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Július (ősi magyar nevén, Á]dás hcNa) az
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ál júiiusra. A 18. századi nyehíúiflók szerinl a
július: kalászonos. A népi kcilendárium Szent
Jcikab havának nevezi.
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A kereszténység a Xm. századtól július 2án a ,pehézkes"
Máriának, a Jézussal terhes Szűznek Erzsébemél, Keresztelő
Szent János jövendő anyjánál tett látogatását ümepelte. Az
ünnqp hiedelem és hagyománykincse nagyon gazdag. Vi
rágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az
aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett ffiszemövények és

persze a gabonafélék szentiek számítottak, varázserőt tulaj
donítottak nekik. E npon csakjeiképesen dolgoztalg a szer
számokatmegáldattákapappal,abúzábólkoszorúna]qszen
telménynek, szobadís2mek valót szedtek. Az aratást másnap
szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsru
hában, 1evett kálappál a búza elé térdqpeltek és imát mond
tak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték, az első
két kévét keresztbe rakták. Mndez az „életet" jelmtő új ke
nyémek szólt, és benne tudván tudatlan a sarló, kas2a alatt
elhulló gabonaistemek, ákinek kultusza Jézus Krisztus tes
tének, a szent ostyának tiszteletében napjainkig töretlenül to
vább él.  Réri gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az
asszonynép aratott, és nyomukban járva a fiérfiak kötözték a
kévét.  Közvetlenül  ebből  ered,  hogy  a  nép  szimbolikus
szemléletében a Szűzanya arat; Fiára hagyja, hogy gyűtsön,
és a búzát a konkolytól elválassza.

JÚUUs:L.É8TXS!AriszszEENNTNT3:NEDEK,

Bmedek Ovursia, 480 köriil  Monte Cassino, 547. március
21.) életrajzi adatai Nagy Szent Gergely pápától számaz
nak. Benedeket Rómába küldték tanulni, azonban hamarcL
san elhagyta a várost és tanulmányait is abbahagyta. Rövid
ideig egy aszkéta életet élő közösségbe tartozott, majd teljes
magányba vonult és a tökéletes lemondást kereste. Három
év múlva felhagyott a remeteélettel és azolmak a nőtlen ftr
fiaknak lett atyja, a]dk közösségben kívánták keresni lstent.
Monte Cassinon egy réri erődnek és egy hajdani szentély
nek a romjaiból kolostort épített és benne egységes alkot
mányhoz igazodó közösséget hozott létie. A közösség tagjai

„szentszabály"szerintéltek,pontosanmegvolthatározvaaz
imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje.
547. március 21én ért véget Benedek földi élete. A temp
lomba vitetóe magát, gyengeségében a tanítványaira támasz
kodva állt, kezét az ég felé emelte, így lehelte ki lekét íúa
Nagy Szent Gergely pápa.
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Július (ősi magyar nevén, Áldás hava) az 
év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 
31 napos. A római naptárban kezdetben ez 
az ötödik hónap volt. Ennek megfelelően la- 
tinul eredetileg Auintilis (, ötös") volt a hónap 
neve, csak később Julius Caesarról nevezték 
át júliusra. A 18. századi nyelvújítók szerint a 
július: kalászonos. A népi kalendárium Szent 
Jakab havának nevezi. 

kád . JÚLIUS 2. Cd . 

- SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 
- SARLÓS BOLDOGASSZONY 

A kereszténység a XIII. századtól július 2-án a , nehézkes" 
Máriának, a Jézussal terhes Szűznek Erzsébetnél, Keresztelő 
Szent János jövendő anyjánál tett látogatását ünnepelte. Az 
ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Vi- 
rágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az 
aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövények és 
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persze a gabonafélék szentnek számítottak, varázserőt tulaj- 
donítottak nekik. E napon csak jelképesen dolgoztak, a szer- 
számokat megáldatták a pappal, a búzából koszorúnak, szen- 
telménynek, szobadísznek valót szedtek. Az aratást másnap 
szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsru- 
hában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mond- 
tak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték, az első 
két kévét keresztbe rakták. Mindez az , életet" jelentő új ke- 
nyérnek szólt, és benne tudván tudatlan a sarló, kasza alatt 
elhulló gabonaistennek, akinek kultusza Jézus Krisztus tes- 
tének, a szent ostyának tiszteletében napjainkig töretlenül to- 
vább él. Régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az 
asszonynép aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a 
kévét. Közvetlenül ebből ered, hogy a nép szimbolikus 
szemléletében a Szűzanya arat; Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, 
és a búzát a konkolytól elválassza. 

JÚLIUS 11. - - NURSIAI SZENT BENEDEK, 
EURÓPA VÉDŐSZENTJE 

Benedek (Nursia, 480 körül — Monte Cassino, 547. március 
21.) életrajzi adatai Nagy Szent Gergely pápától származ- 
nak. Benedeket Rómába küldték tanulni, azonban hamaro- 
san elhagyta a várost és tanulmányait is abbahagyta. Rövid 
ideig egy aszkéta életet élő közösségbe tartozott, majd teljes 
magányba vonult és a tökéletes lemondást kereste. Három 
év múlva felhagyott a remeteélettel és azoknak a nőtlen fér- 
fiaknak lett atyja, akik közösségben kívánták keresni Istent. 
Monte Cassinon egy régi erődnek és egy hajdani szentély- 
nek a romjaiból kolostort épített és benne egységes alkot- 
mányhoz igazodó közösséget hozott létre. A közösség tagjai 
, szent szabály" szerint éltek, pontosan meg volt határozva az 
imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. 
547. március 21-én ért véget Benedek földi élete. A temp- 
lomba vitette magát, gyengeségében a tanítványaira támasz- 
kodva állt, kezét az ég felé emelte, így lehelte ki lelkét — írja 
Nagy Szent Gergely pápa. 
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JÚL]US  12. A TIZENNÉGY SEGÍTőSZENT

A tizemégy segítő szent közös ünnepe e nap. Általában be
tegség, j árvány, egyéb szükség esetén hívták őket segítségül.
KáÉolnákat, oltárokat, ispotályokat szenteltek a tiszteletükre.
Kultuszuk kezdete és kialakulása bizonytalan. Valószínűleg
német  földön keletkezett,  és  a  nagy  euópai  pestisjárvány

(134752) idején teriedt el. Hazai elterjedéséről az első adat
a XV.  századból való. Névsoruk változó, a legszokásosabb
Achatius Ú.ún. 22.), Balázs (febr. 3.), Borbála (dec. 4.), Cirjék

(aug.  8.),  Dénes  (okt.  9.),  Egyed (szept.1.),  Erazmus  Űún.
2.),  Euszták  (szept.  20.),  György  (ápr.  24.),  Alexandriai
Katalin (nov. 25.), Kristóf Oúl. 25.), Antiochiai Margit Űúl.

13.),  Pantaleon  Űúl.  28.),  Vid  Űún.  15.).  Egyikükmásikuk

helyett néhol Apollónia (febr.  9.), Lénárd (nov.  6.), Miklós

(dec. 6.), Oszvald (aug. 5.) és Rókus (aug.16.).

JÚLIUS  15. SZENT BONAVENTURA

Szent Bonaventura visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kis

gyemekként súlyos betegségbe esett. Édesanyja fogadalmat
tett: ha a gyemek meggyógyul, a ferencesek kolostorába ad

ja. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt,
ölébe vette a gyemeket és ezt mondta róla: ,J3uona ventu
ra!"  vagyis  „szép jövő",  és  meggyógyította. A fogadalom
szerint  a  gyemek  a  ferencesek  kolostorában  nevelkedett,
filozófiai  tanulmányait  Párizsban  folytatta,  majd  huszonöt
évesen belépett a ferences rendbe, áhol a Bonaventura nevet
kapta.  1257ben a rendi káptalan megválasztotta a ferences
rend általános főnökének, generáhs minisztemek. Tizenhat
éven át viselte ezt a tisztséget, egy nehéz időszakban, amikor
a  második  ferences  nemzedékben  felmerült  a  kérdés:  szó
szerint kelle venri Assisi Szent Ferenc reguláját, megvaló
síthatóe a teljesen szegény, apostoli életfoma. Bonaventura
más  rendek  főnökeivel  együtt  dolgozott  a  11.  1yori  zsinat
előkészítésén. X. Gergely pápa 1273. május 28án bíborossá
és Albano püspökévé nevezte ki Bonaventurát. A zsinaton
két  híres  beszédet  mondott  és  fáradozása  gyümölcseként
megszületett az unió a görögökkel 1274. július 6án. A meg
egyezés  másnapján  megbetegedett,  és  egy  héttel  később
meghalt.  1482ben avatták szentté.

JÚUUS 20. ANTIOCHIAI SZENT MARGIT

Szent Margit vértanú és szűz, eredeti nevén Marina (a keleti
egyház így is tiszteli), a négy fő szűz és a tizennégy segítő
szent egyike. Legendája szerint 275 július 13án halt mártír
halált, mindössze tizenöt évesen. Az apja miután képtelen

gyerinekét pogány hitére visszatériteni, maga jelentette fel a
hatóságoknál. Margit a börtönben legyőzte a sárkányalakban
megjelenő  kísértőt,  de  hóhéraival  szemben  védtelen  volt.
Fáklyákkal égették a testét, majd vizeshordóba vetették, vé

gül lefejezték.

JÚLIUS 22. SZENT MÁRIA MAGDOLNA

Mária Magdolna a keresztény legendairodalomban és művé
szetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője
már  a  középkortól,  de  még  inkább  az  ellenrefomációtól
kezdve, mely lelkesen szorgalmazta a hét szentség, köztük
különösen  a bűnbánat  (gyónás)  kultuszát.  Az  igazi  Mária
Magdolna, helyesen: magdalai Mária a Magdák, Magdol
nák nevüket egy halászfaluól kapták, ahonnét Máriánk ered
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 egy megszállott, beteg asszony volt, akiből Jézus kiűzte az

ördögöket,  szám  szerint  hetet,  s  aki  ezután  Jé2us  állandó
kísérője lett. Ott állott a kereszt alatt is, egyike volt azoknak,
akik eltemették a Mestert, és oly kiváltságos volt, hogy két
szeresen is tanúja lehetett a feltámadásnak.

JÚLIUS 25. SZENT JAKAB

Hasonne\ű  társától  való   megkülönböztetésül   idősebbik
vagy nagyobb Jakabnak hívták.  Jákab és öccse, János egy
Zebedeus ne\ű ember fiai voltak. Halászok, mint András és
Péter, és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a ,menny
dörgés  fiai" nevet adta nekik.  Jákab  a tanítványok legbel
sőbb köréhez tartozott, jelen volt az Űr színeváltozásánál,
majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és
János társaságában. A hagyomány szerint i.sz. 44ben Jeru
zsálemben Heródes Agippa nyakaztatta le hitéért. Egy má
sik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az Arany
Legenda e két hagyományt kísérelte meg összeegyeztetni;
tanítványai  így a legenda  egy angyal vezénylete alatt a
már holt apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli
Spanyolhon Galícia ne\ű tartományába vitték. A neki tulaj
doiiított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de Compos
telában  nyugosznak.   Szent  ,|ago"  a  spanyolok  nemzeti
szentje lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely
a Szentföld és Róma után.  Compostela nevének születését
megőrizte egy legenda. Eszerint elfeledett síÚ.ának helyét a
IX. században egy csillag mutatta meg (campus stellae, azaz

"csillagrét').

JÚLIUS 27. HÉT SZENT ALVÓ

HétSzentAlvóünnepétkülönösenpálosmisekönyveinktar
tofták számon.  Szír eredetű legenda szerint Efezusban éltek,
Decius császár idejében barlangba falazták őket. Kétszáz év
múlva feltámadtak, és az eretnekeknek hirdették a test föltá

áádátri:t#áá#ésEzfeenmasíá:ö#keg;e&zk#ség:;Tsg2::
került, a fi.ankoknál, majd az ő misenaptárukat átvéve, ha
zánkban is meghonosodott.

JÚL]US 30. ABDODlSZENNEN óKERESZTÉNY
VERTANUK

Abdon és  Sennen Decius császár alatt szenvedett vértanú
halált.  Decius császár Babilóniát több tartomámyal együtt
leigázta.  Az  ott  talált  keresztényeket  Corduba  városába
hucolta, ahol válogatott kínzásokkal végzett velük. Két al
király,  név  szerint Abdon  és  Sennen  eltemették  a holttes
teket, e tettükért feljelentették őket Deciusnál, aki maga elé
rendelte,  majd  bilincsbe  verve  Rómába  vitette Abdont  és
Sennent.  Decius  és  a  szenátus  színe  elé  állítva megparan
csolták nekik, hogy áldozzanak, s akkor minden vagyonuk
kalegyüttvisszanyerikaszabadságukat,merthanem,vadál
latok elé vetik őket.  Mélységes megvetéssel leköpdösték a
bálványokat, mire a cirkuszba vitték őket, és két oroszlánt
meg  négy  medvét  eresztettek  rájuk.  Ezek  azonban  hozzá
sem értek a szentekhez, inkább vigyáztak rájuk. Végül a hó
hérok karddal rontottak a szentekre, megölték őket, s lábukat
összekötözve kihúzták a porondról, és a Napisten szobra elé
dobták testüket.

Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium, Neumann ház
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JÚLIUS 12. - A TIZENNÉGY SEGÍTŐSZENT 

A tizennégy segítő szent közös ünnepe e nap. Általában be- 
tegség, járvány, egyéb szükség esetén hívták őket segítségül. 
Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szenteltek a tiszteletükre. 
Kultuszuk kezdete és kialakulása bizonytalan. Valószínűleg 
német földön keletkezett, és a nagy európai pestisjárvány 
(1347-—52) idején terjedt el. Hazai elterjedéséről az első adat 
a XV. századból való. Névsoruk változó, a legszokásosabb 

Achatius (jún. 22.), Balázs (febr. 3.), Borbála (dec. 4.), Cirjék 
(aug. 8.), Dénes (okt. 9.), Egyed (szept. 1.), Erazmus (jún. 
2.), Euszták (szept. 20.), György (ápr. 24.), Alexandriai 
Katalin (nov. 25.), Kristóf (júl. 25.), Antiochiai Margit (júl. 
13.), Pantaleon (júl. 28.), Vid (jún. 15.). Egyikük-másikuk 

helyett néhol Apollónia (febr. 9.), Lénárd (nov. 6.), Miklós 

(dec. 6.), Oszvald (aug. 5.) és Rókus (aug. 16.). 

JÚLIUS 15. - SZENT BONAVENTURA 

Szent Bonaventura visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kis- 
gyermekként súlyos betegségbe esett. Édesanyja fogadalmat 
tett: ha a gyermek meggyógyul, a ferencesek kolostorába ad- 
ja. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, 
ölébe vette a gyermeket és ezt mondta róla: , Buona ventu- 

ra!" vagyis , szép jövő", és meggyógyította. A fogadalom 
szerint a gyermek a ferencesek kolostorában nevelkedett, 
filozófiai tanulmányait Párizsban folytatta, majd huszonöt 
évesen belépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet 

kapta. 1257-ben a rendi káptalan megválasztotta a ferences 
rend általános főnökének, generális miniszternek. Tizenhat 
éven át viselte ezt a tisztséget, egy nehéz időszakban, amikor 
a második ferences nemzedékben felmerült a kérdés: szó 
szerint kell-e venni Assisi Szent Ferenc reguláját, megvaló- 
sítható-e a teljesen szegény, apostoli életforma. Bonaventura 
más rendek főnökeivel együtt dolgozott a II. lyoni zsinat 
előkészítésén. X. Gergely pápa 1273. május 28-án bíborossá 
és Albano püspökévé nevezte ki Bonaventurát. A zsinaton 
két híres beszédet mondott és fáradozása gyümölcseként 
megszületett az unió a görögökkel 1274. július 6-án. A meg- 
egyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később 
meghalt. 1482-ben avatták szentté. 

JÚLIUS 20. - ANTIOCHIAI SZENT MARGIT 

Szent Margit vértanú és szűz, eredeti nevén Marina (a keleti 
egyház így is tiszteli), a négy fő szűz és a tizennégy segítő- 
szent egyike. Legendája szerint 275 július 13-án halt mártír- 
halált, mindössze tizenöt évesen. Az apja miután képtelen 
gyermekét pogány hitére visszatéríteni, maga jelentette fel a 
hatóságoknál. Margit a börtönben legyőzte a sárkányalakban 
megjelenő kísértőt, de hóhéraival szemben védtelen volt. 
Fáklyákkal égették a testét, majd vizeshordóba vetették, vé- 
gül lefejezték. 

JÚLIUS 22. - SZENT MÁRIA MAGDOLNA 

Mária Magdolna a keresztény legendairodalomban és művé- 
szetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője 
már a középkortól, de még inkább az ellenreformációtól 
kezdve, mely lelkesen szorgalmazta a hét szentség, köztük 
különösen a bűnbánat (gyónás) kultuszát. Az igazi Mária 
Magdolna, helyesen: magdalai Mária — a Magdák, Magdol- 
nák nevüket egy halászfaluról kapták, ahonnét Máriánk ered 
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— egy megszállott, beteg asszony volt, akiből Jézus kiűzte az 
ördögöket, szám szerint hetet, s aki ezután Jézus állandó 

kísérője lett. Ott állott a kereszt alatt is, egyike volt azoknak, 
akik eltemették a Mestert, és oly kiváltságos volt, hogy két- 
szeresen is tanúja lehetett a feltámadásnak. 

JÚLIUS 25. - SZENT JAKAB 

Hasonnevű társától való megkülönböztetésül idősebbik 
vagy nagyobb Jakabnak hívták. Jakab és öccse, János egy 
Zebedeus nevű ember fiai voltak. Halászok, mint András és 

Péter, és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a , menny- 

dörgés fiai" nevet adta nekik. Jakab a tanítványok legbel- 
sőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, 

majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és 
János társaságában. A hagyomány szerint i.sz. 44-ben Jeru- 
zsálemben Heródes Agrippa nyakaztatta le hitéért. Egy má- 
sik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az Arany 
Legenda e két hagyományt kísérelte meg összeegyeztetni; 
tanítványai — így a legenda — egy angyal vezénylete alatt a 
már holt apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli 
Spanyolhon Galícia nevű tartományába vitték. A neki tulaj- 
donított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de Compos- 
telában nyugosznak. Szent , Iago" a spanyolok nemzeti 
szentje lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely 
a Szentföld és Róma után. Compostela nevének születését 
megőrizte egy legenda. Eszerint elfeledett sírjának helyét a 
IX. században egy csillag mutatta meg (campus stellae, azaz 
, csillagrét""). 

JÚLIUS 27. - HÉT SZENT ALVÓ 

Hét Szent Alvó ünnepét különösen pálos misekönyveink tar- 
tották számon. Szír eredetű legenda szerint Efezusban éltek, 

Decius császár idejében barlangba falazták őket. Kétszáz év 
múlva feltámadtak, és az eretnekeknek hirdették a test föltá- 

madását. Sírjukhoz egészen a török terjeszkedésig nyugati 
zarándoklatok indultak Efezusba. Ünnepük Nyugatra is át- 
került, a frankoknál, majd az ő misenaptárukat átvéve, ha- 
zánkban is meghonosodott. 

JÚLIUS 30. - ABDON-SZENNEN ÓKERESZTÉNY 
VÉRTANÚK 

Abdon és Sennen Decius császár alatt szenvedett vértanú- 
halált. Decius császár Babilóniát több tartománnyal együtt 
leigázta. Az ott talált keresztényeket Corduba városába 
hurcolta, ahol válogatott kínzásokkal végzett velük. Két al- 
király, név szerint Abdon és Sennen eltemették a holttes- 

teket, e tettükért feljelentették őket Deciusnál, aki maga elé 
rendelte, majd bilincsbe verve Rómába vitette Abdont és 

Sennent. Decius és a szenátus színe elé állítva megparan- 
csolták nekik, hogy áldozzanak, s akkor minden vagyonuk- 
kal együtt visszanyerik a szabadságukat, mert ha nem, vadál- 

latok elé vetik őket. Mélységes megvetéssel leköpdösték a 
bálványokat, mire a cirkuszba vitték őket, és két oroszlánt 
meg négy medvét eresztettek rájuk. Ezek azonban hozzá 
sem értek a szentekhez, inkább vigyáztak rájuk. Végül a hó- 
hérok karddal rontottak a szentekre, megölték őket, s lábukat 
összekötözve kihúzták a porondról, és a Napisten szobra elé 
dobták testüket. 

Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium, Neumann ház 
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® A Kisebbséá és Em
beri   Jogi   Alapítvány
amA) szerint a hádá
nyos  helyz€tű embemk
kel kapcsolatos új szem
lélet kiálakításához erő
sebb  és  pozitívabb  mél
diaképre van szükség, és
ebben  a  gazdaságí  é]et
szereplőinek is nagyobb
szerepet keuene váualniuk. A EEJA 2010 febmár
jában, mintegy 170 millió forintos költségvetésseL az+

Ldftamc:#g:;:#üe:.a«t:'aej#Tá:baa:z;á:Za#nÉ=
úft" című uniós  támogatásból megvalósult média
kampányát,  hogy  a  fogyatékossággal  élőkkel  és  a
hátrányos heb7zetűekkeL köztük a romákka] szem
beni előítéleteket, sztemeotípiákat lebontsák. A több

pinérreépü]tkampánysoránpozitívpéldákatbemu
tatvapróbáltákcsökkenteniazelőítéletességetrádió
és  tévéműsorokban;  a  televíziós  reklámspotokhoz,
óriásp]akátokhoz a Kossuthdíjas iK«Jkzz Jú«as szi'
nész, a MegasztáiLgyőztes Mo/»ár Fe7iÉz7m Caramel
és Enő§s Zso# hegymászó „adta aLz arcát''.

SZociÁLis
FÖLDPROGRAMMAL
A KÖZFOGLALKOZ
TATÁSÉRT

•C> Idén a tavalyi keretösszeg

több mint duplájára pályáz
hatnak a szociális földprog
rain keretében, melyhez im
máron  közfoglalkoztatás  is
társulni fog. Az önkomány
zatok a cigány önkomány
zatokkal  vagy  egyházakkal
közösen nyújthatják be prog
ramjukat, melyek között már
most több mintaértélű talál
ható. Ugyanakkor a szociális
földprogram   pályázati   ki
írása  ideiglenesen  szünetel,
amíg   a   Nemzetgazdasági
Minisztérium  és  a  Belügy
mirisztérium  között  a  köz
foglalkoztatási   programok
átadásátvétele  megtörténik.
A tavalyi  130  millió  forint
nál   lényegesen   több,   300
millió forint áu idén rendel
kezésre a szociáhs földprog
rainra,   amely  megújul,   és
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egyebek  mellett  közfoglal
koztatást is társítanak hozzá.
A  három  hónapos  munka
már szeptemberben  elindul,
az önkományzatok az egy
házi  szervezetekkel  vagy  a
helyi  cigány  önkományza
tokkal   közösen  pályázhat
nak. Egyegy önkományzat
400 ezer és négynrillió forin
tot kaphat.

OKTATÁSI  MODELLEKRE

LENNE SZÜKSÉG

ACIGA.NYSÁG    .  .
HELYZETENEK JAVITASA

ÉRDEKÉBEN

•o Csomós József ref;ormá

tus püspök szerint cüz oktatás
területén   1015   éven  belül

működő  modelleket  kellene
létrehozni a cigányság hely
zetének jc[yítása  érdekében.
A  Tiiszáninneni   Ref iormátus
Egyházkerület  püspöke  Bu
dapesten, az egyház cigány
missziós   szalcmai  konzultá

cióján,  a  zsinat  missziói  és

`®®®

kúlúgyi   bizottságának  ren
dezvényén azt mondta: olyan
élethelyzeteket kell megolda
ni,  amelyek mind a mai na

pig   problémát  jelentenek,
példaként  említette  az  okta
tásügyet.  A púspök kiemelte
a szakképzés f;ontosságát is,
abba  meglátása  szerint  be
lehetne vonni  a helyi mező

gazdászokat     is.     Závodi
Emese ref iormátw lelkipász
tor közölte:  ,,a cigány fiata
lok tükröt állítanak'' a több
ségi társadalom elé, megmu
tatják, melyek a megoldásra
váró  fiontos   problémák.   E
téren  az  egyházaknak külö
nösennagyf;elelősségükvan,
a  problémók  megoldásához

pedig élni kell az EUpályá
zatok  által   adott   lehetősé

gekkel  is   tette hozzá.  Ba
kay  Péter  evctngélilaÁs  lelki

pásztor  szólt  sárszentlőrinci
romatanodájuk munkáüának
eredményeiről,    beszámolt
arról,  hogy romák számára
tartanak   bibliaórákat,   és
missziós  utakat   is   szervez
nek.  Kiemelte:  mindenldnek
vállalnia kell a maga részét
a   cigánymisszióban,   nem
szabad,  hogy  az  ne  néhány
elhivatott   missziós   lelkész

szívügye legyen.

ESÉLYEGYENLőSÉGI
PROGRAM  KÉSZÜLT

NYÍREGYHÁZÁN

•e>  Esélyegyenlőségi  prog

ramot dolgozott ki és foga
dott  el  a  nyíregyházi  ön
kormányzat.    A    Fidesz
KDNPs   többségű   hely
hatóság  közgyűlése  a  hát
rányos  helyzetű  társadal
mi  csoportokat  szándéko
zik felzárkóztatni a 2016ig
szóló  fe]adatterwel.   Fog
]alkoztatási, ]akhatási,  ok
tatási, egészségüg)ri és szo
ciális  helyzetjavi'tást  ígér
nek a leginkább veszélyez
tetett  embereknek,  így  a
romáknak,  hajléktalanok
nak, szegényeknek, fogya
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hlríeü
tékkal éló'knek, a tanyai te
lepülésrészeken  lakóknak,
továbbá  a  nőknek is,  akil
ket még mindig érint a tár
sadalmi  egyenlőtlenség.  A
nyírségi       nagyvárosban
60007000re   becsüLik   a
roma  kisebbség  tagjainak
számát, ami a lakosság 5ri
százalékát  jelenti.  A  be
csült országos mutatókhoz
hasonlóan   a   nyíregyházi
cigányok  négyötöde  is  
százból nyolcvan  a létmi
nimum alatt él, többségük
társadalmi  és  fizikai  értel
lemben   szegregált   vagy
szegregálódó   városrésze
ken  lakik.  Lakáskörülmé
nyeik a felmérések tanúsál

ga szerint évtizedeki.e van
nak  a   többségi   átlagtól,
munkaeró'piaci és oktatási
esélyeik  pedig  jóval  rosz
szabbak, mi'g egész§égügyi
helyzetüket egyenesen  ka
tasztrofálisnak  lehet   ne
vezni. A helyhatóság a ro
mák lakáskörülményeinek

javi'tását, középl és felsőfo
kú  oktatásban  való  rész
vételük elősegi'tését,  inetve
munkaerőpiaci elhelyezke
dési esélyeik növelését sze
retné elérni a következó' öt
évben. A romák közép és
felsó'fokú   oktatásba   való
bevonására   a   motivációs
eszközöket  kívánják  fej
]eszteni az érintett szakem
berek  és   a   pedagógusok
körében. Támogatják a ci

gányok  elhelyezkedését  is
munkahe]yek és munkale
hetőségek teremtésével, el
sősorban a piaci szíérában,
de  a  közfoglalkoztatásban
is.

KÉT  ÚJ  PROJEKTET

JELÖLT A KORMÁNY
A SVÁJclMAGYAR
EGYÜTTMŰKÖDÉSI

PROGRAMBA

•o  Az  ésqakMlföldi  roma

kööösségek  egészségi  álla

potának javítását, valamint

2011.   iúlius
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LEZÁRULT A KEJA DISZKRIMINÁCIÓELLENES 
MÉDIAKAMPÁNYA 

6 A Kisebbségi és Em- 
beri Jogi Alapítvány 
(KEJA) szerint a hátrá- 
nyos helyzetű emberek- 
kel kapcsolatos új szem- 
lélet kialakításához erő- 
sebb és pozitívabb mé- 
diaképre van szükség, és 
ebben a gazdasági élet 
szereplőinek is nagyobb 

  

szerepet kellene vállalniuk. A KEJA 2010 február- 
jában, mintegy 170 millió forintos költségvetéssel, az- 
Zal a céllal indította el a televíziókban, rádiókban, az 
internetes és nyomtatott sajtóban a ,, Hozzáadott Ér- 

ték" című uniós támogatásból megvalósult média- 
kampányát, hogy a fogyatékossággal élőkkel és a 
hátrányos helyzetűekkel, köztük a romákkal szem- 
beni előítéleteket, sztereotípiákat lebontsák. A több 
pillérre épült kampány során pozitív példákat bemu- 
tatva próbálták csökkenteni az előítéletességet rádió- 
és tévéműsorokban; a televíziós reklámspotokhoz, 
óriásplakátokhoz a Kossuth-díjas Kulka János szí- 
nész, a Megasztár-győztes Molnár Ferenc Caramel 
és Erőss Zsolt hegymászó , adta az arcát". 

SZOCIÁLIS 
FÖLDPROGRAMMAL 
A KÖZFOGLALKOZ- 
TATÁSÉRT 

26 Idén a tavalyi keretösszeg 
több mint duplájára pályáz- 
hatnak a szociális földprog- 
ram keretében, melyhez im- 
máron közfoglalkoztatás is 
társulni fog. Az önkormány- 
zatok a cigány önkormány- 
zatokkal vagy egyházakkal 
közösen nyújthatják be prog- 
ramjukat, melyek között már 

most több mintaértékű talál- 
ható. Ugyanakkor a szociális 
földprogram pályázati ki- 
írása ideiglenesen szünetel, 

amíg a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Belügy- 
minisztérium között a köz- 
foglalkoztatási programok 
átadás-átvétele megtörténik. 
A tavalyi 130 millió forint- 
nál lényegesen több, 300 
millió forint áll idén rendel- 
kezésre a szociális földprog- 
ramra, amely megújul, és 

4 

egyebek mellett közfoglal- 
koztatást 1s társítanak hozzá. 
A három hónapos munka 
már szeptemberben elindul, 
az önkormányzatok az egy- 
házi szervezetekkel vagy a 
helyi cigány önkormányza- 
tokkal közösen pályázhat- 
nak. Egy-egy önkormányzat 
400 ezer és négymillió forin- 
tot kaphat. 

OKTATÁSI MODELLEKRE 
LENNE SZÜKSÉG 
A CIGÁNYSÁG 
HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN 

20 Csomós József reformá- 
tus püspök szerint az oktatás 
területén 10-15 éven belül 
működő modelleket kellene 
létrehozni a cigányság hely- 
zetének javítása érdekében. 
A Tiszáninneni Református 
Egyházkerület püspöke Bu- 
dapesten, az egyház cigány- 
missziós szakmai konzultá- 
cióján, a zsinat missziói és 

s Ahó 
külügyi bizottságának ren- 
dezvényén azt mondta: olyan 
élethelyzeteket kell megolda- 
ni, amelyek mind a mai na- 
pig problémát jelentenek, 
példaként említette az okta- 
tásügyet. A Püspök kiemelte 
a szakképzés fontosságát is, 
abba meglátása szerint be 
lehetne vonni a helyi mező- 
gazdászokat is.  Závodi 
Emese református lelkipász- 
tor közölte: ,,a cigány fiata- 
lok tükröt állítanak" a több- 
ségi társadalom elé, megmu- 
tatják, melyek a megoldásra 
váró fontos problémák. E 
téren az egyházaknak külö- 
nösen nagy felelősségük van, 
a problémák megoldásához 
pedig élni kell az EU-pályá- 
zatok által adott lehetősé- 
gekkel is — tette hozzá. Ba- 
kay Péter evangélikus lelki- 
pásztor szólt sárszentlőrinci 
romatanodájuk munkájának 
eredményeiről, beszámolt 
arról, hogy romák számára 
tartanak bibliaórákat, és 
missziós utakat is szervez- 
nek. Kiemelte: mindenkinek 
vállalnia kell a maga részét 
a cigánymisszióban, nem 
szabad, hogy az ne néhány 
elhivatott missziós lelkész 
szívügye legyen. 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
PROGRAM KÉSZÜLT 
NYÍREGYHÁZÁN 

26 Esélyegyenlőségi prog- 
ramot dolgozott ki és foga- 
dott el a nyíregyházi ön- 
kormányzat. A Fidesz- 
KDNP-s többségű hely- 
hatóság közgyűlése a hát- 
rányos helyzetű társadal- 
mi csoportokat szándéko- 
zik felzárkóztatni a 2016-ig 
szóló feladattervvel. Fog- 
lalkoztatási, lakhatási, ok- 

tatási, egészségügyi és SZ0- 
ciális helyzetjavítást ígér- 
nek a leginkább veszélyez- 
tetett embereknek, így a 
romáknak, hajléktalanok- 
nak, szegényeknek, fogya- 
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nap hírei 
tékkal élőknek, a tanyai te- 

lepülésrészeken lakóknak, 

továbbá a nőknek is, aki- 
ket még mindig érint a tár- 
sadalmi egyenlőtlenség. A 
nyírségi — nagyvárosban 
6000—7000-re becsülik a 
roma kisebbség tagjainak 
számát, ami a lakosság 5-6 
százalékát jelenti. A be- 
csült országos mutatókhoz 
hasonlóan a nyíregyházi 
cigányok négyötöde is — 
százból nyolcvan -— a létmi- 
nimum alatt él, többségük 
társadalmi és fizikai érte- 
lemben szegregált vagy 
szegregálódó városrésze- 
ken lakik. Lakáskörülmé- 
nyeik a felmérések tanúsá- 
ga szerint évtizedekre van- 
nak a többségi átlagtól, 
munkaerőpiaci és oktatási 
esélyeik pedig jóval rosz- 
szabbak, míg egészségügyi 
helyzetüket egyenesen ka- 
tasztrofálisnak lehet ne- 
vezni. A helyhatóság a ro- 
mák lakáskörülményeinek 
javítását, közép- és felsőfo- 
kú oktatásban való rész- 
vételük elősegítését, illetve 

munkaerőpiaci elhelyezke- 
dési esélyeik növelését sze- 
retné elérni a következő öt 
évben. A romák közép- és 
felsőfokú oktatásba való 
bevonására a motivációs 
eszközöket kívánják fej- 
leszteni az érintett szakem- 
berek és a pedagógusok 
körében. Támogatják a ci- 
gányok elhelyezkedését is 
munkahelyek és munkale- 
hetőségek teremtésével, el- 
sősorban a piaci szférában, 
de a közfoglalkoztatásban 
is. 

KÉT ÚJ PROJEKTET 
JELÖLT A KORMÁNY 
A SVÁJCI-MAGYAR 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAMBA 

.6 Az észak-alföldi roma 
közösségek egészségi álla- 
potának javítását, valamint 
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a  bűnmegelőgő  rendőrségi
közösségi hálózat létrehoqá
sátjelölte a kormány a Sváó
ciMagyar E gyüttműködési
Programba;  az  erről  szóló
határozat  a  legutóbbi  MCL

gyar    Közlönyben    jelent
meg. Az első program összr
költsége   15,3  millió  svájci

firank,  amelyből a támoga
tás 13 millió firank; a máso
diké 2,3 míllíó svájci fi.ank,
ebből 2 míllió a támogatás.
Mindkét programra 75 na

pon  belül  meghívásos  pá
lyázaíot ke[l kiíri'Li, amiért a
két gazdasági tárca vesetője
é.5   a   Nemzeti   Fejlesz;iési
Ügynökségelnökeaf;elelős.
A pályázatokat a svájci és a
magyar fiél értékeli, a támo.

gatási szerződés csak kööös
támogatással köthető meg.

i:EKi#E3sKŰ:gHTyf:EéffívEOKs

%EEESKAHL#ÁPROGRAM

®  Anyán   és   gyemekén
egyszerre segít a két éve in
dított,   az   esélyegyenlőség
elvét szem előtt tartó Biztos
Kezdet Gyerekház Program.
Az uniós forrásokat felhasz
náló  kezdeményezés   óriási
segítséget  jelent  az   ország
leghátrányosabb    helyzetű
kistérségeiben   a   roma   és
nem roma gyemekek integ
rálásában és felzárkóztatásá
ban. A Szabolcs megyei Por
csalmán óriási hiányt pótol a
helyiek által csak „babaház
nák" nevezett szolgáltatás. A
2100 lelkes, Mátészalka kö
zelében fekvő községet egy
kicsit  jobban   megismerve
nem   vonható   kétségbe   a

program  létjogosultsága:  az
általános  iskolába járó  gye
rekek   76   százaléka  roma
számazású,   de   becslések
szerint még  emél  is  maga
sabb  a  hátrányos   helyzetű

gyerekek aránya. A település

vezetősége évek óta küszkö
dik  azzal  a  helyzettel,  ho

gyan  oldja meg  az  óvodás
és  iskoláskort  még  el  nem
ért, hátrányos helyzetű gye
rekek  fejlesztését,  akik  ké
sőbb  az  állami  oktatásine
velési  rendszerbe  bekerülve
megszerezhetik  azt  az   ér
telmiérzelmi    fej.lettséget,
amely a ,momál" családból
számazó   gyerekeknél   ta

pasztalható.
A       proj.ektmenedzser

ugyanakkor   sietett   leszö

gezni:   a  helyiek  által  csak
babaháznak  titulált  szolgál
tatás  nem  bölcsőde,  ide  az
anyukákkal együtt jönnek a
többségében  roma  száma
zású,   hamadik  életévüket
még  be  nem  töltött  gyere
kek, akikkel egy külön szak
mai stáb foglalkozik.

PROGRAM  INDUL
A HATRA,NYOS
HELYZETUEK

FOGLALKOZTATÁSÁ
NAK ELőSEGÍTÉSÉRE

®  A  kormány  programot
indít a hátrányos helyzetűek

foglalkoztatásának    előse
gítésére.     A     kormányzat
2015ig  6070  ezer  ember
munkába  állását,  illetve  to
vábbképzését  kívánj a  támo

gatni. A 60 milliárd fiorintos
program mintegy 1 2 ezer ro
ma munkához jutását is elő
irányozza.  A  kormány  sze
mélyre   szabott   támogatást
kíván adni a hátrányos hely
zetűeknek.  E körbe soroljók
a pályakezdőket, az alacsony
iskolai  végzettségűeket,   az
50  év filettieket,  a  gyesről,
illetve gyedről visszatérőket,
a  bérpótló  juttatásban  ré
szesülőket, valamint a tartó
san  munkanélídjli   embere
ket. A tervek szerint 49 ezren
kapnának  közNetlen  támo

gatást, míg csaknem 36 ezer
ember tovdbbképzését is  tá
mogatnák. A sikerrel pályá
zók akár mindkét támogatást

hó.n.ap
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megkaphatj ők. A felhasznált
összeg   legalább   15%crát   a
roma lakosság megsegítésé
re fordítja a kormány együtt
működés.Pen   az   Országos
Roma  Önkormányzatia[   A
támogatásra  körúlbelűl   12
ezer cigány  ember jelentke
zését várják.  A kormánynak
nincs   nyilvántartása  a  ro
mákról, ezért a helyi cigány
önkormányzatokat is bevori

ják a  programba.  A fioglal
koztathc[tóság jayítása érde~
kében  fontos,  hogy  a  hát
rányos  helyzetben  lévő  em
berek  olyan  képzési  lehető
ségeken tudjanak részt ven
ni,  amellyel  versenyképessé
tudnakválniarn;mkaerőpia
con. E nélkúl a munkába ál
lást követően nem  lennének
képesek    tartós    munkavi
szonyt  kialakítani  és   köny
nyen ismét a munkanélldilíek
közé keűlhetnének. A prog
rci:m célja a hátrányos hely
zetű  állampolgárok  támo

gatása mellett a vállalkozá
sok megsegítése is. A pályá
zat ösztönzi a munkáltatókat,
hogy a nehéz helyzetben lé
vőknek  munkát   biztosítsa
nak, valamint f ;orrást nyújt a
biirokratilaÁs terhek cs ökken
tésére  is.  A  kedvező  vdllal
kozási  ftltételek  remélhető
leg hozzáj á"lnak a külf öldi
befiekíetőibizalommegerősí
téséhez és ezáltal a gazdaság
további f ;ellendüléséhez.

BUDAPESTEN

NYARALTAK
A  RENDVÉDELMI

PROGRAMBAN
RÉSZTVEVő
SZABOLCSI
ROMAGYERMEKEK

® Budapesten nyaraltak a
rendvédelmi  programban
résztvevő   SzabolcsSzatl
márBereg  megyei  roma

gyermekek,   akiknek   az
ORFK Rendészeti Szervek
Kiképző     Központjában

szerveztek  táborozást.  A
nyaraló  42   gyermeket  A
Nemzedékek  Biztonságá
ért Alapítvány és a szabol
csi   rendőrÍő'kapitányság
által  több   mint  tíz  éve,
Sport  és  rendvédelem   az
esélyegyenlőség   jegyében
címmel  szervezett  általál
nos  iskolai  program  rész
vevó'i közül vá]asztották ki
a területi cigány kisebbségi
önkormányzat   segítségé
vel.  A  hátrányos  helyzetű
kistérségekben   szervezett

program célja, hogy infor
mációval   lássák   el   és   a
rendőri hivatás felé orien
tálják a pálya iránt érdek
]ó'dó' roma gyermekeket. A
budapesti táborban a gyeL
rekek  a  pihenés,  illetve  a
városnézés és a kirándulá
sok mellett baleset és bűn
megelőzési programokban
vettek részt, valamint közl
lekedésbiztonsági  ismere
teiket is bővi'thették. A ro
ma fiatalok rendó'ri pályal
választását  ösztöndíjpmg
ramma]  is   segíti   a   Sza
bolcsSzatmárlBereg  Mel

gyei   Rendőrfőkapitány
sá8.

SÁRKÁNYÜNNEP
A  FRESKÓFALUKÉNT

ISMERT  BÓDVALENKÉN

®   Második   alkalommal
tartottak Sárkányünnepet a
Borsod megyei, f ireskóf ialu
nak  is  nevedett  Bódvalen
kén.  Az  elsősorban  romák
laltia kístelepülés  házainak

fialán  már tizennyolc  alko
tás díszeleg. Az ünnepre ne
ves  cigányz;enészieket,  éne
keseket  hístak  meg,  hogy
improvizáljanak  a  fleskók
előtL A meghívott @enéssek

fiélórás  váltásban  vonultak
egyik  képtől  a  másikig,  ott
improvizáltak.

Öss&eállítottuk

az MTI, NFU,
Romnet hírei alai}ján.

®®®
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a bűnmegelőző rendőrségi 
közösségi hálózat létrehozá- 
sát jelölte a kormány a Sváj- 
ci—Magyar Együttműködési 
Programba; az erről szóló 
határozat a legutóbbi Ma- 
gyar Közlönyben jelent 
meg. Az első program össz- 
költsége 15,3 millió svájci 
frank, amelyből a támoga- 
tás 13 millió frank; a máso- 
diké 2,3 millió svájci frank, 

ebből 2 millió a támogatás. 
Mindkét programra 75 na- 
pon belül meghívásos pá- 
lyázatot kell kiírni, amiért a 
két gazdasági tárca vezetője 
és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség elnöke a felelős. 
A pályázatokat a svájci és a 
magyar fél értékeli, a támo- 
gatási szerződés csak közös 
támogatással köthető meg. 

SIKERES A HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ GYERMEKEK 
FELZÁRKÓZTATÁSÁT 
SEGÍTŐ. 
GYEREKHÁZPROGRAM 
PORCSALMÁN 

e6 Anyán és gyermekén 
egyszerre segít a két éve in- 
dított, az esélyegyenlőség 
elvét szem előtt tartó Biztos 
Kezdet Gyerekház Program. 
Az uniós forrásokat felhasz- 
náló kezdeményezés. óriási 
segítséget jelent az ország 
leghátrányosabb helyzetű 
kistérségeiben a roma és 
nem roma gyermekek integ- 
rálásában és felzárkóztatásá- 
ban. A Szabolcs megyei Por- 
csalmán óriási hiányt pótol a 
helyiek által csak , babaház- 

nak" nevezett szolgáltatás. A 
2100 lelkes, Mátészalka kö- 

zelében fekvő községet egy 
kicsit jobban megismerve 
nem vonható kétségbe a 
program létjogosultsága: az 
általános iskolába járó gye- 
rekek 76 százaléka roma 
származású, de becslések 
szerint még ennél is maga- 
sabb a hátrányos helyzetű 
gyerekek aránya. A település 

vezetősége évek óta küszkö- 
dik azzal a helyzettel, ho- 
gyan oldja meg az óvodás- 
és iskoláskort még el nem 
ért, hátrányos helyzetű gye- 
rekek fejlesztését, akik ké- 

sőbb az állami oktatási-ne- 
velési rendszerbe bekerülve 
megszerezhetik azt az ér- 
telmi-érzelmi fejlettséget, 
amely a , normál" családból 
származó gyerekeknél ta- 
pasztalható. 

A  — projektmenedzser 
ugyanakkor sietett leszö- 
gezni: a helyiek által csak 
babaháznak titulált szolgál- 
tatás nem bölcsőde, ide az 
anyukákkal együtt jönnek a 
többségében roma szárma- 
zású, harmadik életévüket 
még be nem töltött gyere- 
kek, akikkel egy külön szak- 
mai stáb foglalkozik. 

PROGRAM INDUL 
A HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰEK 
FOGLALKOZTATÁSÁ- 
NAK ELŐSEGÍTÉSÉRE 

.6 4 kormány programot 
indít a hátrányos helyzetűek 
Jfoglalkoztatásának  előse- 
gítésére. . A kormányzat 
2015-ig 60-70 ezer ember 
munkába állását, illetve to- 
vábbképzését kívánja támo- 
gatni. A 60 milliárd forintos 
program mintegy 12 ezer ro- 
ma munkához jutását is elő- 
irányozza. A kormány sze- 
mélyre szabott támogatást 
kíván adhi a hátrányos hely- 
zetűeknek. E körbe sorolják 
a pályakezdőket, az alacsony 
iskolai végzettségűeket, az 
50 év felettieket, a gyesről, 
illetve gyedről visszatérőket, 
a bérpótló juttatásban ré- 
szesülőket, valamint a tartó- 
san munkanélküli embere- 
ket. A tervek szerint 49 ezren 
kapnának közvetlen támo- 
gatást, míg csaknem 36 ezer 
ember továbbképzését is tá- 
mogatnák. A sikerrel pályá- 
zók akár mindkét támogatást 

A hónap hírei e 
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megkaphatják. A felhasznált 
összeg legalább 1596-át a 
roma lakosság megsegítésé- 
re fordítja a kormány együtt- 
működésben az Országos 
Roma Önkormányzattal. A 
támogatásra körülbelül 12 
ezer cigány ember jelentke- 
zését várják. A kormánynak 
nincs nyilvántartása a ro- 
mákról, ezért a helyi cigány 
önkormányzatokat is bevon- 
ják a programba. A foglal- 
koztathatóság javítása érde- 
kében fontos, hogy a hát- 
rányos helyzetben lévő em- 
berek olyan képzési lehető- 
ségeken tudjanak részt ven- 
ni, amellyel versenyképessé 
tudnak válni a munkaerőpia- 
con. E nélkül a munkába ál- 
lást követően nem lennének 
képesek tartós munkavi- 
szonyt kialakítani és köny- 
nyen ismét a munkanélküliek 
közé kerülhetnének. A prog- 
ram célja a hátrányos hely- 
zetű állampolgárok támo- 
gatása mellett a vállalkozá- 
sok megsegítése is. A pályá- 
zat ösztönzi a munkáltatókat, 
hogy a nehéz helyzetben lé- 
vőknek munkát biztosítsa- 
nak, valamint forrást nyújt a 
bürokratikus terhek csökken- 
tésére is. A kedvező vállal- 
kozási feltételek remélhető- 
leg hozzájárulnak a külföldi 
befektetői bizalom megerősí- 
téséhez és ezáltal a gazdaság 
további fellendüléséhez. 

BUDAPESTEN 
NYARALTAK 
A RENDVÉDELMI 
PROGRAMBAN 
RÉSZTVEVŐ 
SZABOLCSI 
ROMAGYERMEKEK 

20 Budapesten nyaraltak a 
rendvédelmi programban 
résztvevő Szabolcs-Szat- 
már-Bereg megyei roma- 
gyermekek, akiknek az 
ORFK Rendészeti Szervek 
Kiképző Központjában 

, A hóna 
LD 

szerveztek táborozást. A 
nyaraló 42 gyermeket A 
Nemzedékek Biztonságá- 
ért Alapítvány és a szabol- 
csi rendőr-főkapitányság 
által több mint tíz éve, 

Sport és rendvédelem az 
esélyegyenlőség jegyében 
címmel szervezett általá- 
nos iskolai program rész- 
vevői közül választották ki 
a területi cigány kisebbségi 
önkormányzat segítségé- 
vel. A hátrányos helyzetű 
kistérségekben szervezett 
program célja, hogy infor- 
mációval lássák el és a 
rendőri hivatás felé orien- 
tálják a pálya iránt érdek- 
lődő roma gyermekeket. A 
budapesti táborban a gye- 
rekek a pihenés, illetve a 
városnézés és a kirándulá- 
sok mellett baleset- és bűn- 
megelőzési programokban 
vettek részt, valamint köz- 

lekedésbiztonsági ismere- 
teiket is bővíthették. A ro- 
ma fiatalok rendőri pálya- 
választását ösztöndíjprog- 
rammal is segíti a Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg Me- 
gyei Rendőr-főkapitány- 
ság. 

SÁRKÁNYÜNNEP 
A FRESKÓFALUKÉNT . 
ISMERT BÓDVALENKÉN 

e0 Második alkalommal 
tartottak Sárkányünnepet a 
Borsod megyei, freskófalu- 
nak is nevezett Bódvalen- 
kén. Az elsősorban romák 
lakta kistelepülés házainak 
falán már tizennyolc alko- 
tás díszeleg. Az ünnepre ne- 
ves cigányzenészeket, éne- 
keseket hívtak meg, hogy 
improvizáljanak a freskók 
előtt. A meghívott zenészek 
félórás váltásban vonultak 
egyik képtől a másikig, ott 

improvizáltak. 

Összeállítottuk 
az MTI, NF U, 

Romnet hírei alapján. 
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Egy nemzetté kell válnunk

!e:n;u#iij:jygíe,:Éi::*iHEi##i;áj;rE#:taí:mFiÉy#;iin:Íüjíű;Íhpi'!í:gmÉiFi#nffií
romban, a Monostori Erődben került sor.

Az   esélyegyenlőségi   na

pon részi ve;ü Hende Csaba
honvédelmi   miniszter,   dr.
Szűrkű  Góóor,  a honvédel
mi tárca kabinetíőnöke, Fűr
kas   Flórián,  az  Ors,zÁ:gos
Roma  Önkományzat  elnö

data, hogy megtaláljuk a ma

gunk helyét és segítsünk má
soknak   is   megtalálni   azt,
majd összekapaszkodva va
1ami nagyon szépet hozzunk
létre együtt"  mondta a mi
niszter.

ke, Michl József ois;zÁggyű
lési   képviselő,   Tata  város

polgámestere,  dr.  Mo/nór
Áffl./Ű  országgyűlési  képvi
selő,  Komárom  város  pol

gárr"estf5re, m. Benkő Tiiibor
vezére2redes, a Honvéd Ve
zérkar  főnöke,  Jíovócs  Jó
gse/ vezérőmagy,  az  MH
Ősszhaderőnemi    Parancs
nokság     parancsnoka     és
Domján   László   vezéiőr
nagy,  a  Katonai  Biztonsági
Hivatal főigazgatój a.

„Mindamyian  mások  va
gyunk,   mindenkinek  meg
vannák a maga gyengeségei
és azon kincsei, amikre má
soknak   szüksége   lehet"  
kezdte   megnyitó   beszédét
Böjte  Csaba  fererwces  sz!f:i
zetes   gondolataival   Hende
Csaba.  „Mindnyájunk  fela
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Hende  Csaba  beszédében
hangsúlyozta,     az     esély
egyenlőség   nemcsak   jog,
amelyet  mindenki  számára
biztosítani tartozunlq hanem
lehetőség    is.    „Lehetőség
mindenekelőtt azoknák, akik
rászorulnak, hogy valamifé
leképpen  megtalálják  a  he
lyüket,  kibonthassák  és  ki
művelhessék  tehetségüket,
miközben  maguk  is  gyara

podnak  és  előrejutnak,  mi
közben  hozzáteszik  a  ma

gukét a nagy közös ügyhöz.
Lehetőség   a   nemzet   szá
mára,  hogy  visszavonhatat
lanul  megnyerhesse  magá
nak azokat, akik eddig nem
találták  a  helyüket  és  nem
ritkán az élet peremén éltek.
Lehetőség    az    államnak,
hogy  adófizető  állampolgá

rokká  váljanak  azok,   akik
korábban segélyezettek vol
tak."

Az esélyegyenlőségi tábor
a Magyar Honvédség egyik
legkiemelkedőbb  eseménye
 emelte ki a tárca vezetője.

Hátrányos helyzetű és roma
számazású  fiatalokat  pró
báljuk  a  katonai  élet  rejtel
meibe bevezetni. Nem azzal
a  céllal,  hogy  mindnyájuk
ból  hivatásos  vagy  szerző
déses katona legyen, de min
denképpen   azzal   a   céllal,
hogy közelebb kerüljenek a
mi világunkhoz, hogy jó hí
rünket vigyék el saját kortár
saikhoz,   szűkebb  vagy  tá

gabbcsaládjukhoz"mond
ta a miniszter. ,Az egyenru
ha  minden  különbözőséget
eltakar,   mindenki   számára
azonos  szabályok betartását

katonára  panaszkodtak  vol
na,  vagy  roma  katonát  ért
volna valamilyen  sérelem  a
számazása miatt" tájékoz
tatott Hende  Csaba. A hon
védség   valamennyi   alaku
latánál  esélyegyenlőségi  re
ferensek    tevékenykednek.
Az   esélyegyenlőség  jelen
van a honvédség vezetőinek

gondolkodásában  is,  így  az
egyenlőtlenség, mint problé
ma, nem jelentkezik emel
te ki a miniszter.

Hende   Csaba   reményét
fejezte ki, hogy a résztvevők
között  lesznek  majd  olya
nok,  akik  a  Magyar  Hon
védség nagy közös  nemzeti
ügyéhez kapcsolják majd az
életüket.  A miniszter  hang
súlyozta, az integráció terén
felmerülő  problémák  nem
oldhatók  meg  pusztán  tör

jelenti.   Az   egyenlőtlenség,
mint probléma  nálunk  nem

jelentkezik,   ebben   külön
bözünk a társadalom legtöbb
szervezetétől.  Az  elmúlt  13
hónapban nem volt ana pél
da,  hogy  roma  számazású
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vények és rendeletek megfo

galmazásával, a változásnak
a lelkekben kell végbemen
niük.   „Rá   kell   éreznünk,
hogy   mindenkire   szüksé

günk van, és mindenkinek rá
kell döbbennie, hogy a nem
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A HÓNAP ESEMÉNYE 
  

Egy nemzetté kell válnunk 
  

  

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték, segít elérni azt a célt, hogy min- 
denkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra, függet- 
lenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az 
anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség jelentős szemléletváltást kíván, a honvédelmi tárcánál ez 
a mindennapok része. A Honvédelmi Minisztérium esélyegyenlőségi napjára július 92-én Komá- 
romban, a Monostori Erődben került sor.   
  

Az esélyegyenlőségi na- 
pon részt vett Hende Csaba 
honvédelmi miniszter, dr. 
Szarka Gábor, a honvédel- 
mi tárca kabinetfőnöke, Far- 
kas Flórián, az Országos 
Roma Önkormányzat elnö- 

  

ke, Michl József országgyű- 
lési képviselő, Tata város 
polgármestere, dr. Molnár 

Attila országgyűlési képvi- 
selő, Komárom város pol- 

gármestere, dr. Benkő Tibor 
vezérezredes, a Honvéd Ve- 
zérkar főnöke, Kovács Jó- 

zsef vezérőrnagy, az MH 
Összhaderőnemi  Parancs- 
nokság parancsnoka és 
Domján László vezérőr- 
nagy, a Katonai Biztonsági 
Hivatal főigazgatója. 

, Mindannyian mások va- 
gyunk, mindenkinek meg- 
vannak a maga gyengeségei 
és azon kincsei, amikre má- 

soknak szüksége lehet" — 
kezdte megnyitó beszédét 
Böjte Csaba ferences szer- 
zetes gondolataival Hende 
Csaba. , Mindnyájunk fela- 
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data, hogy megtaláljuk a ma- 
gunk helyét és segítsünk má- 
soknak is megtalálni azt, 

majd összekapaszkodva va- 
lami nagyon szépet hozzunk 
létre együtt" — mondta a mi- 
niszter. 

  

  

  

Hende Csaba beszédében 
hangsúlyozta, az  esély- 
egyenlőség nemcsak jog, 
amelyet mindenki számára 
biztosítani tartozunk, hanem 

lehetőség is. , Lehetőség 

mindenekelőtt azoknak, akik 
rászorulnak, hogy valamifé- 
leképpen megtalálják a he- 
lyüket, kibonthassák és ki- 

művelhessék tehetségüket, 

miközben maguk is gyara- 
podnak és előrejutnak, mi- 
közben hozzáteszik a ma- 
gukét a nagy közös ügyhöz. 
Lehetőség a nemzet szá- 
mára, hogy visszavonhatat- 

lanul megnyerhesse magá- 
nak azokat, akik eddig nem 
találták a helyüket és nem 
ritkán az élet peremén éltek. 
Lehetőség az államnak, 
hogy adófizető állampolgá- 

rokká váljanak azok, akik 
korábban segélyezettek vol- 
tak." 

Az esélyegyenlőségi tábor 
a Magyar Honvédség egyik 
legkiemelkedőbb eseménye 
— emelte ki a tárca vezetője. 
, Hátrányos helyzetű és roma 

származású fiatalokat pró- 
báljuk a katonai élet rejtel- 
meibe bevezetni. Nem azzal 
a céllal, hogy mindnyájuk- 
ból hivatásos vagy szerző- 
déses katona legyen, de min- 
denképpen azzal a céllal, 
hogy közelebb kerüljenek a 
mi világunkhoz, hogy jó hí- 
rünket vigyék el saját kortár- 
saikhoz, szűkebb vagy tá- 
gabb családjukhoz" — mond- 
ta a miniszter. , Az egyenru- 
ha minden különbözőséget 
eltakar, mindenki számára 
azonos szabályok betartását 

jelenti. Az egyenlőtlenség, 
mint probléma nálunk nem 
jelentkezik, ebben külön- 
bözünk a társadalom legtöbb 
szervezetétől. Az elmúlt 13 
hónapban nem volt arra pél- 
da, hogy roma származású 
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katonára panaszkodtak vol- 
na, vagy roma katonát ért 
volna valamilyen sérelem a 
származása miatt" — tájékoz- 
tatott Hende Csaba. A hon- 
védség valamennyi alaku- 
latánál esélyegyenlőségi re- 
ferensek tevékenykednek. 
Az esélyegyenlőség jelen 
van a honvédség vezetőinek 
gondolkodásában is, így az 
egyenlőtlenség, mint problé- 
ma, nem jelentkezik — emel- 

te ki a miniszter. 
Hende Csaba reményét 

fejezte ki, hogy a résztvevők 
között lesznek majd olya- 
nok, akik a Magyar Hon- 
védség nagy közös nemzeti 
ügyéhez kapcsolják majd az 
életüket. A miniszter hang- 
súlyozta, az integráció terén 
felmerülő problémák nem 
oldhatók meg pusztán tör- 

  

vények és rendeletek megfo- 
galmazásával, a változásnak 

a lelkekben kell végbemen- 
niük. , Rá kell éreznünk, 

hogy mindenkire szüksé- 
günk van, és mindenkinek rá 
kell döbbennie, hogy a nem- 
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Esélyegyenlö'ségi tábor
a tatai laktanyában

Esé]yegyenlőségi tábor nyflt a 25. mapka György
Lövészdandár  tatai  laktanyájában.  A Honvédelmi
Minisztérium és az Országos Roma Önkormányzat
általközösenszeNezettegyhetesprogramban36hát
rányos helyzetű roma diák és fiatal felnőtt vett részt.

A katonaközösségben csak a teljesítmény számít, az
határozza meg, ki tud megmaradni és előrejutiri ebben a
szervezetben.Ahonvédségugyanaztakarriertígérimin
den fiatalnák,  ald megfelel belépéskor a fizikai köve
telményeknek és a munkájáváL bizonyít  hangsúlyozta
a tábomyitón Szűriko Góóor, a Honvédelmi Mniszté
rium kabinetfőnöke.

zetiiek  rá  is  szüksége  van!

„Egy nemzetté kell válnunk,
különben  nem  leszünk!"  
hangsúlyozta  a  honvédelmi
tárca vezetője.

Farkas  Flórián,  az  Orszá

gosRomaÖnkományzatel
nöke ehsmerését fejezte ki a
honvédelmi  minisztemek  a
tárca esélyegyenlőségi tevé
kenység.éért.   Az   Országos
Roma  Onkományzat  elnö
ke  beszédében  kiemelte  az
Orbó«   T4AÍor  miniszterel
nökkel  kötött  keretmegál
1apodás jelentőségét,  amely
szakmai alapokra épül konk
rét   felelősségi   rendszer   és
feladatmegosztás  mentén,  s
egyik fő célja, hogy legalább
százezer  roma  állampolgár
térien vissza a munkaerőpi
acra. ,A program három pil
lére a töivényesség,  a szak
szerűség és  az erkölcsiség!"
 emelte ki az elnök.

A  megnyitót  követő  ve
zérkari  értekezlet  keretében
a  honvédelmi  miniszter  el
mondta, a tárca vezetésének
átvétele óta soha semmilyen
rasszi2musra,  előítéletesség
reutalójeletnemtapasztalta
honvédségen  belül.   Ennek
oka  szerinte  mindenképpen
a  haderő  összetartása  és  a
benne   érvényesülő   teljesít
ményközpontú   szemlélet
mód. A miniszter kiemelte a
honvédség társadalmi mobi
litásban   játszott   szerepét,

jelentőségteljesnek   ítélte   a
mirisztérium és a honvédség
s z ervezete inél         műkö dő
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esélyegyenlőségi   referensi
hálózatot.

Az esélyegyenlőségi szak
mai   előadások   keretében
összesen   kilenc   területről,
többek  között  a  romák,  a
nők, két vagy több  10 éven
aluli   gyemeket   nevelők,

gyemeküket egyedül neve
lők, naponta ingázók, 40 év
feleftiek,   fogyatékkal   élők,
halmozottan hátiányos hely
zetűek témában meriilhettek
el az érdeklődők.

Az  előadásokat  követően
dr.  Benkő  Tibor  vezérezre
des  nyitotta  meg  a  Nó'k  o
hadtörténelemben  d:irri:fi ki
állítást,   amely   a   mohácsi
csatától, a török hódoltság és
a  világháborúk   idején   át,
napjaink   misszióit   megjárt
katonanők  portréit,  festmé
nyeit,  fotóit  gyű.tötte  tema
tikus csokorba, illetve bemu
tatásra kerültek olyan plaká
tok,  amelyeken  többek  kö
zött  a  vöröskereszt  vagy  a
légoltalmi  liga  nőtagjai  lát
hatóák.

Az  esélyegyenlőségi  nap
keretében   a  tárcát  vezető
miniszter átadta a „ Romc5k cz

Áűdse#egöé?# " című pályázat

győzteseinek  szóló  elisme
réseket is.

A szakmai előadások mel
lett szakmai bemutatók, kon
certek,  játékok,   akadálypá
lyák,  szimulátorok  és  ked
vezményes könyvárusítás  is
fogadta  az  érdeklődőket.  A
rendezvényt  katonazenekar,
lovasbemutató,   közelharc

kézitusa  bemutató,  díszelgő
bemutató,   kézifegyver  be
mutató, íjászbemutató, roma
kézműves bemutató, hagyo
mányőrző bemutató, Míg29
szimulátor,  a  Magyar  Hon
védséget  bemutató  kisfilm

vetítések, kerekesszékes be
mutató, kerekes székes aka
dálypálya,   vak   labirintus,

jelnyelvi játékok, vakvezető
kutya bemutató  színesítette.
Az esélyegyenlőségi nap ze
néstáncos műsor zárta.

RENI]VÉI]ELMI  TÁB0R

NAGYKOVÁCSIBAN

Nyolcadik alka]omma]  nyitotta  meg  kapuit  a  i€nl
dészeti pályára irányi'tó tábor Nagykovácsiban, az Ady
ligeti  Rendészeti  Szakközépiskolában. Az egyhetes  ese
mény a rendó'ri, katasztrófavédelmi és más hivatásos pá
lya  iránt  érdekló'dő  roma  fiataloknak  nyújtott  vissza
nem térő lehetőséget az ismeretszerzésre.

A tábor megnyitóján Hofű/ű  Józse/ országos  rendőr
főkapitány hangsúlyozta, a meg`}julás előtt álló rendvédelmi
és hivatásos pálya embert és családot próbára tevő hivatás.
Kiemelte, a januárban életbe lépő életpályamodell kiegyen
súlyozott, méltó egzisztenciát nyújt majd az alkalmazottak
számára. Az altábomagy  elmondta,  a közel már évtizedes
hagyományia  visszatekintő  tábor  am  nyújt  lehetőséget  a
résztvevőknek, hogy betekinthessenek a rendőrök napi mun
kájába,   tájékozódhassanak  anól,   milyen   szakterületeken
dolgoznak a rendőrök, milyen ismeretanyagia és technikai
eszközökre van szükségük a munkájukhoz.

Doóson 7?óor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz

gatóság hivatalvezetője a tábomyitón tájékoztatott a tűzol
tóság és a polgári védelem területén állományba jelentkezők
oktatási rendjéről.  Kiemelte,  a Belügyminisztérium irányí
tása alatt lévő területeken a hivatásos pályák esetében szinte
azonosak a törvény által is meghatározott bejutási feltételek.

Móri®ŰJ. Á4árío#, az Országos Roma Önkományzat el
nökhelyettese azt hangsúlyozta: fontos, hogy minél több ro
ma fiatal kerüljön be a rendőrség állományába, ezáltal is elő
segítve  a  romák  esélyegyenlőségét  és  társadalmi  integrá
cióját.

A táborban  negyven,  érettségi  előtt  álló  vagy már  le
érettségizett fiatal vett részt, akik többek között megismer
hetik azt is, milyen követelményeknek kell megfelelniük, ha
a rendőri,  a tűzoltói,  a büntetésvégrehajtási  vagy  a pénz
ügyőri pályát választják.

Fotók: KrasviaiNehrebeczlq} Mária
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Esélyegyenlőségi tábor 
a tatai laktanyában 

Esélyegyenlőségi tábor nyílt a 25. Klapka György 
Lövészdandár tatai laktanyájában. A Honvédelmi 
Minisztérium és az Országos Roma Önkormányzat 
által közösen szervezett egyhetes programban 36 hát- 
rányos helyzetű roma diák és fiatal felnőtt vett részt. 

A katonaközösségben csak a teljesítmény számít, az 
határozza meg, ki tud megmaradni és előrejutni ebben a 
szervezetben. A honvédség ugyanazt a karriert ígéri min- 
den fiatalnak, aki megfelel belépéskor a fizikai köve- 

telményeknek és a munkájával bizonyít — hangsúlyozta 
a tábornyitón Szarka Gábor, a Honvédelmi Miniszté- 
rium kabinetfőnöke. 

zetnek rá is szüksége van! 
, Egy nemzetté kell válnunk, 

különben nem leszünk!" — 
hangsúlyozta a honvédelmi 
tárca vezetője. 

Farkas Flórián, az Orszá- 
gos Roma Önkormányzat el- 
nöke elismerését fejezte ki a 
honvédelmi miniszternek a 
tárca esélyegyenlőségi tevé- 
kenységéért. Az Országos 
Roma Önkormányzat elnö- 
ke beszédében kiemelte az 
Orbán Viktor miniszterel- 
nökkel kötött keretmegál- 
lapodás jelentőségét, amely 
szakmai alapokra épül konk- 
rét felelősségi rendszer és 
feladatmegosztás mentén, s 
egyik fő célja, hogy legalább 
százezer roma állampolgár 
térjen vissza a munkaerőpi- 
acra. , A program három pil- 

lére a törvényesség, a szak- 
szerűség és az erkölcsiség!" 
— emelte ki az elnök. 

A megnyitót követő ve- 
zérkari értekezlet keretében 
a honvédelmi miniszter el- 
mondta, a tárca vezetésének 

átvétele óta soha semmilyen 
rasszizmusra, előítéletesség- 
re utaló jelet nem tapasztalt a 
honvédségen belül. Ennek 
oka szerinte mindenképpen 
a haderő összetartása és a 
benne érvényesülő teljesít- 
mény-központú szemlélet- 
mód. A miniszter kiemelte a 
honvédség társadalmi mobi- 
litásban játszott szerepét, 

jelentőségteljesnek ítélte a 
minisztérium és a honvédség 
szervezeteinél működő 
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esélyegyenlőségi referensi 
hálózatot. 

Az esélyegyenlőségi szak- 
mai előadások keretében 
összesen kilenc területről, 

többek között a romák, a 

nők, két vagy több 10 éven 

aluli gyermeket nevelők, 
gyermeküket egyedül neve- 
lők, naponta ingázók, 40 év 
felettiek, fogyatékkal élők, 
halmozottan hátrányos hely- 
zetűek témában merülhettek 
el az érdeklődők. 

Az előadásokat követően 
dr. Benkő Tibor vezérezre- 
des nyitotta meg a Nők a 
hadtörténelemben című ki- 
állítást, amely a mohácsi 
csatától, a török hódoltság és 

a világháborúk idején át, 
napjaink misszióit megjárt 
katonanők portréit, festmé- 
nyeit, fotóit gyűjtötte tema- 
tikus csokorba, illetve bemu- 
tatásra kerültek olyan plaká- 
tok, amelyeken többek kö- 
zött a vöröskereszt vagy a 
légoltalmi liga nőtagjai lát- 
hatóak. 

Az esélyegyenlőségi nap 
keretében a tárcát vezető 
miniszter átadta a ,, Romák a 
hadseregben" című pályázat 
győzteseinek szóló elisme- 
réseket is. 

A szakmai előadások mel- 
lett szakmai bemutatók, kon- 
certek, játékok, akadálypá- 

lyák, szimulátorok és ked- 

vezményes könyvárusítás is 
fogadta az érdeklődőket. A 
rendezvényt katonazenekar, 
lovasbemutató, közelharc- 

  

kézitusa bemutató, díszelgő 
bemutató, kézifegyver be- 
mutató, íjászbemutató, roma 

kézműves bemutató, hagyo- 
mányőrző bemutató, Míg-29 
szimulátor, a Magyar Hon- 
védséget bemutató kisfilm- 

  

  

vetítések, kerekes-székes be- 

mutató, kerekes székes aka- 
dálypálya, vak labirintus, 
jelnyelvi játékok, vakvezető- 
kutya bemutató színesítette. 
Az esélyegyenlőségi nap Zze- 
nés-táncos műsor zárta. 

RENDVÉDELMI TÁBOR 
NAGYKOVÁCSIBAN 

Nyolcadik alkalommal nyitotta meg kapuit a ren- 
dészeti pályára irányító tábor Nagykovácsiban, az Ady- 
ligeti Rendészeti Szakközépiskolában. Az egyhetes ese- 
mény a rendőri, katasztrófavédelmi és más hivatásos pá- 
lya iránt érdeklődő roma fiataloknak nyújtott vissza 
nem térő lehetőséget az ismeretszerzésre. I 

A tábor megnyitóján Hatala József országos rendőr- 
főkapitány hangsúlyozta, a megújulás előtt álló rendvédelmi 
és hivatásos pálya embert és családot próbára tevő hivatás. 
Kiemelte, a januárban életbe lépő életpályamodell kiegyen- 
súlyozott, méltó egzisztenciát nyújt majd az alkalmazottak 
számára. Az altábornagy elmondta, a közel már évtizedes 

hagyományra visszatekintő tábor arra nyújt lehetőséget a 
résztvevőknek, hogy betekinthessenek a rendőrök napi mun- 

kájába, tájékozódhassanak arról, milyen szakterületeken 
dolgoznak a rendőrök, milyen ismeretanyagra és technikai 
eszközökre van szükségük a munkájukhoz. 

Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz- 
gatóság hivatalvezetője a tábornyitón tájékoztatott a tűzol- 
tóság és a polgári védelem területén állományba jelentkezők 
oktatási rendjéről. Kiemelte, a Belügyminisztérium irányí- 
tása alatt lévő területeken a hivatásos pályák esetében szinte 
azonosak a törvény által is meghatározott bejutási feltételek. 

Várnai Márton, az Országos Roma Önkormányzat el- 
nökhelyettese azt hangsúlyozta: fontos, hogy minél több ro- 
ma fiatal kerüljön be a rendőrség állományába, ezáltal is elő- 
segítve a romák esélyegyenlőségét és társadalmi integrá- 
cióját. 

A táborban negyven, érettségi előtt álló vagy már le- 
érettségizett fiatal vett részt, akik többek között megismer- 
hetik azt is, milyen követelményeknek kell megfelelniük, ha 
a rendőri, a tűzoltói, a büntetés-végrehajtási vagy a pénz- 
ügyőri pályát választják. 

Fotók: Krasznai-Nehrebeczky Mária 
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kormányza:S mégpedig kéL
harmados  Lungo  Drom4)s
többséggel.   Sikerült   már

felíárni az előgő ciklus által
hátrahagyott örökségeí?

  Az  önkományzat  egy

romhalmaz  volt,  amikor át
vettük.  Szó  szerint  értendő
ez magára a székházra és át
vitt értelemben a szervezetre
vonatkozóan is. Az épületet
nagy  összefogással,  önkén
tes   munkával,   vállalkozói

valamint  az  új,  működőké

pes  önkományzati  stiuktú
rához  kományzati  segítsé

get kértünk. A korábbi  álla
potokat  a  több  konténemyi
szemét   és   csaknem   négy
száz,    használaton    kívüli
mobiltelefon  is jól jellemzi.
M indezt         e ltakari tottuk ,
ahogy  azokat  is,   akik  ezt
művelték.

 Miben más az ORÖ, ho

gyan határozza meg magát
a szervezet?

 Az új  romapolitika há

rom pilléne épül. Az első a
törvényes

támogatással még most is ta
tarozzuk.    Az    intézményi
működéshez,  a  háromszáz
millió forintos tartozáshoz 
ami   időközben   újabb,   az
előző  vezetés  által  ránk  ha

gyott   250   millió   forintos
adótartozással növekedett ,

8

ség minden
körülmé
nyek     kö
zötti  betar
tása, hiszen
ez az intéz
ményi  mű
ködés alap

ja. A pazar
lást,  a jog
szerűtlen
kifizetése
ket,   a   ha
mis  látszat
tevékeny
ségek      fi
nanszírozá
sát      meg
szüntettük,
s    áttekint

hető,  fiinkciók  szerint elkü
lönűlt   intézményrendszert
alakítottunk ki, amely nem
csak  végrehajt,  de  maga  is
kezdeményez.  Szerencsés  a
helyzet,  mert  a  2300  helyi
cigány   kisebbségi   önkor
mányzati   képviselőnk   az

egész    országban    minden
döntéshozó    helyen   jelen
van.   01yan  hálózatot  tud
tunk  kialakítani,   amely   a
világon   egyedülálló   a   ci

gányság körében.

 És mí a másodík píllér?

 A szakmaiság, a hozzá

értés. Nem véletlen, hogy a
cigányügy  ott  tartott,  ahol,
hiszen   kisegítő   iskolások
vezették az országos önkor
mányzatot. Az ORÖs veze
tők többsége  diplomás,  fel
készült roma vezető, s a kép
viseleteket  megfelelő  szak
értelemmel látják el. A har
madik pillér az  erkölcsiség.
Országos jelöltséget  a  Lun

go  Drom  hstáján  csak  úgy
vállalhatott  bárki,   hogy  az
önéletrajza   és   képesítését
igazoló  okiratai  mellé  ffiss
hatósági   erkölcsi   bizonyít
ványt mellékelt.  Ezekről  az
alapokról indult a munka.

LD

 Az  EUban  rábólintot

tak a romakeretstratégiára.
Hogy láóa, sikerült az euró

pai  kögtudaiban  rögúteni,
hogy  a cigányság  helyzeté
nek  megoldása  nem  pusz:
tán a keleteurópai államok
ü8ye?

 Ha van euópai szintű és

méretű áttörés a romapoliti
kában, akkor ez az.  Sikerült
tudatosítani,  hogy  bár  a  ci

gányságnak  nincs  tagállami
szintű   anyaállama   az  EU
ban, de több mint tíz ország
ban  fontos  államalkotó  té
nyező, és az eltérő közössé

gek  eltérő  problémáira  mé
giscsak kell, hogy legyen va
lamiféle  közös  euópai  vá
lasz.   Fontos,  hogy  ezt  mi,
magyarok   értük   el   EUel
nökségünk idején. Abban  is
biztos  vagyok,  hogy  ezt  a

problémát hazánkban csak a
kéthamados támogatottságú
komány és a szintén kéthar

2011.   iúlius
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Ellenőrzött romatámogatások 
  

  

Már a nyáron több mint kétezer roma asszonyt készít fel az Országos Roma Önkormányzat 
(OROÓ) arra, hogy a legszegényebb közösségeket szociális munkával segítsék — tudatta lapunk- 
kal Farkas Flórián, a szervezet és a Lungo Drom elnöke. Hamarosan megalakul az elitképzést 
folytató Roma Közéleti Akadémia is.     

— Az év elején alakult meg 
az Országos Cigány Önkor- 
mányzat helyén az új össze- 
tételű Országos Roma Ön- 
kormányzat, mégpedig két- 
harmados Lungo Drom-os 
többséggel. Sikerült már 
feltárni az előző ciklus által 
hátrahagyott örökséget? 

— Az önkormányzat egy 
romhalmaz volt, amikor át- 

vettük. Szó szerint értendő 
ez magára a székházra és át- 
vitt értelemben a szervezetre 
vonatkozóan is. Az épületet 
nagy összefogással, önkén- 
tes munkával, vállalkozói 

valamint az új, működőké- 

pes önkormányzati struktú- 
rához kormányzati segítsé- 
get kértünk. A korábbi álla- 
potokat a több konténernyi 
szemét és csaknem négy- 
száz, használaton kívüli 
mobiltelefon is jól jellemzi. 
Mindezt eltakarítottuk, 
ahogy azokat is, akik ezt 
művelték. 

— Miben más az ORÖ, ho- 

gyan határozza meg magát 
a szervezet? 

— Az új romapolitika há- 
rom pillérre épül. Az első a 

törvényes- 
  

  

támogatással még most is ta- 
tarozzuk. Az intézményi 
működéshez, a háromszáz- 

millió forintos tartozáshoz — 
ami időközben újabb, az 
előző vezetés által ránk ha- 
gyott 250 millió forintos 
adótartozással növekedett —, 

8   

ség minden 
körülmé- 
nyek  kö- 
zötti betar- 
tása, hiszen 

ez az intéz- 
ményi mű- 
ködés alap- 
ja. A pazar- 
lást, a jog- 
szerűtlen 
kifizetése- 
ket, a ha- 

mis látszat- 
tevékeny- 
ségek — fi- 
nanszírozá- 
sát — meg- 
szüntettük, 

s áttekint- 
hető, funkciók szerint elkü- 

lönült  intézményrendszert 
alakítottunk ki, amely nem- 
csak végrehajt, de maga is 
kezdeményez. Szerencsés a 
helyzet, mert a 2300 helyi 
cigány kisebbségi önkor- 
mányzati képviselőnk az 

Farkas Flórián 

  

egész országban minden 
döntéshozó helyen jelen 
van. Olyan hálózatot tud- 
tunk kialakítani, amely a 
világon egyedülálló a ci- 
gányság körében. 

— És mi a második pillér? 

— A szakmaiság, a hozzá- 
értés. Nem véletlen, hogy a 
cigányügy ott tartott, ahol, 
hiszen kisegítő iskolások 
vezették az országos önkor- 
mányzatot. Az ORÖ-s veze- 
tők többsége diplomás, fel- 
készült roma vezető, s a kép- 
viseleteket megfelelő szak- 
értelemmel látják el. A har- 
madik pillér az erkölcsiség. 
Országos jelöltséget a Lun- 
go Drom listáján csak úgy 
vállalhatott bárki, hogy az 

önéletrajza és képesítését 
igazoló okiratai mellé friss 
hatósági erkölcsi bizonyít- 
ványt mellékelt. Ezekről az 
alapokról indult a munka. 

LD 

Újra az iskolapadban 

  

— Az EU-ban rábólintot- 
tak a roma-keretstratégiára. 
Hogy látja, sikerült az euró- 
Pai köztudatban rögzíteni, 
hogy a cigányság helyzeté- 
nek megoldása nem pusz- 
tán a kelet-európai államok 
ügye? 

— Ha van európai szintű és 
méretű áttörés a romapoliti- 
kában, akkor ez az. Sikerült 
tudatosítani, hogy bár a ci- 
gányságnak nincs tagállami 
szintű anyaállama az EU- 
ban, de több mint tíz ország- 
ban fontos államalkotó té- 
nyező, és az eltérő közössé- 
gek eltérő problémáira mé- 
giscsak kell, hogy legyen va- 
lamiféle közös európai vá- 
lasz. Fontos, hogy ezt mi, 
magyarok értük el EU-el- 
nökségünk idején. Abban is 
biztos vagyok, hogy ezt a 
problémát hazánkban csak a 
kétharmados támogatottságú 
kormány és a szintén kéthar- 
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mados támog.?tottságú roma
vezetésű ORO tudja megol
dani.

 A  köqelmúltban  nagy

szabású     közmunkaprog
ramról  írt  alá  megállapo
dást   Orbán   Víktor   kor
mányf íőveL Hogyan halad a

program végrehajtása?

 A  közmunka  mellett  a

megállapodásban benne van
a szak, illetve az értelmiségi
elitképzési   programunk   is,
bár  kétségkívül  a  legfonto
sabb, hogy a munka világá
ba  vissza  és  bevezessük  a
roma társadalom jelentős ré
szét. Átfogó oktatási refom

programot  indítunk,   mely
nek  keretében  a  piacképes
szakképesítés   megszerzése
mellett kiemelt szerepet kap
a roma családsegítő szociális
munkás,   közösségfejlesztő,
fo glalkozás s zervező         és
egészségüg)ri közvetítő kép
zés.  E  téren  máris  eredmé
nyesek vagyunk, mert a kép
zés már nyáron ekezdődik.

Több mint kétezer roma asz
szonyt  készítünk   fel   arra,
hogy  a  legszegényebb  kö
zösségeket szociális munká
val  segítsék.  Nekik  ezáltal
munkát  adunk,  a közösség
nek pedig olyan helyi segít
séget nyújtunk, amelyet nem
fog  elutasítari.  Ezt  ugyan
csak nagy áttörésnek tartom.

 Mi lesz a cígány hagyo

mányokkal?

 Ana is gondoltunk. A ro

ma hagyományok és kultúra
értékeinek megőrzése  céljá
ból  Roma  Kulturális  Köz

pontot hozunk létre, és útjára
indul  az  elitképzést megva
lósító  Roma  Közéleti  Aka
démia is, míg a közmunka

programban    remélhetőleg
tíze2rekkapnakmunkátmég
az idén. Fontos, hogy a kor
mánnyal együttdöntési rend
szert   alakítunk   ki,   amely
egyaránt megjelenik a terve
zési, a programindítási és az
ellenőrzési  rendszer  fomá

jában.  Kiemelném  a  Bo/og

2011.   iúlius

Zo/fó#   vezette  társadalmi
felzárkózásért felelős állam
titkársággal  való  együttmű
ködést.  Továbbá  már  létre
hoztuk  a monitoring  és  ha
tásvizsgálati   irodánkat   is,
amely  a  keretmegállapodás
végrehaj.tásának      eredmé
nyességét,  hatását  kíséri  fi

gyelemmel.  Nem  fordulhat
elő  ugyanis  az,  aini  eddig,
hogy százhúszmilliárd forin
tot költöttek el romaügy cí
mén, teljességgel eredmény
telenül, hatástalanul.

  Nemrég  a  gyöngyös

patai események kapcsán is
a  nemzetközl  híradásokba
került hazánk. Mit gondol,

társadalom sajátja, ám a fele
lős   vezető   arTól   ismerszik

meg, hogy nem ül fel ezek
nek,  hanem  feladatokat  lát
el.

  Júniusban  tette  közzé

miniszteri  biúosi  jelentését
a kabinet a romatámogatá
sokról.   Milyen   következ
ményei lehetnek  a  kööeüö
vőben  az  abban  fioglaltak
nak?

 Az új  romapolitika  fel

adat   és   munkaközpontú,
nem  pedig  botránycélokat
kergető.  Továbbá  a  romák
nak szánt támogatásnak va
lóban a romákhoz kell eljut

mennyire jelení valós prob
lémát a rassúz]nus ma Ma

gyarországon?

   A   keretmegállapodás

aláírásakor   azt   mondtam,
ezzel a részünkről bezártuk a
botránypolitizálás kapuit. Kj
szeretnénk  lépni  az  állandó
rasszistázás  meg  az  állandó
cigányozás  politikai  diskur
zusaiból.   Szélsőségek  min
denhol  vamak,  ez  minden

LD

nia,  és nélkülünk nem lehet
rólunk dönteri. A miniszter
elnök ehhez a munkához ad

ja  a  támogatását.   Nekem,
mrit Az ORÖ elnökének, er
re van több mint kéthama
dos  felhatalmazásom.  Ezen
az úton jámi tehát nem csak
feladatom, kötelességem is.

Kacsoh Dániel

Magyar Hírlap
2011. július   11.
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mados támogatottságú roma 
vezetésű ORÓ tudja megol- 
dani. 

— A közelmúltban nagy- 
szabású — közmunkaprog- 
ramról írt alá megállapo- 
dást Orbán Viktor kor- 
mányfővel. Hogyan halad a 
program végrehajtása? 

— A közmunka mellett a 
megállapodásban benne van 
a szak-, illetve az értelmiségi 

elitképzési programunk is, 
bár kétségkívül a legfonto- 
sabb, hogy a munka világá- 
ba vissza- és bevezessük a 
roma társadalom jelentős ré- 
szét. Atfogó oktatási reform- 
programot. indítunk, mely- 
nek keretében a piacképes 
szakképesítés megszerzése 
mellett kiemelt szerepet kap 
a roma családsegítő szociális 
munkás, közösségfejlesztő, 
foglalkozásszervező és 
egészségügyi közvetítő kép- 
zés. E téren máris eredmé- 
nyesek vagyunk, mert a kép- 
zés már nyáron elkezdődik. 

    

2011. július 

Több mint kétezer roma asz- 
szonyt készítünk fel arra, 
hogy a legszegényebb kö- 
zösségeket szociális munká- 
val segítsék. Nekik ezáltal 
munkát adunk, a közösség- 
nek pedig olyan helyi segít- 
séget nyújtunk, amelyet nem 
fog elutasítani. Ezt ugyan- 
csak nagy áttörésnek tartom. 

— Mi lesz a cigány hagyo- 
mányokkal? 

— Arra is gondoltunk. A ro- 
ma hagyományok és kultúra 
értékeinek megőrzése céljá- 
ból Roma Kulturális Köz- 
pontot hozunk létre, és útjára 
indul az elitképzést megva- 
lósító Roma Közéleti Aka- 
démia is, míg a közmunka- 
programban remélhetőleg 
tízezrek kapnak munkát még 
az idén. Fontos, hogy a kor- 
mánnyal együttdöntési rend- 
szert alakítunk ki, amely 
egyaránt megjelenik a terve- 
zési, a programindítási és az 
ellenőrzési rendszer formá- 
jában. Kiemelném a Balog 

képzés 

IN Szerepet kap :§ 
1 össégfejlesztői Vi 

§ 

Zoltán vezette társadalmi 
felzárkózásért felelős állam- 
titkársággal való együttmű- 
ködést. Továbbá már létre- 
hoztuk a monitoring és ha- 
tásvizsgálati irodánkat is, 
amely a keretmegállapodás 
végrehajtásának — eredmé- 
nyességét, hatását kíséri fi- 
gyelemmel. Nem fordulhat 
elő ugyanis az, ami eddig, 

hogy százhúszmilliárd forin- 
tot költöttek el romaügy cí- 
mén, teljességgel eredmény- 
telenül, hatástalanul. 

— Nemrég a gyöngyös- 
Patai események kapcsán is 
a nemzetközi híradásokba 
került hazánk. Mit gondol, 

    
mennyire jelent valós prob- 
lémát a rasszizmus ma Ma- 
gyarországon? 

— A keretmegállapodás 
aláírásakor azt mondtam, 
ezzel a részünkről bezártuk a 
botránypolitizálás kapuit. Ki 
szeretnénk lépni az állandó 
rasszistázás meg az állandó 
cigányozás politikai diskur- 
zusaiból. Szélsőségek min- 
denhol vannak, ez minden 

4 a . e. 

a 

  

társadalom sajátja, ám a fele- 
lős vezető arról ismerszik 
meg, hogy nem ül fel ezek- 
nek, hanem feladatokat lát 

el. 

— Júniusban tette közzé 
miniszteri biztosi jelentését 
a kabinet a romatámogatá- 
sokról. Milyen következ- 
ményei lehetnek a közeljö- 
vőben az abban foglaltak- 
nak? 

— Az új romapolitika fel- 
adat- és munkaközpontú, 
nem pedig botránycélokat 
kergető. Továbbá a romák- 
nak szánt támogatásnak va- 
lóban a romákhoz kell eljut- 

  
-  Szakmatanulás: 

út a munkához 

MÉNE TO 2 1 11080 1 éz 

nia, és nélkülünk nem lehet 

rólunk dönteni. A miniszter- 

elnök ehhez a munkához ad- 

ja a támogatását. Nekem, 

mint Az ORÖ elnökének, er- 
re van több mint kétharma- 

dos felhatalmazásom. Ezen 

az úton járni tehát nem csak 
feladatom, kötelességem is. 

Kacsoh Dániel 

Magyar Hírlap 

2011. július 11. 
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„Ha valaki szegény,
segítségre szorul,

akár cigány, akár nem"

f=?!z::.L#i:EÍ#u!?Lúü%giFZF::aai#:Fk#?;n;y:z,:Íi:z:K#s€#ír3ÉáÉOÉiET:áígÉEURomakereffldégiakapcsánadódófeladalokbeszé[ése.

A romák ügye súlyosabb
annál, hogy kihagyják őket a
róluk    szóló    kományzati
döntésekből,   és   súlyosabb
annál,  hogy  azok  végrehaj
tását  kizárólag  a  romákra
bízzák  mondta Bo/og Zo/
fán, a Közigazgatási és lgaz
ságügyi Mini sztérium (KIM)
társadalmi felzárkózásért fe
lelős államtitkára.

Az Orbán Viiktor és Far
kas  Flórián  között  május
ban aláírt keretmegállapodás
céljainak  értelmében  az  ál
lamtitkár  kiemelte,  szaktár
cákra  lebontva meghatároz
ták a teendőket. A Komány
és  az  Országos  Roma  On
kományzat  között  létrejött
keretmegállapodás   megva
lósításának  kulcsfontosságú
részét  képezi  az  együttdön
tési  mechanizmus,  mely  a
tárcaközi bizottság ülésének
másik  fontos  kérdése  volt,
vagyis,    hogyan   lehet   az
együttdöntési  rendszert  va
lóban úgy kialakítani, hogy a
romákról a romák nélkül ne
lehessen  dönteni.  A  romák
érdekképviseletét  ma  Ma

gyarországonegyedülazOr
szágos  Roma  Onkomány
zat  látja  el    hangsúlyozta
Balog. A tárcák  annák ér
dekében, hogy a romákat be
tudják vonri a döntésekbe 
vállalták,  hogy  saját  terüle
tükön     kidolgozzák     „az
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együttdöntési  rendszer  me
charizmusát",   illetve   átte
kintik,  milyen jogszabályo
kat   szükséges   mindehhez
megváltoztatiii.

A Társadalmi Felzárkózási
és Cigányügyi Tárcaközi Bi
zottság  ülésén  tárgyalták  a
felzárkózásért felelős állam
titkárság által készített társa
dalmi    felzárkózási    roma
nemzeti stratégiát is. A doku
mentum már olyan fázisban
van, hogy „az euópai roma
keretstratégia      fényében"
megkezdődhet az egyeztetés
tájékoztatott az államtitkár.

A  szociális   földprogram
kapcsán  a  bizottság  elnöke
arról  tájékoztatott,  hogy  az
idén eszköztámogatásra 300
millió   forintot   különítettek
el, illetve ehhez kapcsolódó
an  közfoglalkoztatási  prog
ramia  további   1,1   milliárd

forint    áll    rendelkezésre.
Mindez  azt jelenti,  hogy  a
települési   önkományzatok
legfeljebb  4  millió  forintot
igényelhetiiek  eszköztámo

gatásra   a  település   élelmi
szerszükségletének   kielégí
tése érdekében végzett állat
és növénytemesztéshez. Az
ehhez  kapcsolódó   támoga
tási összeget pedig  az hatá
rozza  meg,   hogy  mennyi
közmunkást foglalkoztatnak
a  programban.  Az  államtit
kár felhívta am is a figyel
met, hogy a pályázat elbírá
lása során plusz pontokat le
het szerezni, amemyiben ro
ma számazású munkaválla
1ókat vomak be a program
ba. Kjemelte, az eddigi prog
ramoktól  eltérően  a  telepü
lési önkományzat mellett a
helyi  cigány  kisebbségi  ön
kományzatok  is  pályázhat
nak, ennek feltétele azonban
a települési önkományzattal

LD

való   együttműködés   meg
léte.

Farkas  Flórián, a, brz!om
ság társelnöke örömét fejez
te ki annakjeléül, hogy a tár
cák állarititkári szinten kép
viseltetik magukat  a  bizott
ság  ülésén,   mint  fogalma
zott,  ez  számára  igen  meg
nyugtató.   Mint  mondta,   a
kományoldal és a roma ön
kományzat  is  készen  áll  a
keretmegállapodásban   fog
laltak végrehaj tására.

Az  Országos  Roma  Ön
kományzat  elnöke  kifejtet
te, hogy az előttük álló idő
szak egyik feladata az, hogy
kidolgozzák   a   minisztériu
mok részére, mire van szük
ség szakterületenként.

Az elnök kiemelte, a prog
ramok  végrehajtásának  el
lenőrzésére  létrehoztak  egy
monitoring   hatásvizsgálati
irodát,  amely  folyamatosan
beszámol  majd  a  közvéle
ménynek  a  romákat  érintő

programok finanszírozásáról
is.   Ezt  támogatandó  pedig
tervezik  egy  roma  közlöny
kiadását is.

HÁITÉR

2010.  október  5én  meg
alakult  a  Társadalmi  Fel
zárkózási   és   Cigányügyi

2011.   iúlius

  

, Ha valaki szegény, 
segítségre szorul, 

akár cigány, akár nem" 
  

  

A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság 2011. július 13-án tartotta ülését. 
A bizottság második ülésének témája volt a Kormány. és az Országos Roma Önkormányzat 
között létrejött keretmegállapodással és az 1136/2011 (V.2.) Korm. határozattal összefüggő 
teendők egyeztetése, valamint a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia, illetve az 
EU Roma keretstratégia kapcsán adódó feladatok beszélése.     

A romák ügye súlyosabb 
annál, hogy kihagyják őket a 
róluk szóló kormányzati 
döntésekből, és súlyosabb 
annál, hogy azok végrehaj- 
tását kizárólag a romákra 
bízzák — mondta Balog Zol- 
tán, a Közigazgatási és Igaz- 
ságügyi Minisztérium (KIM) 
társadalmi felzárkózásért fe- 
lelős államtitkára. 

Az Orbán Viktor és Far- 
kas Flórián között május- 
ban aláírt keretmegállapodás 
céljainak értelmében az ál- 
lamtitkár kiemelte, szaktár- 

cákra lebontva meghatároz- 
ták a teendőket. A Kormány 
és az Országos Roma Ön- 
kormányzat között létrejött 
keretmegállapodás megva- 
lósításának kulcsfontosságú 
részét képezi az együttdön- 
tési mechanizmus, mely a 
tárcaközi bizottság ülésének 
másik fontos kérdése volt, 
vagyis, hogyan lehet az 
együttdöntési rendszert va- 
lóban úgy kialakítani, hogy a 

romákról a romák nélkül ne 
lehessen dönteni. A romák 
érdekképviseletét ma Ma- 
gyarországon egyedül az Or- 
szágos Roma Önkormány- 
zat látja el — hangsúlyozta 
Balog. A tárcák — annak ér- 
dekében, hogy a romákat be 
tudják vonni a döntésekbe — 
vállalták, hogy saját terüle- 
tükön kidolgozzák  ,az 
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együttdöntési rendszer me- 
chanizmusát", illetve átte- 
kintik, milyen jogszabályo- " 
kat szükséges mindehhez 
megváltoztatni. 

A Társadalmi Felzárkózási 
és Cigányügyi Tárcaközi Bi- 
zottság ülésén tárgyalták a 
felzárkózásért felelős állam- 
titkárság által készített társa- 
dalmi felzárkózási roma 
nemzeti stratégiát is. A doku- 
mentum már olyan fázisban 
van, hogy , az európai roma 

keretstratégia — fényében" 
megkezdődhet az egyeztetés 
— tájékoztatott az államtitkár. 

A szociális földprogram 
kapcsán a bizottság elnöke 
arról tájékoztatott, hogy az 

idén eszköztámogatásra 300 
millió forintot különítettek 
el, illetve ehhez kapcsolódó- 
an közfoglalkoztatási prog- 
ramra további 1,1 milliárd 

  

rendelkezésre. 
Mindez azt jelenti, hogy a 
települési önkormányzatok 
legfeljebb 4 millió forintot 
igényelhetnek eszköztámo- 
gatásra a település élelmi- 
szerszükségletének  kielégi- 
tése érdekében végzett állat- 
és növénytermesztéshez. Az 
ehhez kapcsolódó támoga- 
tási összeget pedig az hatá- 
rozza meg, hogy mennyi 
közmunkást foglalkoztatnak 
a programban. Az államtit- 
kár felhívta arra is a figyel- 
met, hogy a pályázat elbírá- 
lása során plusz pontokat le- 
het szerezni, amennyiben ro- 
ma származású munkaválla- 
lókat vonnak be a program- 
ba. Kiemelte, az eddigi prog- 
ramoktól eltérően a telepü- 
lési önkormányzat mellett a 
helyi cigány kisebbségi ön- 
kormányzatok is pályázhat- 
nak, ennek feltétele azonban 

a települési önkormányzattal 

forint áll 

LD 

való együttműködés meg- 
léte. 

Farkas Flórián, a bizott- 

ság társelnöke örömét fejez- 
te ki annak jeléül, hogy a tár- 
cák államtitkári szinten kép- 
viseltetik magukat a bizott- 
ság ülésén, mint fogalma- 

zott, ez számára igen meg- 
nyugtató. Mint mondta, a 
kormányoldal és a roma ön- 
kormányzat is készen áll a 
keretmegállapodásban fog- 
laltak végrehajtására. 

Az Országos Roma Ön- 
kormányzat elnöke kifejtet- 
te, hogy az előttük álló idő- 
szak egyik feladata az, hogy 

kidolgozzák a minisztériu- 
mok részére, mire van szük- 

ség szakterületenként. 
Az elnök kiemelte, a prog- 

ramok végrehajtásának el- 
lenőrzésére létrehoztak egy 
monitoring hatásvizsgálati 
irodát, amely folyamatosan 
beszámol majd a közvéle- 
ménynek a romákat érintő 
programok finanszírozásáról 
is. Ezt támogatandó pedig 
tervezik egy roma közlöny 
kiadását Is. 

HÁTTÉR 

2010. október 5-én meg- 
alakult a Társadalmi Fel- 

zárkózási és Cigányügyi 

  

2011. július



Tárcaköú  Bizjottság,  mely
nek munkájűban űz állam
titkárság,  a  Központi  Sta
tiszíikaí Hívatal elnöke, va
lamint a Miniszterelnökség
képviselője vesz rés7k A Bi

zottság elnöke Balog Zoltán
társadalmi   felzárkózásért

fielelős  államtitkár,  társel
nöke pedig Farkas Flórián,
az Országos  Roma Önkor
mányzat elnökeL

A       mélyszegénységben
élők, a hátrányos helyzetű
ek, eben  belül a cigányság
ügyének  képviseletére  ala
kult meg a biz;otiság. A kor
mányzati  struktúra  részét
képe@ő  testület  munkacso

porűai közös  előterjesztése
ket dolgoz]'iak ki. Cél, hogy
öss@ehangoüák a hátrányos
helyzetűeket  érintő  keúe
ményebéseket.  A  bizottság

fieladatai  köbé  tartoük  a
hosszú távú nemqeti straté

gia megalkotása, ez alo[pján
pedig  egy  rövidtávú  akció
terv  kidolgoaása, amely ki

fiejezetten  a cigányság és  a
mélyszegénységben      élők

életkörülményeinek,  társa
dalmi helyz€tének és ínteg
rációjának javítását célozza
me8.

A bizottság f;eladaía, hogy
öss&ehangolja, generáüa és
irányítsa  azokat  a  progra
mokat,   melyek   egyszerre

próbálják  a  gazdasági  nö
vekedést beindítani, és a te
rületi, szociális vagy etnikai
szempontból       hátrányos
helyzetűekfielemelkedésétis
szolgáüák.

A  Cigányügyi  Tárcaköú
Biwttság f ieladalkörébe tar
tozjk többek közjjti, hogy ja
vaslatotteszaKormányszá
mára  a  társadalmi  fielqár
kó&ás  hosszú  távú  nemseti
stratégiájának,  és  az  alap

ján évente rövid távú akció
tervének      kidolgozására,
maód  koordináüa  és figye
lemmel kíséri a stratégia és
akcióterv      végrehajtását.
Emellett koordínáua és  ér
tékeli a cigányság és a mély
szegénységben   élő   sqemé
lyek    életkörülményeinek,

2011.   iúlius

SAJTŐKöZLEMÉNY

Kihirdették a KIMminiszter nemzetiségi

tanulmányi ösztöndíjának nyerteseit

Tíz fiatal nyerte el a közigazgatási és igazságügyi
miniszter  márciusban  meghirdetett  Nemzetiségi
"nulmányi Ösztöndíját. "mmfzcsáas 7Ebor a kisebb
séö önkormányzatok vezetőinek a program bejelen
tésekor  azt  mondta:  az  anyanyel`ű  és  kétnyelvű
nemzetiségi  középisko]ák  diákjai  számára  azért
hozták létre a havi 60 ezer forintos ösztöndíjat, mert
így kívánják segíteni azokat a tehetséges fiatalokat,
aldk eset]eg a lakóhelyük távolsága miatt vagy anya

ö okokból nem tudnak egyetemEe, fiíiskolára menni.

Nikf.fhi#U#T%iffL#ÓvláriÁTIT##
Iskola, Gimnázium és Diákofthon a3udapest); Szlovák
TánításiNyelvűÓvoda,Általánoslskola,Gimnáziumés
Diákotthon @udapest); Magyarorszári Nérnetek Áltar

F#tfteáLrigFjngEgffi#K#é#|ay3gui%
Nemzetiségi Gimnázium a3udapest); Német Némzeti

#jGfium.stk5iguéGgiqmf#ji:o,ürv.:

#o'##áLÍLKEíi':gT#Tg#+E
O'écs); Friedrich Sdhiller Gimnázíum Szákközépiskola
és Kollégium a'ilisvörösvár); Lovassy ljászló Ginmá
zium (Vjszprém) jelölt összesen 23 diákot, közülük ti
zen nyerték el a KIMminiszter ösztöndíját. A havi 60
ezer  fritot  szeptembertől  két  éven  át  folyósíü.ák  a
n|reróeseknek.Azújpályázatotjövőáprilisközpéighir
deti meg a F"

Ajelentkezés eg)rik féltétele az előző tanulmányi év
végén pytütott, legalább 4.00es átiagú tamilmán)ri telje
sitményvolt.

Bud" 2011. július 4.

Közigazgatásí és lgazságüg)ú Miniszóérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 24.

tel.: +36 (1) 795  16 76

email: saitoí@1rim.mv.hu

társadalmi  helyzetének  ja
vításával,  valamint  társa
dalmi  integrációjának  elő
segítésével kapcsolaios kor
mánywti  f;eladatok  végre
hajtását. Segíti az egyes mi
nisztériumok,  államtitkár
ságok  táysadalmi fielzáykó
zással    kapcsolatos    tevé
kenységének   össöehango

LD

lását. Javaslatot tesz a kor
mány számára a társadalmi

f ;elöárkózással  kapcsolatos
feladatok      fiorrásigények
össbehangolt terveöése, és a

pénzfelhasmálás   ellenőr
Öése tárgyában. A Bizottság
szükség szerint, de legalább
negyedéveníe egysber ülése

zl'A

Fotók: V7arsányi Márta, Horváíh Balázs
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Tárcaközi Bizottság, mely- 
nek munkájában tíz állam- 
titkárság, a Központi Sta- 

tisztikai Hivatal elnöke, va- 

lamint a Miniszterelnökség 
képviselője vesz részt. A Bi- 
zottság elnöke Balog Zoltán 
társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkár, társel- 
nöke pedig Farkas Flórián, 
az Országos Roma Önkor- 
mányzat elnöke. 

A mélyszegénységben 
élők, a hátrányos helyzetű- 
ek, ezen belül a cigányság 
ügyének képviseletére ala- 
kult meg a bizottság. A kor- 
mányzati struktúra részét 
képező testület munkacso- 
portjai közös előterjesztése- 
ket dolgoznak ki. Cél, hogy 
összehangolják a hátrányos 
helyzetűeket érintő kezde- 
ményezéseket. A bizottság 
feladatai közé tartozik a 
hosszú távú nemzeti straté- 
gia megalkotása, ez alapján 
pedig egy rövidtávú akció- 
terv kidolgozása, amely ki- 
fejezetten a cigányság és a 
mélyszegénységben — élők 

  

életkörülményeinek, társa- 
dalmi helyzetének és integ- 
rációjának javítását célozza 
meg. 

A bizottság feladata, hogy 
összehangolja, generálja és 
irányítsa azokat a progra- 
mokat, melyek egyszerre 
próbálják a gazdasági nö- 
vekedést beindítani, és a te- 

rületi, szociális vagy etnikai 
szempontból —— hátrányos 
helyzetűek felemelkedését is 
szolgálják. 

A Cigányügyi Tárcaközi 
Bizottság feladatkörébe tar- 
tozik többek között, hogy ja- 
vaslatot tesz a Kormány szá- 
mára a társadalmi felzár- 
kózás hosszú távú nemzeti 
stratégiájának, és az alap- 
ján évente rövid távú akció- 
tervének — kidolgozására, 
majd koordinálja és figye- 
lemmel kíséri a stratégia és 
akcióterv  — végrehajtását. 
Emellett koordinálja és ér- 
tékeli a cigányság és a mély- 
szegénységben élő szemé- 
lyek életkörülményeinek, 

    

2011. július 

  

deti meg a KIM. 

sítmény volt. 

Budapest, 2011. július 4.   

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Kihirdették a KIM-miniszter nemzetiségi 
tanulmányi ösztöndíjának nyerteseit 

Tíz fiatal nyerte el a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter márciusban meghirdetett Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíját. Navracsics Tibor a kisebb- 
ségi önkormányzatok vezetőinek a program bejelen- 
tésekor azt mondta: az anyanyelvű és kétnyelvű 
nemzetiségi középiskolák diákjai számára azért 
hozták létre a havi 60 ezer forintos ösztöndíjat, mert 
így kívánják segíteni azokat a tehetséges fiatalokat, 
akik esetleg a lakóhelyük távolsága miatt vagy anya- 
gi okokból nem tudnak egyetemre, főiskolára menni. 

Az ösztöndíj-programra összesen 16 intézmény: 
, Nikola Tesla" Szerb Tanítási Nyelvű Ovoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Diákotthon (Budapest); Szlovák 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Diákotthon (Budapest); Magyarországi Németek Álta- 
lános Művelődési Központja Egységes Iskola (Baja); 
Tamási Aron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű 
Nemzetiségi Gimnázium (Budapest); Német Nemzeti- 
ségi Gimnázium és Kollégium (Budapest); Horvát 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 
(Budapest); , Nikolae Balcescu? Román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium (Gyula); Koch Valéria 
Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
(Pécs); Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium (Pilisvörösvár); Lovassy László Gimná- 
zium (Veszprém) jelölt összesen 23 diákot, közülük tí- 
zen nyerték el a KIM-miniszter ösztöndíját. A havi 60 
ezer forintot szeptembertől két éven át folyósítják a 
nyerteseknek. Az új pályázatot jövő április közepéig hir- 

A jelentkezés egyik feltétele az előző tanulmányi év 
végén nyújtott, legalább 4.00-es átlagú tanulmányi telje- 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

tel.: 136 (1) 795 16 76 
e-mail: sajtokgdkim.gov.hu     

társadalmi helyzetének ja- 
vításával, valamint társa- 

dalmi integrációjának elő- 
segítésével kapcsolatos kor- 
mányzati feladatok végre- 
hajtását. Segíti az egyes mi- 
nisztériumok, államtitkár- 

ságok társadalmi felzárkó- 
zással kapcsolatos tevé- 
kenységének összehango- 

lását. Javaslatot tesz a kor- 
mány számára a társadalmi 
felzárkózással kapcsolatos 
feladatok forrásigények 
összehangolt tervezése, és a 
pénzfelhasználás ellenőr- 
zése tárgyában. A Bizottság 
szükség szerint, de legalább 

negyedévente egyszer ülése- 
zik. 

Fotók: Varsányi Márta, Horváth Balázs 
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Romák és barátaik

szerezhessenek.

Idén nyáron összesen több
mint  110 diák és  angol sza
kos tanár vett részt a nagy
követség által támogatott ro
leranciaoktatás  angol  nyel
ven keresztül és a. Romák és
Óczráfczj.k   elnevezésű   nyári

táborokban    Balatonlellén.
Mindkét    táborban    angol
nyel\ű programokon vettek
részt  a  diákok  és  mindezt
multikulturáli s közegben tet
ték. A tábori programok kö
zött  szerepelt  angol  nyelvi
oktatás és számos olyan ha

gyományos  tábori  program,
ainelyek keretében a diákok
nak alkalmuk nyílt az angol
nyelv mindemapi szituáció
kon keresztüli gyakorlására,
illetve  aiTa,  hogy  barátokat
szerezve egymás kultúrái és
nemzetei között hidakat épít
senek.
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Háttér

A Romák  és  barátaik tÉlboíK
először 2008ban került meg
rendezésre, annak a törekvés
nek   a  részeként,   hogy   az
EgyesültÁllamokBudapesti
Nagykövetségének   segítsé

gére  legyen  Magyarország
nak a roma lakosság integrá
ciójában.   A  nagykövetség
Külkapcsolatok Osztálya  és
Regionális Angol Nyelvtaní
tási  lrodája  által  szervezett
és  szponzorált július  916i
és  a július  1623i  balaton
lellei táborban idén közel 65
roma és  nem roma magyar
diák és tanár vett részt.

Az   egyenként   egyhetes,
két  tumusban  megrendezett
táborban roma és nem roma
számazású   Magyarorszá

gon tanuló,1113 éves gye
rekek, valamint angol szakos
tanáraik  angol  nyelvi  tábo
rozáson vettek részt, amely
nek célja mind  a kölcsönös
tolerancia,   mind   az   angol
nyelvi készségek fejlesztése.
Az  idei  év táborozói  az or

szág  minden  tájáról  érkez
tek.

Amellett,  hogy játékokon
és interaktív feladatokon ke
resztül  angol  nyelvet  tanul
tak,  a  diákok  a  dráma  és
táncpedagógia   foglalkozá
sok keretein belül hagyomá
nyos roma táncokkal és nép
mesékkel   is   megismerked
tek.  Tábori  napirendjükben
voltak    angol    nyelvórák,
amerikai   sportok,   kézmű
vesség,  amerikai  vendégok
tatók által vezetett drámape
dagógia,    néptánc,    illetve
más,  szintén  angol  nyel\ű
társas   foglalkozások,   me
lyek   az   egymással,   illetve
táboroztatóikkal  való  angol
nyelvű  érintkezésre  sarkall
ták őket. A foglalkozásokon
egyetemisták,   illetve   fiatal
magyar és amerikai pedagó

gusok segédkeztek.

A tábor a képzésre, új kul
túrák megismerésére és egy
más  elfogadására  egyaránt
összpontosított.  A tábor  an

LD 2011.   iúlius
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Romák és barátaik 
Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége idén is megrendezte Romák és barátaik 

című táborát. A kétszer egyhetes tábori program fő célja az volt, hogy lehetőséget adjon roma 
és nem roma származású fiatalok és tanáraik számára arra, hogy az angol nyelven keresztül 
megismerhessék az amerikai kultúra változatosságát, és interkulturális tapasztalatokat 
szerezhessenek. 

ág. 

Mi A 

Idén nyáron összesen több 
mint 110 diák és angol sza- 
kos tanár vett részt a nagy- 
követség által támogatott 70- 
leranciaoktatás angol nyel- 
ven keresztül és a Romák és 
barátaik elnevezésű nyári 
táborokban Balatonlellén. 
Mindkét táborban angol 
nyelvű programokon vettek 
részt a diákok és mindezt 
multikulturális közegben tet- 
ték. A tábori programok kö- 
zött szerepelt angol nyelvi 
oktatás és számos olyan ha- 
gyományos tábori program, 
amelyek keretében a diákok- 
nak alkalmuk nyílt az angol 
nyelv mindennapi szituáció- 
kon keresztüli gyakorlására, 
illetve arra, hogy barátokat 
szerezve egymás kultúrái és 
nemzetei között hidakat épít- 
senek. 
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Háttér 

A Romák és barátaik tábor 
először 2008-ban került meg- 
rendezésre, annak a törekvés- 
nek a részeként, hogy az 
Egyesült Államok Budapesti 
Nagykövetségének . segítsé- 
gére legyen Magyarország- 
nak a roma lakosság integrá- 
ciójában. A nagykövetség 
Külkapcsolatok Osztálya és 
Regionális Angol Nyelvtaní- 
tási Irodája által szervezett 
és szponzorált július 9—16-i 
és a július 16—23-i balaton- 
lellei táborban idén közel 65 
roma és nem roma magyar 
diák és tanár vett részt. 

Az egyenként egyhetes, 
két turnusban megrendezett 
táborban roma és nem roma 
származású Magyarorszá- 

    
gon tanuló, 11—13 éves gye- 
rekek, valamint angol szakos 

tanáraik angol nyelvi tábo- 
rozáson vettek részt, amely- 
nek célja mind a kölcsönös 
tolerancia, mind az angol 
nyelvi készségek fejlesztése. 
Az idei év táborozói az or- 

szág minden tájáról érkez- 
tek. 

Amellett, hogy játékokon 
és interaktív feladatokon ke- 
resztül angol nyelvet tanul- 
tak, a diákok a dráma- és 

táncpedagógia foglalkozá- 
sok keretein belül hagyomá- 
nyos roma táncokkal és nép- 
mesékkel is megismerked- 
tek. Tábori napirendjükben 
voltak angol nyelvórák, 
amerikai sportok, kézmű- 
vesség, amerikai vendégok- 
tatók által vezetett dc$úmape- 
dagógia, néptánc, illetve 
más, szintén angol nyelvű 
társas foglalkozások, me- 

lyek az egymással, illetve 
táboroztatóikkal való angol 
nyelvű érintkezésre sarkall- 
ták őket. A foglalkozásokon 
egyetemisták, illetve fiatal 
magyar és amerikai pedagó- 
gusok segédkeztek. 

A tábor a képzésre, új kul- 
túrák megismerésére és egy- 
más elfogadására egyaránt 
összpontosított. A tábor an- 

  

  LD 
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gol  nyelvtanárának  feladata
a  táborozók  magas  színvo
nalú     oktatása,     valamint
olyan   toleranciára   nevelő
módszerek  tanítása  a  taná
roknak,  amelyeket  munká

juk során hatékonyan alkal
mazhatnak.

Roma fiatalokkal
is dolgozó.    .

mai#á%skzagl

szakmai
továbbképzési

lehetősége

Hét magyarországi általános
iskolában  tanító  angoltanár
van   a   nyári   táborokban,
többségük  roma  osztályok
kal  dolgozik.  Egy  iskolából
egy tanárt fogad a program,
számukra egyhetes, az ame
rikai   kultúrával   foglalkozó
módszertani  képzést,   vala
mint szállást és teljes ellátást
kínál  a  program.  A  képzés
elméletre    és    gyakorlatra
épült, amit a tanárok tapasz
talati  tanulással   sajátítottak
el. A vezető angoltanár meg
ismertette a résztvevőket to
leranciára  nevelő  gyakorla
tokkal,  amelyeket a tanárok
a  saját  óráikon  is  könnyen
használhamak. A képzés vé

gén a tanárok oklevelet kap
tak, így új  ismeretekkel fel
vértezve    vághatnak    neki
szeptemberben  a  tmévnek.
A  tábor  alatt  megtanult  iz

galmas módszerek arra ösz
tönzik  a  gyerekeket,   hogy
legyenek elfogadóbbak egy

2011.   iú'ius

mással, tanáraikkal és az is
kolával szemben.

Toleranciaoktatás
angol nyelven

keresztül

A  Tíoleranciaoktatás   angol
nyelven keresztül eheNeziésű
tábor  először  2006ban  ke
rült  megrendezésre.  Az  el
múlt  években  tíz  országból

j,öttek  diákok,  idén  például
Esztországból,  Koszovóból,
Litvániából,    Montenegró
ból,   Romániából,   Szerbiá
ból, Szlovákiából és Szlové
niából.

A  tábort  Amerikából   és
Magyarországról    érkezett
tanárok és pedagógusok cso

portja vezeti. A táborvezető
felügyelete  alatt  számos  te
vékenységet   és   programot
terveztek  és  tartottak  a  ta
nárok és  a diákok számára:
népszerű  amerikai  és  nem
zetközi  sport  és  kézműves
foglakozásokat,  illetve  bé
ketiéningeket  vezettek,  va
lamint  angol  nyelvórákat  is
tartottak,  amelyek  földrajzi
és     kulturális     tematikája
Amerikát  ismertette  meg  a
résztvevőkkel.      Esténként
kincsvadászat,   kaszinó,   is
kola  bemutató,   sorverseny,
séta,   KiMitTud   és   disz
kó volt a program.  Emellett
a  résztvevők  egynapos   ki
rándulást  tettek  Tihanyban,
megnézték   Balatonszeme
sen a Latinovits Múzeumot,
a Posta Múzeumot, a temp

lomot és a kikötőt, a Bagoly
várat. A drámaórákon tanul
tak nem vesztek kárba, a ta
nulók színdarabot adtak elő,
fiitárjátékoztak,   sorverseny
keretében  bizonyíthatták  ál
lóképességüket  és  K  Mit
Tud?on  mutathatták  meg
tehetségüket.   Részvételük
kel önkéntes munka kereté
ben   a  balatonlellei   strand

padjai  és  mászókái  is  meg
újultak.

A   New   York   Citybeli
DNAWorks      munkatársai
motiváló   hatású   tanárto
vábbképző    műhelyfoglal~
kozásaikon  kisebbségi  kér
désekkel, multikulturális ok
tatással és közösségépítéssel
foglalkozó   módszertani   és

problémamegoldó   képessé
geik   fejlesztésében   segítet
tek  a  tanároknak.  Ezek  az
aktív  foglalkozások  a  kul
túráról,   etnikai   identitásról,
bőrszínrő l,  osztályhelyzetről

zetű diákok és tanáraik olyan
elfogadó,   erős   közösséget
hoztak  létre,  amely  jobban
elő  tudja  mozdítani  a  tole
ranciát,  a  békességet  és  az
egyenlő jogokat.

A táborokba felvételt nyert
csoportok számára a részvé
tel teljesen ingyenes volt, be
leértve  az  angol  nyelvi  órá
kat, az oda és visszautazást,
a  szállást  és  napi  négyszeri
étkezést,  és  a  helyi  érdeke
sebbnél  érdekesebb  progra
mokat is. A táborokra kizá
rólag   csoportos  jelentkezé
seket fogadtak el. A csoport
azt jelentette, hogy egy adott
magyarországi   oktatási   in
té2ményben  oktató  angolta
nár és öt 1113 éves, angolul

tanuló  diákjuk alkottak egy

jelentkező  csoportot.  A je
lentkezéskor első körben az
angol   szakos   tanár   angol
nyel\ű önéletrajzát és moti
vációs levelét várták, amely

és önazonosságról, valamint
alulról  jövő   kezdeménye
zésekről folytatott élénk, sti
muláló beszélgetés eket ered
ményeztek.

A  tábor  zárásáként  a  ta
nárok létrehoztak egy online
felületet, ahol a tábor után is
tudják  folytatni  a  munkát.
Az egyhetes táborozás után,
amelynek során sok új barát
ság született, hátrányos hely

LD

ben  elő  kellett  adri,  hogy
miért  is  lenne  hasznos  szá
mára, illetve diákjai számam
az adott tábor.

A    budapesti    Amerikai
Nagykövetség   utánkövető

programokat is fog szervez
ni,  hogy  segítsen  a  tehetsé

ges  emberekből  álló  közös
ségnek  továbbvinni  a  tábor
üzenetét  és  cselekedni  saját
kömyezetükben.
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gol nyelvtanárának feladata 
a táborozók magas színvo- 
nalú oktatása, valamint 

olyan toleranciára nevelő 
módszerek tanítása a taná- 

roknak, amelyeket munká- 

juk során hatékonyan alkal- 
mazhatnak. 

Roma fiatalokkal 
is dolgozó 

magyarországi 
tanárok 
szakmai 

továbbképzési 
lehetősége 

Hét magyarországi általános 
iskolában tanító angoltanár 
van a nyári táborokban, 
többségük roma osztályok- 
kal dolgozik. Egy iskolából 
egy tanárt fogad a program, 
számukra egyhetes, az ame- 
rikai kultúrával foglalkozó 
módszertani képzést, vala- 
mint szállást és teljes ellátást 
kínál a program. A képzés 
elméletre és gyakorlatra 
épült, amit a tanárok tapasz- 
talati tanulással sajátítottak 
el. A vezető angoltanár meg- 
ismertette a résztvevőket to- 
leranciára nevelő gyakorla- 
tokkal, amelyeket a tanárok 
a saját óráikon is könnyen 
használhatnak. A képzés vé- 
gén a tanárok oklevelet kap- 
tak, így új ismeretekkel fel- 
vértezve vághatnak neki 
szeptemberben a tanévnek. 
A tábor alatt megtanult iz- 
galmas módszerek arra ösz- 
tönzik a gyerekeket, hogy 

legyenek elfogadóbbak egy- 
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mással, tanáraikkal és az 15- 

kolával szemben. 

Toleranciaoktatás 
angol nyelven 

keresztül 

A Toleranciaoktatás angol 
nyelven keresztül elnevezésű 
tábor először 2006-ban ke- 
rült megrendezésre. Az el- 
múlt években tíz országból 
jöttek diákok, idén például 
Esztországból, Koszovóból, 

Litvániából, Montenegró- 
ból, Romániából, Szerbiá- 
ból, Szlovákiából és Szlové- 
niából. 

A tábort Amerikából és 
Magyarországról . érkezett 
tanárok és pedagógusok cso- 
portja vezeti. A táborvezető 
felügyelete alatt számos te- 
vékenységet és programot 
terveztek és tartottak a ta- 
nárok és a diákok számára: 
népszerű amerikai és nem- 
zetközi sport- és kézműves 
foglalkozásokat, illetve bé- 

ketréningeket vezettek, va- 
lamint angol nyelvórákat is 
tartottak, amelyek földrajzi 
és kulturális tematikája 
Amerikát ismertette meg a 
résztvevőkkel. — Esténként 
kincsvadászat, kaszinó, 1s- 

kola bemutató, sorverseny, 

séta, Ki-Mit-Tud és disz- 
kó volt a program. Emellett 
a résztvevők egynapos ki- 
rándulást tettek Tihanyban, 
megnézték Balatonszeme- 
sen a Latinovits Múzeumot, 

a Posta Múzeumot, a temp- 

lomot és a kikötőt, a Bagoly- 
várat. A drámaórákon tanul- 
tak nem vesztek kárba, a ta- 

nulók színdarabot adtak elő, 
futárjátékoztak, sorverseny 
keretében bizonyíthatták ál- 
lóképességüket és Ki Mit 
Tud?-on mutathatták meg 
tehetségüket. Részvételük- 
kel önkéntes munka kereté- 
ben a balatonlellei strand 
padjai és mászókái is meg- 
újultak. 

A New York City-beli 
DNAWorks munkatársai 
motiváló hatású tanár-to- 
vábbképző műhelyfoglal- 
kozásaikon kisebbségi kér- 
désekkel, multikulturális ok- 

tatással és közösségépítéssel 
foglalkozó módszertani és 
problémamegoldó képessé- 
geik fejlesztésében segítet- 
tek a tanároknak. Ezek az 
aktív foglalkozások a kul- 
túráról, etnikai identitásról, 

bőrszínről, osztályhelyzetről 

és önazonosságról, valamint 
alulról jövő kezdeménye- 
zésekről folytatott élénk, sti- 
muláló beszélgetéseket ered- 
ményeztek. 

A tábor zárásaként a ta- 
nárok létrehoztak egy online 
felületet, ahol a tábor után is 

tudják folytatni a munkát. 
Az egyhetes táborozás után, 

amelynek során sok új barát- 
ság született, hátrányos hely- 

LD 

zetű diákok és tanáraik olyan 
elfogadó, erős közösséget 
hoztak létre, amely jobban 
elő tudja mozdítani a tole- 
ranciát, a békességet és az 

egyenlő jogokat. 

A táborokba felvételt nyert 
csoportok számára a részvé- 
tel teljesen ingyenes volt, be- 
leértve az angol nyelvi órá- 
kat, az oda- és visszautazást, 
a szállást és napi négyszeri 
étkezést, és a helyi érdeke- 

sebbnél érdekesebb progra- 
mokat is. A táborokra kizá- 
rólag csoportos jelentkezé- 
seket fogadtak el. A csoport 
azt jelentette, hogy egy adott 
magyarországi oktatási in- 
tézményben oktató angolta- 
nár és öt 11—13 éves, angolul 
tanuló diákjuk alkottak egy 
jelentkező csoportot. A je- 
lentkezéskor első körben az 
angol szakos tanár angol 
nyelvű önéletrajzát és moti- 
vációs levelét várták, amely- 

  

ben elő kellett adni, hogy 

miért is lenne hasznos szá- 

mára, illetve diákjai számara 
az adott tábor. 

A budapesti Amerikai 
Nagykövetség utánkövető 
programokat is fog szervez- 
ni, hogy segítsen a tehetsé- 

ges emberekből álló közös- 
ségnek továbbvinni a tábor 
üzenetét és cselekedni saját 
környezetükben. 
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Els@Hépések
Jászfényszarun

lJniós támogatásból úi munkaer`őpiaci
integrációs programot tudnak megvalósítani
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Akonstrukció célja az alaláskeresők vagy ináktív em         >  kulcskom
csony  foglalkoztatási  esély
lyel  rendelkező,  munkavál
lalásukban  korlátozott  em
berek   önálló   életvitelének,
foglalkoztathatóságának  és
társadalmi   integrációj ának

javítása,   illetve   a   képzési
programokba  való  bekap
csolódás elősegítése,  egyéri
fejlesztési  terveken  keresz
tül.

A  program  célcsoportját
csak olyan,  a projektbe tör
ténő  bevonásának  időpont

jában   18.   életévüket  betöl
tött,   illetve   a  rá   irányadó
öregségi  nyugdíjkorhatárt  5
éven  belül  el  nem  érő  sze
mélyek   alkothatják,    akik
munkanélküli      ellátásban
nem részesülő regisztrált ál

berek   és   alacsony   iskolai
végzettségűek, vagy elavult,
nem piacképes  szakképzett
séggel rendelkeznek. A cél
csoporton  belül  is  felülrep
rezentáltak a romák és a nők.

A projekt  keretében  több
tevékenység megvalósul :

>  egyénre   szabott   fej
lesztési és szolgáltatási
teiv készítése és a szol

gáltatási  tervben  meg
fogalmazott  esetkeze
lési  lépések  végrehaj
tása

>   szociális, állampolgári,
munkavállalói és önál
ló  életvezetési  készsé

gek erősítése
>  tanulási és munkamo

tiváció erősítése

LD

petenciák
fejlesztése

®1.      írás'
olvasás
számtani
műveletek
végzése,
megértés,
beszéd,
kreatív

gondolko
dás,    dön
téshozatal,

probléma
megoldás,
hatékony
tanulás, fe
lelősség'

önértéke
lés' együtt
működés)

>   az      állás
keresés
munkavál
lalás,  tanu
lás     során
kialakult
rossz    be

A konferenciának vendége volt

aEaő#'o°~s".:'#araángkgoyr:Í:}zkaétp:j::]k%,
aki beszédél)en üdvözö[te

a nyertes i)ályázatot

idegződé
sek   megváltoztatását
segítő programok

>  mentális   állapotjavító

programok
>   a  személy  elhelyezke

dését   gátló   alapvető

problémáját   kiküszö
bölő segítségek biztosí

tása  ®1.   egészségügyi
ellátásokhoz jutás segí
tése, pályaalkalmas sági
vizsgálat, rehabilitációs

programok  elérhetővé
tétele, gyemekek nap
közbeni ellátásához va
1ó hozzájutás segítése

2011.   iúlius

PROGRAM 
  

Első lépések 
Jászfényszarun 

Uniós támogatásból új munkaerő-piaci 
integrációs programot tudnak megvalósítani 

Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumban a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társasággal 53.985.710.—- Ft uniós támogatást nyert az , Első lépés" - alacsony foglalkoztatási 
eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai című pályázati 
kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. 

A konstrukció célja az ala- 
csony foglalkoztatási esély- 
lyel rendelkező, munkavál- 
lalásukban korlátozott em- 
berek önálló életvitelének, 

foglalkoztathatóságának és 

javítása, illetve a képzési 

programokba való bekap- 
csolódás elősegítése, egyéni 
fejlesztési terveken keresz- 
tül. 

A program célcsoportját 
csak olyan, a projektbe tör- 
ténő bevonásának időpont- 
jában 18. életévüket betöl- 
tött, illetve a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 
éven belül el nem érő sze- 
mélyek alkothatják, akik 
munkanélküli ellátásban 
nem részesülő regisztrált ál- 

láskeresők vagy inaktív em- 
berek és alacsony iskolai 
végzettségűek, vagy elavult, 
nem piacképes szakképzett- 
séggel rendelkeznek. A cél- 
csoporton belül is felülrep- 
rezentáltak a romák és a nők. 

A projekt keretében több 
tevékenység megvalósul: 

7 egyénre szabott fej- 
lesztési és szolgáltatási 
terv készítése és a szol- 
gáltatási tervben meg- 
fogalmazott esetkeze- 
lési lépések végrehaj- 
tása 

7 szociális, állampolgári, 
munkavállalói és önál- 
ló életvezetési készsé- 
gek erősítése 

7 tanulási- és munkamo- 
tiváció erősítése 

    

) szérHENYI TÉRY 

    

  

7 kulcskom- 

petenciák 
fejlesztése 
(pl. írás, 

olvasás, 

számtani 
műveletek 
végzése, 
megértés, 
beszéd, 

kreatív 
gondolko- 
dás,  dön- 
téshozatal, 
probléma- 
megoldás, 
hatékony 
tanulás, fe- 
lelősség, 
önértéke- 
lés, együtt- 

működés) 
az  állás- 
keresés, 
munkavál- 
lalás, tanu- 

lás során 
kialakult 
rossz  be- 
idegződé- 
sek megváltoztatását 
segítő programok 
mentális állapotjavító 
programok 

  

7 a személy elhelyezke- 
dését gátló alapvető 
problémáját kiküszö- 
bölő segítségek biztosí- 

gy 

(ső lépések Jászfényszarun 

SZÉCHENYI TERV 

  

  
A konferenciának vendége volt 

Farkas Flórián országgyűlési képviselő, 
az Országos Roma Onkormányzat elnöke, 

aki beszédében üdvözölte 
a nyertes pályázatot 

tása (pl. egészségügyi 
ellátásokhoz jutás segí- 
tése, pályaalkalmassági 
vizsgálat, rehabilitációs 

programok. elérhetővé 
tétele, gyermekek nap- 

közbeni ellátásához va- 
ló hozzájutás segítése 

  

2011. július



>  munkába állással, kép
zéssel  kapcsolatos  in
fomáció, tanácsadás

>   felkészítés   az   önálló
családi életre és a mun
kavállalói   szerepre   és
ezek ös szehangolására,
a családi kompetenciák
kialakítása

>   általános   iskolai   vég
zettség   megszerzésé
nek elősegítése érdeké
ben felzárkóztató okta
tás elvégzésének támo

8atása
>   szakképzésbe  való be

kapcsolódás segítése
>   az   egyéni   fejlesztési

tervben  meghatározott
célok elérését követően
az  egyén  nyomon  kö
vetése  6  hónapon  ke
resztül

>  a   felnőttképzési   tör
vényben    meghatáro
zott intézményi  akkre
ditáció    és    program
akkreditáció  megszer
zésének támogatása

A  program  megvalósítás
időszaka:      2011.06.01.     

2012.11.30.

A   18   hónapon   át   zajló

program végére
>  45   fő  részére  Egyéri

Fejlesztési  és  Szolgál

tatási  Terv  a3FT)  ké
szül'

>  képzésekben,    trénin

geket részt vesz 45 fő,
>  a   bevont   célcsoport

80%a    az    EFTben

2011.   iúlius

rögzítetteket  sikeresen
megvalósítja.

A  projekt  nyitókonferen
ciájára  július   29én   került
sor. A résztvevőket Gyó'n.#e'
dT:.  Cseglédi  Márta pohgfi
mester köszöntötte,  a  sajtó
tájékoztatóval   egybekötött
konferencián      tudhattunk
meg  részleteket  a program
ról.

Projekt       célcsoportként
több    korosztályt   j.elöltek
meg, így a programba törté
nő   belépésükkor   18.   élet

évüket betöltötteket, illetve a
nyugdíjkorhatárt 5  éven be
lül  el  nem  érőket.  Ennek  a
viszonylag    tág    rétegnek
azon tagjai vehetnek részt a
képzésen,   akik  munkaügyi
ellátásban   nem   részesülő,
regisztrált, áktív korú embe
rek,  vagy  inaktív korúak  és
alacsony  képzettséggel,   il
letve  nem  piacképes  szak
képzettséggel  rendelkeznek.
A résztvevők körében  a ro
mák és a nők felül reprezen
tátt;5jÉva:áíépkr:z#ttszá,L

mai   vezetője.   A  program
megvalósulás    során    sze
mélyre szabott fejlesztési és
szolgáltatási  terv  készül,  és
az  abban  megfogalmazott

:Sák::%[.éígé:ésszeokcx#:!:
lampolgári,   munkavállalói
és önálló életviteli készségek
erősítését  irányozzák  elő,  a
tanulási és munkamotiváci
ót erősítik, a kulcskompeten

ciákat fejlesztik,  az álláske
resés,  munkavállalás,  tanu
lás során kialakult rossz be
idegződéseket       próbálják
megváltoztatni,      valamint
mentális  állapotjavító  prog
ramok is alkotj.ák a program
egészét. A személy elhelyez
kedését gátló, alapvető men
tális   problémái
nak  kiküszöbö
lésében  is  segí

tenek,  és  az  ál
talános    iskolai
végzettség meg
szerzésében    is
segítséget   nytu.
tanak.   A  prog
ram    megvaló
sulása   során   a
szakképzésbe
való   bekapcso
lódást     segítik,
valamint         az
egyén   nyomon
követése  folyik,
az  azt  követő  6
hónapban        
mondta  a  szák
mai vezető.

osztályos   kérdés,   nemcsak
az   19701980as  korosztály

esetében,   hanem   az   1990
után születettek körében is.

A szakmai fórumon a pro

jektben  résztvevők  örömü
ket  fejezték  ki,  hogy  részt
vehetnek a programban,  ki
emelték,   hogy   a  program
nem csupán a tanulmányaik
befejezéséhez,  a  szakmata
nuláshoz jáiul hozzá, hanem
olyan  képességek  elsaj.átítá
sához is, amelyek a minden
napjaikat  is  segíteni  fog).ák.

Ari  a jövőbeni  teiveket  il
leti,   elhangzott,   hogy   leg
inkább kereskedelmi és szo
ciális jellegű,  gépkezelői  és
takaritó munkát szeretnének
végezri, de a megszerzett is
meretek tekintetében  a  szo
ciális  gondozási,  házi  gon
dozási  munkákba  is  bekap
csolódnának.

A konferencia további ré
szében  a  programot,  annak
szakmai   tervét,   illetve   ki
sebb lépéseit mutatták be, az
egyes   szakértők,   szakmai
vezetők  és   közreműködők
segítségével.  Az  ezt  követő
szakmai fórumon többek kö
zött  az  általános  problémá
kat   is   elemezték,   melyek
szükségessé  tették  a  prog
ram megvalósítását, így pél
dául elhangzott, hogy ismét

problémát  j.elent  az   ún.   8

LD

A projektről  és  a megva
lósítókról az alábbi honlapo
kon olvashamak:

www.iaszfenvszam.hu
~.bedekovich.hu

Kapcsolat:
Já&énoy=S=;##S
5 126 Jászfényszaru,

Szábadság tér 1 .

Telefon:
06 57 522170 /  101

Email:

iaszfenvszaruí@,vnet.hu
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; munkába állással, kép- 
zéssel kapcsolatos in- 
formáció, tanácsadás 

; felkészítés az önálló 
családi életre és a mun- 
kavállalói szerepre és 
ezek összehangolására, 

a családi kompetenciák 
kialakítása 

p általános iskolai vég- 
Zettség megszerzésé- 
nek elősegítése érdeké- 
ben felzárkóztató okta- 
tás elvégzésének támo- 
gatása 

7 szakképzésbe való be- 
kapcsolódás segítése 

7 az egyéni fejlesztési 
tervben meghatározott 
célok elérését követően 
az egyén nyomon kö- 
vetése 6 hónapon ke- 
resztül 

; a felnőttképzési tör- 
vényben meghatáro- 
zott intézményi akkre- 
ditáció és program 
akkreditáció megszer- 
zésének támogatása 

A program megvalósítás 
időszaka: 2011.06.01. — 
2012.11.30. 

A 18 hónapon át zajló 
program végére 

p 45 fő részére Egyéni 
Fejlesztési és Szolgál- 
tatási Terv (EFT) ké- 
szül, 

2; képzésekben, trénin- 
geket részt vesz 45 fő, 

7 a bevont célcsoport 
80970-a az EFT-ben 

  

2011. július 

rögzítetteket sikeresen 
megvalósítja. 

A projekt nyitókonferen- 
ciájára július 29-én került 
sor. A résztvevőket Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgár- 
mester köszöntötte, a sajtó- 

tájékoztatóval egybekötött 
konferencián — tudhattunk 
meg részleteket a program- 
ról. 

Projekt — célcsoportként 
több korosztályt jelöltek 
meg, így a programba törté- 
nő belépésükkor 18. élet- 
évüket betöltötteket, illetve a 

nyugdíjkorhatárt 5 éven be- 
lül el nem érőket. Ennek a 
viszonylag tág rétegnek 
azon tagjai vehetnek részt a 
képzésen, akik munkaügyi 
ellátásban nem részesülő, 

regisztrált, aktív korú embe- 

rek, vagy inaktív korúak és 
alacsony képzettséggel, il- 
letve nem piacképes szak- 
képzettséggel rendelkeznek. 
A résztvevők körében a ro- 
mák és a nők felül reprezen- 
táltak — tájékoztatott dr. 
Tátrai Éva, a program szak- 
mai vezetője. A program 
megvalósulás során sze- 
mélyre szabott fejlesztési és 
szolgáltatási terv készül, és 

az abban megfogalmazott 
esetkezelési lépések valósul- 
nak meg. Így a szociális, ál- 
lampolgári, munkavállalói 
és önálló életviteli készségek 
erősítését irányozzák elő, a 

tanulási- és munkamotiváci- 
ót erősítik, a kulcskompeten- 

  

ciákat fejlesztik, az álláske- 

resés, munkavállalás, tanu- 
lás során kialakult rossz be- 
idegződéseket — próbálják 
megváltoztatni, — valamint 

mentális állapotjavító prog- 
ramok is alkotják a program 
egészét. A személy elhelyez- 
kedését gátló, alapvető men- 
tális problémái- 

osztályos kérdés, nemcsak 

az 1970-1980-as korosztály 
esetében, hanem az 1990 

után születettek körében is. 

A szakmai fórumon a pro- 
jektben résztvevők örömü- 
ket fejezték ki, hogy részt 

vehetnek a programban, ki- 
emelték, hogy a program 
nem csupán a tanulmányaik 
befejezéséhez, a szakmata- 

nuláshoz járul hozzá, hanem 
olyan képességek elsajátítá- 
sához is, amelyek a minden- 

napjaikat is segíteni fogják. 
Ami a jövőbeni terveket il- 
leti, elhangzott, hogy leg- 
inkább kereskedelmi és szo- 
ciális jellegű, gépkezelői és 
takarító munkát szeretnének 
végezni, de a megszerzett is- 
meretek tekintetében a szo- 
ciális gondozási, házi gon- 
dozási munkákba is bekap- 
csolódnának. 

  

nak kiküszöbö- 

lésében is segí- 
tenek, és az ál- 

talános iskolai 
végzettség meg- 
szerzésében is 
segítséget nyúj- 
tanak. A prog- 
ram  megvaló- 
sulása során a 

szakképzésbe 
való bekapcso- 
lódást segítik, 

valamint az 
egyén nyomon 
követése folyik, 

az azt követő 6 
hónapban — 
mondta a szak- 

mai vezető. 

A konferencia további ré- 
szében a programot, annak 
szakmai tervét, illetve ki- 
sebb lépéseit mutatták be, az 

egyes szakértők, szakmai 
vezetők és közreműködők 
segítségével. Az ezt követő 
szakmai fórumon többek kö- 
zött az általános problémá- 
kat is elemezték, melyek 
szükségessé tették a prog- 
ram megvalósítását, így pél- 
dául elhangzott, hogy ismét 

problémát jelent az ún. 8 
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A projektről és a megva- 

lósítókról az alábbi honlapo- 
kon olvashatnak: 

www.jaszfenyszaru.hu, 

www.bedekovich.hu 
  

  

Kapcsolat: 
Jászfényszaru Város 
Önkormányzata 

5126 Jászfényszaru, 
Szabadság tér 1. 

Telefon: 

06 57 522 1709 7 101 

E-mail: 

jaszfenyszarur9vnet.hu 
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BESH  0  DROM

AGD MIAI  F

Eló'ször szerepelt a Besh o droM együttes a lengyel
országi nemzetközi világzenei fesztiválon, a Globalticán;
a tengerparti Gdyniában a,engyelország) tartott sereg
szemlén, a Kolibki parkban fe]áuított szi'npadon.

A gdyniai  fesztivál  2004.  évi  alapítás  óta a szervezők
célja egy olyan kulturális seregszemle megrendezése, amely
keretében közel hozzák a világzenét a közönséghez.

A fesztivál sokak számára elérhető, nagyon családias jel
legű, a résztvevők egy része gyemekes fiatal. A fesztivál be
lépőjének ára nagyon olcsó, a 10 euót sem éri el. Az euó

pai együttesek, énekesek mellett számos afiikai, kubai, dél
amerikai és mongol együttes is színpadra lépett.

A fesztivál kísérőprogramjaként filmvetítésen és kiállí
táson és eltölthették az idejüket az érdeklődők.  Dokumen
tumfilm vetítés keretében az afganisztáni inindennapokról is
szó volt. A látogatók mongol dorombéneket tanulhattak és
kipróbálhatták a különböző népi hangszereket is.

A Besh o droM együttes a legutóbb megjelent albumá
ról, a KGrí#nk cz/cz// c. lemezről játszott, de a mintegy másfél
órás koncert alatt a résztvevők a korábbi lemezekről is hall
hafták dalokat.

SZTIVÁLOM

Besh  o  droM

A Besh  o  droM  1999ben  alakult,  mára  a magyarországi
világzene egyik legjelentősebb képviselőj e. Az együttes ne
vének jelentése lovári cigány nyelven:  „Üld meg az utat!"

(mint a lovat szokás, azaz indulj el, csináld a dolgodat, találd
meg magad).

Az együttes balkáni, román, cigány, illetve közelkeleti
tradicionális zenét játszik magyar népzenével ötvözve, ha

gyományos népi és elektronikus hangszereken is. Legutóbbi
albumukon délindiai dallamokkal is találkozhatunk. A sza
xofonon és más ffivós hangszereken játszó Barcza Geigő fél
évet töltött lndiában, ez is befolyásolta az új lemez anyagá
nak kialakítását.

AzeAh:veé2é:ag:Túe|#ftjsBeLőfzá%§ig:;gfFea###
egymásnak  sógorai.  Első  fellépésük  Besh  o  droM  néven,
1999ben  a  Diákszigeten  akkora  sikert  aratott,  hogy  még
ugyanazon a fesztiválon többször is zenéltek. 2000től elekt
ronikus  hangzással  is  próbálkoztak  Space  Besh  o  droM
néven.
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BESH 0 DROM 
A GDYNIAI FESZTIVÁLON 
Először szerepelt a Besh o droM együttes a lengyel- 

országi nemzetközi világzenei fesztiválon, a Globalticán; 
a tengerparti Gdyniában (Lengyelország) tartott sereg- 
szemlén, a Kolibki parkban felállított színpadon. 

A gdyniai fesztivál 2004. évi alapítás óta a szervezők 
célja egy olyan kulturális seregszemle megrendezése, amely 
keretében közel hozzák a világzenét a közönséghez. 

A fesztivál sokak számára elérhető, nagyon családias jel- 

legű, a résztvevők egy része gyermekes fiatal. A fesztivál be- 
lépőjének ára nagyon olcsó, a 10 eurót sem éri el. Az euró- 
pai együttesek, énekesek mellett számos afrikai, kubai, dél- 
amerikai és mongol együttes is színpadra lépett. 

A fesztivál kísérőprogramjaként filmvetítésen és kiállí- 
táson és eltölthették az idejüket az érdeklődők. Dokumen- 
tumfilm vetítés keretében az afganisztáni mindennapokról is 
szó volt. A látogatók mongol dorombéneket tanulhattak és 
kipróbálhatták a különböző népi hangszereket is. 

A Besh o droM együttes a legutóbb megjelent albumá- 
ról, a Kertünk alatt c. lemezről játszott, de a mintegy másfél- 

órás koncert alatt a résztvevők a korábbi lemezekről is hall- 

hattak dalokat. 

  

    

Besh 0 droM 

A Besh o droM 1999-ben alakult, mára a magyarországi 
világzene egyik legjelentősebb képviselője. Az együttes ne- 
vének jelentése lovári cigány nyelven: , Üld meg az utat!" 
(mint a lovat szokás, azaz indulj el, csináld a dolgodat, találd 

meg magad). 

Az együttes balkáni, román, cigány, illetve közel-keleti 
tradicionális zenét játszik magyar népzenével ötvözve, ha- 
gyományos népi és elektronikus hangszereken is. Legutóbbi 
albumukon dél-indiai dallamokkal is találkozhatunk. A sza- 
xofonon és más fúvós hangszereken játszó Barcza Gergő fél 
évet töltött Indiában, ez is befolyásolta az új lemez anyagá- 
nak kialakítását. 

A Besh o droM együttes elődje a Sógor kóma együttes. 
Az elnevezés arra utal, hogy Barcza Gergely és Pettik Ádám 
egymásnak sógorai. Első fellépésük Besh o droM néven, 
1999-ben a Diákszigeten akkora sikert aratott, hogy még 
ugyanazon a fesztiválon többször is zenéltek. 2000-től elekt- 
ronikus hangzással is próbálkoztak Space Besh o droM 
néven. 
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Lemezeik:

>   Macsó hímzés (2000)  platinalemez lett, egyedüli ma

gyar lemezként feucerült a Magyar Narancs 2000. évi
15ös world music listájára

>  nekemtenemmutogatol ! (2002) platinalemez
>   Gyí!  (2004)  aranylemez, még euópai megjelenése

előtt felkerült az angol fRoots vilgázenei szaklap Top
10 és a World Music Chart Euope Top20 listájára

>  Ha megfogom az ördögöt (2005)
>   Kertiink alatt (2011)

Az  együttes  megalaku
lása  óta  koncertezik  külföl
dön,     először    Angliában,
Franciaországban  és  Olasz
országban  mutatkoztak  be,
később   Spanyolországban,
Németországban,         maj d
Euópa többi részén is meg
mutatták  tehetségüket.   Ezt
követően többek között Me
xikóban  és  Ausztráliában  is
felléptek.  Koncertjeik  során

gyakran olyan világhírű elő
adók társaságában léptek fel,
mint  Oscar  Peterson,  Chick
Corea,  AI  Di  Meola,  Keith
Jarrett és Marcus Miller.

A 2001/2002es évadban

játszottak a Szegedi Nemzeti
Színházban   a   Szentivánéji
Álom című darabban.

Egyik  legnagyobb  sike
rük   a   2003as   tengerentúli
látogatásuk, ahol a Montreali
Jazz Fesztiválon 35 ezer em
ber előtt léphettek fel. Hatal
mas  sikert  arattak,  megkap
ták az év Be:sf o/címét.

2011.   iúlius

Ha megf ;ogom

azördögöt...

Ha mestogom az ördögöt,
a ládába zárom,
meméljobbanfickándozik,
annáljobbanvágom!
Ide lőbom, ne tova,
ne a szomszéd f ;aluba!
mer ' a szomszéd f;aluba
nincs ilyen jó rműsika.
Ha kicsike vagyok es,
kicsi helyet nekem es !

Adyatok egy szalmaszálat,

hogy f ilgyíü tsam a világot!
Ülj le mellém a lócára,
adj egy csókot utoljdra.
Ajjajjajjajhajnalba
meghalok bánatomba !
Ez a kícsi mulatság
tartana míg a világ..
Három éjjelhárom nap
kímulatom magamat.
Ha meúogom az ördögöt,
a ládába zárom,
mennéljobbanfickándozik,
annál jobban vágom !

Ugy elmennék

Úgy elmennék, ha mehetnék
Szabad madár, ha lehetnék.
Úgy elmennék, ha mehetnék
Szabad madár; ha lehetnék.
Szabad madár nem lehetek
Rózsám hozzád nem mehetek
Nem vagyok magcLmmal szabad
Kezemen, lábamon lakat
Úgymegvagyokkeseredve,

Mintaflűzf;ateke.re.dye
Ugy meg vagyok bűval rakva
Mint a sóvári almafia

A Besh o droM eddígi tagjai:

•    Barcza  Gergő  (alapító  tag,   1999)   (szaxofon,  ney

fiivola, kaval, egyéb ffivósok)
•    Bede péter (20002001) (szaxofon)
•    Békési László (20012007) (tenor szaxofon, klarinét)
•    Bese csaba (19992002) @asszusgitár)
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Úgy elmennék 

Úgy elmennék, ha mehetnék 
Szabad madár; ha lehetnék. 
Úgy elmennék, ha mehetnék 
Szabad madár; ha lehetnék. 
zabad madár nem lehetek 

Rózsám hozzád nem mehetek 
Nem vagyok magammal szabad 
Kezemen, lábamon lakat 
Úgy meg vagyok keseredve, 
Mint a fűzfa tekeredve 
Úgy meg vagyok búval rakva 
Mint a sóvári almafa 

    

Lemezeik: 

  

; Macsó hímzés (2000) — platinalemez lett, egyedüli ma- 
gyar lemezként felkerült a Magyar Narancs 2000. évi 
15-ös world music listájára 

; nekemtenemmutogatol! (2002) — platinalemez 
p Gyí! (2004) — aranylemez, még európai megjelenése 

előtt felkerült az angol fRoots vilgázenei szaklap Top- 
10 és a World Music Chart Europe Top-20 listájára 

; Ha megfogom az ördögöt (2005) 
; Kertünk alatt (2011) 

Az együttes megalaku- 
lása óta koncertezik külföl- 
dön, először Angliában, 
Franciaországban és Olasz- 
országban mutatkoztak be, 

később Spanyolországban, 
Németországban, majd 

Európa többi részén 15 meg- 
mutatták tehetségüket. Ezt 
követően többek között Me- 
xikóban és Ausztráliában is 
felléptek. Koncertjeik során 
gyakran olyan világhírű elő- 
adók társaságában léptek fel, 
mint Oscar Peterson, Chick 
Corea, Al Di Meola, Keith 

Jarrett és Marcus Miller. 
A 2001/2002-es évadban 

játszottak a Szegedi Nemzeti 
Színházban a Szentivánéji 
Alom című darabban. 

Egyik legnagyobb sike- 
rük a 2003-as tengerentúli 
látogatásuk, ahol a Montreali 

Jazz Fesztiválon 35 ezer em- 
ber előtt léphettek fel. Hatal- 
mas sikert arattak, megkap- 
ták az év Best of címét. 

  

2011. július 

Ha megfogom 

az ördögöt... 

Ha megfogom az ördögöt, 
a ládába zárom, 
mennél jobban fickándozik, 

annál jobban vágom! 
Ide lábom, ne tova, 
ne a szomszéd faluba! 
mer " a szomszéd faluba 
nincs ilyen jó muzsika. 
Ha kicsike vagyok es, 
kicsi helyet nekem es! 
Adjatok egy szalmaszálat, 
hogy felgyújtsam a világot! 
Ülj le mellém a lócára, 
adj egy csókot utoljára. 
Aj-jaj-jaj-jaj hajnalba 
meghalok bánatomba! 
Ez a kicsi mulatság 
tartana míg a világ: 
Három éjjel-három nap 
kimulatom magamat. 
Ha megfogom az ördögöt, 
a ládába zárom, 
mennél jobban fickándozik, 
annál jobban vágom! 

A Besh o droM eddigi tagjai: 

LD 

  

Barcza Gergő (alapító tag, 1999-) (szaxofon, ney 
fuvola, kaval, egyéb fúvósok) 

Bede Péter (2000—2001) (szaxofon) 
Békési László (2001—2007) (tenor szaxofon, klarinét) 

Bese Csaba (1999—2002) (basszusgitár) 

  

  
TUZ



•    Csukulya József (1999) (cimbalom)
•    DJ Mango (20002001) (szkreccs, rap)
•    Dr. Talabos Csaba (20022005) (tapan)
•    Farkas Róbert (19992002) Qamionika, hegedű)
•    Hen Atila (2007) @ass2usgitár)
•    Juhász Miczura Mónika (20052006) (ének)
•    Kaszai Lili (2010) (ének)
•    Magyar Bori (20072010) (ének)
•    Molnár Laci (2000) (nagybőgő)
•    Monori András (2000) (trombita, kaval, gadulka, ütő

hangszerek)
•    Orczy Géza (19992002) (tapan)
•    Petik Ádám (alapító tag,1999) (derbuka, kanna, dob,

ének)
•    Sidoo Arila (1999) (gitár)
•    Somos péter (2008) (dob)
•    Szalóki Ági (19992005) (ének)
•    Tóth József (alapító tag, 19992000) (tárogató, szaxo

fi;n)
•    Tóth péter (20002006) (trombita)
•    Vajdovich Áipád (20052007) @asszusgitár)
•    Varga László (2008) (űtőhangszerek)
•    Zsoldos Tamás (20022005) @asszusritár)

18

Meggyújtom
a pipám

Meggyütom a pípám,
Végigég az útj án,
Látom a babámat,
Végig megy az utcán.
Fekete ruhdba,
Gyűrűm az: ujjdba,
Akárki meglássa,
Nincs Koppányban párj a.
Gyűrű az ujjába
Lemegyen az utcába
Akárki meglássa
Koppányban nincs párja
Elment a szeretőm,
t]Pret§e[nwoer]sézbáefba,

Menjek el utána.
Nem megyek utána,
Idegen országba
Meggyászolom inkább,
Fekete mhában.
Feketef;aluba,
Fehér torony láíszik,
Látom a babámat,
Más ölében j átszik.
Az is csak kilátszik,
Hogy nincs igaz szíve,
Enyém a gyűrűüe,
Más a szeretője

Koncertek:

2011. augusztus 12. 21:00

arTúr Fesztivál  Mezőtúr, Ligetitó
Jegyek: ingyenes

2011. augusztus 24. 20:30
Szegedi lfjúsági Napok  Szeged, Újszegedi Partfiirdő
Jegyek: 550018 900 Ft

2011. augusztus 25. 19:00

Győri Bomapok  Győr, Széchenyi tér
Jegyek: ingyenes

2011. szeptember 11. 16:40
Kobuci Kert Budapest, 111. kerület, Óbuda, Fő tér 1.
Jegyek:  1000 Ft

2011. szeptember 29. 15:40
IIUNGEXPO Vásárközpont Budapest, Albertirsai út 10.
Jegyek: 6001000 Ft

F otók: beshodrom.blog.hu
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Csurkulya József (1999—) (cimbalom) 
DJ Mango (2000—2001) (szkreccs, rap) 
Dr. Talabos Csaba (2002—2005) (tapan) 

Farkas Róbert (1999—2002) (harmonika, hegedű) 
Herr Attila (2007—) (basszusgitár) 
Juhász Miczura Mónika (2005—2006) (ének) 

Kaszai Lili (2010—) (ének) 
Magyar Bori (2007—2010) (ének) 
Molnár Laci (2000) (nagybőgő) 
Monori András (2000) (trombita, kaval, gadulka, ütő- 

hangszerek) 
Orczy Géza (1999—2002) (tapan) 
Pettik Ádám (alapító tag, 1999—) (derbuka, kanna, dob, 
ének) 
Sidoo Attila (1999—) (gitár) 
Somos Péter (2008—) (dob) 
Szalóki Ági (1999-2005) (ének) 
Tóth József (alapító tag, 1999—2000) (tárogató, szaxo- 

fon) 
Tóth Péter (2000—2006) (trombita) 

Vajdovich Árpád (2005—2007) (basszusgitár) 
Varga László (2008—) (ütőhangszerek) 

Zsoldos Tamás (2002—2005) (basszusgitár) 

LD 

Meggyújtom 

a pipám 

Meggyújtom a pipám, 
Végigég az útján, 
Látom a babámat, 

Végig megy az utcán. 
Fekete ruhába, 

Gyűrűm az ujjába, 
Akárki meglássa, 

Nincs Koppányban párja. 
Gyűrű az ujjába 
Lemegyen az utcába 
Akárki meglássa 
Koppányban nincs párja 
Elment a szeretőm, 
Idegen országba, 
Irta levelébe, 

Menjek el utána. 
Nem megyek utána, 
Idegen országba 
Meggyászolom inkább, 
Fekete ruhában. 
Fekete faluba, 

Fehér torony látszik, 

Látom a babámat, 
Más ölében játszik. 
Az is csak kilátszik, 
Hogy nincs igaz szíve, 
Enyém a gyűrűje, 
Más a szeretője 

Koncertek: 

2011. augusztus 12. 21:00 
arTúr Fesztivál — Mezőtúr, Ligeti-tó 

Jegyek: ingyenes 

2011. augusztus 24. 20:30 
Szegedi Ifjúsági Napok — Szeged, Ujszegedi Partfürdő 
Jegyek: 5500-18 900 Ft 

2011. augusztus 25. 19:00 
Győri Bornapok — Győr, Széchenyi tér 
Jegyek: ingyenes 

2011. szeptember 11. 16:40 l 
Kobuci Kert — Budapest, III. kerület, Obuda, Fő tér 1. 

Jegyek: 1000 Ft 

2011. szeptember 29. 15:40 
HUNGEXPO Vásárközpont — Budapest, Albertirsai út 10. 
Jegyek: 600-1000 Ft 

Fotók: beshodrom.blog.hu 
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HORVÁT  IRMA
A cigányoknál a visszajáró

halott képzete összefonódott
a mágiával. A varázslás gon
dolata  átszőtte  a halottakról
szóló elképzeléseket.

A  gyakran  előforduló  ci

gány mesék közül a NGmftj
c7om4c! története Horvát lma
repertoárjában  is  előfordult.
A  Nemtudomka  meséjének
elterj edésére jellemző,  hogy
ez a típus Demeter lstván el
beszélésanyagában   is   elő
bukkant,  sőt  más  hazai  és
külföldi cigány mesegyűjte
mény anyaga e típus népsze
rűsége mellett szól.

Ha most újra visszagondo
lunk Viski  Károly  megálla

pítására, hogy a Nagyszalon
ta  kömyéki   cigány  férfiak
zömében  patkolókovácsok
voltak,  akkor nyilvánvalóvá
válik a Nemtudomkamese
típus   népszerűségének  táji,
anyagi kultúrával magyaráz
ható háttere. A cigány patko
lókovácsok és a lovak között
a történelem folyamán, ván
dorlások során szinte benső
séges kapcsolat alakult ki. Á
s€gz'/ó' /ó  elbeszélésmotívu
ma a cigány életmód valósá

gának  művészi   kifejezése
lett. Bizonyította az ember és
a ló szoros együttműködését,
amelyben  a  háziasított  állat
sajátos j elnyelvének megér
tése a kovácsmesterséghez is
értő cigány férfi érzelmi gaz
daságát   és   tapasztalati   ké

pességét tartotta életben.

A mesemondó
életrajza

A  mesemondói   személyi
ségekkel foglalkozó elemzé
sek   írói   Azadovszkij   óta
mindig kiemelték az életrajz
fontosságát  a  népi   előadó
művészek repertoárjának ér
tékelésében,   az   újraalkotás

2011.   iúlius

törvényszerűségeinek   meg
állapításában.

Ha   meg   akarjuk   érteni
Horvát lma mesekincsének
kialakulását, elbeszéléseinek
felépítését, hiedelmekkel át
szőtt   fantasztikus   történe
teinek  sajátos  motivumkin
csét, akkor élete sokatmondó
részleteinek ismertetése előtt
településének főbb jellegze
tességeivel   kell   megismer
kednünk.

Geszt  a  délbihari  Mező~
ség  Békés megyei  települé

aránya   a   férfiakénál.   Az
utóbbi   esztendőkben   roha
mosan teúed, népszerűsödik
a faluban, szinte kizárólag a
cigány  lakosság körében  az
adventista vallás. Esti össze

jöveteleken    gitárkísérettel
énekelnek.

Geszten magyar cigányok
€An!ek.   „Mi   romungók  va

g);iúnk " mondják és valJják
öntudatosan magukról. „ So4
szót megértünk,  de  nem tu
dunk f ;elelni."  Tekrdf  rrye+N.\
cselekvésükben  érflető  ket

Vándorcjgányok télen

se.  Az   1966ban  megszűnt
sarkadi  járáshoz   tartozott.
Lakosainak száma 1980ban
1181  fő  volt.  Cigány  lakos

sága jelenleg  172 fő. A Sza
badság  utcában,   a  Cigány
végen kb. a hatvanas évekig
egymás  mellett  éltek  a  ci

gány   családok.   Napjainkra
felbomlott ez a zárt, viszony
lag   egységes   településrész.

Egyre többen költöztek el, és
építettek vagy vásároltak há
zákat a településközpontban,
kerültek a magyar családok
közé.  A  régi  hagyományos
foglakozást  már  csak  egy
muzsikus cigány, Baló Vince
és két tapasztó asszony, Ke
resztesi  Károlyné  és  Ötvös
Erzsébet őrizte meg.

A geszti cigány asszonyok
között magasabb az állandó
munkahellyel   rendelkezők

tősség   van:   míg   magyarul
fej.ezik  ki  magukat,  él  ben
nük nyelvi szinten egyre hal
ványabban a cigány etnikum
egykori   kifejezésrendszere.
Ez  az  átmeneti  műveltségi
állapot és sajátos nyelvi cse
lekvés     bizonyos     hagyo
mányelemek  megmaradását
seűtette elő.

Horvát    lma    1915ben
született     Nagykerekiben,

gáu::fÉpái,harnemme.gmé::::
„Apám vereskatona volt, el
esett a háborúban" mo"d
ta   róla.   Édesanyja,   Mező
Angelika   egyedül   nevelte
három  gyemekét,   Horvát
Dezsőt,  Imát  és  Mariskát.
Jórészt napszámból, alkalri
munkából tartotta el család

j*t.  „Az  én  anyám  hármón
kat  egyedúl  newelt.   Elmen
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ünk  a  gazdaságba.,  Kévét
hánytunk  kocsira.   En   nőt
tem, és oszt a.kishugunkat is
én ápoitc[m. Én tizeriegy éves

koromban megkezdtem a dó

got,  mert  bátyám  téglc[mes
ter volt.  Ott dolgoztam véle.

Már   12  éves  koromban  el
mentem  aratni.  Első  kasza
után  szedtem  a  markot.  Az
orrom vére meg elindult. ''

Horvát lma életének leg
fogékonyabb   szakaszában,

gyemek és serdülőkorában
tanulta  meséit  a nagykereki
fonóban   László   Gyula   ci

gány mesemondótól.  László
Gyulát a fonóesték házigaz
dájaként  említette.  Valószí
nűleg  azonban  az  öreg  ci

gány ember a szórakoztatás
ra  is  szolgáló  munkaalkal
makon, mint meghívott me
semondó   szerepelt.   Horvát
lma  visszaemlékezése  sze
rint a mesemondó széles, ki
fejező kézmozdulatokkal kí
sért csodálatos elbeszéléseit.
Közben   sokat  dohányzott.
Egymás után adta elő szebb
nél  szebb történeteit. A me
semondó   fizetsége   temé
szetbeni  juttatásban  történt.
A  mesehallgatóság  köréből
Horvát  lma  is  vitt  ételt  az
öreg László Gyulának.

A  fonónak  tehát  jelentős
szerepe volt Horvát lma re

pertoáú ának kialakításában.

a3oe,',o;':::g'%::k
újraalkofásában

Mindazonáltal, hogy Hoivát
lma meséit hagyományos, a
régi  vidéki  közösség jelleg
zetes kömyezetében, a fonó
ban tanulta, elbeszélései ma
napság tükrözik az azóta le

játszódott   helyi   társadalmi
változásokat.   Megváltozott
meséinek  kömyezeti  össze
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HORVÁT IRMA 
A cigányoknál a visszajáró 

halott képzete összefonódott 
a mágiával. A varázslás gon- 
dolata átszőtte a halottakról 
szóló elképzeléseket. 

A gyakran előforduló ci- 
gány mesék közül a Nemtu- 
domka története Horvát Irma 
repertoárjában is előfordult. 
A Nemtudomka meséjének 
elterjedésére jellemző, hogy 
ez a típus Demeter István el- 
beszélésanyagában is elő- 
bukkant, sőt más hazai és 

külföldi cigány mesegyűjte- 
mény anyaga e típus népsze- 
rűsége mellett szól. 

Ha most újra visszagondo- 
lunk Viski Károly megálla- 
pítására, hogy a Nagyszalon- 
ta környéki cigány férfiak 
zömében patkolókovácsok 
voltak, akkor nyilvánvalóvá 
válik a Nemtudomka-mese- 
típus népszerűségének táji, 
anyagi kultúrával magyaráz- 
ható háttere. A cigány patko- 
lókovácsok és a lovak között 
a történelem folyamán, ván- 
dorlások során szinte benső- 
séges kapcsolat alakult ki. A 
segítő ló elbeszélés-motívu- 
ma a cigány életmód valósá- 
gának művészi kifejezése 
lett. Bizonyította az ember és 
a ló szoros együttműködését, 
amelyben a háziasított állat 
sajátos jelnyelvének megér- 
tése a kovácsmesterséghez is 
értő cigány férfi érzelmi gaz- 
daságát és tapasztalati ké- 
pességét tartotta életben. 

A mesemondó 
életrajza 

A mesemondói személyi- 
ségekkel foglalkozó elemzé- 
sek írói Azadovszkij óta 
mindig kiemelték az életrajz 
fontosságát a népi előadó- 
művészek repertoárjának ér- 
tékelésében, az újraalkotás 
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törvényszerűségeinek  meg- 
állapításában. 

Ha meg akarjuk érteni 
Horvát Irma mesekincsének 
kialakulását, elbeszéléseinek 

felépítését, hiedelmekkel át- 

szőtt fantasztikus történe- 
teinek sajátos motívumkin- 
csét, akkor élete sokatmondó 

részleteinek ismertetése előtt 
településének főbb jellegze- 
tességeivel kell megismer- 
kednünk. 

Geszt a dél-bihari Mező- 
ség Békés megyei települé- 

aránya a férfiakénál. Az 
utóbbi esztendőkben roha- 
mosan terjed, népszerűsödik 

a faluban, szinte kizárólag a 
cigány lakosság körében az 
adventista vallás. Esti össze- 
jöveteleken gitárkísérettel 
énekelnek. 

Geszten magyar cigányok 
élnek. ,, Mi romungók va- 

gyunk" — mondják és vallják 
öntudatosan magukról. ,, Sok 
szót megértünk, de nem tu- 

dunk felelni." Tehát nyelvi 
cselekvésükben érthető ket- 

  

  

Vándorcigányok télen 

se. Az 1966-ban megszűnt 
sarkadi járáshoz tartozott. 
Lakosainak száma 1980-ban 
1181 fő volt. Cigány lakos- 
sága jelenleg 172 fő. A Sza- 
badság utcában, a Cigány 
végen kb. a hatvanas évekig 
egymás mellett éltek a ci- 
gány családok. Napjainkra 
felbomlott ez a zárt, viszony- 
lag egységes településrész. 
Egyre többen költöztek el, és 
építettek vagy vásároltak há- 
zakat a településközpontban, 
kerültek a magyar családok 
közé. A régi hagyományos 
foglalkozást már csak egy 
muzsikus cigány, Baló Vince 
és két tapasztó asszony, Ke- 
resztesi Károlyné és Ötvös 
Erzsébet őrizte meg. 

A geszti cigány asszonyok 
között magasabb az állandó 
munkahellyel rendelkezők 

tősség van: míg magyarul 
fejezik ki magukat, él ben- 

nük nyelvi szinten egyre hal- 
ványabban a cigány etnikum 
egykori kifejezésrendszere. 
Ez az átmeneti műveltségi 
állapot és sajátos nyelvi cse- 
lekvés bizonyos  hagyo- 
mányelemek megmaradását 
segítette elő. 

Horvát Irma 1915-ben 
született . Nagykerekiben, 
Hajdú-Bihar . megyében. 
Edesapját nem ismerte. 
, Apám vereskatona volt, el- 
esett a háborúban" — mond- 
ta róla. Edesanyja, Mező 
Angelika egyedül nevelte 
három gyermekét, Horvát 

Dezsőt, Irmát és Mariskát. 
Jórészt napszámból, alkalmi 

munkából tartotta el család- 
ját. , Az én anyám hármón- 
kat egyedül nevelt. Elmen- 

LD 

tünk a gazdaságba. Kévét 
hánytunk kocsira. Én nőt- 
tem, és oszt a kishugunkat is 
én ápoltam. Én tizenegy éves 
koromban megkezdtem a dó- 
got, mert bátyám téglames- 
ter volt. Ott dolgoztam véle. 
Már 12 éves koromban el- 
mentem aratni. Első kasza 
után szedtem a markot. Az 
orrom vére meg elindult." 

Horvát Irma életének leg- 
fogékonyabb szakaszában, 
gyermek- és serdülőkorában 
tanulta meséit a nagykereki 
fonóban László Gyula ci- 
gány mesemondótól. László 
Gyulát a fonóesték házigaz- 
dájaként említette. Valószí- 
nűleg azonban az öreg ci- 
gány ember a szórakoztatás- 
ra is szolgáló munkaalkal- 
makon, mint meghívott me- 
semondó szerepelt. Horvát 
Irma visszaemlékezése sze- 
rint a mesemondó széles, ki- 
fejező kézmozdulatokkal kí- 
sért csodálatos elbeszéléseit. 
Közben sokat dohányzott. 
Egymás után adta elő szebb- 
nél szebb történeteit. A me- 
semondó fizetsége termé- 
szetbeni juttatásban történt. 
A mesehallgatóság köréből 
Horvát Irma is vitt ételt az 
öreg László Gyulának. 

A fonónak tehát jelentős 
szerepe volt Horvát Irma re- 
pertoárjának kialakításában. 

Sajátosságok 
az elbeszélések 
újraalkotásában 

Mindazonáltal, hogy Horvát 
Irma meséit hagyományos, a 
régi vidéki közösség jelleg- 
zetes környezetében, a fonó- 
ban tanulta, elbeszélései ma- 
napság tükrözik az azóta le- 
játszódott helyi társadalmi 
változásokat. Megváltozott 
meséinek környezeti össze- 
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fiiggésrendszere.   Lényeges
változások játszódták le a vi
dék   lakóinak  művelődésé
ben     és     szórakozásában.
Mindez tetten érhető Horvát
lma  előadásában,  a  mesék
megfomálásában.

Már  gyemekkorában  és
ifiúkorának  társadalmi  kör
nyezetében  különbözött  lr
ma néni a hajdani káftyavető
cigány  asszonyoktól  Viski
K.  1919.  10.),  akik  a nagy

szalontai  tájon  varázslással
foglalkoztak.   Horvát  lma
társadalmi kömyezete, a fo
nó már átalakította a korábbi

jövendőmondó   fimkcióját,
szűrte a régebbi elbeszélések
körét.  A vándorló  és  mégis
egytájonfolyamatosjelenlé
tet mutató cigányság együtt
élése  a  refomátus  magyar
sággal előidézte, hogy a pre
destináció vallásos gondola
ta mint műveltségi hatás má

gikus dimenziót kapjon a va
rázslás    cselekvésében    és
hozzáfűződő    tradicionális

gondolati rétegeiben.
A mesei vágyvilágban hic

et  nunc   a  jövendőmondás
alapeszméje,  a  cigány  fata
lizmus   is   tükröződik.   Az
emberi  sors  e  gondokodás

jegyében  elháríthatatlan.  A
mágikus  tevőlegesség  bele
ágyazódik a végzet eleve el
rendelt     folyamatába.     A
konkrét   emberhez   kötődő
túlvilághitamágiaszorosré
sze. Horvát lma repertoárjá
ban ez  az  egyénhez  fiiződő
túlvilághit  összeköti  a  hie
delmekben   manifesztálódó
mágikus gondo lkodásmódot
a mesei vágyvilággal.

Horvát  lma  elbeszélés
kincsében műfaj i szempont
ból  két  csoport  különül  el
magától    értetődő    temé
szetességgel:   a  mese   és   a
monda.   Az  utóbbi   műfaj.i
csoportban  némely  közlés
amyira rövid, hogy inkább a
mágikus  cselekvésről  szóló
adattá,   picinyke   tényköz
léssé  zsugorodott.  A mesék
némelykor  szinte   elhamar
kodoftak. 0lykor az antime
sei  befejezés  a  varázslatos
elbeszélésektől idegen, zord
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mítoszi  életérzést  tükröz.  A
közvetett    ponyvairodalmi
hatások   révén   létrejött   el
beszélések  egyéni  újraalko
tásában  szerep jutott  a  hie
delmeknek  is,  amely  a  két
műfajt, a mesét és a mondát
egymáshoz     közelíti.     Az
egyik  mesei  elbeszélésében
említi Horvát lma azt a mo
tívumot, hogy a hősnek há

mint j ogtörténeti érdekesség
kerül  említésre egyik mese
részletében  élénk  szemléle
Úességg;eA:.  „ ...ássák  el  a fe

leségit  derékig  a  földbe  a
templom előtt, hogy minden
Jáköpdösse..."

Horvát lma  elbeszélései
ben szép számmal megtalál
hatók  valóságelemek,  ame
lyek   kortörténeti   jelentő

Vándorcigámyok

romszor   kell   végighúznia
kezét  az  asszonyon.  0lyan
ez a kis meserészlet, mintha
a mágia egyik módjáról szó
ló közlés lenne. A mesemo
tívum ilyen esetben a varázs
lás  gyakorlatánák  illúzióját
kelti.   Mintha  érezné  ezt  a
mesemondónő,  egyik mági
kus cselekedet után mondja
a  mesében:  ,Akkor  rögtön
meglettek  a  gyerekek.   De
hát azok már nagy gyerekek
voltak.  Nahát,  a  mese  így
van." Hangsúlyozza, hogy a
mesevilág    keretein    belül
marad.

Motívuin   átalakító   tevé
kenységre  utaló  részleteket
is   tartalmaz  Horvát  lma
mesekincse,  mint  pl.:  „f7áf
ahogy evett, egy légy rászál;,
loti~a kásású;ó,  láósapta.  Ő
meg  ráírta  egy   cédulára:
Egy  csapásra száz."  A` réú
életmódot tükröző    leírások
meglepően hitelesek. A szü
lésről 1gy  szól..  „ ...elküldött

az öreg mama, hogy menjek

fil a padlásra, tegyem szét a
lábamat,   azt  mondja,  úgy
szülnek az asszonyok`'' Egy
múltba  vesző  büntetésmód

séggel  bímak.   Itt  nem   az
egyik  mese Szé#égGfó' k}.rá
/);órcz vagy  az  etimológiájá
va.l   rdft€+yes    lstrímpflire

gondolok,  hiszen  ezek  álta
lános  jellegüknél  fogva  tö=
kéletesen    megfelelnek    a
tündémese időtlenséget tük
röző  vágyvilágának.  Sokkal
inkább  figyeleinre méltó  az
aranyhajú      gyemekektől
szóló   mesének   történelmi
időszerűséget        bizonyító
"o"dzrm.  ,,Mindig rossz le
velet küldött a fiontra..."  A
ffont említése mutatja a két
világháború  emlékének  to
vábbélését  Horvát  lma  tu
datában,  aki  gyemekként,
majdfehőttfőveltalálkozott
ezzel   a   szömyű,   világot
megrázó esemémyel.

Az  1945  előü  társadalmi
viszonyok   emlékképe   az
egyik   történeti   mondából
csillan elő: „ Bogór /mHe egy

gróf tak a f ia volt" dH+a:pL
totta  meg  a  mesemondónő.
A helyhez kötődés különben

gyakori volt a hiedelemon
dák esetében. A halott bíró
lányról szóló elbeszélést így
kezdte  Horvát  lma:   ,,Ez
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Nagyváradon   történt   egy
cj.gc5n);  Gmz)€#e7? .. . ",  máskor

a   hiedelemmonda   cselek
ményét Pocsajhoz kötötte.

Hatott Horvát lma az öt
venes évek első felének poli
tikai  szóhasználatára.  A ha
lálra táncoltatott lányról szó
1ó   „balladai"   elbeszélésben

kulák  lányt  említ.   Érződik
azonban, hogy Horvát lmá
tól távol áll a kor bürokráciá

j ára jellemző politikai egyol
dalúság  és  korlátoltság.  Az
emberi     érzelmek     síkján
mozgó   cigány   mesemon
dónő a helyi magyar paraszt
ság és életmódjában elkülö
nülő   cigányság  távolságát
áthidaló  szerelmi vonzódást

próbálja végkifejlésig vezet
ni. A halálra táncoltatás a ci

gány  fiatalember  szerelmé
nek   tragikus   szintézise:   a
férfi azt öli meg, akit nagyon
szeret.  Nem  érzi  magát bű
nösnek, mert cselekedetének
társadalmi  hátterét,   a  nép
csoportok  zártságát  igen jól
látja.

Az  elbeszélések  elhamar
kodottsága  mellett  Horvát
lrmánál találkozunk azzal  a
törekvéssel,  hogy  a  cselek
ménysor    hagyományosan
befejeződjék.  A  mesekezdő
forinulák hiánya mellett jel
lemző meséiben a hagyomá
nyos  befejezés:  „ ...nczgy /cz

kodalmat csaptak, éltek bol
dogan'';  „Még máma is  él
nek,  ha  meg  nem  haltak'';

Itt a vége, fiuss el véle" . E;z

a  fomai  sajátosság  Horvát
lma   alkotásfolyamatának
lényegére  mutat.  A  mese
mondónő  a  foszladozó  ci

gány mítoszi életérzésből jut
el a vágyvilágba hallgatóival
együtt,  hogy  az  illuzórikus
kompenzáció   révén  mind
nyájan  megerősödjenek.   A
közösséget teremtő  mesélés
valósága  alapul   szolgál   az
ember önmagának folyama
tos  újjáteremtéséhez,  bár  a
művelődés  új  fomái  az  el
idegenedést   erősítették   az
egyénben,   az   atomizálódó
társadalomban.

Sinkó RozálictDömötör Ákos

(MTA 1 990)
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függésrendszere. Lényeges 
változások játszódtak le a vi- 
dék lakóinak művelődésé- 
ben és  szórakozásában. 
Mindez tetten érhető Horvát 
Irma előadásában, a mesék 
megformálásában. 

Már gyermekkorában és 
ifjúkorának társadalmi kör- 
nyezetében különbözött Ir- 
ma néni a hajdani kártyavető 
cigány asszonyoktól (Viski 
K. 1919. 10.), akik a nagy- 
szalontai tájon varázslással 
foglalkoztak. Horvát Irma 
társadalmi környezete, a fo- 

nó már átalakította a korábbi 
jövendőmondó funkcióját, 
szűrte a régebbi elbeszélések 
körét. A vándorló és mégis 
egy tájon folyamatos jelenlé- 
tet mutató cigányság együtt- 
élése a református magyar- 
sággal előidézte, hogy a pre- 
destináció vallásos gondola- 
ta mint műveltségi hatás má- 
gikus dimenziót kapjon a va- 
rázslás cselekvésében és 
hozzáfűződő tradicionális 
gondolati rétegeiben. 

A mesei vágyvilágban hic 
et nunc a jövendőmondás 
alapeszméje, a cigány fata- 
lizmus is tükröződik. Az 
emberi sors e gondolkodás 
jegyében elháríthatatlan. A 
mágikus tevőlegesség bele- 
ágyazódik a végzet eleve el- 
rendelt . folyamatába. A 
konkrét emberhez kötődő 
túlvilághit a mágia szoros ré- 
sze. Horvát Irma repertoárjá- 
ban ez az egyénhez fűződő 
túlvilághit összeköti a hie- 
delmekben manifesztálódó 
mágikus gondolkodásmódot 
a mesei vágyvilággal. 

Horvát Irma elbeszélés- 
kincsében műfaji szempont- 
ból két csoport különül el 
magától értetődő  termé- 
szetességgel: a mese és a 
monda. Az utóbbi műfaji 
csoportban némely közlés 
annyira rövid, hogy inkább a 
mágikus cselekvésről szóló 
adattá, picinyke tényköz- 
léssé zsugorodott. A mesék 
némelykor szinte elhamar- 
kodottak. Olykor az antime- 
sei befejezés a varázslatos 
elbeszélésektől idegen, zord 
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mítoszi életérzést tükröz. A 
közvetett . ponyvairodalmi 
hatások révén létrejött el- 
beszélések egyéni újraalko- 
tásában szerep jutott a hie- 
delmeknek is, amely a két 

műfajt, a mesét és a mondát 
egymáshoz közelíti. Az 
egyik mesei elbeszélésében 
említi Horvát Irma azt a mo- 
tívumot, hogy a hősnek há- 

  

mint jogtörténeti érdekesség 
kerül említésre egyik mese- 
részletében élénk szemléle- 
tességgel: ,, ...ássák el a fe- 
leségit derékig a földbe a 
templom előtt, hogy minden- 
ki köpdösse... " 

Horvát Irma elbeszélései- 
ben szép számmal megtalál- 
hatók valóságelemek, ame- 

lyek kortörténeti jelentő- 

  
3 ; 
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romszor kell végighúznia 
kezét az asszonyon. Olyan 
ez a kis meserészlet, mintha 

a mágia egyik módjáról szó- 
ló közlés lenne. A mesemo- 
tívum ilyen esetben a varázs- 
lás gyakorlatának illúzióját 
kelti. Mintha érezné ezt a 
mesemondónő, egyik mági- 
kus cselekedet után mondja 
a mesében: , Akkor rögtön 

meglettek a gyerekek. De 
hát azok már nagy gyerekek 
voltak. Nahát, a mese így 
van." Hangsúlyozza, hogy a 
mesevilág keretein belül 
marad. 
Motívum. átalakító tevé- 

kenységre utaló részleteket 
is tartalmaz Horvát Irma 
mesekincse, mint pl.: ,, Hát 
ahogy evett, egy légy rászál- 
lott a kásásba, lecsapta. Ö 
meg ráírta egy cédulára: 
Egy csapásra száz." A régi 
életmódot tükröző leírások 
meglepően hitelesek. A szü- 
lésről így szól: ,, ... elküldött 
az öreg mama, hogy menjek 
fel a padlásra, tegyem szét a 
lábamat, azt mondja, úgy 
szülnek az asszonyok." Egy 
múltba vesző büntetésmód 

séggel bírnak. Itt nem az 
egyik mese Szénégető kirá- 
lyára vagy az etimológiájá- 
val rejtélyes Istrimpflire 
gondolok, hiszen ezek álta- 
lános jellegüknél fogva tö- 
kéletesen megfelelnek a 
tündérmese időtlenséget tük- 
röző vágyvilágának. Sokkal 
inkább figyelemre méltó az 
aranyhajú —— gyermekektől 
szóló mesének történelmi 
időszerűséget —— bizonyító 
mondata: ,, Mindig rossz le- 
velet küldött a frontra..." A 
front említése mutatja a két 
világháború emlékének to- 
vábbélését Horvát Irma tu- 
datában, aki gyermekként, 

majd felnőtt fővel találkozott 
ezzel a szörnyű, világot 
megrázó eseménnyel. 

Az 1945 előtti társadalmi 
viszonyok emlékképe az 
egyik történeti mondából 
csillan elő: ,, Bogár Imre egy 
grófnak a fia volt" — állapí- 
totta meg a mesemondónő. 
A helyhez kötődés különben 
gyakori volt a hiedelemmon- 
dák esetében. A halott bíró- 
lányról szóló elbeszélést így 
kezdte Horvát Irma: ,, Ez 
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Nagyváradon történt egy 
cigány emberen... ", máskor 
a hiedelemmonda. cselek- 
ményét Pocsajhoz kötötte. 

Hatott Horvát Irma az öt- 
venes évek első felének poli- 
tikai szóhasználatára. A ha- 
lálra táncoltatott lányról szó- 
ló , balladai" elbeszélésben 
kulák lányt említ. Érződik 
azonban, hogy Horvát Irmá- 

tól távol áll a kor bürokráciá- 
jára jellemző politikai egyol- 
dalúság és korlátoltság. Az 
emberi érzelmek síkján 
mozgó cigány mesemon- 
dónő a helyi magyar paraszt- 
ság és életmódjában elkülö- 
nülő cigányság távolságát 
áthidaló szerelmi vonzódást 
próbálja végkifejlésig vezet- 
ni. A halálra táncoltatás a ci- 
gány fiatalember szerelmé- 
nek tragikus szintézise: a 
férfi azt öli meg, akit nagyon 

szeret. Nem érzi magát bű- 
nösnek, mert cselekedetének 

társadalmi hátterét, a nép- 

csoportok zártságát igen jól 
látja. 

Az elbeszélések elhamar- 
kodottsága mellett Horvát 
Irmánál találkozunk azzal a 
törekvéssel, hogy a cselek- 

ménysor hagyományosan 
befejeződjék. A mesekezdő 
formulák hiánya mellett jel- 
lemző meséiben a hagyomá- 
nyos befejezés: ,, ... nagy la- 
kodalmat csaptak, éltek bol- 

dogan"; ,, Még máma is él- 
nek, ha meg nem haltak"; 
,, Itt a vége, fuss el véle". Ez 
a formai sajátosság Horvát 
Irma alkotásfolyamatának 
lényegére mutat. A mese- 
mondónő a foszladozó ci- 
gány mítoszi életérzésből jut 
el a vágyvilágba hallgatóival 
együtt, hogy az illuzórikus 
kompenzáció révén mind- 
nyájan megerősödjenek. A 
közösséget teremtő mesélés 
valósága alapul szolgál az 
ember önmagának folyama- 
tos újjáteremtéséhez, bár a 

művelődés új formái az el- 
idegenedést erősítették az 
egyénben, az atomizálódó 
társadalomban. 

Sinkó Rozália- Dömötör Ákos 

(MTA 1990) 
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a,  a  lú,  a  lú  röpítette  befele.
Azt mondta neki:

  Kedves  gazdám,  ülj

rám, ehegyünk a levegőn,
úgy gzállsz le a közepén.

Ugy is történt. De a királylány nem
vágta  az  izét,  az  al
mát, tudta ű, kicsoda,
de   úgy   nem   vágta
hozzá.   Akkor   elre

pült,  levetkezett,  úgy
ment  be   a  kertbül,
vitte  a  virágokat  be.
Ahogy  vitte,  a  meg
hozzáhajította.

Na, de volt is szé

gyen     a     királyon,
hogyhát  Nemtudom
káho'  vágta.  De  mit
tett  a  király?  Hozzá
adta.    Bezárta   űket
egy   disznóólba.   Á1
lott a lakodalom. Azt
mondja neki a fiú:

 Hát vigyél már,

azt  mondja,   be   há'
valami      maradékot
együnk.

Azt   mondja   (a
lány), hggy:

  En  nem  me

gyek,   mert   engem
megvemek.

Mán  akkor  szó
lott  a  fiú,  tudott  be
szélni.  Már akkor le
hetett   neki   szólani.
Azt mondja:

Na, jó.

Most  a  disznóól,

(SiTiÉó RozáGo gy4jtése)

Már csak rajta maradt a név, hogy
Nemtudomka.

 Nem megyek, azt mondja.

Majd elindult ű is az ű lovával. De
akkor rossz  gebe  volt  a  lova,  oszt  el
akadt a sárba. Azok meglátták, húzták:

mert ű lőtte el. Azt mondta a két sógo~
ra,  mert azok nem tudták,  hogy ű ki
csoda.

Hát azt mondja:
 Na, fogtatok, kolléga?
 Mind ellőtted te, azt mondják.

ami   volt,   a  belsejét
olyamak  tette,   úgy
ragyogott  a   fényes
ségtűl, mintha villám égett volna, belül
olyan  volt.  Ű  meg ott parancsolt,  hát
kívül disznóól volt, de belül, elintézte
neki  vagy  a  lú  vagy  az  öregasszony

parancsolta azt.  Osztán j.ött oda nekik
az ennivaló. Ű parancsolta. Oszt mikor
a két sógor mentek vadászi, a két sógor
azt mondják neki :

Nem jössz, Nemtudomka?

2011.   Íúlius

Dávid Beri alkotása

 Hát hogy men

tek most haza?  Szé

gyen az, azt mondja.
     Adjál'     azt

mondja, egyet.
     Adok,     azt

mondja,  ha a gyűrű
met rátok sütöm,  azt
mondja. Nem látszik
az, azt mondja. Dűt
sétek le, azt mondja a
feneketeket.

Hát   kidűtötték,
rásütötte az ő gyűrű

jét.
 Na, azt mond

ja,   menjetek,   én   is
megyek haza.

Igy      mondom,
így  volt.  Három  na

pig  mentek.  Mindig
lenézték Nemtudom
kát.   Akkor   meg   a
mellyekre      sütötte
másodszorra  a  gyű
rűinek   a   pecsétjét,
ahogy    volt.    Most
már ugye, nevetitek?
Majd  más  is  neveti
ezt,   ne   félj,   mikor
mondja. Azt mondja,
hogy   hamadszorra
szintén. Akkor meg a
hoinlokára   sütötték.
De   a  kalapot   nem
merték  letenri  a  fe

jekből.   Hát  ő   adott
Na, sógor, hát te akarszjönni va     nekik. Ha nem visznekhaza vadat, szé

dászri, azt mondja, ewel a rossz gebé     gyellték.
vel?

  Jó   ez  nekem,   menjetek,   azt

mondja.
Alig  várta,  látta,  hogy  elhaladtak

mán jó az erdőbe. Hát ráffitt a kis szőr
re, mindjárt olyan volt, mint egy király
fiú. Ment, egy vadat el nem tudtak lűni,

LD

Azt mondta a két sógor:
 Nem tudom, ki úgyse ez a király

fiú, ki tudja,  hogy kicsoda.  Nem tud

juk,  nem  ismeriűk.  Ofthon  meg  csak
szégyen,  ha  megyünk  üresen.   Kitolt
vélek. Majd megyen, megrit ott volt a
sárba'.
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Nemtudomeka c. rév 

a, a lú, a lú röpítette befele. 

d Azt mondta neki: 
) te — Kedves gazdám, ülj 

kél rám, elmegyünk a levegőn, 
úgy szállsz le a közepén. 

Úgy is történt. De a királylány nem 
vágta az izét, az al- 

(Sinkó Rozá(Cia gyűjtése) 

Már csak rajta maradt a név, hogy 
Nemtudomka. 

— Nem megyek, azt mondja. 
Majd elindult ű is az ű lovával. De 

akkor rossz gebe volt a lova, oszt el- 

akadt a sárba. Azok meglátták, húzták: 

mert ű lőtte el. Azt mondta a két sógo- 
ra, mert azok nem tudták, hogy ű ki- 

csoda. 
Hát azt mondja: 
— Na, fogtatok, kolléga? 

— Mind ellőtted te, azt mondják. 
— Hát hogy men- 

  mát, tudta ű, kicsoda, 
de úgy nem vágta 
hozzá. Akkor elre- 
pült, levetkezett, úgy 

ment be a kertbül, 
vitte a virágokat be. 
Ahogy vitte, a meg 
hozzáhajította. 

Na, de volt is szé- 
gyen a királyon, 
hogyhát Nemtudom- 
káho" vágta. De mit 
tett a király? Hozzá- 
adta. Bezárta űket 
egy disznóólba. ÁAl- 
lott a lakodalom. Azt 
mondja neki a fiú: 

— Hát vigyél már, 
azt mondja, be há" 
valami maradékot 
együnk. 

Azt mondja (a 
lány), hogy: 

— Én nem me- 
gyek, mert engem 
megvernek. 

Mán akkor szó- 
lott a fiú, tudott be- 
szélni. Már akkor le- 
hetett neki szólani. 
Azt mondja: 

— Na, jó.     

tek most haza? Szé- 
gyen az, azt mondja. 

-— Adjál, azt 
mondja, egyet. 

-— Adok, azt 
mondja, ha a gyűrű- 
met rátok sütöm, azt 
mondja. Nem látszik 
az, azt mondja. Dűt- 
sétek le, azt mondja a 
feneketeket. 

Hát kidűtötték, 
rásütötte az ő gyűrű- 
jét. 

— Na, azt mond- 

ja, menjetek, én is 
megyek haza. 

Igy . mondom, 
így volt. Három na- 
pig mentek. Mindig 
lenézték Nemtudom- 
kát. Akkor meg a 
mellyekre — sütötte 
másodszorra a gyű- 
rűinek a pecsétjét, 
ahogy volt. Most 
már ugye, nevetitek? 

Majd más is neveti 
ezt, ne félj, mikor 

mondja. Azt mondja, 

hogy harmadszorra 
szintén. Akkor meg a 
homlokára sütötték. 

  

    Most a disznóól, 
ami volt, a belsejét 
olyannak tette, úgy 
ragyogott a fényes- 
ségtűl, mintha villám égett volna, belül 

olyan volt. U meg ott parancsolt, hát 
kívül disznóól volt, de belül, elintézte 

neki vagy a lú vagy az öregasszony 
parancsolta azt. Osztán jött oda nekik 
az ennivaló. U parancsolta. Oszt mikor 
a két sógor mentek vadászi, a két sógor 
azt mondják neki: 

— Nem jössz, Nemtudomka? 
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Dávid Beri alkotása 

— Na, sógor, hát te akarsz jönni va- 

dászni, azt mondja, evvel a rossz gebé- 

vel? 

— Jó ez nekem, menjetek, azt 

mondja. 
Alig várta, látta, hogy elhaladtak 

mán jó az erdőbe. Hát ráfútt a kis szőr- 
re, mindjárt olyan volt, mint egy király- 
fiú. Ment, egy vadat el nem tudtak lűni, 

LD 

De a kalapot nem 
merték letenni a fe- 
jekből. Hát ő adott 

nekik. Ha nem visznek haza vadat, szé- 

gyellték. 
Azt mondta a két sógor: 
— Nem tudom, ki úgyse ez a király- 

fiú, ki tudja, hogy kicsoda. Nem tud- 

juk, nem ismerjük. Otthon meg csak 
szégyen, ha megyünk üresen. Kitolt 

vélek. Majd megyen, megint ott volt a 
sárba". 

1]



GY€R€L{€HN€H Vfllo

 Na, te még mindig itt vagy?
 Ládd itt.
 Mink mán visszük.
  Én  itt  vagyok,  azt  mondja,  a

sárba.
Akkor  haza  is  mentek.  Na,  nem

szólhattak semmit se.  De a lány csak
rimánkodott neki, hogy:

 Te  tudsz  valamit,  úgyis  tudom.

Csinálj  mán,  ne  legyünk  itten,  le  va

gyunk nézve meg minden.
Aztmondja:
  Na, jól  van,  mán  nem  hagyol

békémet, de még akartam egykét dol

got végezni, azt mondja. Majd azután
akartam belépni, azt mondja.

Na,errekiütöttegynagyháború.A
királynák  hadat  üzentek.  Nahát  most
már mennek ugyi, hát a háborúba.

Azt mondják Nemtudomkának:
Te nem jössz?

Azt mondja a vő az ipának:
 Ugyan, ugyan, azt a szerencsét

1ent, azt a Nemtudomkát a háborúba?
Mit tudna ő csinálni?

Na,  gondolta,  hát  menjetek.  El
mentek mind. Na, majd egyszer eltűnt
a fiú. Azt mondta a lánynák:

 Idehallgass, most nekem el kell

menni,  majd  ezután jóra jön minden.
Emyit kibírtál, akkor bíij.ál ki most is
még,   amíg  visszajövök.  Apád  nagy
bajban van, azt mondja, meghal, ha én
nem  megyek,   azt  mondja.  Nekem
menri kell a háborúba.

 Jól van, de vigyázz magadra meg

minden, a felesége mondta.
Elindult a lovával. Hát felült a lo

vára, csak repült a ló. Ippen hogy oda
e#rynúak:%jí:sVZ"iéetsvag*a±eeTieárseé:

get. Amak a kardja  aprította mindet,
hogy mán, akik megmaradtak is elsza
1adtak. Legyőzték őket. Egyik szavam
ból a másikba megyek. Hát a fiúnak a
kardja, ahogy hirtelen kikapta, elvágta
azuiját.Akirálymegavvalazűkirályi
zsebkendőjével bekötötte az ujját.

 Fücsoda maga, királyatyám, hát

homét,  merrűl  jött,  atyám?    úgy
mondta a vejinek.

Hát, én más országi király vagyok,
azt mondj a.

Na, ewel ű el is tűnt. Jöttek haza
felé.  Mán ű ofthm volt a feleséginél.
Dicsekedtek. Ű mindig a zsebibe tette,
még meggyógyult az ujja, hogy ne lás
sák, hogy el van vágva az ujja.

  Na,  nem  voltál  Nemtudomka.
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Volt egy királyfiú, az osztán betyár ki
rályfi volt, a2* mondja. De majdnem én
is levettem űket, csak ű hamarabb oda
ért.

A, az,  azt mondja, jól mondod,

vitéz va8y.
Nemtudomka  mondja  neki.  Na,

akkor  a  király  mondja,  hogy  ű  nem
tudja,hogyhunnan,mérűljöttaegyki
rályfiú. Ha az nincs, űk elbukják a há
borút. Meg űtet meg is ölik. Pont akkor
csapott oda neki, mikor emelte a kar
dot, azt mondja, hogy veszi le a nyaka
mat. Sorolta ott.

Nemtudomka hallgatta, de az nem
mondott semmit se, nem szóllott. Na,
akkor osztán most következik. Bement
a királyho' . Azt mondta:

  Na,  királyatyám,  nekünk  mán

elég  volt  a  dis2nóólból.  Nekünk  van
kastélyunk, mink elmegyünk.

Nem, azt mondja, csak menjetek

tik a disznóólba, tik odavalók vagytok.
Hát a lány is  sírtrítt ott, hogy ott

volt, pedig belől olyan volt, mint egy
kastély.

 Na, azt mondja: Jól van, király

atyám,  megengedi,  hogy mondja egy
mesét?  Ha mondok  egy mesét,  majd
maga is másképp beszél.

 Hogyne, megengedem.

Nemtudomka azt mondja:
 Na,  azt mondja,  hívja be  a két

vejit is, azt monja.
Behítta.
 Üsse meg a dobot, üttesse me,g,

azt mondja, ország, világ jöjjék ide. En
csak olyan mesét mondok, azt mondja,
hogy mindenki  hallja  a világon,  akik
itten körül vannák, azt mondja. Mert ha
ne, ákkor nem is mondom. Nekünk jó
a disznóól is.

Na, jól van, megparancsolta, hát ű
megteljesítette, mert kíváncsiak voltak
a mesére. Azt mondja, hogy felgyüle
kezett a nép. Hát azt mondja:

 Egyszer volt,  hunnét nem volt,

volt  egy  Nemtudomka.  Hát  mán  így
mondom.  De azt mondja, aztat bezár
ták a disznóólba, a királylányt elvette.
Akirálylánymindenttudott,aztmond

ja,azértmentaNemtudomkához.Még
oszt, azt mondja, a Nemtudomka vál
totta meg a királylányt is.

Azt mondja a király:
Akkor te voltál?
 Én. hát van más Nemtudomka?

Én  tudok  mán  beszéhi,  azt  mondja.
Hanem kérdezze meg a két vőtől, kitől
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vették  azt  a  vadat  háromszor?  Hogy
milyen  királyfitól  vették,  azt  a  vadat
háromszor?  Hogy  milyen  királyfiútól
vették, azt mondja, így.

 Mink nem vettük,  mink  lűttük.

Honnan tudod, te, azt mondja, mikor te
a sárba maradtál a rossz gebéddel?

Hát így, azt mondja, ahogy most

mondod, sógor.
Na, jó.
  Hát  királyatyám,  volt  ott  egy

királyfiú a háborúba. Győzött?
  Győzött,   az  mondja.  Nagyon

szerencsém volt, azt mondja, mert már
a fejemet vették volna le, ha annak a
kardja nem ér oda, azt mondja. Annak
olyan kardja volt, hogy repült a kard.
De hogy kinyírt mindenkit. Ami még
ellenség volt,  a meg elfiitott.  Hát,  így
ni.

Na,aztmondja,akétvejetoljale

a nadrágot. Nézzék meg, hogy mi van
Ott.

Megnézték.   Hát   látták,   hogy   a

gyűrűnek a pecsétje ott volt. Na, meg
hát azt a kalapot is  vegyék ki mán  a
fejekből. Azt mondja mind a kettőnek,
ho8y:

 Mi van ott?
 Ilyen, azt mondja a királyi vők,

ilyen rangosak, azt mondja. Hát Nem
tudomka ilyen volt, hogy én sütöttem
rá. Királyatyám meg én váltottam meg,
itt van a zsebkendője. Emlékszik erre a
zsebkendőre, azt mondja?

  Igen,   Ó,   gyemekem,  hát  te

voltál.   Hát   gyere   már  nekem  úgy,
áhogy akkor voltál.

Megyek mindjárt, azt mondja.

Kiment, ráfiíjt (a szőne), mán ott
volt. (A ló) már jött is befele a kapun.
A levegőből leszállt oda.

 Na' itt vagyok.
 Ó, Nemtudomka, hát te királyfi

vagy? Hát te különb vagy, mint ezek,
azt mondja. Innét sehova nem mész. Itt
maradsz az én kastélyomba' .

Akkor  osztán  csináltak  egy  nagy
lákodalmat.  Máma  is  élnek,  ha  meg
nem haltak.

Azt elfelejtettem mondani, hogy a
király, mikor megtudta, hogy Nemtu
domka milyen ember, hogy egy vitéz
ember, és a két vőt elzavarta még a két
lányát az űk országukba. Ezek marad
tak.

Máma is élnek, ha meg nem haltak.
Mesélő: Horvái lrma

 vége 
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— Na, te még mindig itt vagy? 
— Ládd itt. 
— Mink mán visszük. 
— Én itt vagyok, azt mondja, a 

sárba. 
Akkor haza is mentek. Na, nem 

szólhattak semmit se. De a lány csak 
rimánkodott neki, hogy: 

— Te tudsz valamit, úgyis tudom. 
Csinálj mán, ne legyünk itten, le va- 
gyunk nézve meg minden. 

Azt mondja: 
— Na, jól van, mán nem hagyol 

békémet, de még akartam egy-két dol- 
got végezni, azt mondja. Majd azután 
akartam belépni, azt mondja. 

Na, erre kiütött egy nagy háború. A 
királynak hadat üzentek. Nahát most 
már mennek ugyi, hát a háborúba. 

Azt mondják Nemtudomkának: 
— Te nem jössz? 
Azt mondja a vő az ipának: 
— Ugyan, ugyan, azt a szerencsét- 

lent, azt a Nemtudomkát a háborúba? 

Mit tudna ő csinálni? 
Na, gondolta, hát menjetek. El- 

mentek mind. Na, majd egyszer eltűnt 
a fiú. Azt mondta a lánynak: 

— Idehallgass, most nekem el kell 
menni, majd ezután jóra jön minden. 
Ennyit kibírtál, akkor bírjál ki most is 
még, amíg visszajövök. Apád nagy 
bajban van, azt mondja, meghal, ha én 
nem megyek, azt mondja. Nekem 
menni kell a háborúba. 

— Jól van, de vigyázz magadra meg 
minden, a felesége mondta. 

Elindult a lovával. Hát felült a lo- 
vára, csak repült a ló. Ippen hogy oda- 
ért, már a fejit vették volna le az öreg 
királynak. U oszt lecsapta az ellensé- 
get. Annak a kardja aprította mindet, 
hogy mán, akik megmaradtak is elsza- 
ladtak. Legyőzték őket. Egyik szavam- 
ból a másikba megyek. Hát a fiúnak a 
kardja, ahogy hirtelen kikapta, elvágta 
az ujját. A király meg avval az ű királyi 
zsebkendőjével bekötötte az ujját. 

— Kicsoda maga, királyatyám, hát 
honnét, merrűl jött, atyám? — úgy 

mondta a vejinek. 
Hát, én más országi király vagyok, 

azt mondja. 
Na, evvel ű el is tűnt. Jöttek haza- 

felé. Mán ű otthun volt a feleséginél. 
Dicsekedtek. U mindig a zsebibe tette, 

még meggyógyult az ujja, hogy ne lás- 
sák, hogy el van vágva az ujja. 

— Na, nem voltál Nemtudomka. 
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Volt egy királyfiú, az osztán betyár ki- 
rályfi volt, azt mondja. De majdnem én 
is levettem űket, csak ű hamarabb oda- 

ért. 
— A, az, azt mondja, jól mondod, 

vitéz vagy. 
Nemtudomka mondja neki. Na, 

akkor a király mondja, hogy ű nem 
tudja, hogy hunnan, mérűl jött a egy ki- 
rályfiú. Ha az nincs, űk elbukják a há- 

borút. Meg űtet meg is ölik. Pont akkor 
csapott oda neki, mikor emelte a kar- 
dot, azt mondja, hogy veszi le a nyaka- 

mat. Sorolta ott. 
Nemtudomka hallgatta, de az nem 

mondott semmit se, nem szóllott. Na, 
akkor osztán most következik. Bement 
a királyho". Azt mondta: 

— Na, királyatyám, nekünk mán 
elég volt a disznóólból. Nekünk van 
kastélyunk, mink elmegyünk. 

— Nem, azt mondja, csak menjetek 
tik a disznóólba, tik odavalók vagytok. 

Hát a lány is sírt-rítt ott, hogy ott 

volt, pedig belől olyan volt, mint egy 
kastély. 

— Na, azt mondja: Jól van, király- 
atyám, megengedi, hogy mondja egy 
mesét? Ha mondok egy mesét, majd 
maga is másképp beszél. 

— Hogyne, megengedem. 
Nemtudomka azt mondja: 
— Na, azt mondja, hívja be a két 

vejit is, azt monja. 
Behítta. 
— Üsse meg a dobot, üttesse meg, 

azt mondja, ország, világ jöjjék ide. En 
csak olyan mesét mondok, azt mondja, 
hogy mindenki hallja a világon, akik 
itten körül vannak, azt mondja. Mert ha 
ne, akkor nem is mondom. Nekünk jó 

a disznóól is. 
Na, jól van, megparancsolta, hát ű 

megteljesítette, mert kíváncsiak voltak 
a mesére. Azt mondja, hogy felgyüle- 
kezett a nép. Hát azt mondja: 

— Egyszer volt, hunnét nem volt, 

volt egy Nemtudomka. Hát mán így 
mondom. De azt mondja, aztat bezár- 
ták a disznóólba, a királylányt elvette. 
A királylány mindent tudott, azt mond- 
ja, azért ment a Nemtudomkához. Még 
oszt, azt mondja, a Nemtudomka vál- 
totta meg a királylányt is. 

Azt mondja a király: 
— Akkor te voltál? 
— Én. hát van más Nemtudomka? 

Én tudok mán beszélni, azt mondja. 
Hanem kérdezze meg a két vőtől, kitől 
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vették azt a vadat háromszor? Hogy 
milyen királyfitól vették, azt a vadat 
háromszor? Hogy milyen királyfiútól 
vették, azt mondja, így. 

— Mink nem vettük, mink lűttük. 

Honnan tudod, te, azt mondja, mikor te 
a sárba maradtál a rossz gebéddel? 

— Hát így, azt mondja, ahogy most 

mondod, sógor. 
— Na, jó. 
— Hát királyatyám, volt ott egy 

királyfiú a háborúba. Győzött? 
— Győzött, az mondja. Nagyon 

szerencsém volt, azt mondja, mert már 

a fejemet vették volna le, ha annak a 

kardja nem ér oda, azt mondja. Annak 

olyan kardja volt, hogy repült a kard. 
De hogy kinyírt mindenkit. Ami még 
ellenség volt, a meg elfutott. Hát, így 
ni. 

— Na, azt mondja, a két veje tolja le 
a nadrágot. Nézzék meg, hogy mi van 
ott. 

Megnézték. Hát látták, hogy a 
gyűrűnek a pecsétje ott volt. Na, meg 
hát azt a kalapot is vegyék ki mán a 
fejekből. Azt mondja mind a kettőnek, 
hogy: 

— Mi van ott? 
— Ilyen, azt mondja a királyi vők, 

ilyen rangosak, azt mondja. Hát Nem- 
tudomka ilyen volt, hogy én sütöttem 

rá. Királyatyám meg én váltottam meg, 
itt van a zsebkendője. Emlékszik erre a 
zsebkendőre, azt mondja? 

— Igen, Ó, gyermekem, hát te 

voltál. Hát gyere már nekem úgy, 
ahogy akkor voltál. 

— Megyek mindjárt, azt mondja. 
Kiment, ráfújt (a szőrre), mán ott 

volt. (A ló) már jött is befele a kapun. 
A levegőből leszállt oda. 

— Na, itt vagyok. 
— O, Nemtudomka, hát te királyfi 

vagy? Hát te különb vagy, mint ezek, 
azt mondja. Innét sehova nem mész. Itt 
maradsz az én kastélyomba". 

Akkor osztán csináltak egy nagy 
lakodalmat. Máma is élnek, ha meg 
nem haltak. 

Azt elfelejtettem mondani, hogy a 

király, mikor megtudta, hogy Nemtu- 
domka milyen ember, hogy egy vitéz 
ember, és a két vőt elzavarta még a két 
lányát az űk országukba. Ezek marad- 
tak. 

Máma is élnek, ha meg nem haltak. 

Mesélő: Horvát Irma 

— vége — 
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Kertész lmre:

Bizhelyakipe
De  aba  atunchi  varikon  opral  pe  mande  bandyilas,

dikhlas mure jakha, vi man opre shudine andekhcino vur
don, kas sas majbut trupo, pala kodi ingerdine man, me chi

pushlom  karing.  Feri  pe jekh  dyelo  zhanglom te  gindikj
man, so ande kado perco avilas ande muri godyi.  Shaj  si,
hoj muri dosh, chi zhanglom kodi,  chi somas angel dikhin
do manush, chi pushlom khonyikastar, sosko lyako sa ka
the, ando Buchenwaldo, sar keren: gazosa, sar ando Ausch
witzo, hajkam drabenca, hajkam glontonca, vaj kaver bu
tyasa, vaj butmija modosa, soste mure zhanipe naj dosta 
chi gindisardom man. Sas ma esperanta, chi dukhala man,
ke kada me chi pushlom khanchi, de inke chi dikhlom pe
len, kon pizdine o cino vurdon manca kethane. De o rom
kothe  reslas,  kaj  sas jekh  ucho  cino  plaj,  haj  kothe  tele

jokharsa  bulyxi  panorama  dicholas.  Kothe  sas jekh  bari
xar, fekhfoma barrune kherenca, sas kothe zeleno barako,
mashkar  lende  bi  farbake  barakuri,  kadal  kher  simune

gradyiji alosardinetar, majdur sas jekh vesh.  Chi zhanav,
kotka  kaj  jekhbaro  kher,  sostar  azhukardas  but  nango
muzulmano, mashkar lende phirkeren balshinde manusha,
me  kodi  gindisardom  man,  von  zhana  ando  najipe.  De
majandre pe barruno drom manusha sas, avlinephirdine 
kole, butyara, kommandoshuri, raja, kerdine penge sako
dyeseski butyi. Vi kathe,  vi kothe mashkar nasul  le thuv,
lashe sunga resline kathe mande, sar ande mui lyindra, haj
angle mure jakha kothe tele dicholas, hoj kekavanca ropa

juni zumi ingren, ke zumaki sung mardas muro nakh. Ka
dalestar rutom jekh cerra, mute asva pityajline, kamlinosas
te trajuvav jekh cerra ande kado  shukar koncentracijalno
lageri.

Trubujas andre te dikhav:  varisoske dyelua chi kana
nashtik zhanav te phenav,  te  muro  zhukaripe,  karingal  e
kris te dikhav, pe sodende me pinzharav o trajo,  le krisa.
Kade, kan apa vurdon varikana varikaj pe phuv shutine, chi
hatyardom,  so  dyelo  si  man  randavosa,  haj  balenge  shi
nipesa.  Kodo  manushenca  pherdo  than,  so  najinde  tha
neske dikhlom, kodo nasvale manushenca sas pherdo, pe
istrani phalya shudine man, kaj but zurales nasvale zhene
sas, haj kado than pe kado sas lasho  gindisardom nam 
vi kathe kade keren e butyi, sar ando Auschwitzo. Baro sas
muro chudipe, kana pala skurto azhukaripe kasave glasua
shundom, sarte paji avelas, haj chaches tato paji avilas anda
krantura.  Chi  losshajlom  kadaleske,  ke  inke  tattyardom
man jekh  cerra,  de  chi  zhanglon  te  kerav  khanchi,  kana
mashkar le manusha avri line man, haj andekh bari kapa,
haj  colo  suchiline.  Pala  kodi  pe jekh  phiko  serosardom
man, pe soste mure sheresa pala, haj mure punrenca angle

pashjilom,   pe  jekh   vudar   serosardom   man,   pe   tang
gradichua, inke pekh vudar, pala kodi pe jekh than, pe jekh
soba, so bari sas, haj dyese sas, haj vi la sobake istrumen
tura serosardom man, po pato, pe chacho pato, so pherdo
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sas  sulumasa,  haj  duj  surri  kapi  sas  pe  soste man  tele
shutine. Vi pe duj manusha serosardom man  pe shukar,
nomalno manusha, ande pami kalca, ando gad, ande kash
tuni shlyappi, dikhlom len, fajas man kodol manusha, haj
von man dikhline. Atunchi dikhlom lengo muj, variso shu
kar shibasa vorbin. Kodo sas muro hatyaripe, sarte variso
kamenas te pushen mandar, de me feri muro shero kinsar
dom: chi hatyarav so phenen. Kathar jekh manush interes
no akcentushosa nyamcicka shibasa ashundom:  Hast du
Duchmarsch? , najtu pereskozhalipe? Haj pe kadi vorba
me  kodi  phendom:  Nein!   phendom  me  anda  kodi,  ke
darajlom a\ri te phenav kodi. Atunchi pala cerra vorbipe
le manusha  duj  variso pizdine  ande mure vast.  0 jekh

jekh  vaso  sas,  tato  kavevosa,  o  kaver  manro  sas,  kade
dikhlom, hajkam j.ekh manresko shovto kotor sas.  Sas haj
xalom,  haj  chi  trubujas  te  dav  khanchi  anda  lende.  Pala
kodi  muro  per  chingardas,  darajlom  kodolestar,  hoj  so

phendom  a\ri  angla  kodi,  kodi  vorba  xoxamni  sas,  haj
purril man andre o perzhalipe, e dizenterija. Pala kodi sama
lom, hoj jekh manush pale kathe si, de akanak khera si pe
leste, shukar vuneto stadyi sas pe leste, vi lolo trinkolcosko
zubuno sas pe leste.

Atunchi o manush opre las man, tele ingerdas man pe

gradichuri, vortas ande natura. Na pa but andekh baro suiTo
barako  ingerdas  man,  ande  kasavo  Revieresko  than,  te
mishto dikhlom. Kathe aba khere hatyardom man, feri chi
hatyardom kodi, sostar dine mange manro, haj kaveva. Pa
sha amaro  drom,  ando baro baroko,  aba pinzhardo trine
tazhosko bokso das man dyes. Sako bokso pherdo sas ma
nushenca,  sas  kothe panzhshov manush,  kadal manusha

pherde  sas  nasvalipenca.  Pe  nange  phalya  pashijiline  le
manusha, vi inke ande Zeitzoski suluma chi dikhlom  de

pe kodi muri skurto vrama kado nas man interesno. Atun
chi  avilas jekh nyevo chudipe,  kana o manush, kon man
andas kathe, ande kado than, vorbisardas kavre manushe
sa. Anglunovar chi zhanglom, mishto dikhav mure jakhen
ca, de chi dikhlom nasules, ke o barako zurales sas fimla
lo.  Pe  stungo  rig  vi  kathe  duj  gleda  bokso  dikhlom,  le

phalya  tele  sas  sharades,  lole,  rozavone,  vunetone,  zele
none haj  lilavone perinasa, opre pe lende inke jekh gleda
kasave  perinanca,  haj  mashkar  le  duj  perini  pasha jekh
kaver,  bibalenge  shavorenge  shere,  majcinemajbare  sha
vora  dikhline  avri,  kasave  sas,  sar hajkam me.  Kana me
kodi sama lom, tele shutine man pe phuv, varikon xutyildas
man,  te  na  perav  tele,  tele  line  pa  mande  e  kapa,  muri
chang, haj  muro mashkar sigo perdal phangline hertijasa,

pala kodi shudine man jekh gad, haj aba andre garadyilom
mashkar  duj  perini,  haj  mashkar  duje  shave  ando  dujto
etazho.

Pala kodi  kathe mukline man,  chi phendine  khanchi.
Mishto  sas  te  zhanav  kodi,  kathe  som,  haj  inke  vi  kodi
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Kertész Imre: 

Bizhelyakipe 
De aba atunchi varikon opral pe mande bandyilas, 

dikhlas mure jakha, vi man opre shudine ande-khcino vur- 

don, kas sas majbut trupo, pala kodi ingerdine man, me chi 

pushlom karing. Feri pe jekh dyelo zhanglom te gindikj 
man, so ande kado perco avilas ande muri godyi. Shaj si, 
hoj muri dosh, chi zhanglom kodi, chi somas angel dikhin- 
do manush, chi pushlom khonyikastar, sosko lyako sa ka- 
the, ando Buchenwaldo, sar keren: gazosa, sar ando Ausch- 

witzo, hajkam drabenca, hajkam glontonca, vaj kaver bu- 

tyasa, vaj butmija modosa, soste mure zhanipe naj dosta — 
chi gindisardom man. Sas ma esperanta, chi dukhala man, 

ke kada me chi pushlom khanchi, de inke chi dikhlom pe 

len, kon pizdine o cino vurdon manca kethane. De o rom 

kothe reslas, kaj sas jekh ucho cino plaj, haj kothe tele 
jokharsa bulyxi panorama dicholas. Kothe sas jekh bari 
xar, fekhforma barrune kherenca, sas kothe zeleno barako, 

mashkar lende bi farbake barakuri, kadal kher sirmune 

gradyiji alosardine-tar, majdur sas jekh vesh. Chi zhanav, 
kotka kaj jekhbaro kher, sostar azhukardas but nango 
muzulmano, mashkar lende phirkeren bal-shinde manusha, 

me kodi gindisardom man, von zhana ando najipe. De 
majandre pe barruno drom manusha sas, avline-phirdine — 
kole, butyara, kommandoshuri, raja, — kerdine penge sako- 

dyeseski butyi. Vi kathe, vi kothe mashkar nasul le thuv, 
lashe sunga resline kathe mande, sar ande muri lyindra, haj 
angle mure jakha kothe tele dicholas, hoj kekavanca ropa- 
juni zumi ingren, ke zumaki sung mardas muro nakh. Ka- 
dalestar rutom jekh cerra, mute asva pityajline, kamlinosas 
te trajuvav jekh cerra ande kado shukar koncentracijalno 
lageri. 

Trubujas andre te dikhav: varisoske dyelura chi kana 
nashtik zhanav te phenav, te muro zhukaripe, karingal e 

kris te dikhav, pe sodende me pinzharav o trajo, le krisa. 

Kade, kan apa vurdon varikana varikaj pe phuv shutine, chi 
hatyardom, so dyelo si man randavosa, haj balenge shi- 

nipesa. Kodo manushenca pherdo than, so najinde tha- 
neske dikhlom, kodo nasvale manushenca sas pherdo, pe 
istrani phalya shudine man, kaj but zurales nasvale zhene 
sas, haj kado than pe kado sas lasho — gindisardom nam — 
vi kathe kade keren e butyi, sar ando Auschwitzo. Baro sas 

muro chudipe, kana pala skurto azhukaripe kasave glasura 
shundom, sarte paji avelas, haj chaches tato paji avilas anda 
krantura. Chi losshajlom kadaleske, ke inke tattyardom 
man jekh cerra, de chi zhanglon te kerav khanchi, kana 

mashkar le manusha avri line man, haj ande-kh bari kapa, 
haj colo suchiline. Pala kodi pe jekh phiko serosardom 
man, pe soste mure sheresa pala, haj mure punrenca angle 
pashjilom, pe jekh vudar serosardom man, pe tang 
gradichura, inke pekh vudar, pala kodi pe jekh than, pe jekh 
soba, so bari sas, haj dyese sas, haj vi la sobake istrumen- 

tura serosardom man, po pato, pe chacho pato, so pherdo 
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sas sulumasa, haj duj surri kapi sas — pe soste man tele 
shutine. Vi pe duj manusha serosardom man — pe shukar, 
normalno manusha, ande parni kalca, ando gad, ande kash- 

tuni shlyappi, dikhlom len, fajas man kodol manusha, haj 
von man dikhline. Atunchi dikhlom lengo muj, variso shu- 
kar shibasa vorbin. Kodo sas muro hatyaripe, sarte variso 
kamenas te pushen mandar, de me feri muro shero kinsar- 
dom: chi hatyarav so phenen. Kathar jekh manush interes- 
no akcentushosa nyamcicka shibasa ashundom: — Hast du 
Durchmarsch? -—, najtu peresko-zhalipe? Haj pe kadi vorba 
me kodi phendom: Nein! — phendom me anda kodi, ke 
darajlom avri te phenav kodi. Atunchi — pala cerra vorbipe 
le manusha — duj variso pizdine ande mure vast. O jekh 
jekh vaso sas, tato kavevosa, o kaver manro sas, kade 

dikhlom, hajkam jekh manresko shovto kotor sas. Sas haj 
xalom, haj chi trubujas te dav khanchi anda lende. Pala 
kodi muro per chingardas, darajlom kodolestar, hoj so 
phendom avri angla kodi, kodi vorba xoxamni sas, haj 
purril man andre o perzhalipe, e dizenterija. Pala kodi sama 
lom, hoj jekh manush pale kathe si, de akanak khera si pe 
leste, shukar vuneto stadyi sas pe leste, vi lolo trinkolcosko 

zubuno sas pe leste. 
Atunchi o manush opre las man, tele ingerdas man pe 

gradichuri, vortas ande natura. Na pa but andekh baro surro 
barako ingerdas man, ande kasavo Revieresko than, te 
mishto dikhlom. Kathe aba khere hatyardom man, feri chi 
hatyardom kodi, sostar dine mange manro, haj kaveva. Pa- 
sha amaro drom, ando baro baroko, aba pinzhardo trine- 

tazhosko bokso das man dyes. Sako bokso pherdo sas ma- 
nushenca, sas kothe panzh-shov manush, kadal manusha 

pherde sas nasvalipenca. Pe nange phalya pashijiline le 
manusha, vi inke ande Zeitzoski suluma chi dikhlom — de 

pe kodi muri skurto vrama kado nas man interesno. Atun- 
chi avilas jekh nyevo chudipe, kana o manush, kon man 
andas kathe, ande kado than, vorbisardas kavre manushe- 
sa. Anglunovar chi zhanglom, mishto dikhav mure jakhen- 
ca, de chi dikhlom nasules, ke o barako zurales sas fimla- 

lo. Pe stungo rig vi kathe duj gleda bokso dikhlom, le 
phalya tele sas sharades, lole, rozavone, vunetone, zele- 

none haj lilavone perinasa, opre pe lende inke jekh gleda 
kasave perinanca, haj mashkar le duj perini pasha jekh 
kaver, bibalenge shavorenge shere, majcine-majbare sha- 
vora dikhline avri, kasave sas, sar hajkam me. Kana me 

kodi sama lom, tele shutine man pe phuv, varikon xutyildas 
man, te na perav tele, tele line pa mande e kapa, muri 
chang, haj muro mashkar sigo perdal phangline hertijasa, 
pala kodi shudine man jekh gad, haj aba andre garadyilom 
mashkar duj perini, haj mashkar duje shave ando dujto 
etazho. 

Pala kodi kathe mukline man, chi phendine khanchi. 
Mishto sas te zhanav kodi, kathe som, haj inke vi kodi 
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zhanglom,  hoj  kathe  si  le  barakosko  anglipe,  ke  vorta

jakhenca sas jekh puterdo vudar, haj vi kodi dikhlom, hogy
kado than dyese, baroj, bulhoj bare rajenga, sastyarenga
butyako than, le barakosko mashkar sas jekh pame colosa
sharadi mesalya. Kodolenge, kon pala sas, sakonenge baro
bajo sas, gindisardom man. Le nasvalipengo angluno som
no si  so khandini sung das  Duchfall, vaj Duchmarsh,
so pushline mandar ande najipesko than, haj vi muro than
kothe  avlas,  te  a\ri  phendomas  o  chachipe.  Le  dyesesko
xamasko, ha e pitara kasaveske dikhlom, kasavo sas ando
Zeitzo:  detehara kavevo,  e  zumi  aba  sigo  angla mizmeri
avel, le manresko kotor trito kotor sas, te shtarto kotor cerra
sas,  atunchi pasha leste dine Zulage.  E lampa sorro  dyes

phabardas, felyastra nas, kade feri anda kodi zhanglom, hoj
detehara si, kaveva dine amenge, haj sovipeski vrama ko
thar zhanglom, hogy avilas o sastyari, haj ratyi das amenge.
Le  sastyaresa  maladyilom  aba  pe  angluni  ratyi.  Pe jekh
manush dikhlom opre,  kon angla amaro bokso  tordyilas.
Nas ucho manush, ke vi voj kasavo ucho sas, sar kodo than,
kaj  me pashjilom.  Leski musura thulyardi sas,  leske shor
cine plajesle sas, zurales dikhlom les, ke ando lageri inke
chi  dikhlom kasavo manush.  Bari,  shukar  stadyi  sas  les,
kali kalca sas  pe  leste,  haj  rabosko  zubono,  pe  leski  kuj
chipta sas, lole somnosa, ande leste baro „F" betivo sas.
Dikhlas man, haj  variso phendas mange.  Phendom leske,
kodi cerra vorbi, so me zhanglom ffancicka shibasa:  Zsö
nö kompran pa, möszjo. Ui, uii phendas voj, amalipesa
bon, bon mo' fisz , haj jekh kotor guglo shutas pe muri

perina, kasavo sas, sar so khere lom.  Pala kodi sako than
dikhlas, sako shavorenge das jekh kotor guglo anda leski

posotyi.  Várisoske  feri  kothe  das  bivorbakos,  angla kav
erende  tordyilas  zhi  but  vrama,  unyizhene  zhangline  te
vorbin  lesa,  kadalenca losshasa das  duma,  sar leske  dra

gone chiriklyanca. Vi kodi sama lom, kon zhanelas lesa te
vorbij, kodoleske inke jekh kaver guglo das. Atunchi dikh
lom kodi, pe soste sagda sityardine man khere, zurales tru
bul te zhanav kavra shibasa te vorbij.

Me  opre hatyardom kodi,  de kodi  gindisardom man,
hoj me lyindrajvav. Kaver dyes o sastyari pe man sikavelas

peske  najesa.  A`ri  cirdine  man  pa muro  than,  haj  kothe
rakhindine  angla  leste  pe  mesalya.  Anda  lesko  girtyano
cerra amalipeski vorba das avri, zurales dikhlas man, dikh
las muro dumo, pesko shudro kan kaj muro dumo shutas,
sikavelas: le sufla, xasajve! Pala kodi pe muro dumo pash

jardas  man,  tele  line  mandar  la  hertijaki  polya,  mure
phumb  las  sama. Anglunovar aba dikhlas  len dual, pala
kodi pipisardas len, anda soste a\ri avilas variso. Atunchi
lokhes phendas variso, pesko shero kinosardas, sarte jekh
cerra kodo dyelo brigasleske shutasas. Sigo palpale phang
las len, te na dikhel len, hatyardom kodi, kadal phumb chi
fajas les.

De muro dyelo pe nasuleste boldas pes. Pasha mande

pashjile shaveski vorba chi hatyardom. Von feri vorbisar
dine jakhavresa opral muro shero, sarte me chi kothe chi
avilomas. Aba anglunovar pushline mandar, kon som me.
Me phendom: Ungar haj ashundom, sar von phendine:
vegerszki, vengrija, magyarszki, matyar, ongroa, haj  inke
butfalonca. 0 jekh kodi phendas: Khenyir! „manro" haj
sar assajlas, le majbut lesa assajline, kade a\ri zhanglom,
hoj  pinzharen  muro  falo.  Nasul  sas  kodi  te  ashunav,  ke
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khere le ungrura man chi kamen, haj nasul dyeloske gindij
man, hoj pala lende bangone jakhenca dikhen pe man de
kadi feri ungrickona shibasa zhanos lende te vorbij, hajkam
nyamcicka shibasa, de kodi shib kathe majnasuli avlas.

Kothe sas jekh kaver grixo so chi tromajlom a\ri te

phenav. Sigo sityilom kodi, haj kana avel o xinyipe, atun
chi jekh majbaro shavoro vi kon grizhari sas trubuj.as te
akharav ande amende. Atunchi  voj  avilas pasha amende,
haj  jekh  torto  vaso  pizdas  tela  amari  perina.  Pala  kodi

phendain leske: Bitte!  Fertig!  Bite! zhikaj te na ingre
las le vasuri. Aba akanak andekh dyes jekhvardujvar avi
las le vasonca amende. De mange vi trinvarshtarvar trubu

j.as te xinyav. Jokhar ingerdas kaj o sastyari o vaso, variso
phendas leske, haj sikavelas so sas ando vaso, haj o sastyari
gindisardas pes, sheresa, vastesa sikavelas, hogy naj  baro
bajo. Ratyine vi o guglo lom: kade atunchi sakofalo lasho
si pale tromanes pashjilom ando muro pato, mashkar le

perini, mashkar le shavora.
Kaver dyes, mashkar o kavevo haj e zumi jekh manush

avilas andre avral, mashkaral bare manusha, sigo dikhlom

pe leste. Bare artoski stadyi sas pe leste, kali sas, leske a
sas jekh pame sastyaresko baro gad, tela leste shukar kalca,
leske papuchi uzhej,  fimlalej,  haj  leski  musura  loli  mur
shari  sas, jekh cerra darajlom lestar.  Ucho thulo manush
sas,  leske kale bal kathekothe surro sas, pe leski kuj  sas

jekh kasavi chipta, pe savi lolo trinkarfm sas, so kodi sika
velas, voj uzho nyamco rat si les. Anglunovar ande muro
trajo  shaj  dikhlom  kasave  manushes,  kaske  rabosko  nu
mero na deshmijando sas, na mijango sas, chi na shelengo,
tena  feri  dujengo  numero  sas. Amaro  sastyari  sigo  zhas
kothe te del dyes leske, haj vast te xutyilel lesa, amalipesa
das les angalyi, hoj  vizitalipesa te chinstrinel amaro kher,
haj kodi dikhlom pe mure jakhenca, haj pe man sikavelas,
leske  vastesa  krugo  somnosardas,  haj   anda  lesko  sigo
nyamco virbipe vi kodi ashundom: „zu dir". Pala kodi kade

phendas, pe man  sikavelas,  sar jekh malo,  so  ando piaci
kamas te biknas.  0  kaver manush bivorbako ashundas  e
vorba, sar jekh pharo kinari kade hatyardom man, anda
leske kale cine dikhipe, ande sheresko boldipe, anda le duj
manushenge vastesko xutyilipe,  haj  anda amare  sastyari

peski assajli musura, sar o kaver manush gelastar.
Chi  trubujas  majbut te  azhukarav,  pale puterdyilas  o

vudar, haj anmdre ushtyadas jekh kaver manush, kon ande
raboske gada sas, lolo trinkarfm sas pe lesko kuj, ande sos
te „P" sas, so kodi sikavelas,   hoj o manush polskoj  haj

pe lesko kuj sas j.ekh kaver chipta, pe soste sas tele iskirime
„Pfleger",  so kodi phendas, hogy voj  grizhari.  Kado ma
nush hajkam bishbershengo sas. Vi les sas vuneto stadyi,
tela e stadyi shukar bare bamavi bal sas les. Leski musura
oblo sas,  leska morchaki  farba rozavo  sas, jekh cerra as
sajlas: shukar sas, haj vi fajas man, de voj sigo rodas le sas
tyares, kon sikavelas man, haj kado raklo boldas man ande
kapa,  haj  opre  las  man  pe  pesko  phiko.  Pharo  sas  lesko
dyelo, k eme duj vastenca xutyildom le patosko racho, ke
darajlom. Voj majzuralo sas sar me, haj feri assajlas pe ko
di,  hoj  me  mure  duje  vastenca  mardom  lesko  mashkar,
lesko  phiko.  Pala kodi  muklom  o  maripe,  muk te  ingrel
akarkaj, kaj voj kamel.

f;olytatjuk
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zhanglom, hoj kathe si le barakosko anglipe, ke vorta 
jakhenca sas jekh puterdo vudar, haj vi kodi dikhlom, hogy 
kado than dyese, baroj, bulhoj — bare rajenga, sastyarenga 
butyako than, le barakosko mashkar sas jekh parne colosa 
sharadi mesalya. Kodolenge, kon pala sas, sakonenge baro 
bajo sas, gindisardom man. Le nasvalipengo angluno som- 
no si — so khandini sung das — Durchfall, vaj Durchmarsh, 
so pushline mandar ande najipesko than, haj vi muro than 
kothe avlas, te avri phendomas o chachipe. Le dyesesko 
xamasko, ha e pitara kasaveske dikhlom, kasavo sas ando 

Zeitzo: detehara kavevo, e zumi aba sigo angla mizmeri 
avel, le manresko kotor trito kotor sas, te shtarto kotor cerra 

sas, atunchi pasha leste dine Zulage. E lampa sorro dyes 
phabardas, felyastra nas, kade feri anda kodi zhanglom, hoj 
detehara si, kaveva dine amenge, haj sovipeski vrama ko- 
thar zhanglom, hogy avilas o sastyari, haj ratyi das amenge. 
Le sastyaresa maladyilom aba pe angluni ratyi. Pe jekh 
manush dikhlom opre, kon angla amaro bokso tordyilas. 
Nas ucho manush, ke vi voj kasavo ucho sas, sar kodo than, 
kaj me pashjilom. Leski musura thulyardi sas, leske shor 
cine plajesle sas, zurales dikhlom les, ke ando lageri inke 
chi dikhlom kasavo manush. Bari, shukar stadyi sas les, 

kali kalca sas pe leste, haj rabosko zubono, pe leski kuj 
chipta sas, lole somnosa, ande leste baro — , F" betivo sas. 
Dikhlas man, haj variso phendas mange. Phendom leske, 
kodi cerra vorbi, so me zhanglom francicka shibasa: — Zsö 
nö kompran pa, möszjo. — Ui, uii — phendas voj, amalipesa 
— bon, bon mo" fisz —, haj jekh kotor guglo shutas pe muri 
perina, kasavo sas, sar so khere lom. Pala kodi sako than 
dikhlas, sako shavorenge das jekh kotor guglo anda leski 
posotyi. Varisoske feri kothe das bivorbakos, angla kav- 
erende tordyilas zhi but vrama, unyizhene zhangline te 
vorbin lesa, kadalenca losshasa das duma, sar leske dra- 

gone chiriklyanca. Vi kodi sama lom, kon zhanelas lesa te 
vorbij, kodoleske inke jekh kaver guglo das. Atunchi dikh- 
lom kodi, pe soste sagda sityardine man khere, zurales tru- 
bul te zhanav kavra shibasa te vorbij. 

Me opre hatyardom kodi, de kodi gindisardom man, 
hoj me lyindrajvav. Kaver dyes o sastyari pe man sikavelas 
peske najesa. Avri cirdine man pa muro than, haj kothe 
rakhindine angla leste pe mesalya. Anda lesko girtyano 
cerra amalipeski vorba das avri, zurales dikhlas man, dikh- 

las muro dumo, pesko shudro kan kaj muro dumo shutas, 
sikavelas: le sufla, xasajve! Pala kodi pe muro dumo pash- 
jardas man, tele line mandar la hertijaki polya, mure 
phumb las sama. Anglunovar aba dikhlas len dural, pala 
kodi pipisardas len, anda soste avri avilas variso. Atunchi 
lokhes phendas variso, pesko shero kinosardas, sarte jekh 
cerra kodo dyelo brigasleske shutasas. Sigo palpale phang- 
las len, te na dikhel len, hatyardom kodi, kadal phumb chi 
fajas les. 

De muro dyelo pe nasuleste boldas pes. Pasha mande 
pashjile shaveski vorba chi hatyardom. Von feri vorbisar- 
dine jakhavresa opral muro shero, sarte me chi kothe chi 
avilomas. Aba anglunovar pushline mandar, kon som me. 

Me phendom: — Ungar — haj ashundom, sar von phendine: 
vegerszki, vengrija, magyarszki, matyar, ongroa, haj inke 
butfalonca. O jekh kodi phendas: — Khenyir! — , manro" haj 
sar assajlas, le majbut lesa assajline, kade avri zhanglom, 
hoj pinzharen muro falo. Nasul sas kodi te ashunav, ke 
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khere le ungrura man chi kamen, haj nasul dyeloske gindij 
man, hoj pala lende bangone jakhenca dikhen pe man — de 
kadi feri ungrickona shibasa zhanos lende te vorbij, hajkam 
nyamcicka shibasa, de kodi shib kathe majnasuli avlas. 

Kothe sas jekh kaver grixo — so chi tromajlom avri te 
phenav. Sigo sityilom kodi, haj kana avel o xinyipe, atun- 
chi jekh majbaro shavoro — vi kon grizhari sas — trubujas te 
akharav ande amende. Atunchi voj avilas pasha amende, 
haj jekh torto vaso pizdas tela amari perina. Pala kodi 
phendam leske: — Bitte! Fertig! Bite! — zhikaj te na ingre- 
las le vasuri. Aba akanak andekh dyes jekhvar-dujvar avi- 
las le vasonca amende. De mange vi trinvar-shtarvar trubu- 
jas te xinyav. Jokhar ingerdas kaj o sastyari o vaso, variso 
phendas leske, haj sikavelas so sas ando vaso, haj o sastyari 
gindisardas pes, sheresa, vastesa sikavelas, hogy naj baro 
bajo. Ratyine vi o guglo lom: kade atunchi sakofalo lasho 
si — pale tromanes pashjilom ando muro pato, mashkar le 
perini, mashkar le shavora. 

Kaver dyes, mashkar o kavevo haj e zumi jekh manush 
avilas andre avral, mashkaral bare manusha, sigo dikhlom 

pe leste. Bare artoski stadyi sas pe leste, kali sas, leske gada 
sas jekh parne sastyaresko baro gad, tela leste shukar kalca, 
leske papuchi uzhej, fimlalej, haj leski musura loli mur- 
shani sas, jekh cerra darajlom lestar. Ucho thulo manush 
sas, leske kale bal kathe-kothe surro sas, pe leski kuj sas 

jekh kasavi chipta, pe savi lolo trinkarfin sas, so kodi sika- 
velas, voj uzho nyamco rat si les. Anglunovar ande muro 

trajo shaj dikhlom kasave manushes, kaske rabosko nu- 
mero na deshmijando sas, na mijango sas, chi na shelengo, 
tena feri dujengo numero sas. Amaro sastyari sigo zhas 
kothe te del dyes leske, haj vast te xutyilel lesa, amalipesa 
das les angalyi, hoj vizitalipesa te chinstrinel amaro kher, 
haj kodi dikhlom pe mure jakhenca, haj pe man sikavelas, 
leske vastesa krugo somnosardas, haj anda lesko sigo 

nyamco virbipe vi kodi ashundom: , zu dir". Pala kodi kade 
phendas, pe man sikavelas, sar jekh malo, so ando piaci 

kamas te biknas. O kaver manush bivorbako ashundas e 
vorba, sar jekh pharo kinari — kade hatyardom man, anda 
leske kale cine dikhipe, ande sheresko boldipe, anda le duj 
manushenge vastesko xutyilipe, haj anda amare sastyari- 
peski assajli musura, sar o kaver manush gelastar. 

Chi trubujas majbut te azhukarav, pale puterdyilas o 
vudar, haj anmdre ushtyadas jekh kaver manush, kon ande 
raboske gada sas, lolo trinkarfin sas pe lesko kuj, ande sos- 
te , P" sas, so kodi sikavelas, hoj o manush polskoj — haj 
pe lesko kuj sas jekh kaver chipta, pe soste sas tele iskirime 
, Pfleger", so kodi phendas, hogy voj grizhari. Kado ma- 
nush hajkam bishbershengo sas. Vi les sas vuneto stadyi, 
tela e stadyi shukar bare barnavi bal sas les. Leski musura 
oblo sas, leska morchaki farba rozavo sas, jekh cerra as- 
sajlas: shukar sas, haj vi fajas man, de voj sigo rodas le sas- 
tyares, kon sikavelas man, haj kado raklo boldas man ande 

kapa, haj opre las man pe pesko phiko. Pharo sas lesko 
dyelo, k eme duj vastenca xutyildom le patosko racho, ke 
darajlom. Voj majzuralo sas sar me, haj feri assajlas pe ko- 
di, hoj me mure duje vastenca mardom lesko mashkar, 
lesko phiko. Pala kodi muklom o maripe, muk te ingrel 
akarkaj, kaj voj kamel. 

— folytatjuk — 
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A pályázat cé]ja

A szociális földprogram általános célja a mezőgazdasá

gi temelésre alkalmas kömyezetben élő, azonban mezőgaz
dasági  temelésre  alkalmas  feltételekkel  nem,  vagy  azzal
nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan ki
hasznáhi  nem tudó,  szociáLisan  hátrányos  helyzetű  eml
berek megélhetését segi'teni, életminőségét javítani, önál
ló  egzisztenciateremtési  esélyeit növelni.  Cél  a  szociális
földprogram működtetése az áLlam közfoglaLkoztatásra
irányuló törekvéseivel összhangban: a háztartás, mint szo
ciális  és  gazdasági  egység jövedelemszerző  képességének
erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű ináktív, vagy tar
tósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálál
sa,  tevékenységük  bővítése  értékteremtő  munka  lehetősé

gének biztosításával.

Az alapcé] az aLábbi célkitűzéseken keresztül
valósítandó meg:

•    a  háztartásgazdaság,  kertkultúra  kialakítása,  megerő

sítése'

•    a temelési folyamat tervszerű kialakítása, beleértve az

önellátási képesség,  a piaci  értékesítés és  a szövetke
zési lehetőségek kihasználását,

•    szociátis  földprogramot  működtető  települési  önkor

mányzatok/szervezetek szerepvállalásának erősítése a
folyamatos  működtetés  feltételeihez  történő  hozzájá
rulással;

•    a területi hátrányok mérséklése;

•    a  kedvezményezettek  aktivizálásával  foglakoztatha
tóságukjavítása.

A támogatás igénylésének alapfeltételei:

A pályázó  a benyújtást megelőzően  a közfoglalkozta
táshoz nytu.tható támogatásokról szóló

375/2010. (XII. 31.) Kom. rendeletben előírtak alapján,
a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munka
ügyi központhoz a rendelet 4. §a szerinti közfoglalkoztatás
támogatására irányuló pályázatát vagy a korábban megkötött
közfoglalkoztatási  szerződése módosítására vonatkozó  ké
relmét benyújtotta és erről az illetékes hivatal megfelelő iga
zolásával is rendelkezik.

A pályázóknák a pályázatukhoz egy részletes helyi szak
mai programot kell benyújtaniuk, amely a szakmai progra
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mon  kívül  a  projekt  eredményeként  elért  megtákarítások

projekt érdekében történő felhasználását és a projekt fenn
tarthatóságát, a foglalkoztatás tervezett növekedését, továb
bá az önfoglalkoztatóvá/őstemelővé válás folyamatát, őster
melővé váltak tervezett számát tartalmazza.

A pályázat feltétele, hogy a program által generált meg
takarításokat a pályázóknak vissza kell forgatniuk a projekt
működtetésére. A támogatás abban az esetben igényemető,
ha a pályázat minimum 2 fő bevonását megvalósítja.

A támogatás feltétele továbbá, hogy
•    a bevont  földterület legyen könnyen megközelíthető,

nem lehet ártéri terület, a talaj minősége pedig legyen
növénytemesztésre alkalmas ;

•    a pályázatba bevont földterület, illetve a bevont ingat

lanok legalább a proj.ekt megvalósítás.a kezdetének idő

pontjától  1  évig, a pályázó tulajdonában vagy megál
lapodás alapján has2málatában kell lennie;

•    a pályázó gondoskodik róla és felügyeli, hogy a prog

ramba  bevont  résztvevők  munkatapasztalatukat  saj át
háztartásgazdaságuk,   kertkultúrájuk  művelésében  is
hasznosítsák.

•    közfoglalkoztatottat nem lehet e jogviszonya keretében

a saját földjén foglalkoztatni.

A pályázaton igényeHiető támogatás összege és formája

•   24 fo' bevonása esetén 400 0001 000 000 Ft,

•    5* fö' bevonása esetén 1 000 0012 000 000 Ft,

•    912 fó' bevonása esetén 2 000 0013 000 000 Ft,

•   3 vagy a feletti fó' bevonása esetén
3 000 0014 000 000 Ft

vissza nem téritendő támogatás igényelhető.

A támogatás formája, mértéke:

Vissza nem tén'tendó', a projekt keretén belül igényelt
támogatás  100%a. A pályázat keretében önrész kötelezően
nem kerül előírásra, a biztosított földterület és egyéb ingat
lanok, eszközök, szolgáltatások biztosítj.ák a pályázó hozzá

j.árulását.

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus
6. és 2012. június 30. közé eső időszak.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására 

(A pályázat kódja: SZOC-FP-11) 

  

A pályázat célja 

A szociális földprogram általános célja a mezőgazdasá- 
gi termelésre alkalmas környezetben élő, azonban mezőgaz- 
dasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal 
nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan ki- 
használni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű em- 
berek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önál- 
ló egzisztenciateremtési esélyeit növelni. Cél a szociális 
földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra 
irányuló törekvéseivel összhangban: a háztartás, mint szo- 
ciális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének 
erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tar- 
tósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálá- 
Sa, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetősé- 
gének biztosításával. 

Az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül 
valósítandó meg: 

e a háztartásgazdaság, kertkultúra kialakítása, megerő- 
sítése, 

e a termelési folyamat tervszerű kialakítása, beleértve az 
önellátási képesség, a piaci értékesítés és a szövetke- 
zési lehetőségek kihasználását, 

e szociális földporogramot működtető települési önkor- 
mányzatoksszervezetek szerepvállalásának erősítése a 
folyamatos működtetés feltételeihez történő hozzájá- 
rulással; 

e a területi hátrányok mérséklése; 

e a kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztatha- 
tóságuk javítása. 

A támogatás igénylésének alapfeltételei: 

A pályázó a benyújtást megelőzően a közfoglalkozta- 
táshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtak alapján, 
a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munka- 
ügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti közfoglalkoztatás 
támogatására irányuló pályázatát vagy a korábban megkötött 
közfoglalkoztatási szerződése módosítására vonatkozó ké- 
relmét benyújtotta és erről az illetékes hivatal megfelelő iga- 
zolásával is rendelkezik. 

A pályázóknak a pályázatukhoz egy részletes helyi szak- 
mai programot kell benyújtaniuk, amely a szakmai progra- 
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mon kívül a projekt eredményeként elért megtakarítások 
projekt érdekében történő felhasználását és a projekt fenn- 
tarthatóságát, a foglalkoztatás tervezett növekedését, továb- 
bá az önfoglalkoztatóvá/őstermelővé válás folyamatát, őster- 

melővé váltak tervezett számát tartalmazza. 
A pályázat feltétele, hogy a program által generált meg- 

takarításokat a pályázóknak vissza kell forgatniuk a projekt 
működtetésére. A támogatás abban az esetben igényelhető, 
ha a pályázat minimum 2 fő bevonását megvalósítja. 

A támogatás feltétele továbbá, hogy 

e a bevont földterület legyen könnyen megközelíthető, 
nem lehet ártéri terület, a talaj minősége pedig legyen 
növénytermesztésre alkalmas; 

e a pályázatba bevont földterület, illetve a bevont ingat- 
lanok legalább a projekt megvalósítása kezdetének idő- 
pontjától 1 évig, a pályázó tulajdonában vagy megál- 
lapodás alapján használatában kell lennie; 

e a pályázó gondoskodik róla és felügyeli, hogy a prog- 
ramba bevont résztvevők munkatapasztalatukat saját 
háztartásgazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében is 
hasznosítsák. 

e  közfoglalkoztatottat nem lehet e jogviszonya keretében 
a saját földjén foglalkoztatni. 

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

e 2-1 fő bevonása esetén 400 000-1 000 000 Ft, 

e 5-8 fő bevonása esetén 1 000 001—2 000 000 Ft, 

e 9-12 fő bevonása esetén 2 000 001—3 000 000 Ft, 

e 3 vagy a feletti fő bevonása esetén 
3 000 001-4 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A támogatás formája, mértéke: 

Vissza nem térítendő, a projekt keretén belül igényelt 
támogatás 10090-a. A pályázat keretében önrész kötelezően 
nem kerül előírásra, a biztosított földterület és egyéb ingat- 
lanok, eszközök, szolgáltatások biztosítják a pályázó hozzá- 
járulását. 

Támogatási időszak: 

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus 
6. és 2012. június 30. közé eső időszak. 
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Beadható pályázatok száma:

Jelen  pályázati  felhívásra  egy  szeivezet  csak  egy  pá
lyázatot nyújthat be. Azonos településről érkező pályázatok
esetében a Támogató egy pályázó pályázatát támogatja.

A pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében azok az alább felsorolt
szervezetek pályázhatnak, melyeknek a működési helye sze
rinti településen a tartósan munkanélküliek részaránya a
regisztrált áuáskeresők összlétszámához képest eléri legl
alább az országos átlagot, vagy a településen regisztrált
ánáskeresők aránya 2011 januárjában az országos átla

got meghaladta.

Települési önkományzatok jogi személyiséggel rendel
kező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont te
lepülésen fem kell álhia valamelyik feltételnek

   települési  önkományzat,  helyi rendeletben  szabályo

zott módon;
   települési önkományzatokjogi személyiséggel rendel

kező társulása, helyi rendeletben szabályozott módon;
   önkományzati  részesedéssel  működő,  közfeladatot

ellátó nonprofit gazdasági társaság qa a közfeladat el
látására nem üzletszerű gazdasági  tevékenység kere
tében kerül sor) a progmm megvalósítása helye szerin
ti  települési  önkományzattal  vagy  települési  önkor
mányzatok jogi  személyiséggel rendelkező társulásá
val   együttműködve,   helyi   rendeletben   szabályozott
módon;

   önkományzat  által  létrehozott  közhasznú  vagy  ki

emelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társa
dalmi szervezet, alapítvány, a program megvalósítása
helye szerinti települési önkományzattal vagy telepü
lési  önkományzatok jogi  személyiséggel  rendelkező
társulásával együttműködve, helyi rendeletben szabá
1yozott módon;

   települési  cigány kisebbségi önkományzat,  a műkö

dési helye szerint vele megegyező település helyi ön
kományzatával vagy települési önkományzatok jogi
személyiséggel rendelkező társulásával kötött együtt
működési megállapodás alapján, helyi rendeletben sza
bályozott módon;

   egyház, egyházi jogi személy, a működési helye szerint

illetékes település helyi  önkományzatával vagy tele

pülési  önkományzatok  jogi  személyiséggel  rendel
kező társulásával kötött együttműködési megállapodás
alapján, helyi rendeletben szabályozott módon.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A  pályázatot  elektronikus  úton  lehet  benyújtani  az
Alapkezelő által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszer (továbbiákban:  EPER) szoft
veren keresztül. Az intemetes pályázati adatlapot a pályáza
ti  felhívásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt
elektroni]ais mellékletek csatolásával kell benytijtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak
a  hq)://www.wekerle.gov.hu  honlapon  regisztrálnia  kell
magát az EPERben, melyhez rendelkeznie kell egy éivé
nyes elektronikus levélcímmel (email cím). A regisztráció
menetével és az EPER használati díijal kapcsolatos rifomá
ciókat a pályázati útmutató 4.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. augusztus 5. 24:00 óra.

Határidőben benytijtottnak minősül az a pályázat,
amely az EPERben véglegesítésre került.

A teljes pályázati femívás és a pályázati útmutató letölt
hető a www.wekerle.gov.hu, és www.kim. gov.hu honlapok
ról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi
eléhető ségeken kaphatnak.

Közigazgatási és lgazságüg)ri Mirisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő

1088 Budapest, Múzeum utca 17.

Telefon: (061) 3013200, Fax: (061) 3013220

Email: infó@,wekerle. gov.hu

Telefon: (1) 301  3200

Hétfőisütörtök: 8.0016.30, péntek: 8.0014.00

ORSZÁGOS  ROMA  öNKORMÁNYZAT

ELNÖK:. E:ARKAS FLÓRIÁN
Cím:  1074 Budapest, Dohány u 76.

Telefon: 061 3228903
Fax: 0613228501

Email : titkarsag@oronk.hu

*****             *****             *****

KöZIGAZGATÁSI  ÉS  IGAZSÁGÜGYI  MINISZTÉRIUM

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth lajos tér 24.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postai cím:  1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám acözpont): 061 7951000
Telefáx: 061 7950002Ü#%#:i*i###%flu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
  

Beadható pályázatok száma: 

Jelen pályázati felhívásra egy szervezet csak egy pá- 
lyázatot nyújthat be. Azonos településről érkező pályázatok 
esetében a Támogató egy pályázó pályázatát támogatja. 

A pályázók köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében azok az alább felsorolt 
szervezetek pályázhatnak, melyeknek a működési helye sze- 
rinti településen a tartósan munkanélküliek részaránya a 
regisztrált álláskeresők összlétszámához képest eléri leg- 
alább az országos átlagot, vagy a településen regisztrált 
álláskeresők aránya 2011 januárjában az országos átla- 
got meghaladta. 

Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendel- 
kező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont te- 
lepülésen fenn kell állnia valamelyik feltételnek 

— települési önkormányzat, helyi rendeletben szabályo- 
zott módon; 

— települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendel- 
kező társulása, helyi rendeletben szabályozott módon; 

— önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot 

ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat el- 
látására nem üzletszerű gazdasági tevékenység kere- 
tében kerül sor) a program megvalósítása helye szerin- 
ti települési önkormányzattal vagy települési önkor- 
mányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásá- 
val együttműködve, helyi rendeletben szabályozott 
módon; 

— önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy ki- 
emelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társa- 
dalmi szervezet, alapítvány, a program megvalósítása 
helye szerinti települési önkormányzattal vagy telepü- 
lési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező 
társulásával együttműködve, helyi rendeletben szabá- 
lyozott módon; 

— települési cigány kisebbségi önkormányzat, a műkö- 
dési helye szerint vele megegyező település helyi ön- 
kormányzatával vagy települési önkormányzatok jogi 
személyiséggel rendelkező társulásával kötött együtt- 
működési megállapodás alapján, helyi rendeletben sza- 
bályozott módon; 

— egyház, egyházi jogi személy, a működési helye szerint 
illetékes település helyi önkormányzatával vagy tele- 

pülési önkormányzatok jogi személyiséggel rendel- 
kező társulásával kötött együttműködési megállapodás 
alapján, helyi rendeletben szabályozott módon. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye: 

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az 
Alapkezelő által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoft- 
veren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályáza- 
ti felhívásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően 
hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt 

elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak 
a http://www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell 
magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvé- 

nyes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció 
menetével és az EPER használati díjjal kapcsolatos informá- 
ciókat a pályázati útmutató 4.2. pontja tartalmazza. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2011. augusztus 5. 24:00 óra. 

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, 
amely az EPER-ben véglegesítésre került. 

A teljes pályázati felhívás és a pályázati útmutató letölt- 
hető a www.wekerle.gov.hu, és www.kim.gov.hu honlapok- 
ról. 

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi 
elérhetőségeken kaphatnak. 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Wekerle Sándor Alapkezelő 

1088 Budapest, Múzeum utca 17. 
Telefon: (06-1) 301-3200, Fax: (06-1) 301-3220 

E-mail: inforgwekerle.gov.hu 
  

Telefon: (1) 301 3200 

Hétfő—csütörtök: 8.00—16.30, péntek: 8.00—14.00 

  

ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖK: FARKAS FLÓRIÁN 

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 76. 
Telefon: 06-1-322-8903 

Fax: 06-1-322-8501 
E-mail: titkarsag-goronk.hu   

kkkkk kikkkk kkxxkX   

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

Telefonszám (központ): 06-1-795-1000 
Telefax: 06-1-795-0002 

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag(gkim.gov.hu 
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-6411   
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OWASSUMK  MAGUMKRÓL!

Kedves Olwasóínk!

Ezúton is szeretnénk megköszönni érdeklődésüket lapunk iránt.
Örömmel  tapasztaljuk,  hogy  olvasókörünk  folyamatosan  bővül,  s
lapunkat  egyre többen  olvassák honlapunkon  (www.1dromalap.hu)
keresztül is.

A nagy érdeklődésre való tekintettel új kezdeményezést indítunk
Olvassunk magunkról! címm!eh.

I  Szeretné megismertetni települése hagyományait másokkal is?

I  Ismer  szakmai  és  regionális  összefogást,  a  szervezetek  közötti
együttműködés kialakítását szolgáló modellérté]ű programokat?

1  Kulturális programon vett részt és jól érezte magát?

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

Fesztivál, falunap, képzési program, szakmai együttműködés?

Írjon róla, hogy mások is megtuüák!

Váú.uk olvasóink írásait a településükön, a megyéjükben, a
régióban történő eseményekről !

S€

Leve]eiket, fényképeiket várjuk szerkesztőségünk címére:
5000 Szo]nok, Aranka u. 3.

MEGREHDELö
Megrendelem az LD című roma lapot

........... példányban, az alábbi címre:
'
1

:    Megrendelőneve:   ...........................

:     címe:    ....................................

Előfizetési díj
egy évre: 3600, Ft,
fiél évre: 1800, Ft,

negyedévre: 900, Ft
1

1``.,\     Aa%zee###:P%#és„az#r#k@űSuíftduí#:
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5000 Szolnok, Aranka u. 3.
Telefon:

(00 56/420110
Előf i@ethető rózsaszlnű

postai utalványon.

A Szerkesztőség

LD

OLVASSUNK MAGUNKRÓL! 
Kedves Olvasóink! 

  

  

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

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

m Szeretné megismertetni települése hagyományait másokkal is? 

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

m Kulturális programon vett részt és jól érezte magát? 

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

  

Fesztivál, falunap, képzési program, szakmai együttműködés? 

Írjon róla, hogy mások is megtudják! 

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

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

A Szerkesztőség 

  

MEGRENDELŐ 
Megrendelem az LD című roma lapot 

BEER ORSLOTÉ Üz példányban, az alábbi címre: 

; Előfizetési díj 
! egy évre: 3600,- Ft, 
1 fél évre: 1800,- Ft, 
. negyedévre: 900,- Ft 

L 

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

5000 Szolnok, Aranka u. 3. 
Telefon: 

(06) 56/420-110 
j 8 Előfizethető rózsaszínű 

":LUNGO DROM postai utalványon. 

    2011. július



  

      
  

Lakatos Klára alkotása


