszélgettek?
A rejtélyes halál okát találgatták.
Azt sem találták rendjénvalónak,
hogy a király leszögeztette a ko-
porsót. 

Mesélõ: 
Rostás Gusztáv, 55 éves

A gyûjtés idõpontja:
1992, Szarvas

Szómagyarázat:

Kéren szó kamen = legyen,
ahogy akarjátok, szeretnétek.
Tulpica = elvadult nõstény
macska

– folytatjuk –
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LU KUPIJI LU KUPIJI LU KUPIJI

foszt, hungyé nu o foszt,
máj dã párcsé dã ápã
máré, dá dã gyál dã în
ujágã máj áprapé, o

kusztát on bãlor királ. Királu áztá
o ávut o fátã mîndrã. Királu bás
áku sz-o înszurát pã dalje
rîndurj, kã dã zelsö cîgán-
káj o murit în bicsisug. 

Pã nuroku-j, pã dalje
áfelá mîndru cîgánkã sã o
áflát, kit în sápcsé lok nu
o foszt ásá mîndrã. Bu-
kurosz o foszt királu. Rîn-
zse, szfãtãje duzsmányi.
Áje zîse, kit királicá bu-
szurkánã ãj. Ku fãsãrálá,
ku vrázsurj szã punyé szã
fijé máj mîndrã, kákit
kum ãj.

Dábá áztá kã szã fásé
pã mîndrã nyis nu ár fi
foszt báj, dábá dã pã
nuntã toc áje zîse, kit lu
királu csár tri zîljé ãj kusz-
tuj. Pînã átunse ãs fásé
voje cîgánká naã, dãpã áje
ãj árátã lu cîgánuj kálje,
káré pã áltá lume merzsé.
Dánu lu királu nyime nu
jo szfãtãjit, kã nu szã-
ndurát szã szfãtãjászkã.
Jãl mágá în há máré bukurijé nyis
nu o lat dãvescsé, kit fátáj sz-o pir-
dut. Dã mîcã o fãsãrita buszur-
káná, dã Tulpica. Tatã napcse, o
zubunye pã fátã, ásá kit dã kînyé
álb szã scsimbá, pã dobá áje, sã
pînã nu huscsunye fátá, átitá o
zãvãrle pã Tulpica.

Nu ãj dã înmirát, kit ásá fátá
sz-o kulkáta át totu zuá? Há dã
zelsö napcse, kind pã Tulpica o
zãvãrle kînyé álb átunse lá kruse

dã káljé sz-o áflát ku on fisor: ku
Miklós sinyé dãlá plãkãtarej o
mérsz ákászã. O kãptãlita pã
fisoru kînye álb. O hãncãjita, o
fãse szã száré, j-o muskát în vînyi.
Mult szãptãmînã o umblát lá dok-

tor, dá nu jo putut sz-ãj ázsucsé.
Áje o zîsz, kit kînyé bicság o foszt,
káré l-o muskát. Plînzse pã jãl
nyámu, plãkãtare-j. Jábá. L-o
miláta pã siljédu királu, sã în totu
kuszt j-o dát bány lu jé. Bány pã
káré nyis kînd, nyis nyime nu o
putut szã jejé dãlá jé. Bényé o
vinyit bányi, dá áztá nu j-o dát în-
nápoj kusztu lu Miklós.

Sã lá dalje zîljé sz-o purnyit
kînye álb, dánu királicá. Szã nu

mujt szã zîk, kit pã bãrbátuj, pã
királ, dánu j-o dát szã bejé téé dã
în rãgyinã dã mîcã, dã áje ásá szã
kulká ká lápcsije. Kînye álb sã áku
o zãvãrlá pã Tulpica. Tulpica
dãgye fugá pã tufé pã kirités pã

hungyé gogyi. Dã pã je
kînye álb. O dátã kînd bás
pã on kirités o szãrát át
kînye álb, bás l-o fátã în
gît o szãrit, sinyé átunse
dã napcsé o mérsz ákászã
dálá masãszá bicsá-
gã…Fátá dãlá kînyé ásá
sz-o szpãrijet, kit o cîpát
szusz, sã gátá, o murit. Pã
cîpálá áztá o vinyit áfárã
dã în kászã mumãszá, szã
vádã sé báj áré fátáj. O
vãzuta pã kînye álb kit o
szãrit át pã kirités, dá pã
fátáj má nu o putut szã
ázsucsé. Dánu áztá nu
înkrizut, sã o dát fugá în
hájlántã uljicã dãpã dok-
tor.

– Zgîrs dã szufljit –
zîse doktoru, dãpã áje o
pãrît kum o foszt.

Cîgánká o pãrît, kum
o szãrát kînyilje álb pã
kirités. Bás álu fátáj în gît,

ku áje má sã o szãrá át pã hájlántã
kirités.

– Álu sinyé pacsé szã fijé kî-
nyilje áje álb? Nu kunoszk pã
nyime în szátu áztá, sinyé ár áve
áfelá kînyé álb. 

Kã darã buszurkánã ár fi foszt,
áje nu înkrigye doktoru. Pã gru-
pálã or mérsz, plãkãtoruj, nyámur-
je, dá sã királu sã cîgánkáj. Ki-
rálicá o szukuljéc dã aar j-o dát lu
siljéduj lu fátá, pãntru duremé.

Bokszi és Tulpica
puvásztã dã bãjás

Sáfár Sándor és Wuscher Anna o ásztrînsz uná - 1.
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Cîgánká o ápukáta, dá nu szã-
ndurát szã cîjé lá je, dábá o
îngrupáta lãngã mîrmîncsé. Sinyé
scsijé séfel págu árã dãgînd szã
ádukã pã saljáduj királica dã
buszurkánã.

Aminyi dã átunse sã, dã bu-
szurkánã or szfãtãjit în totu szát.
Doktoru l-jo rîsz áfárã pã jé, kînd
or puvãsztát áztá járã sã járã. Dábá
kînye álb dáje nu jo dát hugoj.

Trãbujé lisjit! Trãbujé szã
sztupiny, pînã máj mult báj nu
fásé.

O csimáta uná pã álu szát
bãtîrny, szã szfãtãjászkã sã jé, kit
sé ár pucse szã fákã ku kînyilje álb
áztá. Ku áje kit trãbujé szã ász-
tupé, ku áje sinyi gogyi o prisiput
uná, dá kit sinyé szã lisjászkã, sã
sinyé szã ásztupã, pã áje máré
urlálã o foszt. Toc pã ált o ávut
dãgînd szã o pujé. Dã szfãrsît si-
nyivá áje o zîsz, kit Bokszi, ko-
vásu ãj hãl máj táré om în szátulji,
pã jãl trãbujé szã bizijászkã.

Or mérsz lá Bokszi. Álu szát
om máré ku áje cs-o în bizijit, kit
szã ásztup pã kînye há álb, káré tot
umblã în napcse pã în szát.

– Kit bány oj kãpãtá? Ásá
gãngyic csár jo szîngurã oj lukrá
în sinscsé lu szát?

– Gyirépt áré! – zîse on bãtîrn.
– Sé áj sire pãntru lukru áz-

tá?
– Nu pucîn. Szã jec mijé o

kászã în kápu szátuluj, dã pã áje
dãgyéc o áfelá pipáros ku káré
ákár hungyé pot szã lukru, sã szã
nu mã patã szã mã zubunyászkã,
kã lukru. Pã szfãrsît mágá, kit szã
nu trãbujé pã pisaré szã umblu
nyis în lukru, nyis kînd vju ákászã,
szã-m lac on kál dã kãláré!

– Bényé ãj. Ãc dany. 
Toc ku o vorbã or zîsz. Átunse

jor lat o kászã pã káré bás átunse
vingye. Or fãkuta pipárosu sé o
sirut. J-or lata sã kálu káré há máj
mîndrã kál dã káláré o foszt.
Pãntru kã nu o ávut lok kálu or
ljigáta în szobã. Pãntru kã Bokszi

szîngur o kusztát nu jo hiányzit
szobá áztá kã tri o ávut. Ásá si-
gogye or rindizit, pãntru áztá
Bokszi sz-o készilidit szã lisi-
jászkã pã kînye. O pukáta vurcá,
fere káré árgyé în peljé,sã pã furká
máré. O pusz pã kápus kãmãnáku
vergyé, káré dã lá tátãszo o kã-
pãtát. Szã nu mujt szã zîk, kit
kãmãnáku álá scsije szã fãsã-
rászkã. Sinyé o pusza pã kápus, pã
áje nu pucse szã vádã nyime. O
sztát áfárã în kruse lu káljé. Mult
dobã o sztát ákulo, kînd o vãzuta
pã kînyilje álb dã káré dãgye fugá
Tulpica. Kînyilje álb, pãntru
kãmãnák, dánu nu ãl vigye. Dákã
ár fi vãzut, ált kum ár fi lukru áztá.
Ásá mágá kînd nu ãj re dãpárcsé
dã lá kînyilje átunse o punsza în
kînyé furká máré. Kînyilje sz-o
duburát. Kit biztos szã fijé, máj în
daã rîndurj  o punsz în kînye furká.
Dãpã áztá pã cséptuj o pusz vurcá
lu kînyilje, sã o încîcáta. O înkãlzît
zsusz pã fere sã o punsza ku áztá
pã fruncsé. Ku szãszãjálá o rãmász
ákulo lokuj. Ku áztá în árok o
pusza pã kînyilje. Ku káp szusz o
mérsz ákászã, kã dánu bényé o
szfãrsît ku lukruj. 

Aminyi máré álu szát, má dã
gyiminyácá repé or mérsz lá kászá
álu Bokszi. Kiváncsis ãsz re sé o
foszt. Kánti csár pã ublok sz-or
ujtát în lontru, dá kã nu o mucujit
nyime, zdrinsuná ubloku, muzse
în lontru. 

– Sé! Bokszi! Csé kuls?
Bokszi ku szomn în ocsij o

mérsz áfárã dã în szobã.
– Áfelá om jéscs tu? Noj

bényé csé plãcsény, tu mágá csé
kuls, sã átunse, kînd pã inyimãc
árgyé szarãlje?

– Ákumá pot szã mã kulk. Ám
szfãrsît ku je.

– Kînd? Hungyé?
Bokszi ljo vizitita pã jé lá

kruse dã káljé, kit szã vádã pã
kînyilje. Pã káljé ljo pãrît kum o
foszt ku kînyilje álb lukruj. Dã
kãmãnák dánu nu o zîsz nyimiká.

Lá szã scsijé sé or kãpãtát dãlá jãl
szátu!

Or ázsunsz lá krusé dã káljé.
Kînye înnyikére nu o foszt. Nu lo
dusz nyime, áje ánume ãj. Lu
sinyé ár trãbuji o kînyé dugljit. Nu
ár fi trãbujit mult, kit szãl bácsé pã
jãl aminyi héj máré dã szát, sã szã
jejé înnápoj bányi sé j-or dát. Szã
szfãgye, szã szfãgye dã pã áje or
ápukát vorbá lu há máj ku firé:
dákã kînyiléje álb máj o dátã o
vinyi, átunse misunyescsé Bokszi.
Átunse or zãvãrli dã în szát, sã máj
dãpárcsé. Întrã áztá or rãmász sã
or mérsz totu om pã lukrus.

Kum merzsé pã káljé vegyé,
kit pã uljicã sztã toc, misj sã máré.
Áje zîsé, kit o murit királicá.
Királu repé o luvit kuj în kupor-
sou, kã sévá suf: árszu, nadã o
vinyit pã fruncséj. Királu o dubu-
lita áfárã, kit pã grupálã tatã om
trãbujé szã ádukã o-o flaré pã
kuporsou. Duminyikã mágá toc
trãbujé szã vijé pã îngrupálã.

Nu dáje szfãtãje aminyi pã
uljicã, kã ár fi milát áje o-o flaré,
dábá kã nu dáje kã trãbujé szã
mergã pã îngrupálã, ákulo sã pãnt-
ru kiváncsiság ár fi mérsz toc.
Átunse dã sé or szfãtãjit? Pã áje
szã gãngye, kit kum o murit. Nyis
áje nu o foszt pã lok, kit királu o
înkujeta ásá repé kuporsou.

Sinyé o puvãsztát:
Rostás Gusztáv, dã 55 ej

Dobá dã sztrînzsálá:
1992, Szarvas

Szómagyarázat:

Kéren szó kamen = legyen,
ahogy akarjátok, szeretnétek.
Tulpica = elvadult nõstény
macska

– máj szkrijény – 

Fordította:
Orsós Kata
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A SZILTOP KHT. ÉS A LUNGO DROM
FELHÍVÁSA

Kedves gyerekek!

Közeledik a Karácsony! A Jézuska már figyel benneteket az
égbõl, és be-bekukucskál egy-egy ablakon, hogy jó gyerekek vagy-
tok-e vagy rosszak. 

Minden gyereknek szeretne ajándékot adni, de nem tudja
még, hogy ti mit szeretnétek. Írjatok neki egy kedves levelet, egy
kicsit magatokról és egy kicsit arról, mit szeretnétek Kará-
csonyra.

Ha elkülditek a Lungo Drom szerkesztõségébe, mi eljuttatjuk
a Jézuskának.

Leveleiteket ide küldhetitek: 5000 Szolnok, Aranka utca 3.

MEGRENDELÕ
Megrendelem az LD címû roma lapot

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

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

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

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

Elõfizetési díj
egy évre: 3000,- Ft,
fél évre: 1500,- Ft,

negyedévre: 750,- Ft

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

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/420-110
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy Szerkesztõségünk telefonszáma és
fax száma, valamint e-mail címe megvál-
tozott:

Telefon: 06-56/420-110 

Fax: 06-56/514-331

E-mail: otka77@citromail.hu 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány közösen pályázatot hirdet magánszemélyeket érintõ, veszélyeztetõ lakhatási

és szociális krízishelyzet elhárításának és megoldásának részbeni támogatására.

PÁLYÁZAT KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI TÉMÁKRA NYÚJTHATÓ BE:

I. Magánszemélyeket érintõ, veszélyeztetõ lakhatási krízishelyzet elhárítása:
a) Természeti csapások és elemi károk esetén, ahol lakásállapot romlását követõen a lakhatás ellehetetlenül (a lakásállapot romlását a

jegyzõnek igazolni kell). A pályázó a lakhatóvá tétel költségeire kérhet támogatást.
b) A lakást/házat életveszélyessé nyilvánították, és a települési önkormányzat nem tud megfelelõ elhelyezést biztosítani az ott lakók

részére. Az elhelyezés biztosításának hiányát a pályázatban ismertetni kell (a lakóépület életveszélyes állapotát az illetékes önkor-
mányzat mûszaki irodája igazolja). A pályázó a lakhatóvá tétel költségeire vagy lakóépület vásárlásához kérhet támogatást.

II. Magánszemélyeket érintõ szociális krízishelyzet elhárítása:
a) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján adósságkezelési szolgáltatást már

igénybevett, de lakhatását veszélyeztetõ mértékû adósságproblémával bíró családok támogatása. (A pályázat részletesen mutassa
be, hogy a megsegített családok milyen adósságfelhalmozást megelõzõ/megakadályozó programban vehetnek részt a probléma
hosszú távú kiküszöbölése érdekében.)

b) A Gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján megfogalmazott lakhatási veszé-
lyeztetettség fennállása esetén (a lakhatási veszélyeztetettség fennállását a helyi/kistérségi családsegítõ vagy gyermekjóléti szol-
gálatnak bizonyítania kell. (A pályázat részletesen mutassa be, hogy a gyermekek családban maradását milyen program meg-
valósítása eredményezi, valamint az anyagi okból fennálló veszélyeztetettség kiküszöbölését milyen rásegítõ program biztosítja.)

PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG: 47 MILLIÓ Ft
A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
– cigány kisebbségi önkormányzatok, 
– települési önkormányzat (csak helyi cigány kisebbségi önkormányzattal vagy a helyi roma közösséget képviselõ civil szervezettel

történõ együttmûködésben),
– jogi személyiséggel rendelkezõ cigány társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyeknek alapító okiratában nevesítve

van a roma közösségek érdekében végzett tevékenység (tagszervezetek csak akkor nyújthatnak be pályázatot, ha önálló
bírósági végzéssel, bankszámlaszámmal rendelkeznek).

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
– vissza nem térítendõ támogatás;
– a megítélt támogatás 4 részletben kerül kifizetésre a részelszámolások benyújtását követõen (az utolsó részlet kifizetését 2009. május

30-ig kell teljesíteni).
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, és az igényelhetõ támogatás maximum összege: 1.000.000 Ft

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy elutasítás esetén sem adható be újabb pályázat!

NEM PÁLYÁZHATNAK:
– gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek,
– felszámolás, csõdeljárás, vagy végrehajtás alatt álló szervezetek, továbbá
– azon szervezetek, amelyeknek köztartozása van, valamint a Közalapítványnál nyert más pályázati támogatásról nem számoltak el

a megadott határidõig,
– magánszemélyek.

Azon szervezetek, melyek elõzõ években támogatásban részesültek az intervenciós keretbõl, csak abban az esetben nyújthatnak be
pályázatot, amennyiben elszámolásukat teljesítették, és azt a Közalapítvány elfogadta.

ÉRVÉNYTELEN AZ A PÁLYÁZAT:
– melyet arra nem jogosult szervezet nyújtott be,
– mely nem a 2008. évi adatlapon érkezett,
– melyhez nem csatolták a kötelezõ mellékleteket, illetve hiányosan töltötték ki az adatlapot, továbbá nem írták alá, és nem

bélyegezték le.
Formailag kifogástalan az a pályázat, amely a 2008. évre érvényes adatlapon érkezik, olvasható, értékelhetõ, illetve aláírás-

sal, bélyegzõvel, dátummal ellátott és rendelkezik az összes kötelezõ melléklettel.

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETÕSÉG!
Hiányos pályázatok érvénytelenek, azokat a kuratórium nem tárgyalja meg.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL (A PONTOSAN KITÖLTÖTT ADATLAPON KÍVÜL):
1) pályázó nyilatkozatát arról, hogy szervezetüknek nincs köztartozása (nyilatkozat letölthetõ),
2) társadalmi szervezet, alapítvány esetében 30 napnál nem régebbi, a bíróság által kiadott, eredeti hatályos adatokat tartalmazó

kivonat a szervezet mûködésérõl (ez nem azonos a bírósági bejegyzéssel), önkormányzat esetében törzskönyvi igazolás,
3) CKÖ-k esetében a polgármesteri hivatal jegyzõjének az igazolása a CKÖ törvényes mûködésérõl,
4) társadalmi szervezet, alapítvány, települési önkormányzat esetében az alapító okirat vagy alapszabály hitelesített másolata,

INTERVENCIÓS PÁLYÁZAT 2008. 
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5) 30 napnál nem régebbi közjegyzõ elõtt aláírt eredeti aláírási címpéldány (banki aláírási címpéldányt nem áll módunkban elfogad-
ni),

6) pályázó bankszámlaszerzõdésének bank által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolata, CKÖ-k esetében a költségvetési szám-
lát a polgármesteri hivatal igazolja, valamint csatolni kell a bank által hitelesített 30 napnál nem régebbi igazolást (a hitelesített
bankszámlaszerzõdést dátum nélkül nem fogadjuk el),

7) a krízishelyzet elhárítására vonatkozó együttmûködési megállapodás a települési önkormányzattal; felhívjuk a pályázók figyelmét,
amennyiben nem rendelkeznek együttmûködési megállapodással, akkor egy nemleges nyilatkozatot kell küldeni,

8) a Közalapítvány szakmai munkabizottsága által késõbb bekért egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok, melyrõl
a pályázó értesítést kap,

9) a települési önkormányzat igazolása, nyilatkozata, hogy a pályázatban érintett személy(ek) részt vesznek/vettek-e adósságkezelési
szolgáltatásban (1993. évi III. törvény 55/C § (2) bekezdésében foglaltak szerint), amennyiben nem nyújt az önkormányzat
adósságkezelési szolgáltatást, nemleges nyilatkozat csatolandó,

10) a pályázatban érintett személy(ek), család(ok) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát – pályázati célt – ismerik,
azzal, valamint a pályázat benyújtásával egyetértenek (nyilatkozat letölthetõ).

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
folyamatos a 47 millió forint keretösszeg erejéig

AZ ELBÍRÁLÁS IDEJE: 
folyamatosan a 47 millió forint keretösszeg erejéig

A 2008. évre érvényes pályázati felhívás és adatlap átvehetõ a Közalapítvány irodájában (1081 Budapest, Köztársaság tér 3. Tel.:
455-9030, Fax: 455-9038.), valamint letölthetõ a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján: www.macika.hu

A pályázatot 1 példányban a szükséges adatlapon, a mellékletekkel együtt a Közalapítvány címére kell beküldeni: 
1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

NYERTES PÁLYÁZAT ESETÉN A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS ALÁÍRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
1) társadalmi szervezet, alapítvány, önkormányzat esetében a köztartozásokra vonatkozó 30 napnál nem régebbi, eredeti, nemleges

APEH igazolás,
2) CKÖ-k esetében a polgármesteri hivatal jegyzõjének az igazolása a köztartozásokra vonatkozóan,
3) a feladat megvalósításának részletes – tételes darabszámmal, egységárral kidolgozott – végleges költségterve,
4) a feladat megvalósításának részletes felhasználási ütemterve,
5) beruházás esetén a jogerõs építési engedély, vagy az illetékes hatósági igazolás arról, hogy a pályázatban jelzett tevékenység nem

építési engedély köteles,
6) egyéb engedélyköteles tevékenység esetén a jogerõs hatósági engedélyek, igazolások,
7) azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás.

CHACHIPE (DIÁK) NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT 

A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) és az OSAArchivum meghirdeti a Chachipe (Diák)
nemzetközi fotópályázatot 12–25 éves fiatalok számára.

Kiíró szerv: OSI, OSA
Ki vehet részt: 12–25 éves fiatalok

A pályázat leírása
A pályázat a 2007-ben elindított, nagy sikerû Chachipe folytatása. A Chachipe (diák) fiatalokhoz szól, arra ösztönözve õket, hogy

használják a fényképezõgépet és mutassák be, hogyan látják õk a romákat és életüket.
Három kategóriában lehet pályázni:

– Az utcám, a városom, ahol élek;
– Az én színes világom;

– Mi a baj?

A nemzetközi zsûri 1000 eurós díjat oszt ki minden kategóriában a 12–15, 16–19, 20–25 évesek között. 
A versenyre olyan képeket várnak, melyek 2005 után készültek a Roma Integráció Évtizede valamely országában:

Albániában, Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Macedóniában, Magyarországon,
Montenegróban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában vagy Spanyolországban. 

A Chachipe (Diák) online fotópályázat. A digitális képek feltölthetõek a http://photo.romadecade.org oldalon,
2008. október 30. és december 15. között. Itt olvashatóak (a magyar zászlóra kattintva) a részletes versenyfeltételek is.

A verseny végeredményének kihirdetésére várhatóan 2009 januárjában kerül sor. A Chachipe (diák) pályázatra beérkezett fotók-
ból 2009 elején kiállítást rendeznek a budapesti Centrális Galériában. 

A pályázatok leadásának határideje: 2008. december 15.

Forrás: OSA

További információ: Jusztin Melinda, e-mail: photo@romadecade.org
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Dr. Kiss Éva
3527 Miskolc,
Széchenyi út 35.
Tel: 06 (46) 354-811

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Ferenczy Róbert
4600 Kisvárda,
Szent László út 57. 
Tel: 06 (45) 421-523

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

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

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

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

Zala megye
Dr. Németh Györgyi
8800 Nagykanizsa
Teleki u. 14.
Tel: 06 (93) 312-749

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

A hálózatban részt vevõ ügyvédek




