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Böjtmás havas: 
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., Tavaszeló 

Március (Ősi magyar nevén, Kikelet ha- 
va) az év harmadik, 31 napos hónapja a 
Gergely-naptárban. Március nevét Mars- 
ról, a háború római istenéről kapta. Az 
ókori Rómában szerencsét hozónak tartot- 
ták, ha a háborút ez idő tájt indítják. A 18. 
századi nyelvújítók szerint a március: olva- 
nos. A népi kalendárium Böjt máshavának 
(vagy másképpen Böjtmás havának) ne- 
vezi. 

MÁRCIUS 

Tavaszi ftiminusz Az elnevezés a 
latin Martius hó- 

Hajnal Anna: 

v/Tágut a fény édes köre Tyit tesz Mars 
délben az árnyék rövidül, (isten) hava. Ró- 

egyre élőbb mosoly süt rám mában az ősidők- 

mind áttetszőbb napok mögül, ben az év kezdő 
hónapja volt, meg- 
felelően a mediter- 
ráneumban elter- 
jedt tavaszi — 
napéjegyenlőségi 
— évkezdési szo- 

kásnak. Az ősi Róma a tavasz-újévet március [dusán, hold- 
töltekor ünnepelte. Március 14-én kergették ki a városból az 
elmúlt évet jelképező, agg Mamurius Veturiust (vö. 
, télkiverés", , télkihordás"), és másnap köszöntötték az év 
megújulásának istennőjét, Perenna , anyát". Anna Perenna 

ragyogás, ki az éjszakán 

is átsütsz, úrnő, égi lány, 

hogy aludtad át télidőd 

a kemény, fagyos nyoszolyán?..." 

    

VA 

VA 

  

ünnepe később amolyan , marciális" jellegű tavaszköszöntő 
népünnepéllyé vált. 

Róma többi márciusi ünnepe a hadi évadra való felké- 
szülés jegyében zajlott, Mars isten harcias természete ezzel 
magyarázható. Március 1-jén indul a Salius papok körmene- 
te Mars égből hullott városvédő pajzsával és annak 11 máso- 
latával (12 db volt, hogy minden hónapra jusson egy). Már- 
cius 14-e volt a lovasszemle, az Eguirria ideje, ez később 
lóversenynap lett. 17-én öltöttek tógát a felserdült ifjak, és ez 
egyúttal katonaköteles korba lépésüket jelentette (Liberalia). 
19-én, a hadivállalkozások hagyományos kezdőnapján a 
consul megrázta Mars szent lándzsáját ezzel a felkiáltással: 
Mars, légy éber! A március 19—23. közötti Ouinguatrus ide- 
jén tisztították meg a télen berozsdásodott fegyvereket. Ezt 
az ünnepet egyébként a nem kevésbé katonás Minerva isten- 
nőnek szentelték. 23-án próbálták ki a harci kürtöket (7ubi- 
lustrium), azaz ekkor trombitálták össze seregszemlére a 
hadköteleseket. 

Mácrcius régi magyar neve Böjtmás hava. Az elnevezés 
arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt 
java többnyire valóban márciusra esik. Hónapunkat nevez- 
ték Kos havának is a március 21-ével kezdődő új csilla- 
gászati év első hónapjáról. 

Mácrciust régente tüzes ifjú személyesítette meg (a Kos 
eleme a csillaghitben a tűz volt). Marshoz illően sisakban, 
vörös és fekete ruhában ábrázolták, vállán szárnyakkal. 
Jobbjában a Kos jelét tartotta virágkoszorúban, baljával ser- 
leget emelt, színültig töltve a mediterrán tavasz terményei- 
vel. Az allegorikus alak antik előképe vasba öltözött katona 
volt, lándzsával, pajzzsal. Ez Marsot, illetve a hónapra jel- 
lemző teendőt, a hadba vonulást jelképezte. A mezőgazdasá- 
gi tennivalók szerint is ábrázolták márciust. Szintén ifjú 
képében, amint épp szőlőt kapál — szemben a szőlőt metsző, 
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agg februárral –, mellette a lova, mely a tavaszi napéjegyen-
lõséget jelképezi a latin aequus „egyenlõ” és equus „ló” id.
Pliniusnak tulajdonított, népi etimológiás egyeztetése
alapján (vö. a Pegasus tavaszt jelzõ eltûnésével).

MÁRCIUS 1. – A POLGÁRI VÉDELEM
VILÁGNAPJA

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. már-
cius 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak
a Polgári Védelem Világnapjának megrendezésérõl. Ma-
gyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz, 1989-ben
ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két
jegyzõkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári
védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a
fegyveres erõktõl, továbbá a polgári védelem feladatai közé
sorolja a katasztrófák veszélyeitõl való védelmezést, az élet-
ben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos
mentési gyakorlatokat rendeznek ezen a napon.

MÁRCIUS 3. – A BÉKÉÉRT KÜZDÕ ÍRÓK
VILÁGNAPJA

A békéért küzdõ írók világnapját a Nemzetközi Pen Club
hirdette meg 1984 júniusában.

MÁRCIUS 8. – NEMZETKÖZI NÕNAP

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfek-
cióipari munkásnõ sztrájkolt a béregyenlõségért és munka-
idõ csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában
Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy
Nemzetközi Nõnapot tartanak. Magyarországon 1914-ben
ünnepelték elõször.

MÁRCIUS 10. – NEGYVEN VÉRTANÚ

Negyven vértanú, a toroczkai nép ajkán Negyven Szentek. A
pogány Licinius Nagy Konstantin vetélytársa és a biroda-
lom keleti részeinek ura volt. Alatta negyven római keresz-
tény katona szenvedett ezen a napon Sebaste városában je-
ges vízbe vetve, vértanúhalált (320). Emléknapjukhoz ha-
zánkban csak egyetlen, ünneprontó hagyomány fûzõdik.
Mohácsi sokacok mesélik, hogy elõestéjén egy asszony
szõtt. Figyelmeztették, hogy ne dolgozzék, mert holnap
Negyven Vértanú ünnepére virradnak. Hányavetien felelte:
én nem bánom, csak szenvedjenek, én azért csak befejezem
a munkámat. Két hét múlva hirtelen meghalt. A monda nyil-
ván onnan ered, hogy valamikor a téli szövést-fonást eddig a
napig be kellett fejezni, mert az asszonynépre már a tavaszi
munka várakozott.

MÁRCIUS 15. – AZ 1848-49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA

– A MAGYAR SAJTÓ NAPJA
– A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ÜNNEPE

A Magyar Országgyûlés 1991-es határozata értelmében
március 15-e az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszü-
letésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.
Az 1848–49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete
ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkot-
mányos berendezkedés megteremtése volt. 

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott
szabadság megõrzésének és az elvesztett szabadság vissza-
szerzésének szimbóluma. 1848-ban ezen a napon nyomtat-
ták a magyar sajtó elsõ szabad termékeit, a Tizenkét pontot
és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó nap-
jaként is ünnepeljük.

MÁRCIUS 17. – SZENT PATRIK

Patrik, az írek térítõje és nemzeti szentje (†461). Tisztelete
elterjedt az egész középkori katolikus Európában. Névün-
nepén az ír férfiak, bárhol élnek is a világon, kalapjukra zöld
rekettyelevelet tûznek és így köszönnek egymásnak: „áldjon
meg az Isten és Szent Patrik”. A legenda szerint Jézustól
kapott botjával ûzte el a zöld szigetrõl, vagyis Írországból a
mérges kígyókat. A jámbor hagyomány azt is tudja, hogy a
hitetlenkedõknek egy kénkövektõl párolgó barlangban meg-
mutatta a gonoszok pokoli kínját és az igazak örömét. A bar-
lang neve azóta is Szent Patrik purgatóriuma, amelynek a
középkor épületes vízió-irodalmában nagy híre volt.

MÁRCIUS 19. – A CIGÁNYSÁG VILÁGNAPJA

A cigányság világnapja egy tavaszköszöntõ ünnephez
kötõdik, „ezen a napon indultak tovább a romák a téli szál-
láshelyükrõl vándorolni”. A hivatalos ünnepet, a romák vi-
lágnapját április 8-án tartják.

MÁRCIUS 21. – A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
ELLENI NEMZETKÖZI KÜZDELEM NAPJA

1960. március 21-én véres rendõrsortûz dördült el a dél-afri-
kai Sharpeville-ben a békésen tüntetõkre. Az áldozatok szá-
ma feltehetõen 72 volt. 1966-ban az ENSZ XXI. közgyûlé-
sén nyilvánították március 21-ét a faji megkülönböztetés el-
leni nemzetközi küzdelem napjává.

MÁRCIUS 22. – A VÍZ VILÁGNAPJA

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Ja-
neiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték.
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nap-
pá, felhívta a kormányok, szervezetek és magánszemélyek
figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óv-
juk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

MÁRCIUS 24. – GÁBOR ARKANGYAL

Gábriel (Gábor) arkangyal, Isten küldönce a „jó hírt”, az
evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Nem-
csak a keresztényeknél, hanem már a zsidóknál és késõbb a
muzulmánoknál is nagy becsben állt. Õ jelentette meg Ke-
resztelõ János és Szûz Mária születését.

MÁRCIUS 25. – URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK
HÍRÜLADÁSA

– GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar
neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony, és a hozzá fûzõdõ gaz-
dag hiedelemanyag mutatja, hogy az oltás, szemzés hagyo-
mányos napja volt e tájon. A jámbor néphit szerint azért,
mert Mária is ezen a napon fogadta méhébe Jézust.

(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium, Neumann Ház)

agg februárral —, mellette a lova, mely a tavaszi napéjegyen- 
lőséget jelképezi a latin aeguus , egyenlő" és eguus , ló" id. 
Pliniusnak tulajdonított, népi etimológiás egyeztetése 
alapján (vö. a Pegasus tavaszt jelző eltűnésével). 

MÁRCIUS 1. - A POLGÁRI VÉDELEM 
VILÁGNAPJA 

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. már- 
cius 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak 
a Polgári Védelem Világnapjának megrendezéséről. Ma- 
gyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz, 1989-ben 
ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két 
jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári 
védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a 
fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé 
sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az élet- 
ben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos 
mentési gyakorlatokat rendeznek ezen a napon. 

MÁRCIUS 3. - A BÉKÉÉRT KÜZDŐ ÍRÓK 
VILÁGNAPJA 

A békéért küzdő írók világnapját a Nemzetközi Pen Club 
hirdette meg 1984 júniusában. 

MÁRCIUS 8. - NEMZETKÖZI NŐNAP 

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfek- 
cióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és munka- 
idő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában 
Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy 
Nemzetközi Nőnapot tartanak. Magyarországon 1914-ben 
ünnepelték először. 

MÁRCIUS 10. - NEGYVEN VÉRTANÚ 

Negyven vértanú, a toroczkai nép ajkán Negyven Szentek. A 
pogány Licinius Nagy Konstantin vetélytársa és a biroda- 
lom keleti részeinek ura volt. Alatta negyven római keresz- 
tény katona szenvedett ezen a napon Sebaste városában je- 
ges vízbe vetve, vértanúhalált (320). Emléknapjukhoz ha- 
zánkban csak egyetlen, ünneprontó hagyomány fűződik. 
Mohácsi sokacok mesélik, hogy előestéjén egy asszony 
szőtt. Figyelmeztették, hogy ne dolgozzék, mert holnap 
Negyven Vértanú ünnepére virradnak. Hányavetien felelte: 
én nem bánom, csak szenvedjenek, én azért csak befejezem 
a munkámat. Két hét múlva hirtelen meghalt. A monda nyil- 
ván onnan ered, hogy valamikor a téli szövést-fonást eddig a 
napig be kellett fejezni, mert az asszonynépre már a tavaszi 
munka várakozott. 

MÁRCIUS 15. - AZ 1848-49-ES FORRADALOM 
ES SZABADSAGHARC EVFORDULOJA 

- A MAGYAR SAJTÓ NAPJA 
- A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ÜNNEPE 

A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében 
március 15-e az 1848—1849-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszü- 
letésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. 
Az 1848—49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete 
ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkot- 
mányos berendezkedés megteremtése volt. 

  

2011. március 

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott 
szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság vissza- 
szerzésének szimbóluma. 1848-ban ezen a napon nyomtat- 
ták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot 
és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó nap- 
jaként is ünnepeljük. 

MÁRCIUS 17. - SZENT PATRIK 

Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (1461). Tisztelete 
elterjedt az egész középkori katolikus Európában. Névün- 
nepén az ír férfiak, bárhol élnek is a világon, kalapjukra zöld 
rekettyelevelet tűznek és így köszönnek egymásnak: , áldjon 
meg az Isten és Szent Patrik". A legenda szerint Jézustól 
kapott botjával űzte el a zöld szigetről, vagyis Írországból a 
mérges kígyókat. A jámbor hagyomány azt is tudja, hogy a 
hitetlenkedőknek egy kénkövektől párolgó barlangban meg- 
mutatta a gonoszok pokoli kínját és az igazak örömét. A bar- 
lang neve azóta is Szent Patrik purgatóriuma, amelynek a 
középkor épületes vízió-irodalmában nagy híre volt. 

MÁRCIUS 19. - A CIGÁNYSÁG VILÁGNAPJA 

A cigányság világnapja egy tavaszköszöntő ünnephez 
kötődik, , ezen a napon indultak tovább a romák a téli szál- 

láshelyükről vándorolni". A hivatalos ünnepet, a romák vi- 
lágnapját április 8-án tartják. 

MÁRCIUS 21. - A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 
ELLENI NEMZETKÖZI KÜZDELEM NAPJA 

1960. március 21-én véres rendőrsortűz dördült el a dél-afri- 
kai Sharpeville-ben a békésen tüntetőkre. Az áldozatok szá- 
ma feltehetően 72 volt. 1966-ban az ENSZ XXI. közgyűlé- 
sén nyilvánították március 21-ét a faji megkülönböztetés el- 
leni nemzetközi küzdelem napjává. 

MÁRCIUS 22. - A VÍZ VILÁGNAPJA 

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Ja- 
neiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. 
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nap- 
pá, felhívta a kormányok, szervezetek és magánszemélyek 
figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óv- 
juk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. 

MÁRCIUS 24. - GÁBOR ARKANGYAL 

Gábriel (Gábor) arkangyal, Isten küldönce a ,jó hírt", az 
evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Nem- 
csak a keresztényeknél, hanem már a zsidóknál és később a 
muzulmánoknál is nagy becsben állt. Ő jelentette meg Ke- 
resztelő János és Szűz Mária születését. 

MÁRCIUS 25. - URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK 
HÍRÜLADÁSA 

- GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY 

Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar 
neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony, és a hozzá fűződő gaz- 
dag hiedelemanyag mutatja, hogy az oltás, szemzés hagyo- 
mányos napja volt e tájon. A jámbor néphit szerint azért, 
mert Mária is ezen a napon fogadta méhébe Jézust. 

(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium, Neumann Ház) 

LD 3



4 LD 2011. március

BÓDVALENKE
AZ EP CIGÁNY 
INTEGRÁCIÓS
RENDEZVÉNYÉN

 Magyarország három
kulturális területrõl képvisel-
tette magát az Európai Par-
lament cigány integrációs
rendezvényén, Brüsszelben.
Az uniós elnök Magyar-
ország a Barlang címû film-
mel, valamint a bódvalenkei
asszonykórus mûsorával, és
a freskófalu projekt bemu-
tatásával vendégszerepelt –
mondta Pásztor Eszter, az
Európai Mûhely Kulturális
és Közmûvelõdési Társaság
munkatársa, a bódvalenkei

projekt vezetõje. Beszámolt
arról, hogy a kórusból tizen-
négyen szerepeltek, egy fiú
van közöttük, aki ,,kanná-
zik”. A bódvalenkei kórus
autentikus cigány zenét ját-
szik. A mûsoruk egy helyi
népdallal kezdõdik, emellett
elõadnak más népdalokat,
cigány nótákat és egy ,,hall-
gatót”, amely egyfajta sira-
tóének. A repertoár végén a
magyar cigány Himnuszt
hallhatta a közönség.

Az asszonykórus szerep-
lése közben 170 diát vetí-
tenek le a résztvevõknek,
amelyen bemutatták a teljes
freskófalu projektet. Látha-
tók a freskók, illetve az a fo-

lyamat, ahogy ezek az alko-
tások készültek.

Az Európai Parlament
cigány integrációs rendez-
vényén a bódvalenkeiek mû-
sora mellett levetítettek egy
magyar dokumentumfilmet,
amely a Barlang címet vi-
seli, és a szomolyai barlang-
lakások lakóinak életét mu-
tatja be.

Bódvalenke az észak-bor-
sodi térségben a szlovák
határhoz közeli kis falu, kü-
lönlegességét annak köszön-
heti, hogy hátrányos helyze-
tébõl egyedülálló módon
próbál meg kitörni. A kis-
község házainak falán ugya-
nis a világon egyedülálló ci-

gány (magyar és európai
cigány) festészeti szabadtéri
tárlat van kialakulóban.

MEGHALLGATTA
A KORMÁNY
AZ ORBÁNT KÉRLELÕ
CIGÁNYZENÉSZEKET

Benyújtotta Matolcsy
György nemzetgazdasági
miniszter a parlamentnek azt
a törvényjavaslatot, amely
az elõadómûvész személyes
közremûködésével nyújtott
hangszeres élõzenei szolgál-
tatások egy körét a mostani
25 százalékos helyett az 5
százalékos áfa kulcs alá so-
rolná. Csak azokra az élõ-
zenei elõadásokra terjedne
ki a jogszabály, amelyeket
vagy vendéglátás keretében,
üzletben adnak elõ, vagy
nem nyilvánosan meghirde-
tett családi eseményen, ba-
ráti rendezvényen, zárt kör-
ben hangzanak el, vagy
pedig olyan közösségi ren-
dezvényen szórakoztatja a
megjelenteket az elõadómû-
vész, ahol nem szednek be-
lépõdíjat. Egy belépõdíjas
mûvészeti fesztiválon, hang-
szeres színházi esten vagy
szintén belépõvel látogatha-
tó koncerten továbbra is 25
százalékos áfával állítják ki
a számlát az elõadómûvé-
szek, tehát például zenei
fesztiválok esetében nem
okoz majd költségcsökkenést
a javaslat. A minimális, 5
százalékos áfát számíthatják
fel mûvészek például olyan
esetekben, amikor egy étte-
remben ebéd vagy vacsora
alatt zenélnek, vagy ha meg-
hívják õket egy családi eskü-
võre-lakodalomra, vagy szû-
kebb körû baráti összejö-
vetelen kell a jó hangulatot
biztosítaniuk.

Beke Farkas Nándor, a
100 Tagú Cigányzenekar fõ-
titkára üdvözölte a törvény-
javaslatot, mondván, az élõ
cigányzene a vendéglátó-

ÖT HÍJÁN SZÁZ –
ÚJ CIGÁNYZENEKAR ALAKULT

A magyar cigányzenészek a rend-
szerváltás óta azon iparkodnak, hogy
ne kelljen a „nyûtt vonót” botra cse-
rélni. A Száztagú Cigányzenekarnak
most konkurenciája akad: új, méretes
cigányzenekar alakul, határozott el-
képzelésekkel, külföldi megrendelés-
re.

A nemrég a 25 éves jubileumi
koncertet adó Száztagú Cigány-
zenekar eddig egyedül volt jelen a ci-
gányzenei palettán, most viszont
szembe kell néznie a versenyhely-
zettel – igaz, a tavaly nyáron mega-
lakult Hungarian Royal Gypsy
Orchestra elsõsorban nemzetközi
színtéren szeretné öregbíteni hazánk
hírnevét. A 95 tagot számláló Royal
március 12-én tartotta bemutatkozó
koncertjét.

A szombathelyi Baranyai Lajos
sok társával együtt kisfiúként kezdett

el zenélni a Rajkó Zenekarban. 2006-ban alapította meg 16 fõvel a Pannon
Cigányzenekart, mely az évek folyamán hatvanfõsre duzzadt, az amerikai meg-
keresés után pedig „szigorúan szakmai alapon” kezdték el kutatni az utánpótlást:
a 95 tagból harminc zenészdiplomával rendelkezik. A zenészeknek egyéves szer-
zõdést ajánlottak, és már elõre leszögezték: nem haknizenekar, hosszú távra ter-
veznek. A csapat döntõ többségét teszik ki az idõsebbek, a régi rajkósok, sokan
külföldrõl járnak haza a próbákra, és van, aki az Állami Népi Együttesben mu-
zsikált korábban. A zenekarban rengeteg fiatal foglal helyet: õk fõleg a gyõri ze-
nemûvészetirõl és a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról érkeztek.
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26 Magyarország három 
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egységekbõl a rendszervál-
tástól kezdõdõen fokozato-
san eltûnt, sok étteremtulaj-
donos az olcsóbb gépi ze-
nével igyekszik pótolni a mi-
nõségi élõzenét, ezt a ten-
denciát pedig talán vissza
tudná fordítani a szóban
forgó törvénymódosítás,
ezért érdemes kipróbálni.

HATVANEZRES
ÖSZTÖNDÍJJAL
SEGÍTHETIK A DIÁKOKAT

 Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes hivata-
lában fogadta a kisebbségi
önkormányzatok vezetõit.
A közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter a talál-
kozón bejelentette az általa
alapított nemzetiségi ta-
nulmányi ösztöndíj már-
ciusi meghirdetését. 

A miniszter az egyeztetés
elején leszögezte: szemé-
lyes garanciát vállal arra,
hogy Magyarországon a
nemzetiségi és kisebbségi
jogok nem sérülhetnek. A
nemzetiségi tanulmányi
ösztöndíjat ismertetve kö-
zölte: az anyanyelvû és
kétnyelvû nemzetiségi kö-
zépiskolák diákjai által
elnyerhetõ, havi 60 ezer
forintos ösztöndíjat azért
hozták létre, mert így
kívánják segíteni azokat a
tehetséges fiatalokat, akik
esetleg a lakóhelyük távol-
sága miatt vagy anyagi
okokból nem tudnak egye-
temre, fõiskolára menni.

Az érettségi elõtti két
évben havi 60 ezer forintos
összeggel járó nemzetiségi
tanulmányi ösztöndíjat kö-
zépiskolánként, évfolya-
monként egy diák nyerheti
el. Az ösztöndíjpályázaton
– az anyanyelvû és két-
nyelvû kisebbségi program
szerint mûködõ középfokú
iskolák ajánlása alapján –
az a magyar állampolgár-
ságú diák vehet részt, aki

nyilatkozata szerint vala-
mely nemzeti vagy etnikai
kisebbséghez tartozik, ta-
nulmányi eredménye az
elõzõ tanév végén eléri a
4.00-es átlageredményt, és
más tanulmányi ösztön-
díjban nem részesül –
közölte a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium.

RENDET TEREMT
A KORMÁNY
A ROMA
KÖZALAPÍTVÁNYOK
KÖZÖTT

 A kormány a közpén-
zekkel történõ felelõs gaz-
dálkodás érdekében felül-
vizsgálta az általa alapított
közalapítványok és alapítvá-
nyok mûködését, és a felül-
vizsgálat eredménye alapján
döntött bizonyos alapítvá-
nyok megszüntetésérõl, illet-
ve átalakításáról. A kormány

döntése értelmében a legis-
mertebb roma közalapítvá-
nyok (Magyarországi Cigá-
nyokért Közalapítvány, Ma-
gyarországi Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségekért Köz-
alapítvány) mûködésében is
jelentõs változás lesz, kettõ
közülük megszûnik, és fela-
dataikat az újonnan létreho-
zott Wekerle Sándor Alap-
kezelõ veszi át. A változások
átláthatóbbá, takarékosabbá
és ellenõrizhetõvé teszik a
roma integrációra szánt tá-
mogatások felhasználását.

ÁLLAMI
KITÜNTETÉS
ROMÁKNAK

Kathy-Horváth Lajos
zeneszerzõ, elõadómûvész a
Magyar Köztársaság Érde-
mes Mûvésze díjat, Rostás-
Farkas György József Atti-
la-díjas író, költõ, újságíró

pedig a Magyar Köztársa-
ság Babérkoszorúját vehette
át dr. Réthelyi Miklós nem-
zeti erõforrás minisztertõl a
március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából a Petõfi Irodalmi
Múzeumban.

Kathy-Horváth Lajos, a
Fõvárosi Roma Oktatási és
Kulturális Központ vezetõje
2005-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tiszti
keresztje kitüntetést kapta
meg. Rostás-Farkas György
1989-tõl a Cigány Tudo-
mányos és Mûvészeti Társa-
ság elnöke, 1993-tõl a Közös
Út – Kethano Drom roma
lap fõszerkesztõje. A Magyar
Köztársasági Érdemrend
kiskeresztje kitüntetést 1994-
ben vehette át, 1998-ban
Kisebbségekért díjat kapott.

Összeállítottuk 
a hetivalasz.hu, MTI,

romnet.hu, teol.hu 
hírei alapján

ÕRZIK A CIGÁNYOK LELKÉBEN ÉGÕ LÁNGOT

 Romák hittérítésével foglalkozik
az Élet és Fény Alapítvány. Gyönkön
nemzetközi bibliaiskolát mûködtet-
nek, Tamásiban új gyülekezetet hoz-
tak létre január közepén. Cigány
lelkipásztorok hirdetik az igét a ro-
máknak, saját életvitelüket állítják
példaként a többiek elé. Nem isznak,
nem dohányoznak, nem hûtlenked-
nek, hisznek Istenben, betartják a tíz
parancsolatot.

Az anyagyülekezet franciaorszá-
gi, ma már a világ 44 országában

vannak jelen, nálunk Debrecen környékén és Tolna megyében mûködnek a legerõsebb
csoportjaik. Itt képzik az igehirdetõ pásztorokat, akik Európa különbözõ országaiból
érkeznek. Tolna megyében három lelkipásztor tevékenykedik: id. Brandt Miklós, Lázár
Géza és Kalányos János. Próbálkoztak már gyülekezetalapítással Szekszárdon, Ozorán
és Pakson is, de ezek a kezdeti lelkesedés után szétestek. Gyönkön kívül Gyulajon van
aktív csoportjuk, és Tamásiban is indítottak egyet. Kalányos János szerint a roma a romá-
val könnyebben tud kontaktust teremteni, mint mások, ezért terjed ez a francia cigányok
által alapított misszió világszerte. Nem zárják be a kaput más nációk elõtt sem, de a gyü-
lekezeti tagok 98 százalékban romák. Az istentisztelet szintó nyelven zajlik. Ezt viszonylag
kevés cigány beszéli Magyarországon, ezért, szükség esetén tolmácsolnak. Az igehirde-
téshez a Károli-féle Bibliát használják. Hisznek a Szentháromságban, de szertartásaik
bizonyos mértékben eltérnek a történelmi egyházakban szokásosaktól. Keresztelés helyett
bemerítés van náluk, méghozzá felnõtt korban. Gyönkön medencében végzik ezt a szer-
tartást, de tartottak már bemerítést szabad vízben is, például Domboriban.
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kevés cigány beszéli Magyarországon, ezért, szükség esetén tolmácsolnak. Az igehirde- 
téshez a Károli-féle Bibliát használják. Hisznek a Szentháromságban, de szertartásaik 
bizonyos mértékben eltérnek a történelmi egyházakban szokásosaktól. Keresztelés helyett 
bemerítés van náluk, méghozzá felnőtt korban. Gyönkön medencében végzik ezt a szer- 
tartást, de tartottak már bemerítést szabad vízben is, például Domboriban. 

  

nyilatkozata szerint vala- 
mely nemzeti vagy etnikai 
kisebbséghez tartozik, ta- 
nulmányi eredménye az 
előző tanév végén eléri a 
4.00-es átlageredményt, és 
más tanulmányi ösztön- 
díjban nem részesül — 
közölte a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium. 

RENDET TEREMT 
A KORMÁNY 
A ROMA 
KÖZALAPÍTVÁNYOK 
KÖZÖTT 

96 A kormány a közpén- 
zekkel történő felelős gaz- 
dálkodás érdekében felül- 
vizsgálta az általa alapított 
közalapítványok és alapítvá- 
nyok működését, és a felül- 
vizsgálat eredménye alapján 
döntött bizonyos alapítvá- 
nyok megszüntetéséről, illet- 
ve átalakításáról. A kormány 

döntése értelmében a legis- 
mertebb roma közalapítvá- 
nyok (Magyarországi Cigá- 
nyokért Közalapítvány, Ma- 
gyarországi Nemzeti és Et- 
nikai Kisebbségekért Köz- 
alapítvány) működésében is 
jelentős változás lesz, kettő 
közülük megszűnik, és fela- 
dataikat az újonnan létreho- 
zott Wekerle Sándor Alap- 
kezelő veszi át. A változások 
átláthatóbbá, takarékosabbá 
és ellenőrizhetővé teszik a 
roma integrációra szánt tá- 
mogatások felhasználását. 

ÁLLAMI . 
KITÜNTETÉS 
ROMÁKNAK 

e6  Kathy-Horváth Lajos 
zeneszerző, előadóművész a 

Magyar Köztársaság Érde- 
mes Művésze díjat, Rostás- 
Farkas György József Atti- 
la-díjas író, költő, újságíró 
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pedig a Magyar Köztársa- 
ság Babérkoszorúját vehette 
át dr. Réthelyi Miklós nem- 
zeti erőforrás minisztertől a 
március 15-i nemzeti ünnep 
alkalmából a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. 
Kathy-Horváth Lajos, a 

Fővárosi Roma Oktatási és 
Kulturális Központ vezetője 
2005-ben a Magyar Köz- 
társasági Érdemrend Tiszti 
keresztje kitüntetést kapta 
meg. Rostás-Farkas György 
1989-től a Cigány Tudo- 
mányos és Művészeti Társa- 
ság elnöke, 1993-től a Közös 
Út - Kethano Drom roma 
lap főszerkesztője. A Magyar 
Köztársasági . Érdemrend 
kiskeresztje kitüntetést 1994- 
ben vehette át, 1998-ban 

Kisebbségekért díjat kapott. 

Összeállítottuk 
a hetivalasz.hu, MTI, 

romnet.hu, teol.hu 

hírei alapján 

(hónap hírei e A hőnap hírei 
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INTERJÚ

2500 roma származású jut
munkalehetõséghez

Együttmûködési megállapodást írt alá az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) és a
Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége (VTOSZ) március 16-án, Budapesten. Farkas
Flóriánnal, az ORÖ és a Lungo Drom elnökével ennek kapcsán beszélgettünk. 

– A cigányság legnagyobb
problémája a munkanél-
küliség. Ennek megoldása
kapcsán is nagy az elvárás
az új Országos Roma Ön-
kormányzattal szemben. Ön
szerint van arra esély, hogy
a romák kikerüljenek ebbõl a
kilátástalan helyzetbõl?

– A munkanélküliség az
ország egyik legnagyobb
problémája, a cigányságot
azonban még hatványozot-
tabban érinti. Ez egy olyan
kérdés, melynek megoldásá-
hoz valamennyi társadalmi
és piaci szereplõ közremû-
ködése szükséges. Hivatalba
lépésünk óta számos egyez-
tetést folytattunk olyan cé-
gekkel és intézményekkel,
amelyek együttmûködésével
átfogó szakképzési és foglal-
koztatási program valósítha-
tó meg. Ennek eredménye-
ként jött létre például a Lun-
go Drom, a Magyar Iparszö-
vetség (OKISZ) és a Keres-
kedõk és Vendéglátók Or-
szágos Érdekképviseleti
Szövetsége (KISOSZ) kö-
zötti megállapodás, amely-
nek célja a roma foglalkozta-
tottak számának növelése, a
meglévõ roma vállalkozások
segítése, és a romák vállal-
kozóvá vállásásának támo-
gatása. Ugyanakkor jelenleg
is folynak az elõkészületei a
Kormány és az Országos
Roma Önkormányzat közöt-
ti megállapodásnak, amely
óriási elõrelépést jelenthet a
cigányság integrációjában, s
amely megállapodás túlmu-

tat a cigányság foglalkozta-
tási kérdésének megoldásán. 

– Ritkán van példa arra,
hogy több ezer résztvevõrõl
beszéljünk egy-egy képzési
vagy foglalkoztatási prog-
ram kapcsán. Mi a célja a
Vízgazdálkodási Társulatok
Országos Szövetségével kö-
tött megállapodásnak? 

– A megállapodás arra tesz
vállalást, hogy 2000–2500
roma származású embert jut-
tatunk munkalehetõséghez.
Az országos közfoglalkoz-
tatási program keretében a
vízitársulatok közmunkások
segítségével azoknak a köz-
célú és önkormányzati csa-
tornáknak, árkoknak a ki-
tisztítását, fenntartását vég-
zik el, amelyek a vízkár-el-
hárításhoz, a vizek rendezett

elvezetéséhez, a belvízvéde-
kezéshez szükségesek. Cél-
unk, hogy elõsegítsük a
munkanélküli romák részvé-
telét ezekben a munkákban,
továbbá, hogy támogassuk a
létrejövõ és bejegyzett roma
mikro-, kis- és középvállal-
kozások részvételét a területi
vízgazdálkodás fenntartású,
helyreállítási, újjáépítési fel-
adatainak elvégzésében.
Fontosnak tartjuk, hogy a
közfoglalkoztatás keretében
is végezhetõ területi vízgaz-
dálkodási feladatok ellátá-
sánál minél több roma szár-
mazású szakembert juttas-
sunk munkalehetõséghez,
továbbképzéshez és azt kö-
vetõen állandó, stabil, köz-
megbecsülést élvezõ mun-
kahelyhez. Növelni kell a ro-

mák társadalmi megbecsülé-
sét, munkájuk elismertségét. 

– Melyik régióban indul a
program?

– Elsõ körben Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Hajdú-Bihar
és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén indítjuk a
programot. Az országos köz-
foglalkoztatásban való rész-
vétel elsõ üteme már január-
ban elkezdõdött, és annak
keretében már több száz ro-
ma munkavállaló dolgozha-
tott napi négy órában a víz-
társulatok 38 ezer kilométer
hosszúságú területein. A je-
lenlegi megállapodásból ere-
dõen a jelentkezõk 6 hóna-
pos képzést követõen végez-
hetnek víz- és csatornaõr
munkálatokat. Akiknek érett-
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ségijük van, a vízmesteri
képzés után úgynevezett régi
gátõri feladatokat láthatná-
nak el. Az általunk képzett
szakemberek mellett a csa-
tornák és kisvízfolyások
rendbetételére roma kisvál-
lalkozókat is bevonunk. A
víz-, csatorna-, és mederõri
szakképzéshez a VTOSZ
biztosítja az oktatókat.

– Milyen feladatok várnak
az együttmûködõ partne-
rekre?

– Az ORÖ vállalta, hogy
koordinálja és elõsegíti a ro-
ma vállalkozók, munkavál-
lalók foglalkoztatási lehetõ-
ségeit, folyamatos tájékozta-
tást ad a VTOSZ részére a
roma vállalkozásokról,
munkanélküliekrõl, munka-
vállalókról, a rendelkezésre
álló személyi és tárgyi erõ-
forrásokról. Emellett szak-
mai hátteret biztosít a mun-
kálatok minõségi és határ-
idõre történõ elvégzéséhez,
továbbá terjeszti a romák
körében a területi vízgazdál-
kodásra, a vízitársulatokra
vonatkozó ismereteket, tá-
jékoztatókat. 

A Vízgazdálkodási Tár-
sulatok Országos Szövetsé-
ge, mint a vízitársulatok

szakmai képviseleti szerve-
zete vállalta, hogy elõsegíti a
roma vállalkozók, tartós
munkanélküliek munkához
juttatását. Ennek értelmében
a vízitársulatok a közfoglal-
koztatásra kiírt pályázati fel-
tételek keretei között, a meg-
ítélt támogatásból foglalkoz-
tatható létszám 20–50%-á-
nak mértékéig biztosítja a
roma munkanélküliek fog-
lalkoztatásának feltételeit. A
szakképzettséget szerzett ci-
gány munkavállalók folya-
matos foglalkoztatását – a
költségvetési lehetõségek
keretei között – szintén a
VTOSZ biztosítja. Ugyan-
akkor mindamellett, hogy a
VTOSZ részt vesz a mun-
kanélküliek foglalkoztatási
programjainak szakmai
munkájában és tájékoztatást
nyújt a kiadandó közfelada-
tokról az ORÖ-nek, biztosít-
ja a kötelezõ szakmai gya-
korlati lehetõséget is az al-
kalmazott roma munkavál-
lalók legalább 15%-ának az
állami szervezésû, a területi
vízgazdálkodási feladatok-
kal összefüggõ szakképzésé-
hez.

– Van-e további terve a
partnerségnek?

– A vízitársulatok az
ország nyolcvan pontján
vannak jelen. Ha a hazai és
uniós pályázatok önerejét az
önkormányzatokkal együtt
vállalni tudják, akár 5–6 ezer
embert is foglalkoztatni tu-
dunk 2014-ig. Az együttmû-
ködésünkkel kapcsolatosan
természetesen folyamatosan
hírt adunk. Az ORÖ és a
VTOSZ vezetõi, szakértõi

szükség szerint, de legalább
évente két alkalommal kiér-
tékelik a jelenlegi megálla-
podás megvalósításával járó
közös munka eredményeit
és meghatározzák a további

feladatokat. Az ORÖ és a
VTOSZ közötti megállapo-
dás még nem jelent áttörést a
romák foglalkoztatásában,
de mindenképpen figyelem-
reméltó, hiszen eddig példát-
lan megállapodásról van szó.
A cél az, hogy valamennyi
társadalmi erõvel, akik a ci-
gányság képzésében, foglal-
koztatásában segítséget tud-
nak nyújtani és készek

együttmûködni, azokkal
együttmûködési megállapo-
dást kössünk, ez egy jó
irány. 

Marsi Edit

AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIT
MINDENKINEK BE KELL TARTANIA

Orbán Viktor miniszterelnök március 18-án
megbeszélést folytatott Balog Zoltán társadalmi fel-
zárkózásért felelõs államtitkárral és Farkas Flóri-
ánnal, az Országos Roma Önkormányzat vezetõjé-
vel, akinek kisebbségi önkormányzati választási
gyõzelméhez a miniszterelnök gratulált – tájékozta-
tott közleményében Szijjártó Péter, a miniszterelnök
szóvivõje. 

A megbeszélés résztvevõi egyetértettek abban,
hogy a magyarországi cigányság helyzetének javításá-
hoz elsõsorban a munkahelyteremtésen és az oktatáson
keresztül vezet az út. Aláhúzták a közbiztonság fontos-
ságát is, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy Ma-
gyarországon a rend fenntartása a rendõrség kötelessé-
ge, és hogy a törvényeket, valamint az együttélés sza-
bályait mindenkinek be kell tartania. Megegyezés szü-
letett arról is, hogy a kormány és az Országos Roma
Önkormányzat keretmegállapodást fognak kötni a kö-
zeljövõben.

Támogatás
a hátrányos helyzetû térségeknek

A kormány a forrás-elosztás megváltoztatásával kí-
vánja ösztönözni a munkahelyteremtést a hátrányos
helyzetû térségekben; a súlyos foglalkoztatási gondok-
kal küzdõ régiókban a beruházók nagyobb arányú tá-
mogatásban részesülnek ezentúl – közölte Czomba
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

A változtatás természetesen már a februárban meg-
hirdetett ötmilliárd forint értékû munkahelyteremtõ tá-
mogatási pályázatot is érinti, amelynek forrását a Mun-
kaerõ-piaci Alapból biztosítják – mondta a foglalkozta-
táspolitikáért felelõs minisztériumi tisztségviselõ. Ki-
emelte: az ország leghátrányosabb helyzetû térségeiben
akár 70 százalékos arányú támogatást is kaphatnak a
forrásra pályázó kis- és közepes vállalkozások, míg pél-
dául a kedvezõ foglalkoztatási mutatókkal rendelkezõ
régiókban legfeljebb csak 10 százalékos lehet a mérték.
Az összegbõl egy munkahely létrehozásához a pályá-
zók 1,2 millió forintot kaphatnak, amihez azonban kü-
lönbözõ kiegészítõ összegek is járnak. Így például a
hátrányos helyzetû térségekbõl pályázók új munkahe-
lyenként további 150 ezer, míg a leghátrányosabb hely-
zetû régiók településein beruházók 300 ezer forintot
kapnak. Ehhez további 500 ezer forint jár, ha regisztrált
álláskeresõt alkalmaznak, valamint újabb 200 ezer fo-
rint, roma származású munkaerõ felvétele esetén. 

Az államtitkár tájékoztatása szerint a március 31-ei
határidõig pályázóknak november 30-ig kell létrehoz-
niuk a vállalt új munkahelyeket. A pályázóknak leg-
alább 2 álláshelyet kell teremteniük, s a kapott összeget
csak fejlesztésre, ingatlan, gép, vagy termelõeszközök
beszerzésére fordíthatják. A létrehozott új munkahelyet
három évig mûködtetniük kell, és kikötés az is, hogy az
alkalmazott dolgozót két évig foglalkoztassák. Az ál-
lamtitkár arra is kitért, hogy könnyítésként 15 millió fo-
rint alatti igény esetén nem kell fedezetet biztosítani a
pályázónak, ha a vállalkozása három éve már mûködik,
s abból két évig eredményesen gazdálkodott.
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megbeszélést folytatott Balog Zoltán társadalmi fel- 
zárkózásért felelős államtitkárral és Farkas Flóri- 
ánnal, az Országos Roma Önkormányzat vezetőjé- 
vel, akinek kisebbségi önkormányzati választási 
győzelméhez a miniszterelnök gratulált — tájékozta- 
tott közleményében Szijjártó Péter, a miniszterelnök 
szóvivője. 

A megbeszélés résztvevői egyetértettek abban, 
hogy a magyarországi cigányság helyzetének javításá- 
hoz elsősorban a munkahelyteremtésen és az oktatáson 
keresztül vezet az út. Aláhúzták a közbiztonság fontos- 
ságát is, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy Ma- 
gyarországon a rend fenntartása a rendőrség kötelessé- 
ge, és hogy a törvényeket, valamint az együttélés sza- 
bályait mindenkinek be kell tartania. Megegyezés szü- 
letett arról is, hogy a kormány és az Országos Roma 
Önkormányzat keretmegállapodást fognak kötni a kö- 

— A vízitársulatok az 
ország nyolcvan pontján 
vannak jelen. Ha a hazai és 
uniós pályázatok önerejét az 
önkormányzatokkal együtt 
vállalni tudják, akár 5-6 ezer 
embert is foglalkoztatni tu- 
dunk 2014-ig. Az együttmű- 
ködésünkkel kapcsolatosan 
természetesen folyamatosan 
hírt adunk. Az ORÖ és a 
VTOSZ vezetői, szakértői 

feladatokat. Az ORÖ és a 
VTOSZ közötti megállapo- 
dás még nem jelent áttörést a 
romák foglalkoztatásában, 
de mindenképpen figyelem- 
reméltó, hiszen eddig példát- 
lan megállapodásról van szó. 
A cél az, hogy valamennyi 
társadalmi erővel, akik a ci- 

gányság képzésében, foglal- 
koztatásában segítséget tud- 
nak nyújtani és készek 

  

Támogatás 
a hátrányos helyzetű térségeknek 

A kormány a forrás-elosztás megváltoztatásával kí- 

zeljövőben.       

ségyük van, a vízmesteri 
képzés után úgynevezett régi 
gátőri feladatokat láthatná- 
nak el. Az általunk képzett 
szakemberek mellett a csa- 
tornák és kisvízfolyások 
rendbetételére roma kisvál- 
lalkozókat is bevonunk. A 
víz-, csatorna-, és mederőri 

szakképzéshez a VTOSZ 
biztosítja az oktatókat. 

— Milyen feladatok várnak 
az együttműködő partne- 
rekre? 

— Az ORÖ vállalta, hogy 
koordinálja és elősegíti a ro- 
ma vállalkozók, munkavál- 

lalók foglalkoztatási lehető- 
ségeit, folyamatos tájékozta- 
tást ad a VTOSZ részére a 
roma vállalkozásokról, 

munkanélküliekről, munka- 

vállalókról, a rendelkezésre 

álló személyi és tárgyi erő- 
forrásokról. Emellett szak- 
mai hátteret biztosít a mun- 
kálatok minőségi és határ- 
időre történő elvégzéséhez, 
továbbá terjeszti a romák 
körében a területi vízgazdál- 
kodásra, a vízitársulatokra 

vonatkozó . ismereteket, tá- 

jékoztatókat. 
A Vízgazdálkodási Tár- 

sulatok Országos Szövetsé- 
ge, mint a vízitársulatok 

  

2011. március 

szakmai képviseleti szerve- 
zZete vállalta, hogy elősegíti a 
roma vállalkozók, tartós 

munkanélküliek munkához 
juttatását. Ennek értelmében 
a vízitársulatok a közfoglal- 
koztatásra kiírt pályázati fel- 
tételek keretei között, a meg- 
ítélt támogatásból foglalkoz- 
tatható létszám 20—-5090-á- 
nak mértékéig biztosítja a 
roma munkanélküliek fog- 
lalkoztatásának feltételeit. A 
szakképzettséget szerzett ci- 
gány munkavállalók folya- 
matos foglalkoztatását — a 
költségvetési lehetőségek 
keretei között — szintén a 
VTOSZ biztosítja. Ugyan- 
akkor mindamellett, hogy a 
VTOSZ részt vesz a mun- 
kanélküliek foglalkoztatási 
programjainak szakmai 
munkájában és tájékoztatást 
nyújt a kiadandó közfelada- 
tokról az ORÖ-nek, biztosít- 

ja a kötelező szakmai gya- 
korlati lehetőséget is az al- 
kalmazott roma munkavál- 
lalók legalább 1596-ának az 
állami szervezésű, a területi 

vízgazdálkodási feladatok- 
kal összefüggő szakképzésé- 
hez. 

— Van-e további terve a 
Partnerségnek? 

  

vánja ösztönözni a munkahelyteremtést a hátrányos 
helyzetű térségekben; a súlyos foglalkoztatási gondok- 
kal küzdő régiókban a beruházók nagyobb arányú tá- 
mogatásban részesülnek ezentúl — közölte Czomba 
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. 

A változtatás természetesen már a februárban meg- 
hirdetett ötmilliárd forint értékű munkahelyteremtő tá- 
mogatási pályázatot is érinti, anelynek forrását a Mun- 
kaerő-piaci Alapból biztosítják — mondta a foglalkozta- 
táspolitikáért felelős minisztériumi tisztségviselő. Ki- 
emelte: az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben 
akár 70 százalékos arányú támogatást is kaphatnak a 
forrásra pályázó kis- és közepes vállalkozások, míg pél- 
dául a kedvező foglalkoztatási mutatókkal rendelkező 
régiókban legfeljebb csak 10 százalékos lehet a mérték. 
Az összegből egy munkahely létrehozásához a pályá- 
zók 1.2 millió forintot kaphatnak, amihez azonban kü- 

lönböző kiegészítő összegek is járnak. Így például a 
hátrányos helyzetű térségekből pályázók új munkahe- 
lyenként további 150 ezer, míg a leghátrányosabb hely- 
zetű régiók településein beruházók 300 ezer forintot 
kapnak. Ehhez további 500 ezer forint jár, ha regisztrált 
álláskeresőt alkalmaznak, valamint újabb 200 ezer fo- 
rint, roma származású munkaerő felvétele esetén. 

Az államtitkár tájékoztatása szerint a március 31-ei 
határidőig pályázóknak november 30-ig kell létrehoz- 
niuk a vállalt új munkahelyeket. A pályázóknak leg- 
alább 2 álláshelyet kell teremteniük, s a kapott összeget 
csak fejlesztésre, ingatlan, gép, vagy termelőeszközök 
beszerzésére fordíthatják. A létrehozott új munkahelyet 
három évig működtetniük kell, és kikötés az is, hogy az 
alkalmazott dolgozót két évig foglalkoztassák. Az ál- 
lamtitkár arra is kitért, hogy könnyítésként 15 millió fo- 
rint alatti igény esetén nem kell fedezetet biztosítani a 
pályázónak, ha a vállalkozása három éve már működik, 
s abból két évig eredményesen gazdálkodott. 

  

szükség szerint, de legalább együttműködni, 

  
azokkal 

évente két alkalommal kiér- 
tékelik a jelenlegi megálla- 
podás megvalósításával járó 
közös munka eredményeit 
és meghatározzák a további 

LD 

együttműködési megállapo- 
dást kössünk, ez egy jó 
irány. 

Marsi Edit 
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A társadalmi
kirekesztés

eszkalációja

2010 nyarán újból fellángolt
az európai romák helyzeté-
rõl szóló politikai vita. En-
nek kiváltó oka az az intéz-
kedéssorozat volt, amelynek
keretében a francia kormány
megpróbálta eltávolítani az
országból az oda bevándo-
rolt, jórészt román vagy bol-
gár állampolgárságú romá-
kat. Ez a kirekesztõ jellegû, s
az idegengyûlöletet is fûtõ
kormányzati akció csak
újabb hangsúlyt adott a civil
szervezetek és mások régóta
hangoztatott véleményének,
amely szerint az Európai
Unióban az eddiginél hatá-
rozottabb fellépésre van
szükség a roma jogvédelem,
valamint a társadalmi és a
gazdasági beilleszkedés elõ-
segítése érdekében.

Franciaországban – és a
korábbi olasz és más esetek-
ben – jórészt nincstelen be-
vándorlókról volt szó, akik-
nek a befogadása költségek-
kel jár, érthetõ nehézségekbe
ütközik. A kiutasítás azon-
ban nem oldja meg a romák
problémáját, csupán igyek-
szik máshová áttolni azt.
Ráadásul az esetet megter-

helték a félrevezetõ értelme-
zések – úgy a sajtóban, mint
a politika egyes köreiben. Az
a megközelítés például,
hogy a romák mozgása az
unióban „nomád életformá-
jukat tükrözi”, enyhén szól-
va is távol áll a valóságtól. A
romák ugyanis, mint min-
denki más, annak reményé-
ben települnek máshová,
hogy ott az otthoniaknál
jobb lehetõségeket találnak. 

A felmérések egyértelmû-
en azt mutatják, hogy a ro-
mák társadalmi és gazdasági
helyzete Európa-szerte min-
denkinél rosszabb; rosszabb,
mint a többségé, más etnikai
kisebbségeké és bevándor-
lóké. Aszegénység és a mun-
kanélküliség, a rossz lakás-
körülmények, az egészség-
ügyi és szociális ellátáshoz
való korlátozott hozzáférés
következménye az, hogy a
romák születéskor várható
élettartama átlagos tíz évvel
rövidebb, mint nem roma
honfitársaiké. Sokan közülük
a legnagyobb nélkülözésben
és társadalmi kirekesztett-
ségben élnek ma Európában,
és széles körben elterjedt elõ-
ítéletekkel és diszkriminá-
cióval kell szembenézniük.

Az elmúlt években sok
kezdeményezés történt a ro-

mák életkörülményeinek és
lehetõségeinek javítása érde-
kében. E kezdeményezések
jó része azonban nem vette
figyelembe a romakérdés
összetettségét. Maga a roma
kifejezés is különbözõ nyel-
veket beszélõ, különféle kul-
túrájú és identitású embere-
ket és közösségeket foglal
magában, ugyanígy külön-
böznek egymástól a romák
az életkörülményeik, a társa-
dalmi, a gazdasági és a poli-
tikai helyzetük alapján is.
Ugyancsak eltérõek az Euró-
pai Unióban a romákkal fog-
lalkozó kormányzati és ha-
tósági eljárások, magatartás-
formák. 

Az EU területén a romák
nagy többsége hat tagállam-
ban, Csehországban, Szlo-
vákiában, Magyarországon,
Romániában, Bulgáriában
és Görögországban él. Kö-
zösségeik már rég – évtize-
dek, vagy inkább évszáza-
dok óta – nem vándorolnak.
A nyugatabbra fekvõ tagál-
lamokban vannak továbbra
is vándoréletmódot folytató
közösségek, míg másik a te-
lepülések határain élnek el-
különített táborokban vagy
telepeken. 

A kelet-közép-európai és a
balkáni cigányság többsége

mindig is a társadalom peri-
fériájára szorult, de egyértel-
mûen kimondható, hogy
helyzetük az elmúlt húsz év-
ben határozottan romlott. A
rendszerváltás kezdetén
százezer szám szûntek meg
építõipari, mezõgazdasági és
más munkahelyek, amelyek
aláásták a cigányság életvi-
szonyait. A 2008-ban kirob-
bant globális válság helyi ha-
tásai hasonlóak voltak:
aránytalanul nagyobb mér-
tékben sújtották az alacsony
képzettségû, illetve képzet-
len tömegeket, köztük a ro-
mákat is. Az ismétlõdõ és el-
húzódó válságok következ-
tében megnehezült a roma
kisebbség és a többségi tár-
sadalom együttélése, foko-
zódott a kisebbséggel szem-
beni elõítélet, intolerancia,
esetenként pedig nyílt disz-
krimináció és megfélemlítés. 

Az EU-csatlakozás ez ide-
ig nem hozott pozitív áttö-
rést: lettek ugyan források,
új normák és együttmûkö-
dési formák, de nem szület-
tek olyan kényszerítõ erejû
mechanizmusok, amelyek a
negatív trendeket kell erõvel
ellensúlyozhatták volna.
Ugyanakkor – a régi határok
eltûnésével, a mozgássza-
badság kiterjesztésével – a

Az Európai Unió
a romák integrációjáért

A tanulmány a társadalmi felzárkóztatás szemszögébõl vizsgálja az Európai Unió és különö-
sen az Európai Bizottság eddigi és lehetséges jövõbeli szerepének alakulását a romaintegráció
érdekében. A társadalmi kirekesztés fokozódásának okaival összefüggésben bemutatja azt a
folyamatot, amely az uniós szinten kialakított közös elvektõl az uniós keretstratégiáig vezet, és
amely várhatóan a pénzügyi források hatékonyabb felhasználására, az uniós és a tagállami te-
vékenységek összehangolására fekteti majd a hangsúlyt. A roma-keretstratégia tervezési és
majdani végrehajtási fázisában résztvevõ szereplõk, a strukturális alapok, valamint az Európa
2020 stratégiában lefektetett társadalmi befogadás szerepérõl is tájékoztat a tanulmány.
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A tanulmány a társadalmi felzárkóztatás szemszögéből vizsgálja az Európai Unió és különö- 
sen az Európai Bizottság eddigi és lehetséges jövőbeli szerepének alakulását a romaintegráció 
érdekében. A társadalmi kirekesztés fokozódásának okaival összefüggésben bemutatja azt a 
folyamatot, amely az uniós szinten kialakított közös elvektől az uniós keretstratégiáig vezet, és 
amely várhatóan a pénzügyi források hatékonyabb felhasználására, az uniós és a tagállami te- 
vékenységek összehangolására fekteti majd a hangsúlyt. A roma-keretstratégia tervezési és 
majdani végrehajtási fázisában résztvevő szereplők, a strukturális alapok, valamint az Európa 
2020 stratégiában lefektetett társadalmi befogadás szerepéről is tájékoztat a tanulmány.     

A társadalmi 
kirekesztés 
eszkalációja 

2010 nyarán újból fellángolt 
az európai romák helyzeté- 
ről szóló politikai vita. En- 
nek kiváltó oka az az intéz- 
kedéssorozat volt, amelynek 
keretében a francia kormány 
megpróbálta eltávolítani az 
országból az oda bevándo- 
rolt, jórészt román vagy bol- 
gár állampolgárságú romá- 
kat. Ez a kirekesztő jellegű, s 
az idegengyűlöletet is fűtő 
kormányzati akció csak 
újabb hangsúlyt adott a civil 
szervezetek és mások régóta 
hangoztatott véleményének, 
amely szerint az Európai 
Unióban az eddiginél hatá- 
rozottabb fellépésre van 
szükség a roma jogvédelem, 
valamint a társadalmi és a 
gazdasági beilleszkedés elő- 
segítése érdekében. 
Franciaországban — és a 

korábbi olasz és más esetek- 
ben — jórészt nincstelen be- 
vándorlókról volt szó, akik- 

nek a befogadása költségek- 
kel jár, érthető nehézségekbe 
ütközik. A kiutasítás azon- 
ban nem oldja meg a romák 
problémáját, csupán igyek- 
szik máshová áttolni azt. 
Ráadásul az esetet megter- 
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helték a félrevezető értelme- 
zések — úgy a sajtóban, mint 
a politika egyes köreiben. Az 
a megközelítés például, 
hogy a romák mozgása az 
unióban , nomád életformá- 

jukat tükrözi", enyhén szól- 
va is távol áll a valóságtól. A 
romák ugyanis, mint min- 
denki más, annak reményé- 
ben települnek máshová, 
hogy ott az otthoniaknál 
jobb lehetőségeket találnak. 

A felmérések egyértelmű- 
en azt mutatják, hogy a ro- 
mák társadalmi és gazdasági 
helyzete Európa-szerte min- 
denkinél rosszabb; rosszabb, 

mint a többségé, más etnikai 
kisebbségeké és bevándor- 
lóké. A szegénység és a mun- 
kanélküliség, a rossz lakás- 
körülmények, az egészség- 
ügyi és szociális ellátáshoz 
való korlátozott hozzáférés 
következménye az, hogy a 
romák születéskor várható 
élettartama átlagos tíz évvel 
rövidebb, mint nem roma 

honfitársaiké. Sokan közülük 
a legnagyobb nélkülözésben 
és társadalmi kirekesztett- 
ségben élnek ma Európában, 
és széles körben elterjedt elő- 
ítéletekkel és diszkriminá- 
cióval kell szembenézniük. 
Az elmúlt években sok 

kezdeményezés történt a ro- 

mák életkörülményeinek és 
lehetőségeinek javítása érde- 
kében. E kezdeményezések 
jó része azonban nem vette 
figyelembe a romakérdés 
összetettségét. Maga a roma 
kifejezés is különböző nyel- 
veket beszélő, különféle kul- 

túrájú és identitású embere- 
ket és közösségeket foglal 
magában, ugyanígy külön- 
böznek egymástól a romák 
az életkörülményeik, a társa- 
dalmi, a gazdasági és a poli- 
tikai helyzetük alapján is. 
Ugyancsak eltérőek az Huró- 
pai Unióban a romákkal fog- 
lalkozó kormányzati és ha- 
tósági eljárások, magatartás- 
formák. 

Az EU területén a romák 
nagy többsége hat tagállam- 
ban, Csehországban, Szlo- 

vákiában, Magyarországon, 
Romániában, Bulgáriában 
és Görögországban él. Kö- 
zösségeik már rég — évtize- 
dek, vagy inkább évszáza- 
dok óta — nem vándorolnak. 
A nyugatabbra fekvő tagál- 
lamokban vannak továbbra 
is vándoréletmódot folytató 
közösségek, míg másik a te- 
lepülések határain élnek el- 
különített táborokban vagy 
telepeken. 

A kelet-közép-európai és a 
balkáni cigányság többsége 
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mindig is a társadalom perI- 
fériájára szorult, de egyértel- 
műen kimondható, hogy 
helyzetük az elmúlt húsz év- 
ben határozottan romlott. A 
rendszerváltás — kezdetén 
százezer szám szűntek meg 
építőipari, mezőgazdasági és 
más munkahelyek, amelyek 
aláásták a cigányság életvi- 
szonyait. A 2008-ban kirob- 
bant globális válság helyi ha- 
tásai hasonlóak voltak: 
aránytalanul nagyobb mér- 
tékben sújtották az alacsony 
képzettségű, illetve képzet- 
len tömegeket, köztük a ro- 
mákat is. Az ismétlődő és el- 
húzódó válságok következ- 
tében megnehezült a roma 
kisebbség és a többségi tár- 
sadalom együttélése, foko- 
zódott a kisebbséggel szem- 
beni előítélet, intolerancia, 

esetenként pedig nyílt disz- 
krimináció és megfélemlítés. 

Az EU-csatlakozás ez ide- 
ig nem hozott pozitív áttö- 
rést: lettek ugyan források, 
új normák és együttműkö- 
dési formák, de nem szület- 

tek olyan kényszerítő erejű 
mechanizmusok, amelyek a 
negatív trendeket kell erővel 
ellensúlyozhatták volna. 
Ugyanakkor — a régi határok 
eltűnésével, a mozgássza- 
badság kiterjesztésével — a 
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romák szegénysége és pe-
remre szorulása határokon
átnyúló problémává vált. 

A közös elvektõl 
az uniós

keretstratégiáig

Az Európai Unióban a ro-
mák társadalmi és gazdasági
integrációjának alapja a tag-
államok együttmûködése és
elkötelezettsége. Az Európai
Bizottság 2010 áprilisában
kiadott közleménye is meg-
erõsítette, hogy közös kihí-
vásról és felelõsségrõl van
szó. Az EU-nak a korábbinál
nagyobb szerepet kell vállal-
nia a problémák kezelésé-
ben, viszont a befogadási
stratégiák kidolgozása és a
roma állampolgárok védel-
me az elõítéletekkel és a
diszkriminációval szemben
továbbra is elsõsorban a tag-
államok felelõssége. 

Az EU intézményei (az
Európai Bizottság, az Euró-
pai Parlament és a Minisz-
terek Tanácsa) több mint egy
évtizede foglalkoznak rend-
szeresen a romák társadalmi
és gazdasági integrációjának
elõsegítésével. Az EU eddigi
két, romákkal foglalkozó
csúcstalálkozóján a földrész
roma aktivistái és döntés-
hozói folytattak párbeszédet.
További találkozók (plat-
formok) során kidolgozták a
romák társadalmi befogadá-
sának közös alapelveit, hogy
segítség a romaintegrációs
szakpolitikák kialakítását,
végrehajtását és értékelését a
tagállamokban. A Bizottság
elõmozdítójává vált olyan
fontos ügyeknek, mint a kis-
gyermekkori nevelés erõsí-
tése, az önfoglalkoztatási
(mikrohitel-) programokhoz
való hozzáférés, illetõleg a
többségi társadalom figyel-
mének felhívása és szolida-
ritásának erõsítése. Az EU
intézményei ezenfelül – tel-
jes mértékben tiszteletben
tartva a tagállamok elsõd-
leges felelõsségét – számot-

tevõ anyagi támogatást nyúj-
tanak, kiegészítve a tagálla-
mi forrásokat.

2010 áprilisában a Bizott-
ság elõterjesztette a romák
társadalmi és gazdasági inte-
grációjáról szóló közle-
ményt [COM (2010) 133.],
amely körvonalazza mind-
azokat az intézkedéseket,
amelyeket nemzeti és uniós
szinten sürgõsen meg kell
tenni a romák helyzetének
lehetõ leggyorsabb javítása
érdekében. 2010 szeptembe-
rében pedig a Bizottság lét-
rehozott egy munkacsopor-
tot, amelynek feladata, hogy
megvizsgálja, miként hasz-
nálják a tagállamok az uniós
pénzügyi eszközöket a ro-
mák hatékonyabb társadalmi
és gazdasági integrációja ér-
dekében. 

2011 áprilisára a Bizottság
újabb közleményt tervez a
nemzeti romaintegrációs
stratégiák uniós keretrend-
szerérõl. Ez a közlemény a
nemzeti és az uniós pénz-
ügyi források hatékonyabb
felhasználásáról, valamint az
uniós és a tagállami tevé-
kenységek összehangolásá-
ról fog szólni. A Bizottság
felkéri majd a tagállamokat
arra, hogy terjesszék elõ ro-
maintegrációs nemzeti stra-
tégiájukat, amelyet a nem-
zeti reformprogramjukba is
bele kell foglalniuk.

A nemzeti reformprog-
ramban a tagállamok – az
Európa 2020 stratégiában
megszabott célok alapján –
meghatározzák céljaikat a
szegénység csökkentése, a
foglalkoztatás növelése és az
oktatási rendszer teljesítmé-
nyének javítása területén. A
Bizottság – a tagállamok fel-
hatalmazása alapján – nem-
csak konkrét és ambiciózus,
mennyiségi és minõségi cél-
kitûzéseket vár el a tagálla-
moktól, hanem ezen túlme-
nõen olyan ellenõrzési rend-
szert kíván létrehozni, amely
biztosítja a stratégia végre-
hajtását. Ezek a célkitûzések

komoly és sikeres nemzeti
romaintegrációs stratégia
nélkül aligha reálisak. 

Az egyes tagállamokban a
testreszabott, átfogó megkö-
zelítés kialakítása aligha
megkerülhetõ, hiszen az ok-
tatás, az egészségügy, a fog-
lalkoztatás és a szociális el-
látás a tagállamok feladata, s
a problémák hasonlósága
ellenére azok mértékét és a
konkrét tennivalók jellegét
illetõen jelentõs különbsé-
gek lehetnek. Amikro régiók
szintjén is szükség van kö-
zép- és hosszú távú célkitû-
zésekre, a gazdasági és szo-
ciális fejlesztés komplex
programjainak kidolgozá-
sára. Ez a megközelítés el-
engedhetetlen a megoldásért
kiáltó konkrét problémák
részletes felméréshez és a
különbözõ romaintegrációs
programok hatékonyságá-
nak méréséhez. 

A romák integrációjának
kérdésével a Bizottság nem-
csak az EU tagállamaiban,
hanem a harmadik országok,
különösen a (potenciális)
tagjelölt országok közti kap-
csolatok keretében is foglal-
kozik majd. 

Részvétel
a tervezésben

és a végrehajtásban

A tagállami romaintegrációs
stratégiák uniós keretrend-
szerét a Bizottság az április
elején összeülõ „roma plat-
form” elé terjeszti; ezáltal is
jelezve, hogy a romaintegrá-
ció új szakasza a cigány-
szervezetek aktív bekapcso-
lódása nélkül ugyanúgy ku-
darcra lenne ítélve, mint a
korábbi erõfeszítések jelen-
tõs része. 

Az európai romák nagy
többsége annak az államnak
a polgára, ahol született és
ahol él. Az integráció azt je-
lenti, hogy a romák szülõ-
földjükön ugyanolyan jogo-
kat és lehetõségeket élvez-
nek, mint bárki más. Ezért a

valódi integrációhoz elen-
gedhetetlen egyfelõl az,
hogy a romaprogramok ne
különüljenek el az oktatásra,
a foglalkoztatásra, a köz-
egészségügyre vagy a város-
tervezésre vonatkozó szak-
politikáktól. Másfelõl vi-
szont, ezek nem lehetnek et-
nikai szempontból kirekesz-
tõk, és a romák teljes társa-
dalmi és gazdasági integrá-
cióját is meg kell célozniuk.

A sikeres programok a
Bizottság szerint nem lehet-
nek kizárólag etnikai ala-
púak. A befogadást célzó
program maga is befogadó
jellegû; integrálhatja mind-
azokat, akik hasonló társa-
dalmi-gazdasági problémák-
kal küzdenek, illetve akiket
hátrányos megkülönböztetés
fenyeget. A társadalom ré-
szérõl tanúsított közös meg-
értés és kollektív elkötele-
zettség létfontosságú ahhoz,
hogy a hátrányos helyzetû
csoportok társadalmilag és
gazdaságilag valóban integ-
rálódjanak. Ebbõl a szem-
pontból az unión kívüli kez-
deményezések is példát mu-
tathatnak; ilyen volt a „Ro-
ma opening” elnevezésû tö-
rökországi javaslatcsomag
2010-ben. 

A kulcs ugyanakkor –
ahogy ezt több roma képvi-
selõ is hangsúlyozta konzul-
tációink során –, hogy a ro-
mák integrációját elõsegítõ
intézkedéseket velük együtt
kell megtenni, nem pedig
helyettük. Amennyiben va-
lós és tartós eredményeket
szeretnénk, a felelõs nemze-
ti, helyi vagy regionális ha-
tóságoknak együtt kell mû-
ködniük a roma közösségek-
kel, hogy a számukra kiala-
kított programokat a magu-
kénak érezhessék. 

Annak érdekében is lépé-
seket kell tennünk, hogy a
romák nagyobb mértékben
vegyenek részt az EU által
finanszírozott programok
végrehajtásában. A jelenlegi
kedvezõtlen helyzet oka

romák szegénysége és pe- 
remre szorulása határokon 
átnyúló problémává vált. 

A közös elvektől 
az uniós 

keretstratégiáig 

Az Európai Unióban a ro- 
mák társadalmi és gazdasági 
integrációjának alapja a tag- 
államok együttműködése és 
elkötelezettsége. Az Európai 
Bizottság 2010 áprilisában 
kiadott közleménye is meg- 
erősítette, hogy közös kihí- 
vásról és felelősségről van 
szó. Az EU-nak a korábbinál 
nagyobb szerepet kell vállal- 
nia a problémák kezelésé- 
ben, viszont a befogadási 
stratégiák kidolgozása és a 
roma állampolgárok védel- 
me az előítéletekkel és a 
diszkriminációval szemben 
továbbra is elsősorban a tag- 
államok felelőssége. 
Az EU intézményei (az 

Európai Bizottság, az Euró- 
pai Parlament és a Minisz- 
terek Tanácsa) több mint egy 
évtizede foglalkoznak rend- 
szeresen a romák társadalmi 
és gazdasági integrációjának 
elősegítésével. Az EU eddigi 
két, romákkal foglalkozó 
csúcstalálkozóján a földrész 
roma aktivistái és döntés- 
hozói folytattak párbeszédet. 
További találkozók (plat- 
formok) során kidolgozták a 
romák társadalmi befogadá- 
sának közös alapelveit, hogy 
segítség a romaintegrációs 
szakpolitikák kialakítását, 
végrehajtását és értékelését a 
tagállamokban. A Bizottság 
előmozdítójává vált olyan 
fontos ügyeknek, mint a kis- 
gyermekkori nevelés erősí- 
tése, az önfoglalkoztatási 
(mikrohitel-) programokhoz 
való hozzáférés, illetőleg a 
többségi társadalom figyel- 
mének felhívása és szolida- 
ritásának erősítése. Az EU 
intézményei ezenfelül — tel- 
jes mértékben tiszteletben 
tartva a tagállamok elsőd- 
leges felelősségét — számot- 
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tevő anyagi támogatást nyúj- 
tanak, kiegészítve a tagálla- 
mi forrásokat. 

2010 áprilisában a Bizott- 
ság előterjesztette a romák 
társadalmi és gazdasági inte- 
grációjáról szóló  közle- 
ményt [COM (2010) 133.], 
amely körvonalazza mind- 
azokat az intézkedéseket, 

amelyeket nemzeti és uniós 
szinten sürgősen meg kell 
tenni a romák helyzetének 
lehető leggyorsabb javítása 
érdekében. 2010 szeptembe- 
rében pedig a Bizottság lét- 
rehozott egy munkacsopor- 
tot, amelynek feladata, hogy 
megvizsgálja, miként hasz- 
nálják a tagállamok az uniós 
pénzügyi eszközöket a ro- 
mák hatékonyabb társadalmi 
és gazdasági integrációja ér- 
dekében. 

2011 áprilisára a Bizottság 
újabb közleményt tervez a 
nemzeti romaintegrációs 
stratégiák uniós keretrend- 
szeréről. Ez a közlemény a 
nemzeti és az uniós pénz- 
ügyi források hatékonyabb 
felhasználásáról, valamint az 

uniós és a tagállami tevé- 
kenységek összehangolásá- 
ról fog szólni. A Bizottság 
felkéri majd a tagállamokat 
arra, hogy terjesszék elő ro- 
maintegrációs nemzeti stra- 
tégiájukat, amelyet a nem- 
zeti reformprogramjukba is 
bele kell foglalniuk. 

A nemzeti reformprog- 
ramban a tagállamok — az 
Európa 2020 stratégiában 
megszabott célok alapján — 
meghatározzák céljaikat a 
szegénység csökkentése, a 
foglalkoztatás növelése és az 
oktatási rendszer teljesítmé- 
nyének javítása területén. A 
Bizottság — a tagállamok fel- 
hatalmazása alapján — nem- 
csak konkrét és ambiciózus, 

mennyiségi és minőségi cél- 
kitűzéseket vár el a tagálla- 
moktól, hanem ezen túlme- 

nően olyan ellenőrzési rend- 
szert kíván létrehozni, amely 
biztosítja a stratégia végre- 
hajtását. Ezek a célkitűzések 

komoly és sikeres nemzeti 
romaintegrációs stratégia 
nélkül aligha reálisak. 

Az egyes tagállamokban a 
testreszabott, átfogó megkö- 
zelítés kialakítása aligha 
megkerülhető, hiszen az ok- 
tatás, az egészségügy, a fog- 
lalkoztatás és a szociális el- 
látás a tagállamok feladata, s 
a problémák hasonlósága 
ellenére azok mértékét és a 
konkrét tennivalók jellegét 
illetően jelentős különbsé- 
gek lehetnek. A mikro régiók 
szintjén is szükség van kö- 
zép- és hosszú távú célkitű- 
zésekre, a gazdasági és szo- 
ciális fejlesztés komplex 
programjainak  kidolgozá- 
sára. Ez a megközelítés el- 
engedhetetlen a megoldásért 
kiáltó konkrét problémák 
részletes felméréshez és a 
különböző romaintegrációs 
programok hatékonyságá- 
nak méréséhez. 

A romák integrációjának 
kérdésével a Bizottság nem- 
csak az EU tagállamaiban, 
hanem a harmadik országok, 
különösen a (potenciális) 
tagjelölt országok közti kap- 
csolatok keretében is foglal- 
kozik majd. 

Részvétel 
a tervezésben 

és a végrehajtásban 

A tagállami romaintegrációs 
stratégiák uniós keretrend- 
szerét a Bizottság az április 
elején összeülő , roma plat- 
form" elé terjeszti; ezáltal is 
jelezve, hogy a romaintegrá- 
ció új szakasza a cigány- 
szervezetek aktív bekapcso- 
lódása nélkül ugyanúgy ku- 
darcra lenne ítélve, mint a 

korábbi erőfeszítések jelen- 
tős része. 

Az európai romák nagy 
többsége annak az államnak 
a polgára, ahol született és 
ahol él. Az integráció azt je- 
lenti, hogy a romák szülő- 
földjükön ugyanolyan jogo- 
kat és lehetőségeket élvez- 
nek, mint bárki más. Ezért a 
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valódi integrációhoz elen- 
gedhetetlen egyfelől az, 
hogy a romaprogramok ne 
különüljenek el az oktatásra, 
a foglalkoztatásra, a köz- 
egészségügyre vagy a város- 
tervezésre vonatkozó szak- 
politikáktól. Másfelől vi- 
szont, ezek nem lehetnek et- 

nikai szempontból kirekesz- 
tők, és a romák teljes társa- 
dalmi és gazdasági integrá- 
cióját is meg kell célozniuk. 

A sikeres programok a 
Bizottság szerint nem lehet- 
nek kizárólag etnikai ala- 
púak. A befogadást célzó 
program maga is befogadó 
jellegű; integrálhatja mind- 
azokat, akik hasonló társa- 

dalmi-gazdasági problémák- 
kal küzdenek, illetve akiket 

hátrányos megkülönböztetés 
fenyeget. A társadalom ré- 
széről tanúsított közös meg- 
értés és kollektív elkötele- 
zettség létfontosságú ahhoz, 
hogy a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmilag és 
gazdaságilag valóban integ- 
rálódjanak. Ebből a szem- 
pontból az unión kívüli kez- 
deményezések is példát mu- 
tathatnak; ilyen volt a ,, Ro- 

ma opening" elnevezésű tö- 
rökországi javaslatcsomag 
2010-ben. 

A kulcs ugyanakkor — 
ahogy ezt több roma képvi- 
selő is hangsúlyozta konzul- 
tációink során —, hogy a ro- 
mák integrációját elősegítő 
intézkedéseket velük együtt 
kell megtenni, nem pedig 
helyettük. Amennyiben va- 
lós és tartós eredményeket 
szeretnénk, a felelős nemze- 

ti, helyi vagy regionális ha- 
tóságoknak együtt kell mű- 
ködniük a roma közösségek- 
kel, hogy a számukra kiala- 
kított programokat a magu- 
kénak érezhessék. 
Annak érdekében is lépé- 

seket kell tennünk, hogy a 
romák nagyobb mértékben 
vegyenek részt az EU által 
finanszírozott , programok 
végrehajtásában. A jelenlegi 
kedvezőtlen helyzet oka 
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részben az, hogy a roma, il-
letve a roma közösségekkel
foglalkozó civil szervek
gyakran nem rendelkeznek
elég szervezési tapasztalattal
és erõforrással ahhoz, hogy
az uniós forrásokat sikeresen
megpályázzák. Az elsõ lépés
tehát e kapacitások kiépíté-
se. A tagállamoknak na-
gyobb mértékben kell fel-
használniuk az erre szolgáló
uniós forrásokat, hogy ké-
pesség tegyék a roma szer-
vezeteket az uniós finan-
szírozás megszerzésére és
hatékony felhasználására. 

Atagállamoknak ezenfelül
alkalmazniuk kell a 2009-
ben és 2010-ben bevezetett
egyszerûsítõ intézkedéseket,
amelyek megkönnyítik az
uniós pénzeszközök haszná-
latát, például az átalányala-
pon meghatározott közvetett
költségek visszafizetésének
és átalányösszegû támogatá-
sok alkalmazásának lehetõ-
ségét. Másik oldalon viszont
még tovább kell egyszerûsí-
teni az uniós alapok, külö-
nösen az Európai Szociális
Alap szabályozását, hogy
azok ténylegesen szolgál-
hassák a romák támogatását.
Az is fontos, hogy minimá-
lisra csökkenjenek a kedvez-
ményezettekre háruló admi-
nisztratív terhek. A tagálla-
moknak gyorsítaniuk kell a
rendelkezésre álló mikro-
hitelkeretek alkalmazását.
Meg kell fontolni olyan ösz-
tönzési formákat is, amelyek
alapján az egyszerûsített sza-
bályokat alkalmazó tagál-
lamok magasabb mértékû
uniós társfinanszírozásban
részesülhetnének. 

A strukturális alapok
szerepe

Az EU strukturális alapjai –
az Európai Szociális Alap,
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és az Európai
Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap – keretében
rendelkezésre álló évi 50

milliárd euró egyedülálló fi-
nanszírozási eszközt kíván a
romák helyzetének javítá-
sára is. Ezeket az eszközöket
a tagállamok és a régiók
nem egyforma hatékonyság-
gal használják fel, nem ak-
názzák ki a bennük rejlõ ösz-
szes lehetõséget.

Számos tagállam vona-
kodik attól, hogy megfelelõ
uniós forrásokat különítsen
el a társadalmi integrációra,
különösen a romákkal kap-
csolatban. Más országokban
a jelenlegi gazdasági válság
és az azzal járó pénzügyi
megszorítások (saját erõfor-
rások hiánya) lassították le
az uniós pénzeszközök ki-
osztását. Különösen jellem-
zõ ez a helyzet azon tagál-
lamokban, ahol nagyszámú
roma kisebbség él, és nehéz-
ségekbe ütközik a társfinan-
szírozás.

A Bizottság rövidtávon fel
kívánja hívni a figyelmet ar-
ra, hogy miként lehet a jelen-
legi operatív programok ke-
retében jobban felhasználni
az uniós forrásokat. Az elõ-
relépés érdekében látogatá-
sokat szervez a leginkább
érintett tagállamokban, és
kéri a legfelsõbb politikai
döntéshozókat, hogy a tagál-
lamok a romaintegrációra
vonatkozóan is rendszeresen
tegyenek jelentést. 2009-ben
és 2010-ben a Bizottság Ma-
gyarországon és Romániá-
ban tartott ilyen jellegû ren-
dezvényeket; 2011-ben
Szlovákia és Bulgária lesz
házigazda hasonlóknak. 

Elõre tekintve – és külö-
nösen a következõ pénzügyi
tervezési idõszakra gondol-
va – a Bizottság olyan mu-
tatók kidolgozását szorgal-
mazza, amelyek a tartós
eredményeket teszik mér-
hetõvé, és ezáltal orientálni
tudják a pénzeszközök fel-
használását. Megfelelõ felté-
telek mellett a társadalmi
problémák súlyosságához
lehet igazítani a társfinan-
szírozás mértékét is. 

A Bizottság keresi annak a
módját is, hogy miként le-
hetne egyszerûbbé tenni az
uniós alapok felhasználását
az összetett stratégiákhoz. A
hátrányos helyzetû romák
ugyanis több olyan problé-
mával kénytelenek szembe-
nézni, amelyet csak számos
szakpolitikát és különbözõ
alapokat átfogó holisztikus
megközelítéssel, valameny-
nyi idevágó szakpolitika –
köztük a társadalmi és terü-
leti kohézió, a gazdasági fej-
lõdés, az alapvetõ jogok, a
nemek közötti egyenlõség, a
hátrányos megkülönbözte-
téssel szembeni védelem, a
foglalkoztatáshoz, az okta-
táshoz, a lakhatáshoz, az
egészségügyi és szociális
szolgáltatásokhoz, az igaz-
ságszolgáltatáshoz, a sport-
hoz, valamint a kultúrához
való hozzáférés – keretében
lehet megoldani. A gyakor-
latban azonban az ilyen ja-
vaslatok végrehajtása, és sok
esetben már a kidolgozása is
nehéznek bizonyult. A 2007
és 2013 közötti idõszakban
az Európai Szociális Alap a
becslések szerint 76 milliárd
eurót használ fel, amelynek
mintegy 18 százalékát (több
mint 10 milliárd eurót) a tár-
sadalmi kirekesztettség fel-
számolására fordít. A külö-
nösen sérülékeny csoportok-
ból EU-szinten évente meg-
közelítõleg egymillióan ré-
szesülnek e pénzügyi inter-
venciók elõnyeibõl. 

Gondot jelent az is, hogy
az igazgatási kapacitás fej-
lesztésére nyújtott jelentõs
támogatás ellenére egyes
tagállamokban még mindig
hiányzik a hatékony szerve-
zet az uniós pénzeszközök
befogadásához és hatékony
nemzeti, regionális és helyi
szintû koordinációjához. A
tagállamoknak jobban kell
koordinálniuk az egyes
igazgatási szintek között, és
javítaniuk kell a társadalom
tájékoztatásának színvona-
lán. 

Társadalmi befogadás
az Európa 2020

stratégiában

A 2011-ben elkészülõ roma-
keretstratégia újszerû any-
nyiban is, hogy kapcsolódik
a 2010-ben elfogadott Euró-
pa 2020 stratégiához. Ez a
program a következõ évti-
zedre a gazdasági és a társa-
dalmi fejlõdés terén irány-
mutatásként szolgál. Az
Európa 2020 keretében a
Bizottság 2010. december
16-án elindította „A sze-
génység és társadalmi kire-
kesztettség elleni küzdelem
európai platformja” elneve-
zésû kiemelt kezdeményezé-
sét. A platform kimondja,
hogy az egységes európai
társadalom támogatás érde-
kében kiemelt figyelmet kell
fordítani a romákra, mivel
õk különösen kiszolgáltatot-
tak a diszkrimináció, a mun-
kanélküliség és a társalmi
kirekesztettség veszélyének.
A platform egyértelmûen
kifejezi társadalmunk legve-
szélyeztetettebb tagjaival
vállalt szolidaritásunkat,
szolgálva azt a számszerû
célkitûzést, amely szerint
legalább 20 millió európai
polgárt kell kiemelni a sze-
génységbõl.

Az Európa 2020 stratégiá-
ban a következõ évtizedre
tervezett fellépések gondola-
ti magva a befogadó vagy
inkluzív növekedés. Az in-
kluzív növekedés a munka-
erõpiac peremén lévõ egyé-
nek integrációjára, valamint
a társadalmunk legveszé-
lyeztetettebb tagjai számára
nyújtott alapvetõ szociális
szolgáltatásokra és megfele-
lõ szociális védelemre irá-
nyuló erõfeszítéseket is je-
lenti. Az inkluzív növekedés
a releváns szakpolitikák
összehangolásával elõsegíti
a szegénység elleni küzdel-
met, a képességek javítását,
a szociális kohéziót, vala-
mint a magasabb szintû fog-
lalkoztatottságot. 

részben az, hogy a roma, il- 

letve a roma közösségekkel 
foglalkozó civil szervek 
gyakran nem rendelkeznek 
elég szervezési tapasztalattal 
és erőforrással ahhoz, hogy 
az uniós forrásokat sikeresen 
megpályázzák. Az első lépés 
tehát e kapacitások kiépíté- 
se. A tagállamoknak na- 
gyobb mértékben kell fel- 
használniuk az erre szolgáló 
uniós forrásokat, hogy ké- 
pesség tegyék a roma szer- 
vezeteket az uniós finan- 
szírozás megszerzésére és 
hatékony felhasználására. 

A tagállamoknak ezenfelül 
alkalmazniuk kell a 2009- 
ben és 2010-ben bevezetett 
egyszerűsítő intézkedéseket, 
amelyek megkönnyítik az 
uniós pénzeszközök haszná- 
latát, például az átalányala- 
pon meghatározott közvetett 
költségek visszafizetésének 
és átalányösszegű támogatá- 
sok alkalmazásának lehető- 
ségét. Másik oldalon viszont 
még tovább kell egyszerűsí- 
teni az uniós alapok, külö- 
nösen az Európai Szociális 
Alap szabályozását, hogy 
azok ténylegesen szolgál- 
hassák a romák támogatását. 
Az is fontos, hogy minimá- 
lisra csökkenjenek a kedvez- 
ményezettekre háruló admi- 
nisztratív terhek. A tagálla- 
moknak gyorsítaniuk kell a 
rendelkezésre álló mikro- 
hitelkeretek alkalmazását. 
Meg kell fontolni olyan ösz- 
tönzési formákat is, amelyek 
alapján az egyszerűsített sza- 
bályokat alkalmazó tagál- 
lamok magasabb mértékű 
uniós társfinanszírozásban 
részesülhetnének. 

A strukturális alapok 
szerepe 

Az EU strukturális alapjai — 
az Európai Szociális Alap, 
az Európai Regionális Fej- 
lesztési Alap és az Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfej- 
lesztési Alap — keretében 
rendelkezésre álló évi 50 
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milliárd euró egyedülálló fi- 
nanszírozási eszközt kíván a 
romák helyzetének javítá- 
sára 15. Ezeket az eszközöket 
a tagállamok és a régiók 
nem egyforma hatékonyság- 
gal használják fel, nem ak- 
názzák ki a bennük rejlő ösz- 
szes lehetőséget. 
Számos tagállam vona- 

kodik attól, hogy megfelelő 
uniós forrásokat különítsen 
el a társadalmi integrációra, 
különösen a romákkal kap- 
csolatban. Más országokban 
a jelenlegi gazdasági válság 
és az azzal járó pénzügyi 
megszorítások (saját erőfor- 
rások hiánya) lassították le 
az uniós pénzeszközök ki- 
osztását. Különösen jellem- 
ző ez a helyzet azon tagál- 
lamokban, ahol nagyszámú 
roma kisebbség él, és nehéz- 
ségekbe ütközik a társfinan- 
szírozás. 

A Bizottság rövidtávon fel 
kívánja hívni a figyelmet ar- 
ra, hogy miként lehet a jelen- 
legi operatív programok ke- 
retében jobban felhasználni 
az uniós forrásokat. Az elő- 
relépés érdekében látogatá- 
sokat szervez a leginkább 
érintett tagállamokban, és 
kéri a legfelsőbb politikai 
döntéshozókat, hogy a tagál- 
lamok a romaintegrációra 
vonatkozóan is rendszeresen 
tegyenek jelentést. 2009-ben 
és 2010-ben a Bizottság Ma- 
gyarországon és Romániá- 
ban tartott ilyen jellegű ren- 
dezvényeket; 2011-ben 
Szlovákia és Bulgária lesz 
házigazda hasonlóknak. 

Előre tekintve — és külö- 
nösen a következő pénzügyi 
tervezési időszakra gondol- 
va — a Bizottság olyan mu- 
tatók kidolgozását szorgal- 
mazza, amelyek a tartós 
eredményeket teszik mér- 
hetővé, és ezáltal orientálni 

tudják a pénzeszközök fel- 
használását. Megfelelő felté- 
telek mellett a társadalmi 
problémák súlyosságához 
lehet igazítani a társfinan- 
szírozás mértékét is. 

A Bizottság keresi annak a 
módját is, hogy miként le- 
hetne egyszerűbbé tenni az 
uniós alapok felhasználását 
az összetett stratégiákhoz. A 
hátrányos helyzetű romák 
ugyanis több olyan problé- 
mával kénytelenek szembe- 
nézni, amelyet csak számos 
szakpolitikát és különböző 
alapokat átfogó holisztikus 
megközelítéssel, valameny- 
nyi idevágó szakpolitika — 
köztük a társadalmi és terü- 
leti kohézió, a gazdasági fej- 
lődés, az alapvető jogok, a 
nemek közötti egyenlőség, a 
hátrányos megkülönbözte- 
téssel szembeni védelem, a 

foglalkoztatáshoz, az okta- 
táshoz, a lakhatáshoz, az 

egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz, az igaz- 
ságszolgáltatáshoz, a sport- 
hoz, valamint a kultúrához 

való hozzáférés — keretében 
lehet megoldani. A gyakor- 
latban azonban az ilyen ja- 
vaslatok végrehajtása, és sok 
esetben már a kidolgozása is 
nehéznek bizonyult. A 2007 
és 2013 közötti időszakban 
az Európai Szociális Alap a 
becslések szerint 76 milliárd 
eurót használ fel, amelynek 
mintegy 18 százalékát (több 
mint 10 milliárd eurót) a tár- 
sadalmi kirekesztettség fel- 
számolására fordít. A külö- 
nösen sérülékeny csoportok- 
ból EU-szinten évente meg- 
közelítőleg egymillióan ré- 
szesülnek e pénzügyi inter- 
venciók előnyeiből. 

Gondot jelent az is, hogy 
az igazgatási kapacitás fej- 
lesztésére nyújtott jelentős 
támogatás ellenére egyes 
tagállamokban még mindig 
hiányzik a hatékony szerve- 
zet az uniós pénzeszközök 
befogadásához és hatékony 
nemzeti, regionális és helyi 
szintű koordinációjához. A 
tagállamoknak jobban kell 
koordinálniuk az egyes 
igazgatási szintek között, és 
javítaniuk kell a társadalom 
tájékoztatásának  színvona- 
lán. 
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Társadalmi befogadás 
az Európa 2020 
stratégiában 

A 2011-ben elkészülő roma- 
keretstratégia újszerű any- 
nyiban is, hogy kapcsolódik 
a 2010-ben elfogadott Huró- 
pa 2020 stratégiához. Ez a 
program a következő évti- 
zedre a gazdasági és a társa- 
dalmi fejlődés terén irány- 
mutatásként szolgál. Az 
Európa 2020 keretében a 
Bizottság 2010. december 
16-án elindította ,,4 sze- 

génység és társadalmi kire- 
kesztettség elleni küzdelem 
európai platformja" elneve- 
zésű kiemelt kezdeményezé- 
sét. A platform kimondja, 
hogy az egységes európai 
társadalom támogatás érde- 
kében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a romákra, mivel 

ők különösen kiszolgáltatot- 
tak a diszkrimináció, a mun- 

kanélküliség és a társalmi 
kirekesztettség veszélyének. 
A platform egyértelműen 
kifejezi társadalmunk legve- 
szélyeztetettebb tagjaival 
vállalt " szolidaritásunkat, 

szolgálva azt a számszerű 
célkitűzést, amely szerint 
legalább 20 millió európai 
polgárt kell kiemelni a sze- 
génységből. 

Az Európa 2020 stratégiá- 
ban a következő évtizedre 
tervezett fellépések gondola- 
ti magva a befogadó vagy 
inkluzív növekedés. Az in- 
kluzív növekedés a munka- 
erőpiac peremén lévő egyé- 
nek integrációjára, valamint 
a társadalmunk legveszé- 
lyeztetettebb tagjai számára 
nyújtott alapvető szociális 
szolgáltatásokra és megfele- 
lő szociális védelemre irá- 
nyuló erőfeszítéseket is je- 
lenti. Az inkluzív növekedés 
a releváns szakpolitikák 
összehangolásával elősegíti 
a szegénység elleni küzdel- 
met, a képességek javítását, 
a szociális kohéziót, vala- 

mint a magasabb szintű fog- 
lalkoztatottságot. 
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A romák az Európai Unió
legnagyobb számú kisebb-
ségét képviselik, ugyanak-
kor õk jelentik a társadalmi-
lag leginkább kirekesztett
csoportot is.  A legtöbb roma
közösségnek számos hát-
ránnyal kell megküzdenie,
mint például a munkanélkü-
liség, a szegregáció, a disz-
krimináció, valamint a szo-
ciális szolgáltatásokhoz és
ellátáshoz való korlátozott
hozzáférés. Az ilyen, egy-
mással összefüggésben álló
problémák összetett felada-
tokat rónak ránk, és ennek
megoldásához olyan átfogó
megközelítésre van szükség,
amely figyelembe vesz min-
den olyan területet, ahol a
romák a gazdaságban és a
társadalomban való teljes
részvételüket nehezítõ aka-
dályokban ütköznek. Orvo-
solni kell a romák kirekesz-
tettségének mélyebb okait,

különös tekintettel az okta-
tásra és a foglalkoztatásra.
Az Európa 2020 célkitûzései
ebben kívánnak segíteni. 

A roma gyermekek szá-
mára például lehetõvé kell
tenni, hogy egyenlõ esélyek-
kel indulhassanak el az élet-
ben. A Bizottság elkötelezte
magát a kisgyermekkori fej-
lõdés támogatása, az iskolai
és az óvodai elkülönítés
megszüntetése, valamint az
iskolai lemorzsolódás Euró-
pa-szerte jellemzõ jelensége
elleni küzdelem mellett. A
romák foglalkoztathatóságá-
nak javításához elengedhe-
tetlen, hogy már kisgyer-
mekkorban minõségi okta-
tásban részesüljenek. 

A romák foglalkoztatott-
ságának elõsegítéséhez azt is
meg kell vizsgálni, milyen
módon biztosítható, hogy a
felnövekvõ fiatal roma gene-
ráció képességei megfelelje-

nek a munkaerõpiac jövõbe-
li szükségleteinek. A szak-
képzés hangsúlyozása mel-
lett nem szabad megfeled-
kezni a felsõfokú oktatáshoz
való hozzáférés javításáról
sem, amely a roma elit kine-
velését segíti elõ. Mindezen
intézkedések elõfeltételei a
fiatal romák fenntartható
munkaerõ-piaci integráció-
jának. 

A romák foglalkoztatási
kilátásainak javítása tehát
olyan kulcsterület, amelyre a
Bizottság kiemelt figyelmet
fordít. A jobb eredmény el-
éréséhez hasznosnak tartjuk
a területi elv érvényesítését
és a testreszabott támogatá-
sokat, amelyek a helyi mun-
kaerõpiacra való belépést
segítik. Ahhoz, hogy az
európai finanszírozás hatását
fenntarthatóbbá tehessük,
lehetséges eszközként szol-
gálhat a roma közösségek

igényeihez igazított szövet-
kezetek támogatása, a „szür-
ke” gazdasági tevékenysé-
gek (önfoglalkoztatás útján
történõ) formalizálása – pél-
dául mikro hitel programok
támogatásával. 

Ezenkívül a Bizottság
kész minden újszerû javasla-
tot megfontolni (vagy akár
kikísérletezni) annak érde-
kében, hogy növelje a roma-
integrációt célzó beavatko-
zások hatékonyságát és
eredményességét. Kész arra
is, hogy a hiteles progra-
mokhoz eredményorientált
pénzügyi forrásokat és szak-
politikai keretrendszert biz-
tosítson. Meggyõzõdésünk,
hogy a társadalmi kirekesz-
tettség ördögi körét csak az
EU, a tagállamok, az önkor-
mányzatok, a civil szerveze-
tek és a roma szervezetek
összefogásával lehet meg-
törni. 
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1966. június 3. 
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A romák az Európai Unió 
legnagyobb számú kisebb- 
ségét képviselik, ugyanak- 
kor ők jelentik a társadalmi- 
lag leginkább kirekesztett 
csoportot is. A legtöbb roma 
közösségnek számos hát- 
ránnyal kell megküzdenie, 
mint például a munkanélkü- 
liség, a szegregáció, a disz- 
krimináció, valamint a szo- 
ciális szolgáltatásokhoz és 
ellátáshoz való korlátozott 
hozzáférés. Az ilyen, egy- 
mással összefüggésben álló 
problémák összetett felada- 
tokat rónak ránk, és ennek 
megoldásához olyan átfogó 
megközelítésre van szükség, 
amely figyelembe vesz min- 
den olyan területet, ahol a 
romák a gazdaságban és a 
társadalomban való teljes 
részvételüket nehezítő aka- 
dályokban ütköznek. Orvo- 
solni kell a romák kirekesz- 
tettségének mélyebb okait, 

különös tekintettel az okta- 
tásra és a foglalkoztatásra. 
Az Európa 2020 célkitűzései 
ebben kívánnak segíteni. 

A roma gyermekek szá- 
mára például lehetővé kell 
tenni, hogy egyenlő esélyek- 
kel indulhassanak el az élet- 
ben. A Bizottság elkötelezte 
magát a kisgyermekkori fej- 
lődés támogatása, az iskolai 
és az óvodai elkülönítés 
megszüntetése, valamint az 
iskolai lemorzsolódás Euró- 
pa-szerte jellemző jelensége 
elleni küzdelem mellett. A 
romák foglalkoztathatóságá- 
nak javításához elengedhe- 
tetlen, hogy már kisgyer- 
mekkorban minőségi okta- 
tásban részesüljenek. 

A romák foglalkoztatott- 
ságának elősegítéséhez azt is 
meg kell vizsgálni, milyen 
módon biztosítható, hogy a 
felnövekvő fiatal roma gene- 
ráció képességei megfelelje- 

nek a munkaerőpiac jövőbe- 
li szükségleteinek. A szak- 
képzés hangsúlyozása mel- 
lett nem szabad megfeled- 
kezni a felsőfokú oktatáshoz 
való hozzáférés javításáról 
sem, amely a roma elit kine- 
velését segíti elő. Mindezen 
intézkedések előfeltételei a 
fiatal romák fenntartható 
munkaerő-piaci  integráció- 
jának. 

A romák foglalkoztatási 
kilátásainak javítása tehát 
olyan kulcsterület, amelyre a 
Bizottság kiemelt figyelmet 
fordít. A jobb eredmény el- 
éréséhez hasznosnak tartjuk 
a területi elv érvényesítését 
és a testreszabott támogatá- 
sokat, amelyek a helyi mun- 
kaerőpiacra való belépést 
segítik. Ahhoz, hogy az 
európai finanszírozás hatását 
fenntarthatóbbá tehessük, 
lehetséges eszközként szol- 
gálhat a roma közösségek 

igényeihez igazított szövet- 
kezetek támogatása, a , szür- 

ke" gazdasági tevékenysé- 
gek (önfoglalkoztatás útján 
történő) formalizálása — pél- 
dául mikro hitel programok 
támogatásával. 
Ezenkívül a Bizottság 

kész minden újszerű javasla- 
tot megfontolni (vagy akár 
kikísérletezni) annak érde- 
kében, hogy növelje a roma- 
integrációt célzó beavatko- 
zások hatékonyságát és 
eredményességét. Kész arra 
is, hogy a hiteles progra- 
mokhoz  eredményorientált 
pénzügyi forrásokat és szak- 
politikai keretrendszert biz- 
tosítson. Meggyőződésünk, 
hogy a társadalmi kirekesz- 
tettség ördögi körét csak az 
EU, a tagállamok, az önkor- 
mányzatok, a civil szerveze- 
tek és a roma szervezetek 
összefogásával lehet meg- 
törni. 

  

ban. 

Ösztöndíjak 

— Norvégia (1992)   
  

ANDOR 
Született: Zalaegszereg, 
1966. június 3. 

Tanulmányok 
Középiskolai tanul- 

mányait a zalaegerszegi 
Zrínyi Miklós Gimnázi- 
umban végezte, 1984- 
ben érettségizett, majd a 
kötelező sorkatonai szol- 
gálatát Szombathelyen 
teljesítette. 1989-ben 
végzett a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi 

Egyetemen (ma Corvinus), ahol okleveles közgazda dip- 
lomát szerzett. Az egyesült államokbeli tanulmányait kö- 
vetően (George Washington University, Washington) Bri- 
tish Council ösztöndíjasként az angliai University of 
Manchesteren szerzett mesterfokozatot (M.A. Econ) fej- 
lődés-gazdaságtanból (Development Economics) 1993- 

University of Oslo, Department of Political Science, Oslo 

LÁSZLÓ 
Department of War Studies, King"s College, London — 

Egyesült Királyság (1995) 
NIAS — holland társadalomtudományi akadémia, Was- 

senaar — Hollandia (2001—2002) 
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000-2003) 

Pályája 
1989 és 1991 között a Szakszervezetek Gazdaság- és 

Társadalomkutató Intézetének tudományos munkatársa. 
1997 és 1998 között az egyesült államokbeli Rutgers 
University vendégtanára, ahol Magyarország és az Euró- 
pai Közösségek közötti kapcsolatokat, illetve a magyar 
és közép-kelet-európai átalakulási folyamatokat oktatja. 
2002 és 2005 között a Politikatörténeti Intézet kutatás- 
vezetője. 2005-től a londoni székhelyű EBRD igazgató- 
sági tagja. A testületben Magyarországot, Csehországot, 
Szlovákiát és Horvátországot képviseli. Egyetemi do- 
cens a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudo- 
mányi Karán (Gazdaságpolitika Tanszék, jelenleg fizetés 
nélküli szabadságon), valamint a Zsigmond Király Főis- 
kolán. 

Rendszeresen publikál hazai és külföldi lapokban és 
folyóiratokban elsősorban gazdasági vonatkozású témák- 
ban. Napjainkig mintegy 25 tanulmányt és fejezetet je- 
gyez mások által szerkesztett könyvekben.     

  

2011. március 

Andor László 

Európai Tükör XVI. évfolyam 3. szám 
(A szerző az Európai Bizottság tagja, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős biztos) 
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PROGRAM

Fejlesztünk, hogy fejlõdhessünk
Az Oktatási és Továbbképzési Központ” Alapítvány (Szolnok) Társadalmi Megújulás Ope-

ratív Program „Horizontális célkitûzések megvalósítását elõsegítõ helyi közösségi kezdemé-
nyezések, programok támogatása” címû pályázati konstrukció keretében létrejött „Fejlesz-
tünk, hogy fejlõdhessünk” címû (TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0026) projektjének nyitórendez-
vényét sajtótájékoztatóval egybekötve tartotta március 10-én, Szolnokon.

Mint ahogyan arról a pro-
jektmenedzsment tájékoz-
tatott, a pályázatot a Társa-
dalmi Megújulás Operatív
Program keretében valósít-
ják meg. A Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (to-
vábbiakban TÁMOP) hori-
zontális céljai minden kiírás-
ban megjelennek, de emel-
lett szükség van olyan fej-
lesztésekre, amelyek átfogó-
an, kifejezetten a horizontá-
lis célokra fókuszálva való-
sítanak meg fejlesztéseket.
Ilyen a „Fejlesztünk, hogy
fejlõdhessünk” projekt,
amely a helyi szereplõk
együttmûködésén, azok
részvételével elkészült szük-
ségletfelmérésen alapul. A
program alapvetõ célja a hát-
rányos helyzetû, elsõsorban
alacsony iskolai végzettsé-
gû, roma származású mun-
kanélküliek integrációjának
elõsegítése, életminõségük
javítása. A projekt a szük-
ségletfelmérésekre alapozva
olyan szakmai programot
valósít meg, amelyek a hát-
rányos helyzetû társadalmi
csoportok társadalmi integ-
rációját valósítják meg, hoz-
zájárulnak az életminõség
javulásához. A program a
helyi szereplõk bevonásával
és együttmûködésében kerül
kialakításra.

A nyitórendezvényen a
projekt bemutatása kapcsán
elhangzott, hogy az „Okta-
tási és Továbbképzési Köz-
pont” Alapítvány a Társa-
dalmi Megújulás Operatív

Program „Horizontális cél-
kitûzések megvalósulását
elõsegítõ helyi közösségi
kezdeményezések, prog-
ramok támogatása” címû pá-
lyázati felhívásra benyújtott
és támogatott „Fejlesztünk,
hogy fejlõdhessünk” (pá-

lyázati azonosító száma:
TÁMOP-5.5.1/A-10/1-
2010-0026) címû projektjét
2010. október 1-jén indította
el, a projekt zárására 2012.
február 1. napjával kerül sor.

A projekt keretében meg-
szervezésre kerülõ képzések
a fiatal édesanyák fejlesztõ
programja és a munkaerõ-
piaci integrációs tréning. Az
„Oktatási és Továbbképzési
Központ” Alapítvány a fenti
két tréninget Szolnok, Ti-
szapüspöki és Tiszabõ tele-
püléseken élõ hátrányos
helyzetben lévõ, a roma ki-
sebbséghez tartozók részére
valósítja meg. 

A fiatal édesanyák fej-
lesztõ program célja a fiatal
édesanyákat összefogó klub
megszervezése, szakembe-
rek segítségével a gyerme-
kek ellátásával, a háztartá-
sok vitelével kapcsolatos
hasznos ismeretek átadása.

A konkrét ismereteken túl
olyan alapkompetenciák fej-
lesztése a cél, amely az élet
számos területén hasznosít-
ható, így például a munka-
vállalásban. Az édesanyák
gyermekei számára a képzés
idõtartama alatt sokéves ta-

pasztalattal bíró pedagógus
segítségével gyermekfelü-
gyeletet biztosítanak gyerek-
barát környezetben, ahol a
gyermekek koruknak meg-
felelõ építõ-, fejlesztõ fog-
lalkozással töltik el idejüket.
Mint arról a menedzsment
tájékoztatott, a fiatal édes-
anyák fejlesztõ programban
való részvételi feltétele volt
a 14–25 életév, legalább ál-
talános iskolai végzettség,

legalább egy gyermek édes-
anyja, illetve a családsegí-
tõvel való együttmûködés. 

A munkaerõ-piaci integ-
rációs tréning célja a tartós
munkanélküliek részére élet-
vezetési technikák és a mun-
kavállaláshoz szükséges,
hasznos ismeretek átadása,
amellyel újra versenyképe-
sek lehetnek a munka vilá-
gában. A cél olyan kulcské-
pességek fejlesztése, ame-
lyek egy adott szakmában,
szakismereten túl egyéb kö-
vetelmények teljesítésére is
alkalmassá teszik a munka-
vállalót. A program célja
hozzájárulni a résztvevõ
munkaerõ-piaci integráció-
jához, és társadalmi integrá-
ciójához. A munkaerõ-piaci
integrációs tréningen való
részvétel feltételei volt a
18–35 életév, legalább ál-
talános iskolai végzettség,
szociális segélyben része-
sülés, illetve a családgondo-
zóval való együttmûködés.

A projekt megvalósítását
az is indokolja – tájékozta-

A projekt által érintett célközönség számára
(Tiszabõ, Tiszapüspöki, Szolnok), az „Oktatási

és Továbbképzési Központ” Alapítvány 
a projekt keretében Információs Központot

mûködtet az Alapítvány székhelyén. 

PROGRAM 
  

fejlesztünk, hogy fejlődhessünk 
Az Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány (Szolnok) Társadalmi Megújulás Ope- 

ratív Program ,Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdemé- 
nyezések, programok támogatása? című pályázati konstrukció keretében létrejött s Fejlesz- 
fünk, hogy  fejlődhessünk" című (TÁMOP-5.5.1./A- -10/ 1 -2010- -0026) projektjének nyitórendez- 
vényét sajtótájékoztatóval egybekötve tartotta március 10-én, Szolnokon. 

Mint ahogyan arról a pro- 
jektmenedzsment tájékoz- 
tatott, a pályázatot a Társa- 
dalmi Megújulás Operatív 
Program keretében valósít- 
ják meg. A Társadalmi Meg- 
újulás Operatív Program (to- 
vábbiakban TÁMOP) hori- 
zontális céljai minden kiírás- 
ban megjelennek, de emel- 
lett szükség van olyan fej- 
lesztésekre, amelyek átfogó- 
an, kifejezetten a horizontá- 
lis célokra fókuszálva való- 
sítanak meg fejlesztéseket. 
Ilyen a , Fejlesztünk, hogy 
fejlődhessünk? projekt, 
amely a helyi szereplők 
együttműködésén, — azok 
részvételével elkészült szük- 
ségletfelmérésen alapul. A 
program alapvető célja a hát- 
rányos helyzetű, elsősorban 
alacsony iskolai végzettsé- 
gű, roma származású mun- 
kanélküliek integrációjának 
elősegítése, életminőségük 
javítása. A projekt a szük- 
ségletfelmérésekre alapozva 
olyan szakmai programot 
valósít meg, amelyek a hát- 
rányos helyzetű társadalmi 
csoportok társadalmi integ- 
rációját valósítják meg, hoz- 
zájárulnak az életminőség 
javulásához. A program a 
helyi szereplők bevonásával 
és együttműködésében kerül 
kialakításra. 

A nyitórendezvényen a 
projekt bemutatása kapcsán 
elhangzott, hogy az , Okta- 

tási és Továbbképzési Köz- 
pont" Alapítvány a Társa- 
dalmi Megújulás Operatív 
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Program , Horizontális cél- 

kitűzések megvalósulását 
elősegítő helyi közösségi 
kezdeményezések, — prog- 
ramok támogatása" című pá- 
lyázati felhívásra benyújtott 
és támogatott ,, Fejlesztünk, 

hogy fejlődhessünk" (pá- 

A konkrét ismereteken túl 
olyan alapkompetenciák fej- 
lesztése a cél, amely az élet 
számos területén hasznosít- 
ható, így például a munka- 
vállalásban. Az édesanyák 
gyermekei számára a képzés 
időtartama alatt sokéves ta- 

A projekt által érintett célközönség számára 
(Tiszabő, Tiszapüspöki, Szolnok), az , Oktatási 

és Továbbképzési Központ" Alapítvány 
a projekt keretében Információs Központot 

működtet az Alapítvány székhelyén. 

lyázati azonosító száma: 
TÁMOP-5.5.1/A-10/1- 
2010-0026) című projektjét 
2010. október 1-jén indította 
el, a projekt zárására 2012. 
február 1. napjával kerül sor. 

A projekt keretében meg- 
szervezésre kerülő képzések 
a fiatal édesanyák fejlesztő 
programja és a munkaerő- 
piaci integrációs tréning. Az 

, Oktatási és Továbbképzési 

Központ" Alapítvány a fenti 
két tréninget Szolnok, Ti- 
szapüspöki és Tiszabő tele- 
püléseken élő hátrányos 
helyzetben lévő, a roma ki- 
sebbséghez tartozók részére 
valósítja meg. 

A fiatal édesanyák fej- 
lesztő program célja a fiatal 
édesanyákat összefogó klub 
megszervezése, szakembe- 
rek segítségével a gyerme- 
kek ellátásával, a háztartá- 

sok vitelével kapcsolatos 
hasznos ismeretek átadása. 

pasztalattal bíró pedagógus 
segítségével gyermekfelü- 
gyeletet biztosítanak gyerek- 
barát környezetben, ahol a 
gyermekek koruknak meg- 
felelő építő-, fejlesztő fog- 
lalkozással töltik el idejüket. 
Mint arról a menedzsment 
tájékoztatott, a fiatal édes- 
anyák fejlesztő programban 
való részvételi feltétele volt 
a 1425 életév, legalább ál- 
talános iskolai végzettség, 

legalább egy gyermek édes- 
anyja, illetve a családsegí- 
tővel való együttműködés. 

A munkaerő-piaci integ- 
rációs tréning célja a tartós 
munkanélküliek részére élet- 
vezetési technikák és a mun- 
kavállaláshoz szükséges, 
hasznos ismeretek átadása, 

amellyel újra versenyképe- 
sek lehetnek a munka vilá- 
gában. A cél olyan kulcské- 
pességek fejlesztése, ame- 
lyek egy adott szakmában, 
szakismereten túl egyéb kö- 
vetelmények teljesítésére is 
alkalmassá teszik a munka- 
vállalót. A program célja 
hozzájárulni a résztvevő 
munkaerő-piaci integráció- 
jához, és társadalmi integrá- 
ciójához. A munkaerő-piaci 
integrációs tréningen való 
részvétel feltételei volt a 
18—35 életév, legalább ál- 
talános iskolai végzettség, 
szociális segélyben része- 
sülés, illetve a családgondo- 
zóval való együttműködés. 

A projekt megvalósítását 
az is indokolja — tájékozta- 
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tott az Alapítvány elnöke –,
hogy a célcsoport körében
jellemzõ, hogy az alapfokú
iskolai végzettség esetében a
megszerzett tudás sok eset-
ben hiányos. Erre nem lehet,
vagy csak nagyon kemény
munkával és támogató hát-
térrel – felépíteni az új isme-
reteket, ezért lényeges a fel-
zárkóztatás, illetve a folya-
matos segítõ szervezet bizto-
sítása – emelte ki az elnök
asszony. 

A sajtótájékoztatón a pro-
jekt megvalósítás kapcsán az
egyik projekt munkatárssal,
Lukács Mihállyal beszélget-
tünk.

– Ön a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke és az Or-
szágos Roma Önkormány-
zat elnökségének is tagja.
20 éves cigány érdekképvi-
seleti tapasztalattal a háta
mögött milyen tapasztala-
tai vannak a képzések vo-
natkozásában? 

– A tanulás és a munka-
vállalás során az emberek
beleütköznek olyan nehéz-
ségekbe, amelyeket egyedül
nem tudnak megoldani.
Ilyenkor rosszul teljesítenek,
és már el is megy a kedvük
az egésztõl. Ennek követ-
keztében elindulnak lefelé a
lejtõn. Ilyenkor kell egy kis
segítség. A különféle képzé-
sekbe történõ bevonás során
az is célunk kell, legyen,
hogy az emberek vissza-
nyerjék az érdeklõdésüket, a
lelkesedésüket a tanulás, a
munka iránt. Ehhez olyan
oktatási tananyagot kell al-
kalmazunk, amivel könnye-
dén sikerélménye is lesz a
képzésben résztvevõknek.
Az Oktatási és Továbbkép-
zési Központ Alapítvány
„Fejlesztünk, hogy fejlõd-
hessünk” programját azért is
tartom jó kezdeményezés-
nek, mert a projekt kereté-
ben megvalósuló képzések-
nek számos pozitív hatása
van. Egyrészt olyan ismere-

tekkel gazdagodnak a kép-
zés során a résztvevõk, mely
által felelõsen és tudatosan
nevelhetik gyermekeiket,
javítva ezáltal a gyermekek
szocializációs környezetét,
mely meghatározó a késõbbi
életszakaszokban.  Másrészt
azzal, hogy képzésre járnak,
elsajátítják azokat a készsé-
geket, amelyek a tanuláshoz
nélkülözhetetlenek, így a ké-
sõbbiek során könnyebben
megfogalmazódik bennük
az igény, hogy maguktól,
saját akaratuktól vezérelve
vegyenek részt képzéseken.
Mindenki tisztában van az-
zal, hogy egy képzett aktív
korú, fiatal munkaerõre na-
gyobb kereslet van a munka-
erõpiacon. A tanulás, a mun-
ka tartást ad, segít az integ-
rálódásban. 

– Cigány kisebbségi ön-
kormányzati képviselõ-
ként Ön napi szinten szem-
besül a munkavállalás
problémáival. Helyi szin-
ten mennyire tudják be-
vonni a hátrányos helyzetû
embereket az oktatásba,
továbbképzésekbe?

– Az oktatásnak már kicsi
korban fontos szerepe van az
életünkben. Alig hét évesen
iskolába megyünk, s persze
ezután jönnek a nehezebb
dolgok. Sok tantárggyal ta-
lálkozunk, amelyek tan-
anyagát el kell sajátítanunk.
Ki jól, ki rosszul veszi eze-
ket az akadályokat. Vannak
gyerekek, akik nem értik a
szöveget, ennek ellenére
készülniük kell. Kudarc éri
õket, lehet, hogy elmegy a
kedvük az egész tanulástól,
és sajnos az is elõfordulhat,
hogy nem akarnak iskolába
járni. Ugyanakkor minden-
honnan azt hallják, hogy ta-
nulni kell, mert felnõttként
csak képzett emberként lehet
munkájuk. Az elmondottak
igazak a felnõttekre is. Na-
gyon nehéz bevonni, vissza-
hozni a tanulásba azokat a
felnõtteket – még a fiata-
lokat, fiatal felnõtteket is –

akik tele vannak kudarc él-
ményekkel. Mint már emlí-
tettem, ha tanulási akadá-
lyokba ütköznek, az azt is
eredményezheti, hogy fel-

hagynak az egésszel, ott-
hagyják a tanfolyamot, az
iskolát. Sokszor az önbecsü-
lés, az önbizalom hiánya az
oka annak, hogy nem mer-

tott az Alapítvány elnöke —, 
hogy a célcsoport körében 
jellemző, hogy az alapfokú 
iskolai végzettség esetében a 
megszerzett tudás sok eset- 
ben hiányos. Erre nem lehet, 
vagy csak nagyon kemény 
munkával és támogató hát- 
térrel — felépíteni az új isme- 
reteket, ezért lényeges a fel- 
zárkóztatás, illetve a folya- 
matos segítő szervezet bizto- 
sítása — emelte ki az elnök 
asszony. 

A sajtótájékoztatón a pro- 
jekt megvalósítás kapcsán az 
egyik projekt munkatárssal, 
Lukács Mihállyal beszélget- 
tünk. 

Ön a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Területi 
Cigány Kisebbségi Önkor- 
mányzat elnöke és az Or- 
szágos Roma Önkormány- 
zat elnökségének is tagja. 
20 éves cigány érdekképvi- 
seleti tapasztalattal a háta 
mögött milyen tapasztala- 
tai vannak a képzések vo- 
natkozásában? 

— A tanulás és a munka- 
vállalás során az emberek 
beleütköznek olyan nehéz- 
ségekbe, amelyeket egyedül 
nem tudnak megoldani. 
Ilyenkor rosszul teljesítenek, 
és már el is megy a kedvük 
az egésztől. Ennek követ- 
keztében elindulnak lefelé a 
lejtőn. Ilyenkor kell egy kis 
segítség. A különféle képzé- 
sekbe történő bevonás során 
az is célunk kell, legyen, 
hogy az emberek vissza- 
nyerjék az érdeklődésüket, a 
lelkesedésüket a tanulás, a 
munka iránt. Ehhez olyan 
oktatási tananyagot kell al- 
kalmazunk, amivel könnye- 
dén sikerélménye is lesz a 
képzésben résztvevőknek. 
Az Oktatási és Továbbkép- 
zési Központ Alapítvány 
, Fejlesztünk, hogy fejlőd- 
hessünk" programját azért is 
tartom jó kezdeményezés- 
nek, mert a projekt kereté- 
ben megvalósuló képzések- 
nek számos pozitív hatása 
van. Egyrészt olyan ismere- 
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tekkel gazdagodnak a kép- 
zés során a résztvevők, mely 
által felelősen és tudatosan 
nevelhetik gyermekeiket, 
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elsajátítják azokat a készsé- 
geket, amelyek a tanuláshoz 
nélkülözhetetlenek, így a ké- 
sőbbiek során könnyebben 
megfogalmazódik bennük 
az igény, hogy maguktól, 
saját akaratuktól vezérelve 
vegyenek részt képzéseken. 
Mindenki tisztában van az- 
zal, hogy egy képzett aktív 
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ka tartást ad, segít az integ- 
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besül a munkavállalás 
problémáival. Helyi szin- 
ten mennyire tudják be- 
vonni a hátrányos helyzetű 
embereket az oktatásba, 

továbbképzésekbe? 

— Az oktatásnak már kicsi 
korban fontos szerepe van az 
életünkben. Alig hét évesen 
iskolába megyünk, s persze 
ezután jönnek a nehezebb 
dolgok. Sok tantárggyal ta- 
lálkozunk, amelyek tan- 
anyagát el kell sajátítanunk. 
Ki jól, ki rosszul veszi eze- 
ket az akadályokat. Vannak 
gyerekek, akik nem értik a 
szöveget, ennek ellenére 
készülniük kell. Kudarc éri 
őket, lehet, hogy elmegy a 
kedvük az egész tanulástól, 
és sajnos az is előfordulhat, 
hogy nem akarnak iskolába 
járni. Ugyanakkor minden- 
honnan azt hallják, hogy ta- 
nulni kell, mert felnőttként 
csak képzett emberként lehet 
munkájuk. Az elmondottak 
igazak a felnőttekre is. Na- 
gyon nehéz bevonni, vissza- 
hozni a tanulásba azokat a 
felnőtteket — még a fiata- 
lokat, fiatal felnőtteket is — 
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2130 ! Primásparú 
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óki Ági és zenekara: Kishúg koncert 
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15700 ! Falkafolk Koncert 16-30 ; Szirtes E 
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Interaktív játékok, varázsdatok Európa kine 

Fődíj: családi utazás B 

A galérián játszóház, könyvkuckó, gyermekkönyv 

Nemzetek Kertje a Millenáris Park 
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ményekkel. Mint már emlí- 
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lyokba ütköznek, az azt is 
eredményezheti, hogy fel- 

LD 

hagynak az egésszel, ott- 
hagyják a tanfolyamot, az 
iskolát. Sokszor az önbecsü- 
lés, az önbizalom hiánya az 
oka annak, hogy nem mer- 
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nek belevágni egy-egy tan-
folyamba, iskolába, mond-
ván, „úgysem tudom végig
csinálni”. Ez egy ördögi kör,
hiszen ha valaki nem tud ta-
nulni, nem lesz képzettsége,
ha nincs képzettsége, nincs
munkája, ha nincs munkája,
nem tudja eltartani magát és
családját, nem tud biztos hát-
teret biztosítani a gyermekei
tovább tanulásához, akik
szinten konzerválódhatnak
ebben a helyzetben. Nagyon
sok esetben pusztán az anya-
gi ellehetetlenülés az oka
annak, hogy valaki nem tud-
ja vállalni a tovább tanulást.
A „Fejlesztünk, hogy fejlõd-
hessünk” program készség-
fejlesztõ program is, hiszen
megtanítja a résztvevõket az
akadályok felismerésére. Így
ha a résztvevõk megtanulják
felismerni ezeket az akadá-
lyokat, és megtanulják azt is,
hogy hogyan kell kezelni
õket, akkor a tanulás és egy-
ben az oktatás is szórakoz-
tató tevékenységgé válik. 

– A projekt által érintett
településeken a legna-
gyobb problémát a mun-

kanélküliség jelenti, a má-
sodik legsúlyosabb problé-
ma ezzel összefüggésben a
szegénység. Az alulképzett-
ség mennyire jellemzõ a
projekt három települé-
sén?

– Az alulképzettség az
egyik meghatározó oka a
munkanélküliségnek. Éppen
ezért nem szabad figyelmen
kívül hagyni azt a tény, hogy
az iskolapadot elhagyva sem
fejezõdik be számunkra az
oktatás, hiszen egyre több
munkahelyen követelmény a
továbbképzés. Rengeteg ok-
tatási intézményben fejleszt-
hetjük tudásunkat, képessé-
geinket. Ugyanakkor a mun-
kanélküli embereknek is fel
kellene hívni a figyelmét ar-
ra, hogy próbáljanak ne el-
süllyedni a jelenlegi helyzet-
ben, hiszen a tanuláshoz ve-
zetõ úton már azzal is elin-
dulhatnak, ha egy-egy helyi
elõadáson részt vesznek. A
munkahelyteremtés min-
denhol általános probléma,
ugyanakkor a munkavállalás
feltétele ma már mindenhol
a képzettség. Ebben a régió-

ban – hasonlóan az ország
egyéb területeihez – a külön-
féle iparágak megszûnése
munkanélküliek ezreit ter-
melte ki, akiknek egy része
számára esély sincs az elhe-
lyezkedésre. Miért? Azért,
mert annak idején pályakez-
dõként kerültek be az üzem-
be, dolgoztak 25–30 évet, s
más képesítéssel nem ren-
delkeznek. Az elhelyezkedé-
si probléma azonban ugyan-
úgy halmozottan jellemzi
azokat a fiatalokat is, akik
alacsony képzettségûek. Ne-
kik szinte esélyük sincs az
elhelyezkedésre. Fontosnak
tartom, hogy ezeket az em-
bereket újra meg kell taníta-
nunk tanulni. Fel kell ráz-
nunk azokat az embereket,
akik már évek óta munka-
nélküliek, tudatosítanunk
kell bennük, hogy õk is ér-
nek annyit, mint mindenki
más, õk is képesek tanulni,
dolgozni. Nagyon fontos a
motiváció. 

– Mindez hogyan valósul
meg a projektben?

– A képzések több terü-
letre kiterjednek, amelyek
összességében átfogó isme-
reteket nyújtanak a képzés-
ben résztvevõknek. A fiatal
édesanyák fejlesztõ prog-
ramja keretében a fiatal
édesanyák tanulnak többek
között kommunikációs is-
mereteket, a háztartás veze-
tésével összefüggõ ismere-
teket, megtanulják a családi
költségvetés készítését, élet-
vezetési, csecsemõ és gyer-
mekgondozási, elsõsegély-
nyújtási ismereteket, ugyan-
akkor kiemelt figyelmet kap
a képzés során a konfliktus-
kezelés, illetve az egyéni
fejlesztés is. A munkaerõ-pi-
aci integrációs tréning egyik
alaptárgya szintén a kommu-

nikációs ismeret, ugyanak-
kor nagy hangsúlyt fekte-
tünk az önértékelésre, az ön-
ismeretre és természetesen a
munkaerõ-piaci (re)integrá-
ció érdekében a munkavi-
szony létesítéséhez kapcso-
lódó gyakorlati ismeretek, a
munkaadó és munkavállaló
jogai, kötelezettségei és a
munkaviszony létesítésével
összefüggõ jogi ismeretek
elsajátítására. 

– A projektet mindhá-
rom településen mentorok
és cigány kisebbségi ön-
kormányzati szakemberek
segítik. Mi az õ szerepük?
A képzés megvalósítását
követõen milyen feladataik
lesznek? 

– A projekt lebonyolítása
során fontos szerep jut a
mentoroknak és cigány ki-
sebbségi önkormányzati
munkatársaknak, hiszen õk
azok, akik már tapasztalt ve-
zetõk, iránymutatást és tá-
mogatást nyújtanak és segí-
tik az egyén személyes fej-
lõdését is. Segítenek eliga-
zodni a különféle helyzetek-
ben, beletanulni új felada-
tokba, szerepkörökbe, vála-
szolnak a kérdésekre, tájé-
koztatást és tanácsokat ad-
nak. A képzéseket követõen
a helyi szintû együttmûkö-
dés kiszélesítése érdekében
létrehozunk egy segítõ men-
torhálózatot. Ennek célja,
hogy a képzés befejezése
után is folyamatos támoga-
tásban részesüljenek a kép-
zésben résztvevõk.   

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával való-
sul meg. 

Marsi Edit
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nek belevágni egy-egy tan- 
folyamba, iskolába, mond- 
ván, , úgysem tudom végig 
csinálni". Ez egy ördögi kör, 
hiszen ha valaki nem tud ta- 
nulni, nem lesz képzettsége, 
ha nincs képzettsége, nincs 
munkája, ha nincs munkája, 
nem tudja eltartani magát és 
családját, nem tud biztos hát- 
teret biztosítani a gyermekei 
tovább tanulásához, akik 
szinten konzerválódhatnak 
ebben a helyzetben. Nagyon 
sok esetben pusztán az anya- 
gi ellehetetlenülés az oka 
annak, hogy valaki nem tud- 
ja vállalni a tovább tanulást. 
A , Fejlesztünk, hogy fejlőd- 
hessünk" program készség- 
fejlesztő program is, hiszen 
megtanítja a résztvevőket az 
akadályok felismerésére. Így 
ha a résztvevők megtanulják 
felismerni ezeket az akadá- 
lyokat, és megtanulják azt is, 
hogy hogyan kell kezelni 
őket, akkor a tanulás és egy- 
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tató tevékenységgé válik. 

— A projekt által érintett 
településeken a  legna- 
gyobb problémát a mun- 

kanélküliség jelenti, a má- 
sodik legsúlyosabb problé- 
ma ezzel összefüggésben a 
szegénység. Az alulképzett- 
ség mennyire jellemző a 
projekt három települé- 
sén? 

— Az alulképzettség az 
egyik meghatározó oka a 
munkanélküliségnek. Éppen 
ezért nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt a tény, hogy 
az iskolapadot elhagyva sem 
fejeződik be számunkra az 
oktatás, hiszen egyre több 
munkahelyen követelmény a 
továbbképzés. Rengeteg ok- 
tatási intézményben fejleszt- 
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geinket. Ugyanakkor a mun- 
kanélküli embereknek is fel 
kellene hívni a figyelmét ar- 
ra, hogy próbáljanak ne el- 
süllyedni a jelenlegi helyzet- 
ben, hiszen a tanuláshoz ve- 
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ban — hasonlóan az ország 
egyéb területeihez — a külön- 
féle iparágak megszűnése 
munkanélküliek ezreit ter- 
melte ki, akiknek egy része 
számára esély sincs az elhe- 
lyezkedésre. Miért? Azért, 
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dőként kerültek be az üzem- 
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más képesítéssel nem ren- 
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más, ők is képesek tanulni, 
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elsajátítására. 

—- A projektet mindhá- 
rom településen mentorok 
és cigány kisebbségi ön- 
kormányzati szakemberek 
segítik. Mi az ő szerepük? 
A képzés megvalósítását 
követően milyen feladataik 
lesznek? 

— A projekt lebonyolítása 
során fontos szerep jut a 
mentoroknak és cigány ki- 
sebbségi — önkormányzati 
munkatársaknak, hiszen ők 
azok, akik már tapasztalt ve- 
zetők, iránymutatást és tá- 
mogatást nyújtanak és segí- 
tik az egyén személyes fej- 
lődését is. Segítenek eliga- 
zodni a különféle helyzetek- 
ben, beletanulni új felada- 
tokba, szerepkörökbe, vála- 
szolnak a kérdésekre, tájé- 
koztatást és tanácsokat ad- 
nak. A képzéseket követően 
a helyi szintű együttműkö- 
dés kiszélesítése érdekében 
létrehozunk egy segítő men- 
torhálózatot. Ennek célja, 
hogy a képzés befejezése 
után is folyamatos támoga- 
tásban részesüljenek a kép- 
zésben résztvevők. 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával való- 
sul meg. 
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A „Szóról szóra” a ma-
gyarországi 2008–2009-es
romák elleni támadássorozat
tényeibõl kiindulva vizsgálja
a magyarországi többségi
társadalom reakciót és fele-
lõsségét a mai hazai légkör
kialakításában. A statisztikák
alapján a gyilkosságokat
ugyan egyértelmûen elítéli a
magyarországi fehér lakos-
ság 90%-a, mégis több mu-
tató szerint ugyanezen cso-
port 95%-a kisebb-nagyobb
mértékben rasszista, ha a ci-
gányokról van szó… Ezzel
az utóbbi adattal próbálják
meg szembesíteni a közönsé-
get. Úgy vélik, ha ez sikerül,
akkor kezdhetnek dolgozni a
probléma megoldásán.

Az elõadásban elhangzó
szövegek a verbatim (szó
szerinti) munka elveinek
megfelelõen eredeti anya-
gok, melyek hosszát és sor-
rendjét az alkotók határozzák
meg anélkül, hogy a szö-
vegeket a legcsekélyebb
mértékben is stilizálnák vagy
átírnák. (A verbatim színház
ismérve, hogy valós interjú-
kat szó szerint használ fel.

Hozzáírni, stilizálni tilos,
szerkeszteni, kihúzni lehet.)
A produkció egy nemzetközi
csapat közösségi munkájával
készült, melyben elsõsorban
színészek, dramaturgok és
drámaírók alakítják a végsõ
produkció formáját. Michael
Bhim és Mihaela Michailov
(RO) hazájuk legismertebb
fiatal drámaírói közé tartoz-
nak, fõ profiljuk a dokumen-
tarista színház, ahogy a né-
met David Schwartz és
Schermann Márta rende-
zõknek is. A német Rimini
Protokoll vezetõ dramaturg-
ja, Sebastian Brünger egy
hetes workshopot tartott a
kreatív teamnek megismer-
tetve velük saját módszerük
alapjait és metodológiai ta-
nácsokkal, intenzív visszajel-
zésekkel segítette a munka-
folyamatot. A több mint 60
órányi anyagból összeválo-
gatatott idézetek tehát szó
szerinti tolmácsolásban ke-
rültek „színre”. A túlélõkkel,
hozzátartozókkal, ügyészek-
kel, rendõrökkel, a helyi ki-
sebbségi önkormányzat ve-
zetõivel és polgármesterek-

kel készített szöveges inter-
júk mellett filmes dokumen-
tumok, a közszereplõk pub-
likus megnyilvánulásai és a
médiában megjelent kom-
mentárok segítettek rekonst-
ruálni a történteket.

Szó szerinti idézetekbõl
áll össze színházzá

a romák elleni
támadássorozat

„Akkor ideje leírnom a Ci-
gány Superman felszerelését.
A lényeg a jól láthatóság és
rejtõzködés keresztezése. A
Cigány Supermant messzirõl
fel kell tudni ismerni így biz-
tonságot sugározva. A pán-
célja citromsárga lesz, de
alatta viselhet más szint,
hogy ne legyen egyszínû.
Például zöldet vagy lilát, de
csak egy szint. A lábán vé-
kony fémcsizma lesz. Elöl a
lábán a térdén és felül is pán-
cél. Lesz egy teljes mellvéd,
mi ujjnyi vastag páncél lesz,
mi a mellé hasát és hátát védi
ütéstõl, szúrástól és golyótól
is. A vállán is lesz páncél.

Mind sárga. A karján már
csak valami vastagabb bõr-
páncél lesz. A kezén meg
bõrkesztyû. Kellene egy sisak
is, hogy ne lehessen fejbe
vágni. (…) A Cigány Super-
mannak kell, hogy legyen
bajsza, hogy tekintélyt sugá-
rozzon, de ne legyen szerin-
tem szakálla.” (Cigány Su-
perman – internetes feladat)

Te kinyitnád az ajtót…?
„Pont így volt egy francia

ágy volt itten. Na, most a
kettõ gyerek, a fiú az velem
aludt, így. A fejük így volt,
pont az ablak mellett. Én
persze kint aludtam a szélen,
hogy le ne essenek. ...halvány
gõzöm se volt, csak azt vet-
tem észre, hogy lobog a ház.
Az utolsó lövés, az utolsó-, az
már nagyot szólt. Arra kel-
tem fel. Felugrottam. ...Az el-
sõ ajtó a kijárati ajtó volt, a
kulcs szabályosan beletört.
Beletört a kulcs. Ez volt a
szerencsém, és ezt izéltem én
is, hogy másképp nem, mert
hogyha én kimegyek, mert
pont így lövöldözött, pont
így, az ajtóban szinte.” (Gye-
tinás Tibor, a piricsei táma-
dásról)

Elõadták: Bánki Gergely,
Michael Bhim, Feuer
Yvette, Mihaela Michailov,
Ördög Tamás, Schermann
Márta, David Schwartz,
Szamosi Zsófia, Urbanovits
Krisztina

Koncepció és a próbákat
vezette: Lengyel Anna

(További információ:
www.trafo.hu)
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Mind sárga. A karján már 
csak valami vastagabb bőr- 
páncél lesz. A kezén meg 
bőrkesztyű. Kellene egy sisak 
is, hogy ne lehessen fejbe 
vágni. (...) A Cigány Super- 
mannak kell, hogy legyen 
bajsza, hogy tekintélyt sugá- 
rozzon, de ne legyen szerin- 
tem szakálla." (Cigány Su- 
Perman — internetes feladat) 

Te kinyitnád az ajtót. . . ? 
,, Pont így volt egy francia 

ágy volt itten. Na, most a 
kettő gyerek, a fiú az velem 
aludt, így. A fejük így volt, 
pont az ablak mellett. Én 
Dersze kint aludtam a szélen, 
hogy le ne essenek. ... halvány 
gőzöm se volt, csak azt vet- 
tem észre, hogy lobog a ház. 
Az utolsó lövés, az utolsó-, az 

már nagyot szólt. Arra kel- 
tem fel. Felugrottam. ... Az el- 
ső ajtó a kijárati ajtó volt, a 
kulcs szabályosan beletört. 
Beletört a kulcs. Ez volt a 
szerencsém, és ezt izéltem én 

is, hogy másképp nem, mert 
hogyha én kimegyek, mert 
Pont így lövöldözött, pont 
így, az ajtóban szinte." (Gye- 
tinás Tibor, a piricsei táma- 
dásról) 

Előadták: Bánki Gergely, 
Michael . Bhim,  Feuer 

Yvette, Mihaela Michailov, 

Ördög Tamás, Schermann 
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A Schmidt Mária (a mú-
zeum igazgatója) és Bernáth
Gábor szerkesztette kötetben
interjúk sorozata olvasható,
s elsõsorban a marosszent-
györgyi cigányoknak állít
emléket. Õk voltak azok,
akik az 1990-es maros-
vásárhelyi pogrom idején a
magyarok segítségére siet-
tek. 

Schmidt Mária, a Terror
Háza Múzeum fõigazgatója
a könyv bemutatóján ki-
emelte, hogy ami több mint
20 éve Marosvásárhelyen
történt, azt el kell kezdeni
,,kibeszélni” a románoknak
és a magyaroknak. ,,Kezd-
jük el ennek a nagyon fájó
sebnek, ami a két szomszé-
dos nemzetnek egy máig
üszkösödõ sebe, a kibeszé-
lését” – fogalmazott a fõ-
igazgató. Kiemelte, jövõ ta-
vasszal román-magyar kon-
ferenciát tartanak az esemé-
nyekrõl a Terror Házában.

Akönyvet Balog Zoltán, a
Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium társadal-
mi felzárkózásért felelõs
államtitkára és Tõkés László
európai parlamenti képvi-
selõ méltatta. A rendezvé-
nyen megjelent Farkas Fló-
rián, az Országos Roma Ön-
kormányzat elnöke is.

Tõkés László úgy fogal-
mazott, ritka pillanatai a
történelemnek, amikor sike-
rül helyreállítani a termé-
szetes együttérzés és szoli-
daritás állapotát; a régóta le-

szakadt, megosztott, egy-
másnak uszított magyarok és
cigányok egymásra találtak
Marosvásárhelyen. Annyira
magától értetõdõen termé-
szetes, humánus és emberi
volt, hogy éppen ez a vará-
zsa ennek – mondta a kép-
viselõ. Szerinte, ha Magyar-
országon a cigánykérdést
nem tudnák úgy kezelni,
hogy helyreálljon az egység
és együvé tartozás, az tra-
gikus és végzetes volna. A
cigánykérdés miközben eu-
rópai ügynek számít, nem-
zeti ügyként kell vele foglal-
kozni – hangsúlyozta, hoz-
zátette, a magyarországi az
modellértékû kísérlet.

Balog Zoltán szerint a
könyv egyik mondanivalója,
hogy elhiggyük, rajtunk mú-
lik, hogyan folytatódik a
történet. A könyvben a befo-
gadás, a megaláztatás, az
elutasítás egyaránt megje-
lenik, szép és jó, rossz és
igaz történetek egyaránt van-
nak. Kifejtette: annak a je-
gyében indult el a fekete
március dokumentálása,
hogy miközben annyi rossz,
de igaz történetünk van,
ezekkel szemben sorakoz-
tassuk fel azokat a történe-
teket, amelyek igazak és jók.
A cigányok, akik akkor ki-
álltak a magyarok mellett,
megakadályoztak egy pol-
gárháborús helyzetet a vá-
rosban, sok ember életét
megmentették azzal, hogy a
román erõszakot nem en-
gedték eluralkodni – hang-
súlyozta az államtitkár. Ba-

log a könyvbemutatón arról
is beszélt, hogy a jó és rossz
történeteket mesélõk küzdel-
me egyenlõtlen, mert a kü-
lönbözõ nemzetiségek
együttélésérõl több a rossz
történet. Szerinte nem lehet

azt mondani többségnek,
hogy „szeressétek egymást”,
de azt racionálisan el lehet
magyarázni, hogy nincs más
lehetõség, mint az együtt-
élés, és ebbõl érdemes a leg-
több pozitívumot kihozni. 

IRODALOM

Egymásnak ítélve
A 21 évvel ezelõtti marosvásárhelyi véres történéseket és az ottani cigányság magya-

roknak nyújtott segítségét idézi fel az Egymásnak ítélve – Fekete március Marosvásárhelyen
címû könyv, amely visszaemlékezéseket és fotókat is magában foglal. Az angol és magyar
nyelvû kötetet március 17-én mutatták be Budapesten, a Terror Házában.

A múlt
1990 márciusában Marosvásárhelyen a magyarok

tüntetést tartottak az anyanyelvi oktatásért. A Vatra Ro-
maneasca elnevezésû nacionalista szervezet 13 busznyi,
husángokkal és fejszékkel felfegyverkezett, zömében ittas
román nemzetiségû ,,tüntetõt” szállított Marosvásár-
helyre Maros megye több településérõl, akik megtámad-
ták a város egy nappal korábbi feldúlása, Sütõ András
megsebesítése, az RMDSZ székház szétverése ellen bé-
késen demonstráló magyar nemzetiségûeket. A románok
randalírozása ellen a magyarok is az utcára vonultak, és
március 20-án szabályos csata alakult ki, öt halottal és
közel 300 sebesülttel. A román parasztok támadásaitól
meghátrálásra kényszerült magyarok védelmére többek
között környékbeli cigányok is a városba érkeztek, és el-
kergették a románokat. Ekkor hangzott el az azóta is sokat
ismételt köszöntés: ,,Ne féljetek magyarok, itt vannak a
cigányok!”

A zavargásoknak végül a román hadsereg vetett vé-
get. A rendbontások után több magyar és magyar ajkú ci-
gány is koncepciós per áldozata lett. A marosvásárhelyi
pogrom részeként három magyart, Csipor Antalt, Gémes
Istvánt és Kiss Zoltánt szándékosan halálra gázoltak, és
a pogromért a magyarokat és cigányokat ítéltek el, mi-
közben a tényleges felelõsöket a mai napig nem azonosí-
tották. Az ügyészségi vizsgálatok során 30 ember ellen
emeltek vádat, akik egytõl-egyig magyar, illetve roma
nemzetiségûek voltak. Többségük egy év börtönbüntetést
kapott. A legsúlyosabb ítélettel a Magyarországra me-
nekült Barabás Ernõt és Cseresznyés Pált sújtották, õk tíz
év szabadságvesztést kaptak. Szabadi Bélát 6 év szabad-
ságvesztésre ítéltek. A marosszentgyörgyi romákat, akik
részt vettek a görgény-völgyi románokat szállító teher-
autók feltartóztatásában, egységesen két év szabadság-
vesztésre ítélték, amelyet le is töltöttek.

IRODALOM 
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szetes együttérzés és szoli- 
daritás állapotát; a régóta le- 
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szakadt, megosztott, egy- 
másnak uszított magyarok és 
cigányok egymásra találtak 
Marosvásárhelyen. Annyira 
magától értetődően termé- 
szetes, humánus és emberi 

volt, hogy éppen ez a vará- 
zsa ennek — mondta a kép- 
viselő. Szerinte, ha Magyar- 
országon a cigánykérdést 
nem tudnák úgy kezelni, 
hogy helyreálljon az egység 
és együvé tartozás, az tra- 
gikus és végzetes volna. A 
cigánykérdés miközben eu- 
rópai ügynek számít, nem- 
zeti ügyként kell vele foglal- 
kozni — hangsúlyozta, hoz- 
zátette, a magyarországi az 
modellértékű kísérlet. 

Balog Zoltán szerint a 
könyv egyik mondanivalója, 
hogy elhiggyük, rajtunk mú- 
lik, hogyan folytatódik a 
történet. A könyvben a befo- 
gadás, a megaláztatás, az 
elutasítás egyaránt megje- 
lenik, szép és jó, rossz és 
igaz történetek egyaránt van- 
nak. Kifejtette: annak a je- 
gyében indult el a fekete 
március dokumentálása, 

hogy miközben annyi rossz, 
de igaz történetünk van, 
ezekkel szemben sorakoz- 
tassuk fel azokat a történe- 
teket, amelyek igazak és jók. 
A cigányok, akik akkor ki- 
álltak a magyarok mellett, 
megakadályoztak egy pol- 
gárháborús helyzetet a vá- 
rosban, sok ember életét 

megmentették azzal, hogy a 
román erőszakot nem en- 
gedték eluralkodni — hang- 
súlyozta az államtitkár. Ba- 

A múlt 

1990 márciusában Marosvásárhelyen a magyarok 
tüntetést tartottak az anyanyelvi oktatásért. A Vatra Ro- 
maneasca elnevezésű nacionalista szervezet 13 busznyi, 
husángokkal és fejszékkel felfegyverkezett, zömében ittas 
román nemzetiségű , tüntetőt" szállított Marosvásár- 

helyre Maros megye több településéről, akik megtámad- 
ták a város egy nappal korábbi feldúlása, Sütő András 
megsebesítése, az RMDSZ székház szétverése ellen bé- 
késen demonstráló magyar nemzetiségűeket. A románok 
randalírozása ellen a magyarok is az utcára vonultak, és 
március 20-án szabályos csata alakult ki, öt halottal és 
közel 300 sebesülttel. A román parasztok támadásaitól 
meghátrálásra kényszerült magyarok védelmére többek 
között környékbeli cigányok is a városba érkeztek, és el- 
kergették a románokat. Ekkor hangzott el az azóta is sokat 
ismételt köszöntés: ,,Ne féljetek magyarok, itt vannak a 
cigányok!" 

A zavargásoknak végül a román hadsereg vetett vé- 
get. A rendbontások után több magyar és magyar ajkú ci- 
gány is koncepciós per áldozata lett. A marosvásárhelyi 
pogrom részeként három magyart, Csipor Antalt, Gémes 
Istvánt és Kiss Zoltánt szándékosan halálra gázoltak, és 
a pogromért a magyarokat és cigányokat ítéltek el, mi- 
közben a tényleges felelősöket a mai napig nem azonosí- 
tották. Az ügyészségi vizsgálatok során 30 ember ellen 
emeltek vádat, akik egytől-egyig magyar, illetve roma 
nemzetiségűek voltak. Többségük egy év börtönbüntetést 
kapott. A legsúlyosabb ítélettel a Magyarországra me- 
nekült Barabás Ernőt és Cseresznyés Pált sújtották, ök tíz 
év szabadságvesztést kaptak. Szabadi Bélát 6 év szabad- 
ságvesztésre ítéltek. A marosszentgyörgyi romákat, akik 
részt vettek a görgény-völgyi románokat szállító teher- 
autók feltartóztatásában, egységesen két év szabadság- 
vesztésre ítélték, amelyet le is töltöttek. 

log a könyvbemutatón arról 
is beszélt, hogy a jó és rossz 
történeteket mesélők küzdel- 
me egyenlőtlen, mert a kü- 
lönböző nemzetiségek 
együttéléséről több a rossz 
történet. Szerinte nem lehet 
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azt mondani többségnek, 
hogy , szeressétek egymást 
de azt racionálisan el lehet 
magyarázni, hogy nincs más 
lehetőség, mint az együtt- 
élés, és ebből érdemes a leg- 
több pozitívumot kihozni. 
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1948-ban az UNESCO támogatásával alapították a
Nemzetközi FICE-t, alapokmánya szerint a gyermekek jo-
gaiért száll síkra nemzeti, faji vagy vallási hovatartozásra
való tekintet nélkül. Érdeklõdése középpontjában azok a
gyermekek állnak, akik fizikai, pszichikai és szociális fejlõ-
désüket veszélyeztetõ körülményeik miatt nem nevelked-
hetnek vér szerinti családjukban.

A FICE Magyarországi Egyesülete 1989. május 13-án
alakult meg. Az Egyesületnek jelenleg közel 200 egyéni, 12
tiszteletbeli, valamint 73 intézményi, 28 lakásotthon és 52 fõ
nevelõszülõ tagja van. Ez összesen 8400 gyermeket jelent.
Az Egyesület nem kis célt tûzött maga elé: a gyermekottho-
nokban, egy családiasabb környezetben megvalósuló, ha-
tékonyabb nevelés elõsegítését, az innen kikerülõ fiatalok si-
keresebb társadalmi beilleszkedése érdekében. 

A szervezet – a megalakulás óta eltelt több mint két
évtized során – következetesen képviseli az állami gondos-
kodás rendszerében nevelkedõ gyermekek érdekeit. Ennek

jegyében minden olyan alkalmat megragad, amivel hoz-
zájárulhat a gyermek- és lakásotthonokban, nevelõszülõknél
felnövekvõ gyermekek sikeres társadalmi integrációjához,
ezért teremtette meg – egyebek között – a Tavaszköszöntõ
Bál mára már sokévessé vált hagyományát is, ahol a gyer-
mekeknek lehetõségük van a társas érintkezés, az egymás
elõtt való megjelenés és a kulturált szórakozás gyakorlására.
Az állami gondoskodásban nevelkedõ gyerekek egyébként
nem jutnak el olyan helyekre, ahol báli ruhát, öltönyt vehet-
nek fel és megtapasztalhatják a kulturált környezet nevelõ
hatását. Ezért tartja fontosnak a szervezet ezt a rendezvényt. 

Amárcius 27-i rendezvényre, az ország huszonegy gyer-
mekotthonából érkezett mintegy százhatvan–százhetven
fiatal. Belépõjük egy-egy tálca sütemény volt, amelyet ma-
guk készítettek, a lányok többsége pedig olyan ruhában ér-
kezett, amelyet saját maga tervezett és varrt meg.

Fotók: Krasznai-Nehrebeczky Mária

KULTURÁLIS ESEMÉNY

A gyermekotthonban élõ fiatalok
tavaszköszöntõ bálja

A Nevelõotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete a Stefánia Kulturális
Központban tartotta március 27-én a Tavaszköszöntõ Bált a Honvédelmi Minisztérium támo-
gatásának köszönhetõen.
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KULTÚRA

A VOLT FESZTIVÁLON LESZ A HIVATALOS
EU-ZÁRÓBULI

Június 28-ától öt napra Európa színeibe öltözik Sopron, a VOLT Fesztivál ad otthont ugyanis az Európai Unió
Tanácsának Magyar Elnöksége hivatalos záróbulijának. A nagyszabású és tartalmas programra az EU 27 tagállamából
érkeznek fesztiválozók és mûvészek, a résztvevõket Európa Kemping és Európa Konyha is várja. A VOLT elsõ napján
European Gipsy Rocks! címmel számos ország neves elõadói lépnek fel, többek között Emir Kusturica és az Asian Dub
Foundation.

A magyar elnökség kiemelt témájához, a roma stratégiához kapcsolódóan június 29-én az European Gipsy Rocks! el-
nevezésû program keretében a VOLT Fesztivál több színpadán számos tagállamból, valamint Magyarországról egyaránt, a
roma kultúrát reprezentáló produkciókkal találkozhat a közönség. Jelen lesz a világhírû filmrendezõ és zenekara, az Emir
Kusturica & the Non Smoking Orkestra, az Asian Dub Foundation, a spanyol Mahala Rai Banda, a francia Lo’Jo, az
osztrák–cseh–magyar szuperprodukció a Deladap!, az olasz Figli di madre Ignota, a Gipsy.cz, Riva Starr pedig erre az alka-
lomra egy speciális DJ-szettel készül.

A hazai színeket többek között a Parno Graszt, az Analog Cuvée, a Szilvásy Gipsy Folk Band, a Romano Drom és a
Váradi Roma Café képviseli. A VOLT borfesztivál-színpadán ezen a napon a roma táncházé és jazz produkcióké lesz a
fõszerep, és még a gyermekprogramok között is szerepel mesejáték roma népzenei elemekkel.

MAGYAR ROMA FESTÕNÕK TÁRLATA 
AZ UNESCO PÁRIZSI SZÉKHÁZÁBAN

Négy magyar roma festõnõ mûveibõl nyílt tárlat az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének
(UNESCO) párizsi székházában.

Az Európai Unió soros magyar elnökségének égisze alatt rendezett kiállítást Laurence Argimon-Pistre, az Európai
Bizottság UNESCO-képviseletének vezetõje és Bogyay Katalin magyar UNESCO-nagykövet nyitotta meg.

A kulturális sokszínûség fontosságát hirdetõ Romantikus utak címû tárlaton
Oláh Jolán, Bada Márta, Orsós Teréz és Oláh Mara 42 munkája látható. Afest-
mények a KuglerArt gyûjteményébõl érkeztek Párizsba.

Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum gyûjteményvezetõ muzeológusa, a kiál-
lítás kurátora elmondta: a válogatás érdekessége, hogy kettõs értelemben mutat-
ja meg a kisebbséghez való tartozást, azaz azt, hogyan határozza meg magát egy
roma nõ. ,,Anõ kiszolgáltatottsága nemcsak a férfiakkal szemben, hanem a több-
ségi csoporttal szemben is megjelenik” – hangsúlyozta. A kurátor az alkotók
közül Oláh Mara munkáit tartja a legizgalmasabbaknak. Ezek egyfajta társadal-
mi feleselgetések: a festõnõ ugyanis képeit szövegekkel látta el, s így tulajdon-
képpen üzen is a mûvészetével, amely arról szól, hogy saját személyes történeteit
hogyan értelmezi a festészetben.

A megnyitót követõen a Magyar Állami Népi Együttes Magyar Rapszódia
címû mûsorát nézhették meg az érdeklõdõk az UNESCO dísztermében. A
táncestben egymást váltó képekben a Kárpát-medence paraszti hagyományainak
kavargó sokszínûsége tûnik fel: a magyar, román, szlovák, cigány táncokat a

népzenei kultúra legszebb dallamai kísérték, de az együttes zenekara önálló számokat is elõadott.
Spanyolországban is nyílik egy romák életével foglalkozó magyar kiállítás a magyar EU-elnökség programjainak

részeként: a Valenciai Etnológiai Múzeumban szerdától a spanyol és a magyar cigányok életérõl és társadalmi megítélésük
történetérõl a budapesti Néprajzi Múzeummal közösen készített fotókiállítás tekinthetõ meg, amelynek szintén Szuhay Péter
a kurátora. A Spanyolországot és Magyarországot rokonító közös pontok egyike, hogy az Ibériai-félszigeten is jelentõs
cigány népesség él, még ha arányát tekintve kisebb is, mint a Kárpát-medencében. A problémák mellett az értékek is
közösek, hiszen a sokszínûség nemcsak Európa, de egy-egy ország kultúráját is gazdagabbá teszi. A budapesti Néprajzi
Múzeum rendezésében megvalósuló kiállítás a cigányokról készített fotók segítségével a többségnek a cigányságról alko-
tott képét és a cigányok ezzel jórészt ellentétes önképét igyekszik bemutatni és értelmezni. 

Bada Márta: 
Túl az Óperencián
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NÉPRAJZ

Balogh Mátyás, a mesemondó

1918. május 16-án szüle-
tett a Dráva melletti Góla
községben. (Akkor még So-
mogy megye. Trianon óta
Jugoszláviához tartozik.)
Apja Csonka István. Mivel a
beás cigányoknál nem volt
szokás az anyakönyvveze-
tõnél, illetve a templomban
kötött házasság, Balogh Má-
tyás is az anyja nevét viselte.
Késõbb Gyékényes, Csurgó
és Nagykanizsa környékén
lakott több helyen is. Az
1930-as évek közepén vég-
leg Õrtilosban telepedett le.
Pontosabban Õrtilos és
Szentmihályhegy között a
Viszafolyó-patak mentén az
erdõszélen lakott a „London-
nak” nevezett cigánytelepen.
Feleségét, Orsós Máriát
Miklósfáról (Zala m.) hozta
férjhez 1936-ban. Három
gyermekük volt: József, Ro-
zália, Sándor. A mesék gyûj-
tésének kezdetén 1957-ben
József 14–15, Rozália
13–14, Sándor 3 éves volt.
Édesapjuk meséinek õk vol-
tak az elsõ számú közönsé-
ge.

Balogh Mátyás 12 éves
korában már egy téglagyár-
ban dolgozott. Apjától gyer-
mekkorában tanulta a teknõ-
vájás mesterségét. Mivel ez
rendszeres megélhetést nem
biztosított, mellette Mátyás
más foglalkozásokkal is pró-
bálkozott: fiatal házasként
feleségével hat hónapos ré-
szes aratók (summások) vol-
tak Kaposmérõn a „banko-

soknál”. 1932–1952 között
többszöri megszakítással
vasúti pályamunkás volt. A
hadifogságban szerzett sú-
lyos asztmája miatt azonban
a vasút tovább nem alkal-
mazta. Ezután lovat vett, fu-
varozott, feles földben, majd
bérleti földön gazdálkodott.
Felesége napszámba járt az
erdészethez, dolgozott a
Vízügyi Igazgatóságnál,
pontosabban a Dráva és Mu-
ra folyók szabályozásánál,
az úgynevezett „kövezés-
nél”. 

1938–1945 között nyolc
évig volt katona, benne két
évig szolgált a fronton.
1945. január 12-én szovjet
hadifogságba esett, onnan
1948-ban került haza. Mi-
közben Mátyás a fronton
volt, családját 1944-ben az
itteni cigány családokkal
együtt Csáktornyára inter-
nálták. 1945 áprilisában sza-
badultak ki. Bár az itteni ci-
gány csoportot a haláltáborig
nem vitték, közülük sokan
estek a bombázásoknak ál-
dozatul.

Balogh Mátyás arra a kér-
désre, hogy milyen anya-
nyelvû, melyik nemzethez
tartozik – miként a telepen
mások is – öntudatosan val-
lotta: bãjás, amit a magyar
szakirodalom általában be-
ás-nak jegyez le. Közülük
nem mindenki, de Mátyás
bácsi tudott arról, hogy az õ
nyelvük „hasonlít a román-
ra, azt is mondják, hogy mi
románok vagyunk”. Az iro-
dalmi román nyelvet azon-
ban bevallása szerint csak
részben értette. Romániáról
szinte semmit sem tudott,
csak azt hallotta, hogy van
valahol egy ilyen ország. Azt
viszont, hogy õk románok
lennének, visszautasította.
Az itteni cigány csoportnak
volt beás öntudata, mai szó-

használattal élve, identitástu-
data. Bár történelmi mélysé-
gû emlékeik az eredetükrõl
nincs, „tartásuk” fõleg a
más cigány csoportokhoz
való viszonyításban fejezõ-
dött ki. Magukat erkölcsö-
sebbnek, tisztelettudóbbnak,
becsületesebbnek tudták. A
nem beás cigányokkal (min-
den más törzshöz tartozó
cigány csoportot általában
csak muncsánnak neveznek)
a házasságokat ellenezték,
még egy esetleges magyarral
vagy horváttal történõ „ve-
gyes házasságot” is nagy
szégyennek tartottak. 

Az õrtilosi cigányok kato-
likusok, nem egy közülük
rendszeres templomba járó,
mélyen vallásos ember.

A beás cigányok nem vé-
letlenül kerültek a nagyobb
erdõk szélére. Földesuraik-
nak a lakhatás ellenében fa-
kitermeléssel fizettek, robot-
ra jártak. Kiváló favágók
voltak, a férfiak többsége ki-
váló mestere a különbözõ
méretû teknõk és melencék
készítésének. Balogh Má-
tyás fõ foglalkozása is tek-
nõvájó volt, lényegében eb-
bõl tartotta el a családját. A
Dráva és Mura folyók árte-
rületén húzódó galériaerdõk
gazdáitól megvett egy-egy
nagy nyárfát vagy fûzfát, azt
„részibõl” feldolgozta. Az

elkészült kisebb-nagyobb
sózó-, mosó-, dagasztó, für-
dõteknõk, melencék egy ré-
sze a fa gazdájáé lett, más ré-
sze a munkadíj fejében Má-
tyásé maradt. A teknõkre
gyakran valamelyik faluban
már elõre rendelése volt. Ha
még nem, akkor kötéllel át-
kötve, fejszével vállra fogva
a nagykanizsai piacra, vásár-
ra vitte eladni. Elõfordult,
hogy pénze vonatra nem lé-
vén, a 25–30 km-es utat Ka-
nizsáig a súlyos teknõvel
gyalogszerrel tette meg.
Mindig volt vevõje. Akisebb
hasítékokból fakanalat (zsír-
sütõ, lekvárfõzõ, szappanfõ-
zõ, rántáskeverõ kanalakat)
faragott. Ezzel olyankor fog-
lalkozott, ha nem volt teknõ-
munka, vagy rossz volt az
idõ, ugyanis a nagyméretû
teknõket mindig a szabad-
ban, a fa kivágásának helyén
faragták. Bár a teknõvájás
kizárólag férfimunkának
számított, a kanálfaragásba
felesége is besegített. A
teknõvájás fõ eszközei: a
cigányfejsze és a szalukapa.
A teknõkészítés hivatalosan
nem számított kisiparnak,
külön iparengedély nem kel-
lett hozzá. Bár lehetséges,
hogy az 1960–70-es évek-
ben a murakeresztúri terme-
lõ-szövetkezettel volt valami
szerzõdéses munkaviszo-
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nya. Balogh Mátyás teknõi
mester-készítmények voltak,
1974-ben vagy 75-ben mun-
káit kiállításon is bemutat-
ták.

Keresetébõl az 50-es évek
végén mai szemmel csak
nyomorúságosan tudta csa-
ládját fenntartani. A cigány-
telepen általában döngölt
agyaggal vagy szalmával fe-
dett kunyhók között a két
cseréppel fedett házikó kö-
zül mégis az egyik az övé
volt, ami ebben a mikrokör-
nyezetben bizonyos tekin-
télyt adó „jólétnek” számí-
tott. Ez a házi is egyetlenegy
18 négyzetméteres helyi-
ségbõl állt, szoba, konyha,
kamra céljait egyaránt szol-
gálva. A lakásban nekik már
volt asztaluk, két ágyuk, ülõ-
alkalmatosságuk, míg a má-
sik kunyhókban akkor még
többnyire csak hasított do-
rongfából összeállított szé-
les, alacsony fekhely volt az
egyetlen bútordarab.

1977-ben tett újabb láto-
gatásom idején Balogh Má-
tyás már – részben tanácsi
segítséggel – Õrtilosban egy
szerényebb, volt parasztház-
ban lakott családjával, ami
számára óriási társadalmi
elõrehaladást jelentett. Ek-
kor bérelt földön gazdálko-
dott, lovai voltak, és már 15
unokájának mondta a mesét. 

Azt, hogy Balogh Mátyás-
nak emberileg is kiemelkedõ
tekintélye volt a kumpániá-
ban a cigányok között –
megítélésem szerint – sze-
rény és bölcs embersége,
szorgalma mellett mese-
mondó képességének is kö-
szönhette. Nem italozott,
szenvedélye a dohányzás
volt. Erõsen pipázott, pedig
ártott neki, a hadifogságban
nehéz asztmát szerzett. Egy-
re elhatalmasodó betegsége
– úgy tudom – 1981–82 kö-
rül vetett véget meséket
mondó életének. 

Az elsõ mesét 1957–58 te-
lén hallgattam náluk. Akkor
még kézzel, elnagyolt írással
jegyeztem, magnetofonom
nem volt. A mese szép hul-

lámzását, ütemét rákérde-
zéssel, vagy lassítással meg-
zavarni nem akartam, így
ezek a lejegyzések többsé-
gükben a cselekmény tartal-
mi rögzítésére szorítkoztak,
kimaradtak belõlük az élõ
beszéd varázsát, hangulatát
tükrözõ színes szófordula-
tok.

Ez idõben a telep gyerekei
hézagosan jártak iskolába, a
ruhátlanság miatt és a tan-
szerekre való pénz hiányá-
ban többségük csak szép
idõben járt el iskolába, hogy
írni-olvasni alapfokon meg-
tanuljanak. Az idõsebbek
többsége írástudatlan volt,
Mátyás és felesége sem is-
merte az írást, bár Mátyás
hellyel-közzel egy évig járt
iskolába is. A telepre újság
nem járt, akkor még rádió
sem volt, a villanyt nem ve-
zették be. A szórakozást a
közös éneklés és tánc jelen-
tette. Ritka nap volt, hogy
„London” felõl ne hozta
volna a vidám-keserves dal-
lamok üzenetét a szél Szent-
mihályhegy vagy Asszony-
vár felé. Ebben az idõben je-
les funkciója volt az élõszó-
ban elõadott meséknek,
mondáknak, emlékezések-
nek. A gyûjtés alkalmával is
mindig tele volt a házikó a
családon kívüli idegenekkel.

A mesélés itt fõképpen a
férfiak dolga volt. Mátyást a
jó mesélõk között tartották
számon. bõ repertoárral ren-
delkezett. Az általam utolért
meséi, elbeszélései száma 60
körüli, de meggyõzõdésem,
hogy a tudása sokkal bõ-
vebb, talán száznál is több
mesét tudott, de hát a teljes
„feltérképezésre” akkor nem
futotta az idõbõl, pénzbõl.

Balogh Mátyás meseanya-
gának nagy részét – saját be-
vallása szerint – apósától,
Orsós Jánostól (Nagyrécse,
Zala m.) tanulta, de nagyon
sok mesét jegyzett meg a ka-
tonaságnál is. Akkoriban
még élt az a régi katonaszo-
kás, hogy a takarodó után
„sorba ment” a mesélés.
Rendszerint Mátyás szóra-

koztatta a többi katonatársát.
Idõnként abbahagyta a me-
sélést, kevés csend után azt
mondta: „Csont!” Aki még
ébren volt, az ráfelelt:
„Hús!” Ha jött válasz, to-
vább ment a mese, ha már
senki sem felelt, abbahagyta
a mesemondást. Büszkél-
kedve emlegette, hogy az õ
meséjét még a felettesei, a
tisztek is szívesen hallgatták.
Több ízben ezért jutalom-
szabadságot is kapott. 

Egyik 1961. március végi
látogatásom idején tett arról
említést, hogy pár nappal az-
elõtt, március 16-án Ka-
nizsán komájának a halottas
ágyánál, virrasztáson mesél-
te át az éjszakát. Az ugyanott
részt vevõ két kolompár ci-
gányról említette meg, hogy
azok csak rablótörténeteket
tudtak mondani. Az igazi
meséket õ, és még néhány
másik beás cigány mondta
egész éjszaka.

Balogh Mátyás szerény
volt, saját mesemondó ké-
pességét nem tartotta sokra.
Mesélés közben többször is
hivatkozott másokra, hogy
azok bizonyára ezt vagy azt
a történetet szebben, hosz-
szabban mondták volna el.
Ebben a körben más cigány
férfiak is tudtak teljes átélés-
sel mesélni. Balogh Ferenc-
tõl, a vasutas Balogh János-
tól, Balogh Józseftõl is felje-
gyeztem egy-egy hosszabb
mesét, amit drámai megje-
lenítõ erõvel adtak elõ, re-
pertoárjuk csak néhány me-
sére terjedt ki, és egyik sem
volt jobb mesélõ nálánál,
még az apósa sem. Ha az
olvasni tudó gyerekek néha
mesekönyvet vittek haza az
iskolából és hangosan felol-
vastak belõle, Balogh Mik-
lós némelyikre ráismert,
hogy hasonlít az õ meséjére.
Ilyenkor megjegyezte, hogy
ez nem így van, õ ezt más-
képpen tudja. A könyvbõl
nem vett át semmit.

A beás cigányok vendég-
szeretõ emberek. Nagy tá-
volságokra is szívesen láto-
gatnak el egymáshoz, néha

30–40 km-t is gyalogoltak a
rokonaikhoz vendégségbe.
A befogadásért a vendégnek
mesével illett „fizetni”. Volt
olyan vendég, aki 4–5 estén
keresztül fonta egy-egy me-
sének a fonalát, rendszerint
valamelyik izgalmas fordu-
latnál megszakítva (mint
manapság a folytatásos fil-
meket), hogy majd másnap
újra folytassák. Így, amíg be
nem fejezõdött a történet,
marasztalták, vendégelték.
(Az ilyen típusú mesékbõl
csak egyet sikerült lejegyez-
nem 1960-ban Horváth Jó-
zseftõl, rövidítve, Molnári-
ban (Zala m.).

Mátyás bácsi a meséinek
címet nem adott. A meséket
úgy rendelték meg tõle a
hallgatói, hogy a már hallott
mese valamelyik jellegzetes
fordulatát, motívumát emle-
gették fel neki. Pl. „Hiti ban-
kó isd dob!”  ,,…egyaraszos
ember, hétaraszos szakálla”,
„Áná, Áná dã sintátã. Gyak-
ran pedig egy-egy kedvelt
mesehõs nevére hivatkoz-
tak: Bársony Erzsike, Medve
Jancsi, Farajon stb. 

Bár sok magyar mesét hal-
lott, a katonaságnál is tanult
néhányat a magyar legé-
nyektõl, a magyar mesék jel-
legzetes kezdõ formuláit (pl.
„Egyszer volt hol nem volt,
az Óperenciás tengeren is
túl…”) nem használta, nem
vette át. Mindjárt „in medias
res”, – a történettel kezdte:
„Volt egy embernek három
gyereke…” stb. A mese vé-
gét záró kádenciái is egysze-
rûek. „Hát ez a mese csak
ennyi: nem hoszszabb ez a
mese sem”.

Eperjessy Ernõ:
A három sorsmadár.

Õrtilosi cigány népmesék.
(Szerk. Kriza Ildikó)

MTA Néprajzi Kutató
Csoport,

Budapest 1991.
(Ciganisztikai

tanulmányok 8.)

– folytatjuk –

nya. Balogh Mátyás teknői 
mester-készítmények voltak, 
1974-ben vagy 75-ben mun- 
káit kiállításon is bemutat- 
ták. 

Keresetéből az 50-es évek 
végén mai szemmel csak 
nyomorúságosan tudta csa- 
ládját fenntartani. A cigány- 
telepen általában döngölt 
agyaggal vagy szalmával fe- 
dett kunyhók között a két 
cseréppel fedett házikó kö- 
zül mégis az egyik az övé 
volt, ami ebben a mikrokör- 

nyezetben bizonyos tekin- 
télyt adó , jólétnek" számí- 
tott. Ez a házi is egyetlenegy 
18 négyzetméteres helyi- 
ségből állt, szoba, konyha, 

kamra céljait egyaránt szol- 
gálva. A lakásban nekik már 
volt asztaluk, két ágyuk, ülő- 

alkalmatosságuk, míg a má- 
sik kunyhókban akkor még 
többnyire csak hasított do- 
rongfából összeállított szé- 
les, alacsony fekhely volt az 
egyetlen bútordarab. 

1977-ben tett újabb láto- 
gatásom idején Balogh Má- 
tyás már — részben tanácsi 
segítséggel — Őrtilosban egy 
szerényebb, volt parasztház- 
ban lakott családjával, ami 
számára óriási társadalmi 
előrehaladást jelentett. Ek- 
kor bérelt földön gazdálko- 
dott, lovai voltak, és már 15 

unokájának mondta a mesét. 
Azt, hogy Balogh Mátyás- 

nak emberileg is kiemelkedő 
tekintélye volt a kumpániá- 
ban a cigányok között — 
megítélésem szerint — sze- 
rény és bölcs embersége, 
szorgalma mellett mese- 
mondó képességének is kö- 
szönhette. Nem  italozott, 

szenvedélye a dohányzás 
volt. Erősen pipázott, pedig 
ártott neki, a hadifogságban 
nehéz asztmát szerzett. Egy- 
re elhatalmasodó betegsége 
— úgy tudom — 1981—82 kö- 
rül vetett véget meséket 
mondó életének. 

Az első mesét 1957—58 te- 
lén hallgattam náluk. Akkor 
még kézzel, elnagyolt írással 
jegyeztem, magnetofonom 
nem volt. A mese szép hul- 

20 

lámzását, ütemét rákérde- 

zéssel, vagy lassítással meg- 
zavarni nem akartam, így 
ezek a lejegyzések többsé- 
gükben a cselekmény tartal- 
mi rögzítésére szorítkoztak, 
kimaradtak belőlük az élő 
beszéd varázsát, hangulatát 
tükröző színes szófordula- 
tok. 

Ez időben a telep gyerekei 
hézagosan jártak iskolába, a 
ruhátlanság miatt és a tan- 
szerekre való pénz hiányá- 
ban többségük csak szép 
időben járt el iskolába, hogy 
írni-olvasni alapfokon meg- 
tanuljanak. Az idősebbek 
többsége írástudatlan volt, 
Mátyás és felesége sem is- 
merte az írást, bár Mátyás 
hellyel-közzel egy évig járt 
iskolába is. A telepre újság 
nem járt, akkor még rádió 
sem volt, a villanyt nem ve- 
zették be. A szórakozást a 
közös éneklés és tánc jelen- 
tette. Ritka nap volt, hogy 
, London" felől ne hozta 

volna a vidám-keserves dal- 
lamok üzenetét a szél Szent- 
mihályhegy vagy Asszony- 
vár felé. Ebben az időben je- 
les funkciója volt az élőszó- 
ban előadott meséknek, 

mondáknak, emlékezések- 

nek. A gyűjtés alkalmával is 
mindig tele volt a házikó a 
családon kívüli idegenekkel. 

A mesélés itt főképpen a 
férfiak dolga volt. Mátyást a 
jó mesélők között tartották 
számon. bő repertoárral ren- 
delkezett. Az általam utolért 
meséi, elbeszélései száma 60 

körüli, de meggyőződésem, 
hogy a tudása sokkal bő- 
vebb, talán száznál is több 

mesét tudott, de hát a teljes 
, feltérképezésre" akkor nem 
futotta az időből, pénzből. 
Balogh Mátyás meseanya- 

gának nagy részét — saját be- 
vallása szerint — apósától, 
Orsós Jánostól (Nagyrécse, 
Zala m.) tanulta, de nagyon 
sok mesét jegyzett meg a ka- 
tonaságnál is. Akkoriban 
még élt az a régi katonaszo- 
kás, hogy a takarodó után 
, sorba ment" a mesélés. 

Rendszerint Mátyás szóra- 

koztatta a többi katonatársát. 
Időnként abbahagyta a me- 
sélést, kevés csend után azt 

mondta: ,, Csont!" Aki még 

ébren volt, az ráfelelt: 

, Hús!" Ha jött válasz, to- 

vább ment a mese, ha már 

senki sem felelt, abbahagyta 
a mesemondást. Büszkél- 
kedve emlegette, hogy az ő 
meséjét még a felettesei, a 
tisztek is szívesen hallgatták. 
Több ízben ezért jutalom- 
szabadságot is kapott. 

Egyik 1961. március végi 
látogatásom idején tett arról 
említést, hogy pár nappal az- 
előtt, március 16-án Ka- 

nizsán komájának a halottas 
ágyánál, virrasztáson mesél- 
te át az éjszakát. Az ugyanott 
részt vevő két kolompár ci- 
gányról említette meg, hogy 
azok csak rablótörténeteket 
tudtak mondani. Az igazi 
meséket ő, és még néhány 
másik beás cigány mondta 
egész éjszaka. 
Balogh Mátyás szerény 

volt, saját mesemondó ké- 
pességét nem tartotta sokra. 
Mesélés közben többször is 
hivatkozott másokra, hogy 
azok bizonyára ezt vagy azt 
a történetet szebben, hosz- 

szabban mondták volna el. 
Ebben a körben más cigány 
férfiak is tudtak teljes átélés- 
sel mesélni. Balogh Ferenc- 
től, a vasutas Balogh János- 
tól, Balogh Józseftől is felje- 
gyeztem egy-egy hosszabb 
mesét, amit drámai megje- 
lenítő erővel adtak elő, re- 

pertoárjuk csak néhány me- 
sére terjedt ki, és egyik sem 
volt jobb mesélő nálánál, 
még az apósa sem. Ha az 
olvasni tudó gyerekek néha 
mesekönyvet vittek haza az 
iskolából és hangosan felol- 
vastak belőle, Balogh Mik- 
lós némelyikre ráismert, 
hogy hasonlít az ő meséjére. 
Ilyenkor megjegyezte, hogy 
ez nem így van, ő ezt más- 
képpen tudja. A könyvből 
nem vett át semmit. 

A beás cigányok vendég- 
szerető emberek. Nagy tá- 
volságokra is szívesen láto- 
gatnak el egymáshoz, néha 
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30—40 km-t is gyalogoltak a 
rokonaikhoz vendégségbe. 
A befogadásért a vendégnek 
mesével illett ,, fizetni". Volt 

olyan vendég, aki 4-5 estén 
keresztül fonta egy-egy me- 
sének a fonalát, rendszerint 

valamelyik izgalmas fordu- 
latnál megszakítva (mint 
manapság a folytatásos fil- 
meket), hogy majd másnap 
újra folytassák. Így, amíg be 
nem fejeződött a történet, 
marasztalták, vendégelték. 
(Az ilyen típusú mesékből 
csak egyet sikerült lejegyez- 
nem 1960-ban Horváth Jó- 
zseftől, rövidítve, Molnári- 

ban (Zala m.). 
Mátyás bácsi a meséinek 

címet nem adott. A meséket 
úgy rendelték meg tőle a 
hallgatói, hogy a már hallott 
mese valamelyik jellegzetes 
fordulatát, motívumát emle- 

gették fel neki. Pl. ,, Hiti ban- 

kó isd dob!" ,, ...egyaraszos 

ember; hétaraszos szakálla", 

, Áná, Áná dő sintáta. Gyak- 

ran pedig egy-egy kedvelt 
mesehős nevére hivatkoz- 
tak: Bársony Erzsike, Medve 
Jancsi, Farajon stb. 

Bár sok magyar mesét hal- 
lott, a katonaságnál is tanult 
néhányat a magyar legé- 
nyektől, a magyar mesék jel- 
legzetes kezdő formuláit (pl. 
, Egyszer volt hol nem volt, 

az Óperenciás tengeren is 

túl... ") nem használta, nem 
vette át. Mindjárt , in medias 

res", — a történettel kezdte: 
,, Volt egy embernek három 

gyereke..." stb. A mese vé- 
gét záró kádenciái is egysze- 
rűek. , Hát ez a mese csak 

ennyi: nem hoszszabb ez a 
mese sem". 

Eperjessy Ernő: 
A három sorsmadár:. 

Őrtilosi cigány népmesék. 
(Szerk. Kriza Ildikó) 

MTA Néprajzi Kutató 
Csoport, 

Budapest 1991. 
(Ciganisztikai 

tanulmányok 8.) 

— folytatjuk — 
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Négy cigánylegény mesteségének
haszna (Sáfár Sándor gyûjtése)

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy szegény, öreg cigányem-
ber. Szegény feje az erdõbe járt dolgoz-
ni, hogy a mindennapi betevõ falatot
megkeresse családjának. A vastagabb
fákat kiválogatta, azokból teknõket, vá-
lyúkat készített. Estére mindig úgy el-
fáradt, hogy alig bírt hazacammogni is.

Volt az öreg cigánynak négy naplo-
pó, suhanc fia. Hiába kérte õket, hogy
segítsenek a munkájában, legalább a sa-
ját kenyerüket keressék meg, hiszen
már mindegyik elmúlt tizenhét eszten-
dõs. Õk azonban nem hajlottak az apai
szóra. Nem is bánta volna apjuk a lusta-
ságukat, ha nem lett volna rettenetes ét-
vágyuk. Otthon mindent felfaltak, ami
csak ehetõ volt.

Egyszer, mikor az öreg egyedül
volt a feleségével, így szólt hozzá:

– Hallod-e, öreg Mari! Tisztesség-
ben megöregedtünk. Egész életünkben
dolgoztunk, gürcöltünk mindketten, de
egy megveszekedett krajcárt sem tud-
tunk félretenni. Az öregség napról nap-
ra jobban gyengíti erõinket. Egyszer
majd annyira elgyöngülünk, mint az
öreg fûzfa a patak partján, amely lassan
korhadt, s a napokban dõlt ki. Itt van ez
a négy erõs, egészséges, de haszontalan
fiú. Ha mi meghalunk, ki keres rájuk?
Mondd nekik, hogy nemcsak õket, ha-
nem téged is elcsaplak a háztól, ha nem
tanulnak valami tisztességes mestersé-
get!

A fiúk elgondolkozta anyjuk sza-
vain, majd a legidõsebb azt mondta:

– Igazad van, kedves jó anyám.
Erõs legényekké neveltetek bennünket,
úgy dukál, hogy most már valami mes-
terség után nézzünk, hogy öreg napjai-
tokra nektek már ne legyen gondotok. 

Másnap az öregasszony feltarisz-
nyázta az útra a négy fiát. A gyerekek
fogadkoztak, hogy derék emberek lesz-
nek, és amint tudnak, hazajönnek. 

Akkor elindultak kelet felé. Mentek
mendegéltek, utakon innen, utakon túl,
patakokon innen, patakokon túl, de
még az Üveghegyen is túl, egészen ad-
dig, amíg egy országos városhoz nem
értek. A város közepén egy gyönyörû-

séges nagy épületet láttak. Megkérdez-
tek egy odavalósit, hogy miféle ház ez. 

– Ez bizony a király háza – felelte
az idegen.

– Várjatok itt rám, kedves testvé-
reim – szólt a legidõsebb testvér –, be-
megyek én a királyhoz, hátha kapok tõ-
le valamilyen munkát. 

Úgy is tett. A királyhoz könnyen
bejutott, mert ezt a királyt nem õrizték
testõrök.

– Szerencsés jó napot kívánok, fel-
séges királyom! – köszönt a fiú bátor
hangon a királynak. 

– Adjon Isten neked is fiam! Ugyan
mi járatban vagy?

– Én egy szegény cigánygyerek va-
gyok. Messze országból vándoroltok és
szeretnék valami mesterséget tanulni!

– Jól van, kedves fiam! Nálam a
csillagvizsgálást lehet megtanulni, mert
én a csillagok királya vagyok. De hét év
is beletelhet, amíg rendesen kitanítalak.

– Szép mesterség lehet az. Ha meg-
tanít rá, meghálálom.

Ott is maradt a legény. A testvérei-
nek meghagyta, hogy ha kitanulnak õk
is egy-egy mesterséget, jöjjenek vissza
érte.

A három testvér fogta a cókmókját,
továbbment. Addig mentek, mendegél-
tek, amíg meg nem érkeztek a szabók
királyának országába. Amásodik testvér
felment a szabók királyához. Elmondta,
mi járatban van. A király fölfogadta hét
évi szolgálatra, mert itt is ennyi idõ kel-
lett a mesterség kitanulásához. 

A harmadik gyerek a vadászok ki-
rályához került, a legkisebb pedig a rab-
lók királyához. A tanulási idõ minde-
nütt hét év volt. Mind a négy fiú szor-
galmasan tanult. Észre sem vették jó-
formán, már le is telt a hét esztendõ.
Mindegyik király felesége hozta nekik
a bõséges útravalót, és mindegyik ki-
rály inasa nyakukba akasztott egy átal-
vetõt, tele aranypénzzel. A három fiata-
labb fiú el is indult hazafelé. Hamaro-
san megérkezett arra a helyre, ahol hét
évvel ezelõtt elbúcsúztak egymástól.
Felmentek a csillagok királyához. A
legidõsebb testvért is ellátták minden

jóval, a király pedig a nyakába akasztott
egy átalvetõt tele aranypénzzel. Ezután
együttesen indultak a testvére hazafelé.
Szerencsésen hazaérkeztek. 

Megörült a két öreg, amikor meg-
látta már elveszettnek hitt gyermekeit.
A nagy öröm után az öreg cigány maga
mellé ültette a gyerekeit, s így szólt
hozzájuk:

– Lássuk, ki milyen mesterséget ta-
nult! Mi lett belõled? – kérdi a legidõ-
sebb fiát.

– Én bizony csillagvizsgáló lettem,
kedves apám.

– Hát te? – kérdezi a másik fiát.
– Én szabó lettem – feleli az.
– És te, fiam? – szólt a harma-

dikhoz.
– Én vadász.
– No és te? – kérdi a legkisebbtõl.
– Én rabló, édesapám.
Hümmögött az öreg, fejét csóvál-

gatta, de megbékélt ezzel is. 
– No, lássuk csak, milyen csilla-

gász lettél! – mondta az öreg a legidõ-
sebb fiának. Gyere velem ki az udvarra!
Látod, mekkora nyárfa nõtt az udvar-
ban hét év alatt, amíg távol voltál? Mit
látsz ennek a fának a tetején?

– Egy fészket.
– És abban a fészekben mi van?
– Négy tojáson ül egy gólya. 
– No, látom fiam, jó mesterséget

választottál! Olyan messzire látsz el,
ameddig még halandó ember nem lá-
tott. Ebbõl a mesterségbõl megélhetsz! 

– Lássuk, te mit tudsz! – fordult a
legkisebb fiához, aki a rabló mestersé-
get tanulta ki. Mássz fel erre a fára, lopd
el a gólya alól a négy tojást, de úgy,
hogy a gólya észre ne vegye!

Alig mondta ezt ki az öreg, már
fenn is volt a fiú a fa tetején. Észre sem
vették, már is lejött a négy tojással. Az
öreg cigány fogta a négy tojást, és
egyenként az asztal négy sarkára rakta. 

– Ha olyan jó vadász vagy, ahogy
mondod – szólt a harmadik fiához, aki
a vadász mesterséget tanulta –, hunyd
be a fél szemedet, lõj bele az egyik to-
jásba, de úgy, hogy attól az egy lövéstõl
mind a négy tojás széjjelmenjen.
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Négy cigánylegény mesteségének 

fhaszna (Sáfár Sándor gyűjtése) 

Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy szegény, öreg cigányem- 
ber. Szegény feje az erdőbe járt dolgoz- 
ni, hogy a mindennapi betevő falatot 
megkeresse családjának. A vastagabb 
fákat kiválogatta, azokból teknőket, vá- 

lyúkat készített. Estére mindig úgy el- 
fáradt, hogy alig bírt hazacammogni is. 

Volt az öreg cigánynak négy naplo- 
pó, suhanc fia. Hiába kérte őket, hogy 
segítsenek a munkájában, legalább a sa- 
ját kenyerüket keressék meg, hiszen 
már mindegyik elmúlt tizenhét eszten- 
dős. Ők azonban nem hajlottak az apai 
szóra. Nem is bánta volna apjuk a lusta- 
ságukat, ha nem lett volna rettenetes ét- 
vágyuk. Otthon mindent felfaltak, ami 
csak ehető volt. 

Egyszer, mikor az öreg egyedül 
volt a feleségével, így szólt hozzá: 

— Hallod-e, öreg Mari! Tisztesség- 
ben megöregedtünk. Egész életünkben 
dolgoztunk, gürcöltünk mindketten, de 
egy megveszekedett krajcárt sem tud- 
tunk félretenni. Az öregség napról nap- 
ra jobban gyengíti erőinket. Egyszer 
majd annyira elgyöngülünk, mint az 
öreg fűzfa a patak partján, amely lassan 
korhadt, s a napokban dőlt ki. Itt van ez 
a négy erős, egészséges, de haszontalan 
fiú. Ha mi meghalunk, ki keres rájuk? 
Mondd nekik, hogy nemcsak őket, ha- 

nem téged is elcsaplak a háztól, ha nem 
tanulnak valami tisztességes mestersé- 
get! 

A fiúk elgondolkozta anyjuk sza- 
vain, majd a legidősebb azt mondta: 

— Igazad van, kedves jó anyám. 
Erős legényekké neveltetek bennünket, 
úgy dukál, hogy most már valami mes- 
terség után nézzünk, hogy öreg napjai- 
tokra nektek már ne legyen gondotok. 

Másnap az öregasszony feltarisz- 
nyázta az útra a négy fiát. A gyerekek 
fogadkoztak, hogy derék emberek lesz- 
nek, és amint tudnak, hazajönnek. 

Akkor elindultak kelet felé. Mentek 
mendegéltek, utakon innen, utakon túl, 

patakokon innen, patakokon túl, de 
még az Üveghegyen is túl, egészen ad- 
dig, amíg egy országos városhoz nem 
értek. A város közepén egy gyönyörű- 

  

2011. március 

séges nagy épületet láttak. Megkérdez- 
tek egy odavalósit, hogy miféle ház ez. 

— Ez bizony a király háza — felelte 
az idegen. 

— Várjatok itt rám, kedves testvé- 
reim — szólt a legidősebb testvér —, be- 
megyek én a királyhoz, hátha kapok tő- 
le valamilyen munkát. 

Úgy is tett. A királyhoz könnyen 
bejutott, mert ezt a királyt nem őrizték 
testőrök. 

— Szerencsés jó napot kívánok, fel- 
séges királyom! — köszönt a fiú bátor 
hangon a királynak. 

— Adjon Isten neked is fiam! Ugyan 
mi járatban vagy? 

— Én egy szegény cigánygyerek va- 
gyok. Messze országból vándoroltok és 
szeretnék valami mesterséget tanulni! 

— Jól van, kedves fiam! Nálam a 

csillagvizsgálást lehet megtanulni, mert 
én a csillagok királya vagyok. De hét év 
is beletelhet, amíg rendesen kitanítalak. 

— Szép mesterség lehet az. Ha meg- 
tanít rá, meghálálom. 

Ott is maradt a legény. A testvérei- 
nek meghagyta, hogy ha kitanulnak ők 
is egy-egy mesterséget, jöjjenek vissza 
érte. 

A három testvér fogta a cókmókját, 
továbbment. Addig mentek, mendegél- 
tek, amíg meg nem érkeztek a szabók 
királyának országába. A második testvér 
felment a szabók királyához. Elmondta, 
mi járatban van. A király fölfogadta hét 
évi szolgálatra, mert itt is ennyi idő kel- 
lett a mesterség kitanulásához. 

A harmadik gyerek a vadászok ki- 
rályához került, a legkisebb pedig a rab- 
lók királyához. A tanulási idő minde- 
nütt hét év volt. Mind a négy fiú szor- 
galmasan tanult. Észre sem vették jó- 
formán, már le is telt a hét esztendő. 

Mindegyik király felesége hozta nekik 
a bőséges útravalót, és mindegyik ki- 
rály inasa nyakukba akasztott egy átal- 
vetőt, tele aranypénzzel. A három fiata- 
labb fiú el is indult hazafelé. Hamaro- 
san megérkezett arra a helyre, ahol hét 
évvel ezelőtt elbúcsúztak egymástól. 
Felmentek a csillagok királyához. A 
legidősebb testvért is ellátták minden 
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jóval, a király pedig a nyakába akasztott 
egy átalvetőt tele aranypénzzel. Ezután 
együttesen indultak a testvére hazafelé. 
Szerencsésen hazaérkeztek. 

Megörült a két öreg, amikor meg- 
látta már elveszettnek hitt gyermekeit. 
A nagy öröm után az öreg cigány maga 
mellé ültette a gyerekeit, s így szólt 
hozzájuk: 

— Lássuk, ki milyen mesterséget ta- 
nult! MI lett belőled? — kérdi a legidő- 
sebb fiát. 

— Én bizony csillagvizsgáló lettem, 
kedves apám. 

— Hát te? — kérdezi a másik fiát. 
— Én szabó lettem — feleli az. 
— És te, fiam? — szólt a harma- 

dikhoz. 
— Én vadász. 
— No és te? — kérdi a legkisebbtől. 
— Én rabló, édesapám. 
Hümmögött az öreg, fejét csóvál- 

gatta, de megbékélt ezzel is. 
— No, lássuk csak, milyen csilla- 

gász lettél! — mondta az öreg a legidő- 
sebb fiának. Gyere velem ki az udvarra! 
Látod, mekkora nyárfa nőtt az udvar- 
ban hét év alatt, amíg távol voltál? Mit 
látsz ennek a fának a tetején? 

— Egy fészket. 
— És abban a fészekben mi van? 
— Négy tojáson ül egy gólya. 
— No, látom fiam, jó mesterséget 

választottál! Olyan messzire látsz el, 
ameddig még halandó ember nem lá- 
tott. Ebből a mesterségből megélhetsz! 

— Lássuk, te mit tudsz! — fordult a 

legkisebb fiához, aki a rabló mestersé- 
get tanulta ki. Mássz fel erre a fára, lopd 
el a gólya alól a négy tojást, de úgy, 
hogy a gólya észre ne vegye! 

Alig mondta ezt ki az öreg, már 
fenn is volt a fiú a fa tetején. Észre sem 
vették, már is lejött a négy tojással. Az 
öreg cigány fogta a négy tojást, és 
egyenként az asztal négy sarkára rakta. 

— Ha olyan jó vadász vagy, ahogy 
mondod — szólt a harmadik fiához, aki 

a vadász mesterséget tanulta —, hunyd 
be a fél szemedet, lőj bele az egyik to- 
jásba, de úgy, hogy attól az egy lövéstől 
mind a négy tojás széjjelmenjen. 
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A fiú behunyta fél szemét, rálõtt az
egyik tojásra, s attól az egy találattól
szétloccsant mind a négy tojás.

– Akkor lássuk a szabó tudomá-
nyát! Varrd össze ezt a négy tojást, fi-
am, de úgy, hogy észre se lehessen ven-
ni, hogy össze voltak törve!

A fiú pillanatok alatt összevarrta a
négy tojást, ahogy az apja kérte.

– Jól van, fiam, te is derék legény
vagy, jó munkát végeztél!

Akkor az öreg fogta a négy tojást,
odaadta a rablófiának, hogy vigye visz-
sza a fa tetejére, tegye vissza a gólya alá. 

Örült nagyon a két öreg, milyen
ügyesek lettek a gyerekeik. El is tartot-
ták õket a fiúk a mesterségükbõl úgy,
hogy az aranypénzhez nem is kellett
hozzányúlni. A két öreg nem is dolgo-
zott ezután semmit, egész nap csak a lá-
bukat lógatták. 

Lakott az õ országukban egy király.
Meghallotta egyszer, hogy az öreg ci-
gánynak milyen híres csillagvizsgáló
fia van. Magához hívatta a fiút.

– Volt nekem egy gyönyörûséges
szép lányom – mondja a legénynek.
Szép szeme még a napnál is szebben ra-
gyogott, s amerre lépett, lába nyomá-
ban rózsák fakadtak. Keze simogatá-
sától még a betegek is meggyógyultak.
Nagy keserûségemre azonban nyomta-
lanul eltûnt. Az egész világon kerestet-
tem, de sehol sem találták meg. Ha te
megtalálod, édes fiam, hozzád adom
feleségül, és mellé adom fele királysá-
gomat is. 

– Megpróbálom, felséges királyom
– felelte a fiú.

Felmászott a nagy Kõhegyre, és ott
szemére illesztette a távcsövét. Nézege-
tett szerteszéjjel, a világ legkisebb zu-
gába is, de bizony nem látta a királykis-
asszonyt. Visszament a királyhoz.

– Fölséges királyom, még a Po-
kolban is szertenéztem, de ott sem talál-
tam a királykisasszonyt, de még a
Mennyországban sem. Belenéztem
még Alsó-Indiába is, de ott sincs. Ke-
restem, ahol ország-világ van a földön,
de sehol nem láttam. 

Nagyon elszomorodott a király.
– Ne keseredjen el, felséges kirá-

lyom! Megpróbálkozom még egyszer,
hátha most nagyobb sikerrel járok. 

Elindult megint. Ment mendegélt,
egészen addig, amíg a tenger széléhez
nem ért. Ott elõvette a távcsövét, lete-
kintett a tenger fenekére. Hát… Bor-

zasztó borzasztója! Egyszer csak meg-
látja a nyolcvannyolc fejû sárkányt, és a
nála sínylõdõ szépséges királykisasz-
szonyt. Még a fejét is elfelejtette meg-
vakarni nagy meglepetésében. Haza-
szaladt a testvéreihez, elmondta nekik,
mit látott.

Azonnal szereztek egy nagy gályát,
azzal elindultak a tengeren. Pontosan
azon a helyen, ahol a sárkány tanyázott,
megállították a gályát. Acsillagvizsgáló
így szólt tolvajtestvéréhez:

– Kedves öcsém! Ugorj fejest a víz-
be! Ússz le a tenger fenekére. Ott meg-
találod a királylányt a sárkány rabságá-
ban. Hozd fel, de úgy, hogy a sárkány
észre ne vegye, mert ha észrevesz,
mindnyájunknak vége.

A rabló nem kérette magát. Beug-
rott a tengerbe. Leszállt annak fenekére,
és pillanatok alatt felhozta a királylányt.
Csakhogy a sárkány, amikor felébredt,
mégiscsak észrevette, hogy elrabolták a
királylányt. Nyomban a felszínen ter-
mett. Teljes erejével a gályára csapott,
de úgy, hogy az kétfelé hasadt tõle. 

– No most, öcsém – szólt a csillag-
vizsgáló szabó öccséhez –, ha most egy
pillanat alatt össze nem varrod a gályát,
mindannyian itt veszünk. 

Alig mondta ki, a szabó már össze
is varrta a gályát, de úgy, hogy abba egy
csepp víz sem tudott befolyni. 

Eveztek a part felé, ahogy csak tud-
tak. De a sárkány sem volt ám rest! Utá-
nuk iramodott. Már-már utolérte õket,
amikor a vadász fogta a puskát, és sze-
rencsésen lelõtte. Egyetlen lövésétõl a
sárkány véresen merült el a vízben.
Amikor kikötöttek, egyenesen a király-
hoz mentek. 

Mivel a király régen látta a lányát,
hisz húsz éve rabolta el a sárkány, meg-
nézte a lányának az anyajegyét, amirõl
milliók közül is meg lehetett ismerni:

– Igen, fiam, õ az én lányom!
Sírva borultak egymás nyakába.

Mikor már jól kisírták magukat, a király
azt mondta:

– Szerelmetes kislányom! Meg-
ígértem ennek a derék csillagvizsgáló-
nak, hogy hozzáadlak feleségül, ha
megtalál téged. Hozzámész-e édes
lányom?

A királykisasszony már eddig is
nézegette a csillagvizsgálót, tetszett ne-
ki nagyon. Szívesen borult a nyakába,
és boldogan mondta, hogy õ bizony a
felesége akar lenni.

– Nem éppen igazságos a döntés –
szólt a testvérek közül a rabló. A bá-
tyám csak meglátta a királykisasszonyt,
de én loptam el a sárkánytól. Ha én meg
nem szabadítom, még most is ott síny-
lõdik a sárkány rabságában. 

– Hát fiam, neked is van némi iga-
zad – mondja gondterhelten a király.

– Csak részben van igaza felséges
királyom – szólt közbe a vadász –, mert
ha én nem lövöm le a sárkányt, mind-
nyájan ott pusztulunk. 

– Neked is igazad van – felelte a
király.

– Nincs neki sem igaza! – szólt
utoljára a szabó. Ha én össze nem var-
rom a kettérepesztett gályát, mindnyá-
jan odavesztünk volna.

– Neked is igazad van – mondta a
király. 

– Mit lehet itt tenni? – gondolkozik
a király. Mind a négynek igaza van, de
neki csak egy lánya van. Õt nem szakít-
hatja négyfelé.

Végre észbe kap. Megkérdi tõlük:
– Melykõtök a legöregebb?
– A csillagvizsgáló – felelik egy-

szerre.
– Ti hárman kaptok tõlem egy-egy

darab birtokot, hogy gond nélkül megél-
hessetek rajta. Fõhercegnek lesztek. Fe-
leséget is szerzek mind a hármatoknak,
de a lányomat és a fél királyságomat a
legidõsebbhez adom, hogy ne legyen vi-
ta, oszt a lányom is õt választotta. 

A testvérek nagy örömmel egyez-
tek bele. A király ezután összehívta a
szomszédos országok királyait, az
összes fõ- és alhercegeket, grófokat és
bárókat, valamint a környéken található
minden cigányt, dolgos és lusta népet,
öreget és fiatalt. Csaptak olyan nagy la-
kodalmat, amilyen még addig nem volt.
Hétszer esküdtek meg a fiatalok. Nem
maradtak el a lakodalomról a võlegény
öreg szülei sem. Értük a király tizenkét
fogatú hintót küldött, és a lakodalmi
asztalnál maga mellé ültette õket. 

Hét nap és hét éjjel mulatták az
öregek és a fiatalok. A gyönyörû szép
lakodalomnak csak nem akart vége len-
ni, mert mulatozás közben a három test-
vér, a vadász, a szabó és a rabló is meg-
találja a párját. Aszomszédos országok-
ba való királylányokat vették feleségül.

Talán még ma is élnek, ha meg
nem haltak. 

Nagy Lajos
Szarvas, 1958.
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A fiú behunyta fél szemét, rálőtt az 
egyik tojásra, s attól az egy találattól 
szétloccsant mind a négy tojás. 

— Akkor lássuk a szabó tudomá- 
nyát! Varrd össze ezt a négy tojást, fi- 
am, de úgy, hogy észre se lehessen ven- 
ni, hogy össze voltak törve! 

A fiú pillanatok alatt összevarrta a 
négy tojást, ahogy az apja kérte. 

— Jól van, fiam, te is derék legény 
vagy, jó munkát végeztél! 

Akkor az öreg fogta a négy tojást, 
odaadta a rablófiának, hogy vigye visz- 
sza a fa tetejére, tegye vissza a gólya alá. 

Örült nagyon a két öreg, milyen 
ügyesek lettek a gyerekeik. El is tartot- 
ták őket a fiúk a mesterségükből úgy, 
hogy az aranypénzhez nem is kellett 
hozzányúlni. A két öreg nem is dolgo- 
zott ezután semmit, egész nap csak a lá- 
bukat lógatták. 

Lakott az ő országukban egy király. 
Meghallotta egyszer, hogy az öreg ci- 
gánynak milyen híres csillagvizsgáló 
fia van. Magához hívatta a fiút. 

— Volt nekem egy gyönyörűséges 
szép lányom — mondja a legénynek. 
Szép szeme még a napnál is szebben ra- 
gyogott, s amerre lépett, lába nyomá- 
ban rózsák fakadtak. Keze simogatá- 
sától még a betegek is meggyógyultak. 
Nagy keserűségemre azonban nyomta- 
lanul eltűnt. Az egész világon kerestet- 
tem, de sehol sem találták meg. Ha te 
megtalálod, édes fiam, hozzád adom 

feleségül, és mellé adom fele királysá- 
gomat is. 

— Megpróbálom, felséges királyom 
— felelte a fiú. 

Felmászott a nagy Kőhegyre, és ott 
szemére illesztette a távcsövét. Nézege- 
tett szerteszéjjel, a világ legkisebb zu- 
gába is, de bizony nem látta a királykis- 
asszonyt. Visszament a királyhoz. 

— Fölséges királyom, még a Po- 
kolban is szertenéztem, de ott sem talál- 

tam a királykisasszonyt, de még a 
Mennyországban sem. Belenéztem 
még Alsó-Indiába is, de ott sincs. Ke- 
restem, ahol ország-világ van a földön, 
de sehol nem láttam. 

Nagyon elszomorodott a király. 
— Ne keseredjen el, felséges kirá- 

lyom! Megpróbálkozom még egyszer, 
hátha most nagyobb sikerrel járok. 

Elindult megint. Ment mendegélt, 
egészen addig, amíg a tenger széléhez 
nem ért. Ott elővette a távcsövét, lete- 

kintett a tenger fenekére. Hát... Bor- 
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zasztó borzasztója! Egyszer csak meg- 
látja a nyolcvannyolc fejű sárkányt, és a 
nála sínylődő szépséges királykisasz- 
szonyt. Még a fejét is elfelejtette meg- 
vakarni nagy meglepetésében. Haza- 
szaladt a testvéreihez, elmondta nekik, 

mit látott. 

Azonnal szereztek egy nagy gályát, 
azzal elindultak a tengeren. Pontosan 
azon a helyen, ahol a sárkány tanyázott, 
megállították a gályát. A csillagvizsgáló 
így szólt tolvajtestvéréhez: 

— Kedves öcsém! Ugorj fejest a VÍZ- 
be! Ússz le a tenger fenekére. Ott meg- 
találod a királylányt a sárkány rabságá- 
ban. Hozd fel, de úgy, hogy a sárkány 
észre ne vegye, mert ha észrevesz, 

mindnyájunknak vége. 
A rabló nem kérette magát. Beug- 

rott a tengerbe. Leszállt annak fenekére, 
és pillanatok alatt felhozta a királylányt. 
Csakhogy a sárkány, amikor felébredt, 
mégiscsak észrevette, hogy elrabolták a 
királylányt. Nyomban a felszínen ter- 
mett. Teljes erejével a gályára csapott, 
de úgy, hogy az kétfelé hasadt tőle. 

— No most, öcsém — szólt a csillag- 
vizsgáló szabó öccséhez —, ha most egy 
pillanat alatt össze nem varrod a gályát, 
mindannyian itt veszünk. 

Alig mondta ki, a szabó már össze 
is varrta a gályát, de úgy, hogy abba egy 
csepp víz sem tudott befolyni. 

Eveztek a part felé, ahogy csak tud- 
tak. De a sárkány sem volt ám rest! Utá- 
nuk iramodott. Már-már utolérte őket, 

amikor a vadász fogta a puskát, és sze- 
rencsésen lelőtte. Egyetlen lövésétől a 
sárkány véresen merült el a vízben. 
Amikor kikötöttek, egyenesen a király- 
hoz mentek. 

Mivel a király régen látta a lányát, 
hisz húsz éve rabolta el a sárkány, meg- 
nézte a lányának az anyajegyét, amiről 
milliók közül is meg lehetett ismerni: 

— Igen, fiam, ő az én lányom! 
Sírva borultak egymás nyakába. 

Mikor már jól kisírták magukat, a király 
azt mondta: 

— Szerelmetes kislányom! Meg- 
ígértem ennek a derék csillagvizsgáló- 
nak, hogy hozzáadlak feleségül, ha 
megtalál téged. Hozzámész-e édes 
lányom? 

A királykisasszony már eddig is 
nézegette a csillagvizsgálót, tetszett ne- 
ki nagyon. Szívesen borult a nyakába, 
és boldogan mondta, hogy ő bizony a 
felesége akar lenni. 
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— Nem éppen igazságos a döntés — 
szólt a testvérek közül a rabló. A bá- 
tyám csak meglátta a királykisasszonyt, 
de én loptam el a sárkánytól. Ha én meg 
nem szabadítom, még most is ott síny- 
lődik a sárkány rabságában. 

— Hát fiam, neked is van némi iga- 
zad — mondja gondterhelten a király. 

— Csak részben van igaza felséges 
királyom — szólt közbe a vadász —, mert 
ha én nem lövöm le a sárkányt, mind- 
nyájan ott pusztulunk. 

— Neked is igazad van — felelte a 
király. 

— Nincs neki sem igaza! — szólt 
utoljára a szabó. Ha én össze nem var- 
rom a kettérepesztett gályát, mindnyá- 
jan odavesztünk volna. 

— Neked is igazad van — mondta a 
király. 

— Mit lehet itt tenni? — gondolkozik 
a király. Mind a négynek igaza van, de 
neki csak egy lánya van. Őt nem szakít- 
hatja négyfelé. 

Végre észbe kap. Megkérdi tőlük: 
— Melykőtök a legöregebb? 
— A csillagvizsgáló — felelik egy- 

szeITe. 
— Ti hárman kaptok tőlem egy-egy 

darab birtokot, hogy gond nélkül megél- 
hessetek rajta. Főhercegnek lesztek. Fe- 
leséget is szerzek mind a hármatoknak, 
de a lányomat és a fél királyságomat a 
legidősebbhez adom, hogy ne legyen vi- 
ta, oszt a lányom is őt választotta. 

A testvérek nagy örömmel egyez- 
tek bele. A király ezután összehívta a 
szomszédos országok királyait, az 
összes fő- és alhercegeket, grófokat és 
bárókat, valamint a környéken található 
minden cigányt, dolgos és lusta népet, 
öreget és fiatalt. Csaptak olyan nagy la- 
kodalmat, amilyen még addig nem volt. 
Hétszer esküdtek meg a fiatalok. Nem 
maradtak el a lakodalomról a vőlegény 
öreg szülei sem. Értük a király tizenkét 
fogatú hintót küldött, és a lakodalmi 
asztalnál maga mellé ültette őket. 

Hét nap és hét éjjel mulatták az 
öregek és a fiatalok. A gyönyörű szép 
lakodalomnak csak nem akart vége len- 
ni, mert mulatozás közben a három test- 

vér, a vadász, a szabó és a rabló is meg- 

találja a párját. A szomszédos országok- 
ba való királylányokat vették feleségül. 

Talán még ma is élnek, ha meg 
nem haltak. 

Nagy Lajos 
Szarvas, 1958. 
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OLVASSUNK CIGÁNYUL

Kodoj o baro dyelo, naj
slobodo te mukas amen: va-
risar sagda avla, ke kade in-
ke chi kana nas, te na avli-
nosas – sar Citrom Bandi
phendas mange, haj pe kado
platnikipe la butyako lageri
sityardas les. Angluno dyelo
kodoj, sagda trubuj te thoves
tut (but valyuvuri sas, pasha
jekhkaver, ande duj gleda, le
xivasle caviji sas, tela o che-
ri, pe le taboreski rig, kaj sas
le themesko drom). Vi kado
zurales baro dyelo – te si, te
na – hoj po xamasko trubuj
te les xas, hoj te ashol kattyi,
hoj vi ande kaver dyes te
ashol pe detehara kaj vio ka-
vevo, haj kaj le mizmeresko
xaben – kade, de vi feri kade
zhanas e bokh avri mukas,
haj o pharo gindo: naj so te
xas! Mashkar mure gada o
patavo dikhlom posotyake
dikhloske; hoj ando appelo-
no, ando zhape sagda la gle-
dako mashkar o lashoj; hoj
inke kana zumi den vi atun-
chi o lasho than pala si, ke
atunchi anda kekavako telu-
nipe den anda zumako dye-
so; amara rojako desto shaj
si avri kucisaras: sa kadal
kathar o Citrom Bandi si-
tyardom, haj vi me kade ker-
dom sar voj, lestar lom per-
dal lesko zhanipe. 

Chi kana chi patyajlomas,
pedig chachipe: chi khatikaj
naj kasave trajosko ingripe,
sar kathe ando lageri. Dosta
krujal te dikhas kaj o
Block’I, kaj beshen le dumu-
tane manusha. Pe lenge ko-
lyina sas jekh galbeno trin-
karfin, ande lende jekh baro
„L”, kado L kodi phenel,
von aviline anda Lettonija,
anda Rigake anavesko foro,
zhanglom avri. Mashkar len-

de dikhlom kasave manu-
shen, kastar jekh cerrea da-
rajlom. Dural te dikhav len,
sa dirzasle sas, sa phure sas,
sa shuke sas, sa melale sas,
vi inke milaje kade dicho-
nas, sar le shilajle shori. Sar-
te lengo sako pasuri khine
avna, haj lengi zor ande khi-
nipe sas. Kadal mishkisarin-
de manushen, kon sar jekh
pushelinde somnura sas, ka-
de bushonas: muzulmanuri,
sar me majzebejime avri
zhanglom. O Citrom Bandi
phendas mange: – Te dikhel
pe len o manush, zhaltar le
trajoski voja – phendas voj,
haj ande leski vorba sas cha-
chipe, som e andre vi dikh-
lom: de leste vi kaver tru-
bul. 

Haj kothe si zoripesko int-
rumento: ando Zeitzo sas
baro zoripe, so zhutisardas
amenge. Sas pasha mande
ande gleda vi kasave manu-
sha, haj o Citrom Bandi
phendas mange pa lende
majbut, kade zhanglom avri,
kon si von. Leste ashundom
kodi, hoj, „finnonge phenas
len”. Te pushes lendar, kon si
von, te phenen, – „fin Min-
kacs”, pe soste Munkacs si,
vaj „fin Sadarada”, haj kado
thanesko anav ungrika: – Sa-
toraljaujhely. O Citrom Ban-
di pinzhardas len, inke anda
butyako lageri, haj chi phe-
nel pa lende lasho. Sakaj
kothe si, kaj e butyikaj o
zhanipe, kaj o appalno ande
gleda, haj bandyardos angle-
pala phenen ande pende o
rudyipe. Kana kodi shaj phe-
nen amenge: – Shuri si
amende anda biknipe, – ame
chi ashunas pe len. Inke chi
atunchi chi ashunen pe
amen, te denas lenge zumi,

vaj goj, so lengi religija ne-
gacil. De atunchi anda soste
trajon? – shaj pushelas o ma-
nush, o Citrom Bandi kodi
phenas, chi trubul len te da-
ras. Haj kade si, shaj dikhin-
do, trajon. Mashkar jekhkav-
res le lettonca le biboldenga
shibasa vorbin, de zhanen vi
nyamcicka, slovacicka, haj
kon zhanel inke sar: feri
ungrika chi zhanen, te feri
shefto chi keren. Jokhar ka-
de pecipijas, kothe ingerdas
man e baxt. – Reds di jiddis?
(Zhanes boldicka shibasa) –
pushline mandar. Kana me
phendom lenge, chi zhanav:
kothe mukline man, kade
dikhline man sar o ajero. vaj
majnasuleske. Zumadon te
phenav, hoj len man sama,
de nas man baxt. – Di bist
nist ka jid, d’bist a segec –
kinosardine pengo shero, haj
me feri dikhlom shushes pe
lende, kadal manusha sostar
ashon pasha dulmutani bu-
tyi, te kathe naj khanchi sha-
jipe pe lasho shefto. Atunchi
pe kado dyes sas jekh kaver
perajipe, kana chi hatyardom
man mishto, sarte ma chi
somas biboldo, ke le bibolde
avri dikhline man, ke chi
zhanglom zhidovickona shi-
basa, ande biboldickone
koncentracishosko lageri,
kade arakhlom kadi. 

Ande kaver dyes chudisar-
dom pe kodi, hojo Citrom
Bandi sosko sas. Akar ande
butyi, akar tele slobodno
vrama butvar ashindom les-
tar, haj sigo sityardom leski
gilyi, so andas anda butyako
slugipe, anda bezexindo gru-
po pesa. „Uk-rajna föld-jen
mi ak-nat szedunk/De gya-
vak mi ott sem le-szunk” –
kade sas, haj zurales kam-

lom paluno kotor: „S ha el-
hull egy baj-tars, egy jo cim-
bora/Azt u-zenjuk majd ha-
za/Hogy/Barmi var re-ank/-
Dra-ga szep ha-zank/Hut-le-
nek nem le-szunk, nem so-
ha.” ashundyol. Shukar sas,
chaches, haj la gilyako takto,
haj la gilyaki vorba bara zo-
rasa avilas pe man, – feri le
shingales avilas ande muri
godyi, kon kana ame ando
tradino sas, haj voj serosa-
ravdas pe kodi, hoj ame un-
grura sam: vi len o them be-
zexardas. Vi kado jokhar av-
ri phendom leske. Chi arakh-
las kasavi vorba palpale te
phenel, jekh cerra xojarnyi-
ko avlas. Ande kaver dyes
sas variso dyelo, sostar pale
voj flujisardas, haj gilyabe-
las kadi gilyi, sarte chi khan-
chi chi avilinosas. Sas les
jekh gindo, hoj phirela ande
Nefelejcs vulyicako drom –
kothe beshel voj khere, haj
kadi vulyica kasavo butvar
pomonisardas, haj vi me kot-
he kamlomas te zhav, de me
kadi vulyica jekh cina vulyi-
cake pinzhardom, so kothe
sas kaj sas Keleti Treno sta-
cija. Butvar phendas mange
pinzharde kasave than, plac-
cura, vulyici, kher, haj pe
lende sas reklamosko iskiri-
pe, sar voj phendas pe la
„Peshtake nurura”, haj m
epe kodi kodi phendom, ka-
save nurura aba naj majbut,
anda tunyarikoski kris, haj le
bomburi kathe-kothe tele
nasulisardine o foro. Ashun-
das man, de kade dikhlom,
chi fajas les som e phendom
leske. Kaver dyes pale phen-
das peski vorba, pa o muro. 

Kon shaj pinzharel la zo-
rake butfalipe, haj shaj alo-
sardom ando Zeitzo. Ashun-
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dom paj dulmutane butya,
paj so avla, haj but, zurales
but ashundom, de shaj phe-
nav, khatikaj nashtig ashun-
damas, sar mashkar e robu-
ra, kade dichol, paj slobod-
ipe, haj kade gindij vi kadi
shaj zhanos te phenav. Pale
kavera manusha ande phe-
rasi, line voja. Pale kavera
manusha ande pherasi, line
voja. Vi me ashundom kadi,
shukares. Si e dyeses jek
chasura, kana anda fabrika
khere resas, haj mashkar e
ratyako appelsko chasura
perel, jek kasavo chasura
kodi keres so kames, ando
lagero som e sagda zurales
zhukardom haj kamlom –
kado e ratyako xabenesko
chasura. 

Pej bar mashkar e but ma-
nusha gelom perdal, kana
varikon mange avilas, telal
bari stadyi, cine jakha dikhe-
nas pe ma, opre po nakh, an-
da musura. – Nini – dam du-
ma, jokharsa ke voj pe ma,
me pe les: po bibaxtalo ma-
nush pinzhardom. Vi loass-
hajlas kade dicholas, haj
pushlas, kaj si muro than kaj
sovav. Phendom, ando bolck
V. – Sunusarav – ke voj na
kothe beshel. Vatyilas pe
„chi dikhel e pinzhardon”,
haj kana phendom leske chi
me, chi zhanav, sostar ker-
dyilas brigaslo. – Xasajlam,
savorazhene xasajlam – kadi
phendas, haj mishkilas pes-
ko shero. Palakodi jokharsa
feri losshajlas leski musura.
Atunchi pushlas: – Zhanel –
e, so penel kathe – haj pe
lesko kolyin sikadas – U? –
Phendom leske, sartena zha-
nav: ungar, ungroj. – Na –
phendas voj –: unschulding
–, chi kerdas khanechi „bi-
da”, maj assalas opre, haj
shero kerdas, sar kaske
zurales mishto perel varisar
kaske zurales mishto perel
varisar kado gindo, chi zha-
nav, sostar. Vi kado dikhlom
vi pe kavera palakodi, kastar
majpalal kadi pherasa
ashundom, anglunes inke

butivar, ando tabori: sar va-
risosi zor cirdenas anda late
– pe kadi sikadas sagda kodo
assaipe, haj pe musuri sar
kolyon, kodo dukhalimasko
assaipe, vatunchi varisar sar
lossanas. 

Sar kadi pherasa sodevar
phende jekhavreske, sar ka-
na zurales kaj ilo shunen va-
risoski gilyi, vady varisosko
pecipe shunel o manush. 

De vi pe kodol o lashipe
dikhlom: vi von pe kodi sas,
hody lashe roburenge te si-
kanen pe andre. Chi jek vor-
ba, kadi trubusardas te ke-
ren, kade te phenav, o trajo.
Te sakon meg sas, maj skur-
to sas o appel – feri ang-
lunes. Te sigo keras nutyi,
atunchi chi maren amen. 

Vatunchi anglunes, kodi
patyav, vatunchi na feri kado
nyeripe kerdas amare gindu-
ra, kadi patyivasa shaj phe-
nav. Kathe si e butyi, e bu-
tyako angluno palamizmeri,
kadi te phenav: jek zibano
barr trubusardas te kidas
avri.

Te Citrom Bandi palakodi
– o shingalo, majloko sas voj
muklas – tele lam e gadac
(atunchi anglunes dikhlom
leski kalyi morchi, telal kosi,
bare zora haj vi jek dako
somno telal pesko stungo
kolyin), kodi phendas: – te
sikavas kadalenge, so zha-
nen e peshtake! Kadi vi kade
hatyardas. Haj shaj phenav
ande muro vas anglunes hu-
tyildom sastruni furka, vi
amare xanrale haj vi e fab-
rake manusha mishto dicho-
nas, haj vi amari zor maj si-
go sas. Ande vrami varisos-
ko phabardesko hatyaripe
hatyardom pe muri palma,
haj kodi dikhlom mure naja
sa ratvalej; duma das amaro
xanralo: – Was ist denn los?
– haj me assajlom haj sika-
dom muri palma; pe soste
voj, jokharsa zurales xojar-
nyikos, haj vi pe pushkako
brechinari cirdas jek, kodi
kamlas: – Arbeiten! Aber
los! – atunchi vi me boldom

man. Haj aba kodi dikhlom:
kana naj pema leske jakha,
sar shaj lav jek-jek cino ho-
dinipe, sar shaj lav maj cerra
po lapato, pe hunava, pe
sastruni furka, shaj phenav
majpalal but sityilom.

Ande butya so kerdom.
Dekaj si anda kadi haszna? –
Sar jokhar inke, seroj, o „ha-
tyardo” pushlas. Phenav: va-
riso bida sas kathe. Jek vorba
mange shaj kerdyilasas vari-
so. So shaj xajajvas pe jek-
havreste, te gindisardas? – O
hatyaripe kathe sas amamca
vi kathe ando robipe. 

Dekadal hatyaripe inke chi
mishkindas khanchi. Inke vi
o zibano gelas, te angle dikh-
lom, ande dur kothe gindi-
sardom o celo, haj ande
somnakuni vrama, sar Cit-
ron Bandesa khardam, Zeitz
pasha bax zurales lashe tha-
neske dicholas – kana slo-
bodil o trajo.

Pek kurko duar dopash
manro, trivar trito, shtarto fe-
ri duvar. Zulage. Pek kurko
kirado kaolomperi (shav ko-
tora, kaj kado zulage aba
nashtig phirel); pek kurko
thudaslo xaben. Zurales zo-
res trubuj te ushtyas opre ke
ushtyaven amen haj kadi xo-
lyi, e detehara, haj e tati ka-
feva sigo bistravel (av sigo
godyaver kaj e latrina, ke
sigo: „Appel!” Antreten! –
ashundyol palpale o cicipe).
E deteharako appel sagda
skurtoj, ke zhukarel e butyi.
La fabrako jek kapuva, so
vame robura shaj hasznali-
jas, kathar pa bar odrom pe
stungo rig, pek bulxi mal re-
sas, kathar amaro tabori
desh-deshupanzh minutura
si: aba dural glasura xasajli-
pe ashundyon: e fabrika del
tu dyes – e mashinenca aba
foroj. 

E gropa, e xar but urale
aven. Lesko anav – zhang-
lom telal angluno xaben –
„brabag”, so o „Braun-kohl-
benzin aktiengesellschaft”
anaveske „varikana inke vi
pej tözdhe skurtes kharen”

kade ashundom, haj vi si
kade kodole manushes kon
anda peski posotyi varisosko
manro las avri, kastar e vorbi
avile, les sas kuch liz de voj
chikana chi phendas.

Ashunav – haj vi e sung
anda kade serosardas man pe
csepelesko ilajesko than –, vi
kathe benzino kamen te ke-
ren, kade hody na anda ulej,
anda kalyo angar te len. O
gindo lasjo sas – de na kadi
zhukaren mandar. O arbeits-
kommando sagda lasho pu-
shipe. Ek cerra pe hunava,
pe chokanura kamen majfe-
der haj ande chik taven e lit-
tura haj peske amala e finnu-
ri.

E „antreten” vorkbake an-
dekh dyes feri jokhar si anda
uchipe shukar lungi gilya:
ratyi, kanak here resel o ma-
nush. Ande najipesko than
Citrom Bandi jek: – zhantar
kathar, muzulmanuri! –
Cipisaripesa kerelé than, haj
najma kasavo variso, so shaj
garavos angla leste. – Vi tyo
kar thov, kothe beshel e
zhuv! – del duma, haj me as-
sandos kerav so kamel. Aka-
nak aven kodol chasura: ko-
dol butya, e pherasa vady
vatyipe sakones feri jek
somno shaj shinavel ando
dopash. Maj: – Appel! – feri
baxtalo pushipe zhi kaj. De
paal jek, duj trin chasura (vi
e lampi avri phanbinas) ba-
roj o nashipe kaj e cerhaki
rig, pasha duj rig „boxok” si.
Palakodi e cerha tunyarikoj
– kadi e vorbenge chasura,
paj slobodipe. Shaj zhang-
lom: khere sakon boldoga
sas, haj vi baruvale vi ashun-
dom so xan khere. 

Phende – pasoste majpalal
palakodi chashundom aba –,
hody ande zumi, phenen,
drab shon „bromo” te na
avas xolyarnyikura. Vi o Cit-
rom Bandi phenel e Nefe-
lejcs vulyica e nura – haj e
„peshtake zhulyan”.

– folytatjuk –
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dom paj dulmutane butya, 
paj so avla, haj but, zurales 
but ashundom, de shaj phe- 
nav, khatikaj nashtig ashun- 
damas, sar mashkar e robu- 

ra, kade dichol, paj slobod- 
ipe, haj kade gindij vi kadi 
shaj zhanos te phenav. Pale 
kavera manusha ande phe- 
rasi, line voja. Pale kavera 
manusha ande pherasi, line 
voja. Vi me ashundom kadi, 
shukares. Si e dyeses jek 
chasura, kana anda fabrika 

khere resas, haj mashkar e 
ratyako appelsko chasura 
perel, jek kasavo chasura 
kodi keres so kames, ando 

lagero som e sagda zurales 
zhukardom haj kamlom — 
kado e ratyako xabenesko 
chasura. 

Pej bar mashkar e but ma- 
nusha gelom perdal, kana 
varikon mange avilas, telal 
bari stadyi, cine jakha dikhe- 
nas pe ma, opre po nakh, an- 
da musura. — Nini — dam du- 
ma, jokharsa ke voj pe ma, 
me pe les: po bibaxtalo ma- 
nush pinzhardom. Vi loass- 
hajlas kade dicholas, haj 
pusblas, kaj si muro than kaj 
sovav. Phendom, ando bolck 

V. — Sunusarav — ke voj na 
kothe beshel. Vatyilas pe 
,chi dikhel e pinzhardon", 
haj kana phendom leske chi 
me, chi zhanav, sostar ker- 

dyilas brigaslo. — Xasajlam, 
savorazhene xasajlam — kadi 
phendas, haj mishkilas pes- 
ko shero. Palakodi jokharsa 
feri losshajlas leski musura. 
Atunchi pusblas: — Zhanel — 
e, so penel kathe — haj pe 
lesko kolyin sikadas — U? — 
Phendom leske, sartena zha- 

nav: ungar, ungroj. — Na — 
phendas voj —: unschulding 
—, chi kerdas khanechi ,,bi- 

da", maj assalas opre, haj 
shero kerdas, sar kaske 

zurales mishto perel varisar 
kaske zurales mishto perel 
varisar kado gindo, chi zha- 
nav, sostar. Vi kado dikhlom 

vi pe kavera palakodi, kastar 
majpalal . kadi  pherasa 
ashundom, anglunes inke 
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butivar, ando tabori: sar va- 

risosi Zor cirdenas anda late 
— pe kadi sikadas sagda kodo 
assaipe, haj pe musuri sar 
kolyon, kodo dukhalimasko 
assaipe, vatunchi varisar sar 
lossanas. 

Sar kadi pherasa sodevar 
phende jekhavreske, sar ka- 
na zurales kaj ilo shunen va- 
risoski gilyi, vady varisosko 
pecipe shunel o manusb. 

De vi pe kodol o lashipe 
dikhlom: vi von pe kodi sas, 
hody lashe roburenge te si- 
kanen pe andre. Chi jek vor- 
ba, kadi trubusardas te ke- 

ren, kade te phenav, o trajo. 
Te sakon meg sas, maj skur- 
to sas o appel — feri ang- 
lunes. Te sigo keras nutyi, 
atunchi chi maren amen. 
Vatunchi anglunes, kodi 

patyav, vatunchi na feri kado 
nyeripe kerdas amare gindu- 
ra, kadi patyivasa shaj phe- 
nav. Kathe si e butyi, e bu- 
tyako angluno palamizmeri, 
kadi te phenav: jek zibano 
barr trubusardas te kidas 
avri. 

Te Citrom Bandi palakodi 
— o shingalo, majloko sas voj 
muklas — tele lam e gadac 
(atunchi anglunes dikhlom 
leski kalyi morchi, telal kosi, 

bare zora haj vi jek dako 
somno telal pesko stungo 
kolyin), kodi phendas: — te 
sikavas kadalenge, so zha- 
nen e peshtake! Kadi vi kade 
hatyardas. Haj shaj phenav 
ande muro vas anglunes hu- 
tyildom sastruni furka, vi 
amare xanrale haj vi e fab- 
rake manusha mishto dicho- 
nas, haj vi amari zor maj si- 
go sas. Ande vrami Vvarisos- 
ko phabardesko hatyaripe 
hatyardom pe muri palma, 
haj kodi dikhlom mure naja 
sa ratvalej; duma das amaro 
xanralo: — Was ist denn los? 
— haj me assajlom haj sika- 
dom muri palma; pe soste 
voj, jokharsa zurales xojar- 
nyikos, haj vi pe pushkako 
brechinari cirdas jek, kodi 
kamlas: — Arbeiten! Aber 
los! — atunchi vi me boldom 

man. Haj aba kodi dikhlom: 
kana naj pema leske jakha, 
sar shaj lav jek-jek cino ho- 
dinipe, sar shaj lav maj cerra 
po lapato, pe hunava, pe 
sastruni furka, shaj phenav 
majpalal but sityilom. 
Ande butya so kerdom. 

Dekaj si anda kadi haszna? — 
Sar jokhar inke, seroj, o , ha- 

tyardo" pushlas. Phenav: va- 
riso bida sas kathe. Jek vorba 
mange shaj kerdyilasas vari- 
so. So shaj xajajvas pe jek- 
havreste, te gindisardas? — O 
hatyaripe kathe sas amamca 
vi kathe ando robipe. 

Dekadal hatyaripe inke chi 
mishkindas khanchi. Inke vi 
o zibano gelas, te angle dikh- 
lom, ande dur kothe gindi- 
sardom o celo, haj ande 
somnakuni vrama, sar Cit- 

ron Bandesa khardam, Zeitz 

pasha bax zurales lashe tha- 
neske dicholas — kana slo- 
bodil o trajo. 

Pek kurko duar dopash 
maniro, trivar trito, shtarto fe- 

ri duvar. Zulage. Pek kurko 
kirado kaolomperi (shav ko- 
tora, kaj kado zulage aba 
nashtig phirel; pek kurko 
thudaslo xaben. Zurales zo- 
res trubuj te ushtyas opre ke 
ushtyaven amen haj kadi xo- 
lyi, e detehara, haj e tati ka- 
feva sigo bistravel (av sigo 
godyaver kaj e latrina, ke 
sigo: , Appel!" Antreten! — 
ashundyol palpale o cicipe). 
E deteharako appel sagda 
skurtoj, ke zhukarel e butyi. 
La fabrako jek kapuva, so 
vame robura shaj hasznali- 
jas, kathar pa bar odrom pe 
stungo rig, pek bulxi mal re- 
sas, kathar amaro tabori 

desh-deshupanzh minutura 
si: aba dural glasura xasajli- 
pe ashundyon: e fabrika del 
tu dyes — e mashinenca aba 
foroj. 

E gropa, e xar but urale 
aven. Lesko anav — zhang- 
lom telal angluno xaben — 
, brabag", so o , Braun-kohl- 
benzin aktiengesellschaft" 
anaveske , varikana inke vi 

pej tözdhe skurtes kharen" 
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kade ashundom, haj vi si 
kade kodole manushes kon 
anda peski posotyi varisosko 
manro las avri, kastar e vorbi 

avile, les sas kuch liz de voj 
chikana chi phendas. 
Ashunav — haj vi e sung 

anda kade serosardas man pe 
csepelesko ilajesko than —, vi 
kathe benzino kamen te ke- 
ren, kade hody na anda ulej, 
anda kalyo angar te len. O 
gindo lasjo sas — de na kadi 
zhukaren mandar. O arbeits- 
kommando sagda lasho pu- 
shipe. Ek cerra pe hunava, 
pe chokanura kamen majfe- 
der haj ande chik taven e lit- 
tura haj peske amala e finnu- 
ri. 

E , antreten" vorkbake an- 
dekh dyes feri jokhar si anda 
uchipe shukar lungi gilya: 
ratyi, kanak here resel o ma- 
nush. Ande najipesko than 
Citrom Bandi jek: — zhantar 
kathar, . muzulmanuri!  — 

Cipisaripesa kerelé than, haj 
najma kasavo variso, so shaj 
garavos angla leste. — VI tyo 
kar thov, kothe beshel e 

zhuv! — del duma, haj me as- 
sandos kerav so kamel. Aka- 
nak aven kodol chasura: ko- 
dol butya, e pherasa vady 
vatyipe sakones feri jek 
somno shaj shinavel ando 
dopash. Maj: — Appel! — feri 
baxtalo pushipe zhi kaj. De 
paal jek, duj trin chasura (vi 
e lampi avri phanbinas) ba- 
roj o nashipe kaj e cerhaki 
rig, pasha duj rig , boxok" si. 
Palakodi e cerha tunyarikoj 
— kadi e vorbenge chasura, 
paj slobodipe. Shaj zhang- 
lom: khere sakon boldoga 
sas, haj vi baruvale vi ashun- 
dom so xan khere. 
Phende — pasoste majpalal 

palakodi chashundom aba —, 
hody ande zumi, phenen, 
drab shon ,bromo" te na 
avas xolyarnyikura. VI o Cit- 
rom Bandi phenel e Nefe- 
lejcs vulyica e nura — haj e 
,peshtake zhulyan". 

— folytatjuk — 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. A pályázat célja

A támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek önazo-
nosságának megõrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szel-
lemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzeti
és etnikai kisebbségi érdekképviseleti célokra nyújtható. 

II. A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó, 2008. december 31-
ig nyilvántartásba vett, alapszabály/alapító okiratuk szerint
oktatási, kulturális (pld. közmûvelõdési, közgyûjteményi,
mûvészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet
ellátó, nemzeti és etnikai kisebbségi társadalmi szervezetek
(egyesületek), alapítványok, közalapítványok.

Nem pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok és a
pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

A jelen pályázat a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továb-
biakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel
az államháztartás alrendszerébõl származó támogatást az
államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre
tekintettel a nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet
támogatásban a Knyt. 6. §-ában nevesített személyek és
szervezetek.  

A Knyt. és az azt végrehajtó 67/2008.(III.29.) Kormány-
rendelet felhatalmazása alapján a pályázatot befogadó szerv
kezeli a pályázók adatait, és köteles megküldeni a pályázati
eljárásokkal kapcsolatos, a Knyt.-ben és a végrehajtó Kor-
mányrendeletben meghatározott adatokat az adatok közzé-
tételének helyéül szolgáló honlapot mûködtetõ Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztériumnak.

Egy pályázó intézmény/szervezet saját magára vo-
natkozóan kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen ki-
írás keretében.

III. A pályázat jellege

A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhetõ el. 

IV. A rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
2011. évben 125 millió forint.

V. A pályázattal igényelhetõ támogatás formája, módja,
összege

A pályázó mûködési támogatásnak minõsülõ, vissza
nem térítendõ, bruttó támogatásban részesül, melybõl ál-
talános forgalmi adó nem igényelhetõ vissza. (Amennyiben
a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támo-
gatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.) A
támogatás folyósítására elõfinanszírozás formájában, egy
összegben, banki átutalással kerül sor. A pályázatban igé-
nyelhetõ támogatási összeg: alsó határa: 50 000 Ft – felsõ
határa: 5 000 000 Ft. A támogatás felhasználásának idõ-
tartama: 2011. január 1. napjától 2011. december 31.
napjáig terjedõ idõszak. A pályázat benyújtásához saját
forrás nem szükséges. 

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási
határidõ:

A támogatás elszámolása során mûködési költségként
elszámolhatóak a szervezeti mûködést megalapozó, kiszol-
gáló, fejlesztõ és adminisztráló, a törvényeknek való megfe-
lelést segítõ és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) fel-
tételeinek biztosítása érdekében felmerült mûködési kiadá-
sok (költségek). Így különösen a személyi juttatások, dologi
kiadásként a rezsi típusú költségek, üzemeltetési kiadások
(fûtés, gáz-, víz-, áram szolgáltatás költségei), továbbá a bér-
leti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség. A támogatási összeg
felhasználásának és elszámolásának határidejét a támogatási
szerzõdés tartalmazza.

VII. A pályázatok benyújtásának módja,
helye és határideje

A pályázat kizárólag a www.wekerle.gov.hu honlapról
letölthetõ pályázati adatlapon, papíralapon, lefûzve, magyar
nyelven nyújtható be – három példányban, melybõl egy ere-
deti. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közöl-
teknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap

A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
2011. évi költségvetési támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
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társadalmi szervezetek támogatására közzéteszi az alábbi pályázatot. 

I. A pályázat célja 

A támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek önazo- 
nosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szel- 
lemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzeti 
és etnikai kisebbségi érdekképviseleti célokra nyújtható. 

II. A Pályázók köre 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
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az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az 
államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre 
tekintettel a nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet 
támogatásban a Knyt. 6. §-ában nevesített személyek és 
szervezetek. 

A Knyt. és az azt végrehajtó 67/2008.(III.29.) Kormány- 
rendelet felhatalmazása alapján a pályázatot befogadó szerv 
kezeli a pályázók adatait, és köteles megküldeni a pályázati 
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Egy pályázó intézmény/szervezet saját magára vo- 
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IV. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 
2011. évben 125 millió forint. 

V. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, 
összege 

A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza 
nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből ál- 
talános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben 
a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támo- 
gatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.) A 
támogatás folyósítására előfinanszírozás formájában, egy 
összegben, banki átutalással kerül sor. A pályázatban igé- 
nyelhető támogatási összeg: alsó határa: 50 000 Ft — felső 
határa: 5 000 000 Ft. A támogatás felhasználásának idő- 
tartama: 2011. január 1. napjától 2011. december 31. 
napjáig terjedő időszak. A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. 

VI. Elszámolható költségek köre, az elszámolási 
határidő: 

A támogatás elszámolása során működési költségként 
elszámolhatóak a szervezeti működést megalapozó, kiszol- 
gáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfe- 
lelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) fel- 
tételeinek biztosítása érdekében felmerült működési kiadá- 
sok (költségek). Így különösen a személyi juttatások, dologi 
kiadásként a rezsi típusú költségek, üzemeltetési kiadások 
(fűtés, gáz-, víz-, áram szolgáltatás költségei), továbbá a bér- 
leti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség. A támogatási összeg 
felhasználásának és elszámolásának határidejét a támogatási 
szerződés tartalmazza. 

VII. A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje 

A pályázat kizárólag a www.wekerle.gov.hu honlapról 
letölthető pályázati adatlapon, papíralapon, lefűzve, magyar 
nyelven nyújtható be — három példányban, melyből egy ere- 
deti. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közöl- 
teknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap 
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minden kérdésére választ adva és a kötelezõ mellékletek csa-
tolásával kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható, kézzel írott pályázatok feldol-
gozására nincs lehetõség. Az adatlap mellékleteit folyama-
tosan megszámozott oldalakkal, tartalomjegyzékkel ellátva
kell benyújtani.

A pályázat beadási határideje: 2011. április 29. (péntek)

A beadás határidejénél a postai bélyegzõ dátumát
vesszük figyelembe. A pályázatot (adatlap + mellékletek)

postai úton tértivevényes ajánlott levélben kell benyújtani az
Alapkezelõ címére: Wekerle Sándor Alapkezelõ Egyházi
és Nemzetiségi Támogatások Fõosztálya Nemzetiségi Tá-
mogatások Osztálya 1088 Budapest, Múzeum utca 17.

A borítékon kérjük feltüntetni: ,,társadalmi szervezet
mûködési támogatására”

További információ az Alapkezelõ e-mail címén
(info@wekerle.gov.hu, továbbá a (1) 301 3200 ügyfél-
szolgálati telefonszámon kérhetõ. 

A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez
azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a rendvédel-
mi vagy rendészeti (tûzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rend-
õrség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhe-
lyezkedni.

A tábor idõtartama: 2011. július 18–22.

Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szak-
középiskola

A résztvevõk áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek
munkájáról, a felvételi követelményekrõl. A tábor a részt-
vevõk számára térítésmentes. A jelentkezés elfogadásáról
értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:

– gimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán
2011 szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12. ta-
nulmányi évfolyamot, vagy

– érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a
20. életévüket

Beküldendõ:
1. önéletrajz
2. a 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány

másolata (az idén érettségizõ esetén) 
vagy

3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett
4. támogató nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzat-

tól vagy cigány civil szervezettõl, ennek hiányában a
település jegyzõjétõl.

Jelentkezési határidõ: 2011. június 27.

Cím:
Belügyminisztérium Civilkapcsolati Osztály,

1903 Budapest, Pf. 314

További információ kérhetõ:
Rostás Krisztina, romaügyi referenstõl

Tel.: 06-1/441-11-57

Rendészeti pályára irányító tábor
cigány származású tanulók részére

Felhívás szakmai gyakorlatra
A Színes Gyöngyök Egyesület olyan romológia vagy néprajz szakos hallgatókat keres, akik szívesen végeznének a
baranyai beások szokásaival kapcsolatos kutatásokat.

Amit kínálunk:
módszertani segítség, konzultációs lehetõség
kutatásszervezésben nyújtott segítség
részvételi lehetõség az egyesület Roma hagyományok és hiedelmek címû konferenciasorozatán elõadóként az
elkészült írások elhelyezése az egyesület honlapján

igazolás szakmai gyakorlatról
Amit várunk:

érdeklõdés a beás hagyományok iránt, ezen belül is elsõsorban a család, nõi és férfi szerepek, valamint a nevelés
témája iránt
alapvetõ kutatásmódszertani ismeretek
hallgatói jogviszony

További információ és jelentkezés: info@szinesgyongyok.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
  

minden kérdésére választ adva és a kötelező mellékletek csa- 
tolásával kell benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem 
alakjában nem változtatható, kézzel írott pályázatok feldol- 
gozására nincs lehetőség. Az adatlap mellékleteit folyama- 
tosan megszámozott oldalakkal, tartalomjegyzékkel ellátva 
kell benyújtani. 

A pályázat beadási határideje: 2011. április 29. (péntek) 

A beadás határidejénél a postai bélyegző dátumát 
vesszük figyelembe. A pályázatot (adatlap -- mellékletek) 

postai úton tértivevényes ajánlott levélben kell benyújtani az 
Alapkezelő címére: Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi 
és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Tá- 
mogatások Osztálya 1088 Budapest, Múzeum utca 17. 

A borítékon kérjük feltüntetni: , társadalmi szervezet 

működési támogatására?" 

További információ az Alapkezelő e-mail címén 
(infoggwekerle.gov.hu, továbbá a (1) 301 3200 ügyfél- 
szolgálati telefonszámon kérhető. 
  

  

baranyai beások szokásaival kapcsolatos kutatásokat. 

Amit kínálunk: 
e módszertani segítség, konzultációs lehetőség 
e kutatásszervezésben nyújtott segítség 

elkészült írások elhelyezése az egyesület honlapján 
igazolás szakmai gyakorlatról 

Amit várunk: 

témája iránt 
e alapvető kutatásmódszertani ismeretek 
e hallgatói jogviszony   

Felhívás szakmai gyakorlatra 
A Színes Gyöngyök Egyesület olyan romológia vagy néprajz szakos hallgatókat keres, akik szívesen végeznének a 

e részvételi lehetőség az egyesület Roma hagyományok és hiedelmek című konferenciasorozatán előadóként az 

e érdeklődés a beás hagyományok iránt, ezen belül is elsősorban a család, női és férfi szerepek, valamint a nevelés 

További információ és jelentkezés: infoggszinesgyongyok.hu     

Rendészeti pályára irányító tábor 

cigány származású tanulók részére 

  

A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez 
azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a rendvédel- 
mi vagy rendészeti (tűzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rend- 
őrség, büntetés-végrehajtás) szerveknél szeretnének elhe- 
lyezkedni. 

A tábor időtartama: 2011. július 18-22. 

Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szak- 
középiskola 

A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek 
munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a részt- 
vevők számára térítésmentes. A jelentkezés elfogadásáról 
értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot. 

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik: 

— gimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán 
2011 szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12. ta- 
nulmányi évfolyamot, vagy 
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— érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 
20. életévüket 

Beküldendő: 
1. önéletrajz 
2. a II. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány 

másolata (az idén érettségiző esetén) 
vagy 

3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett 
4. támogató nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzat- 

tól vagy cigány civil szervezettől, ennek hiányában a 
település jegyzőjétől. 

Jelentkezési határidő: 2011. június 27. 

Cím: 
Belügyminisztérium Civilkapcsolati Osztály, 

1903 Budapest, Pf. 314 

További információ kérhető: 

Rostás Krisztina, romaügyi referenstől 
Tel.: 06-1/441-11-57 
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OLVASSUNK MAGUNKRÓL! 
Kedves Olvasóink! 

  

  

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

A nagy érdeklődésre való tekintettel új kezdeményezést indítunk 
Olvassunk magunkról! címmel.   
m Szeretné megismertetni települése hagyományait másokkal is? 

m Ismer szakmai és regionális összefogást, a szervezetek közötti 
együttműködés kialakítását szolgáló modellértékű programokat? 

m Kulturális programon vett részt és jól érezte magát? 

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

Fesztivál, falunap, képzési program, szakmai együttműködés? 

Írjon róla, hogy mások is megtudják! 

Várjuk olvasóink írásait a településükön, a megyéjükben, a 
régióban történő eseményekről!     

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

A Szerkesztőség 

  

mEZZGÉSS zzz ez Z EZ EZZEZEZZEZZEZEZZEZEEZEET a "et 7 TS 

MEGRENDELŐ ; 
Megrendelem az LD című roma lapot Md CV GO 

KNNANNKNANKNKNNN példányban, az alábbi címre: 

Megrendelő neve: ..... ...................... k Vz járt. 7-8 

Címe: .........z. ss z ll ll... 

Előfizetési díj 
egy évre: 3600,- Ft, 
fél évre: 1800.,- Ft, 

negyedévre: 900,- Ft 

A megrendelőlapot és az előfizetési díjat 
a szerkesztőség címére kérjük eljuttatni: 

5000 Szolnok, Aranka u. 3. 
Telefon: 

(06) 56/420-110 

; Előfizethető rózsaszínű 
: LUNGO DRO. postai utalványon. 
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BADA-MÁRTA ALKOTÁSA


