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Megjelenik
havonta.

ÜNNEPEK – JELES NAPOK

Újév, kiskarácsony napja:
január 1.

Az esztendõ kezdetekor fontosak a szerencsekívánatok, és
mindenféle jóslások, az egészség- és bõségvarázslatok.
Ugyanakkor a fogadalmak ideje is ez.

Szerencsét kívánni fiúgyermekek, legények, házas
emberek jártak házról házra. A hiedelem szerint, ha elsõnek
férfi személy lép a házba, az szerencsét hoz az egész esz-
tendõre, míg ha asszonyszemély, az bizony bajt. 

Munkatilalmak és étkezési megkötések is vonatkoztak
a napra. Az elõttünk álló esztendõt igyekeztek minél sze-
rencsésebbé, bõségesebbé tenni szertartások által. Bab, bor-
só, lencse anyagi bõséget varázslandó. 

Az újévi nap idõjárásból megjósolták az esztendõ idõ-
járását, úgy tartják, ha szép, fényes idõ van, az jó esztendõt
jelent. Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal,
szeles év lesz, ha olvad, akkor jó szõlõtermés, sok bor vár-
ható.

Újév napján a kútnál mosdottak, hogy egész esztendõ-
ben frissek legyenek. 

Gabona-magvakat szórtak szét jókívánságok közepette
a házak udvarán, hogy gazdag legyen a termés az új eszten-
dõben. 

Január 1-je, mint újat kezdõ nap remek volt a férj-, fele-
ségjóslásokra is. Úgy tartották, ha tükröt tesznek a lányok a
párnájuk alá, akkor meglátják álmukban a võlegényüket.

A hagyományos újévi étel a kocsonya, lencsefõzelék,
melynek fogyasztásával az évi gazdagságot elõlegezték meg. 

Jézus Szent Neve: január 2.

Jézus neve napja, a katolikusok utána nevezik a januárt
Jézus neve hónapjának is. Jézus napistenségére, mitikus
élettörténetének napévvel való párhuzamosságára
vonatkozó hajdani képzetek még mindig elevenek. 

Vízkereszt, háromkirályok napja: 
január 6. 

A karácsonyi ünnepkör e nappal zárul, ekkor kezdõdik a
farsang ideje. A IV. századig ezen a napon ünnepelték Jézus
születését és az újesztendõt is.

Ekkor emlékünk meg Jézusnak a Jordán folyó vizében
való megkeresztelésérõl. E napon megszentelik a vizet, in-
nen ered a nap elnevezése is: vízkereszt. Szintén e napon
emlékezik az egyház a kis Jézust meglátogató napkeleti
bölcsekrõl, a „három királyokról” is. 

Január (régiesen januárius) az év elsõ, 31
napos hónapja a Gergely-naptárban. Nevét
Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene
volt az ókori római mitológiában. A népi ka-
lendárium szerint január neve Boldogasszony
hava.

Vízkereszt
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Szent Félix napja: január 14.

Félix megkülönböztetõ neve in pincis. Ezt vagy a helyrõl
kapta, ahol nyugszik, vagy az árakról, amikkel halálra kí-
nozták: a pinca ugyanis ár. Félix tanító volt, aki nagyon
szigorúan bánt a gyerekekkel. A pogányok elfogták, és ami-
kor nyíltan megvallotta Krisztust, azon gyerekek kezére ad-
ták, akiket tanított, azok ölték meg íróvesszõikkel és
áraikkal. 

Szent Marcellus napja: január 16.

Marcellus, jelentése aki távol tartja magától a rosszat’ (ar-
cens malum a se), vagy Marcellus, ami annyit jelent, mint‚
aki leigázza a tengert’ (maria percellens), azaz lecsap és láb-
bal tipor az e világi bajokra. Marcellus római pápa volt, aki
megfeddte Maxentius császárt a keresztények elleni féktelen
kegyetlenkedése miatt. Egy matróna templommá szentelt
házában szokott volt misét mondani, amely házat a felbõ-
szült császár istállóvá alakíttatta, és odaparancsolta Marcel-
lust, hogy viselje gondját az állatoknak. Szolgaságban hunyt
el az Úr 287. esztendeje táján.

Piroska napja: január 18.

Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vértanú. A legenda sze-
rint egy római nemesember megkeresztelt lánya volt, akit
Claudius császár pogány áldozatra akart kényszeríteni. Õ
imádkozni kezdett a bálvány elõtt, a templom azonban
összeomlott. A császár megkínoztatta, de Piroska hû ma-
radt hitéhez. A császár oroszlánok elé vetteti, de ezek lábá-
hoz heverednek, nem szaggatják szét. Ezután hatalmas
máglyát gyújtat, de azt az Úristen esõvel és széllel eloltja.
Végül a császár fejét véteti Piroskának. A kivégzés helyén,
az Aventinus-hegy tövében templomot emeltek a tisztele-
tére. 

Szent Fábián napja: január 20.

Fábián jelentése az égi boldogság kovácsolója (fabricans),
amit az örökbefogadás, a vétel és a kiharcolás hármas jogán
szerzett meg magának. Római polgár volt. A pápa halála
után a nép pápaválasztásra gyûlt össze, Fábián is köztük volt,
tudni akarván a dolog kimenetelét. Fehér galamb ereszkedett
Fábián fejére, mindenki csodálkozott és õt választották meg.
Damasus pápa szerint hét diákonust és mellettük hét szub-
diákonust küldött Fábián mindenfelé, akik a vértanúk tetteit
összegyûjtötték.

Vince napja: január 22.

„Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik a pince.” E napon
vincevesszõt vágtak, s attól függõen, hogy a szobában ez a
szõlõvesszõ hogyan hajtott ki, jövendöltek a termésre. Úgy
tartották, sok bort kell inni Vince napján, hogy bõven legyen
a következõ télre is.

Azt tartották, amilyen hosszúak Vince napján a jég-
csapok, olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek. 

Magyar kultúra napja: január 22.

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én fejezte be a Himnusz írását. Ennek emlékére 1989-tõl
ünnepeljük e napon a magyar kultúra napját.

Szalézi Szent Ferenc napja: január 24.

Szalézi Szent Ferenc Franciaországban született. Jogot,
majd teológiát tanult, 1593-ban pappá szentelték. 

Elsõ mûve A szent Kereszt zászlajának védelme címen
jelent meg. A genfi püspök kinevezte segédpüspökévé, a
püspök halála után az õ utódja lett. Székhelye Annecyben
volt, a hegyvidéki püspökség lelkipásztori feladatait végezte. 

Másik mûve1608-ban jelent meg Bevezetés a lelkiéletbe
vagy Filótea címmel. Egy kontemplatív nõi szervezetet ala-
pított, melynek gyenge egészségû, beteg vagy öreg nõk is
tagjai lehettek. A nõvérek Ferenc életében 12 kolostort alapí-
tottak.

Pál napja: január 25.

Közismert a Jézust üldözõ Saul története, aki leesik a lóról,
azt hiszi, halál vár rá, és ekkor jelenést lát. Megjelenik neki
az Úr, és megkérdi tõle: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”.
Saul megmenekül, s ennek az élménynek a hatására megtér,
és belõle lesz Pál apostol. Innen pálfordulás kifejezés. 

„Ha Pál
fordul köd-
del, jószág
pusztul dög-
gel” – tartja
a régi mon-
dás. Úgy
tartják, ha
Pál napján
és környé-
kén ködös
az idõ, ak-
kor gyakori-
ak lesznek a
fertõzõ be-
tegségek. 

Pál napi
szokás volt
a pálpogá-
csa sütése,
mellyel ha-
lált, beteg-
séget jósoltak: mindenki pogácsát választott magának, abba
tollat dugott. Akiében a toll megégett, arról úgy tartották,
beteg lesz, tán meg is hal az esztendõben. 

Holocaust nemzetközi emléknapja:
január 27.

1945. január 27-én az elsõ ukrán front néhány katonája lépett
be elsõként az auschwitzi haláltábor kapuján. 1942–45 kö-
zött majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci
haláltáborban. 2006-tól január 27. – az ENSZ határozata
alapján – a holocasut nemzetközi emléknapja. A világon
mindenütt megemlékeznek az áldozatokról, a körülbelül 6
millió emberrõl, aki már soha nem térhetett vissza az életbe.

Szent Pál
Apostol
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A CIGÁNYSÁG
HELYZETÉNEK
JAVÍTÁSÁÉRT
DOLGOZNAK
KISVÁRDÁN
ÉS KÖRNYÉKÉN

A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
kisvárdai évzáró ünnepsé-
gén Lakatos István elnök és
Seszták Oszkár, a megyei

közgyûlés elnöke nyújtott át
a kitüntetéseket a napokban. 

Lázár József 1957-ben
született Túrricsén. 2002 óta
aktívan részt vesz a közélet-
ben, tíz éve Jákmajtison a
helyi sportegyesület elnöke.
Ekkor kapcsolódott be a ci-
gány kisebbségi önkor-
mányzatok munkájába, ami-
kor is elnöknek választották.
Ezt a feladatot azóta is folya-
matosan ellátja, nagy tekin-

télynek örvend a községben
és a 10-es választókerület-
ben is. A kistérség megala-
kulását követõen a cigány
kisebbségi társulás elnökévé
választották.

Kocserha Csaba 1963-
ban látta meg a napvilágot
Kisvárdán. Iskoláit Anar-
cson, majd a nyíregyházi
110-es szakmunkásképzõ-
ben végezte, ahol vas- és
fémszerkezeti lakatos szak-
mát szerzett. Késõbb a nyír-
egyházi Hajtómû- és Felvo-
nógyárban sikerült elhelyez-
kednie. Csaba 1990-ben
újabb szakmát szerzett, je-
lenleg is fegyveres vagyon-
õrként dolgozik. Munkája
mellett jelentõs közéleti te-
vékenységet vállal és végez,
12 éve tagja a Pátrohai Köz-
ségi Önkormányzatnak, és
megválasztották a Pénzügyi
Bizottság tagjának. Immár
tíz éve végzi a Községi Sport
Egyesület elnöki feladatait.
Elkötelezett a cigány kisebb-
ség sorsának alakulásáért, a
településen a hátrányos hely-
zetben élõ családok gyerme-
keinek évente élelmiszercso-
magot, mikulási és karácso-
nyi ajándékot oszt szét a
képviselõ társaival közösen.
Idén nyáron egy hetes kirán-
dulást szerveztek a halmo-
zottan hátrányos gyerme-
keknek. A Megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Közgyûlésének
megalakulásától kezdve tag-
ja. A közgyûlés az Ügyrendi
Bizottság elnökének válasz-
totta, és e kitüntetéssel is-
merte el eddig végzett mun-
káját.

ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁSOKBA
KÖLTÖZHETNEK
A GYULAJI
SZEGÉNYTELEP LAKÓI

 Még egy ház megvásár-
lása van hátra, azután elkez-

dõdhet a felújítás, és új ott-
honba költözhet kilenc ci-
gánycsalád Gyulajon: az ön-
kormányzat alakít ki önkor-
mányzati bérlakásokat a sze-
génytelepen élõknek.

Az ingatlanok megvásár-
lásához és felújításához több
mint 56 millió forintot nyert
el az önkormányzat. A támo-
gatás célja, hogy felszámol-
ják a szegénytelepet.

A program kilenc hónapja
alatt egy szociális munkást is
foglalkoztat az önkormány-
zat, aki segítséget nyújt a
szegénytelepen élõknek.
Nyolc házat már megvett
már az önkormányzat. Egy
család számára nem találtak
még megfelelõ ingatlant. Ha
ez is meglesz, a mûszaki el-
lenõr felméri a felújítási igé-
nyeket.

Nem csak a lakhatási
problémákat orvosolják,
igyekeznek a foglalkoztatás
terén is elõbbre lépni, Ozo-
rával közösen pályáznak a
roma közmunkaprogramban
húsz fõ foglalkoztatására, és
egy másik munkaügyi pro-
jektbe bekapcsolódva
gyógynövénytermesztésbe
fognak rövidesen – mondta
el a polgármester.

ROMA RÓMEÓ
ÉS FEHÉR JÚLIA
CSEH SZÍNPADON

 A brnói roma közösség
tagjaival állították szín-
padra Shakespeare Rómeó
és Júlia címû klasszikusát,
amely a modernizált vál-
tozatban elsõsorban az
etnikai diszkriminációról
szól. A Rómeó és Júlia –
Egy utcai történet címû
zenés darabot a brnói
Reduta színház stúdiója,
az utcai táncjeleneteket a
Dance the Yard csoport
adja elõ. 

Az elõadásban a Mon-
tague és a Capulet család

Oláh Tzumo Árpád 
(Forrás: zenemagazin)

BÉKEKONCERT A DUNA PALOTÁBAN

Újévköszöntõ békekoncertet tartottak a Duna
Palotában Budapesten, a mûsorban cigány fiatalok
léptek fel.

A közönség meghallgathatta egyebek mellett
Kállai Ernõ hegedûjátékát: a fiatalember a New
York-i Juilliard School hegedûmûvész szakán
negyedéves hallgató. Fellépett a Junior Prima-díjas
Oláh Dezsõ és Oláh Tzumo Árpád dzsesszzongorista,
utóbbi a Thelonious Monk Institute of Jazz
University diákjaként diplomázott 2005-ben. Sárközi
Lajos a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem kivéte-
les tehetségek elõképzõ tagozatán tanul hegedû sza-
kon, a mûsorban Hubay Jenõ Carmen-fantáziáját
adta elõ.

Az elsõ békekoncertet a cigányok elleni társadal-
mi elõítéletesség, illetve a szélsõségesen fajgyûlölõ
mozgalmak és szervezetek térnyerése elleni tilta-
kozás hívta életre 2008 decemberében. A rendez-
vénysorozat folytatása mellett szól egyrészt, hogy a
mûsorban fellépõ mûvészek a cigányok jövõbeni re-
ményei és büszkeségei, generációjuk legjelesebbjei; a
másik ok, hogy az elõzõ évhez képest nem változott,
nem javult a cigányok társadalmi helyzete.
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torzsalkodásának helyét a
mai társadalom etnikai
csoportjai közötti össze-
csapás veszi át – számolt
be Ivona Parciova, az IQ
roma szolgálat munkatár-
sa. Az elõadás a Tánccal a
megértésig és a toleranciáig
elnevezésû program ke-
retében készült el. A prog-
ram célja, hogy a társada-
lom peremére szorult fia-
talokat a szabadidejükben
kreatív tevékenységekbe
vonja be.

ADOMÁNYT VITTEK
A CSUPA CIGÁNY
LAKTA,
SZEGÉNY FALUBA

 Legalább nyolc esztende-
je már, hogy a paksi Balogh
Antal Katolikus Iskola se-
gíti a Baranya megyei Alsó-
szentmárton óvodáját.

Ezúttal is rengeteg ruha,
játék és könyv jött össze. Az
akciót a tizenegyedikes gim-
nazisták veszik kézbe, õk
azok, akik el is kísérik az
összegyûlt adományokat
Alsószentmártonra. Telje-
sen új katolikus óvodája
van a községnek, ahova kö-
zel 80 gyermek jár. Az idõ-
sebbek tanodába járhatnak,
ahol nemcsak tanulnak ve-
lük, hanem, ha kell, meg-
mosdatják õket.

OKTATÁSI
ÉS GYAKORLATI KÉPZÉSI
LEHETÕSÉG
HALMOZOTTAN
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ
JELENTKEZÕKNEK
AZ AMERIKAI
NAGYKÖVETSÉGEN

Az Egyesült Államok
budapesti Nagykövetsége
folytatja Szakmai Képzési
Programját, melyet halmo-
zottan hátrányos helyzetû
személyek számára hirdet

meg. A program célja olyan
szakmai képességek átadása,
amelyeket a késõbbi mun-
kaadók hasznosnak tarthat-
nak.

A jelentkezõknek köte-
lezettséget kell vállalniuk,
hogy a teljes, két hónapos
programot elvégzik. Az
Amerikai Nagykövetség a
program idejére ösztöndíjat
nyújt, illetve biztosít egyéb,
szükségesnek ítélt támo-
gatást. 

A HOLOKAUSZT
NEMZETKÖZI
EMLÉKNAPJA

 Az ENSZ Közgyûlése
2005-ben január 27-ét a
holokauszt nemzetközi em-
léknapjává nyilvánította.
1945-ben ezen a napon sza-
badult fel Auschwitz-Birke-
nau, a legnagyobb és leg-
hírhedtebb náci haláltábor.
Az egyhangúlag elfogadott
ENSZ-határozat hangsúlyoz-

ta, hogy a tagállamoknak kö-
telessége megemlékezni a
közel hatmillió, többségében
zsidósága miatt üldözött és
meggyilkolt áldozatról, és
oktatási programokat indíta-
ni annak elõsegítésére, hogy
az ehhez hasonló népirtás
többé ne ismétlõdhessék
meg.

Összeállítottuk 
a CTK, MTI, Hdke.hu,

Romnet, Teol hírei
alapján.

HÁZKUTATÁS

AZ OCÖ ÉS AZ MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT

IRODÁIBAN

Házkutatást tart az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) és az MCF Roma
Összefogás Párt két budapesti és egy kiskunmajsai irodájában a vám- és pénzü-
gyõrség nyomozóhivatala a kecskeméti városi ügyészség munkatársainak köz-
remûködésével.

A közlés szerint a házkutatás oka, hogy az Állami Számvevõszék feljelentése
alapján, a szervezet korábban végzett vizsgálata által feltárt hiányosságok miatt
január 7-én nyomozást rendeltek el a két szervezetnél ismeretlen tettesek ellen jogo-
sulatlan gazdasági elõny megszerzése, valamint más bûncselekmények miatt. Az
MTI úgy tudja, hogy a kiskunmajsai helyszínen kívül az OCÖ budapesti, Dohány
utcai székházában és az MCF Roma Összefogás Párt Baross utcai irodájában tar-
tottak házkutatást.

Magyar Hírlap:
álnévvel él és börtönviselt Kolompár új pártigazgatója

Csalás és hasonló bûncselekmények miatt ült börtönben tíz hónapot korábban
Dózsa István, az ugyancsak büntetett elõéletû Kolompár Orbán által vezetett MCF
Roma Összefogás Párt új pártigazgatója és elnöki kabinetvezetõje – értesült a
Magyar Hírlap. Anapilap csütörtöki számában arról ír, hogy úgy tudják: Dózsának
akkor még Csengery volt a vezetékneve.

A Magyar Hírlap ismertetése szerint Kolompár azon a keddi sajtótájékoztatón
jelentette be politikai formációjának új tisztségviselõjét, amelyen legújabb, egyelõre
,,formálódó” büntetõügye, a párt és az ugyancsak általa vezetett Országos Cigány
Önkormányzat székházában tartott házkutatás miatt kényszerült magyarázkodás-
ra. A cigányvezetõ politikai támadásnak minõsítette az eddig folyamatban lévõ
három bírósági ügye mellett nemrég megkezdõdött újabb ügyészségi nyomozást,
amely egyelõre ismeretlen tettes ellen folyik, jogosulatlan gazdasági elõny megszer-
zésének gyanújával.

Dózsa korábban a Szepessy Zsolt nevével fémjelzett Összefogás pártban te-
vékenykedett, ám onnan még decemberben menesztették – a Magyar Hírlap infor-
mációi szerint azért, mert fény derült viselt dolgaira.tudta pontosan, hogy mivel
vádolják. Ötperces technikai szünetet kellett tartani, míg a védõje elmagyarázta,
hogy mekkora összegrõl van szó.
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A BKV sztrájk napi összefoglalóinak az egykori vetélkedõ címét is adhatnánk. Sajnos azon-
ban a történések a játékhoz csupán annyiban hasonlítanak, hogy itt is két fél áll egymással
szemben: az érdekképviselet és a munkáltató. Alábbi összefoglalónk a munkavállalók érdek-
képviseleti lehetõségének hátterét mutatja be.

A HÓNAP ESEMÉNYE

Ki nyer ma?

Mi alapján
szervezõdünk?

A Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. tör-
vény II. rész II. A szakszer-
vezetek címû fejezete ren-
delkezik a munkavállalók
érdekképviseleti lehetõségé-
rõl. E törvény alkalmazá-
sában szakszervezeten a
munkavállalóknak minden
olyan szervezetét érteni kell,
amelynek elsõdleges célja a
munkavállalók munkavi-
szonnyal kapcsolatos érde-
keinek elõmozdítása és meg-
védése. A szakszervezet jo-
ga, hogy a munkavállalókat
anyagi, szociális és kulturá-
lis, valamint élet- és mun-
kakörülményeiket érintõ jo-
gaikról és kötelezettségeik-
rõl tájékoztassa, továbbá a
munkaügyi kapcsolatokat és
a munkaviszonyt érintõ kör-
ben tagjait a munkáltatóval
szemben, illetõleg az állami
szervek elõtt képviselje.

Érdekképviseletek

Az egyéni érdekek érvénye-
sítése nem hatékony: ebbõl a
felismerésbõl alakultak meg
az elsõ szakszervezetek, ér-
dek-képviseleti szerveze-
tek. A szakszervezet önkén-
tesen és hosszú távra létesí-
tett munkavállalói érdekszö-
vetség, amelyet tagjaik az
egyesülési szabadság alap-
ján, saját szociális és gazda-
sági helyzetük javítása ér-
dekében hoztak létre. Szak-
szervezet lehet szakmai és
ágazati, vertikálisan pedig

országos, helyi, vállalati
szintû is. Ma már elõtérbe
kerülnek az ágazati, szakmai
szinten szervezõdött (például
mozdonyvezetõk, nyom-
dászok által szervezett) szak-
szervezetek, akik egységesen
lépnek fel a munkaadói ol-
dallal szemben.

Az érdek-képviseleti szer-
vezet keretet nyújt, össze-
fogja, elõsegíti az érdekek
feltárását, megfogalmazását,
egyeztetését, ezenkívül vé-
delmet nyújt, képviseletet
biztosít a tagjainak. A tagság
összefogva már partnerként
léphet fel a munkavállalói
oldallal szemben. Érdekkép-
viselete természetesen mind
a munkaadói, mind a mun-
kavállalói oldalnak van, de a
munkavállalói érdek-kép-
viseleti szervezet jelen téma
szempontjából fajsúlyosabb.

Kollektív szerzõdés,
üzemi tanács

A szakszervezet jogosult a
munkáltatóval kollektív
szerzõdést kötni, amely a
munkaviszonyra vonatkozó
szabálynak minõsül, és ha-
tálya kiterjedhet mindazon
munkavállalókra, akik az
adott munkaadónál állnak
alkalmazásban. A kollektív
szerzõdés szabályozhatja a
munkaviszonyból eredõ
jogokat és kötelezettsége-
ket és az ezekkel kapcso-
latos eljárási rendet, illetõleg
a szerzõdést kötõ felek kö-
zötti kapcsolatrendszert.
Kollektív szerzõdést egy-
részrõl a munkáltató vagy
több munkáltató, másrészrõl
a szakszervezet, illetve több
szakszervezet köthet. A
szakszervezet akkor jogosult

a munkáltatóval a kollektív
szerzõdést megkötni,
amennyiben az üzemita-
nács-választáson jelöltjei a
szavazatok több mint a felét
megszerezték. Abban az
esetben, ha az adott munkál-
tatónál több érdekképviseleti
szerv is mûködik, akkor a
kollektív szerzõdést az
összes szakszervezetnek
együttesen kell megkötnie.
Ennek azonban az a feltéte-
le, hogy a szerzõdést kötõ
szakszervezetek jelöltjei az
üzemitanács-választáson
együttesen megszerezzék a
szavazatoknak több, mint a
felét. A munkavállalók kö-
zösségét a munkaügyi kap-
csolatokban részvételi jogok
illetik meg, amelyeket az
általuk választott üzemi ta-
nács, illetõleg az üzemi
megbízott gyakorol.
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A munkáltató
kötelezettsége

A munkáltató köteles dön-
tése elõtt a szakszervezettel
véleményeztetni a munka-
vállalók nagyobb csoportját
érintõ munkáltatói intézke-
dések tervezetét, így külö-
nösen a munkáltató átszer-
vezésére, átalakítására, szer-
vezeti egység önálló szer-
vezetté alakulására, priva-
tizálására, korszerûsítésére
vonatkozó elképzeléseket.

A munkáltatót tájékozta-
tási kötelezettség terheli az
üzemi tanács irányában leg-
alább félévente gazdasági
helyzetét érintõ kérdésekrõl,
tevékenységi körének lénye-
ges változtatásáról, a na-
gyobb volumenû beruházá-
sokkal kapcsolatos dönté-
sekrõl, a bérek, keresetek
alakulásáról és más munka-
ügyi statisztikákról.

Jogosítványok:
mire vannak

felhatalmazva
a szakszervezetek?

A Munkatörvénykönyv
alapján szakszervezeten a
munkavállalóknak minden
olyan szervezetét érteni kell,
amelynek elsõdleges célja a
munkavállalók munkavi-
szonnyal kapcsolatos érde-
keinek elõmozdítása és meg-
védése. A munkavállalók jo-

gosultak a munkaszerve-
zeten belül is szakszervezet
létrehozására. A szakszerve-
zet joga, hogy a munkaszer-
vezeten belül szerveket mû-
ködtessen, s ezek mûködé-
sébe tagjait bevonja. 

A szakszervezet elsõdle-
ges jogosultsága, hogy a
munkavállalókat anyagi,
szociális és kulturális, vala-
mint élet- és munkakörül-
ményeiket érintõ jogaikról
és kötelezettségeikrõl tájé-
koztassa – függetlenül attól,
hogy a munkavállaló szak-
szervezeti tag-e, avagy sem
–, továbbá a munkaügyi
kapcsolatokat és a munka-
viszonyt érintõ körben tag-
jait a munkáltatóval szem-
ben, illetõleg az állami szer-
vek elõtt képviselje. A szak-
szervezet jogosult a tagját –
meghatalmazás alapján –
annak élet- és munkakörül-
ményeit érintõ kérdésekben
bíróság, más hatóság, illetve
egyéb szervek elõtt képvisel-
ni.

A szakszervezet érdeké-
ben eljáró, a munkáltatóval
munkaviszonyban nem álló
személynek a munkáltató
területére történõ belépését
a munkáltató nem tagadhat-
ja meg, ha a szakszervezet a
munkáltatóval munkavi-
szonyban álló taggal ren-
delkezik. A szakszervezet-
nek minderrõl a munkál-
tatót elõzetesen értesítenie
kell.

Tájékoztatáshoz való
jog

A szakszervezet a munkál-
tatótól minden olyan kérdés-
ben tájékoztatást kérhet,
amely a munkavállalók
munkaviszonnyal összefüg-
gõ gazdasági és szociális
érdekeivel kapcsolatos. A
munkáltató ezt a tájékozta-
tást és intézkedésének indo-
kolását nem tagadhatja meg.
A szakszervezet ezen túlme-
nõen jogosult a munkáltatói
intézkedéssel (döntéssel)
kapcsolatos álláspontját, vé-
leményét a munkáltatóval
közölni, továbbá ezzel ösz-
szefüggésben konzultációt
kezdeményezni.

Ellenõrzéshez való jog

A szakszervezet jogosult
ellenõrizni a munkakörül-
ményekre vonatkozó sza-
bályok megtartását. Ennek
keretében a munkaviszonyra
vonatkozó szabályok végre-
hajtásáról az érintett szervtõl
tájékoztatást kérhet, és a
szükséges felvilágosítást,
adatot rendelkezésére kell
bocsátani.

A szakszervezet az ellen-
õrzés során észlelt hibákra és
mulasztásokra a végrehaj-
tásért felelõs szervek figyel-
mét felhívhatja, és ha azok a
szükséges intézkedéseket
kellõ idõben nem teszik

meg, megfelelõ eljárást kez-
deményezhet. Ennek ered-
ményérõl az eljárást lefoly-
tató szerv a szakszervezetet
tájékoztatni köteles.

Kifogás

A munkáltatónál képviselet-
tel rendelkezõ szakszervezet
jogosult a munkavállalókat,
illetve ezek érdek-képvisele-
ti szerveit közvetlenül érintõ
jogellenes munkáltatói in-
tézkedés (mulasztás) ellen
kifogást benyújtani. A ki-
fogást a munkáltató vezetõ-
jéhez, a kifogásolt intézke-
désrõl való tudomásszerzés-
tõl számított öt munkanapon
belül kell benyújtani. Kifo-
gást az intézkedés megtéte-
létõl számított egy hónapon
túl nem lehet benyújtani.

Nincs helye kifogásnak,
ha az intézkedéssel szemben
a munkavállaló jogvitát kez-
deményezhet. Ettõl eltérõen,
ha a munkáltató a szakszer-
vezeti tisztségviselõ mun-
kaviszonyát a közvetlen fel-
sõbb szakszervezeti szerv
elõzetes egyetértése hiá-
nyában szüntette meg rendes
felmondással, a munkálta-
tónál képviselettel rendel-
kezõ szakszervezet jogosult
kifogás benyújtására.

Ha a munkáltató a kifo-
gással nem ért egyet, egyez-
tetésnek van helye. A kifo-
gással kapcsolatos egyeztetõ
tárgyalást a kifogás benyúj-
tásától számított három
munkanapon belül kell meg-
kezdeni. Ha az egyeztetés
hét napon belül nem vezet
eredményre, az eredményte-
lenség megállapításától szá-
mított öt napon belül a szak-
szervezet bírósághoz fordul-
hat. A bíróság nemperes el-
járásban, tizenöt napon belül
dönt. A kifogásolt intéz-
kedést a munkáltató és a
szakszervezet közötti egyez-
tetõ tárgyalás befejezéséig,
illetve a jogerõs bírósági
döntésig végrehajtani nem
lehet, illetve annak végrehaj-
tását fel kell függeszteni.
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Közzétételhez való jog

A munkáltató köteles biz-
tosítani annak lehetõségét,
hogy a szakszervezet az álta-
la szükségesnek tartott infor-
mációkat, felhívásokat, va-
lamint a tevékenységével
kapcsolatos adatokat a mun-
káltatónál szokásos vagy
más megfelelõ módon köz-
zétegye. 

A szakszervezet joga,
hogy munkaidõ után, illetve
munkaidõben a munkáltató-
val történt megállapodás
szerint a munkáltató helyisé-
geit érdek-képviseleti tevé-
kenysége céljából használ-
hassa.

Munkaidõ-
kedvezmény

A munkáltató köteles a szak-
szervezet tisztségviselõje
számára munkaidõ-ked-
vezményt biztosítani. A
munkaidõ-kedvezmény
mértéke valamennyi tiszt-
ségviselõt figyelembe véve
összesen – eltérõ megál-
lapodás hiányában – minden
három, a munkáltatóval
munkaviszonyban álló szak-
szervezeti tag után 200 szak-
szervezeti tagig havi két óra,
201–500 szakszervezeti tag-
ig havi másfél óra, 501 szak-
szervezeti tagtól havi egy
óra. E kedvezmény mérté-
kébe a munkáltatóval való
tárgyalás idõtartama nem
számít be. A munkaidõ-ked-
vezmény felhasználásáról a
szakszervezet dönt. A mun-
kából való távolmaradást
elõre be kell jelenteni.

A munkaidõ-kedvezmény

tartamára a tisztségviselõt
távolléti díj illeti meg. A
szakszervezet tagjai részére
összesen – a szakszervezet
által szervezett képzés, il-
letve továbbképzés céljára –
a munkáltató köteles elõ-
zetes egyeztetés alapján
minden tíz, a munkáltatóval
munkaviszonyban álló szak-
szervezeti tag után évente
egy nap rendkívüli fizetett
szabadságot biztosítani. A
szabadság igénybe vehetõ
mértékét a szakszervezet ha-
tározza meg. A szabadság
igénybevétele elõtt a mun-
káltatót legalább harminc
nappal értesíteni kell. A
munkáltató és a szakszerve-
zet megállapodhat, hogy a
munkáltató a szakszervezet
számára járó munkaidõ-ked-
vezménybõl fel nem használt
idõtartamot pénzben meg-
váltja. Amegváltás öszszegét
a szakszervezet csak érdek-
védelmi tevékenységével
összefüggõ célra használhat-
ja fel.

A hátrányos
megkülönböztetés

tilalma

A munkáltató nem követel-
heti, hogy a munkavállaló
szakszervezeti hovatarto-
zásáról nyilatkozzék. A
munkavállaló alkalmazását
nem lehet attól függõvé ten-
ni, hogy tagja-e valamely
szakszervezetnek, avagy
nem, illetve megszünteti-e
korábbi szakszervezeti tag-
ságát, vagy vállalja-e a mun-
káltató által megjelölt szak-
szervezetbe történõ belépést.
A munkavállaló munkavi-

szonyát tilos meg-
szüntetni vagy a
munkavállalót bár-
milyen más módon
hátrányos helyzetbe
hozni, megkárosítani
szakszervezeti ho-
vatartozása vagy
szakszervezeti tevé-
kenysége miatt. Ti-
los bármely jogo-
sultságot vagy jut-
tatást valamely szak-

szervezethez való tartozás-
tól, illetve az attól való távol-
maradástól függõvé tenni.

A szakszervezeti
tisztségviselõ védelme

A közvetlen felsõbb szak-
szervezeti szerv elõzetes
egyetértése szükséges a vá-
lasztott szakszervezeti tiszt-
séget betöltõ munkavállaló-
nak a munkáltató által kez-
deményezett más munka-
helyre való beosztásához,
továbbá munkaviszonyának
a munkáltató által rendes fel-
mondással történõ megszün-
tetéséhez. Az ilyen tiszt-
ségviselõvel szemben alkal-
mazandó rendkívüli felmon-
dás elõtt elõzetesen ki kell
kérni a megfelelõ szakszer-
vezeti szerv véleményét, il-
letve az Mt. 109. §-a szerinti
jogkövetkezmény alkalma-
zásáról, valamint a változó
munkahelyre alkalmazott
tisztségviselõ más munka-
helyre való beosztásáról a
megfelelõ szakszervezeti
szervet elõzetesen értesíteni
kell.

A szakszervezet a munkál-
tatói intézkedéssel kapcsola-
tos álláspontját a munkáltató
tájékoztatásának átvételétõl
számított nyolc napon belül
írásban közli. Ha a tervezett
intézkedéssel a szakszerve-
zet nem ért egyet, a tájékoz-
tatásnak az egyet nem értés
indokait is tartalmaznia kell.
Ha a szakszervezet a véle-
ményét a fenti határidõn be-
lül nem közli a munkáltató-
val, úgy kell tekinteni, mint-
ha a tervezett intézkedéssel
egyetértene.

A tisztségviselõvel szem-
beni rendkívüli felmondás
esetén a szakszervezet a ter-
vezett intézkedéssel kapcso-
latos véleményét a munkál-
tató tájékoztatásának át-
vételétõl számított három
napon belül köteles közölni.
A tisztségviselõt a munkajo-
gi védelem a megbízatásá-
nak idejére, illetve annak
megszûnését követõ egy év-
re illeti meg, feltéve, ha tiszt-
ségét legalább hat hónapon
át betöltötte.

Reprezentatív
szakszervezet

Reprezentatívnak azt a szak-
szervezetet kell tekinteni,
amelynek jelöltjei az üzemi
tanácsi választáson a leadott
szavazatok legalább tíz szá-
zalékát megszerzik. Ha a
munkáltatónál több üzemi
tanácsot választanak, a rep-
rezentativitás meghatározá-
sakor az egyes üzemi tanácsi
választásokon elért eredmé-
nyeket össze kell számítani.
Reprezentatívnak kell tekin-
teni azt a szakszervezetet is,
amelynek a munkáltató azo-
nos foglalkozási csoporthoz
(szakmához) tartozó munka-
vállalóinak legalább kéthar-
mada a tagja. Reprezenta-
tivitás meghatározásánál, ha
az üzemitanács-választás az
Mt. alapján érvénytelen, a
választás elsõ fordulóját kell
figyelembe venni.

A BKV Zrt.
érdekképviseleti

szervezeteirõl

A BKV Zrt. és jogelõdjei
szakszervezeteinek története
régre nyúlik vissza. Az elsõ
szakszervezet megalapításá-
nak idõpontjáról nincsen
pontos adat, de 1937-ben
már voltak jegyzett szak-
szervezeti tagok, így a meg-
alakulás ennél az idõpontnál
korábbra tehetõ. A BKV
Zrt.-nél jelenleg 26 szak-
szervezet van, amelyek az
alábbi táblázatban látható
struktúrában mûködnek. 
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A BKV Zrt. cégvezetése a
társaságot érintõ jelentõs
döntések elõkészítésébe be-
vonja a szakszervezet kép-
viselõit. A Humánpolitikai
Igazgatóságon külön szak-
terület foglalkozik a szak-
szervezetekkel, annak érde-
kében, hogy az együttmû-
ködés még közvetlenebb és
hatékonyabb legyen. Rend-
szeresen tárgyalnak, bevon-
va az érdekvédõket a straté-
gia kialakításába. Az együtt-
mûködés minõsége az ügy-
tõl és a szakszervezettõl egy-
aránt függ. Acég belsõ átala-
kulása, amely a hierarchia
minden szintjét áthatja: a
felsõ vezetéstõl az alsóbb
munkakörökig, magával
vonja az érdekszervezetek
rendszerének, mûködésének
változását is. Egyes szak-
szervezetek egyfajta gene-
ráció- és szemléletváltáson
estek át, és olyan emberek a
képviselõjük, akik jogi vagy
gazdasági végzettséggel ren-
delkeznek, ami nem elha-
nyagolandó, amikor a költ-
séghatékonyság nevében
meghozott intézkedéseket, a
cég profitorientált elképzelé-
seit kell megérteni. De nem
mindegyik szakszervezettel
lehet konstruktívan együtt-
mûködni, hiszen a konzer-
vatív, állami céghez és gon-
dolati világhoz szokott ér-
dekszervezetekkel nehezebb
megértetni a cég üzleti szem-
léletét. 

Érdemes megemlíteni,
hogy az egyes szakszerveze-
tek közötti érdekérvénye-
sítés között is különbséget
kell tenni. Példának okáért:
a BKV rövid- és középtávú
finanszírozási javaslatának
kidolgozásával kapcsolato-
san a Metró KDSZ szakszer-
vezet a kötöttpályás érdek-
képviseletek nevében egy-
koron úgy nyilatkozott, hogy
ha ez nem történik meg, ak-
kor sem sztrájkolnak, õk
csak bérkérdésekben és a
munkahelyek védelmében
teszik le a munkát. Ezzel
szemben például a buszos
érdekképviseletek finanszí-

rozási problémák esetén sem
zárták ki a sztrájk lehetõsé-
gét.

A BKV Zrt. szakszerveze-
tei részérõl tehát hatásos
fegyvernek bizonyul a
sztrájkfenyegetés a társa-
sággal folytatott bértárgya-
lásokon: rendszerint sikerül
megállapodni a béremelést
illetõen. A fõvárosi közleke-
dési cég szakszervezeti
szempontból különleges
helyzetben van, a szervezett-
ség soha nem csökkent 80
százalék alá. A dolgozók
számára viszonylag köny-
nyebb az érdekérvényesítés,
köszönhetõen a cég straté-
giai szerepének és az emiatt
rá irányuló figyelemnek. Je-
lenleg a vállalat 12,5 ezer
alkalmazottja közül 10,5 ez-
ren szakszervezeti tagok.

Lehetõségek

A szakszervezet mindig
azokkal a kérdésekkel fog-
lalkozik, amelyek a munká-
sokat a leginkább érintik. Ha
az a munkanélküliség, akkor
szervezi a tüntetéseket, be-
adványokat készít a hatósá-
gokhoz, képviselõkön ke-
resztül a törvényhozásnak
is üzen. Rendkívüli kong-
resszusokon felhívja a fi-
gyelmet a munkások tartha-
tatlan helyzetére, a munka-
körülmények javításáért pe-
dig, ha kell, sztrájkokat szer-
vez, segíti a munkahelyi
kollektív szerzõdések meg-
kötését.

Fontos a tagság szociális,
gazdasági érdekeinek vé-
delme, a szakszervezet te-
rületén dolgozók és nyugdí-
jasok érdekképviselete, ér-
dekvédelme és érdekérvé-
nyesítése. Különös figyel-
met fordít a munkavállalók
foglalkoztatására, a bér és
jövedelem alakulására, a
munkafeltételekre, az em-
berhez méltó munkakörül-
ményekre, a munka, egész-
ség és környezetvédelemre,
a szociális helyzetre, a szak-
mai képzésre és a szakszer-

vezeti jogok érvényesülé-
sére. Az információ, a tájé-
koztatás és a nyilvánosság
biztosításával segíti érdek-
képviseleti munkát. 

A leggyakoribb:
a munkaügyi

konfliktus, avagy
munkaügyi viták

rendezése és eszközei

Természetesen a béremelés-
rõl folyik a legtöbb vita a
munkáltató és a munkavál-
lalók között, ez a leggyako-
ribb munkaügyi konfliktus a
BKV Zrt.-nél is. Ezenkívül a
többletjuttatások kiharco-
lása, a munkakörülmények
javítása miatt ültetik tárgya-
lóasztalhoz a szakszerveze-
tek a munkaadókat.

Az érdekképviselõknek
egyébként egyáltalán nem
éri meg sztrájkot szervezni,
ilyenkor ugyanis az úgyne-
vezett sztrájkalaphoz szük-
séges finanszírozni munka-
beszüntetés esetén a dolgo-
zók kiesett bérének egy ré-
szét. A szolidaritási pénz
titkos, legtöbbször a szerve-
zetek sem tudják egymásról,
kinek mennyi a tartaléka, ám
ha szükséges, kisegítik egy-
mást. A szakszervezetek
tagdíjból, illetve a civil- és
állami szférából, pályázati
úton nyert forrásokból tart-
ják fenn magukat. A tagdíjak
mértéke szervezetenként
változó, de általában a havi
bruttó bér 0,5–1 százaléka
körül alakul.

A rossz gazdasági helyzet
rendezése érdekében köve-
telésük nem teljesítése ese-
tén sztrájkot tartanak. Az
elmúlt években többször le-
hettünk „részesei” ezen ese-
ményeknek. Az érdekkép-
viselõk többek között azért
kérték/kérik, hogy az állam
növelje a normatív támo-
gatást, és a finanszírozás áta-
lakításával teremtse meg a
cég stabil mûködését, a fõ-
város pedig vállalja át a köz-
lekedési vállalat tartozásából
keletkezett kamatterheket,
vagy ennek megfelelõ támo-
gatással segítse a cég mûkö-
dését. Meg kell jegyezni:
olykor a szakszervezeti
egyeztetés két szinten folyik:
egy a sajtó és egy a tárgyalás
szintjén.

A követelésekkel szemben
azonban ott áll a tulajdonos,
amely nem foglalkozik a
milliárdos veszteséggel, pe-
dig lassan a cég hitelfelvé-
telre kényszerül. A dolgozók
lehetetlen munkakörülmé-
nyek között dolgoznak,
ugyanis például az alkatré-
szek hiánya, megfelelõ tech-
nikai felszereltség hiánya,
elavult autóbusz léte komoly
problémát okoz – ezt hûen
tükrözik az elmúlt idõszak
autóbusz-balesetei. 

Fontos a szakszervezet
kommunikációja: ugyanis
ismertetni kell az utazókö-
zönséggel az érdekképvise-
letek álláspontját és köve-
teléseiket. Ezt nem csupán
az emberek felé történõ egy-
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szerû bejelentési kötelezett-
séget jelenti, de az adott cél-
lal, munkavállalókkal való
szolidaritás megteremtését
is. 

A munkahelyi
érdekképviselet

szerepe a
szervezetfejlesztésben 

A változási folyamatok si-
kerre vitelében a személyes
tanácsadás az az alap,
amelyre a hatékonyságot és
eredményességet növelõ
szervezetfejlesztési és vál-
tozáskezelési folyamatok
építhetnek. Ezek a nagycso-
portos – akár a cég egészére
kiterjedõ – és kiscsoportos
fejlesztõ munkahelyek/tré-
ningek a változással szem-
beni félelmek kimondásá-
val, az alternatív vagy az
eredeti javaslatokat gazda-
gító lehetõségek felszínre
hozása révén hatnak a vál-
tozási folyamat eredmé-
nyességére. 

A változások elfogadásá-
hoz és azok végigviteléhez a
munkatársak elkötelezett-
ségére, és ennek az elkö-
telezettségnek a megalapo-
zásához bizalomra van
szükség. Ezt a bizalmat,
megerõsítheti vagy megte-
remtheti a megszólítottság-
érzés és annak a tudata,
hogy a gondolatok, érzések
és ötletek megoszthatók a
vezetéssel. A vezetés iránti
bizalom és a változási prog-
ram sikere iránti elkötele-
zettség adja meg azt az ala-
pot, amelyre építve a mun-
katársak együttmûködési és
probléma-megoldási kész-
ségének a fejlesztése tartós
eredménnyel kecsegtet. En-
nek kialakításában nagyobb
szerepet kellene szánni az
érdekképviseleteknek, hi-
szen ezek azok, amelyek
egyfajta „összekötõ kapocs”
szerepét töltik be a felsõve-
zetés és az egyszerû munkás
ember között. Általa válnak
áthidalhatóvá a különbsé-
gek, nagy szerepe mutatko-
zik a változások munkások

számára történõ megérte-
tésében is. 

Nem elegendõ az érdek-
képviseleti rendszerhez tar-
tozó – bár kétségkívül hatá-
sos – eszközök alkalma-
zása, mint önsegélyezés,
üdültetés, öntevékeny kul-
turális és sportmozgalom,
különbözõ kedvezményes

szolgáltatások nyújtása.
Alapvetõ törekvés kell, le-
gyen, hogy az érdekvé-
delem jogi garanciái bõvül-
jenek, s olyan alkupozíción
nyugvó, eredményes érdek-
egyeztetési rendszer, szo-
ciális párbeszéd mûködjön,
amely megteremti a korsze-
rû politika, a biztonságos

foglalkoztatás, valamint az
európai uniós szintû kere-
seti, szociális és nyugdíj-
viszonyokhoz közelítés fel-
tételeit. Alapvetõ feladat
kell, legyen a szakszerve-
zeti tagság kollektív és
egyéni munkavállalói, szak-
mai, szociális érdekeinek
védelme. 

A szakszervezeti mozgalom jogszabá-
lyi hátterével kapcsolatban elmondható,
hogy a törvényi feltételek ugyan adottak,
de országos szinten alacsony a szerve-
zettségi szint, nem használják ki a lehetõ-
ségeket, nincs kultúrája az érdekérvénye-
sítésnek. A kevés magyarországi munka-
beszüntetés hátterében azonban más okok
is meghúzódnak. Munkaügyi konfliktus
esetén a legtöbb munkavállalói érdekkép-
viselet tárgyalni és megállapodni akar,
nem pedig sztrájkolni. Felelõsséggel
sztrájkot szervezni nehéz, nincs erõs szoli-
daritás, a dolgozók többsége félti az ál-
lását, így nem szívesen áll ki a jogaiért; ha
érdekvita alakul ki, a hazai munkaadók
többsége hajlandó meghallgatni a szak-
szervezetet, és kompromisszumot kötni.
Ezt bizonyítja egyébként, hogy az utóbbi
években több törvény is szakszervezeti
nyomásra született meg. Ilyen például a
szakképzetteknek járó garantált bérmini-
mum bevezetése, vagy a korkedvezményre
jogosító munkakörökhöz kapcsolódó
jogszabályi háttér rendezése.

Ugyanakkor az érdekképviselet nem
minden munkáltatónál van jelen. Éppen
ezért gyakran magának a munkavállaló-
nak kell egyénileg érvényesítenie jogait a
munkáltatóval szemben. A gyakorlat
azonban azt mutatja, hogy ezek túlnyomó
részben „eleve halálra ítélt” kezdeménye-
zések, mert a munkáltató „lesöpri” az
egyén érveit. Gyakran az egyén fél fellép-
ni önmaga érdekében, hiszen reális veszé-
lye van annak, hogy érdekérvényesítõ fel-
lépése egyúttal munkaviszonyának meg-
szûnését is jelentheti.

Európai összehasonlításban viszony-
lag keveset sztrájkolnak a magyar munka-
vállalók. A német szakszervezetekhez
közel álló Hans Böckler Alapítvány 17
országra kiterjedõ tanulmánya szerint
honfitársainknál csak a németek, a svájci-
ak, a lengyelek és a hollandok nyúlnak
ritkábban a csoportos munkabeszüntetés
eszközéhez. Magyarországon a foglalkoz-

tatottak közül csupán 550 ezren léptek be
valamely szakszervezetbe. A KSH adatai
szerint többségük a 40–54 év közötti kor-
osztályhoz tartozik. Több mint 816 ezer
dolgozót véd viszont kollektív szerzõdés.
Az érintett alkalmazottak 60 százaléka ál-
lítja: a szakszervezet és a munkáltató kö-
zötti megállapodás és a kollektív szerzõ-
dés befolyásolja a bérük mértékét.

A munkáltatók kivételével rendszerint
egyetértés van arra vonatkozóan, hogy ér-
dekképviseletre igenis szükség van, hiszen
a munkavállalók érdekeit csakis így lehet
képviselni. A munkáltatók ugyanis önként
igen nehezen nyújtanak béremelést az ott
dolgozóknak. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy
hiába a szakszervezet, az emberek valódi
képviselete nem mindig jelenik meg, sok
esetben nincs meg a szakszervezet és a
munkavállalók kapcsolata. Nincsenek fó-
rumok, ahol a szakszervezet képviselõi ha-
tékony párbeszédet folytatnának a munka-
vállalókkal. Éppen ezért lát sokszor napvi-
lágot egy-egy sztrájk fenyegetettség kap-
csán a híradásokban a munkavállalók vé-
leménye, miszerint õket senki nem
kérdezte meg. A munkáltató által tett aján-
latot az egyes személyek, munkavállalók
már lehet, hogy elfogadnák akkor, amikor
a szakszervezet képviselõje még mindig –
hiábavalóan – tárgyalni akar. Sokak véle-
ménye, hogy a szakszervezetek nem min-
dig a dolgozók érdekeit tartják szem elõtt.
Ugyanakkor olyan tapasztalat is van,
hogy a munkabeszüntetésben résztvevõk
bizonyos szankciókban részesülnek, nem
biztos, hogy a jövõ hónapban is lesz
munkahelyük …

Ki teremt igazságot? Érdekvédelemre
igen is szükség van, hiszen a társadalom
döntéshozatali rendszerében, így a mun-
káltatók irányába is fel kell lépni az eset-
leges hátrányos és jogellenesen megkü-
lönböztetett helyzetbe jutás ellen, legyen
szó akár élet-, akár munkakörülmények
javításáról.

Marsi Edit
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indjárt a falu hatá-
rát jelzõ táblánál
elénk tárul az
elsõ színpompás
freskó. Hatásos

kezdés, muszáj megcsodálni
közelrõl. A kép a Nap és a
Hold elrablását ábrázolja.
„Egy testvérpár szabadította
ki õket a sárkányok fogsá-
gából. Amelyik a Holdat me-
nekítette, megsápadt, az õ
utódaiból fehér emberek let-
tek; a másikat megsütötte a
Nap, így keletkeztek a ro-
mák” – magyarázza a mel-
lénk szegõdõ, tízéves forma
kisfiú. „Amott a füvet én fes-

tettem” Tetszik látni? – bök
egy zöld foltra. 

– Mindegyik kép közös al-
kotás. Eleve így terveztük,
hiszen az együttes munkakö-
zösséget teremt – hangsú-
lyozza Pásztor Eszter is, a
projekt megálmodója. – Ha
az itteniek magukénak érzik
a mûveket, óvják, védik és
büszkék rá. Talán ez utóbbi a
legfontosabb. A falunak
ugyanis semmije se volt ed-
dig, amire büszke lehet. 

Bódvalenke mára szinte
roma gettóvá vált, kétszáz-

egynéhány lakójának kilenc-
ven százaléka cigány, jelen-
tõs részük nem végezte el a
nyolc osztályt, sokan írni-ol-
vasni se tudnak. A faluban
nincs csatorna, a vezetékes
víz nem iható. 

A munkaképes korúak fe-
lét közmunkában foglalkoz-
tatja az önkormányzat, egyéb
munkalehetõség nem akad
se helyben, se a környékben
– tudom meg Esztertõl. 

Egy hajdani módos gazda
háza lett Eszter alapítványá-
nak (Európai Mûhely Kultu-
rális és Közmûvelõdési Tár-
saság) támaszpontja a falu
közepén. Csirkepörköltet
kapunk ebédre, közben a
kezdetekrõl mesél. Nem sze-
retné, ha bárki altruista misz-
sziónak tartaná, amit Bódva-
lenkén csinál, szögezi le. Pa-
tinás tolmács- és fordítócé-
get visz Budapesten, a szak-

Cigány népmesék, eredetmondák elevenednek meg a házfalakon. A szlovák határhoz
közeli Bódvalenkén idén jött létre a világ elsõ szabadtéri cigány festészeti tárlata. Az ötletgaz-
da – befutott budapesti vállalkozó asszony – ideje nagy részét a mélyszegénységben élõ roma
faluban tölti, s azt mondja: sose volt ennél boldogabb.

OLLÓVAL ÍRTUK

Bódvalenke nagy esélye

Freskófalu a határon

Nyers, de nem naiv

Ami a bódvalenkei falakon látható, felkeltheti
a mûvészeti szakemberek figyelmét is. A
kortárs mûvészetben egyre nagyobb teret
kap az, amit a hazai hatvanas-hetvenes
években még „naiv mûvészet elnevezéssel
illettek. Ma a szakemberek „outsider art”-ról
beszélnek, azaz a hivatalos kultúrán kívül
létrejövõ mûvészetrõl. Ennek komoly irodal-
ma is van már. Franciául „art brut”-nek
(„nyers mûvészet”-nek) is nevezték ezt a
nehezen körülhatárolható területet. Mindazok
alkotásait ide érthetjük, akik nem kerülnek a
mûvészet intézményes keretei közé: nem a
mûvészeti iskolák, múzeumok, galériák vilá-
ga az otthonuk. Lassan azonban ide is „be-
engedik” ezt az irányzatot: 2007-ben, törté-
nete során elõször a Velencei Biennále egy
egész kiállítást szentelt a ma élõ cigány mû-
vészeknek, köztük számos magyar alkotó-
nak. Bódvalenke sem esélytelen tehát: akár a
hazai mûvészettörténet részévé is válhat. 

M
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mában mindent elért. Elvált,
a gyerekei felnõttek – úgy
érezte, unatkozik, miközben
rengeteg energia és szeretet
lakik benne, amelyet ki kel-
lene adnia magából. Aztán
2007-ben meglátta a masí-
rozó Magyar Gárdát a tévé-
ben, és iszonyúan dühös lett.

– Arra gondoltam, hogy
bár a szegénység valóban sú-
lyos feszültségeket gerjeszt,
embercsoportokat megfé-
lemlíteni nem megoldás.
Nem vonulgatni kell, hanem
tenni valamit a szegénység
ellen! – mondja. – Ebbe a
faluba egy barátom hozott el
tavaly télen, egy szörnyen
hideg, ködös napon. Azon-
nal tudtam, épeszû vállalko-
zó ide nem fektet be. Viszont
láttam, hogy a falu fekvése
gyönyörû, és hirtelen bevil-
lant egy emlék. Egyiptom-
ban két órát buszoztunk,
hogy megnézzünk egy tele-
pülést, ahol ki voltak festve a
házfalak. Tolongtak a turis-
ták, ettek-ittak, ajándék-
tárgyakat vásároltak, és az
õslakosok remekül megéltek
ebbõl a sivatag közepén.

Eszembe jutott, hogy Bód-
valenke épp kétórányira van
Budapesttõl, a turista-ked-
venc Aggtelektõl pedig
mindössze tíz kilométerre.

Sokáig csak beszélgetni
járt ide. Bolond pesti nõ, re-
besgették sokan. „Az én fa-
lamat ne pacsmagolja össze
senki” – kiabáltak mások.
Hónapokig gyõzködte a
helyieket: igenis változtat-
hatnak az életükön, ha akar-
nak. Lassan szövetségesekre
lelt határon innen és túl, a
falugyûlés is mellé állt, így
megpályáztatta a házfalakat,
s a májusi elsõ freskót még
nyolc követte. Szívbemar-
kolóan szép, néma üzenetek
a roma sorsról. Magyaror-
szági cigány festõk alkották
mindet, legtöbbet közülük a
miskolci Horváth János, a
projekt mûvészeti vezetõje.
Jövõre külföldi mûvészeket
is hívnak, és ha elfogynak az
ablaktalan falak, talán sort
kerítenek a homlokzatokra.

Eszter szerint a freskó:
eszköz. Önkifejezés és fi-
gyelemfelkeltõ turistacsalo-

gató. De már vannak ered-
mények is. Az utcákról el-
tûnt a bokáig érõ szemét, a
majdani kézmûvesház fel-
újításra vár, és ahol idáig
mûvelõdési ház, iskola, sõt
kocsma se volt, most teleház
mûködik négy számítógép-
pel, festõ, rajzoló, mese-
mondó, korrepetáló foglal-
kozásokkal. Délutánonként
ott nyüzsög az összes gye-
rek, no meg az ifjú papák-
mamák. 

A falusi turizmust a fres-
kókon kívül a falu határában
elterülõ lápra alapozza Pász-
tor Eszter. Páratlan érték,
amelyen egyelõre fölvizese-
dett, életveszélyes házak áll-
nak. Ezeket tavaszig ledóze-
rolják (a négy család átköl-
töztetésére pályázati pénzt
nyert az alapítvány), utána
visszaadják a lápot a termé-
szetnek – az Aggteleki Nem-
zeti Park szakemberei ké-
szítik a tanösvények út-
vonaltervét és az ismertetõ
táblák szövegét.

– Amíg Eszter nem volt,
álom se volt. Még nem vál-
tozott semmi, de legalább
már álmaink vannak – fogal-
maz Rusznyák Zsolt. Egy
lápi házban váltunk szót,
fejünk fölött az ég; a tetõ
felét elvitte a vihar. Zsolt a
közmunkások csoportve-
zetõje, de szolgáltatási szö-
vetkezetet tervez hetedma-
gával, kis vendéglõt, kem-
pinget, lovas szekeres kocsi-
káztatást, helyi piacot.

Girhiny Rozália magyar-
ként romához ment nõül, a
gazdálkodás tudományát
otthonról hozta. Évek óta tart
tyúkot, nyulat, disznót, de
tehenet is szeretne.

– Fejnék, túrót fonnyasz-
tanék, vajat köpülnék, ellát-
nék vele ismerõst, idegent,
jól járna mindenki – mondja. 

Miklós (õ is Rusznyák),
mint szinte mindenki a fa-
luban) pedellusi helyét meg-

tartaná a bódvaszilasi isko-
lában, mellette lápi vezetõ
lenne félállásban.

Állunk a satnya tujákkal
övezett világháborús emlék-
mûnél a fõtéren. Eszter arról
beszél, hogy lombos fákat
ültetnek, a most még dü-
ledezõ csûrbe látványkony-
hát képzeltek, ahol asszo-
nyok sütik majd sparhelten a
vakarót (kovásztalan cigány-
kenyér), és a napernyõk ital-
reklám helyett helyi készí-
tésû vesszõfonatok lesznek.
Jövõre megrendezik az elsõ
Sárkányünnepet mindenféle
mulatsággal: sárkányeregetõ
versennyel, sárkánykészítés-
sel, sárkányrepülõ bajnok-
sággal. Hozzáteszi: a mese-
beli lápi sárkányt ünneplik,
aki tavasszal éled, olyankor
nyílik a kockás liliom, a láp
védett virága. Amikor azt
kérdem, mit akar mindezzel
elérni, Eszter így válaszol:

– Szeretnénk, ha ez az
Isten háta mögötti falu az
európai cigány festészet
temploma lenne. Csodálják
csak a népek, mit tudnak a
roma mûvészek. Egy cigány
falut nyitunk meg a világ-
nak, ahová a többségi tár-
sadalom jár majd gyönyör-
ködni. Ilyesmi – tudtommal
– sehol nem történt eddig.
Vannak tiszta, rendes porták,
ahol ragyogóan fõznek. Gizi
néni már idén elhíresült a
remek kosztjáról. Tehát né-
hányan már megtapasztal-
ták, be lehet térni a roma há-
zakba, le lehet ülni az asz-
talukhoz, lehet velük beszél-
getni. Hogy kedvesek, szere-
tetre méltóak, éles eszûek és
jó a humoruk. Nem találkoz-
tam még olyannal, aki ne
akarna visszajönni. És olyan-
nal se, akinek esetleges elõ-
ítéleteit ne söpörték volna el
a bódvalenkei élmények. 

Nõk Lapja, 
Sombor Judit

2009. november 18.
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1909. november 17-én szü-
letett Nagykátán. Édesanyja
Czinka Rozália 13 gyer-
meket szült, közülük hatan
egészen kicsi korukban el-
haláloztak. Édesapja, Lász-
ló Farkas lovakkal kereske-
dett. A megállapodott, vi-
szonylag jó anyagi körül-
mények között élõ család
megfelelõ hátteret nyújtott a
gyermekek számára a tanu-
láshoz. A szülõk jó kapcso-
latot ápoltak a nem cigá-
nyokkal. Tárgyi- és szokás-
kultúrájuk hasonlított az
átlagos körülmények között
élõ parasztságéhoz. Az isko-
láztatás társadalmi kiszé-
lesítése, a korabeli reformok
elérték a László család gyer-
mekeit is. Volt, aki tanárrá,
újságíróvá, s volt, aki hiva-
talnokká vált közülük. 

Az elsõ cigány értelmiségi
és politikus nõ élete, sorsa,
munkássága elõször nagyon
sok kérdés, rejtély elé állí-
tott. Miután mélyebben átta-
nulmányoztam a Néprajzi
Múzeumban található ha-
gyatékát, és találtam valakit,
aki mesélt róla és a közös
élményeikrõl, mintegy ösz-
szeállt bennem a film. A film
egy cigány kislányról, aki a
falu összebújt házaitól jóval
távolabb, egy vert falú, nád-
fedeles, szobakonyás házi-
kóban született. Kinõve a

tulipános bölcsõt, mesébe
feledkezve édesden eszi a
hamuban sült krumplit,
majd mély álomba merül a
nagymamája kötényéhez
bújva. Késõbb látom a cser-
fes, mosolygós, fürge kis-
lányt, aki a vásárokról haza-
térõ édesapját kedves, per-
gõs beszédjével fogadja.
Boldog, mert iskolás lehet, s
mert õ is olvashat és írhat,
mint a nagyok. 

A szülõk féltve, de elenge-
dik egy másik, nem csak a
cigányok számára új világ-
ba. Levelezést folytat gróf
Apponyi Alberttel, Kéthly
Annával. Aktívan tevékeny-
kedik a szociáldemokrata
pártban. Szabadidejében a
cigányok körében végez se-
gítõ, felvilágosító munkát.
1933-tól belsõ újságíró a
Balatoni Kurírnál. Rafael
László Mária, illetve Iván-
ka Mária néven, vagy név
nélkül jelennek meg írásai.

A franciás külsejû, hosszú,
dús, fekete, hullámos hajú
lány budai villákban, magas
hivatalokban készít inter-
júkat a világ dolgairól, az úri
életrõl, a gazdaságról. 1937-
ben megszervezi a pándi ci-
gányok elnyomással szem-
beni tiltakozó megmozdulá-
sát. Ezért kommunista gya-
núsként egy rövid idõre le-
tartóztatják, ezt követõen

évekig csendõri megfigyelés
alá vonják. Nem kap állást
sehol sem. Tudja, hogy a ná-
ci propaganda munkaerõ
kölcsönzõ szolgálata mögött
kommunisták, fogyatéko-
sok, zsidók, cigányok töme-
ges kiirtása folyik. 

Rajong az irodalomért, a
mûvészetekért, ötletes bra-
vúrokkal állít színpadra kü-
lönbözõ mûveket. Mégis,
talán az ösztöne, talán vala-
melyik jóakarója tanácsa
alapján a vészkorszak ideje
alatt a „pöttyös kisasszo-
nyok” uniformisában bújik.
Hogy ne legyen szem elõtt,
bekapcsolódott az Egyetemi
és Fõiskolai Hallgatók Nem-
zeti Munkaszolgálatának
munkájába. 1944. január 9-
én kiállított igazolványa sze-
rint a fenti intézmény sajtó
eladója. A szervezeten be-
lül az erdélyi tájakat járva
segít a szegény, magyar ajkú
családoknak a gyermekne-
velésben, a háztáji munkák-
ban. Ebben az évben Fonyó-
don a március 15-i ünnepély
alkalmából „Petõfi lelke”
címû színpadi elõadást ren-
dez. 

Ekkor éri halálos lövés a
35 éves, zsidó származású
barátnõjét Budapesten, a
nyílt utcán. Magához veszi
annak árván maradt két éves
kislányát, felneveli, taníttat-

ja, férjhez adja. A háború
utolsó évében dohos pincék-
ben óvja nevelt kislányát,
unokatestvére, Pécsi Ilona
látja el õket élelemmel.

A felszabadulás után a
Gresham-palota sajtó osztá-
lyán dolgozik, négy szobás
polgári lakásban él. Közben
szervezi a cigányzenészeket,
a hagyományos mestersé-
geket folytatókat, akiket pél-
daként szeretne a cigányság
elé állítani.

1947-tõl kezdve kapcsola-
tot keres a különbözõ mi-
nisztériumokkal, pártfunk-
cionáriusokkal. Elkészíti a
Magyarországi Cigányok
Kulturális Szövetségének
(MKCSZ) Alapszabályát.
Felirat formájában megfo-
galmazza a hazai cigányság
fejlõdésbe való bekapcso-
lásának módját. A feliratot
elküldi több minisztériumi
tárcához is. A tárcák illeté-
kesség hiányában kérését
elutasítják. 

A szocialista kormány,
amely azt állította magáról,
hogy minden társadalmi és
kulturális csoport számára
egyenlõ fejlõdést kínált, nem
hagyhatta figyelmen kívül
László Mária feliratát. 1955-
ben a Minisztertanács kezd
az üggyel foglalkozni. 

L. Mária a következõ mó-
don indokolja egy cigá-

EMLÉKEZÜNK

100 éve született
László Mária

László Mária az elsõ cigány származású értelmiségi nõ, az elsõ cigány származású politikus
volt. Élete, munkássága, kitartása mindannyiunk számára tanulságos, olyan látlelet, amely
kiválóan érzékelteti a különbözõ társadalmi rendszerek, ideológiák viszonyát a tömegbõl
kitûnõ emberhez, csoporthoz. Egyéni életsorsa jól mutatja, hogyan nyitott utat, az eötvösi, a
klebelsbergi oktatás- és társadalompolitika az iskolázatlan emberek gyermekei számára, s
majd az egypártrendszer diktatúrája hogyan használata fel, s hogyan tette félre az emberek, a
nép hangján szólókat. László Mária életének, munkásságának iskolai oktatásban történõ
megismertetése nagyban hozzájárulhat az elõítéletekkel teli cigánykép megváltoztatásához.
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nyokkal foglalkozó szerve-
zet létrehozásának szüksé-
gességét: 

Bár a legnagyobb létszá-
mú népcsoport vagyunk, s
bár alkotmányunk 49.§-a
kimondja a nemzetiségek
nyelvének hivatalos hasz-
nálatát, úgy az oktatásban,
mint a hivatalos haszná-
latban, miután a cigányokról
sehol sem esik szó, kiestünk
a haladás hivatalosan biz-
tosított menetrendjébõl, vé-
letlen szerencsétõl, jó szán-
dékú emberektõl függ sor-
sunk, de komplikációk ki-
vizsgálásánál az elõítéletek
zöme teljes erõvel sújt le
ránk. Ez, mint szomorú tra-
gédia nyilvánul meg éle-
tünkben, s belõle, ha kor-
mányzatunk nem segít nincs
emberi felemelkedés. Ebbõl
fakadóan, mint sérelmet,
mint hiányosságot kell meg-
állapítanom azon körül-
ményt, hogy bár alkotmá-
nyunk kimondja: azt ahol
15 nemzetiségi gyermek van,
a szülõk kívánságra a nem-
zetiségi oktatást be kell ve-

zetni. Ezzel szemben közel
300 lélekszámú cigány te-
lepülések 95%-a analfabéta,
iskolás évjáratú gyermekei
nem nyernek oktatást. Saját
nyelvüket is hibásan beszé-
lik. S, bár nyelvük hivatalos
használatát nem kérik, de
kifejezik azon óhajukat, hogy
õsi nyelvük használatát,
mely csökkenõben van, meg-
tarthassák. 

Mintegy kétévi gondol-
kodás, mérlegelés után a
Minisztertanács úgy döntött,
hogy támogatja a Magyar-
országi Cigányok Kulturális
Szövetségének megalaku-
lását. Akkor már néhány hó-
napja mûködtek más kisebb-
ségi szervezetek is, mint a
Román Kulturális Szövet-
ség, a Délszláv Szövetség.
Az MCKSZ is a nemzetiségi
fõosztály irányítása, fel-
ügyelete alá került. 

1957. október 15-én a
hivatalos megalakulás elsõ
napján László Mária a német
lágerekbõl visszatért analfa-
béta cigányok kártérítési
ügyében folyamodott a meg-

felelõ szervezethez, egyben
határidõ módosítást kért a
túlélõk felkutatására. 

Javaslatot tett egy cigány
népi együttes felállítására,
melynek indoklásában a
következõket írta: 

A cigány népmûvészet nem
azonos azzal, amit az egész
világon cigányzeneként is-
mernek, annál kétségkívül
értékesebb és eredetibb, kö-
zelebb áll a magyar népmû-
vészethez. A nagyközönség
elõtt mind belföldön, mind
külföldön ismeretlen. Ezek-
nek a kincseknek a feltárása
kötelességünk.

Majd másfél éves mûkö-
dése alatt roppant, tervezõ,
szervezõ készségrõl, teherbí-
rásról tesz tanúbizonyságot.
Mintha tanulta volna, ho-
gyan kell egy sokrétû, tár-
caközi, nagyszámú önkén-
test mozgató szervezetet
irányítani.

Azt remélte, hogy a felvi-
lágosító munka mind a ci-
gányok, mind a cigányokkal
dolgozók körében elfoga-
dást vált ki. Ez sok esetben

így is történt, több pedagó-
gussal levelezett. A felnõttek
és gyermekeik számára anal-
fabéta osztályokat szerve-
zett, pedagógus napon dísz-
táviratban köszönte meg a
pedagógusok áldozatos
munkáját. 

Jó szónok volt, egy-két
mondattal becsalogatta a
telepi cigány lakosság prob-
lémáit a népfront, a vörös-
kereszt, zöldkereszt dolgo-
zóinak szívébe. Kezdemé-
nyezésére indultak el azok a
felmérések, amelyek a ro-
mák iskoláztatása, lakha-
tása, egészségi állapota ja-
vítását tûzték ki célul. Neki
köszönhetõ, hogy roma és
nem roma aktivisták az is-
koláskorú roma gyerekek
tömegeit íratták be az is-
kolákba, ha részben admi-
nisztratív módon is, de el-
kezdõdött a romák tömeges
iskoláztatása.

Egy év alatt 14 vasipari
KISZ-t szervezett, melyek
lábra állásuk után betömö-
rültek a Vasipari Szakszer-
vezetbe. A KISZ keretein

László Mária (a kép bal szélén)
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belül mûködõ 50 fõs Rajkó
Zenekar 4–14 éves növendé-
kei számára nem volt megfe-
lelõ gyakorló hely. Tevé-
kenységének elsõ negyed-
évében pártfogása alá vette a
zenekart, jelentõsen javított
a tárgyi ellátottságán.

Bár nem tervezte, hogy
állásközvetítõ szolgáltatást
is megvalósít, de, kiderült,
hogy a szövetséghez forduló
romák többsége valamilyen
munkaügyi kéréssel fordult
hozzá. Ezért adminisztrá-
torával és helyettesével, Ge-
re Györggyel naponta he-
lyeztek állásba cigányokat.

Gere György 1959 febru-
árjában így ír tapasztalatai-
ról: „A fekete bõr, tarka ru-
ha gyakran szorgalmas és
becsületes munkáskezet ta-
kar”.

A negyedéves beszámolók
sorra kitértek ennek a fela-
datnak az ellátására, vala-
mint arra is, hogy a munka-
társak, munkáltatók egy ci-
gány esetében ugyanazt a
negatívumot sokkal súlyo-
sabbnak ítélik meg, mint egy
nem cigány esetében.

1954-ben a Miniszterta-
nács és a Belügyminiszté-
rium elrendelte a személyi
igazolvány rendszer beveze-
tését. A rendelet és végrehaj-
tási utasításai nem tartalmaz-
tak olyan kitételt, amely a
cigányság megkülönbözte-
tését elõírta volna. „Pótló-
lagos intézkedésként” azon-
ban 1955-ben a Belügy Mi-
nisztériumban megfogal-
mazták, hogy a „kóbor cigá-
nyokat” (becslésük szerint
20–25 ezer fõt) speciális sze-
mélyi igazolvánnyal kell el-
látni: „Azok a cigányok,
akik megfelelõ munkát és
lakóhelyet igazolni nem tud-
tak, feltehetõen bûncselek-
mények elkövetésébõl tartják
fenn magukat [...] Javas-
latunk, hogy ideiglenes sze-
mélyi igazolványt adjunk ki
a részükre [...]”

Úgynevezett fekete iga-
zolványt azonban nemcsak a
„kóbor cigányoknak” adtak,
hiszen számuk sosem volt

több ezer, hanem a cigány-
ság egy jelentõs része ilyen
személyi igazolvánnyal lett
ellátva. László Mária a
Belügy Minisztériumhoz írt
levelében megfogalmazza
aggályait a fekete személyi
igazolvány kirekesztõ voltá-
val kapcsolatosan, s kéri a
belügyi szerveket, hogy a
cigány embereket ne alázzák
meg, azzal, hogy még sze-
mélyi igazolvány színe is a
másságukra utal. 

Az emberek és kultúrák
egyenlõségét hirdetõ szocia-
lizmusban mindenféle vélt
indokok, feltételezések alap-
ján ún. közbiztonsági tábo-
rokba internálták a cigány
származású öregeket, fiata-
lokat, nõket, férfiakat.
Nagyszülõk, családanyák
fordulnak László Máriához,
aki minden egyes ügyet ki-
vizsgáltat, majd nem ha-
bozik, egyértelmû levelet
fogalmaz meg az országos
rendõrfõkapitány számára,
felhívja a figyelmét arra,
hogy rendes tisztességes,
gyári és egyéb dolgozókat,
internálnak csak azért, mert
cigányok.

Második negyedéves be-
számolójában említést tesz
arról, hogy a B.M. részérõl
egy ízben meghívást kaptak,
melynek alkalmából Len-
gyel községben 14 cigány
holttestének exhumálásán
voltak jelen. Bejelenti, hogy
a tettesek csendõrök voltak,
kilátásba helyezi, hogy a
vizsgálat lezárulta után az
árván maradt kiskorúakat és
rokkantakat az MCKSZ fog-
ja képviselni a peres eljárás
lefolytatása során. 

Akkor, amikor a Minisz-
tertanács úgy döntött, hogy
lehetõséget nyújt az
MCKSZ hivatalos mega-
lakulására, akkor két szem-
pont vezérelhette. Egyik az
volt, hogy bár a cigányok
1956-ban a többi kisebb-
séghez hasonlóan nem cso-
portosultak, nem követeltek
semmilyen kisebbségi auto-
nómiát, azonban jól kitapint-
ható volt informális szerve-

zettségük, a közös célok dé-
delgetése. Amásik szempont
pedig az, hogy László Má-
ria indokai a cigány szövet-
ség létrehozására igen kidol-
gozottak voltak, de a célok
kuszán voltak megfogal-
mazva, továbbá nem készült
konkrét cselekvési terv,
amelyhez tárgyi és személyi
feltételek lettek volna ren-
delve. Az aktivisták jogvi-
szonya, honorálása sem volt
tisztázott. 

Így könnyen elérték, hogy
a minisztériumi tárcák ci-
gánysággal kapcsolatos
ügyeinek koordinálása he-
lyett László Mária elegendõ
munkatárs hiányában maga
is napi ügyek intézésével
kényszerüljön foglalkozni.
Negyedévente harminc vagy
több kiszállási napon vé-
gezte munkatársaival együtt
a szocialista kultúra terjesz-
tését, cigánytelepeken, kul-
túrházakban. A feladata a
cigány kisebbségi nyelv és
kultúra megõrzését, tovább-
fejlõdését biztosító intéz-
ményrendszer és a felada-
tokat ellátni tudó pedagógu-
sok kiképezése lett volna.
Leveleibõl is kitûnik, hogy
erre vállalkozott. Azonban
az MCKSZ megalakulását
követõ pár hónapon belül
nyilvánvalóvá vált számára,
hogy felettesei nem támo-
gatják tervei megvalósítását.
Elõször burkolt, majd nyílt
lejáratásba kezdenek ellene.
Felróják számára, hogy a
háború évei alatt részt vett a
szerintük fasiszta, jobboldali
fiatalokból álló Egyetemi
Fõiskolai Hallgatók Nem-
zeti Munkaszolgálatának
munkájában. A gyanúsít-
gatás, a rágalmazás feltépi a
régi sebeket, félelmeket
László Máriában, fájdal-
masan visszavonul. Magá-
nyát, zárkózottságát felold-
ják a régi barátok, isme-
rõsök, akikrõl szintén azt
suttogják, hogy származásuk
ellenére túlélték a hitleri ha-
láltáborokat, mert együtt-
mûködtek a fasiszta szerve-
zetekkel. 

1959 januárjában ír levelet
Ortutay Gyula részére,
melyben közli vele, hogy az
MCKSZ fõtitkára volt, de
ezt a posztot a körülötte ki-
alakult ellenséges helyzet
miatt el kellett hagynia. A
tudományos világ és a ci-
gány nép szolgálatába sze-
retné tudását állítani. Ortutay
Gyula ekkor országgyûlési
képviselõ, a kulturális bizott-
ság elnöke. Elképzelhetõen
válasz nélkül hagyja László
Mária levelét, illetve kitér a
kérése elõl. László Mária kis
idõ múlva elhelyezkedik a
postánál, ahonnan fõpénz-
tárosként megy nyugdíjba.

László Mária 1989. no-
vember 7-én hunyt el.

Menyhért Ildikó

Életének errõl az idõ-
szakáról így ír:

Õszintén mondva nem
tudom hová tartozom.
Manapság annyit vitat-
koznak arról, hogyan sza-
bad az elvileg rólunk szó-
ló vitát magamra vonat-
koztatni, tudniillik cigány
a származásom…

…Sok új fogalmat, új
szavakat tanultam, de
nem illek egyikbe sem.
Nemzetiség? Nem! Faj?
…jaj, errõl pedig pláne
ne beszéljünk, mert a
casus belli óta jobb nem
kimondani. Magamért
sem… és másokért sem…
Ilyen, vagy olyan baj
keveredhet belõle, s akkor
még cigány sem lehetnék.
Ember? No, errõl meg
még ne beszéljünk, errõl
eddig a történelem fo-
lyamán nem volt szó. Ma-
radjunk annyiban, hogy
annyi idõ alatt, amíg a
francia-német határon
megállapítják, hogy a ci-
gányok hová tartoznak,
annyi idõ alatt, amíg itt
Magyarországon eldön-
tik, hogy nemzetiség va-
gyunk-e vagy nem, fogad-
juk el, azt, hogy némileg
emberek vagyunk…
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A Nyíregyházától 40 km-re lévõ Nyírmihálydi nem tartozik a jó helyzetben lévõ települések közé.
Infrastrukturális ellátottsága ugyan csaknem 100%-os, a 2056 fõs lakosság jelentõs része azonban hátrányos
helyzetû és munkanélküli. Ebbõl a helyzetbõl az egyik legfontosabb kitörési lehetõséget a gyermekek magas
színvonalú oktatása és a felnõtt lakosság szakképzésének, továbbképzésének bevezetése jelenti. A település
kiemelt céljai közé tartozik az oktatási intézmények fejlesztése, mellyel lehetõséget kívánnak teremteni ifjú
polgáraik számára tehetségük kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére, a hátrányok leküzdésére. Ez a
törekvés növeli a falu népességmegtartó képességét is, hiszen a szülõk színvonalas helyi közoktatási
intézménybe járathatják gyermeküket, ahol biztosítani tudják számukra a továbbtanulás esélyét.

KÖZLEMÉNY

NAGY LÉPÉS

NYÍRMIHÁLYDIBAN 

A VERSENYKÉPES OKTATÁS

MEGTEREMTÉSE FELÉ

Ünnepélyes keretek között adta át Nyisztor Ferenc polgármester Nyírmihálydi falu
lakosságának a felújított óvodát és iskolát. A közel 500 millió forintos Európai Uniós
támogatás olyan jelentõs minõségi elõrelépést eredményezett az oktatás tárgyi
feltételeiben, hogy most már minden körülmény adott a nyírmihálydi gyerekek európai
színvonalú neveléséhez. Az eseményen megjelent Seszták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye Közgyûlésének elnöke, valamint Dr. Veres János, a keleti kapcsolatokkal
összefüggõ kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs kormánybiztos, akik
örömmel vágták át a nemzeti színû szalagot.
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A Nyírmihálydi község területén mûködõ Petõfi Sándor Általános Iskola és Óvoda olyan oktatási
intézmény, amely sajátos nevelési igényû organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendel-
lenességgel küzdõ gyermekek oktatásával és nevelésével is foglalkozik. 

Demográfiai elõrejelzések szerint 2012-re a gyereklétszám 20%-kal nõni fog, és az intézmények már a
közelmúltban sem voltak alkalmasak arra, hogy a településen fennálló oktatási problémákat tökéletesen
kezelni tudják. Legnagyobb kihívást a régió sok más óvodájához és iskolájához hasonlóan, itt is a sajátos
nevelési igényû, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek nevelése jelenti, a tanulólétszám
jelentõs része (98%-a) roma származású.

Bár az oktatói állomány a kor elvárásainak és a szakmai kihívásoknak minden tekintetben
megfelel, a fizikai körülmények jelentõs javítása vált szükségessé. A település önkormányzata ezért
széles társadalmi támogatottsággal a háta mögött, pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív
Programban meghirdetett ÉAOP-4.1.1/2F jelû felhívásra, melynek keretében az 500 millió forintot
meghaladó beruházás 95%-át – 487 455 923 Ft-ot – az Európai Unió biztosítja a nyírmihálydi gyer-
mekek számára.

A beruházás során az iskolában 6 szertárral rendelkezõ szaktantermet, 7 tantermet, 2 db, a kis létszámú
foglalkoztatást lehetõvé tevõ foglalkoztatót, a tanulásban hátráltatott gyermekek számára egyéni fejlesztõ és
logopédiai szobát, valamint könyvtárt alakítottak ki.  A szabadtéren sportudvart alakítottak ki a felsõsöknek
labdajátékra is alkalmas sportpályával, az alsósoknak pedig játszó udvarrésszel. Az óvodában 4 új fog-
lalkoztató, 1 egyéni fejlesztõ-logopédiai szoba és ,,Biztos kezdet” program támogatására 1 szülõi és 1 gyer-
mekfoglalkoztató létesült. A projekt keretében mindkét intézményben eszközbeszerzésekre is sor kerül. A
pályázat elvárásai között szerepelt a környezeti szempontok figyelembe vétele. Ennek megfelelõen mind-
két udvaron egy-egy záportározót alakítottak ki, amelybõl a gyermekek a szintén a projekt keretében
kialakított zöld felületeket, a kertet locsolhatják majd. Az építés során elõnyben részesítették a környezeti
szempontból megfelelõbb anyag-, energia- és víztakarékos technológiákat. A környezettudatos közlekedés
ösztönzése érdekében az iskolaudvaron kerékpártároló készült. Mindkét épületben megtörtént a teljes
akadálymentesítés is.

Az infrastruktúra beruházás mellett a Társadalmi Megújulás Operatív Programból finanszírozott szakmai
továbbképzésre is sor kerül, biztosított a lehetõség szaktanácsadói, esélyegyenlõségi szakértõk és egyéb kap-
csolódó szolgáltatások igénybevételére.

A fenntartható fejlõdést biztosítására az önkormányzat egy ún. Fecskeprogramot dolgozott ki, melynek
lényege, hogy a hátrányos helyzetû fiatalok és aktív korúak az alapfokú iskolai végzettség megszerzését
követõen versenyképes hiányszakmákat tanulhatnának, a gyakorlati tapasztalatot pedig az önkormányzat
gazdasági társasága által szervezett és vállalt munkák során szerezhetnék meg. Ez a konstrukció biztosítja
a benne dolgozó, szakképzettséget szerzettek megélhetését, a megtermelt bevétel fennmaradó részét pedig
az önkormányzat visszafordítja a felnõttképzésbe, sõt még ösztöndíjat is ad a programban résztvevõk
számára.

létszám

Összes iskolai tanuló 272

248

167

100%

91%

61%

Összes iskolai tanulóból hátrányos helyzetû

Összes iskolai tanulóból halmozottan
hátrányos helyzetû

az összlétszám
százalékában
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Az esélyegyenlõség
biztosítása nagyon

fontos 

Az Egyesület mûködési te-
rülete Ózdon kívül a von-
záskörzetre, a volt járás te-
rületére terjed ki. Ez Ózd,
Borsodnádasd, Putnok váro-
sokat és még további 29 tele-
pülést jelent. 

Kozma Sándor elnök a
beszélgetésünk elején ki-
hangsúlyozta, hogy az ózdi
térség hátrányos helyzetû
régió. Akohászat és a bányá-
szat „kitermelte” a mozgás-
sérült emberek helyi társa-
dalmi rétegét. Az esély-
egyenlõség biztosítása na-
gyon fontos az egészségká-
rosodott emberek részére,
ezért elsõrendû kihívást je-
lent az információk eljutta-
tása az érintettekhez. 

Tagjainknak segítséget
nyújtunk a lakás-átalakítási
és fogyatékossági támogatá-
sok igénylésében, illetve a
közlekedési támogatás ügy-
intézésében. A különbözõ el-
látási formákhoz természe-
tesen a megfelelõ orvosi do-
kumentációval rendelkeznie
kell az adott ügyet intézõnek.
A tagok ügyes-bajos dolgait
intézzük napi szinten, a fény-
másolástól kezdve az érdek-
képviseleti munkáig. Termé-
szetesen az ügyintézés segí-
tése nemcsak az egyesületi
tagokra vonatkozik, hiszen
közhasznú szervezet lévén,
mások megkeresésének is
eleget teszünk. 

Akapcsolattartás folyama-
tos a Borsod megyében mû-
ködõ társszervezetekkel és a
települési önkormányzatok-
kal. Az ózdi térségben tizen-
egy helyi csoport mûködik,
így könnyítve meg az ügyin-
tézési munkát a helyi cso-
portvezetõ irányításával a
rászorultak számára. Együtt-
mûködési szerzõdéseink
vannak az önkormányzatok-
kal, hiszen az akadálymen-
tesítési pályázatokat, támo-
gatásokat is úgy fogadják
el, ha civil szervezet közre-
mûködik, illetve támogatja
azt. 

A tagok segítését végzõ te-
vékenységet az 5 fõs veze-
tõség és a tizenegy fõt szám-
láló csoportvezetõk végzi.
Ismertek vagyunk a térség-
ben, mert a segítõkész hoz-
záállás szájról-szájra terjed.
A helyi csoportoknál az is-
mertség jobban szembetû-
nõbb, mivel a helyi közös-
ségben mindenki ismeri egy-
mást. A sajtó nyilvánosságát
is felhasználjuk a tevékeny-
ségünk ismertetésére, illetve
a parkolási igazolvánnyal
kapcsolatban. A mi érde-
künk, hogy a parkolási iga-
zolványaink rendben legye-
nek. A 30 éves munkánk
egyik legnagyobb eredmé-
nye, hogy az emberek szá-
mítanak ránk, bíznak ben-
nünk, mert odafigyelünk rá-
juk, meghallgatjuk a prob-
lémáikat, s még segítünk is –
hangsúlyozta az egyesületi
vezetõ. 

Kozma úr véleménye sze-
rint a legkilátástalanabb
helyzetük most van a jövõt
illetõen, hiszen a fogyaték-
kal élõ emberek helyzete,
munkavállalása, támogatása
veszélyben van, és a külön-
bözõ támogatások összege is
drasztikusan csökkent. A
Mozgáskorlátozottak Ózd
Városi Egyesülete koordi-
nálásával 1996-tól 2004-ig
folyt rehabilitációs foglal-
koztatás, s erre most is nagy
igény lenne. 

A helyi társadalomért

2004-tõl nyolc fõ megválto-
zott munkaképességû em-
ber vett részt a távmunka
programban. Az ózdi egye-
sületnek is van honlapja,
amelynek elérhetõsége a
következõ: www.meoszin-
fo.hu/interaktiv/egyesületek
-35

A honlapon lehetõség van
kérdéseket feltenni a vezetõ-
ségnek a mindennapi ügyes-
bajos dolgok tekintetében,
de itt a tagok, a kérdezõk is
válaszokat kaphatnak a
problémákra. Az ózdi egye-
sület az országos szerveze-
ten, a MEOSZ-on belül is
elõkelõ helyet foglal el a 108
tagegyesület között, tekintet-
tel jelentõs múltjára és tag-
létszámára. Az MEOSZ által
szervezett programokon
mindig képviselteti magát,
és maradéktalanul továbbítja
a tagok felé a MEOSZ el-
képzeléseit. 

Ebben a térségben sem
vált volna annyira ismertté a
mozgáskorlátozottak által
igényelhetõ támogatások
köre, ha az egyesület ezt
nem segíti elõ munkájával.
Az ózdi egyesület a MEOSZ
alapító tagja. Mátyási József
elnökhelyettes 15 évig koor-
dinálta az ózdi civil formá-
ció tagjainak sporttevékeny-
ségét. 

Az Ózd Város Sportegye-
sület Mozgássérült Szakosz-
tályaként végzik tevékeny-
ségüket mozgássérült spor-
tolóink, atlétikai és teke
sportágakban. A sportolás
összehozza az embereket az
egyesületen belül. Hozzá-
járul a polgárok életked-
véhez, a mozgássérült em-
bereknek is van mozgásigé-
nye. Sportolóink szép ered-
ményeket érnek el az orszá-
gos bajnokságokon és a
nemzetközi Savaria Kupán.
A közgyûlés által elfogadott
munkaterv alapján végezzük
az egyesületi munkánkat,
mely magába foglalja a ki-
rándulásokat, gyógyfürdõk
látogatását, az esélyegyen-
lõségi napon való részvételt.
Mozgássérült tagjaink gyer-
mekeinek, minden évben
Mikulás-napot szerveze-
tünk. Az emberét és a kö-
zösségért, a helyi társa-
dalomért tevékenykedünk –
fejezte be gondolatait Má-
tyási József.

Józsa Zoltán

ÉLET ÉS HIVATÁS

A Mozgássérültek Ózd Város Egyesülete 1980 áprilisában alakult meg. Az ózdi formáció
ebben az évben 30 éves lesz. A tagok száma jelenleg 1734.

Az emberek számítanak ránk,
bíznak bennünk
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Katalizátor szerepet lát
el az ózdi székhelyû

Borsodi Tranzit

A szegénység, a hátrányos
helyzet nemcsak alacsony
szintû életkörülményeket
hoz magával, hanem sajátos
kultúrát teremt, az értékek és
a magatartások olyan rend-
szerét, amely eltér az általá-
nosan elfogadott kultúrától.
Az észak-borsodi város, Ózd
és térsége a rendszerváltást
iparszerkezeti összeomlással
és általános gazdasági krízis-
sel élte meg. A térség lakos-
ságának összetétele vissza-
tükrözi azt a múltat, amikor
a munkaképes lakosságot
még az ipar és a bányászat
foglalkoztatta. A dolgozók
az utcára, a szociális ellátó-
rendszerbe kerültek, a kép-
zett munkaerõ többsége el-
vándorolt. 

Dr. Török Béla, az Ózdi
Központú Borsodi Tranzit
Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. igazgatója. 

A társaság Borsodi Tranzit
Foglalkoztatási Kht. néven
alakult meg 1997 évben. A
társaság német-magyar fog-
lalkoztatási modellt próbált
átültetni az akkori ipari,
kohászati és bányászati lét-
számleépítések érintettjei
foglalkoztatási problémái-
nak enyhítésére. Török Béla
tíz éve a társaság igazgatója,
1999 áprilisában vette át a
vezetést. 

Végzettségét tekintve böl-
csész és történelem tanári
diplomával is rendelkezik,
oktat a Miskolci Egyetemen
és a Zrínyi Miklós Nemzet-

védelmi Egyetem kihelyezett
ózdi tagozatán. Ugyanakkor
mûszaki doktor, kohómér-
nökként végzett, így került
szakmailag közel a kohászati
létszámleépítésekhez. 

Hosszabb váltás volt a tár-
saság életében, amikor átvet-
tem a vezetését, Miskolcról
Ózdra jöttem át. Mind a mai
napig olyan regionális hatás-
körû non-profit szervezet,
amelynek bár székhelye Óz-
don van, tevékenysége im-
már határokon átívelõ –
mondja Török Béla. 

A térségben a legnagyobb
olyan non-profit szervezet,
amely a legtöbb munkahe-
lyet talált a térségben élõk
számára. Korszakváltás volt
az életünkben a 2000-es
évek elején, hogy program
centrikusan mûködtünk,
2001-2007 között az Újra
Dolgozom Program mûkö-
dött nálunk az Országos
Foglalkoztatási Közalapít-
vány pályázati finanszírozá-
sával, majd pedig a HEFOP
program támogatásával dol-
goztunk.

2001-ben kezdõdött el a
biotermelõ programunk a
helyi foglalkoztatási prog-
ramok keretében a szuhavöl-
gyi kistérségben – Kurityán,
Alsózsolca, Felsõnyárád
körzetében. A pályázat és a
foglalkoztatási támogatás
2007-ben megszûnt, de azért
a sikert bizonyítja, hogy
azóta is mûködtetjük a bio-
termelõ ágazatunkat. Egyre
több földet bérelünk, jelen-
leg 50 hektárt, s hûtõházak-
nak dolgozunk a helyi köz-
munkások bevonásával.

Gyakorlatilag munkahelyet
tudunk adni azoknak, akik a
segély helyett a munkát vá-
lasztották. 

Székhelyünk Ózdon van,
de évek óta mûködik bázis-
irodánk Edelényben és Put-
nokon. Jelenleg egy olyan
szolgáltatási programunk fut
az Észak-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Köz-
pont TÁMOP 1.1.2. prog-
ramja keretében, mely gya-
korlatilag egy mentori és hu-
mánszolgáltatási programot
jelent a tartós munkanél-
külieknek. Hét mentorral
próbáljuk felkarolni azokat,
akik a munkaügyi központ
1.1.2 programjában benne
vannak. Ez személyes ta-
nácsadást, csoportos trénin-
get, munkerõ-közvetítést,
valamint képzésbe orien-
tálást, szakmai önéletrajz
megírását jelent – mondta
Dr. Török Béla.

Pozitív célt tudtunk
adni

A Borsodi Tranzit társaság-
nak van bejegyzett engedé-
lye a munkaügyi központ-
ban munkaerõ-közvetítésre
és kölcsönzésre is. A cég
mûködési területét illetõen
bár továbbra is a borsodi,
észak-borsodi régióra fó-
kuszál, de kölcsönöztek már
munkaerõt Szlovákiába is,
több mint másfél éven ke-
resztül kölcsönöztek vassze-
relõ, hegesztõ munkatársa-
kat az egyik céghez. Ez is a
gazdasági válság miatt ért
véget. A cég által mûködte-
tett Újra Dolgozom Program

Borsod, Gömör, Abaúj tér-
ségét érintette. Külön nyil-
vántartást vezetnek a több
diplomásokról, a szakmun-
kásokról, akik valamilyen
okból nem dolgoznak, de
sajnos megállapítható, hogy
a legnagyobb létszámban a
kevésbé képzett, régóta
állástalan munkanélküliek
vannak.

Jelentõs számban vannak
romák, akik ismernek ben-
nünket és jönnek hozzánk,
így a legnagyobb propagan-
dánk évek óta a személyes
hírverés. E pedig azt jelenti,
hogy 10 emberbõl hat-hét-
nek tudunk valamilyen pozi-
tív célt adni, meg tudjuk vál-
toztatni az életét. Fontosnak
tartjuk a monitoringot, ezt az
egyes támogatott programok
esetében is megkövetelték
tõlünk. 

Ha bárki bejön és segítsé-
get kér, a mentoraink és
munkaerõ-piaci tanácsadó-
ink mindent megtesznek,
amit tudnak, ezért dolgo-
zunk. Arlón is mûködött egy
kézmûves programunk, s a
programjaink sikere azt bi-
zonyítja, hogy egyfajta kata-
lizátor szerepet lát el a tár-
saság. Vállaljuk a potenciális
munkavállalók és a munkál-
tatók közötti közvetítést, fel
tudjuk oldani a feszült-
ségeket, a bizalmatlanságot. 

Munkákat, a hozzáállá-
sunkat 2005-ben az ózdi ki-
sebbségi önkormányzat az
Ózdi Cigányokért Díj ado-
mányozásával ismerte el –
fejezte be a cégrõl szóló is-
mertetõjét az igazgató.

Józsa Zoltán

ÉLET ÉS HIVATÁS

Sodródó sorsok
A hátrányos társadalmi helyzetben azok a személyek, illetve családok élnek, akiknek a szük-

séglet-kielégítési lehetõségei, életkörülményei, lehetséges életmódja a társadalom többsé-
génél lényegesen rosszabb, akiknél egynél több hátrány jelentkezik, amit nem tudnak kom-
penzálni, és élethelyzetük javítására önmaguk nem képesek. Fokozottan hátrányos megkülön-
böztetõ jelzéssel jelöljük, a háromnál több hátrány egy idõben történõ elõfordulását. E jelzõ
még ma is fokozottan igaz Ózd és térsége lakosságára. 
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SÁFÁR SÁNDOR
(1920–1983)

Erdõs Kamill neves cigánykutató így
emlékezik meg róla a Békés megyei
cigányok címû könyvében: „A békés
megyei zenész cigányok életének,
zenéjének jeles ismerõje Sáfár Sándor
(Szarvas) – késõbb tudomásomra
jutott, hogy szép mesegyûjtése is van.
(1959)”

Abban a korban élt, amikor a taní-
tóképzõkben a néptanítókat nevelték.
„Lámpások lesztek a falvakban.” Ez
volt az útravaló a búcsúzáskor is. Õ
ehhez az útravalóhoz tartotta magát
egész életében. Teljes szívvel dolgo-
zott, akár tanított, akár népmûvelõként
tevékenykedett. Élete, munkássága
szerteágazó, cselekedeteit, egyenként
kellene elemezni, hogy munkáját meg-
értsük, értékeljük. Felvidéken Léva
mellett született, hadifogsága idején
távollétében nevelõapjával és édes-
anyjával együtt az 1947-es lakosság-
csere keretében telepítették át Magyar-
országra.

A tanítóképzõt 1941-ben Pápán, a ta-
nárképzõ orosz szakát 1953-ban vé-

gezte Budapesten. A második világ-
háború alatt 1941-ben egy évet végzett
Budapesten, a Keleti Akadémián. Itt
diplomatákat és néprajzkutatókat ké-
peztek. Az elsõ év végeztével behívták
katonának. Összesen 4 év nyolc hóna-
pot élt katona és hadifogolyként.

Lauday Sándor magyar–történelem
szakos tanítóképzõ intézeti tanár is-

mertette és szerettette meg vele a nép-
rajzot még Pápán. Tudta, hogy a nép-
rajzkutatás folyamatos tanulást, tapasz-
talatszerzést igényel, ezért fogadta
nagy örömmel és szeretettel a neves
kutatók tanácsait. Sokat tanult Kodály
Zoltántól, aki a Ráckevei Gimnázium
Kollégiumának igazgatói korszakában
patronálta néprajzi szakkörét. Errõl a
Néprajzi Múzeum Adattárának Érte-
sítõje 1954. 1–4. száma ad hírt. Az
1970-es évek végéig segítette mun-
káját tanácsaival, pályázati lehetõségek
elküldésével Dr. Morvai Péter, a Nép-
rajzi Múzeum osztályvezetõje. 

Sáfár Sándor hitvallása volt, hogy
eredményes gyûjtõ és összehasonlító
munkát csak úgy lehet végezni, ha a
környezõ népek hagyományaival is
foglalkozik. Több alkalommal nyert
pályázatot, elsõsorban a Néprajzi
Múzeum által hirdetett pályázatokon.
Így például: az 50-es években Szlovák
lakodalmasával, melyet mai napig
elõadnak. Horvát lakodalmasát elsõ
változatban 1941–42-ben adták elõ,
majd Zalában a hatvanas évek vége
felé. Palóc lakodalmasával az ötneves
években nyert pályázatot. Többször

HAGYOMÁNYÕRZÉS

Mit tehetnek a nem cigányok? 
Megismerik, megértik, megszeretik,

tisztelik és becsülik õket. 
A cigányokat.

Sáfár Sándor és Wuscher Anna neve nem ismeretlen olvasóink számára, hiszen hónapról-
hónapra olvashatjuk az általuk összegyûjtött meséket. Sáfár Sándor viszontagságos életérõl
már írtunk korábban, fontosnak tartjuk azonban, hogy olvasóink megismerjék Wuscher Annát
is, aki oly sokat adott az általa lejegyezett mesékkel, történetekkel, hiszen önmaga is részét
képezi annak az értéknek, amelyet több évtized alatt hozott létre Sáfár Sándorral való munká-
ja, majd önálló gyûjtése során. 

Álljon elõttünk e két ember példája, akik egész életüket a cigányságnak szentelték. Az élet-
pálya leírások a feleség, Wuscher Anna tollából fakadnak.

Nagy Lajos
(Lajdi) 
mesemondó
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elõadták. Szarvason gyûjtött cigány
meséivel is pályázatot nyert. Zeneileg
állandóan képezte magát, ezért volt
mindig nagy sikere zenei betétekkel
tûzdelt munkáinak.

Bejárta az egész országot, sõt Fel-
vidék és Újvidék környékén is végzett
gyûjtéseket. Jó barátságban volt Erdõs
Kamillal. Több alkalommal végeztek
közös gyûjtéseket. Így például Balas-
sagyarmaton Baranyi János prímástól.
A család még a hetvenes évek végén is
együtt emlegette a két cigánykutató
vendégüket.

1949-54-ig Kunszentmártonban te-
vékenykedett. Itt elsõsorban cigányze-
nészek éltek. Mai napi csillogó szem-
mel emlegetik Sáfár tanár urat, aki is-
kolát indított részükre. A gyerekekkel
zenei ismereteket sajátíttatott el.
Klubszerû összejöveteleken a család-
tagok is részt vettek és ismeretter-
jesztõ elõadásokat hallgattak meg.

1954–59-ig tevékenykedett Szar-
vason. Ide már nem üres tarisznyával
érkezett. Rengeteg tudás, ismeret,
gyûjtés, feldolgozás, publikálás segí-
tette munkáját. A megyei lapban szinte
naponként jelentek meg tudósításai a
szarvasi életrõl. Egyik nevezetes írása:
Miért vették ki a hegedût Bogdán Laci
kezébõl?

Szarvason elõször az Inkei-Kákai is-
kolában tanított, majd a régi József At-
tila Kultúrház igazgatója lett. Plakátok
õrzik sokrétû munkájának emlékét.
Munkásságából néhányat említek:
színjátszó csoport, énekkar, zenekar,
cigány tánccsoport; a szlovák lakodal-
mas színpadra állítása a nõtanács ak-
tíváival; természetbarát mozgalom az
ifjúságnak; a gyerekeknek mesedél-
utánok, mesemondó versenyek, kes-
kenyfilm vetítések; bálok, táncestek és
havonta legalább egyszer magyar nóta
est olyan neves elõadókkal, mint Solti
Károly, Utri Anna, Bálint Sándor,
Vörös Sári és még sokan mások.
Elõadásokat tartott különbözõ vállala-
toknál, szövetkezeteknél. Nem egyedül
dolgozott. Nem várt elismerést, de aki
a közelébe került, azt fanatizálta, bûv-
körébe vonta, lelkes segítõje, mun-
katársa lett. Ezért jutott ideje a legele-
settebbek, a „krakkói” cigányok segí-
tésére, nevelésére. 

Milyen volt a „Krakkó”? Putrik,
nyomor, éhezés, döghús, ruhátlanság,
tetû és megalázás. Alkalmanként a

hatóság körbezárta a telepet. Tûzoltó-
fecskendõkkel fertõtlenítették a putri-
kat és az embereket, majd kopaszra
nyírták õket. Anõket is. Néha békaüge-
tésben kellett ugrálni mindenkinek, aki
a telepen élt. Így parancsolta egy-egy
unatkozó járõr. Minden cigánynak (az
50-es években) fekete igazolványa
volt, mint a bûnözõknek. Sáfár Sándor
tette szóvá ezt a Magyarországi Ci-
gányok Kulturális Szövetségénél. Így
sikerült elérni, hogy ezt a megkülön-
böztetést megszüntették. 

A kollektív büntetés címén kialakult
kényszervallatásokat a helyi rendõrka-
pitányság vezetõjével való megbeszé-
lés után beszüntették. Sáfár Sándor a
cigányság és az akkori vezetõivel való
megegyezés alapján elfogadták, hogy
õ felel a bûnözések megszûntetéséért. 

Sáfár Sándor végigjárta az üzemeket.
Ruhákat, cipõket gyûjtött a cigányok
részére. Természetesen érezte, hogy ez
csak a pillanatnyi segítség. A nagy ka-
rácsonyi ünnepség után gondoskodott
a tanulásukról. Az analfabéta fiatalok
és idõsebbek részére tanfolyamot indí-
tott és itt tanította a cigányokat írni,
olvasni, számolni. Ez volt az alap ah-
hoz, hogy késõbb munkát vállalhassa-
nak. Elõadásokat tartott és hívott más
elõadókat is, akik a helyes életmódról,
munkáról, munkalehetõségekrõl, tisz-
tálkodásról, törvényességrõl, a társa-
dalom együttélési szabályairól beszél-
tek a hallgatóknak, akik szívesen jöt-
tek az összejövetelekre, mert nem
tegezték le, nem vették semmiben
õket. A szarvasiak megértették, milyen
nagy lépés elõre, hogy vállalják a ta-
nulást.

Sáfár Sándort gyakran ugratták
azzal, hogy „jogot végeztet a cigá-
nyokkal” Milyen jogot? Vályogot.
Nem is gondoltak a viccelõdõk arra,
hogy milyen komoly, korát megelõzõ
gondolkodás húzódott meg e mögött a
cselekedett mögött. A munkavégzés
megszervezése okán megalakította a
helyi cigány önkormányzatot. A tanács
segítségével a Dózsa György út végén
lévõ mezõre kutat ásatott. A családok
vályogot vetettek, melyet maguk adtak
el és a pénzen, vita nélkül osztoztak a
munkában részt vevõ családok. Eny-
hült a nyomor szorítása. 

Szabad idejükben a cigányok énekel-
tek, táncoltak, esténként meséltek.
Sáfár Sándor jegyzetelt. Szarvason az

elsõ dalokat 1954-ben jegyezte fel, s
küldte el pályázatra.

Az esti mesemondás volt az igazi
romantika. Nyáron a tábortûznél, télen
a kunyhóban gyûltek össze. Villanyuk
nem volt, petróleumra nem futotta. A
mesemondó Nagy Lajos bácsi kapott
valahol egy rozzant szekrényt. Ennek
tetejére szögeztek egy botot. Dróttal rá-
erõsítettek egy szalonnaszeletet, amely
lógott a botról. A végét meggyújtották,
ez világította be sejtelmesen a mesélõt
és a hallgatóságot. Ennek fényénél je-
gyezte le Sáfár Sándor a meséket. 

Nagy Lajos bácsi volt a legjobb me-
semondó. Meséit Erdélybõl menekült
feleségétõl tanulta. A mesemondás
férfi jog volt régen. A cigányok estén-
ként összedobtak egy-egy forintot s õ,
legtöbbször kívánság szerint, reper-
toárjából (kb. 16 mese) elõadott egy-
egy egész estét betöltõ mesét, mely
szerinte színtiszta igaz történet. Nem-
csak elmondta, de el is játszotta a me-
séket. A hallgatóság ismerte a meséket,
mégis újra és újra hallani akarta. Vál-
toztatni nem engedtek a történeten.
Közbeszóltak, ha módosítani akart.

Cs. Pataj Mihály festõmûvész na-
gyon szép illusztrációkat készített a
Szarvason gyûjtött mesékhez. 1973-
ban Szögkirály címmel jelentek meg
ezek a mesék. Néhány év múlva a Cor-
vin Könyvkiadó német nyelven Der
Nagelkönig címen jelentette meg a me-
séket. 

A Szögkirály megjelenése után Sáfár
Sándor felkereste a „krakkóiakat”. Fel-
olvasott a könyvbõl. Az itt készült ké-
pek mutatják, mennyire magukénak ér-
zik a meséket. Sáfár tanár úr iránti sze-
retetüket sem leplezték.

Ki hinné, hogy Sáfár Sándor tizenhat
éve meghalt. Emlékét azonban mai
napig is országszerte õrzik a cigányok.

WUSCHER ANNA
(1934–)

1934. december 2-án, Budapesten
születtem. Iskoláimat Nagykanizsán és
a Zalaegerszegi Tanítóképzõ Intézet-
ben végeztem. 33 évet tanítottam. Elsõ
munkahelyem, ahol közel 10 évet dol-
goztam, a tótszentmártoni iskola volt.
Ennek az iskolának hamarosan az igaz-
gatóhelyettese lettem.

Életemben nagy fordulatot jelentett
Sáfár Sándor Tótszentmártonba helye-



LD2010. január 23

zése. Õ orosz szakos tanárként a felsõ
tagozatban tanított. Kis idõ elteltével
elhívott egy-egy cigánytelepre, cigány
közösséghez, mert már sok helyen

eltûntek a telepek. Az újonnan kapott
régi, rossz házak, a hagyományok õr-
zése konzerválta a cigányok életmód-
ját. Megismerkedtem idõs cigányok-
kal: mesemon-
dókkal, gyógyító
k u r u z s l ó k k a l ,
táncosokkal és
csoportosan ének-
lõkkel. Idõbe tel-
lett, amíg megér-
tettem, hogy min-
dig miért pont este látogatunk el
hozzájuk. Késõbb megértettem, hogy
azért, mert csak este tartózkodnak
otthon a cigányok, nappal megy min-
denki a maga dolgára.

Azt is késõbb árulta el a tanár úr,
hogy ezek a látogatások arra is szolgál-
tak, hogy figyelje, hogyan viselkedem
a cigányokkal. Megfeleltem a vizsgán.
Elsõ perctõl kezdve jegyzeteltem. A
tanulóidõben amolyan titkárnõ szerep
jutott nekem, aki megkönnyítette az õ
munkáját. Ismereteim bõvülésével már
önálló célokat tûztem ki magam elé, és
ha úgy adódott, ismerõs cigányokat
egymagam is felkerestem.

1966-ban összeházasodtunk. 1970-
ben született Benedek nevû fiam, akit
igyekeztünk megismertetni a cigány-
sággal, hogy elõítéletek nélkül nõjön
fel. 1966 óta minden szabadidõnket a
cigányság felemelésének szenteltük.
Tudtuk, hogy nem elég a mesék,

hagyományok gyûjtése. Segítenünk
kell beilleszkedésüket. Igyekeztünk
nekik munkát, lakást szerezni. A
legtöbb munkát oktatásukkal töltöttük.
Saját kérésemre 10 évig csak cigány
gyerekekkel foglalkoztam. Elsõsorban
a kisegítõ iskolában, mert nem tudtam
elfogadni, hogy ilyen nagy számban
kerülnek ide, a zsákutcába.

Több helyen vezettünk analfabéta
oktatást. Akkor még így nevezték a
felnõttoktatásban az elsõ és második
osztály elvégzését. Tudásszomjuk,
akaratuk lenyûgözõ volt.

Gyakran nem értettek meg bennün-
ket a nem cigányok. Elképzelni sem
tudták, hogy mit keresünk a cigányok
között. Nem cigány származásúk miért
harcolnak a cigányokért? Gyakran
csattant rajtunk az ostor, hogy „jobb
útra térítsenek” bennünket. Igaz is.
Miért láttak bennünket a nem cigányok
a cigányok társaságában?

Kíváncsiak voltunk a cigányok
életkörülményeire, hiedelemvilágukra,
meséikre. Ha már ott voltunk, nyo-
moruk mellett nem tudtunk szótlanul
elmenni. Lehetõségeinkhez képest

javítani szerettünk volna életükön.
Pedagógusnak való kihívást jelentett a
cigánygyerekek és felnõttek oktatása
akkor, amikor mást sem hallottunk,
minthogy képtelenek a tanulásra. Ke-
gyelembõl engedték õket egyik osz-
tályból a másikba anélkül, hogy elsa-
játították volna a tananyagot. Bi-
zottságok a cigánygyerekek zömét
debilissé nyilvánította és kisegítõ
iskolába irányította. Nekem élményt,
büszkeséget jelentett, hogy bepótoltam
a tanulásban tapasztalható elmaradást.
Volt év, amikor három év tananyagát
sajátították el a nebulók. Ehhez kellett
szív, lelkesedés és új módszerek ki-
alakítása.

1983 decemberében Sáfár Sándor
meghalt. Egy idõre elszállt a munka-
kedvem. Az élet azonban ment tovább,
fel kellett nevelnem az akkor 13 éves
fiamat. Sándor halála után egy év
múlva férjhez mentem. Messze kerül-

tem a családomtól. Férjem, Sándor
régi barátja. Tudott a cigányok között
végzett munkámról. Azt is tudta, hogy
sok szarvasi cigányt ismertem régrõl,
azért nem csodálkozott, hogy az õ ok-
tatásukat vállaltam. Férjemnek, Li-
tauszky Mihálynak a cigányokkal
kapcsolatos munkám megértéséért,
segítéséért csak köszönettel tartozom.
Munkámat kezdettõl fogva azzal is
segítette, hogy megkönnyítette utazá-
saimat. Ha szükség volt rá, kis Tra-
bantjával „elrepített” a kívánt helyre.
Érdeklõdéssel figyelte a cigányok
között végzett munkámat. Néha még
ötletet is adott, hogy mit érdemes meg-
nézni, megkérdezni. 

Második férjem 2004 karácsonyán
hosszantartó, súlyos betegségben meg-
halt. Elvesztését évekig nem hevertem
ki. Nem tudtam feledni kedves, se-
gítõkész személyét. Jobb férjet képzel-
ni sem tudtam volna, még a gondo-
lataimat is kitalálta. A ki nem mondott
kívánságaimat is teljesítette. Az idõ
múlását végül is be kellett látnom,
berendezkedtem a magányos életre. 

Összességében gyûjtõ munkánkat
három korszakra oszthatjuk:

I. 1936–1966: Sáfár Sándor
egyéni gyûjtése

Ebbõl a gyûjtött anyagból
mindössze néhány maradt
meg. A több száz mesét elvitte
a háború és a távollétében a
Felvidékrõl való kitelepítés.

II. 1966–1983: Sáfár Sándor és
Wusher Anna közös gyûjte-
ménye

III. 1984-tõl Wuscher Anna egyé-
ni gyûjtése

Mint ahogyan a fentiekbõl látszik,
folytattam a megkezdett munkát. Ma
már több mint 70 cigánymese gyûlt
össze a közös és az én egyéni gyûjté-
seimbõl. Szeretném ezeket a meséket
visszaadni a cigányságnak, hogy vala-
mennyien megismerjék legpozitívabb
hagyományaikat és õrizzék meg gyer-
mekeik, unokáik örömére.

Fotó és szöveg:
Wuscher Anna

„Szeretném ezeket a meséket visszaadni
a cigányságnak, hogy valamennyien megismerjék

legpozitívabb hagyományaikat és õrizzék meg
gyermekeik, unokáik örömére.”

Wuscher Anna
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o zolbari (-a)  tanyasi ember, tanyás
zor (-a)  nn  erõ
e zori (-a) nn  hajnal, pirkadat
o chaso (-ura)  hn (csaszo)             óra
nachol (3) tgyl (nacsol)   (el)fogy
asvalo/-i mn (aszvalo)  könnyes
e asvin nn (tsz: asva)   (aszvin)     könny(csepp) 
daramno/-i mn  félõs
kerel (1) tgy csinál, tesz, készít
lasho/-i mn (laso)  jó
o mashkar (-a) hn (maskar)  derék (testrész)
mashkar  vsz  1. között  2. közé
e musura (-i) nn (muszura)   arc
phabuvalo/-i mn  1. lázas 2. tüzes
phirakerel (1) tgy  járogat
pinzhardo/-i mn (pinzsardo)  ismert, ismerõs
e primavara (-i) nn  tavasz
rodel (1) tgy  keres (pénzt is)
xutyilel (1) tgy (hutyilel)               (meg)fog, (meg)kap
zhojine hat  (zsojine)  csütörtökön
azbal (2) tgy (meg)bánt
beshel (1)  tgyl ( besel)   1. ül 2. lakik  
bunul (6) tgy  megbán
kulturno/-o mn kulturális
marajvel (1) tgyl  verõdik
muntul (6) tgy  (meg)ment
oficialno/-o mn  hivatalos
pityal (2) tgyl  csepeg (pl. könny)
skurto/-o  mn (szkurto)  rövid
slobodil (4) tgyl (szlobodil)  (ki)szabadít
socialno/o mn szociális
o kraj (-a)  (tsz:  kraj)   király
e krajasica (-i) nn (krajaszica)  királynõ
savo/-i (szavo)  1. melyik?  2. amelyik
o dumo (-e) hn  hát (testrész)
guglimata tsz guglimato(ura) édesség
e mama nn  anyu
e mami nn  nagyanyó
e mol nn (tsz:  molya)  bor
o mom (-a) hn  viasz
e zajda (-i) nn. batyu
zeja (-i) tsz  hát (testrész)
brishindel (1) tgyl, foly (brisindel)  esik (az esõ)
o glonto (-ura) hn  golyó
o guglo (-ura) hn  cukor
guglo/-i mn  édes
jivdel* havazik
o jivend (-a) hn  tél

Nyelvlecke kezdõknek
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jivuno glonto hógolyó
jivuno/-i mn  hó-, hóból való
mukel (1) tgy  hagy, enged
phabol (3) tgyl ég
sama lel* (szama lel)  1. õriz  2. észrevesz
sharavel (1) tgy (saravel)   (be)fed, (be)takar
o shurari (-a)  hn (surari)  késes
e shuri (-a) nn (suri) kés
o karfin  hn (tsz: karfa)  szeg, szög
kas naj kinek nincs?
e pacha (-i) nn (pácsa)  1. béke 2. csend
pashlyol (3) tgyl (paslyol)   (le)fekszik
phadyol  (3) tgyl (phagyol)   (el)törik
phagrel (1) tgy   tör
dikhel (1) tgy  lát, néz
ingrel (1) tgy  visz
chumidel* tgy (csumidel)   (meg)csókol
o muj hn (tszu: muj)  száj
sorro hat (szorro)  egész
bilyal (2) tgyl  olvad
o dyiv (-.a)  hn (gyiv)  búza
pasha vsz (pasa) 1. mellett  2. mellé
pekel (1) tgy  süt
pityal (2) tgyl  csepeg (pl. könny)
zhutil (4), segít
bashol (3) tgyl (basol) ugat, kukorékol, károg 
e briga (-i)  nn  bánat
hirmitil (4) tgyl  nyerít
e kretinca (-i)  nn  kötény
e mustaca (-i)  nn (musztaca)  bajusz
o zhukel (-a) hn (zsukel)  kutya
del* tgy ad
dikhlo (látott, nézett)
gelo (ment, elment) 
kinavel (1) tgy  vetet
kindo (megvett) 
kinel (1) tgy  vesz, vásárol
kirado xumer (kirado humer)   fõtt tészta
kirado/-i fõtt
manglo (kért)
mardo (megvert) 
marel (1) tgy  ver
o mas  hn (tsz:  mas)  (masz) hús
sovlyardindo/-i mn (szovjardindo) altatott 
suto (aludt) 
o xaben (-a)  hn (haben)  étel
e xajing (-a) nn (hajing) kút
xaxavel (1) tgy (hahavel)  etet
xiril (4) tgyl (hiril)   horkol
xoxavel (1) tgy  (hohavel)  becsap, rászed
o xumer (-a) hn (humer)  tészta
garadyol (3) tgyl (garagyol)   bújik, rejtõzik
o jageri (-a) hn  vadász
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pasharel (1) tgy (pasarel)  (meg)közelít
shinel (1) tgy (sinel)  vág
e shipurka (-i) nn (sipurka)  gyík
sigo hat (szigo)  gyorsan, hamar
cerra kicsit
romanes hat (romanesz)  cigányul
e glinda (-i)  nn  tükör
hulavel (1) tgy  (meg)fésûl
hulavel (1) pes vissz  (meg)fésülködik
phutyarel (1) tgy  büszke lesz
phutyarel (1) pes tgyl (phutyarel pesz)  büszkélkedik
serol (5) tgy (szerol)  emlékeztet
serol (5)  pes vissz (szerol pesz)  emlékezik
thovel (1) tgy  mos
thovel (1) pes vissz (thovel pesz)    mosakszik
o kham (csak esz.)  nap (égitest)
o khuro (-e)  hn  csikó
phuro/-i mn  öreg
o punro (-e)  hn  láb
xamasko (-ura)  hn (hamaszko)  ennivaló
bi vsz (birt.e.)  nélkül
bi - fosztóképzõ     -t(a)lan, -t(e)len
daral (2) tgyl  fél
dosta hat  (doszta)   elég
e fabrika (-i) nn  gyár
e gara (-i)  nn  állomás
e granyica (-i) nn  határ
nasvalo/-i mn (naszvalo)  beteg
pa vsz   -ról, -rõl
e paramicha (-i)  nn (paramicsa)    mese
o punro (-e) hn láb
rakhel (1) tgy  (meg)talál
o sap hn  (tsz:  sap)   (szap)    kígyó
o shero (-e) hn (sero) fej1
o tradari (-a)  hn  1. vezetõ 2. kocsihajtó
tradel (1) tgy  1. hajt  2. küld
vorbisarel (1) tgy (vorbiszarel)  beszél, szól
vorbisaripe (beszélgetés)
o fredyelo (-a)  hn (fregyelo)   (cigány)fúró
e lyindra (-i)  nn  álom
e milaj (-a) nn  nyár
nyevo/-i mn  új
o shil (-a) hn (sil)  hideg
zeleno/-o  mn  zöld
kindyol (3) tgyl  (kingyol)  ázik
kinel (1) tgy  vesz, vásárol
Nyevo Bersh (Nyevo Bers)   Újév
nyevo/-i mn  új
parnyol (3) tgyl  fehéredik
sakon névm (szakon)   mindenki
o shelo (-e) hn (selo)  kötél
e zhulyi (-a) nn (zsulyi)  nõ
o motori (hn) motor
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o noro (-ura)  hn  felhõ
akorde hat  erre
e hilpa (-i) nn  róka
intya hat,  intyal hat  arra,  arról
o rish hn (tsz: rish)  (ris)  medve
o ruv (-a)  hn  farkas
uzharel (1) pes  vissz (uzsarel pesz)  tisztálkodik
e vundya (-i)  nn (vungya)  köröm
adyes ma
akanak most
ame mi/mik
ande e = andej -ban van
ande ban, ba (nn)
ande ban, ba /hn/
angluno/i/e elsõ
ashunel/1/ hall
baro/i/e nagy
beshel/1/ ül, lakik
biromnyako nõtlen
bulho/i/e széles
chacho/i/e igazi
chi nem, sem
cino/i/e kicsi
e felyastra/i/ ablak
e irka füzet
e kenyva/i/ könyv
e lampa/i/ lámpa
e lecka lecke
e luludyi/a/ virág
e mesalya/i/ asztal
e muca/i/ cica
e phabardyi/a/ lámpa
e phuv/a/ föld
e ruzha rózsa
e shej/a/ lány
e shkola /i/ iskola 
e sityindi/a/ tanuló lány
e soba szoba
e vaza váza
e vrama/i/ idõ
e vulyica/i/ utca
e zhulyi/a/ nõ
haj és/igen
kado/i ez
kaj hol, hova, ahol
kathe itt, ide
kon som me? ki vagyok én?
kon ki, kik
kothe ott, oda
lasho/i/e jó
lungo/o/i hosszú
mashkar között
na nem
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Zoga és a róka lány
(Sáfár Sándor gyûjtése)

éges-régen, talán még az
öregapám öregapja is le-
gény volt, amikor egy erdõ
szélén élt egy szegény ci-

gány ember a feleségével. Nagyon
megöregedtek már mindketten. A ha-
juk fehér volt, az öregembernek pedig,
már térdig ért a szakálla és a bajusza.
Hány gyerekük volt, s merre széledtek,
talán õk maguk sem tudták. Csak a
legkisebb, Zoga lakott velük. Vigyáz-
tak rá, féltették még a széltõl is.

De az idõ kereke elõre jár. Vissza-
felé soha nem tesz egy fordulatot sem,
így aztán észre sem vették, hogy Zoga
erõs, derék, szép szál legénnyé csepe-
redett. 

– Édes fiam, Zoga! Megnõttél,
megemberesedtél, segíts rajtunk! Vál-
lalj föl egy kis tapasztást a faluban,
mert bizony kenyerünk is alig akad a
háznál, és mi már öregek vagyunk a
munkához. 

– Hát, nem kedvemre valókat be-
szél édesanyám. Nincs semmi hajlan-
dóságom a tapasztásra. Gyerekkorom
óta azon jártatom az eszemet, hogy
vagy híres vitéz vagy betyár leszek.

– Jaj, miket beszélsz édes fiam! –
ijedt meg a cigányasszony. Itt hagynál
bennünket öregségünkre? Meg aztán,
igaz, hogy bátor, derék legény vagy, de
a vitézséghez is a betyársághoz is ret-
tenetes nagy erõ kell.

– Éppen ebben kérem édesanyám
segítségét. Adjon tanácsot, hogyan
lehetnék erõs, nagyon-nagyon erõs!

– Egy módja van annak, édes fiam,
de ahhoz legény kell ám, mert akárki
emberfia ki nem állja a próbát.

– Sose féltsen engem! Ki vele, mit
kell tennem! Kiállok én ölre az ör-
döggel is.

– Hát, ha gondolod, fiam, de nem
birokról van szó. – Mély gödröt kell
ásni a trágyába. Bele kell állni, s be kell
temetni egész nyakig trágyával téged.
Csak a fejed lehet kívül. A trágya úgy
kihúz belõled minden rosszat, nyava-
lyát, hogy olyan egészséges leszel,
mint egy ma született vad kos. De bírni
kell ám, egészen addig, amíg három-
szor füttyenti a rigó, hogy: Csipiróka,

csipiróka, csirip, csirip, csip, csip, csip.
Amikor éppen harmadszor hallod:
Csipiróka, csipiróka, csirip, csirip, csip,
csip, csip, a közeledbe settenkedik
majd egy róka. Ha azt elkapod, egy
gyönyörûséges szép, aranyhajú lánnyá
változik. De te ne törõdj a lánnyal, ha-
nem arra figyelj, hogy a hóna alatt lesz
egy aranytollú tyúk. Ha a tyúkot meg-
kaparintod valahogy, az kilenc tojást
fog tojni neked. Méghozzá aranytojást.
Na, a többit majd akkor, ha kezedben a
tyúk. Most az a fontos, hogy azt kérd
el, csald ki tõle mindenképpen: szóval,
ha másként nem megy, ígérj pénzt
vagy szolgálatot. Ha úgy sem adja oda,
mondd, hogy feleségül veszed! – Ha a
próbát: a trágyába állást nem bírod ki,
bajod nem lesz, de már csak a sze-
rencse segíthet az erõ szerzésében.

– Én ne bírnám! – azzal már kapta
is Zoga az ásót. Nekilátott a gödörásás-
nak. Türelmetlenkedett, hogy lassan
készül el. Minduntalan méregette: na,
már térdig, derékig, hónaljig ér! Egy-
szer csak: kész!!!

– Édesapám! Terítsen be trágyá-
val! – kérte meg apját Zoga.

– Megtehetem fiam, ha olyan na-
gyon akarod, de nekem ez sehogy sem
tetszik. – Csóválta a fejét az öreg
cigány, de azért teljesítette a fia kíván-
ságát. Hányta rá a ganajt, meg töm-
ködte melléje, ahogy kellett.

Éppen csak, betemette Zogát az
apja, már kiabált is az torkaszakad-
tából.

– Jaj, vizet gyorsan, mert mindjárt
szomjan halok!

Szaladt az öregasszony a bögrével.
– Idd meg ezt fiam! Kicsit büdös,

de meglásd, segít…
Zoga megitta azt a förtelmes löty-

työt. Az anyja dûtötte a szájába. Bodza
lehetett bizonyosan, mert annak van
olyan elviselhetetlen íze, szaga. – Na,
de éppen csak ez hiányzott a legény-
nek! Szakad róla az izzadtság, mintha
csak az esõ csurgott volna.

– Édesapám, édesanyám! Segítse-
nek, ha nem elpusztítani akartak.
Szuflát se kapok. Jaj, mindjárt elmur-
dellok!!!

Hát, aztán õ is kapálózott, meg az
öregek is segítettek, így aztán csak ki-
kászálódott a trágyából valahogy Zoga.

Már csak a szerencse segíthet raj-
tad fiam! – szólt az öregasszony. –
Minden hetedik városban, a hetedik
héten, a hetedik vásárra elmegy az
aranyhajú lány. Hóna alatt tartja az
aranytollú tyúkot. Sokan nézegetik a
tojót, csudálják, alkudnak rá, de a lány
csak legénynek adja el. Mégpedig csak
annak a legénynek, aki megtetszik
neki. Ezért a vásáron pénzért nem
eladó a tyúk. Csak annak a legénynek
adja, aki megtetszik neki és megígéri,
hogy feleségül veszi. – Na, most már
fiam, a szerencsén múlik minden. Ha
megtalálod, és megtetszel neki…

– Hát, akkor a Szent Isten áldja
édesapám, édesanyám. Indulnom kell,
mert holnap vásár lesz Borsósváralján,
holnapután meg Újholdon. Hátha sze-
rencsével járok.

Sírt-rítt a két öreg, hogy vénsé-
gükre mégiscsak maguknak maradtak.

Telt, múlt az idõ. Már tél volt, de
Zogáról semmi hír. Se hír nem jött, se
nem üzent.

Egy csúnya, szeles téli napon vala-
ki kopogott az ajtón.

– Tessék.
Belépett egy öreg koldus. Rongy-

gyal volt bekötözve a lába, mert nem
volt lábbelije, sõt még fölsõ kabátja
sem.

– Üljön le bácsika! – segítették a
kemence mellé a koldust a házbeliek.

A szegény asszony mindjárt egy
lavór meleg vizet tett az öreg koldus
elé, a kezébe pedig egy bögre kamil-
lateát adott egy kis kenyérrel, hogy
hamarabb átmelegedjen.

A bácsi úgy, ahogy volt, elaludt a
kemence sutban.

Reggel korán ébredt. Menni ké-
szült rögvest. A gazdáék azonban ma-
rasztalták. Megosztották vele a mara-
dék kenyerüket, és az öregasszony még
egy kicsinyke szalonnát is hozott a kol-
dusnak a kamrából.

– Ez az utolsó. Karácsonyra szán-
tam, de hát vendégünk van. Fogadja a
Szent Isten nevében, bácsikám!

GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ
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Olyan jóízûen evett az idegen,
hogy jó volt nézni.

Amikor búcsúzkodott a koldus,
elõvett a zsebébõl egy ütött kopott er-
szényt. Kinyitotta. Egy pengõ volt ben-
ne.

– Fogadják el tõlem hálából ezt az
erszényt! Igaz, csak egy pengõ van
benne, de nem tudok mást adni a jó-
ságukért.

– Csak nem gondol olyant, hogy
elfogadjuk – szabadkoztak – hisz a
bácsikának nagyobb szüksége van rá,
mint nekünk. Azzal az öregasszony a
koldusra terítette az egyetlen felsõ-
kabátjukat. Biz, igaz, hogy avitt volt
már, de az öreg derekához kötötték
madzaggal, így aztán még valamennyi
meleget tartott.

A búcsúzkodásban észre sem vet-
ték, hogy az erszény mégis ott maradt.
Mire felfedezték, a koldus már talán
hét határon is túl járt.

– Menj el a boltba asszony! Vegyél
egy kis kenyeret! – biztatta az öreg ci-
gány a feleségét.

Az asszony kapta a nagykendõt.
Futott a boltig. Egy pengõért kenyeret
kért. Letette a pengõt, becsukta a buk-
szát. Aztán, hogy, hogy nem, véletlen
kinyitotta. Látja ám, hogy megint egy
pengõ van benne. Ezért szalonnát kért.
– Nem hitt a szemének, ezért újból
kinyitotta. Hát, megint volt benne egy
pengõ!!!

Nem szólt senkinek az asszony,
csak csukta, nyitotta az erszényt, míg
végül is annyi mindent össze-vissza
vett, hogy alig bírta hazacipelni vala-
mennyit.

– Csudabukszánk van!!! – rohant
haza az asszony. – Nem fogy ki ebbõl
a pengõ soha! Vége az éhezésnek, a
szegénységnek! – kiabálta már a kü-
szöbrõl az urának.

– Üzenni kellene Zogának, ne ván-
doroljon tovább. Megélünk ezen túl –
örvendezett az öreg cigány, már a gon-
dolatára is, hogy hazajön a fia.

– Üzenni, üzenni, de kivel? És ha
volna is valaki, aki utána menne, hol
keresse?

Hát, bizony nehezen találták volna
meg, mert vásárról vásárra járt, de ed-
dig csak nem találkozott az aranyhajú
lánnyal.

Most azonban alighanem szeren-
cséje lesz Zogának, mert Csingeléren,
a vásáron nagy csõdületet pillantott

meg egy gyönyörûséges, aranyhajú
lány körül. – Ne a lánnyal törõdj,
hanem a tyúkkal! – jutott eszébe, amit
anyja mondott. Hát, igen a tyúk! Az
valóságosan ott volt a lány hóna alatt.
Színigaz, hogy valóságos aranyból volt
a tolla. Közelebb ment Zoga.

Elmondani is sok lenne, hányan
kérték a tyúkot. – Zoga elõre ment,
hátrább ment, körüljárta a lányt.

– Ez mégsem az a lány lehet, akirõl
édesanyám beszélt, mert ez a tyúk kot-
lik. Rossz hallgatni, úgy vartyog, ver-
tyog. Ez mostanában nem lesz tojós. –
És ha mégis a Róka lány? Mikor talál-
kozom vele megint, ha most elszalasz-
tom??? – Eh, lesz, ahogy lesz! – Oda-
állt Zoga a lány elé.

– Aranyoskám! Mennyiért adod a
tyúkot?

– Pénzért nem eladó.
– Na, akkor ez mégiscsak a Róka

lány lesz. – gondolta Zoga.
– Ha feleségül veszlek, odaadod? –

súgta akkor a legény.
Jól megnézte a lány Zogát, majd

azt válaszolta:
– Oda. De az a feleségül vétel még

odébb lesz, mert meg kell szabadul-
nom attól, hogy róka legyek. Ha meg-
szabadítasz, és megszeretsz, a tiéd le-
szek. Segítségedre adok egy csomó
szõrt, és két jó tanácsot. Ha úgy gon-
dolod, hogy segítségedre lehetek, csak
vedd a kezedbe a szõrt, gondolj rám, és
én rögtön, rögvest ott termek. Mielõtt
elindulsz Hetedhét ország ellen, menj
haza! Vidd magaddal a kotlóst. Miko-
rára hazaérsz, már abbahagyja a kot-
lást. Tojós tyúk lesz. Készíts neki fész-
ket jóféle szalmából meg szénából egy
kosárba, a konyha sarkába. Meglásd, a
tyúk kilencet fog tojni. Mind a kilenc
arany tojás lesz. Vigyázz, hogy a tojá-
soknak valahogy baja ne essék, mert
akkor vége az életednek. Amikor ke-
zedben lesz mind a kilenc tojás, vá-
laszd ki a harmadikat és a hetediket. A
harmadikat ásd el jó mélyen a trágyá-
ba! Azontúl abban lesz az erõd. Amíg a
harmadik tojásnak nem esik bántódása,
helyén marad a fejed, hacsak a hetedik
tojással nem lesz baj. Mert úgy tudd
meg, hogy a hetedik tojást be kell ten-
ned a hónod alá, s így kell végigmen-
ned a városon, de még azon is túl, a te-
metõn. Ha a tojást elejted, vége az éle-
tednek. A temetõben keresd meg a leg-
nagyobb kriptát. Nyomd félre a tetejét!

Ugorj be a kriptába! Mert úgy tudd
meg, hogy ott fekszik a város legna-
gyobb vitéze. Mellé tették a kardját.
Nem volt cifrázott, ezért senki nem
tudta, hogy eleven kard. Ha elmész
érte, a tiéd lesz. Ezután Kürtös felé
indulj! Az út bal oldalán, a temetõtõl
nem messze látni fogsz egy nagy fát.
Megismered, mert se közel, se távol
nincs olyan hatalmas tölgyfa. Ettõl tíz
lépésre nyugatnak van a dögtemetõ.
Rengeteg állat van ott elásva, de te ne
törõdj egyikkel sem. A legszélén van
egy ló eltemetve. Már csak a csont-
vázát találod meg. Szedd ki a ló min-
den csontját!

– Ló csontokat?
– Éppen, hogy azt. Amilyen gyor-

san csak tudsz, szedj össze ló cson-
tokat. De úgy, hogy a lónak minden ré-
sze meglegyen. Ne hiányozzon ám egy
sem! A tojásról itt sem feledkezz meg!
Ha leejted, vége az életednek! Amikor
összeraktad a ló csontjait úgy, ahogy
igaziból lennének, csak akkor veheted
elõ a tojást a hónod alól. Vágd a ló, az-
az ló csont bal hátsó patájához. A többi
a te dolgod!

Zoga úgy érezte, belehülyült a sok
tanácsba. Mire eszihez jött, a lány már
nem volt sehol.

– Hát, akkor hol is kezdjem??? –
Jaj, el kell tenni a rókaszõrcsomót. –
Ne, ez megvan… – Szóval menjek
haza? – Ne ugrálj pipikém! Jó helyen
vagy.

Hazaérve olyan fészket igazított a
fáskosárba Zoga, hogy a király sem ül-
tethette volna különbre az aranytollú
tyúkot.

Fészkelõdött még egy kicsit Zoga
tyúkja, de igazándibul nem kotyolt
már, hanem leült, és esküszöm, egy
szempillantás alatt olyan aranytojást
tojt, hogy csupa fény, ragyogás lett a
konyha.

Eltette a tojást Zoga, nehogy baja
essék valahogy. Mondanom sem kell,
hogy másnap melléje került a második.
Harmadik nap lesi a legény, hogy
mikor is kaphatja már föl a harmadik
aranytojást. 

Mesélõ: 
Orsós József

63 éves cigány ember
Újvidék, Sangáj-telep

1942. január

–  folytatjuk –
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az NCA Országos Hatókörû Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 
pályázatot hirdet civil szervezetek mûködésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-ORSZ-10)

Az NCA Országos Hatókörû Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és
a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.), az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a
85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek mûködésének támogatására. Felhívjuk figyelmüket, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetõ a http://www.esza.hu oldalon a Dokumentumok
menüpontot és a 2010-es évet választva, ,,Pályázati útmutató a 2010. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára” címen, vagy
az EPER-ben a ,,Pályázati kategóriák” nézeten, a ,,Megtekintés és új pályázat beadása” gomb megnyomása után látható ,,Letölthetõ
dokumentumok” fülön.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil

szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztõ és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést segítõ és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Az NCA Országos Hatókörû Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen

1 162 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának
rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerõsen nyilvántartásba vett, és az alap-

szabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
b) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint országos hatókörrel mûködnek (létesítõ okiratuk szerinti

tevékenységüket legalább hét megyére és három régióra kiterjedõ hatókörrel végzik), valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 3 régióra és 7 megyére kiterjedõ hatókörrel végzõ civil szervezet csak az
országos hatókörû szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be mûködési pályázatot, ennél kisebb hatókörû szervezet
pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) közalapítványok,
h) jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben

a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek mûködési támogatásban az állami költségvetésbõl – kivéve, ha
a támogatási szerzõdés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött
támogatási szerzõdésnek a szervezet képviselõje által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,

j) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerbõl, és a kizárás idõtartama még hatályos a pályázat
benyújtásának idõpontjában.

3.3. Szövetségek, ernyõszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti
szervezeteket), civil társulások és szakmai gyûjtõszervezetek jogi személyiséggel rendelkezõ tagszervezetei a saját mûködési
területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, ernyõszervezet, érdekképviselet, társulás és gyûjtõszervezet csak
saját mûködéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál mûködési támo-
gatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor mûködési támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti
egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegû
szervezet mûködési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve,
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hogy jogi személy-e. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támo-
gatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.

3.4. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerzõdésben, a támogatási szerzõdés teljesítésérõl szóló

szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott, ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerzõdésnek megfelelõen történt,

és emiatt a kötelezettségvállaló a szerzõdéstõl elállt;
c) pályázatát jogerõsen kizárták a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése

miatt,
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak

minõsül;
e) szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban

Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen
körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidõben nem kezdeményezi;
(Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató 4.7. pontjában adunk részletes tájékoztatást.)

f) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint
a társadalmi szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán
szolgáltatások nem állami fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van.

3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való felhívásnak minõsül;
b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvetõ

érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

4. A támogatási idõszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási idõszak és a támogatás formája:

Atámogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. közé esõ idõszakban felmerült mûködési
költségeihez és ugyanezen idõszakban mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendõ támo-
gatás.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének
az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.

4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft

adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA

pályázatok forrásaiból, ebbõl legfeljebb 7 millió Ft lehet mûködési támogatás. 

5. Támogatható kiadások
A támogatható mûködési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja tartalmazza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fõsoron (A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mérték-
ben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerzõdésben jóváhagyottól, az ezt meghaladó eltérés minden esetben
szerzõdésmódosítás köteles. AKedvezményezett legkésõbb a támogatási szerzõdésben rögzített idõpontig kezdeményezheti a támo-
gatási szerzõdés módosítását.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelõzõen minden, regisztrációval nem rendelkezõ pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat
beadás esetén is) a http://www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelõ rendszerben (EPER), mely-
hez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásá-
val kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelõ rendszerbõl kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselõje által aláírt egy eredeti
példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésõbb az adott naptári évben elsõként beadott pályázat
beadási határideje napján kell benyújtani!

Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 4.3. pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes
pályázati programûrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programûrlap minden
kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a. Alétesítõ okiratának oldalhû digitális másolatát (pályázati útmutató 4.7. pontja) az EPER Dokumentum beküldõ menüpontjában

csatolhatja pályázatához.
Amennyiben a pályázó a létesítõ okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott mel-
léklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve annak adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem
szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programûrlapon nyilatkozni kell!)

b. Az elõzõ évrõl szóló számviteli beszámoló oldalhû digitális másolatát (pályázati útmutató 4.2. pontja) az EPER Dokumentum
beküldõ menüpontjában csatolhatja pályázatához.
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2009. évi, akkor az, ennek hiányában a 2008. évi.
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A számviteli beszámoló egyszerû másolatát (fénymásolat) minden naptári évben egyszer, legkésõbb az elsõ benyújtott pályázat
beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó számviteli beszámolójának egyszerû másolatát 2010-ben NCA
pályázaton már benyújtotta és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt
beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programûrlapon nyilatkozni kell!)

c. A pályázóval mûködési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).
d. Szövetségek, ernyõszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyûjtõszervezetek esetén a tagszervezetek listája,

mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács I. számú támogatási elve alapján).
e. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a

2010. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésbõl, az e célra
megkötött támogatási szerzõdésnek a szervezet képviselõje által hitelesített másolata.

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
f. Az EPER-bõl kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselõje által aláírt egy eredeti példányát.

Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésõbb az adott naptári évben elsõként beadott pályázat beadási határideje
napján.

Fontos! A postán benyújtott Regisztrációs Nyilatkozat esetén az elbíráláskor a postai bélyegzõ dátumát vesszük figyelembe! 

6.2. Beadási határidõ: 2010. február hó 18. nap 24.00 óra
Határidõben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.

6.3. A beadás helye
6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102.

vagy személyesen leadni legkésõbb a beadási határidõ napján 16.00 óráig az alábbi címen:
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. ,,C” épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthetõ a http://www.nca.hu, valamint a http://www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA

Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklõdõ civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehetõ 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei

civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetõségek az útmutató 1.5. pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00–15.00 óra között hívható 80/204-453

vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mailcímen is kaphatnak.

7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat a Kezelõszervezet internetes pályázatkezelõ rendszere automatikusan iktatja és
pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követõen a pályázat formai vizsgálatára kerül sor. 

7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége, határidõben történõ véglegesítése az internetes pályázatkezelõ rendszerben,
b) a mellékletek megfelelõsége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelõsége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA tv. 3. §),
e) jelen pályázattal egy idõben benyújtott további mûködési pályázatok vizsgálata,
f) kizárás fennállásának vizsgálata.

Amennyiben a Kezelõszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati
kiírásban és a programûrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel –, a szervezetet hiánypótlás-
ra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.

7.2. A pályázat az Ámr. 134. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következõ esetekben:
a) Az e-pályázat határidõig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelõ rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2008. december 31. után vette jogerõsen nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) Amennyiben a pályázó szervezet jelen mûködési pályázattal egy idõben más kollégiumhoz is benyújtott mûködési célú pályázatot.
e) A programûrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelmûen (ideértve az olvashatatlan kitöltést is).
f) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA támogatási rendszerébõl.
g) Azok a nem országos hatókörû szervezetek, melyek nem a székhelyük szerint illetékes regionális kollégiumhoz nyújtottak be

mûködési célú pályázatot.
h) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre elfogadott programûrlapon került benyújtásra, vagy EPER

ûrlapon került véglegesítésre
i) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben.
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8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
Az NCATanács minden kollégiumra kiterjedõ hatállyal meghatározta 2010. évre a pályázatok elbírálását érintõ támogatási elveket.
E támogatási elvekrõl szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon. A Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szem-
pontrendszer az alábbi:

1. A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása
Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi szolgáltatást végez? Mekkora a pályázó szervezet
tevékenységében közvetlenül részt vevõ civilek nagyságrendje? A mûködés során bevont tagok, önkéntesek száma.

2. A pályázó szervezet elõzõ évi aktivitása és tárgyévi tervei
Sikeres programok, szolgáltatások megvalósítása (tevékenységi referenciák)

3. Az esélyegyenlõség segítésének elve
Elõnyben kell részesíteni a támogatás során mindazon civil szervezetek mûködésének támogatását, amelyek a saját források
megteremtésében illetve bõvítésében akadályozottak vagy korlátozottak. Ilyen hátránnyal küzdõ szervezetek a különösen romákat,
fogyatékosokat, egészségkárosodottakat, gyermekeket nevelõket és más, szociálisan hátrányos helyzetû rétegeket segítõ
szervezetek.

9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat idõrendjérõl a pályázati útmutató 2.1. pontja ad részletes tájékoztatást.

10. Pályázók döntést követõ kiértesítése
A Kollégium döntését az ESZA Nonprofit Kft. hagyja jóvá. Támogató döntés esetén a döntés közzétételétõl 15 napon belül a
Kezelõszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító
vagy kizáró döntés esetén a Kezelõszervezet e-pályázat esetén elektronikus úton küld értesítést 3 napon belül, amely tartalmazza az
elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerül-
nek.

A támogatási döntés ellen jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelõen van lehetõség. 

11. Szerzõdéskötés
A Kollégium támogatási döntésérõl szóló értesítõ levelek tartalmazzák a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges doku-
mentumok beküldési határidejét, módját.

Támogatási szerzõdés nem köthetõ azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van.
A Kezelõszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumok
valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelõszervezet a kedvezményezettet 8–8 munkanapos határidõvel, két alka-
lommal hiánypótlásra szólítja fel. E-pályázat esetén az elsõ felszólítást elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és
postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelõszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A
támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétõl számított 90 napon belül a pályázó
hibájából nem jön létre a szerzõdés.

A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
Kezelõszervezet által elõkészített támogatási szerzõdést a miniszter nevében a Kezelõszervezet köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a kedvezményezettnek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejû
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerzõdés aláírására a szerzõdés megkötéséhez szükséges valamennyi doku-
mentum hiánytalan beérkezését követõ 8 munkanapon belül kerül sor.

12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül
sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás elsõ részletének (amely a Kollégium döntése szerint a teljes összeg is
lehet) kiutalására a támogatási szerzõdés mindkét fél általi aláírását követõ 15 napon belül kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok. A támogatás, illetve a támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján
hozza meg. A kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítõ levél, valamint a támogatási szerzõdés tartalmazza.

Ha a szervezet az elõzõ évre mûködési támogatást kapott, akkor a 2010. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor
folyósítható, ha a szervezet az elõzõ évi mûködési támogatással már elszámolt, és a Kezelõszervezet az elszámolás ellen a bead-
ástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium az elõzõ évi támogatás
beszámolóját elutasította.

13. A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elõírások szerint köte-
lesek számot adni, melyrõl a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról
a Kollégium dönt. 

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végsõ határideje a pályázó által
megjelölt támogatási idõszak leteltét követõ 30. nap. 

A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetõk a http://www.nca.hu és a http://www.esza.hu honlapokról.
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FELHÍVÁS

Tatárszentgyörgyön,
a 2009. február 23-án történt tragédia során
egy ötéves kisfiú és édesapja vesztette életét. 

Az eset során a család lakóháza
és minden vagyona megsemmisült.

Kérjük, amennyiben lehetõsége van rá,
támogassa adományával az árván maradt családot.

Adományát az alábbi számlaszámra utalhatja:

Jakab Renáta, Tatárszentgyörgy
Örkényi Takarékszövetkezet Tatárszentgyörgyi

Kirendeltsége

Számlaszám: 65500020-30038133-61000008

MEGRENDELÕ
Megrendelem az LD címû roma lapot

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

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

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

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

Elõfizetési díj
egy évre: 3600,- Ft,
fél évre: 1800,- Ft,

negyedévre: 900,- Ft

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

5000 Szolnok, Aranka u. 3.
Telefon:

(06) 56/420-110
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

OLVASÓI FELHÍVÁS

OLVASSUNK MAGUNKRÓL!
Kedves Olvasóink!

Ezúton is szeretnénk megköszönni érdeklõdésüket lapunk iránt.
Örömmel tapasztaljuk, hogy olvasókörünk folyamatosan bõvül, s
lapunkat egyre többen olvassák honlapunkon (www.lungodrom.hu)
keresztül is. 

A nagy érdeklõdésre való tekintettel új kezdeményezést indítunk
Olvassunk magunkról! címmel. 

Szeretné megismertetni települése hagyományait másokkal is? 

Ismer szakmai és regionális összefogást, a szervezetek közötti
együttmûködés kialakítását szolgáló modellértékû programokat? 

Kulturális programon vett részt és jól érezte magát?

Példaképként tekint valakire, aki életpályájával mások számára is
minta lehet?

Fesztivál, falunap, képzési program, szakmai együttmûködés?

Írjon róla, hogy mások is megtudják!

Várjuk olvasóink írásait a településükön, a megyéjükben, a
régióban történõ eseményekrõl!

Leveleiket, fényképeiket várjuk szerkesztõségünk címére:
5000 Szolnok, Aranka u. 3.

A Szerkesztõség
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Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Ferenczy 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




