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A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott 
keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek ki- 
áradásának emlékét ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a 
Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. 
A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen 
a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel 
a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. 

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál 
Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten 
jelenlétének, kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövetség 
előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus 
születése előtt: ,, Uj szövetséget kötök veletek... akkor majd... 
új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek... Az én Lel- 
kemet oltom belétek.." (Ez. 36,25—27; 11,19; Jer. 31,31k). 
Keresztelő János is jövendölt: (Jézus) majd ,, Szentlélekkel és 
tűzzel fog benneteket megkeresztelni". Jézus Keresztelő Já- 
nosnál keresztelkedett meg, és rögtön ezután galamb szállt 
Jézusra. Ezért a galamb a Szentlélek jele a katolikus ikonog- 
ráfiában. 

A katolikus pönkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium 
beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradá- 
sa, az új törvény és az Egyház születésnapja. 1956-ig vigíliá- 
ja, 1969-ig oktávája is volt, a húsvéti idő apünkösdöt követő 

  

  
szombattal ért vé- 
get. 1969-től pün- 
kösd hétfője már az 
évközi időhöz tar- 
tozik. Húsvét után 
az ötvenedik napon 
tartják, így a pün- 
kösdvasárnap (a 
nyugati keresztény- 
ségben) legkorábbi 
lehetséges dátuma 
május 10., míg a 
legkésőbbi dátuma 
június 13. Görög 
eredetű — nevének 
(pentékoszté) a je- 
lentése is 50, a ma- 
gyar pünkösd szó is 
ebből származik. 

  

  

A Szentlélek pünkösd napján áradt ki 
Jézus Krisztus anyjára, Szűz Máriára, 

valamint az apostolokra. 
(Limbourg fivérek: Les Trés Riches Heures 

kódex, 15. század) 

A pünkösd a 
húsvéthoz  hason- 
lóan egész héten át 
tart, bár csak két 

napja nyilvános ünnep. Ünneplése egyidős az egyházzal, az 
apostolok idejéből való, de ünnepként csak a II. században 
említik ókori keresztény írók, Tertullianus és Órigenész. 

A katolikus egyházban van vigíliája böjttel, amelyen ke- 
resztvizet szentelnek. A bérmálás szentségét pünkösd ün- 
nepétől kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egy- 
házban. Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is 
nevezik. 

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösd- 
höz, melyből több a kereszténység előtti időkbe nyúlik visz- 
sza. Visszavezethető a római floráliákra. A floráliák tavaszt 
köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flora istennőt, a 
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növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a termékeny-
ség) istennõjét köszöntötték. Az istennõ görög nevén Khló-
ris, azaz Zöldellõ, Viruló.

A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a
május elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik
jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat
sokfelé pünkösdkor bontották le. A májusfa, a zöld ág a

természet megúj-
hodásának a szim-
bóluma, és legtöbb
esetben az udvarlási
szándék bizonyíté-
ka, szerelmi aján-
dék is. A májusfát
csoportba szerve-
zõdve állították a
legények a lányok-
nak, akiknek ez
nagy megtisztelte-
tés volt. Magas, su-
dár fák voltak erre
alkalmasak, melye-
ket a kerítésoszlop-
hoz rögzítettek éjjel
vagy kora hajnal-
ban. Általában szí-
nes szalagokkal,

étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló legény
vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények
a rokon lányoknak is állítottak fát. Gyakran a közösségek-
nek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és
táncmulatság kísérte.

A középkor óta ismert
szokás, hogy próbára teszik a
legényeket különbözõ
ügyességi versenyeken (tus-
kócipelés, karikába dobás).
Így választották ki a leg-
ügyesebb, legmegfelelõbb
legényt, aki késõbb a többie-
ket vezethette. A pünkösdi
király hivatalos volt minden
lakodalomba, mulatságra,
ünnepségre, a kocsmákban
ingyen ihatott, a fogyasztását
késõbb a közösség fizette ki.
Ez a tisztség egy hétig tartott,
de voltak helyek, ahol akár
egy évig is élvezhette valaki
az elõnyöket. Gyakran ez al-
kalommal avatták fel a legé-
nyeket, akik ezt követõen ud-
varolhattak, kocsmázhattak.

A pünkösd a tavasz kö-
szöntésének ünnepe is. Hie-
delem, hogy a ház kerítéslé-
cei közé virágokat vagy zöld
ágakat kell tûzni azért, hogy
nem csapjon villám a házba. 

A pünkösdi királynéjáráskor régen négy nagyobb lány
körbevitte a legkisebb, legszebb lányt a faluban. Így énekel-
tek, jókívánságokat szórtak. A pünkösdi királynét fátyollal
takarták le. Miközben énekeltek, körbejárták a királynét és
termékenységvarázsló mondókákat szavaltak. E szokáshoz
ajándékozás kapcsolódott, de például a Dunántúlon a termé-
kenységvarázslás adománygyûjtéssel párosult. 

Szintén az adománygyûjtésre szolgált a pünkösdölés,
amikor a pünkösdi király és királyné kíséretével énekelve,
táncolva járta be a települését és gyûjtött adományt. 

Egyes vidékeken jellemzõ volt a törökbasázás, borza-
király, rabjárás. Ilyenkor egy kisfiút szalmával kitömött
nadrágba öltöztettek, így utánozva a török basát. A faluban
házról házra kísérték, miközben az udvarokon pálcával ütöt-
ték, hogy ugráljon. Ennek cserébe pénzt és tojást vártak. 

A rabjárást szintén fiúk végezték, akik szintén ajándék
reményében a lábuknál összeláncolva mentek a lányokhoz,
azzal a kéréssel: „Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.”

A borzajáráskor szintén házról házra jártak, ekkor egy
bodzából készített köpenybe öltözött fiút kísértek. 

A pünkösdi zarándoklat egyik leghíresebbje a csíksom-
lyói búcsú. Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely
Csíksomlyón található, itt évente zarándokok tömege gyûlik
össze. Az elsõ írásos emléke, amely e hagyományról beszá-
mol, 15. századi. A katolikus hívek pünkösdszombatra ér-
keztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után
felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élõ
hagyomány, a csíksomlyói búcsú idõközben a magyarság
egyetemes találkozóhelyévé nõtte ki magát.

Csíksomlyói búcsú
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ELFOGADTÁK FARKAS
FLÓRIÁN MINISZTERI
BIZTOSI JELENTÉSÉT 

 A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium mi-
niszteri értekezlete megtár-
gyalta és elfogadta Farkas
Flórián összefoglaló jelen-
tését a roma támogatásokat
felügyelõ miniszteri biztosi
tevékenységérõl. Az elfoga-
dott jelentés részletesen fog-
lalkozik a romaintegráció és
a cigány önkormányzati
rendszer finanszírozási rend-
szerével, a támogatásokkal
összefüggõ problémákkal,
az elosztott források jobb
hasznosulásának lehetõsé-
geivel, valamint hangsú-

lyozza a foglalkoztatás nö-
velését és az oktatás javítását
elõsegítõ lépések szükséges-
ségét. Az ezeken a területe-
ken végzett felülvizsgálat
tapasztalata, hogy az elmúlt
nyolc évben a finanszírozás
körülményei gyakran válto-
zóak, nehezen áttekinthetõk
voltak, így a támogatások
eredményességét sem lehe-
tett egyértelmûen nyomon
követni. Farkas Flórián je-
lentésében kiemelte: emiatt
indokoltnak tartja a romain-
tegrációs rendszer finanszí-
rozási szabályozásának egy-
szerûsítését, átfogó ellenõr-
zését. Leszögezte, biztosí-
tani kell, hogy a pénzek a
legrászorultabbakhoz is el-

jussanak, és rövid távú prog-
ramok helyett hosszabb fu-
tamidejû, a fenntarthatósá-
got biztosító projekteket cél-
szerû indítani. A miniszteri
biztos javaslatainak egy ré-
sze már bekerült a kormány
és az Országos Roma Ön-
kormányzat között létrejött
keretmegállapodásba. A mi-
niszteri biztos tevékenysége
alapján elkészült összegzõ
jelentés elérhetõ válik a
www.kormany.hu oldalon.
Farkas Flórián 2010. július
1-jétõl 2011. február végéig
miniszteri biztosként fel-
ügyelte a romák társadalmi
integrációját szolgáló prog-
ramok elõkészítését, vala-
mint az erre az ügyre for-

dítható támogatások felhasz-
nálásának szabályosságát.

ELÉRHETÕ
ÉS AUTENTIKUS
SEGÍTSÉG A HELYI
SZINTÛ PÁRBESZÉD
ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS
MEGTEREMTÉSÉRE

2011. május 3–6 között
kerül megrendezésre Buda-
pesten az Európa Tanács
ROMED programjának (Eu-
rópai Roma Mediátor Tré-
ningprogram) elsõ magyar-
országi képzése. Az új, euró-
pai kezdeményezés még ta-
valy õsszel indult, amikor a
2010. október 20-án megtar-
tott Magas-szintû Tanácsko-
zás a Roma Ügyrõl elnevezé-
sû szakmai egyeztetésen elfo-
gadták a Strasbourg Dekla-
rációt, és az Európa Tanács
tagállamai megállapodtak
arról, hogy felállítják és elin-
dítják a ROMED programot.
Ennek a tréning programnak
az a célja, hogy javítsa a ro-
ma mediátorok munkájának
minõségét és eredményessé-
gét az által, hogy kiegészítõ
módon új, további képessége-
ket, eszközöket és megközelí-
téseket kínál a már meglévõ,
adott országokban elérhetõ
tréning-szolgáltatásokhoz,
tréning-metódusokhoz.

A budapesti tréning-ese-
ményen elsõsorban az okta-
tás, a foglalkoztatás és az
egészségügy területén tevé-
kenykedõ szakemberek vet-
tek részt, akik a 4 nap során
megismerkedtek a mediátori
feladatokhoz szükséges leg-
fontosabb alapokkal, vala-
mint elõkészítettek olyan,
helyi szinten megvalósítható
feladatokat, amelyeket a he-
lyi döntéshozói hatalom kép-
viselõivel, valamint az egyes
helyi intézményekkel közö-
sen tudnak majd megvalósí-
tani.

A tréning utolsó napján a
mediátorok mellett egyes he-

GÖRÖG KATOLIKUS ISKOLA NYÍREGYHÁZA ROMÁK LAKTA NEGYEDÉBEN

Görög katolikus egyházi
fenntartású iskola mûködik
szeptember elsejétõl Nyír-
egyháza többségében ro-
mák lakta negyedében, a
Huszártelepen – jelentették
be az önkormányzat és a
hajdúdorogi egyházmegye
vezetõi közös sajtótájékoz-
tatón a nyírségi nagyváros-
ban. Kocsis Fülöp megyés

püspök elmondta: az oktatás felmenõ rendszerben, elsõ osztállyal indul az új tan-
évben, 28 gyermek kezdi meg tanulmányait az intézményben. Kovács Ferenc, a
város polgármestere hozzátette: a nyíregyházi önkormányzat térítésmentesen adja
át használatra a lakótelep régi, 2007-ben bezárt iskoláját az egyháznak, és a megál-
lapodás szerint a negyed óvodája is a görög katolikusok fenntartásába kerül 2012-
tõl egy települési romafelzárkóztatási program keretében. 

A cigány kisebbség integrációját segítõ nyíregyházi program kiemelten kezeli
a lakókörnyezet korszerûsítését, a foglalkoztatást és az oktatást is. A Huszártelepet
– ahol az 1800-as évek végén épült, valamikori huszárlaktanya legénységi szállásán
kialakított ötszáz lakásban mintegy kétezer roma család él – pályázat alapján euró-
pai uniós forrással szeretnék felújítani. A foglalkoztatást a munkaerõpiacon tör-
ténõ elhelyezkedés támogatása mellett a közmunkaprogram nyolcórás alkalma-
zásának növelésével akarják javítani, már július elsejétõl. Az oktatásban a görög
katolikus mellett számítanak az evangélikus egyház iskolamûködtetõ szerepére is,
az elképzelések szerint az utóbbi roma szakközépiskolát hozna létre Nyíregyházán.
Kocsis Fülöp püspök szólt arról, hogy a görög katolikusok egy éve Szolnokon már
mûködtetnek egy roma tanulókat oktató általános iskolát, s az ottani programot
alkalmazzák majd az õsszel induló huszártelepi iskolában is. Hozzáfûzte, hogy az
iskola tárgyi feltételei adottak, bár némi felújításra szükség van, s ehhez számí-
tanak az állam, az önkormányzat és civil szervezetek támogatására is. Az új isko-
lában az egyház számít azokra a pedagógusokra is, akik 2007 elõtt a Huszártelepen
tanítottak, és jó ismerõi voltak a sajátos nevelési feladatokat igénylõ munkának.

    

hónap hírei 

GÖRÖG KATOLIKUS ISKOLA NYÍREGYHÁZA ROMÁK LAKTA NEGYEDÉBEN 

  

  

26 Görög katolikus egyházi 
fenntartású iskola működik 
szeptember elsejétől Nyír- 
egyháza többségében ro- 
mák lakta negyedében, a 
Huszártelepen — jelentették 
be az önkormányzat és a 
hajdúdorogi egyházmegye 
vezetői közös sajtótájékoz- 
tatón a nyírségi nagyváros- 
ban. Kocsis Fülöp megyés 

püspök elmondta: az oktatás felmenő rendszerben, első osztállyal indul az új tan- 
évben, 28 gyermek kezdi meg tanulmányait az intézményben. Kovács Ferenc, a 
város polgármestere hozzátette: a nyíregyházi önkormányzat térítésmentesen adja 
át használatra a lakótelep régi, 2007-ben bezárt iskoláját az egyháznak, és a megál- 
lapodás szerint a negyed óvodája is a görög katolikusok fenntartásába kerül 2012- 
től egy települési romafelzárkóztatási program keretében. 

A cigány kisebbség integrációját segítő nyíregyházi program kiemelten kezeli 
a lakókörnyezet korszerűsítését, a foglalkoztatást és az oktatást is. A Huszártelepet 
— ahol az 1800-as évek végén épült, valamikori huszárlaktanya legénységi szállásán 
kialakított ötszáz lakásban mintegy kétezer roma család él — pályázat alapján euró- 
pai uniós forrással szeretnék felújítani. A foglalkoztatást a munkaerőpiacon tör- 
ténő elhelyezkedés támogatása mellett a közmunkaprogram nyolcórás alkalma- 
zásának növelésével akarják javítani, már július elsejétől. Az oktatásban a görög 
katolikus mellett számítanak az evangélikus egyház iskolaműködtető szerepére is, 
az elképzelések szerint az utóbbi roma szakközépiskolát hozna létre Nyíregyházán. 
Kocsis Fülöp püspök szólt arról, hogy a görög katolikusok egy éve Szolnokon már 
működtetnek egy roma tanulókat oktató általános iskolát, s az ottani programot 
alkalmazzák majd az ősszel induló huszártelepi iskolában is. Hozzátűzte, hogy az 
iskola tárgyi feltételei adottak, bár némi felújításra szükség van, s ehhez számí- 
tanak az állam, az önkormányzat és civil szervezetek támogatására is. Az új isko- 
lában az egyház számít azokra a pedagógusokra is, akik 2007 előtt a Huszártelepen 
tanítottak, és jó ismerői voltak a sajátos nevelési feladatokat igénylő munkának. 

  

  

a A hóna 

ELFOGADTÁK FARKAS 
FLÓRIÁN MINISZTERI 
BIZTOSI JELENTÉSÉT 

96 A Közigazgatási és Igaz- 
ságügyi Minisztérium mi- 
niszteri értekezlete megtár- 
gyalta és elfogadta Farkas 
Flórián összefoglaló jelen- 
tését a roma támogatásokat 
felügyelő miniszteri biztosi 
tevékenységéről. Az elfoga- 
dott jelentés részletesen fog- 
lalkozik a romaintegráció és 
a cigány önkormányzati 
rendszer finanszírozási rend- 
szerével, a támogatásokkal 
összefüggő problémákkal, 
az elosztott források jobb 
hasznosulásának lehetősé- 
geivel, valamint hangsú- 

4 

lyozza a foglalkoztatás nö- 
velését és az oktatás javítását 
elősegítő lépések szükséges- 
ségét. Az ezeken a területe- 
ken végzett felülvizsgálat 
tapasztalata, hogy az elmúlt 
nyolc évben a finanszírozás 
körülményei gyakran válto- 
zóak, nehezen áttekinthetők 
voltak, így a támogatások 
eredményességét sem lehe- 
tett egyértelműen nyomon 
követni. Farkas Flórián je- 
lentésében kiemelte: emiatt 
indokoltnak tartja a romain- 
tegrációs rendszer finanszí- 
rozási szabályozásának egy- 
szerűsítését, átfogó ellenőr- 
zését. Leszögezte, biztosí- 
tani kell, hogy a pénzek a 
legrászorultabbakhoz is el- 

jussanak, és rövid távú prog- 
ramok helyett hosszabb fu- 
tamidejű, a fenntarthatósá- 
got biztosító projekteket cél- 
szerű indítani. A miniszteri 
biztos javaslatainak egy ré- 
sze már bekerült a kormány 
és az Országos Roma Ön- 
kormányzat között létrejött 
keretmegállapodásba. A mi- 
niszteri biztos tevékenysége 
alapján elkészült összegző 
jelentés elérhető válik a 
www.kormany.hu. oldalon. 
Farkas Flórián 2010. július 
1-jétől 2011. február végéig 
miniszteri biztosként fel- 
ügyelte a romák társadalmi 
integrációját szolgáló prog- 
ramok előkészítését, vala- 
mint az erre az ügyre for- 

LD 

hírei 
dítható támogatások felhasz- 
nálásának szabályosságát. 

ELÉRHETŐ 
ÉS AUTENTIKUS 
SEGÍTSÉG A HELYI 
SZINTŰ PÁRBESZÉD 
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
MEGTEREMTÉSÉRE 

06 201I. május 3-6 között 
kerül megrendezésre Buda- 
pesten az Európa Tanács 
ROMED programjának (Eu- 
rópai Roma Mediátor Tré- 
ningprogram) első magyar- 
országi képzése. Az új, euró- 
Pai kezdeményezés még ta- 
valy ősszel indult, amikor a 
2010. október 20-án megtar- 
tott Magas-szintű Tanácsko- 
zás a Roma Ügyről elnevezé- 
sű szakmai egyeztetésen elfo- 
gadták a Strasbourg Dekla- 
rációt, és az Európa Tanács 
tagállamai megállapodtak 
arról, hogy felállítják és elin- 
dítják a ROMED programot. 
Ennek a tréning programnak 
az a célja, hogy javítsa a ro- 
ma mediátorok munkájának 
minőségét és eredményessé- 
gét az által, hogy kiegészítő 
módon új, további képessége- 
ket, eszközöket és megközelí- 
téseket kínál a már meglévő, 
adott országokban elérhető 
tréning-szolgáltatásokhoz, 
tréning-metódusokhoz. 

A budapesti tréning-ese- 
ményen elsősorban az okta- 
tás, a foglalkoztatás és az 
egészségügy területén tevé- 
kenykedő szakemberek vet- 
tek részt, akik a 4 nap során 
megismerkedtek a mediátori 
jfeladatokhoz szükséges leg- 
Jontosabb alapokkal, vala- 
mint előkészítettek olyan, 
helyi szinten megvalósítható 
Jfeladatokat, amelyeket a he- 
lyi döntéshozói hatalom kép- 
viselőivel, valamint az egyes 
helyi intézményekkel közö- 
sen tudnak majd megvalósí- 
tani. 

A tréning utolsó napján a 
mediátorok mellett egyes he- 
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lyi önkormányzatok képvi-
selõi, polgármesterei, szak-
emberi is megjelentek, akik
egyetértettek abban, hogy a
roma közösségek eredmé-
nyes bevonása elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy csökken-
jenek a feszültségek, és valós
párbeszéd indulhasson meg
a településeken. Az Európa
Tanács a program teljes ko-
ordinációját biztosítja a Ro-
ma Ügyekért Felelõs Általá-
nos Titkárság kiemelt mun-
katársainak munkacsoportja
által, valamint további, más
Európa Tanácsi intézmé-
nyek, mint pl. a Helyi és Re-
gionális Önkormányzatok
Kongresszusa, támogatják a
programot.

A tervek szerint a kezde-
ményezés októberben újabb
tréninggel folytatódik. Ad-
digra az Európai Roma
Stratégia ajánlásában és ke-
retrendszerében megfogal-
mazott nemzeti akciótervek
és nemzeti stratégiák is ki-
dolgozásra kerülnek, majd
pedig a helyi akciótervek kö-
vetkezhetnek a folyamatban
európai intézmények támo-
gatása mellett.

SZARKA LÁSZLÓ KAPTA
A KISEBBSÉGI
OMBUDSMAN DÍJÁT

 Szarka László kapta az
idén a kisebbségi ombuds-
man által alapított Ke-
mény István-díjat, a hazai
nemzeti és etnikai kisebb-
ségi közösségek területén
végzett színvonalas és pél-
daértékû kutatói tevé-
kenységéért – közölte az
Országgyûlési Biztos Hiva-
tala. A Kemény István-dí-
jat a nemzeti és etnikai ki-
sebbségi jogok országgyû-
lési biztosa a magyaror-
szági cigányság iskolate-
remtõ kutatója iránt érzett
tisztelet jegyében alapítot-
ta 2009-ben.

Az elismerést minden év-

ben Kemény István halá-
lának évfordulóján adják
át azoknak, akik a hazai
nemzeti és etnikai kisebb-
ségi közösségek életének,
társadalmi, politikai, gaz-
dasági és egyéb viszonyai-
nak, társadalmi jelensé-
geinek objektív feltárása
terén kiemelkedõ tudomá-
nyos tevékenységet folytat-
tak.

AZ EBESZ
MEGDICSÉRTE
MAGYARORSZÁGOT
ROMA ÜGYBEN 

 Az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet
(EBESZ) megdicsérte Ma-
gyarországot a hétfõn elfo-
gadott törvénymódosítás
miatt, amely révén könnyeb-
ben lehet fellépni a kisebb-
ségeket megfélemlítõ para-
militáris csoportok ellen.

A szervezet emberi jogok-
kal és a demokratikus intéz-
ményekkel foglalkozó iro-
dája (ODIHR) közleményé-
ben méltatta a budapesti in-
tézkedést, ugyanakkor elíté-
lõen említette a Cseh Köz-
társaságban és Magyaror-
szágon lezajlott cigányelle-
nes incidenseket.

A közleményben a varsói
székhelyû iroda vezetõje,
Janez Lenarcic nagykövet
elfogadhatatlannak minõsí-
tette a romák ellen alkalma-
zott erõszakot és hátrányos
megkülönböztetést. ,,A nem-
rég lezajlott események fi-
gyelmeztetésül szolgálnak
arra nézve, hogy sok euró-
pai országban még mindig
tûrhetetlen ellenségességgel
szembesülnek a romák. A
hatóságoknak kötelessége
szigorúan kivizsgálni a gyû-
lölet motiválta incidenseket,
és a politikai vezetõk felelõs-
sége, hogy egyértelmûen és
nyilvánosan elítéljék az ösz-
szes ilyen incidenst” – hang-
súlyozta a nagykövet.

A RAJKÓ
MÛVÉSZEGYÜTTES
HORVÁTORSZÁGBAN
SZEREPELT 

A Rajkó Mûvészegyüttes
90 zenésze, 10 táncosa és 2
énekese adott koncertet a
magyar-horvát határhoz kö-
zeli Varasdon (Varazdin) a
Sport Arénában. Gerendási
István, a Rajkó Mûvész-
együttes igazgatója elmond-
ta: a koncert iránt olyan nagy
az érdeklõdés, hogy elõvé-
telben elkelt az összes jegy,
vagyis az ötezer férõhelyes
arénára már is kitehetik a
,,megtelt” táblát. Tavaly áp-
rilisban vendégszerepelt az
együttes Csáktornyán (Ca-
kovec), azt a fellépésüket
látta a varasdi aréna igaz-
gatója és már akkor meghív-
ta õket Varasdra – jegyezte
meg Gerendási István.

A kétszer egyórás elõadást
megnézik azok a németor-
szági szakemberek, akik két
éve fölépítették az arénát.

A koncert elõtt a Rajkó
Mûvészegyüttes igazgatója
és a zenekar hat tagja a köz-
szolgálati horvát televízió
élõ adásában szerepelt. A
zágrábi stúdióban Gerendási
István elmondta: ,,Magyar-
ország kultúrájának zenei
kincsét a cigányzenészek
tolmácsolásában nagyon
sokszínû mûsor keretében
mutatjuk be, a horvátországi
közönség számára szórakoz-
tató, látványos programot
állítottunk össze”. A Rajkó
zenekar kamaraegyüttese
élõben muzsikált és ezt a
mûsort másfél millió nézõ
láthatta – tette hozzá az igaz-
gató.

ÚJRA ÖSSZEÜLT
A II. KISEBBSÉGI
KEREKASZTAL

A május 6-án összeült a II.
Kisebbségi Kerekasztal,
hogy értékelje az új Alaptör-

vény nemzetiségi jogi rendel-
kezéseit – tájékoztatott az
Országgyûlési Biztos Hiva-
tala. Az Alkotmányelõkészítõ
eseti bizottság felkérésére a
múlt év szeptemberében az
országos kisebbségi önkor-
mányzatok, valamint a nem-
zeti és etnikai kisebbségi jo-
gok országgyûlési biztosa
megfogalmazták a nemzeti-
ségi jogok bõvítésére és pon-
tosítására vonatkozó javas-
lataikat, és úgy tûnt, hogy
ezek bírják a politikai dön-
téshozók támogatását is. A
nemzetiségek nemcsak a már
eddig is biztosított jogaik
megõrzését, hanem azok
továbbfejlesztését várták az
alkotmányozás folyamatától.
A II. Kisebbségi Kerekasztal
áttekintve az Alaptörvény
rendelkezéseit úgy ítéli meg,
hogy az alkotmányos keretek
továbbra sem biztosítják
maradéktalanul a nemzetisé-
gi jogok érvényesülését. Az
Alaptörvény végrehajtásá-
hoz szükséges törvények ki-
dolgozása során ezért foko-
zott jelentõsége van annak,
hogy az országos kisebbségi
önkormányzatok, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségi
jogok országgyûlési biztosa
lehetõséget kapjanak szak-
mai álláspontjuk kialakítá-
sára, és a jogalkotóval való
egyeztetésére. A II. Kisebb-
ségi Kerekasztal felkéri ezért
a Kormányt arra, hogy a
nemzetiségi jogokról, a nem-
zetiségi országgyûlési kép-
viseletrõl, a nemzetiségi ön-
kormányzatok választásáról,
valamint az alapvetõ jogok
biztosáról és helyetteseirõl
szóló törvények kapcsán ne
csak a már kidolgozott ja-
vaslatok véleményezésére
nyíljon mód, hanem rendsze-
res szakmai párbeszéd kez-
dõdjön meg a normaszöveg
kidolgozása során is.

Összeállítottuk:
a hirado.hu, az MTI és a

RomNet hírei alapján

lyi önkormányzatok képvi- 
selői, polgármesterei, szak- 
emberi is megjelentek, akik 
egyetértettek abban, hogy a 
roma közösségek eredmé- 
nyes bevonása elengedhe- 
tetlen ahhoz, hogy csökken- 
jenek a feszültségek, és valós 
párbeszéd indulhasson meg 
a településeken. Az Európa 
Tanács a program teljes ko- 
ordinációját biztosítja a Ro- 
ma Ügyekért Felelős Általá- 
nos Titkárság kiemelt mun- 
katársainak munkacsoportja 
által, valamint további, más 

Európa Tanácsi intézmé- 
nyek, mint pl. a Helyi és Re- 
gionális Önkormányzatok 
Kongresszusa, támogatják a 
programot. 

A tervek szerint a kezde- 
ményezés októberben újabb 
tréninggel folytatódik. Ad- 
digra az Európai Roma 
Stratégia ajánlásában és ke- 
retrendszerében megfogal- 
mazott nemzeti akciótervek 
és nemzeti stratégiák is ki- 
dolgozásra kerülnek, majd 
pedig a helyi akciótervek kö- 
vetkezhetnek a folyamatban 
európai intézmények támo- 
gatása mellett. 

SZARKA LÁSZLÓ KAPTA 
A KISEBBSÉGI 
OMBUDSMAN DÍJÁT 

06 Szarka László kapta az 
idén a kisebbségi ombuds- 
man által alapított Ke- 
mény István-díjat, a hazai 
nemzeti és etnikai kisebb- 
ségi közösségek területén 
végzett színvonalas és pél- 
daértékű kutatói tevé- 
kenységéért — közölte az 
Országgyűlési Biztos Hiva- 
tala. A Kemény István-dí- 
jat a nemzeti és etnikai ki- 
sebbségi jogok országgyű- 
lési biztosa a magyaror- 
szági cigányság iskolate- 
remtő kutatója iránt érzett 
tisztelet jegyében alapítot- 
ta 2009-ben. 

Az elismerést minden év- 
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ben Kemény István halá- 
lának évfordulóján adják 
át azoknak, akik a hazai 

nemzeti és etnikai kisebb- 
ségi közösségek életének, 
társadalmi, politikai, gaz- 
dasági és egyéb viszonyai- 
nak, társadalmi jelensé- 
geinek objektív feltárása 
terén kiemelkedő tudomá- 
nyos tevékenységet folytat- 
tak. 

AZ EBESZ 
MEGDICSÉRTE . 
MAGYARORSZÁGOT 
ROMA ÜGYBEN 

e6 4z Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) megdicsérte Ma- 
gyarországot a hétfőn elfo- 
gadott törvénymódosítás 
miatt, amely révén könnyeb- 
ben lehet fellépni a kisebb- 
ségeket megfélemlítő para- 
militáris csoportok ellen. 

A szervezet emberi jogok- 
kal és a demokratikus intéz- 
ményekkel foglalkozó iro- 
dája (ODIHR) közleményé- 
ben méltatta a budapesti in- 
tézkedést, ugyanakkor elíté- 
lően említette a Cseh Köz- 
társaságban és Magyaror- 
szágon lezajlott cigányelle- 
nes incidenseket. 

A közleményben a varsói 
székhelyű iroda vezetője, 
Janez Lenarcic nagykövet 
elfogadhatatlannak minősí- 
tette a romák ellen alkalma- 
zott erőszakot és hátrányos 
megkülönböztetést. ,, A nem- 

rég lezajlott események fi- 
gyelmeztetésül szolgálnak 
arra nézve, hogy sok euró- 
Pai országban még mindig 
tűrhetetlen ellenségességgel 
szembesülnek a romák. A 
hatóságoknak kötelessége 
szigorúan kivizsgálni a gyű- 
lölet motiválta incidenseket, 

és a politikai vezetők felelős- 
sége, hogy egyértelműen és 
nyilvánosan elítéljék az ösz- 
szes ilyen incidenst"? — hang- 
súlyozta a nagykövet. 

A RAJKÓ — 
MŰVÉSZEGYÜTTES 
HORVÁTORSZÁGBAN 
SZEREPELT 

96 A Rajkó Művészegyüttes 
90 zenésze, 10 táncosa és 2 

énekese adott koncertet a 
magyar-horvát határhoz kö- 
zeli Varasdon (Varazdin) a 
Sport Arénában. Gerendási 
István, a Rajkó Művész- 
együttes igazgatója elmond- 
ta: a koncert iránt olyan nagy 
az érdeklődés, hogy elővé- 
telben elkelt az összes jegy, 
vagyis az ötezer férőhelyes 
arénára már is kitehetik a 
, megtelt" táblát. Tavaly áp- 
rilis ban vendégszerepelt az 
együttes Csáktornyán (Ca- 
kovec), azt a fellépésüket 
látta a varasdi aréna igaz- 
gatója és már akkor meghív- 
ta őket Varasdra — jegyezte 
meg Gerendási István. 

A kétszer egyórás előadást 
megnézik azok a németor- 
szági szakemberek, akik két 
éve fölépítették az arénát. 

A koncert előtt a Rajkó 
Művészegyüttes igazgatója 
és a zenekar hat tagja a köz- 
szolgálati horvát televízió 
élő adásában szerepelt. A 
zágrábi stúdióban Gerendási 
István elmondta: , Magyar- 
ország kultúrájának zenei 
kincsét a cigányzenészek 
tolmácsolásában — nagyon 
sokszínű műsor keretében 
mutatjuk be, a horvátországi 
közönség számára szórakoz- 
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A II. KISEBBSÉGI 
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vény nemzetiségi jogi rendel- 
kezéseit — tájékoztatott az 
Országgyűlési Biztos Hiva- 
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lataikat, és úgy tűnt, hogy 
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alkotmányozás folyamatától. 
A II. Kisebbségi Kerekasztal 
áttekintve az Alaptörvény 
rendelkezéseit úgy ítéli meg, 
hogy az alkotmányos keretek 
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sára, és a jogalkotóval való 
egyeztetésére. A II. Kisebb- 
ségi Kerekasztal felkéri ezért 
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vaslatok véleményezésére 
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res szakmai párbeszéd kez- 
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kidolgozása során is. 

Összeállítottuk: 
a hirado.hu, az MTI és a 

RomVNet hírei alapján 

(hónap hírei e A hőnap hírei 
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A HÓNAP ESEMÉNYE

Százezer munkanélküli roma
kap munkát 

Keretmegállapodást írt alá a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök Farkas Flórián-
nal, az Országos Roma Önkormányzat elnökével. A keretmegállapodás egyik fõ célkitûzése,
hogy legalább százezer munkanélküli romát vonnak be 2015-ig a munkaerõpiacra. A megál-
lapodást az Országos Roma Önkormányzat fõvárosi, Dohány utcai székházában írták alá, ér-
zékeltetve a helyszínválasztással azt is: a Lungo Drom irányítású szervezet új fejezetet nyitott a
hazai cigánypolitikában.

A keretmegállapodás rész-
leteit ismertetve a kormány-
fõ kifejtette: átfogó oktatási
változásokat hajtanak végre,
amelynek végén 20 ezer ro-
ma fiatal 50 szakmunkás-

képzõ iskola keretében piac-
képes szakmát fog szerezni.
Célul tûzik ki, hogy legalább
10 ezer roma fiatal érettségit
adó képzésben vehessen
részt, és legalább ötezer te-
hetséges roma fiatalnak
adódjon lehetõség, hogy fel-
sõfokú oktatásban vegyen
részt, és be tudja fejezni ott a
tanulmányait. A tervek sze-
rint a szak- és a felnõttkép-
zés területén körülbelül 50
ezer, ma legfeljebb szakisko-
lai végzettségû roma felnõtt
piacképes szakképzését
szervezik meg – közölte
Orbán Viktor miniszterel-
nök, hozzátéve, hogy emel-
lett 80 ezer, alapfokú képes-
séggel rendelkezõ roma fel-

nõttet további képességfej-
lesztési programba vonnak
be, ,,ami olyan egyszerû dol-
gokat jelent, mint írás, ol-
vasás, számolás, informati-
ka”. Az is fontos feladat –

mondta –, hogy 150 ezer ro-
ma embernek szervezett la-
kossági egészségügyi szûrõ-
vizsgálatot biztosítsanak.

Orbán Viktor az aláírás
elõtt azt mondta, a kormány
csak a segítséget adhatja
meg. Kiemelte, a romákkal
való együttmûködés nélkül
nem tudják végrehajtani a
gazdasági fordulatot. „Ter-
mészetesen izgalmasnak tar-
tom azokat a vitákat, ame-
lyek emberi jogokról szól-
nak, kirekesztésrõl szólnak,
de azt is tudni kell, hogy
nem ez a kulcsa a problémá-
nak. A probléma kulcsa a
tisztességes élet lehetõsége.
Márpedig a tisztességes élet-

hez 180 fokos fordulatra van
szükség a magyar gazdaság-
ban, és mivel az önök rész-
aránya a magyar társadalom-
ban rendkívül magas, a se-
gélybõl élõk közötti is rend-
kívül magas, ezért nyugod-
tan mondhatom, hogy a ro-
mákkal való együttmûködés
nélkül nem tudjuk végre-
hajtani azt a gazdasági for-

dulatot, amely munkára ala-
pozza Magyarország jövõ-
jét. Ebben kell együttmû-
ködnünk – emelte ki a mi-
niszterelnök. E fordulat lé-
nyege az, hogy aki tud és
akar, dolgozzon. A munkára
épülõ gazdasági rendszert fel
kell építeni Magyarországon
– jelentette ki. 

A kormányfõ kitért arra,
hogy a roma közösség veze-
tésében beállt változás nél-
kül nem jutottak volna ide,
mert – mint mondta – ,,akár-

kivel én sem írok alá megál-
lapodást, és nem azért, mert
különbséget akarnék tenni
ember és ember között, ha-
nem azért, mert olyan embe-
rekkel, akiknek a szavában
nem lehet megbízni, olyan
emberekkel, akik nem tud-
nak garanciát adni, hogy be-
tartják azt, amiben megálla-
podunk, olyan emberekkel,

akik a cigányságnak, a roma
közösségeknek nyújtott
pénzt elviszik, ahelyett,
hogy a közösség érdekére
fordítanák, olyanokkal nem
érdemes aláírni semmifajta
szerzõdést”. Ezért is nem a
Parlamentben, hanem a ro-
maönkormányzat székházá-
ban írták alá a programot. A
miniszterelnök hangsúlyoz-
ta: „Az egész programnak az
a lényege, hogy nem mi fog-
juk ezt a programot végre-
hajtani, hanem Önök. Ha
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Önök végrehajtják lesz belõ-
le valami, mi ebben tudunk
segíteni, de a munka érdemi
részét nem tudjuk elvégezni
Önök helyett. Ezért gondol-
tuk úgy, hogy az a helyes, ha
idejövünk, és itt írjuk alá ezt
a megállapodást. 

A jelenlegi Országos Ro-
ma Önkormányzat vállát – a
kormányzathoz hasonlóan –
óriási felelõsség nyomja,
mert nem tudni, mikor lesz
még egyszer ilyen stabil,
kiszámítható belsõ struktú-
rájú és nagy többségû roma
önkormányzat Magyaror-
szágon – hívta fel a figyel-
met Orbán Viktor, hozzá-
téve, ha ezt a lehetõséget
nem használják ki, „akkor
nem fogunk tisztán állni az
Úr színe elõtt, amikor el kell

számolnunk azzal, hogy ho-
gyan sáfárkodtunk a meg-
kapott lehetõséggel”. Meg-
jegyezte, kis célokat azok
tûzzenek ki, akiknek kis
többségük van, nagy célokat
ugyanis azoknak kell kitûz-
niük, akiknek nagy többsé-

gük van. Hozzátette, sok
probléma van a roma és a
magyar együttélésben, és
nem helyes úgy tekinteni
ezekre, mint nem létezõ gon-
dokra, mert akkor a szélsõ-
ségesek veszik napirendre a
témát.

A kormányfõ szólt arról is,
óriási lehetõségnek tartja,
hogy Magyarországon a ro-
máknak nem kell harcolniuk
az autonómiáért, hiszen an-
nak jogi, anyagi keretei biz-
tosítattak, ráadásul a 2012.
január 1-jén hatályba lépõ új
alaptörvény ezt az önkor-
mányzatot meg is erõsíti.
Emlékeztetett, hogy az Eu-
rópai Unió a napokban fo-
gadta el az európai roma-ke-
retstratégiát, amelyre már
csak a pecsétet kell rányom-

ni a június 23–24-i minisz-
terelnöki csúcstalálkozón –
ehhez – mint mondta – az
kellett, hogy Magyarország
lássa el az EU elnöki fela-
datait ebben a félévben.

A miniszterelnök vége-
zetül arról beszélt: „Számos

tekintetben a kommunista
egypártrendszer a romák fel-
emelésére jobb teljesítményt
nyújtott, mint az elmúlt húsz
zavaros esztendõ. Ez nekem
egy személyes csalódás”.
Hozzátette: a Fidesz nem
azért váltott rendszert, hogy
a szabad világ rosszabbul
oldja meg a feladatokat,
mint a kommunista rendszer.
Márpedig „ki kell mondani,
hogy az egypártrendszer a
romák foglalkoztatása, isko-
lai integrálása terén jobb tel-
jesítményt nyújtott. Ezt a
rossz bizonyítványt ki kell
javítanunk” – mondta a kor-
mányfõ. Hangsúlyozta
azonban, hogy ez egyben
motiváció is számára, és úgy
fogalmazott, „pótvizsgára
kell küldenünk magunkat”,

és újra neki kell rugaszkod-
ni. Aminiszterelnök szerint a
keretmegállapodás aláírása
az eddigi kudarcok után
történelmi jelentõségû lehet.

A rendezvényen beszédé-
ben Farkas Flórián elnök
úgy fogalmazott, ismét utat
mutatnak Európának, úgy,
ahogyan azt elõször tíz évvel
ezelõtt tették, amikor Orbán
Viktorral úgy döntöttek,
megoldják a magyarországi
cigányság politikai képvise-
letét a Fidesz és a Lungo
Drom megállapodásán ke-
resztül.

Farkas Flórián kiemelte,
minden idõk legnagyobb
felelõssége van a magyar-
országi cigányságnak abban,
hogy végre bebizonyítsa,

nem támogatja azt a mester-
séges szembeállítást, amely
Magyarországot átszövi. „A
miniszterelnök szerint nem
tehetünk úgy, mintha nem
lennének problémák az
együttélésben, de a magyar-
országi cigányságban lehe-
tõséget, belsõ tartalékot kell
látni, nem pedig problémát”
– mondta. Életerõs, munka-
képes emberek százezreirõl
van szó, akik tudnak és
megfelelõ feltételek mellett
akarnak is dolgozni. „Én
biztos vagyok benne, hogy
az a hamis mítosz, ami kö-
rülveszi a magyarországi
cigányságot, az ráerõltetett a
magyarországi cigányságra.
Be fogja bizonyítani, hogy
dolgozni akar” – mondta az
elnök.

Farkas Flórián szerint az
aláírt keretmegállapodás egy
szakmai megállapodás,
amely a magyarországi ci-
gányság és a többségi tár-
sadalom békés egymás mel-
lett élését is erõsíteni kíván-
ja, s amely belépési kulcs a
XXI. századba a magyar-
országi cigányság életében.
Kijelentette, úgy tekinti,
hogy a keretmegállapodás
aláírása azt is jelenti, hogy a
botránypolitika kapui bezá-
rultak. ,,A magyarországi
cigányság dolgozni akar, él-
ni akar békességben, szere-
tetben a magyar néppel” –
mondta az elnök. 

Marsi Edit
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országi cigányságban lehe- 
tőséget, belső tartalékot kell 
látni, nem pedig problémát" 
— mondta. Életerős, munka- 
képes emberek százezreiről 
van szó, akik tudnak és 
megfelelő feltételek mellett 
akarnak is dolgozni. , Én 

biztos vagyok benne, hogy 
az a hamis mítosz, ami kö- 
rülveszi a magyarországi 
cigányságot, az ráerőltetett a 
magyarországi cigányságra. 
Be fogja bizonyítani, hogy 
dolgozni akar" — mondta az 
elnök. 

  

  

és újra neki kell rugaszkod- 
ni. A miniszterelnök szerint a 
keretmegállapodás aláírása 
az eddigi kudarcok után 
történelmi jelentőségű lehet. 

A rendezvényen beszédé- 
ben Farkas Flórián elnök 
úgy fogalmazott, ismét utat 
mutatnak Európának, úgy, 
ahogyan azt először tíz évvel 
ezelőtt tették, amikor Orbán 
Viktorral úgy döntöttek, 
megoldják a magyarországi 
cigányság politikai képvise- 
letét a Fidesz és a Lungo 
Drom megállapodásán ke- 
resztül. 

Farkas Flórián kiemelte, 
minden idők legnagyobb 
felelőssége van a magyar- 
országi cigányságnak abban, 
hogy végre bebizonyítsa, 
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Farkas Flórián szerint az 
aláírt keretmegállapodás egy 
szakmai megállapodás, 
amely a magyarországi ci- 
gányság és a többségi tár- 
sadalom békés egymás mel- 
lett élését is erősíteni kíván- 
ja, s amely belépési kulcs a 
XXI. századba a magyar- 
országi cigányság életében. 
Kijelentette, úgy tekinti, 
hogy a keretmegállapodás 
aláírása azt is jelenti, hogy a 
botránypolitika kapui bezá- 
rultak. , A magyarországi 
cigányság dolgozni akar, él- 
ni akar békességben, szere- 
tetben a magyar néppel" — 
mondta az elnök. 

Marsi Edit 
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A HÓNAP ESEMÉNYE

Magyarország Kormánya és az
Országos Roma Önkormányzat (to-
vábbiakban: ORÖ) tudatában vannak
annak, hogy a Kárpát-medencében év-
századok óta sorsközösségben velünk
együtt élõ cigányság helyzete az elmúlt
évtizedekben az élet számos területén
romlott, ezért közös elhatározás alap-
ján a romák és a többségi társadalom
együttélésének megerõsítése, a közös
jövõ építése érdekében írják alá e Ke-
retmegállapodást.

A Kormány programjában célként
fogalmazta meg a cigányság életkörül-
ményeinek javítását és társadalmi beil-
leszkedésének elõsegítését. Ezen célki-
tûzések megvalósulása érdekében jelen
Keretmegállapodás különös hangsúlyt
fektet a munkahelyteremtésre és az ok-
tatás területén történõ együttmûködés-
re.

Kiemelt cél, hogy a jövõben a ha-
talommal való visszaélést, a romákat 
befogadó, diszkriminációmentes köz-
érdek szolgálata váltsa fel. Így biztosít-
va a roma közösség társadalmi felzár-
kózását, felemelkedését.

A Kormány a társadalmi felzár-
kózást szolgáló intézkedéseinek haté-
konnyá és eredményessé tétele érde-
kében együttdöntési rendszert alakít ki
az ORÖ-vel.

AZ EGYÜTTDÖNTÉSI
RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI

1. A Kormány és az ORÖ együtt-
mûködésben kormányrendelet-
tervezetet dolgoz ki, amelyben
rögzíti az egyes beavatkozási te-
rületeket, az együttdöntési megál-
lapodás szereplõit és az együtt-
döntésre megjelölt szervekkel az
adott területre vonatkozó együtt-

döntési mechanizmust, figyelem-
be véve és illeszkedve a hatályos
európai uniós és hazai eljárásren-
di szabályokhoz. 

2. A Kormány az együttdöntési
rendszert elsõsorban a foglalkoz-
tatás bõvítését, az oktatás színvo-
nalának emelését, valamint az
életkörülmények javítását célzó
fejlesztési programok, ösztöndíj-
programok, beruházási és foglal-
koztatási támogatások terén ala-
kítja ki annak érdekében, hogy az
ORÖ mint roma érdekképviselet
biztosítani tudja, hogy ezekben a
programokban kellõ arányban
vegyenek részt hátrányos helyze-
tû, mélyszegénységben élõ roma
és nem roma gyermekek, fiatalok
és felnõttek, és a tevékenységek
ténylegesen felemelkedésüket,
felzárkózásukat szolgálják.

3. A Felek egyetértenek abban,
hogy a cigányság életkörülmé-
nyeinek javítása, társadalmi beil-
leszkedésének elõsegítése érde-
kében szükséges az ORÖ aktív
részvétele a Kormány foglalkoz-
tatási, oktatási, szak- és felnõtt-
képzési, szociális, kulturális,
egészségügyi és lakhatási feltéte-
lek javítását célzó programjaiban.
Ennek keretében a Kormány
támogatja, hogy növekedjen az
ORÖ szerepe a programok szak-
mai tervezésében és megvalósítá-
sában, valamint a szabályozás ki-
alakításában. A Felek 2015-ig kö-
zös célként fogalmazzák meg,
hogy támogatják: 

100 000 munkanélküli roma fog-
lalkoztatásba történõ bevonását;

olyan átfogó oktatási reform
program megvalósítását, amely

révén 20 000 roma fiatal, 50 – a
felzárkózásban részt vevõ – szak-
munkásképzõ iskola keretében
szerezhet piacképes szakmát. To-
vábbá támogatják 10 000 roma
fiatal érettségit adó képzésben ta-
nulását, és segítik 5000 tehetsé-
ges roma személy felkészülését,
hogy megfeleljen a felsõfokú ok-
tatásban való részvétel feltételei-
nek;

a szak- és felnõttképzés területén
mintegy 50 000, legfeljebb szak-
iskolai végzettségû, roma felnõtt
piacképes szakképzését és továb-
bi 80 000 felnõtt roma alapfokú
készség fejlesztési programokban
való részvételét (írás, olvasás,
számolás, informatika); 

150 000 roma szervezett, lakos-
sági szûrõvizsgálatokon való
részvételét, valamint az egészsé-
ges életvitelhez szükséges folya-
matos tanácsadásban részesítését.

4. A Széll Kálmán Tervhez igazod-
va a Kormány és az ORÖ az
együttdöntési rendszert elsõdle-
gesen a foglalkoztathatóság fej-
lesztése, a munkaerõpiacra való
belépés ösztönzése, a komplex
munkaerõ-piaci, a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatását elõ-
segítõ programok tekintetében
tervezési, programindítási, ellen-
õrzési és monitorozási rendszer
formájában valósítja meg, figye-
lembe véve a jogszabályi hátteret.
Ennek értelmében a költségveté-
si, a Munkaerõ-piaci Alap és az
Európai Uniós források tekinte-
tében az ORÖ az eljárásrendekre
vonatkozó javaslatot tehet. Az
ORÖ együttdöntést gyakorol, kü-
lönösen az általa javasolt, progra-
mokba bevonandó személyekhez
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kapcsolódó képzések tekinteté-
ben, továbbá munkaerõ-közvetí-
tõi és szervezési feladatokat lát el,
biztosítja továbbá a programokba
bevonandók megszervezését, tá-
jékoztatását. Mindezeket úgy,
hogy a romák nem kizárólagosan,
ugyanakkor szükségletarányosan
vehessenek részt minõségi kép-
zésekben, és más munkaerõ-piaci
programokban.

5. A Széll Kálmán Tervhez igazod-
va a Kormány és az ORÖ az
együttdöntési rendszer keretében
az oktatási, szakképzési, felsõok-
tatási, felnõttképzési lehetõségek
minõségét javítja, kiterjeszti. A
Felek együttmûködésében olyan
csecsemõ- és kisgyermekvédõ és
fejlesztõ rendszert alakítanak ki,
illetve a már meglévõt fejlesztik
tovább, mely érdemben hozzá-
járul a hátrányos helyzetû közös-
ségekben, településeken élõ, el-
sõsorban roma gyermekek sike-
res iskolai belépéséhez. Ennek
keretében a Kormány támogat-
hatja, hogy minden település szá-
mára biztosítottak legyenek a ko-
rai óvodai szolgáltatások, és kis
létszámú formában is megszer-
vezhetõ legyen az iskolai kezdõ
évfolyam. A Kormány új roma
ösztöndíjprogramot indít. Mind a
Kormány, mind az ORÖ támo-
gatja a Keresztény Roma Szak-
kollégiumi Hálózat mûködését. A
Felek közösen áttekintik a cigány
gyerekeket, fiatalokat oktató,
képzõ központok fenntartói fela-
datait, különösen az alap- és a
szakképzés tekintetében. Ennek

értelmében a költségvetési, a
Munkaerõ-piaci Alap és az Euró-
pai Uniós források tekintetében
az ORÖ az eljárásrendekre javas-
latot tehet. Az ORÖ biztosítja to-
vábbá, hogy ezekben a progra-
mokban elsõdlegesen azoknak a
személyeknek a családtagjai ré-
szesüljenek, akik a 3. pont szerin-
ti munkaerõ-piaci programokban
megfelelõ együttmûködés mellett
részt vesznek.

6. Az együttmûködés a Kormány
által létrehozandó legalább 16
közösségi központ romák számá-
ra is legmegfelelõbb fejlesztésé-
nek, feladatellátásának meghatá-
rozására is kiterjed. Így ezek a
központok érdemben segíteni
fogják az elemi életviteli körül-
ményeket is nélkülözõk lakhatási
feltételeinek javítását, átmenetet
biztosítva a tanulás és a munka
világába. A közösségi központok
tevékenysége ki kell terjedjen az
állampolgári felelõsségre, az
egészséges életmódra, így a rend-
szeres testmozgásra, az egész-
séges táplálkozásra, a dohányzás
és a túlzott mértékû alkoholfo-
gyasztás megelõzésére is. A Kor-
mány támogatást nyújt az ORÖ
szervezésében kiválasztott és
mentorált mintegy 2000 roma
családsegítõ szociális munkás,
közösségfejlesztõ, foglalkozás-
szervezõ és egészségügyi köz-
vetítõ képzéséhez, munkagyakor-
lat szerzéséhez. 

7. A roma fiatalok sportprogramjá-
nak elindítása mellett kötelezi el

magát a Kormány, támaszkodva
az ORÖ aktív részvételére, mely-
nek keretében mintegy 30 000 ro-
ma fiatalt kíván bevonni a kö-
zösség- és személyiségformáló
sporttevékenységekbe.

8. A roma kultúra mûvelésének tá-
mogatása mellett a Kormány
megteremti annak feltételét, hogy
a többségi társadalom is megis-
merhesse a roma hagyományok
és kultúra értékeit, ennek érde-
kében az ORÖ és a Kormány kö-
zösen európai színvonalú Roma
Kulturális Központot hoz létre. 

9. A roma közélet erkölcsi és szak-
mai megújítása érdekében, a Kor-
mány és az ORÖ 2012-ig Euró-
pai Uniós forrásokat is felhasz-
nálva létrehozzák a Roma Köz-
életi Akadémiát, és folyamatosan
támogatják az általa a célok ér-
dekében szervezett programok
megvalósulását, annak érdeké-
ben, hogy mintegy 3000 roma
közéleti szereplõ fejlõdését tud-
ják biztosítani.

10. Az ORÖ részt vesz annak a
megyei kormánymegbízottak ál-
tal koordinált konfliktusmegelõ-
zõ és kezelõ mechanizmusnak a
mûködtetésében, mely a helyi, a
közbiztonságot és a békés egy-
más mellett élést fenyegetõ jelen-
ségek megelõzésére és kezelésére
irányul.

11. AKormány vállalja, hogy az álla-
mi beruházásokhoz kapcsolódó
közbeszerzéseken kötelezõ jel-
leggel elõírja munkaképes korú,
elsõsorban a beruházás térségé-
ben élõ inaktívak foglalkoztatásá-
nak elsõbbségét, és biztosítja fel-
készítésüket a foglalkoztatásba
való bekapcsolódásra, nem ve-
szélyeztetve a térségben dolgozó
aktív keresõk foglalkoztatását.
Ennek érdekében az Új Széche-
nyi Terv keretében a romákat fog-
lalkoztató vállalkozásoknak ki-
emelt támogatást nyújt.

12. A hazai gazdaság megszilárdítása
érdekében a Kormány vállalja,
hogy erõsíti a helyi piac védel-
mét, és a helyi termelést a koráb-
ban létezõ szubvenciók helyre-
állításával és új szubvenciók be-
vezetésével támogatja. Ezen
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res iskolai belépéséhez. Ennek 
keretében a Kormány támogat- 
hatja, hogy minden település szá- 
mára biztosítottak legyenek a ko- 
rai óvodai szolgáltatások, és kis 
létszámú formában is megszer- 
vezhető legyen az iskolai kezdő 
évfolyam. A Kormány új roma 
ösztöndíjprogramot indít. Mind a 
Kormány, mind az ORÖ támo- 
gatja a Keresztény Roma Szak- 
kollégiumi Hálózat működését. A 
Felek közösen áttekintik a cigány 
gyerekeket, fiatalokat oktató, 
képző központok fenntartói fela- 
datait, különösen az alap- és a 
szakképzés tekintetében. Ennek 
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értelmében a költségvetési, a 
Munkaerő-piaci Alap és az Euró- 
pai Uniós források tekintetében 
az ORÖ az eljárásrendekre javas- 
latot tehet. Az ORÖ biztosítja to- 
vábbá, hogy ezekben a progra- 
mokban elsődlegesen azoknak a 
személyeknek a családtagjai ré- 
szesüljenek, akik a 3. pont szerin- 
ti munkaerő-piaci programokban 
megfelelő együttműködés mellett 
részt vesznek. 

. Az együttműködés a Kormány 
által létrehozandó legalább 16 
közösségi központ romák számá- 
ra is legmegfelelőbb fejlesztésé- 
nek, feladatellátásának meghatá- 
rozására is kiterjed. Így ezek a 
központok érdemben segíteni 
fogják az elemi életviteli körül- 
ményeket is nélkülözők lakhatási 
feltételeinek javítását, átmenetet 
biztosítva a tanulás és a munka 
világába. A közösségi központok 
tevékenysége ki kell terjedjen az 
állampolgári felelősségre, az 
egészséges életmódra, így a rend- 
szeres testmozgásra, az egész- 
séges táplálkozásra, a dohányzás 
és a túlzott mértékű alkoholfo- 
gyasztás megelőzésére is. A Kor- 
mány támogatást nyújt az ORÖ 
szervezésében kiválasztott és 
mentorált mintegy 2000 roma 
családsegítő szociális munkás, 
közösségfejlesztő, foglalkozás- 
szervező és egészségügyi köz- 
vetítő képzéséhez, munkagyakor- 
lat szerzéséhez. 

. A roma fiatalok sportprogramjá- 
nak elindítása mellett kötelezi el 
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11. 

12. 

magát a Kormány, támaszkodva 
az ORÖ aktív részvételére, mely- 
nek keretében mintegy 30 000 ro- 
ma fiatalt kíván bevonni a kö- 
zösség- és személyiségformáló 
sporttevékenységekbe. 

. A roma kultúra művelésének tá- 

mogatása mellett a Kormány 
megteremti annak feltételét, hogy 
a többségi társadalom is megis- 
merhesse a roma hagyományok 
és kultúra értékeit, ennek érde- 
kében az ORÖ és a Kormány kö- 
zösen európai színvonalú Roma 
Kulturális Központot hoz létre. 

. A roma közélet erkölcsi és szak- 

mai megújítása érdekében, a Kor- 
mány és az ORÖ 2012-ig Euró- 
pai Uniós forrásokat is felhasz- 
nálva létrehozzák a Roma Köz- 
életi Akadémiát, és folyamatosan 
támogatják az általa a célok ér- 
dekében szervezett programok 
megvalósulását, annak érdeké- 
ben, hogy mintegy 3000 roma 
közéleti szereplő fejlődését tud- 
ják biztosítani. 

Az ORÖ részt vesz annak a 
megyei kormánymegbízottak ál- 
tal koordinált konfliktusmegelő- 
ző és kezelő mechanizmusnak a 
működtetésében, mely a helyi, a 
közbiztonságot és a békés egy- 
más mellett élést fenyegető jelen- 
ségek megelőzésére és kezelésére 
irányul. 

A Kormány vállalja, hogy az álla- 
mi beruházásokhoz kapcsolódó 
közbeszerzéseken kötelező jel- 
leggel előírja munkaképes korú, 
elsősorban a beruházás térségé- 
ben élő inaktívak foglalkoztatásá- 
nak elsőbbségét, és biztosítja fel- 
készítésüket a foglalkoztatásba 
való bekapcsolódásra, nem ve- 
szélyeztetve a térségben dolgozó 
aktív keresők foglalkoztatását. 
Ennek érdekében az Új Széche- 
nyi Terv keretében a romákat fog- 
lalkoztató vállalkozásoknak ki- 
emelt támogatást nyújt. 

A hazai gazdaság megszilárdítása 
érdekében a Kormány vállalja, 
hogy erősíti a helyi piac védel- 
mét, és a helyi termelést a koráb- 
ban létező szubvenciók helyre- 
állításával és új szubvenciók be- 
vezetésével támogatja. Ezen 
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szubvenciókat elsõsorban a hát-
rányos helyzetû közösségek, te-
lepülések, elsõsorban a romák
helyben végezhetõ, az agrárium-
hoz, a kézmûvességhez és szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó tevé-
kenységekre alapítja.

13. A Kormány vállalja továbbá az
állami megrendelésen alapuló
szolgáltatások megszervezése, és
a beruházások megvalósítása so-
rán a szociális gazdaság szerep-
lõinek szabályozási, intézményi
eszközökkel és új finanszírozási
formákkal történõ támogatását.

14. Magyarország Kormánya a nem-
zetközi szervezetekkel, továbbá
az Európai Unió intézményeivel,
különösen az Európai Bizottság-
gal történõ, a roma felzárkózást
érintõ kérdésekben folytatott tár-
gyalások elõtt álláspontja kiala-
kítása során egyeztet az ORÖ-
vel. A társadalmi felzárkózást se-
gítõ szempontok érvényesítése
érdekében az ORÖ legalább 1 fõ
állandó egyetértési joggal rendel-
kezõ képviselõt jelölhet meg, aki
– amennyiben ennek lehetõsége
adott – részt vesz a döntéshozatali
folyamatban, a nemzetközi és
EU-s egyeztetési mechanizmu-
sokban.

15. A Kormány vállalja, hogy az
ORÖ korábbi vezetésének (elõzõ
megnevezésén Országos Cigány
Önkormányzat – OCÖ) felelõtlen
gazdálkodása következtében elle-
hetetlenült kisebbségi önkor-
mányzati tevékenység támogatá-
sára 2011 elsõ félévében egyedi
kormánydöntéssel 300 millió Ft-
ot biztosít.

A CÉLOK ELÉRÉSE
ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉSEK

1. Tekintettel a megoldandó felada-
tok rendkívüli sürgõsségére, az
azonnali intervenció érdekében,
az együttdöntési rendszer célkitû-
zéseinek rövidtávú elérése érde-
kében, a legsürgetõbb feladatok,
programok azonnali beindítására
a Kormány 1 milliárd Ft-ot külö-
nít el az egyes hazai és uniós
programokban az ORÖ által ja-

vasolt arányos részvétel bizto-
sítására, illetve az együttdöntési
rendszer elõkészítésében való
részvételre.

Határidõ: 2011. július 30.

2. ORÖ fórumot biztosít arra, hogy
a romák mind szélesebb köre
megismerhesse az állampolgári
jogokat és kötelezettségeket, a
jogrendszer és a közigazgatás
mûködését.

Határidõ: folyamatos

3. A Kormány a számszerû célki-
tûzések elérésének elõsegítése és
folyamatos nyomon követése
érdekében – figyelembe véve a
2 0 2 0 - i g
s z ó l ó
N e m z e t i
Roma Stra-
tégiák Uni-
ós Keret-
rendszerét
is – rész-
letes intéz-
kedési ter-
vet fogad el
kormány-
határozat
f o r m á j á -
ban, mely
kiterjed az
egyes vál-
lalások fe-
lelõseinek és a teljesítés határide-
jének meghatározására, továbbá
kormányrendeletet ad ki, amely-
ben rögzíti az egyes beavatkozási
területeket, az együttdöntési
megállapodás szereplõit és az
együttdöntésre megjelölt szer-
vekkel az adott területre vo-
natkozó együttdöntési mechaniz-
must.

Határidõ: azonnal, illetve a kor-
mányrendelet tekintetében 2011.
szeptember 1.

4. A Kormány vállalja, hogy a
különbözõ bizottságok, intézmé-
nyek, szervezetek felügyeletével
kapcsolatos szabályozást úgy
vizsgálja felül, hogy abban az
együttdöntési rendszer szerinti
képviselet, a folyamatos kapcso-
lattartás az ORÖ számára biztosí-
tott legyen.

Felelõs: A Kormány nevében a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Társadalmi Felzár-
kózásért Felelõs Államtitkársága

Közremûködõ társfelelõs: vala-
mennyi érintett tárca

Határidõ: 2011. június 1.–decem-
ber 31. között folyamatosan

5. AKormány és az ORÖ által létre-
hozandó intézmények, hálózatok
közötti szakmai koordinációt a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Társadalmi Felzár-
kózásért Felelõs Államtitkársága
és az ORÖ közösen látja el. A
programcélok megvalósításába
bevonásra kerülõ Új Széchenyi

Programiroda mûködésének fi-
nanszírozásáért a nemzetgazda-
sági miniszter, a fejlesztési forrá-
sok biztosításáért a nemzeti fej-
lesztési miniszter a felelõs.

Határidõ: 2011. július 1.–2012.
január 1. között folyamatosan

6. A Felek a megállapodás és a ki-
sebbségi önkormányzati tevé-
kenység figyelemmel kísérése ér-
dekében folyamatosan együttmû-
ködnek, évente legalább egy
alkalommal a Kormány és az
ORÖ közös szövegezésû jelen-
tést fogad el.

Határidõ: a tárgyévet követõ év
február 28.

Budapest, 2011. május 20.

Orbán Viktor             FarkasFlórián
miniszterelnök az ORÖ elnöke

13. 

14. 

15. 

szubvenciókat elsősorban a hát- 
rányos helyzetű közösségek, te- 
lepülések, elsősorban a romák 
helyben végezhető, az agrárium- 
hoz, a kézművességhez és szol- 
gáltatásokhoz kapcsolódó tevé- 
kenységekre alapítja. 

A Kormány vállalja továbbá az 
állami megrendelésen alapuló 
szolgáltatások megszervezése, és 
a beruházások megvalósítása so- 
rán a szociális gazdaság szerep- 
lőinek szabályozási, intézményi 
eszközökkel és új finanszírozási 
formákkal történő támogatását. 

Magyarország Kormánya a nem- 
zetközi szervezetekkel, továbbá 
az Európai Unió intézményeivel, 
különösen az Európai Bizottság- 
gal történő, a roma felzárkózást 
érintő kérdésekben folytatott tár- 
gyalások előtt álláspontja kiala- 
kítása során egyeztet az ORÖ- 
vel. A társadalmi felzárkózást se- 
gítő szempontok érvényesítése 
érdekében az ORÖ legalább 1 fő 
állandó egyetértési joggal rendel- 
kező képviselőt jelölhet meg, aki 
— amennyiben ennek lehetősége 
adott — részt vesz a döntéshozatali 
folyamatban, a nemzetközi és 
EU-s egyeztetési mechanizmu- 
sokban. 

A Kormány vállalja, hogy az 
ORÖ korábbi vezetésének (előző 
megnevezésén Országos Cigány 
Önkormányzat — OCÖ) felelőtlen 
gazdálkodása következtében elle- 
hetetlenült kisebbségi önkor- 
mányzati tevékenység támogatá- 
sára 2011 első félévében egyedi 
kormánydöntéssel 300 millió Ft- 
ot biztosít. 

A CÉLOK ELÉRÉSE 
ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 
INTÉZKEDÉSEK 

1. 
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Tekintettel a megoldandó felada- 
tok rendkívüli sürgősségére, az 
azonnali intervenció érdekében, 
az együttdöntési rendszer célkitű- 
zéseinek rövidtávú elérése érde- 
kében, a legsürgetőbb feladatok, 
programok azonnali beindítására 
a Kormány 1 milliárd Ft-ot külö- 
nít el az egyes hazai és uniós 
programokban az ORÖ által ja- 

vasolt arányos részvétel bizto- 
sítására, illetve az együttdöntési 
rendszer előkészítésében való 
részvételre. 

Határidő: 2011. július 30. 

. ORÖ fórumot biztosít arra, hogy 
a romák mind szélesebb köre 
megismerhesse az állampolgári 
jogokat és kötelezettségeket, a 
jogrendszer és a közigazgatás 
működését. 

Határidő: folyamatos 

. A Kormány a számszerű célki- 
tűzések elérésének elősegítése és 
folyamatos nyomon követése 
érdekében — figyelembe véve a 
2020-ig 
szóló 
Nemzeti 
Roma Stra- 
tégiák Uni- 
ós  Keret- 
rendszerét 
is — TésZz- 
letes intéz- 
kedési ter- 
vet fogad el 
kormány- 
határozat 
formájá- 
ban, mely 
kiterjed az 
egyes vál- 
lalások fe- 
lelőseinek és a teljesítés határide- 
jének meghatározására, továbbá 
kormányrendeletet ad ki, amely- 
ben rögzíti az egyes beavatkozási 
területeket, az együttdöntési 
megállapodás szereplőit és az 
együttdöntésre megjelölt szer- 
vekkel az adott területre vo- 
natkozó együttdöntési mechaniz- 
must. 

  

Határidő: azonnal, illetve a kor- 
mányrendelet tekintetében 2011. 
szeptember Il. 

. A Kormány vállalja, hogy a 
különböző bizottságok, intézmé- 
nyek, szervezetek felügyeletével 
kapcsolatos szabályozást úgy 
vizsgálja felül, hogy abban az 
együttdöntési rendszer szerinti 
képviselet, a folyamatos kapcso- 
lattartás az ORÖ számára biztosí- 
tott legyen. 
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Felelős: A Kormány nevében a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Társadalmi Felzár- 
kózásért Felelős Államtitkársága 

Közreműködő társfelelős: vala- 

mennyi érintett tárca 

Határidő: 2011. június 1.—decem- 
ber 31. között folyamatosan 

. A Kormány és az ORÖ által létre- 
hozandó intézmények, hálózatok 
közötti szakmai koordinációt a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Társadalmi Felzár- 
kózásért Felelős Államtitkársága 
és az ORÖ közösen látja el. A 
programcélok megvalósításába 
bevonásra kerülő UJ Széchenyi 

  

Programiroda működésének fi- 
nanszírozásáért a nemzetgazda- 
sági miniszter, a fejlesztési forrá- 
sok biztosításáért a nemzeti fej- 
lesztési miniszter a felelős. 

Határidő: 2011. július 1.—2012. 
január 1. között folyamatosan 

6. A Felek a megállapodás és a ki- 
sebbségi önkormányzati tevé- 
kenység figyelemmel kísérése ér- 
dekében folyamatosan együttmű- 
ködnek, évente legalább egy 
alkalommal a Kormány és az 
ORÖ közös szövegezésű jelen- 
tést fogad el. 

Határidő: a tárgyévet követő év 
február 28. 

Budapest, 2011. május 20. 

  

Orbán Viktor FarkasFlórián 

miniszterelnök az ORÖ elnöke 
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KÖZÉRDEKÛ

Nemzetiségpolitikai konzultáció
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a nemzetiségek országos önkormányzatai

közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás aláírása érdekében Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter az országos kisebbségi önkormányzatok
elnökeivel találkozott 2011. május 30-án, a KIM Konferenciatermében.

Stratégiai partnerség

A konzultáción napirenden
voltak a nemzetiségek jogai-
ról szóló törvény tervezeté-
nek koncepcionális kérdései,
a Magyar Köztársaság terü-
letén élõ nemzeti és etnikai
kisebbségek helyzetérõl szó-
ló kormánybeszámoló, va-
lamint szó volt a közmédia
nemzetiségi mûsorszolgál-
tatást érintõ változásairól is. 

Magyarország minden itt
élõ nemzetiség hazája is –
jelentette ki Navracsics Ti-
bor közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter, a 13 ma-
gyarországi nemzetiségi or-
szágos önkormányzat elnö-
keivel való stratégiai part-
nerségi megállapodást alá-
írása kapcsán. 

Az ünnepélyes eseményen
a miniszter elmondta: a
jogalkotási törvényben elõírt
stratégiai partnerségi megál-
lapodásoknak az a célja,
hogy jobb minõségû jog-
szabályok szülessenek. Ez a
nemzetiségek esetében azt is
jelenti, hogy jobb körül-
ményeket kell számukra te-
remteni. A Kormány éppen
ezért teret kíván adni a ha-
zánkban élõ nemzetiségek-
nek, hogy kibontakozhassa-
nak és közösségeik erõsöd-
jenek – hangsúlyozta a mi-
niszter. Kiemelte, ezt a célt
szolgálja az aláírt megálla-
podás is. Mint ahogyan a
határon túli magyar kisebb-
ségeknek, úgy a határainkon
belül élõ nemzetiségeknek is
lehetõséget kell nyújtani az
önazonosságuk megerõsíté-
séhez – folytatta. 

Elkötelezetten
a nemzetiségek ügye

iránt

Magyarország új Alaptörvé-
nyében foglaltak szerint az
állam vállalja, hogy a nem-
zetiségek nyelvét és kultú-
ráját megóvja és ápolja. A
Közigazgatási és Igazság-

ügyi Minisztérium, mint a
nemzetiségekért is felelõs
szaktárca és a 13 magyaror-
szági nemzetiségi országos
önkormányzat között létre-
jött megállapodásának célja,
hogy elõmozdítsa a nemzet-
közi szinten is elismert ma-
gyar kisebbségvédelmi jog-
rendszer továbbfejlesztését,
valamint, támogassa a nem-
zetiségek egyéni és közössé-
gi jogainak kiszélesítését. 

Az együttmûködés célja
továbbá, hogy jó, a nemze-
tiségek életkörülményeit ja-
vító jogszabályok szüles-
senek, amelyek biztosítják
számukra önazonosságuk
megõrzésének lehetõségét,
anyanyelvük használatát,
oktatási intézményeik és
kulturális egyesületeik mû-
ködését. A miniszter kiemel-
te, a kormány, ahogyan a ha-
táron túli magyarok esetében

fontosnak tartja az egyéni és
közösségi jogok érvénye-
sülését, ugyanúgy köteles-
ségének érzi biztosításukat a
magyarországi kisebbségek-
nek.

A miniszterelnök-helyet-
tes szerint bár megállapodá-
sok annyit érnek, amennyit
betartanak belõlük, a kabinet

mérföldkõnek tartja az
együttmûködés aláírását, és
minden nemzetiségi számá-
ra biztosítani akarja a teljes
élet kibontakoztatásának le-
hetõségét, így mindent meg-
tesz azért, hogy senkinek a
boldogulását ne akadályoz-
za, hogy valamely kisebb-
séghez tartozik.

Az ünnepélyes aláíráson
részt vett Szászfalvi László
egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért
felelõs államtitkár, valamint
Latorcai Csaba nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelõs helyettes ál-
lamtitkár is.

Nagy Anna kormányszó-
vivõ kiemelte: az együttmû-
ködés a január elsején életbe
lépõ új alaptörvény érvénye-
sülését segíti, amely ki-
mondja, hogy a nemzetisé-
gek államalkotó tényezõk.

Szerinte a megállapodás
hozzájárul a nemzetiségi kö-
zösségek jogainak és kultu-
rális autonómiájának érvé-
nyesüléséhez is.

A partnerségi megállapo-
dást Navracsics Tibor és a
tizenhárom magyarországi
nemzetiség – a roma, a bol-
gár, a görög, a horvát, a len-
gyel, a német, az örmény, a
román, a ruszin, a szerb, a
szlovák, a szlovén és az uk-
rán – országos önkormány-
zatának vezetõje: Farkas
Flórián, Muszev Dancso,
Koranisz Laokratisz, Hepp
Mihály, Csúcs Lászlóné,
Serkisian Szeván, Kreszta
Traján, Giricz Vera, Alexov
Ljubomir, Fuzik János,
Ropos Márton és Hartyányi
Jaroszlava írta alá. 

Háttér

Az elmúlt évben elfogadott,
a társadalmi részvételrõl
szóló törvény elõírja a mi-
nisztereknek a stratégiai
partnerségi megállapodás
megkötését, a társadalmi
szervezetek bevonását a fe-
ladatkörükbe tartozó jogsza-
bályok elõkészítésébe. Stra-
tégiai partnerség olyan szer-
vezetekkel alakítható ki,
amelyek az adott jogterület
szabályozásának elõkészíté-
sében széles társadalmi érde-
ket jelenítenek meg; így a
minisztériumok partnerei
lehetnek a kisebbségi önkor-
mányzatok mellett egyhá-
zak, civil, szakmai és tudo-
mányos szervezetek, köztes-
tületek és határon túli ma-
gyar szervezetek.
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a nemzetiségek országos önkormányzatai 
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Stratégiai partnerség 
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KÖZÉRDEKÛ

Rend és béke
Az elmúlt hónapokban nem egy településen keltettek riadalmat azok a csoportosulások,

amelyeknek egyenruhás tagjai önmagukat rendfenntartó erõnek kikiáltva cigányellenessé-
get szítva békétlenséget teremtettek. Az Országgyûlés döntése értelmében, a jövõben sza-
badságvesztéssel büntethetõ a kihívóan közösségellenes magatartás, ezen kívül a polgárõr-
szervezetek kizárólag a székhelyükön láthatják el tevékenységüket. 

A Büntetõ Törvénykönyvét néhány hete módosította az
Országgyûlés. Ennek értelmében három évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntethetõ, aki olyan kihívóan közösség-
ellenes magatartást tanúsít, amely riadalmat kelthet vala-
mely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozó közös-
ség tagjaiban. Emellett kiegészült a Btk. a közbiztonsági te-
vékenység jogellenes szervezésére vonatkozó paragrafus-
sal, amely egyebek mellett rögzíti, hogy aki olyan, a közbiz-
tonság, a közrend fenntartására irányuló tevékenységet
szervez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy a köz-
biztonság, a közrend fenntartásának látszatát keltõ tevé-
kenységet szervez, két évig terjedõ szabadságvesztéssel bün-
tetendõ.

A parlament 248 igen szavazattal, 75 ellenében (a kor-
mánypártok, valamint az LMP-s és a független képviselõk
támogatásával, az MSZP és a Jobbik ellenszavazata mellett)
fogadta el az emberi jogi bizottság javaslatát, amely szerint
polgárõrszervezet csak az alapító okiratban székhelyeként
feltüntetett területen láthatja el a tevékenységét, azaz tagjai
csak az adott település bel- és külterületein végezhetnek
feladatokat. Ez alól kivétel, ha a rendõrséggel vagy más álla-

mi, önkormányzati rendvédelmi, közbiztonsági szervezettel
errõl írásban megállapodtak.

Módosították a szabálysértési törvényt is: elzárással
vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható a
polgárõr, ha feladatait a polgárõrségrõl szóló törvény ren-
delkezéseinek megszegésével látja el. A szabálysértési eljá-
rás bírósági hatáskörbe tartozik.

Polgárõr ezután kizárólag nagykorú, büntetlen elõéletû
ember lehet, tevékenysége során pedig nem hordhat olyan
ruházatot, amelynek a viselése jogszabályba ütközik.

A törvény rögzíti továbbá a közbiztonsági tevékenység
jogosulatlan végzésének szabályozását. Így aki közterületen
vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenn-
tartására irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály
nem jogosítja fel, vagy ilyen tevékenység látszatát kelti,
szintén elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható. Az emberi jogi bizottság ezt a javaslatát
azzal indokolta, hogy a jogállam nem engedheti meg, hogy
a közbiztonság fenntartását civil szervezõdések törvényi fel-
hatalmazás hiányában, állami kontroll nélkül, a hivatalosság
látszatát keltve végezzék.

Együttmûködés 
a rendõrség és a cigány kisebbségi önkormányzatok között

Települési szintû együttmûködésben állapodott meg a kaposvári rendõrkapitányság és az illetékességi területén mû-
ködõ 9 helyi cigány kisebbségi önkormányzat, valamint a cigány fiatalokat felkaroló, a kaposvári Napkerék Egyesület. 

A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Berényi László, aki egyben országgyûlési
képviselõ (Fidesz) és az Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese is, köszöntötte az aláírás résztvevõit, melynek
kapcsán kiemelte, az új lokális kezdeményezéssel mérföldkõhöz értek. 

Mergancz Sándor megyei rendõrfõkapitány emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi együttmûködés folytatása a 2007-ben
megyei szinten már megszületett megállapodásnak a rendõrség és a cigány kisebbségi önkormányzatok között. A fõka-
pitány kiemelte az együttmûködõ felek közötti kommunikáció fontosságát, hiszen az lehetõvé teszi, hogy a felvetõdõ
problémákat idõben kezeljék.

Juhász Tibor, a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetõje hangsúlyozta, az együttmûködés az állampolgárok érde-
keit szolgálja, a felek közötti kommunikáció segít a felvetõdõ problémák megoldásában, illetve megelõzésében. Utalt a Ma-
gyar Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között hamarosan létrejövõ keretmegállapodásra, amelyet véleménye
szerint a kormányhivatalok és a cigány kisebbségi önkormányzatok közötti megyei szintû megállapodások követhetnek.  

Witzman Mihály, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke, példaértékûnek nevezte a településszintû együttmûködést.
Az alelnök köszönetét fejezte ki a Napkerék Egyesületnek a közvetítõi szerepének betöltéséért, és reményét fejezte ki,
hogy a partnerség és a párbeszéd jegyében köttetett megállapodást sikerül tartalommal is megtölteni.

A cigány kisebbségi önkormányzatok nemcsak a rendõrséggel, hanem egymással és a Napkerék Egyesülettel is írá-
sos megállapodást kötöttek, vállalva az együttmûködést a közbiztonság erõsítése érdekében, a bûnmegelõzéssel, az áldo-
zatvédelemmel, a családon belüli erõszakkal kapcsolatos kérdésekben. Akaposvári rendõrkapitányság az elsõként a Nagy-
bajom és annak környékén fekvõ települések cigány kisebbségi önkormányzataival kötött együttmûködési megállapo-
dáshoz hasonló kapcsolatfelvételre készül az illetékességi területén lévõ valamennyi cigány kisebbségi önkormányzattal.
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Az alelnök köszönetét fejezte ki a Napkerék Egyesületnek a közvetítői szerepének betöltéséért, és reményét fejezte ki, 
hogy a partnerség és a párbeszéd jegyében köttetett megállapodást sikerül tartalommal is megtölteni. 

A cigány kisebbségi önkormányzatok nemcsak a rendőrséggel, hanem egymással és a Napkerék Egyesülettel is írá- 
sos megállapodást kötöttek, vállalva az együttműködést a közbiztonság erősítése érdekében, a bűnmegelőzéssel, az áldo- 
zatvédelemmel, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos kérdésekben. A kaposvári rendőrkapitányság az elsőként a Nagy- 
bajom és annak környékén fekvő települések cigány kisebbségi önkormányzataival kötött együttműködési megállapo- 
dáshoz hasonló kapcsolatfelvételre készül az illetékességi területén lévő valamennyi cigány kisebbségi önkormányzattal.       
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OLLÓVAL ÍRTUK

Romastratégiánk elfogadtatása jelentõsen hozzájárul 
féléves uniós elnökségünk pozitív mérlegéhez

A tény, hogy Bajnai Gor-
don volt és Orbán Viktor je-
lenlegi miniszterelnök egy-
aránt a legégetõbb és megol-
dásra váró társadalmi prob-
lémának a romaintegrációt
tartotta, bizakodásra adott
okot. A Bajnai-kormány rö-
vid egy éve alatt több száz
roma fiatalt akart köztiszt-
viselõi és közalkalmazotti
munkába állítani, ami persze
nem sokban különbözött a
szocialista „látványpékség”
politikától a romaintegráció
terén, de legalább konkrétan
felmutatható eredményekre
törekedett. Az is igaz, hogy a
törekvésen túl sokra nem ju-
tottak, hiszen mindössze hat-
van diplomás cigány fiatalt
találtak, akiknek funkciót-
lan, mondva csinált álláshe-
lyeket biztosítottak, ame-
lyekkel ma sem a munkál-
tató minisztériumok, sem a
munkavállaló cigány fiata-
lok nem elégedettek, mert
érdemi munka nem volt a
poszt mellé rendelve. De ez-
zel együtt is az integráció
fontosságát hangsúlyozók
biztatónak tartották, hogy
két egymást követõ kor-
mányzat a kiemelt teendõk
közé sorolta az új romapoli-
tika megvalósítását.

Ugyancsak biztató volt,
hogy a világon egyedülálló
módon a Lungo Drom Far-
kas Flórián vezetésével

olyan országos politikai
struktúrát hozott létre a ma-
ga több mint 2400 képvise-
lõjével, amely képes a kor-
mányzati és saját romaprog-
ramok eljuttatására a legki-
sebb település legszegé-
nyebb roma telepére is, ha
végre politikai akarat szüle-
tik arra, hogy a céltámogatá-
sok valóban az integrációra
legyenek fordítva. (Az Álla-

mi Számvevõszék megálla-
pítása szerint a felzárkózta-
tásra elköltött százmilliárdot
meghaladó összegeknek 10,
azaz tíz százaléka jutott el az
érintettekhez.)

Biztató volt az is, hogy a
második Orbán-kormány
nemcsak Európában, hanem
az egész világon egyedüli-
ként a kormányzati struktú-
rában az egész kormány
munkáját koordináló Köz-
igazgatási és Igazságügyi
Minisztériumon belül önálló
társadalmi felzárkóztatásért
felelõs államtitkárságot ho-
zott létre Balog Zoltán veze-
tésével. 2010-tõl pedig je-
lentõsen megváltozott a ro-

maintegráció szakmai mun-
kájának a minõsége is. Egy
átfogó társadalompolitikán
belül a segély helyett mun-
kát elv mentén indult el az
ellátórendszerek, a szociális
kiadások és az állami elvárá-
sok rendszerének kialakítá-
sa, s egy jelentõs közmunka-
program kidolgozása indult
el a tárcák között. Február-
ban pedig a cigányság társa-

dalmi integrációjának kény-
szerérõl és kényszerpályái-
ról egy kiváló és egyben pél-
daértékû vita folyt a Hvg.hu
kezdeményezésére, amely-
ben az eltérõ eszmeáramla-
tokhoz tartozó szerzõk végre
a közös feladatokat keresték,
s nem az egymást eltaszító
alapállásokat szajkózták. A
vitát, amelyhez jómagam is
hozzászóltam, eredetileg
Pokol Béla még tavaly októ-
berben a Magyar Nemzet-
ben megjelent cikke váltotta
ki, amelyben a politológus-
szociológus professzor vilá-
gosan kimondta: „Nem túl-
zás, ha azt állítjuk, hogy a
hazai cigányság társadalmi

integrálatlanságának és az
ebbõl is eredõ óriási munka-
nélküliségének a gondja,
összeadódva a magas szü-
letési arányszámaikkal és a
nem roma lakosság gyors fo-
gyásával, belátható idõn be-
lül robbanással és a magyar
társadalom szétzilálódásával
fenyeget.”

Áttekintve a cigánykér-
déssel foglalkozó országta-
nulmányokat, Pokol állítot-
ta, „mindenhol közös gon-
dokat találunk, amelyeknek
a kiindulópontja, hogy a
cigány gyerekeknél a több-
ségi társadalomtól jelentõs
mértékben lemaradó családi
szocializációt, s ebbõl kö-
vetkezõen a legtöbbjük szá-
mára az oktatásban esélyte-
lenséget és beilleszkedésre
képtelenséget tapasztalunk.
Késõbb már ennek lesz az
egyenes következménye az,
hogy a munka világába tör-
ténõ bekapcsolódás lehetet-
lenné válik számukra, ami
miatt Magyarországon, Ro-
mániában, Bulgáriában, de
Szlovákiában is már az
1990-es évek elejétõl 85–90
százalékos a cigányság kö-
rében a tartós munkanélkü-
liség.”

A Hvg.hu-n zajló vita je-
lentõségét legjobban Novák
Attila, a Szombat címû lap
történész szerkesztõje fog-
lalta össze: „a Hvg.hu szer-

Új cigánypolitika
Gyöngyöspata árnyékában

„A Lungo Drom Farkas Flórián vezetésével
olyan országos politikai struktúrát hozott létre

a maga több mint 2400 képviselõjével,
amely képes a kormányzati és saját romaprogramok
eljuttatására a legkisebb település legszegényebb

roma telepére is”
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kesztõsége minden eddigi-
nél demokratikusabb vitát
indított a romakérdésben,
ezért dicséret illeti. A meg-
szólalók jó része õszintén áll
a témához, kimondatnak
olyan vélemények is (a szél-
sõjobboldali radikálisok tá-
vol tartásával), melyek ko-
rábban – a mainstream mé-
diában – nem hangozhattak
el. Nem azért, mintha annyi-
ra borzalmasak lettek volna,
hanem mert nem a szoká-
sosan elvárt frazeológia
nyelvén fogalmazták meg
álláspontjukat. Külön is fon-
tos, hogy különbözõ elköte-
lezettségû szociológusok is
megszólaltak és vélemé-
nyezték, nem is akárhogyan,
a romakérdést.” A cigányin-
tegrációról zajló vita úgy
tûnt, hogy áttörést hozott
szakmai értelemben is, mert
végre õszintén, de nem vá-
daskodva és állandóan „rasz-
szizmusozva” vagy „liberá-
lisozva” folyt az eszmecsere
a romafelzárkózásról. Érde-
kes volt viszont, hogy a
megkövült barikádok harco-
sai egyik politikai oldalról
sem szólaltak meg, ahogyan
az örökös jogvédõk és min-
den romapolitikai botrány-
keltésnél bábáskodók is hall-
gattak e vitában.

Mindezek alapján tehát
valóban bizakodhattunk,
hogy a Jobbik közrend meg-
teremtésének sürgetése mel-
lett is érdemi elmozdulás
történt az integrációt körül-
vevõ szocialista semmitte-
vésrõl. Ezt mutatta az is,
hogy a döcögõsen induló
magyar EU-elnökség idõ-
szakában sikerült elfogadtat-
ni az EU-s romastratégiát,
amely önmagában is elég
lenne ahhoz, hogy pozitív
mérleggel zárja az Orbán-
kormány az elnökség hat hó-
napját. S pont, amikor a Job-
bik látszólag teljesen magára
maradt az integráció kérdé-
sének kriminalizálásával,

amikor Lakiteleken lezajlik
az elsõ jelentõs kormányzat-
közi egyeztetés az Országos
Roma Önkormányzat képvi-
selõivel, amikor ugyancsak a
világon egyedülállóan a ma-
gyar kormány elõször és el-
sõként készül átfogó megál-
lapodásra a roma közösség
hivatalos politikai szerveze-
teivel példát adva ezzel az
európai államoknak – ekkor
kerül Gyöngyöspata a Wa-
shington Post hasábjaira.
Azzal a hírrel, hogy Magyar-
országon menekülnek a ro-
mák az üldöztetés elõl. Szer-
vezetten, buszokkal, nõk,

gyerekek. Nyilván az már
másodlagos, hogy húsvétoz-
ni mennek, és az érintettek
utólag értesültek arról, hogy
õk menekültek, és ezt is kell
képviselniük a média felüle-
tein. Az azonban a washing-
toni kedves olvasót igencsak
érdekli, hogy a világ túlol-
dalán, valahol Európában,
Gyöngyöspatán valakik ma-
síroznak, és „kiképzõtábo-
roznak” a romák ellen. Szít-
ják az etnikai feszültséget és
kriminalizálják a romainteg-
ráció magyarországi válto-
zatát. Persze, arra már nem
kíváncsi a Washington Post,
hogy kik ezek a járõrözõk,
kinek a megbízásából van-
nak ott, ha még a radikális
jobboldal parlamenti pártja
is elhatárolódik tõlük.

A világ milliónyi életbe-
vágóan fontos lokális prob-
lémái közül miért pont
Gyöngyöspata kerül a Wa-
shington Post hasábjaira?
Miért pont akkor, amikor a
magyar EU-elnökség a Du-

na-stratégia elfogadása mel-
lett valójában egyetlen nagy
eredményének az európai
romastratégia elfogadását
tudja felmutatni? Ki és miért
akarja lejáratni a Lungo
Drom és az Országos Roma
Önkormányzat vezetõjét,
aki több mint kétharmados
többséggel lett a roma kö-
zösség elsõ számú vezetõje,
akinek szervezetébe csak
erkölcsi bizonyítvánnyal és
feddhetetlen politikai elõ-
élettel lehet belépni? Miért
vették célba mindazokat,
akik végre lezárnák a roma-
integráció látványpolitikáját

és szakmai alapokon nem a
tyúktolvajok oldalán védik a
polgári jogokat, hanem be-
lekezdtek abba a munkába,
amelyet eddig mindegyik
kormány csak halogatott?
Azok az erõk, amelyek 1987
szeptemberében, a lakiteleki
találkozó másnapján a New
York Timesban leantiszemi-
tázták a magyar demokrata
értelmiséget, ma is ugyan-
úgy mûködnek. Ugyanaz a
háló és ugyanazok szövik,
ugyanazon forgatókönyv
szerint. Komolyan gondolja
bárki a magyar politikai aré-
nában, hogy a Washington
Post olvasóját Gyöngyöspa-
ta érdekli? Azonban a pro-
vokációra nemcsak a tettle-
gessé fajult konfliktus, ha-
nem a Washington Post-beli
hír ténye is rávilágít. A poli-
tikai küzdelmeknek bevett
formája az ellenfelek kül-
földi kapcsolatainak meg-
mozgatása a saját céljuk el-
érésére, vagy az ellenfél le-
járatására.

Az ENSZ 2050-re prog-
nosztizált demográfiai mu-
tatói szerint Magyarország
összlakossága 10 millióról
7,5 millióra csökken, amely-
bõl az elöregedés miatt
mindössze 2,5 millió lesz az
aktívak száma, ebbõl 1,7
millió roma származású lesz.
Ha õk akkor is a mai 80–90
százalékos munkanélküli és
mélyszegény rátát mutatják,
akkor bizony a magyar ál-
lam a mûködõképtelenség
szakadékába zuhan, ahon-
nan csak örökös gyarmati
sors juthat neki a mûködõ-
képesség minimális fenn-
tartása érdekében, amelyért
cserébe majd földjeit, vizeit
és minden tartalékát oda kell
áldoznia.

Nos, ezért van hát a
Washington Post hasábjain
Gyöngyöspata, ezért kell a
provokáció. Mert úgy tûnik,
hogy van egy felelõs kor-
mányzat és egy felelõs Or-
szágos Roma Önkormány-
zat, amelyik közös érdeknek
és együttesen, nemzeti ér-
deknek tartja a cigányság
munka világába való integ-
rációját, amely ha sikeres,
akkor Magyarország nem
válik a nemzetközi tõke-
csoportok totális gyarma-
tává. Õk pedig nyilván ez
ellen küzdenek, ahogyan tet-
ték már 1987-ben is. A küz-
delem világos, az pedig
egyenesen örvendetes, hogy
végre olyan roma vezetõ van
Farkas Flórián személyében,
aki nem ül fel a provoká-
cióknak, hanem szakmai
munkával kíván új cigány-
politikát teremteni – még ha
Gyöngyöspata árnyékában
is. A romaintegráció nem
pártpolitika kérdése, hanem
össztársadalmi érdek, amely
egyben a magyar állam
hosszú távú fennmaradásá-
nak a kérdése is.

Zárug Péter Farkas
Magyar Nemzet 2011.05.02.
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nyelvén fogalmazták meg 

álláspontjukat. Külön is fon- 

tos, hogy különböző elköte- 

lezettségű szociológusok is 

megszólaltak és vélemé- 

nyezték, nem is akárhogyan, 

a romakérdést." A cigányin- 
tegrációról zajló vita úgy 

tűnt, hogy áttörést hozott 

szakmai értelemben is, mert 

végre őszintén, de nem vá- 

daskodva és állandóan , rasz- 

szizmusozva" vagy , liberá- 

lisozva" folyt az eszmecsere 
a romafelzárkózásról. Érde- 

kes volt viszont, hogy a 

megkövült barikádok harco- 

sai egyik politikai oldalról 

sem szólaltak meg, ahogyan 

az örökös jogvédők és min- 

den romapolitikai botrány- 

keltésnél bábáskodók is hall- 

gattak e vitában. 

Mindezek alapján tehát 

valóban — bizakodhattunk, 

hogy a Jobbik közrend meg- 

teremtésének sürgetése mel- 

lett is érdemi elmozdulás 

történt az integrációt körül- 

vevő szocialista semmitte- 

vésről. Ezt mutatta az is, 

hogy a döcögősen induló 

magyar EU-elnökség idő- 

szakában sikerült elfogadtat- 

ni az EU-s romastratégiát, 

amely önmagában is elég 

lenne ahhoz, hogy pozitív 

mérleggel zárja az Orbán- 

kormány az elnökség hat hó- 

napját. S pont, amikor a Job- 

bik látszólag teljesen magára 

maradt az integráció kérdé- 

sének  kriminalizálásával, 
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amikor Lakiteleken lezajlik 

az első jelentős kormányzat- 

közi egyeztetés az Országos 

Roma Önkormányzat képvi- 

selőivel, amikor ugyancsak a 

világon egyedülállóan a ma- 

gyar kormány először és el- 

sőként készül átfogó megál- 

lapodásra a roma közösség 

hivatalos politikai szerveze- 

teivel példát adva ezzel az 

európai államoknak — ekkor 

kerül Gyöngyöspata a Wa- 

shington Post hasábjaira. 

Azzal a hírrel, hogy Magyar- 

országon menekülnek a ro- 

mák az üldöztetés elől. Szer- 

vezetten, buszokkal, nők, 

na-stratégia elfogadása mel- 

lett valójában egyetlen nagy 

eredményének az európai 

romastratégia elfogadását 

tudja felmutatni? Ki és miért 

akarja lejáratni a Lungo 

Drom és az Országos Roma 

Önkormányzat vezetőjét, 

aki több mint kétharmados 

többséggel lett a roma kö- 

zösség első számú vezetője, 

akinek szervezetébe csak 

erkölcsi bizonyítvánnyal és 

feddhetetlen politikai elő- 

élettel lehet belépni? Miért 

vették célba mindazokat, 

akik végre lezárnák a roma- 

integráció látványpolitikáját 
  

  

  

    

gyerekek. Nyilván az már 

másodlagos, hogy húsvétoz- 

ni mennek, és az érintettek 

utólag értesültek arról, hogy 

ők menekültek, és ezt is kell 

képviselniük a média felüle- 

tein. Az azonban a washing- 

toni kedves olvasót igencsak 

érdekli, hogy a világ túlol- 

dalán, valahol Európában, 

Gyöngyöspatán valakik ma- 

síroznak, és , kiképzőtábo- 

roznak" a romák ellen. Szít- 
ják az etnikai feszültséget és 

kriminalizálják a romainteg- 

ráció magyarországi válto- 

zatát. Persze, arra már nem 

kíváncsi a Washington Post, 

hogy kik ezek a járőrözők, 

kinek a megbízásából van- 

nak ott, ha még a radikális 

jobboldal parlamenti pártja 

is elhatárolódik tőlük. 

A világ milliónyi életbe- 

vágóan fontos lokális prob- 

lémái közül miért pont 

Gyöngyöspata kerül a Wa- 

shington Post hasábjaira? 

Miért pont akkor, amikor a 

magyar EU-elnökség a Du- 

és szakmai alapokon nem a 

tyúktolvajok oldalán védik a 

polgári jogokat, hanem be- 

lekezdtek abba a munkába, 

amelyet eddig mindegyik 

kormány csak halogatott? 

Azok az erők, amelyek 1987 

szeptemberében, a lakiteleki 

találkozó másnapján a New 

York Timesban leantiszemi- 

tázták a magyar demokrata 

értelmiséget, ma is ugyan- 

úgy működnek. Ugyanaz a 

háló és ugyanazok szövik, 

ugyanazon forgatókönyv 

szerint. Komolyan gondolja 

bárki a magyar politikai aré- 

nában, hogy a Washington 

Post olvasóját Gyöngyöspa- 

ta érdekli? Azonban a pro- 

vokációra nemcsak a tettle- 

gessé fajult konfliktus, ha- 

nem a Washington Post-beli 

hír ténye is rávilágít. A poli- 

tikai küzdelmeknek bevett 

formája az ellenfelek kül- 

földi kapcsolatainak meg- 

mozgatása a saját céljuk el- 

érésére, vagy az ellenfél le- 

járatására. 
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Az ENSZ 2050-re prog- 

nosztizált demográfiai mu- 

tatói szerint Magyarország 

összlakossága 10 millióról 

7,5 millióra csökken, amely- 

ből az elöregedés miatt 

mindössze 2,5 millió lesz az 

aktívak száma, ebből I,7 

millió roma származású lesz. 

Ha ők akkor is a mai 80-90 

százalékos munkanélküli és 

mélyszegény rátát mutatják, 

akkor bizony a magyar ál- 

lam a működőképtelenség 

szakadékába zuhan, ahon- 

nan csak örökös gyarmati 

sors juthat neki a működő- 

képesség minimális fenn- 

tartása érdekében, amelyért 

cserébe majd földjeit, vizeit 

és minden tartalékát oda kell 

áldoznia. 

Nos, ezért van hát a 

Washington Post hasábjain 

Gyöngyöspata, ezért kell a 

provokáció. Mert úgy tűnik, 

hogy van egy felelős kor- 

mányzat és egy felelős Or- 

szágos Roma Önkormány- 

zat, amelyik közös érdeknek 

és együttesen, nemzeti ér- 

deknek tartja a cigányság 

munka világába való integ- 

rációját, amely ha sikeres, 

akkor Magyarország nem 

válik a nemzetközi tőke- 

csoportok totális gyarma- 

tává. Ők pedig nyilván ez 

ellen küzdenek, ahogyan tet- 

ték már 1987-ben is. A küz- 

delem világos, az pedig 

egyenesen örvendetes, hogy 

végre olyan roma vezető van 

Farkas Flórián személyében, 

aki nem ül fel a provoká- 

cióknak, hanem szakmai 

munkával kíván új cigány- 

politikát teremteni — még ha 

Gyöngyöspata árnyékában 

is. A romaintegráció nem 

pártpolitika kérdése, hanem 

össztársadalmi érdek, amely 

egyben a magyar állam 

hosszú távú fennmaradásá- 

nak a kérdése is. 

Zárug Péter Farkas 

Magyar Nemzet 2011.05.02. 

A szerző politológus 
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KAMASZ-TANYA
Van egy hely Szolnokon, ahol az integráció szó valódi értelmet nyer. A Kamasz-Tanya Gyermek

és Ifjúsági Egyesület kimagasló karitatív és társadalmi tevékenységével számos díj kitüntetettje,
2010-ben elnyerte az Év Gyermek és Ifjúsági Mintaprojektje címet is. Az alábbiakban bemutatjuk az
egyesület tevékenységét.

Lakossági kezdeményezésre
alakult meg egy Kismama
Klub 1988-ban Szolnokon, a
Széchenyi lakótelepen.
Ahogy a gyermekek nõttek,
úgy változott a klub iránti
igény is. A szülõk munkába
álltak, egyre inkább a gyer-
mekek igényeltek törõdést.
Ennek okán 1995-ben meg-
alakult a KAMASZ-TA-
NYA Ifjúsági Klub, melyet
1998-tól egyesületi formá-
ban tartanak fent. 

Bár a 20 ezer fõs Széche-
nyi lakótelepen több intéz-
mény is biztosít szabadidõs
tevékenységeket a gyerme-
kek számára, azonban eze-
ket anyagi okok, eltérõ visel-
kedési normák okán nem
mindenki tudja igénybe ven-
ni. Ugyanakkor hiányzott
egy olyan közösségi színtér
is, amely a szabadidõs tevé-
kenység mellett integráló
szerepet is betölt, és nyitva
áll a fogyatékosok és család-
juk számára is. E szolgálta-
tást a Kamaszt-Tanya GYIE
felvállalta, így nyitva áll el-
sõsorban a Szolnokon élõ,
sajátos nevelést igénylõ,
konfliktusos magatartású,
valamint az enyhe és közép-
súlyos értelmi sérült gyer-
mekeknek és fiataloknak
elõtt, akik az utcán töltenék
el napközben a szabadidejü-
ket, ha ez a klub nem állna a
rendelkezésükre. Az érintett
korosztály 3–22 év, a sérült
fiatalok korosztálya: 5–39
év.

Az egykori Ifjúsági Klub
még egy 64 m2-es alagsori
helyiségben mûködött, csu-
pán egy fõ klubvezetõvel,
aki társadalmi munkában
látta el feladatát. A klub heti
három alkalommal, csupán
délután várta az érdeklõdõ-
ket. 

A bekövetkezõ társadalmi
változások az egyesület szá-
mára is megnövekedett fela-
datellátással jártak. A családi
kapcsolatok felbomlása, az
élethelyzettel kapcsolatos
valós szükségletek kielégíté-
sének hiánya, a különbözõ, a
család funkcióját helyette-
sítõ kockázati színtereken,
magánosan vagy csoporto-
san, szubkultúrában megje-
lenõ gyermekek és fiatalok
normák nélküli világa mind-
mind újabb feladat elé állí-
totta az egyesületet. 

A megnövekedett igényre
való tekintettel folyamato-

san keresték a továbblépés
lehetõségét, míg 2008-ban
tartós bérleti szerzõdés kere-
tében Szolnok Megyei Jogú
Várostól igénybe vehettek a
lakótelepen egy 227 m2

alapterületû, felújításra váró
ingatlant a Kamasz-Tanya
Ifjúsági Klub, illetve a kiala-
kítandó közösségi, foglal-
koztató-, fejlesztõ- és mód-
szertani központ mûködteté-
sére. Az épület csupán 300
m-re található a lakótelepi
panelházaktól, így egy köny-
nyen megközelíthetõ, a cél-
csoport számára is jól elér-
hetõ létesítményt sikerült
létrehozni, amelyet pályázati
forrás igénybevételével újí-
tottak fel. 

Kompletten berendezett
klubszoba, fejlesztõ szoba,
10 db számítógéppel és In-
ternet hozzáféréssel felsze-
relt számítógépes szoba,
egészségügyi szoba, iroda
várja az ide látogatókat. Az
intézményben mintegy húsz
szakember dolgozik, akik
között van nonprofit mana-
ger, mûvelõdésszervezõ,
család konzulens, szociális
asszisztens, tereptanár fej-
lesztõ pedagógus, csecsemõ
és gyermekgondozó, gyógy-
pedagógus, rehabilitációs
munkatárs, szociálpedagó-
gus és szociálpolitológus. Az
általuk segített napi átlagos
esetszám 45 fõ (2010-ben). 

Amikor a klub célcsoport-
járól beszélünk, sajnos az
egyre több problémával küz-

dõ fiatalokról van szó. A
legtöbb hátrányos helyzetû
fiatal gátlásokkal küzd, isko-
lai beilleszkedésük nehezül.
Ott vannak mögöttük példá-
ul a családból eredõ prob-
lémák, a családi szocializá-
cióból eredõ személyiségká-
rosodás, deviáns minták, a
korosztályi elkülönülés, a
kortárs csoportok befolyása.
Számos gyermeket ér hát-
rány rajta kívül álló ok miatt,
így az ingerszegény környe-
zet, tárgyi kultúra szegé-
nyessége, a szociális elmara-
dottság, lakáshiány, zsúfolt-
ság, munkanélküliség, lét-
minimum alatti jövedelem,
kulturális hátrányok, köny-
vek hiánya, család és a kör-
nyezet mûveltségi hiányos-
sága, egészségügyi miliõ,
alultápláltság, stb. Ugyanak-
kor egyes családokban a
gyermekek más szokásokat,
normarendszereket tapasz-
talnak meg, s ezek szintén
gyakran megnehezítik a tár-
sadalomba való beilleszke-
désüket. Az ilyen családból
érkezõ gyermek menekülés-
ként sokszor tölti idejét az
utcán. A Kamasz-Tanya el-
sõsorban az ilyen gyerme-
kek mentsvára és segítõje. 

Az egyesület rövid távú
céljai között szerepel, hogy a
fiatalok képesek legyenek
megfogalmazni saját prob-
lémáikat, és kezelésére te-
gyenek megoldási javaslatot
saját maguk is. Fontos, hogy
az intézmény látogatói fo-
gadják el a másságot, a kü-

Egy hely, ahol mindenki számít

Tóth Ferencné,
az egyesület elnöke
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Van egy hely Szolnokon, ahol az integráció szó valódi értelmet nyer. A Kamasz-Tanya Gyermek 
és Ifjúsági Egyesület kimagasló karitatív és társadalmi tevékenységével számos díj kitüntetettje, 
2010-ben elnyerte az Év Gyermek és Ifjúsági Mintaprojektje címet is. Az alábbiakban bemutatjuk az 
egyesület tevékenységét.     

Lakossági kezdeményezésre 
alakult meg egy Kismama 
Klub 1988-ban Szolnokon, a 

Széchenyi lakótelepen. 
Ahogy a gyermekek nőttek, 
úgy változott a klub iránti 
igény is. A szülők munkába 
álltak, egyre inkább a gyer- 
mekek igényeltek törődést. 
Ennek okán 1995-ben meg- 
alakult a KAMASZ-TA- 
NYA Ifjúsági Klub, melyet 
1998-tól egyesületi formá- 
ban tartanak fent. 

Bár a 20 ezer fős Széche- 
nyi lakótelepen több intéz- 
mény is biztosít szabadidős 
tevékenységeket a gyerme- 
kek számára, azonban eze- 

ket anyagi okok, eltérő visel- 
kedési normák okán nem 
mindenki tudja igénybe ven- 
ni. Ugyanakkor hiányzott 
egy olyan közösségi színtér 
is, amely a szabadidős tevé- 
kenység mellett integráló 
szerepet is betölt, és nyitva 
áll a fogyatékosok és család- 
juk számára is. E szolgálta- 
tást a Kamaszt-Ianya GYIE 
felvállalta, így nyitva áll el- 
sősorban a Szolnokon élő, 

sajátos nevelést igénylő, 
konfliktusos magatartású, 
valamint az enyhe és közép- 
súlyos értelmi sérült gyer- 
mekeknek és fiataloknak 
előtt, akik az utcán töltenék 

el napközben a szabadidejü- 
ket, ha ez a klub nem állna a 

rendelkezésükre. Az érintett 
korosztály 3—22 év, a sérült 
fiatalok korosztálya: 5—39 
év. 
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Az egykori Ifjúsági Klub 
még egy 64 m2-es alagsori 
helyiségben működött, csu- 
pán egy fő klubvezetővel, 
aki társadalmi munkában 
látta el feladatát. A klub heti 
három alkalommal, csupán 
délután várta az érdeklődő- 
ket. 

  

  

  

    
Tóth Ferencné, 

az egyesület elnöke 

A bekövetkező társadalmi 
változások az egyesület szá- 
mára is megnövekedett fela- 
datellátással jártak. A családi 
kapcsolatok felbomlása, az 
élethelyzettel kapcsolatos 
valós szükségletek kielégíté- 
sének hiánya, a különböző, a 

család funkcióját helyette- 
sítő kockázati színtereken, 

magánosan vagy csoporto- 
san, szubkultúrában megje- 
lenő gyermekek és fiatalok 
normák nélküli világa mind- 
mind újabb feladat elé állí- 
totta az egyesületet. 

A megnövekedett igényre 
való tekintettel folyamato- 

san keresték a továbblépés 
lehetőségét, míg 2008-ban 
tartós bérleti szerződés kere- 
tében Szolnok Megyei Jogú 
Várostól igénybe vehettek a 
lakótelepen egy 227 m2? 
alapterületű, felújításra váró 
ingatlant a Kamasz-Tanya 
Ifjúsági Klub, illetve a kiala- 
kítandó közösségi, foglal- 
koztató-, fejlesztő- és mód- 
szertani központ működteté- 
sére. Az épület csupán 300 
m-re található a lakótelepi 
panelházaktól, így egy köny- 
nyen megközelíthető, a cél- 
csoport számára is jól elér- 
hető létesítményt sikerült 
létrehozni, amelyet pályázati 
forrás igénybevételével újí- 
tottak fel. 

Kompletten berendezett 
klubszoba, fejlesztő szoba, 

10 db számítógéppel és In- 
ternet hozzáféréssel felsze- 
relt számítógépes szoba, 
egészségügyi szoba, iroda 
várja az ide látogatókat. Az 
intézményben mintegy húsz 
szakember dolgozik, akik 
között van nonprofit mana- 
ger, — művelődésszervező, 

család konzulens, szociális 

asszisztens, tereptanár fej- 
lesztő pedagógus, csecsemő 
és gyermekgondozó, gyógy- 
pedagógus, rehabilitációs 
munkatárs, szociálpedagó- 
gus és szociálpolitológus. Az 
általuk segített napi átlagos 
esetszám 45 fő (2010-ben). 

Amikor a klub célcsoport- 
járól beszélünk, sajnos az 
egyre több problémával küz- 
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dő fiatalokról van szó. A 
legtöbb hátrányos helyzetű 
fiatal gátlásokkal küzd, isko- 
lai beilleszkedésük nehezül. 
Ott vannak mögöttük példá- 
ul a családból eredő prob- 
lémák, a családi szocializá- 

cióból eredő személyiségká- 
rosodás, deviáns minták, a 

korosztályi elkülönülés, a 
kortárs csoportok befolyása. 
Számos gyermeket ér hát- 
rány rajta kívül álló ok miatt, 
így az ingerszegény környe- 
zet, tárgyi kultúra szegé- 
nyessége, a szociális elmara- 
dottság, lakáshiány, zsúfolt- 
ság, munkanélküliség, lét- 
minimum alatti jövedelem, 
kulturális hátrányok, köny- 
vek hiánya, család és a kör- 
nyezet műveltségi hiányos- 
sága, egészségügyi miliő, 
alultápláltság, stb. Ugyanak- 
kor egyes családokban a 
gyermekek más szokásokat, 
normarendszereket tapasz- 
talnak meg, s ezek szintén 
gyakran megnehezítik a tár- 
sadalomba való beilleszke- 
désüket. Az ilyen családból 
érkező gyermek menekülés- 
ként sokszor tölti idejét az 
utcán. A Kamasz-Tanya el- 
sősorban az ilyen gyerme- 
kek mentsvára és segítője. 

Az egyesület rövid távú 
céljai között szerepel, hogy a 
fiatalok képesek legyenek 
megfogalmazni saját prob- 
lémáikat, és kezelésére te- 

gyenek megoldási javaslatot 
saját maguk is. Fontos, hogy 
az intézmény látogatói fo- 
gadják el a másságot, a kü- 
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lönbözõ etnikumok, az ép és
sérült fiatalok közös prog-
ramokban vegyenek részt,
közösségi alkalmazkodó és
együttmûködési készségük
növekedjen. A szabadidõ
hasznos eltöltése a szerve-
zõkészség, az önkifejezés, a
határozott fellépés és jobb
érdekérvényesítõ képesség
fejlesztésére is irányul. A
közös foglalkozások siker-
élményhez juttatják a gyere-
keket, jobb lesz a tanulmá-
nyi eredményük, nyitottabbá
válnak a világra. Az egyesü-
let fontosnak tartja az fiata-
lok mentálhigiénés és egész-
ségügyi alapismereteinek
bõvítését, a drog, az alkohol
és egyéb szenvedélybeteg-
ség káros hatásainak megis-
mertetését. Aközösségi szín-
tér segíti a fiatalok családi
életre nevelését, jobb családi
kapcsolatok kialakítását,
ugyanakkor önállósodásra is
nevel. Az itt eltöltött idõ
hosszú távú befektetés a fia-
talok számára, hiszen elsa-
játítják a szocializációhoz
szükséges viselkedési nor-
mákat, a közéleti, családi és
társas kapcsolatok megfelelõ
mûködésének alapjait, fejlõ-
dik értelmi és érzelmi intelli-
genciájuk, elsajátíthatják az
önmegvalósítás gyakorlati
technikáit, javulhat az esély-
egyenlõségük. 

Az egyesület munkájában
kiemelendõ, hogy az itteni
szakemberek nem a fiatalok

„feje fölött”, hanem velük
aktív közremûködésben se-
gítenek. Meghallgatják a fia-
talok igényeit, kéréseit, kö-
zös megbeszélés alapján
együtt tervezik meg a meg-
valósítandó programokat. A
fiatalok személyiségüknek,
tudásuknak, igényüknek
megfelelõ feladatokat kap-
nak/vállalnak melyet, kisebb
csoportban vagy egyénileg
végeznek el. Szintén további
aktivitásra serkentõ, hogy a
programok értékelésének,
véleményezésének is része-
sei a fiatalok, így valóban
magukénak érzik a helyet, a
programokat. 

Az egyesület 
programjából

Ifjúsági szabadidõs,
reszocializációs
alapprogram

Az alprogram célja a fiatalok
érzelmi, akarati, és szociális
képességeinek fejlesztése, a
konfliktusmegoldó képesség
fejlesztése. Az alprogram te-
vékenységei között szerepel-
nek a klubfoglalkozások,
kézmûves programok, me-
lyek keretében lehetõség van
rajzolni, gyöngyöt fûzni,
gyurmázni és egyéb kéz-
ügyességet fejlesztõ foglal-
kozásra. Ezen túl kiemelten
fejlesztik a zenei, számítás-
technikai, tánc, rajz, grafikai,
önkifejezõ képességeket.

Ennek szolgálatában áll a
közösen kialakított életrend,
az önkiszolgálás feladatai, a
közös játékok és ünnepek.
Ilyenek a közös családias
uzsonnák, beszélgetések,
névnapi és születésnapi
megemlékezések. 

Informatikai, fejlesztõ
alapprogram

Az alprogram célja lehetõ-
séget nyújtani a rendszer
megismeréséhez, elõsegíteni
a megfelelõ és hasznos fel-
használást, ösztönözni az
ismeretek elsajátítására,
mind az alkalmazás, mind a
használatból adódó tudás-
anyag szempontjából. A
klubfoglalkozások kereté-
ben ingyenes Internetes hoz-
záférést biztosítanak a fiata-
lok számára, természetesen a
szakemberek segítséget
nyújtanak a használathoz. A
vetélkedõk során maguk ke-
resik meg a fiatalok a szük-
séges információkat és a
gyûjtött anyagokból újabb
versenyek során beszámoló
tartanak.

Egészségügyi
felvilágosító

és bûnmegelõzési program

Az alprogram célja a fiatalok
mentálhigiénés és egészség-
ügyi alapismereteinek bõví-
tése, az életkori szükségletek
idõben történõ kielégítése,
jártasság kialakítása a szol-
gáltatások felhasználásában.
Az eredményes szocializá-
ció elõsegítése a cél, a mo-
rálisan és mentálisan erõsítõ
életmódminták, az érzelmi
biztonságot nyújtó teljes kö-
rû, és jól funkcionáló család-
modell minták nyújtásával.
Fontos része a drog, az alko-
hol és egyéb szenvedély-
betegség kialakulásának
kockázatairól szóló felvilá-
gosítás. A program egyéni és
kiscsoportos irányított be-
szélgetés keretében zajlik. 

Értelmi és mozgássérült
gyermekek, fiatalok

programjai,
nappali ellátás 

Kizáró gondnokság alatt lé-
võ fiatalok részére a klubban
megvalósítható a nappali el-
látás biztosítása. Mivel ezek-
nek a fiataloknak szinte esé-
lyük sincs a munkavállalás-
ra, idejüket sem tudják hasz-
nosan eltölteni, nagyon sok-
szor romlik állapotuk. A
délelõtti ellátás biztosítása
részben tehermentesíti a csa-
ládokat, illetve segíti a szü-
lõk családi és munkahelyi
kötelezettségének teljesíté-
sét. Így nõ a fogyatékos em-
bert nevelõ családok esély-
egyenlõsége, a szociális biz-
tonsága, az önálló életvitel, a
társadalomban való aktív
részvétel, az emberi jogok
érvényesülésének biztosí-
tása.

Kulturális részprogram

A részprogram célja a fiata-
lok kulturális ismereteik bõ-
vítése, a másság elfogadása,
illetve a képességfejlesztés.
A fiatalok számos fellépés,
kulturális program alkalmá-
val zenélhetnek, táncolhat-
nak, énekelhetnek. Ezek a
programok nem csupán az
önkifejezést fejlesztik, de
magabiztosabbá válnak, so-
kat fejlõdik a környezetük-
kel való kommunikációjuk
is. 

Elérhetõség:

A Kamasz-Tanya
Gyermek és Ifjúsági

Egyesület
,,Kamasz-Tanya”

Ifjúsági Közösségi Ház
és Módszertani Központ

5000 Szolnok,
Nyúl utca 2. 

Tel: +36 56 220-173

E-mail:
kamasztanya@pr.hu  
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Idén is lesz roma összmûvészeti fesztivál: az Athe sam!
– Itt vagyunk! címû programsorozat június 6. és 12. között
sok zenével, Eszma Redzsepova híres macedón énekesnõ
koncertjével, fotókiállítással, bábszínházzal és kerekasztal-
beszélgetésekkel várja a közönséget a budapesti Gödör 

Klubban. A fesztivál már nemzetközinek is mondható, hi-
szen macedón, szerb és bolgár muzsikusok is fellépnek.
Mellettük mintegy 50 magyar zenekar, roma és nem roma,
szórakoztatja a közönséget – mondta el az eseményt beha-
rangozó sajtótájékoztatón Maróti Dániel, a fesztivál fõ-
szervezõje.

Az idei, sorrendben ötödik roma összmûvészeti fesztivál
sztárvendége a macedón Eszma Redzsepova (Esma Redze-
pova) lesz, akit a ,,cigányzene királyõjének” is neveznek. Az
énekesnõ, aki indiai turnéján kapta ezt a címet, június 10-én,
pénteken lép színpadra zenekarával.

Eszma Redzsepova Szkopjéban nõtt fel, elõadói tehetsé-
gére Sztevo Teodosievszki, a neves zenész, zeneszerzõ fi-
gyelt fel, és Belgrádba vitte tanulni a roma lányt. Késõbb
együttest alakítottak, az övék lett a Balkán legnépszerûbb ze-
nekara. Már 40 éve szerepelnek Európa, Észak-Amerika és
Ausztrália nagyvárosaiban. Eszma húsz nyelven énekel,

mintegy 600 lemeze készült és számos díjat, elismerés ka-
pott.

Sztevo és Eszma 5 gyermeket fogadott örökbe és 47
árvát, utcagyereket gyûjtött maga köré és tanított zenére.
Eszma szkopjei lakóházát úgy alakította ki, hogy az ,,az em-
beriség otthona és a zene múzeuma” is legyen egyben, me-
lyet majd az utókorra kíván hagyni.

A népszerû szerb tangóharmonikás, Dejan Jovanovic és
Gipsy Band-je június 9-én táncoltatja meg a közönséget. A
muzsikus, aki Obrenovacból származik, de már jó pár éve
Berlinben él, tangóharmonikájával egész Európát bejárta, a
roma zene és a Balkán hangzásvilágának egyik legjobb
tolmácsolójaként tartják számon.

Bulgáriából Szofi Marinova énekesnõ érkezik a feszti-
válra. A Szófiában igen népszerû 36 éves mûvész nemcsak
autentikus cigánydalokat, hanem világzenét is elõad.

A megnyitón Balogh Béla Aranysarkantyú-díjas tánc-
mûvészre emlékeznek, s föllép a Vadrózsáktól a Honvéd
Táncszínházig sok együttes.

KULTÚRA

ROMA
ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL

Eszma Redzsepova

Szofi Marinova
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A fesztivál különlegessége a szombati Athe sam! gála,
amely a roma-nem roma együttzenélés jegyében telik: a Ka-
lyi Jag párja a Vujicsics együttes lesz, a Roma Drom a Fies-
tával játszik, a Parno Graszt a Colorstarral lép fel, míg a Szil-
vási Gipsy Folk Band partnere a Beat Dis lesz.

Szilvási István elmondta, hogy 3. alkalommal indítottak
tehetségkutató versenyt, amelyre 165 együttes jelentkezett
az ország minden szegletébõl. A húsz gyõztes elõadót az
Athe sam! idején hallhatja a közönség, de a Bánki-tó Fesz-
tiválon és a Szigeten is találkozhatnak velük az érdeklõdõk.

A kiállításokat szervezõ Csík Juci tájékoztatása szerint
idén ,,családi fotóalbumot” láthat majd a közönség a Gödör-
ben. A tárlat anyagát Lakatos Tibor ózdi cigányember gyûj-

tötte össze Ózd Velence városrészébõl. Az elmúlt 70 évben
készült felvételeken látható például Balázs Elemér dzsessz-
dobos édesapja is.

Filmvetítések is lesznek. Számos román dokumentum-
film mellett láthatja a közönség többek között Tony Gatlif
algériai rendezõ 2000-ben készült filmjét, a Vengót, vala-
mint Emir Kusturica saját filmjébõl, a Cigányok idejébõl
készült punk operájának felvételét. Bábszínházi premier is
lesz a gyerekeknek Betyár volt-e Cigány Jóska? címmel,
Kovács Katalin és zenésztársa elõadásában.

A fesztivál ideje alatt három kerekasztal-beszélgetést
tartanak: szó lesz az oktatásról, a népszámlálásról és az EU
roma stratégiájáról.

A tavaly elsõ ízben megrendezett bódvalenkei Sár-
kányfesztivál szezonnyitó esemény, amely lehetõvé teszi a
romák és nem romák közötti toleranciának, egymás kul-
túrájában fellelt örömnek és elfogadásnak a közvetítését.

A idén 2011. július 9-én megrendezésre kerülõ Sár-
kányfesztivál alapgondolata egy roma „Gesamtkunstwerk”
létrehozása: neves roma zenészeket és más elõadókat hívtak
meg, hogy (napközben) improvizáljanak a házak falára fes-
tett képek témáira. 

A freskófaluban a képek elõtt este koncerteket ren-
deznek. A meghívni kívánt mûvészek között van a Besh O
Drom, a Parno Graszt, a Romengo, Babos Gyula, Snétber-
ger Ferenc, a Csillogó Gyöngyszemek táncosai. Ezen kívül
várják a Romani Design divatbemutatóját, valamint a mis-
kolci Romano Teatro elõadását. A rendezvényen természete-
sen a bódvalenkei asszonykórus is fellép. 

A program kísérõrendezvényei a különféle gyermek-
programok, a turisták ellátására (étterem, büfé híján) fõzõ-
versenyt rendeznek, és erre a napra bevezetik a helyi pénzt,
a lenkést.

A Sárkányfesztivál számszerûsített céljai, hogy legalább
500 nem roma látogatót (városlakók, diákok stb.), legalább
500 roma látogatót (a környezõ falvakból, más roma közös-
ségekbõl) lássanak vendégül. A rendezvény jövedelemszer-
zést is jelent a helybéliek számára a vendégeknek készített és
értékesített ételekbõl és maguk gyártotta ajándéktárgyakból. 

A Sárkányfesztiválon a nagyközönség megismerkedhet
a roma mûvészek alkotásaival, és egy olyan nagyrészt ro-

mák lakta faluval, amely hatalmas erõfeszítéseket tesz a
mélyszegénységbõl való kitörésre, egy jó gyakorlat megte-
remtésével. Az ünnepre látogatók megtapasztalhatják az ott
élõ vendégszeretetét, kitartását, kedvességét, remélve azt,
hogy a faluba irányuló turizmus újabb lendületet kap.

SÁRKÁNYFESZTIVÁL

A fesztivál különlegessége a szombati Athe sam! gála, 

amely a roma-nem roma együttzenélés jegyében telik: a Ka- 

lyi Jag párja a Vujicsics együttes lesz, a Roma Drom a Fies- 

tával játszik, a Parno Graszt a Colorstarral lép fel, míg a Szil- 

vási Gipsy Folk Band partnere a Beat Dis lesz. 

Szilvási István elmondta, hogy 3. alkalommal indítottak 

tehetségkutató versenyt, amelyre 165 együttes jelentkezett 

az ország minden szegletéből. A húsz győztes előadót az 

Athe sam! idején hallhatja a közönség, de a Bánki-tó Fesz- 

tiválon és a Szigeten is találkozhatnak velük az érdeklődők. 

A kiállításokat szervező Csík Juci tájékoztatása szerint 

idén , családi fotóalbumot" láthat majd a közönség a Gödör- 
ben. A tárlat anyagát Lakatos Tibor ózdi cigányember gyűj- 

tötte össze Ózd Velence városrészéből. Az elmúlt 70 évben 

készült felvételeken látható például Balázs Elemér dzsessz- 

dobos édesapja is. 

Filmvetítések is lesznek. Számos román dokumentum- 

film mellett láthatja a közönség többek között 7ony Gatlif 

algériai rendező 2000-ben készült filmjét, a Vengót, vala- 

mint Emir Kusturica saját filmjéből, a Cigányok idejéből 

készült punk operájának felvételét. Bábszínházi premier is 

lesz a gyerekeknek Betyár volt-e Cigány Jóska? címmel, 

Kovács Katalin és zenésztársa előadásában. 

A fesztivál ideje alatt három kerekasztal-beszélgetést 

tartanak: szó lesz az oktatásról, a népszámlálásról és az EU 

roma stratégiájáról. 

SÁRKÁNYFESZTIVÁL 
A tavaly első ízben megrendezett bódvalenkei Sár- 

kányfesztivál szezonnyitó esemény, amely lehetővé teszi a 

romák és nem romák közötti toleranciának, egymás kul- 

túrájában fellelt örömnek és elfogadásnak a közvetítését. 

A idén 2011. július 9-én megrendezésre kerülő Sár- 

kányfesztivál alapgondolata egy roma , Gesamtkunstwerk" 

létrehozása: neves roma zenészeket és más előadókat hívtak 

meg, hogy (napközben) improvizáljanak a házak falára fes- 

tett képek témáira. 

A freskófaluban a képek előtt este koncerteket ren- 

deznek. A meghívni kívánt művészek között van a Besh O 

Drom, a Parno Graszt, a Romengo, Babos Gyula, Snétber- 

ger Ferenc, a Csillogó Gyöngyszemek táncosai. Ezen kívül 

várják a Romani Design divatbemutatóját, valamint a mis- 

kolci Romano Teatro előadását. A rendezvényen természete- 

sen a bódvalenkei asszonykórus is fellép. 

A program kísérőrendezvényei a különféle gyermek- 

programok, a turisták ellátására (étterem, büfé híján) főző- 

versenyt rendeznek, és erre a napra bevezetik a helyi pénzt, 

a lenkést. 

A Sárkányfesztivál számszerűsített céljai, hogy legalább 

500 nem roma látogatót (városlakók, diákok stb.), legalább 

500 roma látogatót (a környező falvakból, más roma közös- 

ségekből) lássanak vendégül. A rendezvény jövedelemszer- 

zést is jelent a helybéliek számára a vendégeknek készített és 

értékesített ételekből és maguk gyártotta ajándéktárgyakból. 

A Sárkányfesztiválon a nagyközönség megismerkedhet 

a roma művészek alkotásaival, és egy olyan nagyrészt ro- 
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mák lakta faluval, amely hatalmas erőfeszítéseket tesz a 

mélyszegénységből való kitörésre, egy jó gyakorlat megte- 

remtésével. Az ünnepre látogatók megtapasztalhatják az ott 

élő vendégszeretetét, kitartását, kedvességét, remélve azt, 

hogy a faluba irányuló turizmus újabb lendületet kap. 
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NÉPRAJZ

A mesehagyományozás folyamatának
törvényszerûségei Kaposszentjakabon
A helybeli középkorúak

késõbb érkeznek (úgy tíz óra
körül) és virradatig marad-
nak a halottas háznál. Kis-
gyerekeknek nincs helyük a
virrasztásnál. A házbeli gye-
rekeket este lefektetik az
egyik üresen maradt helyi-
ségben, vagy a szomszéd-
ban.

A virrasztóknak csak italt
szolgálnak fel, éjfél elõtt
bort, éjfél után pálinkát. Fõ-
leg munkaszüneti napokon
jön össze nagy létszámú vir-
rasztóközönség (gyakran
több mint ötven fõ), munka-
napokon kevesebben vannak
és korábban hazamennek,
hiszen másnap munkába kell
állniuk. Ha mód van rá, kü-
lön helyiségben gyülekez-
nek a nõk és külön a férfiak,
ha nem, akkor egy helyisé-
gen belül különülnek el. A
feleség csak nagy ritkán ül
férje mellé. Az utcabeliek
elõre egyeztetik az indulás
idejét, s együtt érkeznek a
halottas házhoz.

A területi közelségen túl
nagy szerepet játszik a
pszichikai közelség is. A vir-
rasztás célja, míg a halottat a
háznál ravatalozzák fel, a ha-
lott éjszakai õrzése volt. Ez
elválaszthatatlanul össze-
kapcsolódott a halottól való
nagyfokú félelemmel, illetve
a halott iránt érzett tisztelet-
tel. 

Az éjszakai közös együtt-
létek számtalan elõírásai és
tilalmai közt legszigorúbb az
alvás tilalma volt. Az ébren-
lét megõrzésének módja pe-
dig a kényszerû együttlét fel-
oldása, a szórakoztatás. 

A halott melletti imádko-
zás nem része a hagyomány-

nak a kapsoszentjakabi cigá-
nyoknál, s hogy a jelenlevõk
kitartsanak, prózai történe-
tekkel, trufákkal teszik élve-
zetesebbé a hajnalig tartó
szertartásos összejövetelt.
Mindez azonban csak han-
gulatkeltõ, oldó és felkészí-
tõ, esetleg kiegészítõ része a
tényleges szórakoztatást biz-
tosító mesélésnek. A mese
szellemi élvezetet nyújt a
mindennapi problémáktól,
gondoktól elszakadó, a való-
ságot könnyen kikapcsoló,
azonos érdeklõdési körû,
egymásra utalt hallgatóság
számára. Tágabb teret kap az
irrealitás, s a zavaró ténye-
zõk kizárása (a zaj, járkálás,
gyerekek zavaró jelenléte,
stb.), a résztvevõk türelme és
igénye kedvez a többórás
tündérmeséknek. Mesét
mondani nem lehet bárhol és
bármikor, csak megfelelõ
helyen (pl. eseti összejöve-
teleken, bizonyos munkák
elvégzése közben, ha ez nem
igényel nagyobb figyelmet)
és idõben lehet (pl. napköz-
ben nehéz, sok a zavaró té-
nyezõ). Kaposszentjakabon
a virrasztáson való mese-
mondás ünnepszámba megy,
szertartása van. 

A mesemondás ez esetben
nem kötõdik valamely mun-
kafolyamat elvégzéséhez,
nem jár anyagi elõnyökkel
sem, kizárólagos célja ma az
ébrentartás, szórakoztatás.
Elõ gyakorlat, mely tartalmi-
lag, formai-, erkölcsi- és ka-
tartikai szempontból a vir-
rasztó körül forog és aköré
fonódik. Azaz az élõ mese-
mondás legkiteljesedettebb
és egyetlen közösségi alkal-
ma a virrasztás mind a mese-

mondó, mind a hallgatóság
részérõl. Minden más mese-
mondó alkalom (útközbeni,
ebédszünet alatti, a gyerme-
keknek való mesélés) végsõ
célja a hagyomány megõrzé-
sén túl a virrasztásra való
felkészítés volt. 

A mesemondás elsõ felté-
tele az alkalom, vagyis az al-
kalomnak következetes so-
rozata, amellyel olyan em-
berek vannak egymással kö-
zösségben, kik egyazon me-
sevilág megfelelõ szellemi
atmoszférájában élnek. E
feltétel adott a kaposszentja-
kabi beás cigány közösség-
nél is. A közös értékek válla-
lása, az azonos viselkedési
és erkölcsi normák, az egyén
(mesemondó) és a csoport (a
hallgatóság) normáival össz-
hangban van, a mesemondás
a közösségi alkalmon belül –
virrasztás – sajátos, társa-
dalmilag meghatározott he-
lyet foglal el: üzenetet hor-
doz. A csoport vágyait és
eszményeit fedi fel. A mesék
állandó ismétléseivel, újra-
mesélésével az alakok (sze-
replõk) jellemét tökéletesí-
tette, csiszolta, a legjellegze-
tesebb alakok állandósultak. 

A kölcsönösen jóváha-
gyott mesei szereplõk visel-
kedése, cselekedetei, tulaj-
donsága erkölcsi tanulságul,
követendõ mintául szolgál,
legalábbis a mesemondás
ideje alatt. A közösség egy-
séges, közös hagyománya
részben átörökli generáció-
kon keresztül az általa is-
mert, kedvelt és megõrzött
meseanyagot, ugyanakkor
magát az elõadót is biztosít-
ja, aki az évtizedek során
megõrzött anyag tolmácso-

lója, természetesen a hagyo-
mányos keretek közé szorít-
va. A mesemondás komoly
munkát, szellemi igénybevé-
telt követel nemcsak a mese-
mondótól, de a hallgatóság-
tól is, akik aktív részesei az
elõadásnak, s a szûrõ szere-
pét betöltve reakcióikkal vá-
logatják, aktualizálják az
anyagot, s így bekapcsolód-
va az alkotás folyamatába,
befolyásolják azt. 

„A virrasztók már alig
várják, hogy megérkezzenek
a mesélõk. Bemegyünk, kö-
szönünk. Azok meg mondják,
hogy: –- No, meggyüttek a
mesélõk! Annak erõs széket
adjatok, hogy le ne szakad-
jon alatta! – Akkor az ember
elül, rágyújt. Ha már össze-
jöttünk öten, hatan, akkor
már hol az egyik, hogy a má-
sik mondja: – No, kezdd e
már. Mondjá el valamint! –
Ilyenkor az ember a mesére
kíváncsi, ugye. Akkor aztán
mén a mese. A mesét az kez-
di, akit fölszólítanak. Ha az
egyik elmond egy vagy két
mesét, akkor átadja a szót a
másiknak: – No, most elfá-
radtam, te is mondhatsz
egyet. – Akkor rámutat vala-
kire, az folytatja a mesélést.
Csak az mesél, aki tud, aki-
nek kedve van hozzá. Nem
erõszíkúnak rá senkit. Azér
jó a mesélés, mert aki mond-
ja, az nem álmosodik el. Az
beleéli magát a mesébe, nem
ér rá hagatolózni, bóbiskóni.
Minél hosszabb a mese, an-
nál jobb. Én is voltam úgy,
hogy elálmosodtam, akkor
rám szólt a mesélõ: – Te,
nem azért gyüttünk ám ide,
hogy aludjunk! – Mikor az-
tán befejezte a mesét, mond-
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később érkeznek (úgy tíz óra 
körül) és virradatig marad- 
nak a halottas háznál. Kis- 
gyerekeknek nincs helyük a 
virrasztásnál. A házbeli gye- 
rekeket este lefektetik az 
egyik üresen maradt helyi- 
ségben, vagy a szomszéd- 
ban. 

A virrasztóknak csak italt 
szolgálnak fel, éjfél előtt 
bort, éjfél után pálinkát. Fő- 
leg munkaszüneti napokon 
jön össze nagy létszámú vir- 
rasztóközönség (gyakran 
több mint ötven fő), munka- 
napokon kevesebben vannak 
és korábban hazamennek, 

hiszen másnap munkába kell 
állniuk. Ha mód van rá, kü- 

lön helyiségben gyülekez- 
nek a nők és külön a férfiak, 

ha nem, akkor egy helyisé- 
gen belül különülnek el. A 
feleség csak nagy ritkán ül 
férje mellé. Az utcabeliek 
előre egyeztetik az indulás 
idejét, s együtt érkeznek a 
halottas házhoz. 

A területi közelségen túl 
nagy szerepet játszik a 
pszichikai közelség is. A vir- 
rasztás célja, míg a halottat a 
háznál ravatalozzák fel, a ha- 

lott éjszakai őrzése volt. Ez 
elválaszthatatlanul . össze- 
kapcsolódott a halottól való 
nagyfokú félelemmel, illetve 
a halott iránt érzett tisztelet- 
tel. 

Az éjszakai közös együtt- 
létek számtalan előírásai és 
tilalmai közt legszigorúbb az 
alvás tilalma volt. Az ébren- 
lét megőrzésének módja pe- 
dig a kényszerű együttlét fel- 
oldása, a szórakoztatás. 

A halott melletti imádko- 
zás nem része a hagyomány- 
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nak a kapsoszentjakabi cigá- 
nyoknál, s hogy a jelenlevők 
kitartsanak, prózai történe- 
tekkel, trufákkal teszik élve- 

zetesebbé a hajnalig tartó 
szertartásos összejövetelt. 
Mindez azonban csak han- 
gulatkeltő, oldó és felkészí- 
tő, esetleg kiegészítő része a 
tényleges szórakoztatást biz- 
tosító mesélésnek. A mese 
szellemi élvezetet nyújt a 
mindennapi problémáktól, 
gondoktól elszakadó, a való- 
ságot könnyen kikapcsoló, 
azonos érdeklődési körű, 

egymásra utalt hallgatóság 
számára. Tágabb teret kap az 
irrealitás, s a zavaró ténye- 
zők kizárása (a zaj, járkálás, 
gyerekek zavaró jelenléte, 
stb.), a résztvevők türelme és 
igénye kedvez a többórás 
tündérmeséknek. — Mesét 
mondani nem lehet bárhol és 
bármikor, csak megfelelő 
helyen (pl. eseti összejöve- 
teleken, bizonyos munkák 
elvégzése közben, ha ez nem 
igényel nagyobb figyelmet) 
és időben lehet (pl. napköz- 
ben nehéz, sok a zavaró té- 

nyező). Kaposszentjakabon 
a virrasztáson való mese- 
mondás ünnepszámba megy, 
szertartása van. 

A mesemondás ez esetben 
nem kötődik valamely mun- 
kafolyamat elvégzéséhez, 
nem jár anyagi előnyökkel 
sem, kizárólagos célja ma az 
ébrentartás, szórakoztatás. 

Elő gyakorlat, mely tartalmi- 
lag, formai-, erkölcsi- és ka- 

tartikai szempontból a vir- 
rasztó körül forog és aköré 
fonódik. Azaz az élő mese- 
mondás legkiteljesedettebb 
és egyetlen közösségi alkal- 
ma a virrasztás mind a mese- 

mondó, mind a hallgatóság 
részéről. Minden más mese- 
mondó alkalom (útközbeni, 
ebédszünet alatti, a gyerme- 
keknek való mesélés) végső 
célja ahagyomány megőrzé- 
sén túl a virrasztásra való 
felkészítés volt. 

A mesemondás első felté- 
tele az alkalom, vagyis az al- 
kalomnak következetes so- 
rozata, amellyel olyan em- 
berek vannak egymással kö- 
zösségben, kik egyazon me- 
sevilág megfelelő szellemi 
atmoszférájában élnek. E 
feltétel adott a kaposszentja- 
kabi beás cigány közösség- 
nél is. A közös értékek válla- 
lása, az azonos viselkedési 

és erkölcsi normák, az egyén 
(mesemondó) és a csoport (a 
hallgatóság) normáival össz- 
hangban van, a mesemondás 
a közösségi alkalmon belül — 
virrasztás — sajátos, társa- 
dalmilag meghatározott he- 
lyet foglal el: üzenetet hor- 
doz. A csoport vágyait és 
eszményeit fedi fel. A mesék 
állandó ismétléseivel, újra- 
mesélésével az alakok (sze- 
replők) jellemét tökéletesí- 
tette, csiszolta, a legjellegze- 
tesebb alakok állandósultak. 

A kölcsönösen jóváha- 
gyott mesei szereplők visel- 
kedése, cselekedetei, tulaj- 

donsága erkölcsi tanulságul, 
követendő mintául szolgál, 
legalábbis a mesemondás 
ideje alatt. A közösség egy- 
séges, közös hagyománya 
részben átörökli generáció- 
kon keresztül az általa is- 
mert, kedvelt és megőrzött 
meseanyagot, ugyanakkor 
magát az előadót is biztosít- 
ja, aki az évtizedek során 
megőrzött anyag tolmácso- 
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lója, természetesen a hagyo- 
mányos keretek közé szorít- 
va. A mesemondás komoly 
munkát, szellemi igénybevé- 
telt követel nemcsak a mese- 
mondótól, de a hallgatóság- 
tól is, akik aktív részesei az 

előadásnak, s a szűrő szere- 

pét betöltve reakcióikkal vá- 
logatják, aktualizálják az 
anyagot, s így bekapcsolód- 
va az alkotás folyamatába, 
befolyásolják azt. 

,A4A virrasztók már alig 

várják, hogy megérkezzenek 
a mesélők. Bemegyünk, kö- 
szönünk. Azok meg mondják, 
hogy: — No, meggyüttek a 
mesélők! Annak erős széket 
adjatok, hogy le ne szakad- 
jon alatta! — Akkor az ember 
elül, rágyújt. Ha már össze- 
jöttünk öten, hatan, akkor 

már hol az egyik, hogy a má- 
sik mondja: — No, kezdd e 
már. Mondjá el valamint! — 
Ilyenkor az ember a mesére 
kíváncsi, ugye. Akkor aztán 
mén a mese. A mesét az kez- 
di, akit fölszólítanak. Ha az 
egyik elmond egy vagy két 
mesét, akkor átadja a szót a 
másiknak: — No, most elfá- 
radtam, te is mondhatsz 

egyet. — Akkor rámutat vala- 
kire, az folytatja a mesélést. 
Csak az mesél, aki tud, aki- 

nek kedve van hozzá. Nem 
erőszíkúnak rá senkit. Azér 
jó a mesélés, mert aki mond- 
ja, az nem álmosodik el. Az 
beleéli magát a mesébe, nem 
ér rá hagatolózni, bóbiskóni. 
Minél hosszabb a mese, an- 

nál jobb. Én is voltam úgy, 
hogy elálmosodtam, akkor 
rám szólt a mesélő: — Te, 

nem azért gyüttünk ám ide, 
hogy aludjunk! — Mikor az- 
tán befejezte a mesét, mond- 
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ta ám: – Kezdd el te! Akkor
legalább ne alszó! – Ha nem
kérik a mesét, akkor azt
mondja el, ami eszébe jut.
Ha kérik, akkor ilyenkor
mondják, hogy mirõl szól a
mese, amelyiket hallani sze-
retnének. Például azt mond-
ják, hogy mondja el a Pétert,
Az õsz hajú rabot, az Égig-
érõ fát, vagy nagyon szeretik
a Sasfejû királyt. Az sem za-
var senkit, ha egy éjszaka
kétszer is elhangzik egy me-
se. Hát olyan is van, hogy én
elmondtam, akkor a másik
késõbb jön, elmondja ugyan-
azt. Az ember nem veszi el
neki a kedvit. Akkor végig-
hallgatjuk azt a mesét még
egyszer.”

Minden alkalommal azo-
nos a mese közönsége. Az
egyedi alkotást a hagyo-
mány szabályozza, s a hall-
gatóság fontos ellenõrzõ
funkciót tölt be. Ugyanakkor
ösztönzõ hatással is van
egymásra egyén és közös-
ség. E kölcsönhatás viszi
elõre a mesét.  A viszonylag
kis repertoár minden eleme a
hagyomány részévé vélik,
ezek az elemek nem bõvít-
hetõk, de el sem hagyhatók.
A magyarázkodásnak, az új
elemeknek, hitelesítõ je-
gyeknek, a kommentálásnak
nincs helye a hagyományon
belül. Hiszen nincs szükség
figyelemfelkeltésre, nem
kell elfogadtatni a mesét. A
csodás, mitikus elemekben
bõvelkedõ mesei anyagot a
jelenlévõk egyformán értel-
mezik. Nem kérdõjelezik
meg a mese világát, elfogad-
ják úgy, ahogy van. 

„Ugyanúgy mondja el a
mesét, ahogy azt az öregek-
tõl hallotta. Persze egy-két
szó eltérés van, de azt észre
sem veszik annyira. Mer
ugye sokan vannak ott, akik
már ismerik azt a mesét, sok-
szor hallották, akkor ha nem
úgy mondja, ahogy kell,
kijavítják: – Ezt kihagytad! –
Ilyenkor nem mérgelõdik az
ember, mer igaza van néki.
Velem is elõfordult már, hogy
rám szóltak: – Te! Ezt nem

így hallottam, nem így vót! –
Ja, persze! – Akkor az em-
bernek jobban az eszibe jut.
Vagy ha kihagytam egy bi-
zonyos részt, akkor a többiek
mindjár fölszólamodnak: –
Te! Mán nagyot ugrottál!
Lassan kiérsz a végire! – Ha
meg valakinek a meséje nem
tetszik, mondják ám: – Te
hadd abba, majd ez mondja
tovább! Akkor az gyorsan
befejezi a mesét és átadja a
szót a másiknak, aki új mesét
kezd.”

A mesemondó nem mond
és nem is tanul új meséket,
hiszen a hallgatóság nem
igényli. Meghallgatja ugyan,
de nem válik részévé a ha-
gyománynak, nem õrzik
meg és nem is adják tovább.

„Az új mese nem fut. Aki
még nem hallotta, az más
fölfogással hallgatja, mind
aki tudja. Mer aki tudja, az
csak arra kíváncsi, hogy az
ember nem hágy-e ki egy-két
szót belle, ugye! Hogy õ is
bele tudjon szólni!”

Ha a kaposszentjakabi kö-
zösségbõl kiszakadva a me-
semondó új környezetbe ke-
rül, akkor kedve szerint vá-
logatja meg meseanyagát, s
ha az ottani közösségnek tet-
szik akár az egész közösségi
meseanyagot is elmondhat-
ja. 

„Vidéken, Kaposhomo-
kon, összejött a rokonság
(virrasztani). Én is, a homo-
kiak is meséltek. Én sorra
kerültem nagyon. Elmond-
tam tizenkét-tizenhármat is.
A Sasfejû király tetszett nekik
a legjobban.”

Ma Kaposszentjakabon
fõleg a fiatalabb korosztály,
az aktív hallgatóság zöme
írni-olvasni tudó, ahogy ma-
guk a mesemondók is. En-
nek ellenére az ismert és so-
kak által olvasott meseköny-
vek anyaga nem kerül be a
szájhagyományozás folya-
matába. 

„A gyerekek mindjár azt
mondják, ezt már olvasták
könyvbe. – Ezt könyvbõl is el
tudom olvasni! – Már közbe-
szólnak. – Van a lányoknak

is sok mesekönyvük. Néze-
gettem a múltkor is, de azok
mind eltérnek ezektõl. Azok
már úgy lettek összeállítva.
Van mondjuk egy része, egy
szakasza, ami belevág, de a
másik szakasza már nem az.
Ugye azok a mesék úgy let-
tek fölvéve pásztoroktól, in-
nen-onnan és úgy lettek ki-
adva, mind a Hamupipõke,
az Elátkozott cipellõk, a Ri-
gócsõr  királyfi… Mondani
nem szoktuk. Ha mondjuk el-
mondanám a Nádszálkirály-
kisasszonyt, de hisz az majd-
nem minden háznál megvan
mesekönyvben, azt el lehet
olvasni. Azt a gyerekek is
tudják az iskolába, azt már
mindenki tudja! Magyar em-
bert is hallottam mesélni Or-
ciban, mikor cseléd voltam.
A cselédek összejöttek az
ököristállóba esténként, még
a fiatalabbak is… Voltak
szép, hosszú meséik is, nem
sok eltérés volt a mienktõl.
De én ezeket nem tanultam
meg, én csak minden mesét
attól a Marci bácsitól tanul-
tam. Nem kell az új mese.
Minek állítanánk össze újat?
Hiszen mondom, hogy min-
den mesét úgy örökûttük az
idõsebbektõl, úgy tanultuk!”

Kedvelik a mesemondók
és a közösség is, ha az elõ-
adók váltják egymást. Ennek
oka nem a vetélkedés, ha-
nem éppen a túlzott szellemi
igénybevétel. Ám a hallgató-
ság bizonyos sorrendiséget
is felállít az elõadók közt. 

„Már annyira ismerik az
embereket, tudják, ki milyen
mesét tud mesélni. Van, hogy
direkt rákényszerítik, hogy
most az a mesét õ mondja.
Mer lehet, hogy ott a társa-
ságban, ahol vagyunk, öt is
tudja azt a mesét, de a mese,
az a bizonyos mese, nem
mindenkinek vág hozzá.”

Mindebbõl következik,
hogy a közösség több mese-
mondót tart számon. Elmé-
letileg a kért mesét a jelen-
levõk közül bárki elmond-
hatja, hiszen a mondott szö-
veg minden esetben szinte
azonos. Gyakorlatilag a kö-

zösség hagyományos mese-
anyaga három-négy mese-
mondó közt oszlik meg. Úgy
tûnik, egy-egy mesemondó-
nak nincs külön repertoárja,
csak egyéniségéhez jobban
illõ, általa kedveltebb típusú
meseszöveg.

„Volt olyan, hogy valaki
mesélt, azt mondta, hogy né-
ki most ki kell menni, addig
te folytasd. Mert hát ippen
úgy tudod te is, mint én. Az-
tán mikor bejött megin, õ
folytatta. Aki elkezdi, az is fe-
jezi be. Hát mindenkinek van
olyan meséje, amit õ tud leg-
jobban elmondani. Pl. a Ka-
lányos Pista inkább a vicce-
set mondja, ilyet tud legtöb-
bet. A Gyuri, a Farkas, az
hosszú meséket is mond, de
vicceset is. Legelõször az
ember ugye a rövid, vicces
mesét veszi fel a legkönnyeb-
ben. Aztán a Gyuri át tudja
fordítani magyarra is, a Pis-
ta már nem hiszem. A Világ-
szépasszonyát inkább én
szoktam, azt nagyon szeretik,
mer hosszú. Meg a Griffet,
Az õsz hajú rabot. De Az õsz
hajú rabot néha édesapám
öccse is elmondta, amíg nem
vágták le a lábát. A Tizenkét
hollót Gyuri ókor-ókor, de
tudják a többiek is. A Pétert,
a Síró-nevetõ királyt, a Sze-
gény ember rétjét, az Öveg-
hegyet Kalányos Pista meg a
Gyuri is tudja, de inkább
csak a mi nyelvünkön. A Vi-
zimalmot (Opre) inkább
csak mi ketten a Pistával. A
két furfangos testvért a ré-
giek, azok nagyon tudjták, de
most már nem nagyon, eset-
leg a Pista a mi nyelvünkön.
A nõk, azok az Aranyhajú
gyerekeket tudják szépen
mesélni, édesanyám is, meg
a Bogdán Katalin is, de
mind a ketten meghaltak.”

(Az idézõjelben szereplõ részek
Karádi Antal kaposszentjakabi

cigány mesemondó szöveghû
közlései)

Szapu Magda
MTA Néprajzi Kutató Csoport,

Budapest (1985)
Ciganisztikai tanulmányok 4. 

ta ám: — Kezdd el te! Akkor 
legalább ne alszó! — Ha nem 
kérik a mesét, akkor azt 

mondja el, ami eszébe jut. 
Ha kérik, akkor ilyenkor 
mondják, hogy miről szól a 
mese, amelyiket hallani sze- 
retnének. Például azt mond- 
ják, hogy mondja el a Pétert, 
Az ősz hajú rabot, az Égig- 
érő fát, vagy nagyon szeretik 
a Sasfejű királyt. Az sem za- 
var senkit, ha egy éjszaka 
kétszer is elhangzik egy me- 
se. Hát olyan is van, hogy én 
elmondtam, akkor a másik 

később jön, elmondja ugyan- 
azt. Az ember nem veszi el 
neki a kedvit. Akkor végig- 
hallgatjuk azt a mesét még 
egyszer" 
Minden alkalommal azo- 

nos a mese közönsége. Az 
egyedi alkotást a hagyo- 
mány szabályozza, s a hall- 
gatóság fontos ellenőrző 
funkciót tölt be. Ugyanakkor 
ösztönző hatással is van 
egymásra egyén és közös- 
ség. E kölcsönhatás viszi 
előre a mesét. A viszonylag 
kis repertoár minden eleme a 
hagyomány részévé vélik, 
ezek az elemek nem bővít- 
hetők, de el sem hagyhatók. 
A magyarázkodásnak, az új 
elemeknek, hitelesítő je- 
gyeknek, a kommentálásnak 
nincs helye a hagyományon 
belül. Hiszen nincs szükség 
figyelemfelkeltésre, . nem 
kell elfogadtatni a mesét. A 
csodás, mitikus elemekben 
bővelkedő mesei anyagot a 
jelenlévők egyformán értel- 
mezik. Nem kérdőjelezik 
meg a mese világát, elfogad- 
ják úgy, ahogy van. 

,, Ugyanúgy mondja el a 
mesét, ahogy azt az öregek- 
től hallotta. Persze egy-két 
szó eltérés van, de azt észre 

sem veszik annyira. Mer 

ugye sokan vannak ott, akik 
már ismerik azt a mesét, sok- 

szor hallották, akkor ha nem 

úgy mondja, ahogy kell, 
kijavítják: — Ezt kihagytad! — 
Ilyenkor nem mérgelődik az 
ember, mer igaza van néki. 
Velem is előfordult már, hogy 
rám szóltak: — Te! Ezt nem 
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így hallottam, nem így vót! — 
Ja, persze! — Akkor az em- 
bernek jobban az eszibe jut. 
Vagy ha kihagytam egy bi- 
zonyos részt, akkor a többiek 
mindjár fölszólamodnak: — 
Te! Mán nagyot ugrottál! 
Lassan kiérsz a végire! — Ha 
meg valakinek a meséje nem 
tetszik, mondják ám: — Te 
hadd abba, majd ez mondja 
tovább! Akkor az gyorsan 
befejezi a mesét és átadja a 
szót a másiknak, aki új mesét 
kezd." 

A mesemondó nem mond 
és nem is tanul új meséket, 
hiszen a hallgatóság nem 
igényli. Meghallgatja ugyan, 
de nem válik részévé a ha- 
gyománynak, nem őrzik 
meg és nem is adják tovább. 

, Az új mese nem fut. Aki 
még nem hallotta, az más 
Jfölfogással hallgatja, mind 
aki tudja. Mer aki tudja, az 
csak arra kíváncsi, hogy az 
ember nem hágy-e ki egy-két 
szót belle, ugye! Hogy ő is 
bele tudjon szólni!" 

Ha a kaposszentjakabi kö- 
zösségből kiszakadva a me- 
semondó új környezetbe ke- 
rül, akkor kedve szerint vá- 
logatja meg meseanyagát, s 
ha az ottani közösségnek tet- 
szik akár az egész közösségi 
meseanyagot is elmondhat- 
ja. 

,, Vidéken, Kaposhomo- 

kon, összejött a rokonság 
(virrasztani). Én is, a homo- 
kiak is meséltek. Én sorra 
kerültem nagyon. Elmond- 
tam tizenkét-tizenhármat is. 
A Sasfejű király tetszett nekik 
a legjobban." 
Ma  Kaposszentjakabon 

főleg a fiatalabb korosztály, 
az aktív hallgatóság zöme 
írni-olvasni tudó, ahogy ma- 
guk a mesemondók is. En- 
nek ellenére az ismert és so- 
kak által olvasott meseköny- 
vek anyaga nem kerül be a 
szájhagyományozás folya- 
matába. 

, A gyerekek mindjár azt 
mondják, ezt már olvasták 
könyvbe. — Ezt könyvből is el 
tudom olvasni! — Már közbe- 
szólnak. — Van a lányoknak 

is sok mesekönyvük. Néze- 
gettem a múltkor is, de azok 
mind eltérnek ezektől. Azok 
már úgy lettek összeállítva. 
Van mondjuk egy része, egy 
szakasza, ami belevág, de a 
másik szakasza már nem az. 
Ugye azok a mesék úgy let- 
tek fölvéve pásztoroktól, in- 
nen-onnan és úgy lettek ki- 
adva, mind a Hamupipőke, 
az Elátkozott cipellők, a Ri- 
gócsőr királyfi... Mondani 
nem szoktuk. Ha mondjuk el- 
mondanám a Nádszálkirály- 
kisasszonyt, de hisz az majd- 
nem minden háznál megvan 
mesekönyvben, azt el lehet 
olvasni. Azt a gyerekek is 
tudják az iskolába, azt már 
mindenki tudja! Magyar em- 
bertis hallottam mesélni Or- 
ciban, mikor cseléd voltam. 

A cselédek összejöttek az 
ököristállóba esténként, még 
a fiatalabbak is... Voltak 
szép, hosszú meséik is, nem 

sok eltérés volt a mienktől. 
De én ezeket nem tanultam 
meg, én csak minden mesét 
attól a Marci bácsitól tanul- 
tam. Nem kell az új mese. 
Minek állítanánk össze újat? 
Hiszen mondom, hogy min- 
den mesét úgy öröküttük az 
idősebbektől, úgy tanultuk!" 

Kedvelik a mesemondók 
és a közösség is, ha az elő- 
adók váltják egymást. Ennek 
oka nem a vetélkedés, ha- 
nem éppen a túlzott szellemi 
igénybevétel. Ám a hallgató- 
ság bizonyos sorrendiséget 
is felállít az előadók közt. 

, Már annyira ismerik az 

embereket, tudják, ki milyen 
mesét tud mesélni. Van, hogy 
direkt rákényszerítik, hogy 
most az a mesét ő mondja. 
Mer lehet, hogy ott a társa- 
ságban, ahol vagyunk, öt is 
tudja azt a mesét, de a mese, 

az a bizonyos mese, nem 
mindenkinek vág hozzá." 
Mindebből következik, 

hogy a közösség több mese- 
mondót tart számon. Elmé- 
letileg a kért mesét a jelen- 
levők közül bárki elmond- 
hatja, hiszen a mondott szö- 
veg minden esetben szinte 
azonos. Gyakorlatilag a kö- 
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zösség hagyományos mese- 
anyaga három-négy mese- 
mondó közt oszlik meg. Úgy 
tűnik, egy-egy mesemondó- 
nak nincs külön repertoárja, 
csak egyéniségéhez jobban 
illő, általa kedveltebb típusú 
meseszöveg. 

,, Volt olyan, hogy valaki 

mesélt, azt mondta, hogy né- 

ki most ki kell menni, addig 
te folytasd. Mert hát ippen 
úgy tudod te is, mint én. Az- 
tán mikor bejött megin, ő 
folytatta. Aki elkezdi, az is fe- 
jezi be. Hát mindenkinek van 
olyan meséje, amit ő tud leg- 
jobban elmondani. Pl. a Ka- 
lányos Pista inkább a vicce- 
set mondja, ilyet tud legtöb- 
bet. A Gyuri, a Farkas, az 

hosszú meséket is mond, de 

vicceset is. Legelőször az 
ember ugye a rövid, vicces 
mesét veszi fel a legkönnyeb- 
ben. Aztán a Gyuri át tudja 
Jfordítani magyarra is, a Pis- 
ta már nem hiszem. A Világ- 
szépasszonyát inkább én 
szoktam, azt nagyon szeretik, 

mer hosszú. Meg a Grifjet, 
Az ősz hajú rabot. De Az ősz 
hajú rabot néha édesapám 
öccse is elmondta, amíg nem 
vágták le a lábát. A Tizenkét 
hollót Gyuri ókor-ókor, de 
tudják a többiek is. A Pétert, 
a Síró-nevető királyt, a Sze- 
gény ember rétjét, az Öveg- 
hegyet Kalányos Pista meg a 
Gyuri is tudja, de inkább 
csak a mi nyelvünkön. A Vi- 
zimalmot (Opre) inkább 
csak mi ketten a Pistával. A 
két furfangos testvért a ré- 
giek, azok nagyon tudjták, de 
most már nem nagyon, eset- 

leg a Pista a mi nyelvünkön. 
A nők, azok az Aranyhajú 
gyerekeket tudják szépen 
mesélni, édesanyám is, meg 
a Bogdán Katalin is, de 
mind a ketten meghaltak." 

(Az idézőjelben szereplő részek 

Karádi Antal kaposszentjakabi 

cigány mesemondó szöveghű 
közlései) 

Szapu Magda 

MTA Néprajzi Kutató Csoport, 

Budapest (1985) 
Ciganisztikai tanulmányok 4. 
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Moga, a vaserejû cigány
(Sáfár Sándor gyûjtése)

Nagyon régen történt, amit most
elmondok. Én is úgy hallottam gyer-
mekkoromban egy nagyon öreg ci-
gánytól. Hogy igaz volt-e, vagy sem,
ki kell találni.

A cigányok akkoriban
még sátrakban éltek. Egy
sátorfaluban lakott Moga
is, a roppant nagyerejû ci-
gányember. Amilyen erõs,
ugyanolyan csendes, jószí-
vû is volt. Éjszakánként
hol ebben, hol abban a sá-
torban hált, ahol éppen he-
lyet adtak neki, mert fele-
sége, családja nem volt.
Egyetlen igaz jó barátja
egy fürge, eleven cigány-
gyerek volt.

Egyszer aztán együtt
indultak világgá. Ahogy
kóboroltak, mendegéltek,
egy szép tanyához értek.
Hát amint benéztek, még a
szemük is megállt a forgás-
ban a nagy rémülettõl. Ott
látták a harmincnyolc fejû
sárkányt. 

– Üsd agyon Moga ezt
a szörnyeteget! – kért a ci-
gánygyerek Mogát. 

– Nem ütöm, mert le-
het, hogy az uraság tartja
ezt a gyíkot házõrzésre –
válaszolta Moga, mert addig még
nem látott sárkányt.

A kisgyerek azonban addig kö-
nyörgött, míg Moga végül is kicsa-
vart egy vastag akácfát a földbõl, és
agyonütötte a sárkányt. 

– No, emiatt biztosan raboskodni
fogunk. Szaladjunk, bújjunk el vala-
hová! – mondta Moga. 

Szaladtak is, mint a nyúl. Futás
közben azonban utolérte õket az
agyonütött sárkány testvére, a har-
minckilenc fejû sárkány. Meg akarta
bosszulni testvére halálát.

Mikor Moga látta a veszedelmet,
csak úgy futtában kirántott egy akác-
fát, és egy csapásra agyonütötte a
harminckilenc fejû sárkányt is. No,
egy kicsit megnyugodtak, úgy ban-

dukoltak tovább. Egyszer csak szem-
betalálkoznak a szolgabíróval, aki
négyes fogatú hintaján utazott. Gya-
nús volt neki Moga. Gondolta, meg-
szökött valahonnan, mert a cigányok
abban az idõben csak családostól
vándoroltak. A szolgabíró elfogatta,
és odakötöztette Mogát a kocsi sarog-
lyájához, azután tovább hajtatott,
hogy átadja a községházán, ahol ak-
kortájt perzekutoroknak és komisszá-
riusoknak hívták a vezetõket.

Így ballagott szegény Moga a ko-
csi után a saroglyához kötve. Akis ci-

gánygyerek meg messzirõl követte
õket. Tudta, hogy Moga nagyon sze-
reti a bagót, és már nagyon régen
nem bagózott. A kocsi után iramodott
hát, és elkiáltotta magát. 

– Moga, gyere, adok
neked bagót!

Erre Moga hirtelen
megállt, még a négy ló sem
bírta megmozdítani. Meg-
ijedt a szolgabíró Moga
nagy erejének láttán. Szólt a
kocsisának, hogy szálljon
le, oldozza el a rabot, mert
még tönkreteszi õket ször-
nyû nagy erejével. De mi-
helyt a községházára ért,
elmesélte a perzekutorok-
nak, mi történt vele. A ci-
gány nevét persze nem tud-
ta megmondani, mert abban
az idõben nem volt igazol-
vány vagy efféle. A perze-
kutorok azonnal intézked-
tek, hogy minden cigányt
hajtsanak be a községházá-
ra. Úgy is lett. Moga is en-
gedelmesen elballagott a
többi cigánnyal együtt, de
vitte magával a kis cigány-
gyereket is. A sok cigány
felsorakozott a községháza
udvarán. Mikor mind
együtt voltak, a szolgabíró

is kiment, és azonnal ráismert Mo-
gára. 

– Õ volt az! – mondta a perzeku-
toroknak.

Mogát vallatóra fogták. Szegény
félelmében mindent tagadott. A
kisgyereknek azonban sehogy se fért
a fejébe, hogy miért kell letagadni
azt, ha valaki agyonüt egy sárkányt.
Odalépett hát a perzekutorok elé, és
megmondta nekik, hogy a két sár-
kányt bizony Moga ütötte agyon.
Megörültek a perzekutorok, hiszen a
két sárkány rengeteg kárt okozott már
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sége, családja nem volt. 

Egyetlen igaz jó barátja 

egy fürge, eleven cigány- 
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a környéken, elpusztítani azonban
senki nem tudta õket. Megveregették
Moga vállát, és megkérdezték, hogy
mit kér ezért a világraszóló cseleke-
detért. Moga nem kért egyebet, csak
a falu minden házától egy kenyeret és
egy pofa bagót.

– Jól van, Moga, megkapod, mert
derék módon viselkedtél, megszaba-
dítottál bennünket a sárkánytól –
mondták a perzekutorok, miközben
örültek, hogy Moga csak ilyen keve-
set kért. 

Moga nagy erejének híre elterjedt
az egész környéken. Fülébe jutott Hét
Falu Hét Legényének is, akit azért
hívtak Hét Falu Hét Legényének,
mert hét falutól sem félt, és hét le-
gény ereje volt benne. Elment hát a
községházára, és megkérte a perze-
kutorokat, hogy engedjék meg, hogy
megnézhesse a hatalmas sárkányölõ
cigányt. Aperzekutorok hívatták Mo-
gát, õ meg jött is azonnal, hozta ma-
gával legjobb barátját, a kis cigány-
gyereket is. 

– Itt vagyunk. Mit akarnak ve-
lem? – kérdezte szolgálatkészen.

AHét Falu Hét Legénye kezet fo-
gott Mogával. Alaposan megszorítot-
ta Moga kezét, hogy csillogtassa ere-
jét, de ugyancsak kicsordultak fájdal-
mában a könnyei neki is, mert Moga
visszaszorította. 

– Én vagyok a Hét Falu Hét Le-
génye. Azért hívattalak, hogy meg-
birkózzam veled. 

Moga odahajolt a kisgyerekhez
és súgva kérdezte tõle:

– Menjek? Ne menjek?
A kisgyerek csak biztatta, hogy

ne féljen, menjen!
– Jól van. Kipróbálhatjuk az

erõnket – mondta akkor Moga.
Hét Falu Hét Legénye megkérte

a komisszáriusokat, hogy hozzanak
két új istrángot. Hoztak ám! A legény
aztán az istrángokat rákötötte a mel-
lére, szorított rajtuk egyet, és pitt-patt,
egybõl széjjelszakadtak. 

Moga azonban nem két, hanem
négy istrángot kért. Jó zsírosakat,
vastagabbakat, amik nehezebben sza-
kadnak. Rákötötte õ is mind a mel-
lére. Szorított rajuk egyet õ is, és

piatt-patt, az istrángok széjjelszakad-
tak. A komisszáriusoknak még a szá-
juk is tátva maradt.

– Jól van, Moga. Ilyen erõs em-
berrel még életemben nem találkoz-
tam. Most gyere és birkózz meg ve-
lem! – mondta Hét Falu Hét Legé-
nye. 

Birokra keltek. De arra nem is
került sor, hogy Moga földhöz vágja
Hét Falu Hét Legényét, mert alig
nyúlt hozzá, és egy kicsit megszorí-
totta, azonnal összetört benne három
oldalborda.

Hét Falu Hét Legénye most már
nem hencegett, csak nyöszörögve
annyit mondott:

– Moga, te százezerszer erõsebb
vagy, mint én.

Hét Falu Hét Legényét feltették
egy kocsira, és hazavitték. 

Moga a kisgyerekkel járta tovább
a házakat, hogy a komisszáriusok ál-
tal megígért bagót elkérjék. Rátalál-
tak ám Hét Falu Hét Legényének a
házára is. Moga nem akart bemenni,
de a kisgyerek csak betuszkolta. Cso-
dálkoztak, amikor Hét Falu Hét Le-
génye kedvesen fogadta õket. Kezet
fogott mindkettejükkel, és asztalhoz
ültette õket. Behívta az édesanyját is. 

– Látod, édesanyám, ez az a
nagyerejû cigány, aki összetörte a
bordáimat, de megérdemeltem, mert
nagyon hencegõs, dicsekvõ voltam. 

Majd Mogához fordult, és így
szólt:

– Vártalak, mert éreztem, hogy
eljössz hozzánk. Addig nem is tud-
tam meghalni. Áldjon meg az Isten,
és kívánom, hogy légy még erõsebb,
mint most vagy!

Moga csak nézett maga elé és
könnyezett.

– Édesanyám – fordult ismét
édesanyjához a legény. – Utolsó kí-
vánságom még az, hogy úgy szeresse
Mogát, ahogy engem szeretett! Ha
betér hozzánk, úgy adjon neki enni és
inni, mint ahogy nekem adott.

Ezzel Hét Falu Hét Legénye lefe-
küdt az ágyra, és meghalt. Moga na-
gyon megsajnálta Hét Falu Hét Legé-
nyét, hiszen õ nem akarta halálát
okozni. Körülállták az ágyát, és mind

a hárman megsiratták. Akkor Moga
Hét Falu Hét Legénye édesanyjának
megcsókolta a kezét, és a cigánygye-
rekkel hazaballagott. 

Szomorúsága azonban csak nem
akart elmúlni. Se enni, se aludni nem
tudott. Harmadnapra elkódorgott
egyedül a határba, és egy dinnyeföld
végén letelepedett. Nézegette a diny-
nyéket, hogy melyik milyen. Gon-
dolta, úgyis õ mentette meg ezt a
dinnyeföldet a sárkány étvágyától,
hát leszakíthat egy dinnyét. Ízlett ne-
ki, megette. Majd egy másikat is
megmetszett, de az nem volt elég
érett, eldobta. Így szedegette az egyik
dinnyét a másik után. Amelyik jó
volt, megette, amelyik rossz volt, el-
dobta. Igen ám, de a dinnyeföldet
õrizték a gazda gyermekei. Amikor
meglátták Mogát, hogy pusztítja a
dinnyéket, rajtaütöttek, megkötözték
és bekísérték a községházára a perze-
kutorokhoz. Hogy a hatalmas erejû
Moga hagyta magát a gyerekektõl
megkötözni, azon nem kell csodál-
kozni, mert amilyen erõs volt, ugyan-
olyan jószívû is, és gyermeket még
szóval sem bántott volna soha. Mikor
a perzekutorok látták Mogát megkö-
tözve, csodálkoztak, de megkérdez-
ték.

– Miért mászkálsz annyit és miért
nyúlsz a máséhoz, Moga?

– Mennem kell és vándorolnom,
mert házam nincs. Nyúlnom kell a
máséhoz, mert semmim sincs. Ne-
kem, ha megadják a perzekutor urak
a megígért kenyeret és pofa bagót,
lesz valamim, de a többi cigánynak
csak üres marad a hasa. Nem nyúl-
nánk mi semmihez, urak, ha lenne
otthonunk és abban valamicskénk.

Elgondolkoztak ezen a perzeku-
torok, aztán elengedték Mogát, és
neki is meg a többi cigánynak is
adtak egy-egy házhelyet, ahová házat
építhettek, meg egy kis földecskét is,
ahol dolgozhattak. Nem is vándorol-
tak tovább a cigányok. Ott maradtak
és megválasztották maguknak Mogát
vajdának. 

Rostás Gusztáv
Szarvas, 1957  
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torok, aztán elengedték Mogát, és 

neki is meg a többi cigánynak is 

adtak egy-egy házhelyet, ahová házat 

építhettek, meg egy kis földecskét is, 

ahol dolgozhattak. Nem is vándorol- 

tak tovább a cigányok. Ott maradtak 

és megválasztották maguknak Mogát 

vajdának. 

Rostás Gusztáv 

Szarvas, 1957 
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OLVASSUNK CIGÁNYUL

Kaver ratyi, kana andre
gelam, chi dikhlom pe cha-
chi rig. Trin skamina tordyo-
nas kothe, haj pe lende trin
manush beshlas. Sosko di-
khipe sas, haj so sas ande
lengi korr lungi tabla bare is-
kiripe: kade gindisardom
maj mishto te chi pushav
(vanda kode asshundom, ke
ando tabori inke butaig
phende: „Hurrah! Ich bin
wieder da!” – kodi: „lasho,
pale kathe som!”)

Dikhlom inke jek variso,
pe les trin shelenca – aba
zhanglom: umladesko kash.
Pa pala mizmeresko xaben
chi vorba nas: – Appel! –,
maj: – das ganze lager: ach-
tung! – sar kothe anglal, bare
glasosa, voj e lagerälteses
tradas. Kethane avile e ma-
nusha, zhukardam haj vi e
bar eketani avile, haj sogodi
pecisajlas, – pe bax amendar
zurales dur, kaj si e najipeske
thana de chi dikhlom kothe.
Pe stungo rig dikhlom, ka-
thar o glaso avilas, varisoski
gilyi. Sano zdramno shero
dikhlom kothe ando soro –
jek baro nakh, haj ande kado
minuto pasajle jakha: o bi-
boldo sas. Na pa but vi leske
vorbi hatyardom, ke kadi
vorba lokhes vi ando soro
kon sas manusha vi von
phende. Le finnuri sa de vi
nutzhene.

Chizhanav sar de aba vi
ando lechinipe, vi kaj e blok-
kuri perdal gelas, haj vi
kothe dikhlom but mishki-
peske mujon lom sama. Ka-
di vorba, kathe mashkar an-
do soro ashundom, kade sar
andaj phuv avilasas. „Jiszka-
dal, vöjiszkadal” – ashun-
dyias pale haj pale, kattyi vi
me zhanav, e ,,kaddis” e bi-

boldengo rudyipe e mulen-
ge. Ive sas kadal vorbi ke
kothe anglal khanchi chi ker-
dyilas kaver, haj trubusardas
te hatyarav e biboldeski mu-
sura sar kolyolas. Akanak
hatyardom anglunes kodo
hatyaripe, sunusardom me
chi zhanav te rudyij pe bi-
boldengi shib. 

De khanchi hatyaripe chi
slobodijas man kathar e
bokh. Vi khere somas aba –
kodi patyajlom, somas bo-
khalo; bokhalo somas inke
ande fabrika, ando zibano,
ando Auschwitz, de vi ando
Buchenwald – de kade te
phenav kado hatyaripe chi
pinzhardom. Pe kodi gindi-
sardom te xavi, kash, sastri,
burr vady variso, so shaj
zhanel te xalo manush. De
praxo abazumadom, te char
dikhlom, xalom, – te char
chi ande fabrika, chi ando ta-
bori naj. 

Andakh cini purum man-
genas duj feliji manre. Haj
anda kattyi biknenas ropaj
haj guruvnyesici ropaj: me
kado kamav, ke kadi maj
lashi, vi maj bari, ande kadi
maj but e zor de me chi phe-
nos chi xav. De dostaj sas
mange te kavera xan. E xan-
ralen e xabena ande pala len-
de ande fabrika, haj feri len
dikhlom. Dhaj phenav, na
but voja sas ma ande lende:
sigo xanas, chi chambenas.
Kavresar andekh komman-
dovo somas: kathe e butyara
kidine avri, so kherav ande,
haj seroj – dutaig dikhlom je
baro vas so, anda lungi gla-
zha las avri, zeleno fusuj,
jekhes pala kaver. De kado
vas aba mishto pinzhardom
– kaj e glazha haj kaj pesko
unzolas feri. De vi sharadas

angla mande lesko dumo, ke
boldas pe, vi hatyardom, an-
da manushipe, kamlom te
phenav leske, xa feri maj
dur, ke me vi o dikhipe pe
but hatyardom. 

Aratyi kolompirenge bal
kindom jek tejarasa, kathar
jek finno. Telal mizmeresko
hodinipe kidas anglal, pe ka-
do dyes pe bax nas manca o
Citrom Bandi ando kom-
mandovo, ke phendasas e bi-
di. Angla peste shutas, vi zu-
madas de duma das: – bikni-
maskoj! duj felije manresko
ahor: voj e ratyaki zumako
dopash manglas. Zumadom
te tavel maj lezno, o ahor.  –
Di bist nist ká jid, d’ bist á
ságec, tu na biboldo – kerdas
sero sar e finnuri. Pushlom
lestar: – atuchi sostar som
kathe? – kathar te zhanav me
kodi? – cirdas peski falka.
Phendom leske: – Kermaslo
biboldo! – chi dav maj lez-
nes. De kindom lestar, pe so-
de sar pe sode bikindas, haj
chi zhanav, ratyi kathar avi-
las ande kodo minuto, kana
dine muri zumi, haj chi kodo
kathar zhanglas: thudaslo
xaben avla pe ratyate. 

Me phenav duj trin butya o
manush feri anden tabori
shaj hatyaras.

Kana cino somas ande pa-
ramichi sas o „lingaro sha-
vo” vady „chorro shavo”
kon anda krajicako vas zhal
kaj o kraj pe butyi, vojasa, ke
feri efta dyes o ahor. „De ef-
ta dyes mande efta bersh!” –
phenel leske o kraj; vi me
kadi shaj phenav pa tabori.
Chikana chi patyajlomas ka-
savo sigo kerdyuvav phuro
manush. Khere but bersh
trubuj, panzhvardesh – shov-
vardesh bersh: kathe vi trin

shon dosta sas, hody muro
trupo te navel lashto. Phenav
naj majnasul dyes sar dyes
anda muro muj te phenav
sode manusha mule anda
amende. Khere na but dikh-
lom pe ma. Seroj pekh mila-
jesko pala mizmeri, kana
ando kher ginadom, haj muri
palma muri kalyi morchi
xutyildas. Akanak kadi mor-
chi chorri, nasul sas so
mashkar mure naja xalyzho-
nas. 

Ger – phendas kon hatya-
relas o Citrom Bandi, kana si
kadom leske. Feri baro dikh-
lom kan apa dyes pe dyesa
muri morchi xasajlas. Sako
dyes variso pe kaver butyi
dikhlom opre, variso nyevi
bida pe muro trupo. Chi
dikhlom chip e leste te di-
khav anda kade chi uradom
man tele te najuvav kathar e
shil, haj kathar e papucha.

Kadi butyi mange but bidi
kerdas. Mure gadenca so an-
do tabori dine chi somas len-
ca lashe, but sas ande lende e
bidi, nas le lashe. 

Kana del o birshind – o
gad capeno kerdyol, haj
amari morchi sa paji ker
dyol. Kathe chi kerel khan-
chi o gad – so patyivas avri
dine ke del o brishind, o Cit-
rom Bandi telal peske gada
phiravel jek bari hertija kadi
bida: sigo avri zhandyol jek
rolyako malavipe po dumo,
jek kaver po kolyin, ha vi
ashundyol o glaso. Atunchi
sostar si kadi hertija latar chi
zhanel o manush te slobodil
pe?

De maj chorri e kashtune
papuchi. So godi e chikasa
sas. Vi khere dikhlom chik,
de chi gindisardom hody an-
de amaro trajo shaj si. 

Kertész Imre:

Bizhelyakipe
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Pa kashtuni papuchi kodi
zhanglom avri, tele perel e
papuchaki khur. Haj kade
phirasa sar o „keljfeljanchi”.
Sogodi shaj avel ande pa-
puchi ke but xiva si pe late. E
khur aba avri xarundas ama-
re kocha, haj but phugnya
kerdyon. Kadal phugnya pa-
ja keren: haj vi ratvardyol
kade chi zhanas te las tele.
Ande kadi somas dyese, haj
vi ande kadi sutom, te na
trubuj kana ushtyaven man
opre te lav opre.

Ratyi kaj gata resas. De so
te keras dyese: te ando  kom-
mandovoavel pe ame o pe-
resko zhape? O manush lel
pesi zor, tele lel peski stadyi
haj engedelmo mangel ka-
thar o xanralo. – Gehorsamst
zum abort – te si inke Bu-
dara. De te phenas si haj
amaro xanralo mukel ame
jokhar, duvar de kon tromal
te mangel vi trivar te pushel?
Kana chi muken amen te
zhas avri phandade dandeca
zhukaras.

Haj kothej o maripe. Vi
man marde de ne maj feder
maj cerra. 

Trubuj te phenav: anda –
SS „Todt” kathar jek ketana
ashundom. Voj sas kothe, haj
las sama, de sosko glaso
hody peradom o gono. Te
ingras o gono o kommando
losshal kadaleske. O manush
tele shol pesko shero, pe va-
rikaski korr shol jek gono,
kodolesa zhav kaj o vurdon,
kathe varikon tele lel pa
leste, haj palpale zhal jek ci-
ni vrama te chorel lokhes. O
gono desh deshupanzh kila
shaj si – khere shavoresko
khelipe, de kathe pelom, pe-
radom. Li e goneski hertija
opre shindyilas haj avri shor-
dyolas so andre sas.

Aba vi pasha ma sas, aba
hatyardom vi leski dukum
pe muro muj, maj pe phuv
shutas ma, leske khera pe-
ma, pe muri korr lesko vas,
sar muri musura kaj e phuv,
ando praxo pizdas. Te kidav

kethane, te charav opre –
kamlas kadi. pe muri talpa
pizdas: sikavela mange – dir
werd ich’s zeigenm Arsch-
loch, Scheiss kerl, verfluch-
ter Judehund – majbut chi
jek gono chi peraval. Kathar
kado minuto voj shutas pe
muri korr o gono man dikh-
las zhi kaj o vurdon haj pal-
pale haj kidas vi atunchi man
anglal. Aba avri pinzhardam
jekhavres varisosko phutya-
ripe dikhlom pe leski musu-
ra, te lokhes banges inger-
dom andom o gono chi pera-
dom tele. Adyes hatyardom
variso maj patyajlom kade
paluni detehara, kana inke
opre ushtyav gindisardom,
chi birij te kerav, de vi biri-
sardom te kerav.

Shaj si pecipiji, angle shaj
del situaciji, save chi kana
chi khancheske zhanipesa te
phararen, kade dichol. Avri
shaj phenav, hoj kattyi keri-
pe, kasavo but dilo zumaji-
pe, pala zoripe vramasa vi
me arakhlom e pacha, e ho-
dinija, o usharipe. Le variso
dyelura, soske legmajbaro
shanso dom, shaj phenav,
ande muri jakh sako baripe
xasajline. Kade muro appe-
lonosko tordyipe te si ma ho-
dinipe, haj chi dikhlom so si
kothe, chik vaj paji si, tele
beshlom, haj kade ashilom,
zhikaj pasha mande tordyile
manusha zorasa opre te na
cirden. Shil, paji, balval vaj
brishind chi shaj nashavel
majbuteste: chi reslas man-
de, chi na hatyardom. Vi in-
ke muri bokh nachilas, pe
majbuteste ande muro muj
shutom, so arakhlom, sako
xamasko, ande muro lyako,
sar jekh mashina. Kaj e bu-
tyi? – chi aba po dichipe chi
bunusardom. Te na faj len,
mardine man, haj kadalesa
chi kerdine mange dosh, vi
kade vrama lom: aba pe ang-
luno maripe sigo pe phuv
shudom man, haj le majbut
chi hatyardom, ke mashkar
le maripe sutom.

Jekh dyelo avilas majzu-
ralo ande mande: e xolyi. Te
varikon nasul kerdas mange,
te varikon reslas kaj muri
morchi, tela zhipe ushtyajlas
pe muri khur, kodoles sigo
zhanglomas te mudarav – te
zhanglomas – habisti, haj te,
pune opre vazdomas muro
vast, bisterdom, so kamlom
te kerav. Le Citrom Bandi-
vosa ando konfliktushi pe-
lom: „muklom man”, pe le
kommandosko pharipe som,
dosh kerav sakonenge, von
len muri ger – shudas pe mu-
ri jakh. De legmajlashes sar-
te jekh ande butyi te nasha-
domas varisar. Atunchi lom
sama kadi, kana jekh ratyi
ingerdas man kaj si thovi-
pesko than. Chi kamlom te
najuvav, chi kamlom tele te
uravav, voj tele cirdas pa
mande mure gada, shudre
pajes thodas man tele. Shel-
var phendom leske: muk
man pacha, zha ande mizh!
Kathe kamav te murdajvav,
chi kamav khere te resav? –
pushlas, haj chi zhanav so
dikhlas pe muri musura, de
m epe lesko muj jokharsa
jekh zurales bari dar dikh-
lom, kasavofalo, so pe le ro-
bonge, pe le zurale nasvalen-
ge: atunchi avlas ande muri
godyi, so gindisardas pes,
dulmutanes le muzulmanen-
dar. Voj kadale vramatar chi
avilas mande, haj me losh-
shajlom kadalake. 

Aba mure changestar chi
zhanglom te slobodisardom,
pe jekh majzurales dukhaj-
las. Vi pala unyi dyes dikh-
lom les, de muro trupo but
sako dosh birisardas, kado
v’atunchi hajrankeripe sas,
kasavo avlas muro chacho
chang, v’atunchi trubujas te
sharavav les. Mishto zhang-
lom, hoj ande muro tabori vi
Revier si, de le sastyaresko
chaso atunchi si, kana ratya-
ko xaben si, som e majla-
sheske inkerdom, sar muro
sastyipe, haj pala kodi
ashundom but nasulipe pa

Revier. Haj vi dur sas: duj
cerhanca maj angle, haj pe
kasavo lungo drom me chi
kamlom ta zhav, ke muro
chang aba zurales dukhajlas. 

Po agor „Citrom Bandi”
haj jekh amaro sovindo amal
ingerdas-tar, anda lenge vast
kerdine mange beshipe, sar
„kokostirko inrel peske sha-
ves”, haj pala kodi opre shu-
tine man pe jekh mesalya,
phendine man: dukhala man,
ke sigo trubul te operalil
man, haj naj dukh-lindo
drab. Dikhlom kodi: jekha
shurasa trushul shindine pe
muro punro, haj avri pizdine
le phumb, so sas ande muri
pulpa, haj sa perdal phang-
line hertijanca. pala kodi
pushlom soavla ratyake xa-
benesa, phendine mange, av-
la man ratyako xaben. E zu-
mi adyes anda ropaj haj anda
karalabevo kerdyilas, som e
zurales kamav, haj le Revi-
eroske anda dyeso dine
amenge, soske me zurales
losshajlom. Kathe somas an-
do Reviero sorro ratyi, ande
jekh bokso, opre, korkori,
haj kodo sas o bajo, hoj chi
zhanglom te zhav pe budara
kathar muro punro – ang-
lunovar pachaslos phendom,
pala kodi maj zurales, maj
cipisardom – de zhutipe
ch’avilas. Kaver dyes dete-
hara pala kodi kavrenca ke-
thane vi man opre shudine
pe jekh autovoski kindyili
pulnija, haj ande jekh
pashuno „Gleina” gav inger-
dine, kaj sas taboresko ho-
siptalo. Palal, pe cino ska-
min pe lesko chang push-
kasa sama las pe amen po
drom, jekh ketana, lesko muj
pe rigate inkerdas, amare
sungandar, ke chacho sas.
Kodi azbadas man, haj ka-
thar amari sung les shandipe
krujisardas, haj amen tele
dikhlas, de me chi somas do-
shalo, de kadi phari avilino-
sas te phenes leske.

– folytatjuk –

OLVASSUNK CIGÁNYUL 

Pa kashtuni papuchi kodi 
zhanglom avri, tele perel e 
papuchaki khur. Haj kade 
phirasa sar o , keljfeljanchi". 
Sogodi shaj avel ande pa- 
puchi ke but xiva si pe late. E 
khur aba avri xarundas ama- 
re kocha, haj but phugnya 
kerdyon. Kadal phugnya pa- 
ja keren: haj vi ratvardyol 
kade chi zhanas te las tele. 
Ande kadi somas dyese, haj 
vi ande kadi sutom, te na 

trubuj kana ushtyaven man 
opre te lav opre. 

Ratyi kaj gata resas. De so 
te keras dyese: te ando kom- 
mandovoavel pe ame o pe- 
resko zhape? O manush lel 
pesi zor, tele lel peski stadyi 
haj engedelmo mangel ka- 
thar o xanralo. — Gehorsamst 
zum abort — te si inke Bu- 
dara. De te phenas si haj 
amaro xanralo mukel ame 
jokhar, duvar de kon tromal 
te mangel vi trivar te pushel? 
Kana chi muken amen te 
zhas avri phandade dandeca 
zhukaras. 

Haj kothej o maripe. VI 
man marde de ne maj feder 
maj cerra. 

Trubuj te phenav: anda — 
SS , Todt" kathar jek ketana 
ashundom. Voj sas kothe, haj 
las sama, de sosko glaso 
hody peradom o gono. Te 
ingras o gono o kommando 
losshal kadaleske. O manush 
tele shol pesko shero, pe va- 
rikaski korr shol jek gono, 
kodolesa zhav kaj o vurdon, 
kathe varikon tele lel pa 
leste, haj palpale zhal jek ci- 
ni vrama te chorel lokhes. O 
gono desh deshupanzh kila 
shaj si — khere shavoresko 
khelipe, de kathe pelom, pe- 
radom. Li e goneski hertija 
opre shindyilas haj avri shor- 
dyolas so andre sas. 
Aba vi pasha ma sas, aba 

hatyardom vi leski dukum 
pe muro muj, maj pe phuv 
shutas ma, leske khera pe- 
ma, pe muri korr lesko vas, 

sar muri musura kaj e phuv, 
ando praxo pizdas. Te kidav 
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kethane, te charav opre — 
kamlas kadi. pe muri talpa 
pizdas: sikavela mange — dir 
werd ichs zeigenm Arsch- 
loch, Scheiss kerl, verfluch- 

ter Judehund — majbut chi 
jek gono chi peraval. Kathar 
kado minuto voj shutas pe 
muri korr o gono man dikh- 
las zhi kaj o vurdon haj pal- 
pale haj kidas vi atunchi man 
anglal. Aba avri pinzhardam 
jekhavres varisosko phutya- 
ripe dikhlom pe leski musu- 
ra, te lokhes banges inger- 
dom andom o gono chi pera- 
dom tele. Adyes hatyardom 
variso maj patyajlom kade 
paluni detehara, kana inke 
opre ushtyav gindisardom, 
chi birij te kerav, de vi biri- 
sardom te kerav. 

Shaj si pecipiji, angle shaj 
del situaciji, save chi kana 
chi khancheske zhanipesa te 
phararen, kade dichol. Avri 
shaj phenav, hoj kattyi keri- 
pe, kasavo but dilo zumaji- 
pe, pala zoripe vramasa vi 
me arakhlom e pacha, e ho- 
dinija, o usharipe. Le variso 
dyelura, soske legmajbaro 
shanso dom, shaj phenav, 
ande muri jakh sako baripe 
xasajline. Kade muro appe- 
lonosko tordyipe te si ma ho- 
dinipe, haj chi dikhlom so si 
kothe, chik vaj paji si, tele 
beshlom, haj kade ashilom, 

zhikaj pasha mande tordyile 
manusha zorasa opre te na 
cirden. Shil, paji, balval vaj 
brishind chi shaj nashavel 
majbuteste: chi reslas man- 
de, chi na hatyardom. VI in- 
ke muri bokh nachilas, pe 
majbuteste ande muro muj 
shutom, so arakhlom, sako 

xamasko, ande muro lyako, 

sar jekh mashina. Kaj e bu- 
tyi? — chi aba po dichipe chi 
bunusardom. Te na faj len, 
mardine man, haj kadalesa 
chi kerdine mange dosh, vi 
kade vrama lom: aba pe ang- 
luno maripe sigo pe phuv 
shudom man, haj le majbut 
chi hatyardom, ke mashkar 
le maripe sutom. 

Jekh dyelo avilas majzu- 
ralo ande mande: e xolyi. Te 
varikon nasul kerdas mange, 
te varikon reslas kaj muri 
morchi, tela zhipe ushtyajlas 
pe muri khur, kodoles sigo 
zhanglomas te mudarav — te 
zhanglomas — habisti, haj te, 
pune opre vazdomas muro 
vast, bisterdom, so kamlom 

te kerav. Le Citrom Bandi- 
vosa ando kontfliktushi pe- 
lom: , muklom man", pe le 
kommandosko pharipe som, 
dosh kerav sakonenge, von 
len muri ger— shudas pe mu- 
ri jakh. De legmajlashes sar- 
te jekh ande butyi te nasha- 
domas varisar. Atunchi lom 
sama kadi, kana jekh ratyi 
ingerdas man kaj si thovi- 
pesko than. Chi kamlom te 
najuvav, chi kamlom tele te 
uravav, voj tele cirdas pa 
mande mure gada, shudre 
pajes thodas man tele. Shel- 
var phendom leske: muk 
man pacha, zha ande mizh! 
Kathe kamav te murdajvav, 
chi kamav khere te resav? — 
pusblas, haj chi zhanav so 
dikhlas pe muri musura, de 
m epe lesko muj jokharsa 
jekh zurales bari dar dikh- 
lom, kasavofalo, so pe le ro- 

bonge, pe le zurale nasvalen- 
ge: atunchi avlas ande muri 
godyi, so gindisardas pes, 
dulmutanes le muzulmanen- 
dar. Voj kadale vramatar chi 
avilas mande, haj me losh- 
shajlom kadalake. 
Aba mure changestar chi 

zhanglom te slobodisardom, 
pe jekh majzurales dukhaj- 
las. Vi pala unyi dyes dikh- 
lom les, de muro trupo but 
sako dosh birisardas, kado 

v"atunchi hajrankeripe sas, 
kasavo avlas muro chacho 
chang, v7atunchi trubujas te 
sharavav les. Mishto zhang- 
lom, hoj ande muro tabori vi 
Revier si, de le sastyaresko 
chaso atunchi si, kana ratya- 
ko xaben si, som e majla- 
sheske inkerdom, sar muro 

sastyipe, haj pala kodi 
ashundom but nasulipe pa 

LD 

Revier. Haj vi dur sas: duj 
cerhanca maj angle, haj pe 
kasavo lungo drom me chi 
kamlom ta zhav, ke muro 

chang aba zurales dukhajlas. 
Po agor , Citrom Bandi" 

haj jekh amaro sovindo amal 
ingerdas-tar, anda lenge vast 
kerdine mange beshipe, sar 
,kokostirko inrel peske sha- 

ves", haj pala kodi opre shu- 
tine man pe jekh mesalya, 
phendine man: dukhala man, 
ke sigo trubul te operalil 
man, haj naj dukh-lindo 
drab. Dikhlom kodi: jekha 
shurasa trushul shindine pe 
muro punro, haj avri pizdine 
le phumb, so sas ande muri 
pulpa, haj sa perdal phang- 
line hertijanca. pala kodi 
pushlom soavla ratyake xa- 
benesa, phendine mange, av- 
la man ratyako xaben. E zu- 
mi adyes anda ropaj haj anda 
karalabevo kerdyilas, som e 
zurales kamav, haj le Revi- 
eroske anda dyeso dine 
amenge, soske me zurales 
losshajlom. Kathe somas an- 
do Reviero sorro ratyi, ande 
jekh bokso, opre, korkori, 

haj kodo sas o bajo, hoj chi 
zhanglom te zhav pe budara 
kathar muro punro — ang- 
lunovar pachaslos phendom, 
pala kodi maj zurales, maj 
cipisardom — de zhutipe 
ch"avilas. Kaver dyes dete- 
hara pala kodi kavrenca ke- 
thane vi man opre shudine 
pe jekh autovoski kindyili 
pulnija, haj ande jekh 
pashuno , Gleina" gav inger- 
dine, kaj sas taboresko ho- 
siptalo. Palal, pe cino ska- 
min pe lesko chang pusb- 
kasa sama las pe amen po 
drom, jekh ketana, lesko muj 
pe rigate inkerdas, amare 
sungandar, ke chacho sas. 
Kodi azbadas man, haj ka- 
thar amari sung les shandipe 
krujisardas, haj amen tele 
dikhlas, de me chi somas do- 

shalo, de kadi phari avilino- 
sas te phenes leske. 

— folytatjuk — 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szociális, Család- és
Ifjúságügyért Felelõs Államtitkársága megbízásából a We-
kerle Sándor Alapkezelõ (továbbiakban: Pályázatkezelõ), az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.), az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) alapján nyílt pályázatot hirdet Családbarát munkahe-
lyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. 

A pályázat célja 

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kiala-
kítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát
programok támogatása, melyek elõsegítik a munka és ma-
gánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munka-
helyi kötelezettségek összehangolását. 

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát
Munkahely” cím használatára is a támogatási szerzõdésben
meghatározott feltételek szerint. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösz-
szeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint a Magyar Köztár-
saság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX.
törvény Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet XX. cím
16. alcím 6. jogcím címrendi besorolású „Családpolitikai
programok” megnevezésû fejezeti kezelésû elõirányzat
(ÁHT:296513.) terhére. 

A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és formája 

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb
2 500 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ. 

A támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 100%-a az
elnyert támogatási összeg mértékéig, a pályázathoz saját for-
rás biztosítása nem kötelezõ. 

A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítása elõfinanszírozás formájában
történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A Pályázat-
kezelõ a támogatási összeget a támogatási szerzõdés mind-
két fél által történõ aláírását követõen utalja át. A pályázat-
ban csak a támogatási idõszakban megvalósult, a projekt

megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költsé-
geit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló
számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek
pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási idõsza-
kon belül meg kell történnie. 

Támogatási idõszak 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. decem-
ber 1. és 2012. április 30. közé esõ idõszak. 

Beadható pályázatok száma 

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályáza-
tot nyújthat be. 

A Pályázók köre 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek
megfelelõ szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

1. Kisvállalatok (Gazdasági társaság, Nonprofit betéti
társaság, nonprofit korlátolt felelõsségû társaság, non-
profit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság,
közhasznú társaság) 0-49 fõ foglalkoztatottal, 

2. Középvállalatok (Gazdasági társaság, Nonprofit betéti
társaság, nonprofit korlátolt felelõsségû társaság, non-
profit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság,
közhasznú társaság) 50-249 fõ foglalkoztatottal,

3. Nagyvállalatok (Gazdasági társaság, Nonprofit betéti
társaság, nonprofit korlátolt felelõsségû társaság, non-
profit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság,
közhasznú társaság) 250 fõ feletti foglalkoztatottal, 

4. Költségvetési szervek (Központi költségvetési szerv,
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, Települé-
si önkormányzat, Kerületi önkormányzat, Helyi önkor-
mányzatok intézmény-fenntartó társulásai, Kistérségi
társulás, megyei önkormányzat, Bp. Fõváros Önkor-
mányzat, országos kisebbségi/nemzetiségi önkor-
mányzat, Önkormányzati fenntartású intézmény, Fõ-
városi Önkormányzat által fenntartott intézmény). 

Továbbá, amelyek 
– a Pályázatkezelõ internetes Pályázatkezelõ rendszeré-

ben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
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(A pályázat kódja: CSP-CSBM-11)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

CGsaládbarát munkahelyek kialakításának 

és fejlesztésének támogatására 

(A pályázat kódja: CSP-CSBM-11) 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és 

Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága megbízásából a We- 
kerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Pályázatkezelő), az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to- 
vábbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ámr.) alapján nyílt pályázatot hirdet Családbarát munkahe- 
lyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. 

A pályázat célja 

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kiala- 
kítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát 
programok támogatása, melyek elősegítik a munka és ma- 
gánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munka- 
helyi kötelezettségek összehangolását. 

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a , Családbarát 
Munkahely? cím használatára is a támogatási szerződésben 
meghatározott feltételek szerint. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösz- 
szeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint a Magyar Köztár- 
saság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet XX. cím 
16. alcím 6. jogcím címrendi besorolású , Családpolitikai 
programok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 
(ÁHT:296513.) terhére. 

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 
2 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 10090-a az 
elnyert támogatási összeg mértékéig, a pályázathoz saját for- 
rás biztosítása nem kötelező. 

A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában 
történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A Pályázat- 
kezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mind- 
két fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázat- 
ban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt 
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megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költsé- 
geit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló 
számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek 
pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási idősza- 
kon belül meg kell történnie. 

Támogatási időszak 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. decem- 
ber 1. és 2012. április 30. közé eső időszak. 

Beadható pályázatok száma 

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályáza- 
tot nyújthat be. 

A Pályázók köre 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek 
megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

1. Kisvállalatok (Gazdasági társaság, Nonprofit betéti 
társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, non- 
profit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, 
közhasznú társaság) 0-49 fő foglalkoztatottal, 

2. Középvállalatok (Gazdasági társaság, Nonprofit betéti 
társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, non- 
profit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, 
közhasznú társaság) 50-249 fő foglalkoztatottal, 

3. Nagyvállalatok (Gazdasági társaság, Nonprofit betéti 
társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, non- 
profit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, 
közhasznú társaság) 250 fő feletti foglalkoztatottal, 

4. Költségvetési szervek (Központi költségvetési szerv, 
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, Települé- 
si önkormányzat, Kerületi önkormányzat, Helyi önkor- 
mányzatok intézmény-fenntartó társulásai, Kistérségi 
társulás, megyei önkormányzat, Bp. Főváros Önkor- 
mányzat, országos kisebbségi/nemzetiségi önkor- 
mányzat, Önkormányzati fenntartású intézmény, Fő- 
városi Önkormányzat által fenntartott intézmény). 

Továbbá, amelyek 
— a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszeré- 

ben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A
regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyúj-
tásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmu-
tató 5. pontja tartalmazza).

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyúj-
tani a Pályázatkezelõ által mûködtetett EPER szoftveren ke-
resztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívás-
ban és útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, a
kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mel-
lékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázat benyúj-
tását megelõzõen minden Pályázónak www.eper.hu honla-
pon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez ren-
delkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-
mail cím). Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztrált pályázó
minden évben köteles a pályázatkezelõnek befizetni a 3 000
Ft, azaz háromezer forint éves regisztrációs díjat. Aregisztrá-
cióval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcso-
latos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmaz-
za. 

A pályázatok benyújtásának határideje 

Az internetes pályázatok beadási határideje:
2011. szeptember 15. 24.00 óra 

Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat, amely
az EPER-ben véglegesítésre került. (A határidõben történõ
benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja
tartalmazza.) 

Pályázatkezelõ 
WEKERLE SÁNDOR ALAPKEZELÕ 

1088 Budapest, Múzeum utca 17. Telefon: (06-1) 301-3200
Fax: (06-1) 301-3220 info@wekerle.gov.hu

Az eredményhirdetés várható idõpontja: legkésõbb
2011. november 15. 

További információk 

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszá-
molásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevõ
szervezetek eljárási határidõit a Pályázati Útmutató tartal-
mazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést
követõen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló
keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma
miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidõt
és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosí-
tott pályázati felhívás keretében. Jelen pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap
együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt. A teljes pályázati fel-
hívás és a Pályázati Útmutató letölthetõ a www.kormany.-
hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.wekerle.-
gov.hu honlapokról, vagy beszerezhetõ a Pályázatkezelõ
1088 Budapest, Múzeum utca 17. címén. A pályázattal kap-
csolatban további információkat a Pályázatkezelõ ügyfél-
szolgálatától kaphatnak az (1) 301 3200-es telefonszámon,
valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a 
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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 

  

2011. május



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? 

mum 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 

  

MEGRENDELŐ 
Megrendelem az LD című roma lapot 

vs. példányban, az alábbi címre: 

Megrendelő neve: ..... ...................... 

Címe: ...............z ll 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 
s: LUNGO DROM" postai utalványon. 

  

2011. május  



  
Lakatos Klára alkotása


