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OKTÓBER  1.    LISIEUXl  SZENT TERÉZ

Lisieuxi Szent Teréz (Alengon,  1873. január 2. Lisieux,
1897.  szq)tember  30.)  a  bencés  apácákhoz járt  iskolába.
1883ban súlyosan megbetegedeft, de pünkösd napján meg

jelent neki  a  Szűzanya,  rámosolygott  és  meggyógyította.
Ettől kezdve vágyott a kolostori  életre.  Ezt csak fokozta,
hogy  két nővére  is  belépett  a kamelitákhoz.  1887  kará
csonyánédesqpjaisbeleegyezésétadta,hogyTerézbelépjen
a Kámelbe,  a püspök azonban megtiltotta ezt. Teréz Ró
mába utazoq hogy a pápától kérjen segítséget. Xm. I,eó az
ügyet az egyházi elöljárókhoz, végső soron lstenhez utasí
totta. Decemberben a püspök megadta a kolostorba lépéshez
szükséges engedélyt, de meg kellett vámia a nagyböjt végét.
Végre 1888. május 9|én átléphe«e a lisieuxi Kámel kapu

ját. Ettől a naptól kezdve a következő volt elfogláltsága: hét
és fél óra zsolozsma és elméucedés, öt óra munka, két óra
közös foglálkozás, két óra egyéni foglalkozás, fél óra okta
tás, összesen egy és háromnegyed óra étkezési idő és hathét
óra  éjszakai  pihenés.  Verseket kezdett írni, /ecz##e  d'4w
ft.Jdefé§€ címmel drámát íri, amelyet elő is adtak a nővérek.
1895ben nővérei kérésére és a prióra parmcsára elkezdte
írni gyemekkora emlékeit.  1896. január 20án adta át fel

jegyzéseit, amely az Eg}; /é/ek áó.7Úén€fe c. könyv első nyolc
fejezetéttartalmazza.1897benaprióraösszegyüjtötteTeréz
különböző mondásait, ez a gyűtemény 1926ban Áz ztíozs'ó
szczvű* címmel jelent meg. Teréz folytatta visszaemlékezé
seit, ezekből állt össze az Egy lélek történetének kilencedik
és tizedik fejezete. Szq)tember 30án halt meg.

OKTÓBER 2. SZENT őRZőANGYALOK

Őrangyalok ünnepét a XVI.  században Spanyolországban
kezdték megülni. Imen terjedt el a Tridentinum hatására is
Euópában. Az Egyházban a XVII.  században vált általá
nossá. Először szqptember első vasámapján ünnpelték, így
hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Piu
intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába,
mai helyére.

OKTÓBER 4.  ASSISI  SZENT  FERENC

A ferences, más néven nrinorita szerzetesrend alapítója, As
sisi Szent Ferenc (1182 körül1226) a kereszténységben a
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OKTÓBER 1. - LISIEUX-I SZENT TERÉZ 

Lisieux-i Szent Teréz (Alencon, 1873. január 2. — Lisieux, 
1897. szeptember 30.) a bencés apácákhoz járt iskolába. 
1883-ban súlyosan megbetegedett, de pünkösd napján meg- 
jelent neki a Szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. 
Ettől kezdve vágyott a kolostori életre. Ezt csak fokozta, 
hogy két nővére is belépett a karmelitákhoz. 1887 kará- 
csonyán édesapja is beleegyezését adta, hogy Teréz belépjen 
a Kármelbe, a püspök azonban megtiltotta ezt. Teréz Ró- 
mába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. XIII. Leó az 
ügyet az egyházi elöljárókhoz, végső soron Istenhez utasí- 
totta. Decemberben a püspök megadta a kolostorba lépéshez 
szükséges engedélyt, de meg kellett várnia a nagyböjt végét. 
Végre 1888. május 9-én átléphette a lisieux-i Kármel kapu- 
ját. Ettől a naptól kezdve a következő volt elfoglaltsága: hét 
és fél óra zsolozsma és elmélkedés, öt óra munka, két óra 
közös foglalkozás, két óra egyéni foglalkozás, fél óra okta- 
tás, összesen egy és háromnegyed óra étkezési idő és hat-hét 
óra éjszakai pihenés. Verseket kezdett írni, Jeanne d Arc 
küldetése címmel drámát írt, amelyet elő is adtak a nővérek. 
1895-ben nővérei kérésére és a prióra parancsára elkezdte 
írni gyermekkora emlékeit. 1896. január 20-án adta át fel- 
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jegyzéseit, amely az Egy lélek története c. könyv első nyolc 
fejezetét tartalmazza. 1897-ben a prióra összegyűjtötte Teréz 
különböző mondásait, ez a gyűjtemény 1926-ban Az utolsó 
szavak címmel jelent meg. Teréz folytatta visszaemlékezé- 
seit, ezekből állt össze az Egy lélek történetének kilencedik 
és tizedik fejezete. Szeptember 30-án halt meg. 

OKTÓBER 2. - SZENT ŐRZŐANGYALOK 

Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban 
kezdték megülni. Innen terjedt el a Tridentinum hatására is 
Európában. Az Egyházban a XVII. században vált általá- 
nossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így 
hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius 
intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, 
mai helyére. 

OKTÓBER 4. - ASSISI SZENT FERENC 

A ferences, más néven minorita szerzetesrend alapítója, As- 
sisi Szent Ferenc (1182 körül-1226) a kereszténységben a 
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Giovanni nevet kapta. A Francesco (,Francia") ragadvány
nevet annak köszönhette, hogy édesanyja ffancia volt. E tisz
ta  szí\ű  szent megújította  az  egyház  szellemét,  eszméi  új
lendületet adtak a középkor misztikus romantikájának. Sze
mélye a földi javakról való lemondás, az egyszerűség és a
szeretet jelképe lett. Képmásain az általa alapított rend bama
vagy szürke, csuklyás csuháját viseli, amit a derekán csomó
zott kötél fog össze. A kötél 3 csomójaa szegénységet, szü
zességet és engedelmességet, a ffanciskánusok kötelmeit je
lenti. E három szerzetesi erény gyakran feltűnik a ferences
allegóriákban ®1. Szent Ferenc eljegyzi magát a Szegénység
úmőjével). Könnyen felismerhető a kezén, lábán és oldalán

:,siátnáftdkzígö;:Sr::
látható stigmákról, Krisztusnak szögek
sebéről. A legenda szerint egy hatszámyú, kitárt kari, szerá
fi Krisztus jelent meg előtte, és a látomás sebeiből tűző su

garák jelölték meg életre szólóan a testét. Attribútumai: fe
szület (a stigmák miatt), liliom (a szűzi tisztaságjelképeként)
és koponya, mely a földi lét hiábavalóságát jelenti.

OKTÓBER  7.  RóZSAFÜZÉR  KIRÁLYNŐJE

Olvasós  Boldogasszony,  újabb  finomkodó  szóhasználattal
Rózsqűízér Kj.#tí/};#íy.c!  ünnepét  rendesen  október  második
vasámapján szokták megülni. Népünk olvasókultuszáról itt
csak annyit jegyzünk meg, hogy az olvasóájtatosság a do
minikánusok buzgólkodására a XV. század folyamán nyerte
el mai fomáját.

OKTÓBER  9.  SZENT  DÉNES

Dénes, Páris vértanú püspöke (IH.  század), a Merovingok,
majd  Karolingok  védőszentje.  Emlékezetét  a  síria  fölött
emelt SaintDenisapátság, a fimcia királyi család temetke
zési  helye  ápolta  és teijesztette. A jámbor legenda  szerint
lefejeztetése után fejével  a kezében ment  sírjába.  Sokszor
így is ábrázolják. A 7?zÉ?7!7!ég)/ SGgz'fó'sz€#f egyike, fej fájósok

szoldák magukat oltalmába ajánlani.

OKTÓBER   T5.  AVILAI  SZENT  TERÉZ

Nagy  Szent  Teréz  (15151582)  az  Egyház  egyik  legna

gyobb női szentje, a világirodalom legnagyszerűbb nőírói
nak egyike, VI. Pál egyházdoktorrá nyilvánította (1970). A
hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lán
dzsájával döfte át a szívét. Ezt a jelenetet örökíti meg Bé#
#z.73z.  híres  szobra  a  római  S.  Maria  Vittoriatemplomban.
Többek között megrefomálta a sarutlan kamelita rendet,
amely Bécsben, majd a hajdani habsbugi birodalom más
városaiban is gyökeret vert. Szakrális hatására több helyen
is rámutatunk.

OKTÓBER  16.  SZENT  HEDVIG

SZILÉZIAI  HERCEGNő

FseídgiE.ak::s#?efi#,c=`a&áá#ZTi3?::s(á`éte4v`oi,4i)
András feleségének, Gertrudnák, tehát a mi Szent Erzsébe
tünknek nagynénje.  Henrikhez,  Szilézia és  Krakkó  herce

géhez  ment  féijhez.  Hat gyemeke  született,  utána uával
együtt megtartóztatást fogadott. Szilézia patrónája.

2011.  október

OKTÓBER  17.  ANTIOCHIAI  SZENT  IGNÁC

Antiókhiai Szent lgnácról, Szíria püspökéről (tl 10 k.) ere
detileg vértanúsága állítólagos napján, december 20án em
lékezett meg a keresztény utókor. A keleti egyház ma is ek
kor üli meg a neve napját. Róma azonban előbb február 1 jé
re tétette át az ünnepét, mint azt a Szentek életében olvas
hatjuk: ,pyilvánvalóan másolási hiba következtében",1969
ben pedig a szír keresztények lgnácnapját (okt. 17ét) iktat
ta a naptárba. A szíriai püspök, mint annyi hitvalló társa, ró
mai amfiteátrmban szenvedett mártíromságot. Felfalták az
oroszlánok. Neve az ignis, „tűz" szóból ered, ami figyelem
re méltó módon egybeesik püspöksége,  Szíria nevének je
lentésével, mely alistanem fonó, sivatagi klímájának tulaj
doníthatóan   a  gör.   szeiriaszisz,   ,papszúrás",   szeirinosz,

„égető", „fonó" szavakra megy vissza.

OKTÓBER  18.  SZENT  LUKÁCS  EVANGÉLISTA

Október 18án a keresztények Lukács evangélistáról emlé
keznek meg. A hagyomány szerint Pál apostolt kísérte misz
sziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és
Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az
Apostolok Cselekedetei című újszövetséri könyv szerzőjé
nek is. Polgári foglalkozására nézve oivos volt. Pál emlegeti
így: ,Lukács, ama szeretett orvos" (Kol 4,14). Így lett az or
vosok, kórházak, fiirdők jeles szentje.

OKTÓBER  20.  SZENT VENDEL

Vendel a jószágtartó gazdák, továbbá pásztorok, főleg juhá
szok védőszentje. Legendája szerint ír. Se'/zé?r szerint fimk
számazású. Csak a mesébe hajló hagyomány teszi meg ki
rályfinak: Rómába zarándokolt, majd a Rajnavidéken reme
teként legeltette egy uaság nyáját. Itt ánítólag apátként halt
meg a VII. század legelején. Ereklyéit St. Wendelin városa,
egyúttal  híres  búcsújáróhely,  a  Saarvidék  szakrális  súly

pontja őrzi.

OKTÓBER  22.  SZENT SZEVÉRUS

Szevérus a IV. században, Ravennában élt. Tákácsként keres
te kenyerét. Amikor a püspök meghalt, a legenda szerint ga
lamb szállott a fejére, ezért őt választották püspökké. Ekkor
felesége és leánya kolostorba vonult. Hamarabb meghaltak a

püspöknél, közös sírba temették őket. A legenda úgy mond
ja, hogy Szevérus elmondván miséjét, élve ment le közéjük a
megnyílt sírba. S2avára a halottak középen adtak neki helyet.
Ezután ő is kiadta lelkét. Ereklyéi hosszú viszontagság után
Erfiirt városába, a szövőipar egyikjelentős középkori székhe
lyére kerültek. A tiszteletére  szentelt székesegyház  euópai
rangú műemlék. Szevérus a takácsok, kendő és harisnyaszö
vők védőszentj9. Tisztelete a céhesség, mesterlegények ván
dorlása, német települők révén hazánkban is virágzott.

OKTÓBER 31.  SZENT WOLFGANG

Wolfgang magyar megfelelője ForÁ:cis bencés, Regensburg

püspöke, 971 táján misszionáriusként hazánkban is járt. Bol
dog Gizellát, Szent lstván feleségét ő nevelte. Kultusza főleg
a  XV.  század  folyamán  a  felsőausztriai  Sankt Wolfgang
bencés  apátságból  ágazott ki,  amely  sírja révén búcsújáró
hely is volt. Tisztelete az egész németrómai birodalmat, de
hazánkat is meghódította.

Felhasznált irodalom : Neumannház
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Giovanni nevet kapta. A Francesco (, Francia") ragadvány- 
nevet annak köszönhette, hogy édesanyja francia volt. E tisz- 
ta szívű szent megújította az egyház szellemét, eszméi új 
lendületet adtak a középkor misztikus romantikájának. Sze- 
mélye a földi javakról való lemondás, az egyszerűség és a 
szeretet jelképe lett. Képmásain az általa alapított rend barna 
vagy szürke, csuklyás csuháját viseli, amit a derekán csomó- 
zott kötél fog össze. A kötél 3 csomója a szegénységet, szü- 
zességet és engedelmességet, a franciskánusok kötelmeit je- 
lenti. E három szerzetesi erény gyakran feltűnik a ferences 
allegóriákban (pl. Szent Ferenc eljegyzi magát a Szegénység 
úrnőjével). Könnyen felismerhető a kezén, lábán és oldalán 
látható stigmákról, Krisztusnak szögek és lándzsa ütötte öt 

sebéről. A legenda szerint egy hatszárnyú, kitárt karú, szerá- 
fi Krisztus jelent meg előtte, és a látomás sebeiből tűző su- 
garak jelölték meg életre szólóan a testét. Attribútumai: fe- 
szület (a stigmák miatt), liliom (a szűzi tisztaság jelképeként) 
és koponya, mely a földi lét hiábavalóságát jelenti. 

OKTÓBER 7. - RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE 

Olvasós Boldogasszony, újabb finomkodó szóhasználattal 
Rózsafűzér Királynéja ünnepét rendesen október második 
vasárnapján szokták megülni. Népünk olvasókultuszáról itt 
csak annyit jegyzünk meg, hogy az olvasó-ájtatosság a do- 
minikánusok buzgólkodására a XV. század folyamán nyerte 
el mai formáját. 

OKTÓBER 9. - SZENT DÉNES 

Dénes, Páris vértanú püspöke (III. század), a Merovingok, 
majd Karolingok védőszentje. Emlékezetét a sírja fölött 
emelt Saint-Denis-apátság, a francia királyi család temetke- 
zési helye ápolta és terjesztette. A jámbor legenda szerint 
lefejeztetése után fejével a kezében ment sírjába. Sokszor 
így is ábrázolják. A Tizennégy Segítőszent egyike, fejfájósok 
szokták magukat oltalmába ajánlani. 

OKTÓBER 15. - AVILAI SZENT TERÉZ 

Nagy Szent Teréz (1515—1582) az Egyház egyik legna- 
gyobb női szentje, a világirodalom legnagyszerűbb nőírói- 
nak egyike, VI. Pál egyházdoktorrá nyilvánította (1970). A 
hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lán- 
dzsájával döfte át a szívét. Ezt a jelenetet örökíti meg Ber- 
nini híres szobra a római S. Maria Vittoria-templomban. 
Többek között megreformálta a sarutlan karmelita rendet, 
amely Bécsben, majd a hajdani habsburgi birodalom más 
városaiban is gyökeret vert. Szakrális hatására több helyen 
is rámutatunk. 

OKTÓBER 16. - SZENT HEDVIG 
SZILÉZIAI HERCEGNŐ 

Hedvig a meráni grófok családjából származott (1174—1243) 
és így rokonságba került az Árpádházzal is. Testvére volt II. 
András feleségének, Gertrudnak, tehát a mi Szent Erzsébe- 
tünknek nagynénje. Henrikhez, Szilézia és Krakkó herce- 
géhez ment férjhez. Hat gyermeke született, utána urával 
együtt megtartóztatást fogadott. Szilézia patrónája. 
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OKTÓBER 17. - ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC 

Antiókhiai Szent Ignácról, Szíria püspökéről (T110 k.) ere- 
detileg vértanúsága állítólagos napján, december 20-án em- 
lékezett meg a keresztény utókor. A keleti egyház ma is ek- 
kor üli meg a neve napját. Róma azonban előbb február 1-jé- 
re tétette át az ünnepét, mint azt a Szentek életében olvas- 
hatjuk: , nyilvánvalóan másolási hiba következtében", 1969- 
ben pedig a szír keresztények Ignác-napját (okt. 17-ét) iktat- 
ta a naptárba. A szíriai püspök, mint annyi hitvalló társa, ró- 
mai amfiteátrumban szenvedett mártíromságot. Felfalták az 
oroszlánok. Neve az ignis, , tűz" szóból ered, ami figyelem- 
re méltó módon egybeesik püspöksége, Szíria nevének je- 
lentésével, mely alighanem forró, sivatagi klímájának tulaj- 
doníthatóan a gör. szeiriaszisz, , napszúrás", szeirinosz, 
, égető", , forró" szavakra megy vissza. 

OKTÓBER 18. - SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA 

Október 18-án a keresztények Lukács evangélistáról emlé- 
keznek meg. A hagyomány szerint Pál apostolt kísérte misz- 
sziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és 
Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az 
Apostolok Cselekedetei című újszövetségi könyv szerzőjé- 
nek is. Polgári foglalkozására nézve orvos volt. Pál emlegeti 
így: , Lukács, ama szeretett orvos" (Kol 4,14). Így lett az or- 
vosok, kórházak, fürdők jeles szentje. 

OKTÓBER 20. - SZENT VENDEL 

Vendel a jószágtartó gazdák, továbbá pásztorok, főleg juhá- 
szok védőszentje. Legendája szerint ír. Selzer szerint frank 
származású. Csak a mesébe hajló hagyomány teszi meg ki- 
rályfinak: Rómába zarándokolt, majd a Rajna-vidéken reme- 
teként legeltette egy uraság nyáját. Itt állítólag apátként halt 
meg a VII. század legelején. Ereklyéit St. Wendelin városa, 
egyúttal híres búcsújáróhely, a Saar-vidék szakrális súly- 
pontja őrzi. 

OKTÓBER 22. - SZENT SZEVÉRUS 

Szevérus a IV. században, Ravennában élt. Takácsként keres- 

te kenyerét. Amikor a püspök meghalt, a legenda szerint ga- 
lamb szállott a fejére, ezért őt választották püspökké. Ekkor 
felesége és leánya kolostorba vonult. Hamarabb meghaltak a 
püspöknél, közös sírba temették őket. A legenda úgy mond- 
ja, hogy Szevérus elmondván miséjét, élve ment le közéjük a 
megnyílt sírba. Szavára a halottak középen adtak neki helyet. 
Ezután ő is kiadta lelkét. Ereklyéi hosszú viszontagság után 
Erfurt városába, a szövőipar egyik jelentős középkori székhe- 
lyére kerültek. A tiszteletére szentelt székesegyház európai 
rangú műemlék. Szevérus a takácsok, kendő- és harisnyaszö- 
vők védőszentje. Tisztelete a céhesség, mesterlegények ván- 
dorlása, német települők révén hazánkban is virágzott. 

OKTÓBER 31. - SZENT WOLFGANG 

Wolfgang, magyar megfelelője Farkas bencés, Regensburg 
püspöke, 971 táján misszionáriusként hazánkban is járt. Bol- 
dog Gizellát, Szent István feleségét ő nevelte. Kultusza főleg 
a XV. század folyamán a felső-ausztriai Sankt Wolfgang 
bencés apátságból ágazott ki, amely sírja révén búcsújáró 
hely is volt. Tisztelete az egész német-római birodalmat, de 
hazánkat is meghódította. 

Felhasznált irodalom: Neumann-ház 
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•or Bács Kiskun megyében majdnem
száz, Veszprém megyében ennek kö
rülbelül az ötöde, a romák által sű
rűn lakott Szabolcs Szamár Bereg
Megyében nagyjából nyolcvan roma
kérdezőbiztos  dolgozik  az  októberi
népszámláláson. Az idei népszámlá
lás az első Magyarországon, amelyet
civfl kampány kísér a nemzetiséÉ és
ezen belül a roma identitás vállalásá
nak né'pszerűsítése érdekében. Októ
ber elsején elkezdődött a népszámlá
Iás. Az egy hónapig tartó  összeírás
újdonsága, hogy a kérdőíveken egy
sz€rre fejezhetik ki nemzetiséö ho+
vatartozásukat és magyarságukat a
nemzeti  és  etnikai  kisebbségekhez
tartozók. A válaszadás mindenkinek
kötelező, az anyanyelvre, a nemzeti
ségre, a vallásra, az egészségi állapot
raésfogyatékosságravonatkozókér
dések  kivételével.  amelyekre  a  vá

laszadás önkéntes. EHvatalos népszámlálásokra Magyarországon 1870 óta évtíze
denként került sor, a legutóbbit 2001ben hajtották végi€.

Roma civfl aktivisták ,|de tartozunk! NépszámáLás 2011" elnevezéssel kam

pányt indítottak annak érdekében, hogy a ioma lakosság miné] aktívabb legyen a
népszámláláson,ésminélÓöbbenvaujákmagukatcígánynemzetiségűnek.A2001
es népszámláláson hazánk 600800 ezer Íősre becsült roma lakosából mindössze
190 ezren vauották magukat romának. Az ,|detartozunk!  Népszámlálás 2011"
kampány eseményeiríl  a www.idetartozunk.hu című honlapon tájékozódhatnak
az érdeklődök.

A
KÖZMUNKAPROGRAM
NEMCEL,         ..

gLAEg#KzrpEésízé?DZEKÉBEN

® A januártól  induló  köz
munkaprogram nem cél, ha
nem eszköz a gazdaság élén
kítése, valamint a munkanél
kühség jelentős csökkentése
érdekében  mondta jt.#fe'r
§ó#dor  belügyminiszter  a
Lakiteleki      Népfőiskolán.
Magyarországon   595   ezer
ember keres állást, az analfa
beti2mus   határán   állótól   a
legmagasabb    végzettségű
emberig    hangsúlyozta  a
miriszter.  Utalt  szociológiai
felmérésekre,  amelyek  sze
rint, ha egy családban két ge
neráció nem dolgozik, a har

4

madik már biztosan nem fog
dolgozni.  Pintér  Sándor  ki
emelte: a közmunkaprogram
sikere érdekében piacot kell
teremteni,  amely képes  lesz
felszívni   a  munkanélkülie
ket, s ezt a mezőgazdaság és
az állami beruházások terü
letén  találták  meg.  A  köz
munkaprogramért  is  felelős
miniszter   leszögezte:   az   a
munkanélküli,  aki  az  érték
teremtő  munkába  hívó  ké
résnek  nem  tesz  eleget,  az
nem  kaphat  segélyt.  A bel
ügyminiszter  fontosnak  ne
vezte,  hogy  a  munkaválla
lóknak a végzettségüknek és
egészségügyi   állapotuknak
megfelelő  munkát  fognak
tudni  adni.  A programtól  a
megélhetési  bűnözés  meg
szűnését, valamint a fekete
munka  visszaszorítását  re

mélik    tette  hozzá.  Pintér
Sándor  beszámolt  arról  is,
hogy me8kezdődött a kísér
leti mintaprogram 13 megye
26  kistérségének  525  tele

pülésén.   Közlése   szerint  a
programrendszert  egyeztet
tíkoűmz!g:Hoámnmyazaó°nikir[:

mányzattal  és  a  helyi  roma
kisebbségi    önkormányza
tokkal.

NYÚLTENYÉSZTÉSI

MINTAPROGRAM        „

FEtEB€rÉVS€€ERELyzETU

® Országszerte tizenkét te
lepülés mintegy kétszáz hát
rányos   helyzetű   családját
vonták  be  abba  a  nyúlte
nyésztési  mintaprogramba,

LD
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amellyel  a  háztáji  őllattar
tásra ösztönöznék a résztve
vőket.  Samók Gyula, a Haj
dúBihar  megyei  Körössza
kál polgá:rmestere  a telepü
lésen a projekt megnyitóján
ismertette:  az önkormányzat
és  két  szövetkezet,  valamint
vállalkozók    indították    a

programot. A résztvevő hát
rányos   helyzetű   családok
ketreceket,   takarmányt   és
nyulakat kapnak, majd okta
tást  szerveznek nekik az  ál
lattartásról.  A program  ab
ból  a  szempontból  nem  úü,
hogy   Körösszakál   már   14
éve sikeresen f ;olytat hasonló

programot  a  tejtermelésben
 közölte  a polgá:ri'nester.  A

mostani programban a csa
ládokat egy bízottság vőlasz
totta ki szociális szempontok
alc[pján.   Fontos  volt,  hogy
olyan   hátrányos   helyzetű
családok  vehessenek  benne
részt, ahol van legalább egy
10 és  16 év közötti gyermek,

hiszen az ő oktatásuk hosszú
távon  lehet  eredményes.  A
bizottságokban   az   önkor
mányzat  mellett  a  helyi  ci

gány   kisebbség   és   nyúlte
nyésztésben  jártas  szakmai

partnerek  is  részt  vettek.  A
családonkénti  négy  nőstény
és   egy  bak  nyűl  szaporu
latdból j övőre kiteúesztenék
a programot a bihari térség
továbbí  tíz  településén.  Je
lenleg ezen a területen  Kö
rösszakál  mellett  Bojt  vesz
részt a programban. Ameny
nyiben ez megvalósul, úgy a
tíz  telepúlésen  egyegy  pro

jektmenedzser  felügyelné  a
gazdálkodást, ami ily módon
a jövőben  tovább  bővülhet.
Tóth  Atila,  a  megyei  köz

gyűlés   alelnöke   szerint   a
húsz;millió f;orinios program
munkára ösztönöz és háztáji

gazdálkodásra   szoktatja   a
résztvevőket.   „Nem  normá
lis,  hogy  a vidékiek a váro
sokba  járnak   bevásárolni
olyan  termékekből,   amiket
otthon is előállíthatnának" 

2011.  október
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hónap híre: 

ELKEZDŐDÖTT A NÉPSZÁMLÁLÁS 

26 Bács Kiskun megyében majdnem 
száz, Veszprém megyében ennek kö- 
rülbelül az ötöde, a romák által sű- 
rűn lakott Szabolcs Szatmár Bereg 
Megyében nagyjából nyolcvan roma 
kérdezőbiztos dolgozik az októberi 
népszámláláson. Az idei népszámlá- 
lás az első Magyarországon, amelyet 
civil kampány kísér a nemzetiségi, és 
ezen belül a roma identitás vállalásá- 
nak népszerűsítése érdekében. Októ- 
ber elsején elkezdődött a népszámlá- 
lás. Az egy hónapig tartó összeírás 
újdonsága, hogy a kérdőíveken egy- 
szerre fejezhetik ki nemzetiségi ho- 
vatartozásukat és magyarságukat a 
nemzeti és etnikai kisebbségekhez 
tartozók. A válaszadás mindenkinek 
kötelező, az anyanyelvre, a nemzeti- 
ségre, a vallásra, az egészségi állapot- 
ra és fogyatékosságra vonatkozó kér- 
dések kivételével, amelyekre a vá- 

laszadás önkéntes. Hivatalos népszámlálásokra Magyarországon 1870 óta évtize- 
denként került sor, a legutóbbit 2001-ben hajtották végre. 

Roma civil aktivisták , [de tartozunk! — Népszámlálás 2011? elnevezéssel kam- 
pányt indítottak annak érdekében, hogy a roma lakosság minél aktívabb legyen a 
népszámláláson, és minél többen vallják magukat cigány nemzetiségűnek. A 2001- 
es népszámláláson hazánk 600-800 ezer fősre becsült roma lakosából mindössze 
190 ezren vallották magukat romának. Az , Idetartozunk! — Népszámlálás 2011" 
kampány eseményeiről a www.idetartozunk.hu című honlapon tájékozódhatnak 
az érdeklődök. 

A 
KOZMUNKAPROGRAM 
NEM CÉL, 
HANEM ESZKÖZ 
A GAZDASÁG 
ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

e6 A januártól induló köz- 
munkaprogram nem cél, ha- 
nem eszköz a gazdaság élén- 
kítése, valamint a munkanél- 

küliség jelentős csökkentése 
érdekében — mondta Pintér 
Sándor belügyminiszter a 
Lakiteleki  — Népfőiskolán. 
Magyarországon 595 ezer 
ember keres állást, az analfa- 

betizmus határán állótól a 
legmagasabb végzettségű 
emberig — hangsúlyozta a 
miniszter. Utalt szociológiai 
felmérésekre, amelyek sze- 

rint, ha egy családban két ge- 
neráció nem dolgozik, a har- 
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madik már biztosan nem fog 
dolgozni. Pintér Sándor ki- 
emelte: a közmunkaprogram 
sikere érdekében piacot kell 
teremteni, amely képes lesz 
felszívni a munkanélkülie- 
ket, s ezt a mezőgazdaság és 
az állami beruházások terü- 
letén találták meg. A köz- 
munkaprogramért is felelős 
miniszter leszögezte: az a 
munkanélküli, aki az érték- 

teremtő munkába hívó ké- 
résnek nem tesz eleget, az 
nem kaphat segélyt. A bel- 
ügyminiszter fontosnak ne- 
vezte, hogy a munkaválla- 
lóknak a végzettségüknek és 
egészségügyi állapotuknak 
megfelelő munkát fognak 
tudni adni. A programtól a 
megélhetési bűnözés meg- 
szűnését, valamint a fekete- 

munka visszaszorítását re- 

mélik — tette hozzá. Pintér 
Sándor beszámolt arról is, 

hogy megkezdődött a kísér- 
leti mintaprogram 13 megye 
26 kistérségének 525 tele- 
pülésén. Közlése szerint a 
programrendszert egyeztet- 
ték az önkormányzatokkal, 
az Országos Roma Onkor- 
mányzattal és a helyi roma 
kisebbségi  önkormányza- 
tokkal. 

NYULTENYESZTESI 
MINTAPROGRAM 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
TELEPÜLÉSEKEN 

060 Országszerte tizenkét te- 
lepülés mintegy kétszáz hát- 
rányos helyzetű családját 
vonták be abba a nyúlte- 
nyésztési mintaprogramba, 
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D hírei 
amellyel a háztáji állattar- 
tásra ösztönöznék a résztve- 
vőket. Samók Gyula, a Haj- 
dú-Bihar megyei Körössza- 
kál polgármestere a telepü- 
lésen a projekt megnyitóján 
ismertette: az önkormányzat 
és két szövetkezet, valamint 
vállalkozók indították a 
programot. A résztvevő hát- 
rányos helyzetű családok 
ketreceket, takarmányt és 
nyulakat kapnak, majd okta- 
tást szerveznek nekik az ál- 
lattartásról. A program ab- 
ból a szempontból nem új, 
hogy Körösszakál már 14 
éve sikeresen folytat hasonló 
programot a tejtermelésben 
— közölte a polgármester. A 
mostani programban a csa- 
ládokat egy bizottság válasz- 
totta ki szociális szempontok 
alapján. Fontos volt, hogy 
olyan hátrányos helyzetű 
családok vehessenek benne 
részt, ahol van legalább egy 
10 és 16 év közötti gyermek, 
hiszen az ő oktatásuk hosszú 
távon lehet eredményes. A 
bizottságokban az önkor- 
mányzat mellett a helyi ci- 
gány kisebbség és nyúlte- 
nyésztésben jártas szakmai 
partnerek is részt vettek. A 
családonkénti négy nőstény 
és egy bak nyúl szaporu- 
latából jövőre kiterjesztenék 
a programot a bihari térség 
további tíz településén. Je- 
lenleg ezen a területen Kö- 
rösszakál mellett Bojt vesz 
részt a programban. Ameny- 
nyiben ez megvalósul, úgy a 
tíz településen egy-egy pro- 
jektmenedzser felügyelné a 
gazdálkodást, ami ily módon 
a jövőben tovább bővülhet. 
Tóth Attila, a megyei köz- 

gyűlés alelnöke szerint a 
Tün zmillió forintos program 
munkára ösztönöz és háztáji 
gazdálkodásra szoktatja a 
résztvevőket. ,, Nem normá- 
lis, hogy a vidékiek a váro- 
sokba járnak bevásárolni 
olyan termékekből, amiket 
otthon is előállíthatnának " — 
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mondta.   Mesttélése   szerint
közNetetten a közbiztonságra
is pozitív hatást gyakorolnak
a hasonló programok, hiszen
a bűnözés  egyik leúőbb ki
váltó okát, a mélyszegénysé

get lehet velúk ftlszámolni.

1956. CIGÁNY HőSEIRE
EMLEKEZTEK

A CORVIN  KöZBEN

•oL Negyvenötvenen  emlé

kezlek  Szabó   llonka  17
évesen   agyonlőtt   forra
dalmár cigány lány emlékl
táblája e]őtt a Corvin köz
ben. Orsós Júlia .Örténész
doktorandusz,  Gzf/yás Er
zsébet éplAész. Molnár  Ro
zó/J.ű   pesterzsébeti   lakos,
va]amint a budapesti roma

gyülekezet  ]elkésze   mon
dott beszédet. Orsós beszé
dében kiemelte, hogy 1956
forradalmának   feldo]gol
zásában  a  legfontosabb  a
mítoszok és prekoncepciók
nélkün  emlékezet.  A  pre
koncepciókkal     tarkított

forradalmi  értelmezés  ön
célú  és  nem  segíti  a  múlt

:EJ;eíEéq':va5eol#guodzaá;:st:
ti, és cigány"  kezdte Gu
lyás Erzsébet. Az idő nyo
mott hagyott a falakon  és
vannak  dolgok,  amiknek
nincs etnikuma. Nézőpont
váltásra van szükség  1956
megítélésében,   és   ott  hel
lyük van a cigányoknak is.
Moralizálás    iiélkül   kell

:aT:kezanüdn.k,,g.sÉeggé:#
nem  szabad  hagyni,  hogy
az  egész  részekre  szakad

jon. CsJ'4 Dc#Ís, a budapes
ti roma gyülekezet ]elkésze
hangsúlyozta,  hogy  a  Ná
záreti  Jézus  volt  az  első,
aki először hozta el a sza
badságot  az  embereknek.
János evangéHumára utal
va feLidézte, hogy nincs nal

gyobb szeretet annál, ami
kor valaki életét adja a ba
rátaiért.  ,A cigányok  éleL
tüket  adták  a  hazáért,  ez
így  volt,  így  van   és   így

lesz."   A   lelkész   beszéde
után a résztvevők közösen
elimádkozták  a  miatyán
kot. A beszédek után a kü
lönböző fővái.osi  és  vidéki
roma  szervezetek  helyez
ték el emlékkoszorúikat és
virágjaikat   Szabó   llona
emléktáblájánál.  A  meg
emlékezés végén pedig PŰ
#ódz. Gyzí/aJ és társa hegedű
vel és gitárral játszották el
a cigány himnuszt.

LUXUSHAJÓN  ZENÉLT

é,:°ÁNTSZGEkEKAR

•e>  A  L'Austral  luxushajón

zenélt    a    Hungaricumnak
számító 100 Tagú Cigányze
nekar 10 szólistája B«Lffő Rz.

gó Sándor és Lendvai Csó
csi  József v€z/f:AÉs!éNeÁ,  Xa

vier  Dubuc  ffancia  mene
dzser szervezésében.

Athéntól   lsztambulig,   a
Patrick Marchesseau ka:ri+
tány vezette több emelet ma

gas 240 fős tengeúáró fedél

zetén  csaknem  minden  nap
adtak hangversenyt Brahms,
Csajkovszkij,  Liszt,  Strauss
zenéiből  összeállított  reper
toárral a ffancia, belga, kana
dai,   montreáli   kirándulók
nak.  Esténként  a  színházte
remben   is    szórakoztatták
őket a több emeletes tenger

járón,   ahol  nemzetközi   is
mert  slágereket,  örökzölde
ket és temészetesen magyar
csárdást adtak elő.

Az  utolsó  napra,  az  esti

gálára több külföldi zenekar
 bolgár, orosz, ukrán    és

egy fimcia tánckar is meg
hívást kapott.  Együtt  léptek
fel  a  100  Tagú  zenekaml,
közös produkciót adtak elő a
közönség  nagy  örömére.  A
finálé után a tíz zenei diplo
mata  dedikálta  a  zenekar
DVD lemezét  tájékoztatott
Beke Farkas Nándor, a. z!Í3
nekar főtitkára.

Össceállítottuk
az MTl és a Romnet, mix.hu

hírei alapján.

A TEHETSÉGEK  KIBONTAKOZTATÁSÁHOZ

EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VAN  SZÜKSÉG

•o A tehetséget a sokfiéleség, a válmzamsság je[lemü, a te

hetségek kibontako7Íatásához pedig ennek a sokfiéle em
bernek  az  együttműködésére  van  szükség    mondta  el
CsemeHu Péher, a Nemzeti Tlehetségsegítő Tlanács elnöke a
Roma Tehetségsegííő T;anács (RTT) megdakulásán.

2011.  október  8án  Budapesten  megalakult  a Roma
Tíehetségsegítő T]anács (RTT). Az RTT=t a Magyar Géniusz
Program és a Polgár Alapítvány kezdeményezésére a roma
tehetségek fielkarolása iránt e[köteleúett 26 s7ierveöet és két

2011.  október

h.Í'.r,e.i

magánszemély alakította meg. Az HTT mint szakmai mű
hely hozziá kíyán járulni a soros magyar EUelnökség ke
retében  elfiogadott  uniós  romaintegrációs  keretrends&er
szellemében kídolgoqandó hazai romastroiíégia megalkotá
sához. Az RTT SziőhHe ]uühot, a Polgár Alapítvány az Esé
lyekért igaqgatójáí válaszíotta elnökké. Elnökhelyettes lett
Szilvási lstván, a!z Rrr fi.f4órű Csovcsics Erika. Á R 7T €/
ládaaromáktehetségprogramjainakérdekképviseletét,ja
vow5latot  készít  roma  tehetségkoncepció   kidolgoöására,
áítekinti a tárgyban meghirdetett hazai és európai uniós

pályázatokoit  abból  a szempontból,  hogy  alkalmasake  a
hátrányos helyzeű, tehetséges roma gyerekek és fiatalok
esélyegyenlőtlens égének csökkentésére, a kímagasló tehet
ségek beazonostiására és menedzselésére, és javaslatot ké
sút a hadaí és nemzetköú tehetségrendegvények megszer
ve&ésére, illetve abban való részvételre. A Roma Tlehetség
segítő Tanács a közel 100 réstivevővel a budapesti Párbe
sBéd házában megrendeqett roma tehetségnap záróakkord:

jaként  alakult  meg.  Roma  Tlehetségnapon  sikeres  hazai
roma tehetséggondoqó programokat mutattak be, mások
mellett SméNberger Fe;re;m gtiárművész, a f ielsőörsí Sná
berger Zenei Tlehetség Központ létrehozója, L. Ri:kőkNórai
képqőmíívész, a berettyóúffalui lgazgyöngy Alapfiokú Mű
vészetoktatási lntézmény veaetőüe, KON űcsrLé N z+gy Emese,
a hejőkeresúúri személyre szabott f;ejlestiésen alapuló pe
dagógiai modell kidolgozója részvételével, akinek a módr
szerét a H20 programban számos intézinény átvette már.

!rl_.e.!rl_,cJB

mondta. Megítélése szerint 
közvetetten a közbiztonságra 
is pozitív hatást gyakorolnak 
a hasonló programok, hiszen 
a bűnözés egyik legfőbb ki- 
váltó okát, a mélyszegénysé- 
get lehet velük felszámolni. 

1956 CIGÁNY HŐSEIRE 
EMLÉKEZTEK 
A CORVIN KÖZBEN 

e6 Negyven-ötvenen emlé- 
keztek Szabó Ilonka 17 
évesen agyonlőtt forra- 
dalmár cigány lány emlék- 
táblája előtt a Corvin köz- 
ben. Orsós Júlia történész 
doktorandusz, Gulyás Er- 
zsébet építész, Molnár Ro- 
zália pesterzsébeti lakos, 
valamint a budapesti roma 
gyülekezet lelkésze mon- 
dott beszédet. Orsós beszé- 
dében kiemelte, hogy 1956 
forradalmának feldolgo- 
zásában a legfontosabb a 
mítoszok és prekoncepciók 
nélküli emlékezet. A pre- 

forradalmi értelmezés ön- 
célú és nem segíti a múlt 
objektív —— feldolgozását. 
, Epítész vagyok, budapes- 
ti, és cigány"? — kezdte Gu- 
lyás Erzsébet. Az idő nyo- 
mott hagyott a falakon és 
vannak dolgok, amiknek 
nincs etnikuma. Nézőpont- 
váltásra van szükség 1956 
megítélésében, és ott he- 
lyük van a cigányoknak is. 
Moralizálás nélkül kell 
emlékeznünk, szem előtt 
tartva a dolgok egészét, 
nem szabad hagyni, hogy 
az egész részekre szakad- 
jon. Csík Denis, a budapes- 
ti roma gyülekezet lelkésze 
hangsúlyozta, hogy a Ná- 
záreti Jézus volt az első, 
aki először hozta el a sza- 
badságot az embereknek. 
János evangéliumára utal- 
va felidézte, hogy nincs na- 
gyobb szeretet annál, ami- 
kor valaki életét adja a ba- 
rátaiért. , A cigányok éle- 
tüket adták a hazáért, ez 

lesz." A lelkész beszéde 
után a résztvevők közösen 
elimádkozták a miatyán- 
kot. A beszédek után a kü- 
lönböző fővárosi és vidéki 
roma szervezetek helyez- 
ték el emlékkoszorúikat és 
virágjaikat Szabó Ilona 
emléktáblájánál. A meg- 
emlékezés végén pedig Pa- 
rádi Gyula és társa hegedű- 
vel és gitárral játszották el 
a cigány himnuszt. 

LUXUSHAJÓN ZENÉLT 
A 100 TAGÚ 
CIGÁNYZENEKAR 

e6 A [/Austral luxushajón 
zenélt a Hungaricumnak 
számító 100 Tagú Cigányze- 
nekar 10 szólistája Buffó Ri- 
gó Sándor és Lendvai Csó- 
csi József vezetésével, Xa- 
vier Dubuc francia mene- 
dzser szervezésében. 

Athéntól Isztambulig, a 
Patrick Marchesseau kapi- 
tány vezette több emelet ma- 

zetén csaknem minden nap 
adtak hangversenyt Brahms, 
Csajkovszkij, Liszt, Strauss 
zenéiből összeállított reper- 
toárral a francia, belga, kana- 

dai, montreáli kirándulók- 

nak. Esténként a színházte- 
remben is szórakoztatták 
őket a több emeletes tenger- 
járón, ahol nemzetközi 15- 
mert slágereket, örökzölde- 
ket és természetesen magyar 
csárdást adtak elő. 

Az utolsó napra, az esti 
gálára több külföldi zenekar 
— bolgár, orosz, ukrán — és 

egy francia tánckar is meg- 
hívást kapott. Együtt léptek 
fel a 100 Tagú zenekarral, 
közös produkciót adtak elő a 
közönség nagy örömére. A 
finálé után a tíz zenei diplo- 
mata dedikálta a zenekar 
DVD lemezét - tájékoztatott 
Beke Farkas Nándor, a Zze- 

nekar főtitkára. 

Összeállítottuk 
az MTI és a Romnet, mix.hu 

koncepciókkal tarkított így volt, így van és így gas 240 fős tengerjáró fedél- hírei alapján. 

  

A TEHETSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSÁHOZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VAN SZÜKSÉG 

      

96 A tehetséget a sokféleség, a változatosság jellemzi, a te- 
hetségek kibontakoztatásához pedig ennek a sokféle em- 
bernek az együttműködésére van szükség — mondta el 
Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke a 
Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) megalakulásán. 

2011. október 8-án Budapesten megalakult a Roma 
Tehetségsegítő Tanács (RTT). Az RTT-t a Magyar Géniusz 
Program és a Polgár Alapítvány kezdeményezésére a roma 
tehetségek felkarolása iránt elkötelezett 26 szervezet és két 

A hónap hírei e 
2011. 
  

október   

magánszemély alakította meg. Az RTT mint szakmai mű- 
hely hozzá kíván járulni a soros magyar EU-elnökség ke- 
retében elfogadott uniós romaintegrációs keretrendszer 
szellemében kidolgozandó hazai romastratégia megalkotá- 
sához. Az RTT Szőke Juditot, a Polgár Alapítvány az Esé- 
lyekért igazgatóját választotta elnökké. Elnökhelyettes lett 
Szilvási István, az RTT titkára Csovcsics Erika. A RTT el- 

látja a romák tehetségprogramjainak érdekképviseletét, ja- 
vaslatot készít roma tehetségkoncepció kidolgozására, 
áttekinti a tárgyban meghirdetett hazai és európai uniós 
pályázatokat abból a szempontból, hogy alkalmasak-e a 
hátrányos helyzetű, tehetséges roma gyerekek és fiatalok 
esélyegyenlőtlenségének csökkentésére, a kimagasló tehet- 
ségek beazonosítására és menedzselésére, és javaslatot ké- 
szít a hazai és nemzetközi tehetségrendezvények megszer- 
vezésére, illetve abban való részvételre. A Roma Tehetség- 
segítő Tanács a közel 100 résztvevővel a budapesti Párbe- 
széd házában megrendezett roma tehetségnap záróakkord- 
jaként alakult meg. Roma Tehetségnapon sikeres hazai 
roma tehetséggondozó programokat mutattak be, mások 
mellett Snétberger Ferenc gitárművész, a felsőörsi Snét- 
berger Zenei Tehetség Központ létrehozója, L. Ritók Nóra 
képzőművész, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Mű- 
vészetoktatási Intézmény vezetője, Kovácsné Nagy Emese, 
a hejőkeresztúri személyre szabott fejlesztésen alapuló pe- 
dagógiai modell kidolgozója részvételével, akinek a mód- 
szerét a H20 programban számos intézmény átvette már. 

A hónap hírei 
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Roma f iatalok a rendö7rség

állományában
i=
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mialt egyébként nem tudnák foMchi a tanulmányaikaf.

Pintér   Sándor  miniszter
emlékeztetett  arra,   hogy   a

progiain  már  1996ban  el
kezdődött:  általános, közép
iskolás és gimnáziumi roma
tanulókat helyeztek el kollé

giumban és ösztöndíjban ré
szesítették őket annak érde
kében, hogy a kisebbségi te
rületről   is   megfelelő   lét
számban  kerüljenek  be  fia
talok  a  rendőrség   állomá
nyába. Az idei tanévben 75
fő  részesül  kollégiumi  ellá
tásban és ösztöndíj  támoga
tásban  mondta a miniszter,
kiemelve a program újjáéle
désének fontosságát.

A  riniszter  tájékoztatott
arról, hogy az Országos Ro
ma Önkományzat javaslata
alapján   a   meglévő   prog
ramot  kiegészítették  azzal,
hogy külön lehetőséget biz
tosítanak  az  érettségizett  és
diplomás fiatalok számára is
a   rendőrség   állományába
való felvételre, ők a rendőr
tiszthelyettesképző  szakkö
zépiskolában   történő   egy
éves    átképzést    követően
rendőrtisztként  folytathatják
a szolgálatukat.

Pintér Sándor hangsúlyoz
ta, azért is kiemelten fontos a
roma  számazású  rendőrök
megléte,   mert  „van  olyan

probléma,  amelyet  igazából
csak az ért meg,  és csak az
tud  megoldani,  aki  ebből  a
közegből érkezik, és így tud
hatást gyakorolni az érintet
tekre".    Hangsúlyozta,    az

6

ösztöndíjas  fiatalok nem kz.
sGóóségj.  rendőrök,   hanem
rendőrök, ugyanolyan tagjai
az állománynák, mint a többi
tag. A miniszter bizalmát fe

arról, hogy az Országos Ro
ma  Önkományzat  progra
mot dolgoz ki, melynek kö

áe2:3:#?1l.azÉl:ü#éoát,lá:

jezte ki, hogy a roma fiatalok
jó eredménnyel fogják zámi
tanulmányaikat, és szintén ő
köszöntheti   őket   majd   a
rendőrtiszti   avatásuk  alkal
mával is.

Farkas Flórián, az Ors;zÁ

gosRomaÖnkományzatel
nöke kiemelte, a cigány em
bemek  mindenhol,  minden
szakmában ott kell lennie, de
nem a számazása miatt, ha
nem mert szakmailag feké
szült és felelősen gondou{o
dik  az  ország  sorsáért.  Az
ösztöndíj asokhoz szólva hoz
zátette: ők is azért kerültek a

programba, mert alkalmasak
arra,  hogy  őrizzék  Magyar
ország közbiztonságát.

Az    elnök    tájékoztatott

rendőri   pályát  választókat
külön  ösztöndíj  támogatás
ban részesítenék  tette hoz
zá, kiemelte, fontos, hogy a
hallgatók is népszerűsítsék a
rendőri pályát a roma fiata
lok körében.

A  program  azt   is   célul
tűzte ki  emelte ki az elnök
, hogy a résztvevő ösztön

díjasok  a  későbbiekben  ott
láthassanak  el  rendőri  szol

gálatot,   ahonnan  számaz
nak, áhol élnek. Mint fogal
mazott:      „A  cigányoknak
mindenhol  ott  kell  lenniük,
és meg kell mutatniuk, hogy
alkalmasak   Magyarország
közrendj ének biztos ítására".

Balog Zoltán, a. Eüöz:+gaz:

gatási   és   lgazságügyi   Mi
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nisztérium társadalmi felzár
kózásért felelős államtitkára
úttörőnek nevezte az ösztön
díjas fiatalokat. „Önök olyan
emberek,   akik  elől  jámak,
olyan utakon, amelyek járat
lanok  vagy  nehezen  járha
tóak  fogalmazott.   „Példát
kell  mutatniuk,  hogy  a  kö
vetkező   generációk  köves
sék őket a rendőri pályán" 
mondta.

Hangsúlyozta,  ez  egy  ne
héz  folyamat,  de  amemyi
ben  az  ösztöndíjas  tanulók

jól teljesítenek,  annak meg
lesz a jutalma is, hiszen po
zitív  példát  mutatnak  min
denki számára. Ha sikeresek
les2nek,  tisztességes  megél
hetést szereznek.

Az   államtitkár  bizalmát
fejezte ki annak jeléül, hogy
a rend és a roma szavak idő
vel  összekapcsolódnak.  Hi
szen a roma integráció akkor
lesz  sikeres,  ha  a világ  leg
temészetesebb    dolga    az
lesz, hogy roma számazású
rendőrök és orvosok lesznek
vezető   pozícióban.   Ehhez
szükséges,  hogy  a  többségi
társadalom   is   bizalommal
forduljon  a  cigányokhoz  
mondta.

A  programot  a   Belügy
minisztérium   beiskolázási
keretéből   fmanszírozzák,   a

jól  teljesítő  hallgatók  külön
ösztöndíját  a  Közigazgatási
és   lgazságügyi   Minisztéri
um egyetemi ösztöndíjrend
szere biztosítja.

2011.  október

A HÓNAP ESEMÉNYE 
  

Roma fiatalok a rendőrség 

  

  

75 középiskolás fiatallal kötöttek szerződést a 2010/2011-es tanévre - jelentette be Pintér Sándor 
belügyminiszter az október 14-i sajtótájékoztatón. A rendvédelmi hivatás nemcsak kitörési, megél- 
hetési, de karrierlehetőséget is biztosít azoknak a fiataloknak, akik családjuk szűkös anyagi helyzete 
miatt egyébként nem tudnák folytatni a tanulmányaikat.   
  

Pintér Sándor miniszter 
emlékeztetett arra, hogy a 

program már 1996-ban el- 
kezdődött: általános, közép- 
iskolás és gimnáziumi roma 
tanulókat helyeztek el kollé- 
giumban és ösztöndíjban ré- 
szesítették őket annak érde- 
kében, hogy a kisebbségi te- 
rületről is megfelelő lét- 
számban kerüljenek be fia- 
talok a rendőrség állomá- 
nyába. Az idei tanévben 75 
fő részesül kollégiumi ellá- 
tásban és ösztöndíj támoga- 
tásban — mondta a miniszter, 
kiemelve a program újjáéle- 
désének fontosságát. 

A miniszter tájékoztatott 
arról, hogy az Országos Ro- 
ma Önkormányzat javaslata 
alapján a meglévő prog- 
ramot kiegészítették azzal, 
hogy külön lehetőséget biz- 
tosítanak az érettségizett és 
diplomás fiatalok számára is 
a rendőrség állományába 
való felvételre, ők a rendőr- 

tiszthelyettes-képző szakkö- 
zépiskolában történő egy- 
éves átképzést követően 
rendőrtisztként folytathatják 
a szolgálatukat. 

Pintér Sándor hangsúlyoz- 
ta, azért 15 kiemelten fontos a 

roma származású rendőrök 
megléte, mert , van olyan 

probléma, amelyet igazából 
csak az ért meg, és csak az 

tud megoldani, aki ebből a 

közegből érkezik, és így tud 
hatást gyakorolni az érintet- 
tekre". Hangsúlyozta, az 
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ösztöndíjas fiatalok nem Kki- 
sebbségi rendőrök, hanem 

rendőrök, ugyanolyan tagjai 
az állománynak, mint a többi 

tag. A miniszter bizalmát fe- 

arról, hogy az Országos Ro- 

ma Önkormányzat progra- 
mot dolgoz ki, melynek kö- 
zéppontjában az utánpótlás 
biztosítása áll. Életútként a 

  

  

jezte ki, hogy a roma fiatalok 
jó eredménnyel fogják zárni 
tanulmányaikat, és szintén ő 
köszöntheti őket majd a 
rendőrtiszti avatásuk alkal- 
mával is. 
Farkas Flórián, az Orszá- 

gos Roma Önkormányzat el- 
nöke kiemelte, a cigány em- 
bernek mindenhol, minden 
szakmában ott kell lennie, de 
nem a származása miatt, ha- 

nem mert szakmailag felké- 
szült és felelősen gondolko- 
dik az ország sorsáért. Az 
ösztöndíjasokhoz szólva hoz- 
zátette: ők is azért kerültek a 
programba, mert alkalmasak 
arra, hogy őrizzék Magyar- 
ország közbiztonságát. 

Az elnök tájékoztatott 

  

  

rendőri pályát választókat 
külön ösztöndíj támogatás- 
ban részesítenék — tette hoz- 
zá, kiemelte, fontos, hogy a 

hallgatók is népszerűsítsék a 
rendőri pályát a roma fiata- 
lok körében. 

A program azt is célul 
tűzte ki — emelte ki az elnök 
—, hogy a résztvevő ösztön- 
díjasok a későbbiekben ott 
láthassanak el rendőri szol- 
gálatot, ahonnan származ- 

nak, ahol élnek. Mint fogal- 
mazott:  , A cigányoknak 

mindenhol ott kell lenniük, 

és meg kell mutatniuk, hogy 
alkalmasak Magyarország 
közrendjének biztosítására". 
Balog Zoltán, a Közigaz- 

gatási és Igazságügyi Mi- 
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nisztérium társadalmi felzár- 
kózásért felelős államtitkára 
úttörőnek nevezte az ösztön- 
díjas fiatalokat. , Önök olyan 
emberek, akik elől járnak, 

olyan utakon, amelyek járat- 
lanok vagy nehezen járha- 
tóak — fogalmazott. , Példát 

kell mutatniuk, hogy a kö- 

vetkező generációk köves- 
sék őket a rendőri pályán" — 
mondta. 

Hangsúlyozta, ez egy ne- 
héz folyamat, de amennyi- 
ben az ösztöndíjas tanulók 
jól teljesítenek, annak meg- 
lesz a jutalma is, hiszen po- 

zitív példát mutatnak min- 
denki számára. Ha sikeresek 
lesznek, tisztességes megél- 
hetést szereznek. 

Az államtitkár bizalmát 
fejezte ki annak jeléül, hogy 
a rend és a roma szavak idő- 
vel összekapcsolódnak. Hi- 
szen a roma integráció akkor 
lesz sikeres, ha a világ leg- 
természetesebb dolga az 
lesz, hogy roma származású 
rendőrök és orvosok lesznek 
vezető pozícióban. Ehhez 
szükséges, hogy a többségi 
társadalom is bizalommal 
forduljon a cigányokhoz — 
mondta. 

A programot a Belügy- 
minisztérium beiskolázási 
keretéből finanszírozzák, a 
jól teljesítő hallgatók külön 
ösztöndíját a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztéri- 
um egyetemi ösztöndíjrend- 
szere biztosítja. 

  

2011. október



A  NEMZETI  TÁRSAI]ALIVII   FELZÁRKŐZTATÁSI  ÉS  ROMA  STRATÉGIA

TÁRSADALMI

A Roma Koordinációs Tanács második ülésén a Nem
zeti Társadalmi  Felzárkóztatási  és  Roma  Stratégiához  a
társadalmi  egyeztetés  során beérkez`ett javaslatokat  érté
kelték. A roma stratégia nemcsak hangzatos terveket, lát
szatintézkedéseket tartalmaz, hanem konkrét, számszerű
síthető és számon kérhető célokat fogalmaz meg  mond
ta Bo/og Zo/fá#, a társadalmi felzárkózásért fiftlős állam
titkár a Tanács ülésén.                                              `

A társadalmi vita során számos magánszemély, civil
szervezet és szakmai testület fogalmazta meg véleményét
tájékoztatott Balog. A stratégiát nemzetközi szinten is is

mertté  teszik    hangsúlyozta  az  államtitkár,  hozzátette,
külföldi civil szervezeteket és kományzati delegáltakat is
bevonnak az értékelésbe. Konkrét intézkedési tervet, idő

pontokat és  számokat tartalmazó  roma  stratégiát  szeret
nének elfogadtami a kománnyal és az Euópai Unióval.

Az államtitkár kiemelte,  a vizsgálatok  szerint az  el
múlt tíz évben az előző kományok  120 milliárd forintot
költöttek el romaügy és felzárkóztatás címén, de a vizsgá

±t°ékmfe#%fi°e[#p°egeczséuftpíe]#j[:]igndtőf:e#!J±t°aftdá[
fizetők  pénzével  való  felelős  gazdálkodás.  A  mélysze

génységben élők felzárkóztatása egy nemzetstratégiai kér
dés, amelynek megoldása az egész ország felemelkedése
szempontjából elengedhetetlen  emelte ki Balog Zoltán.
Hangsúlyozta,  az új  kományzati programok nem neve
sítetten a romákat, hanem a mélyszegénységben élők fel
zárkóztatását célozzák. Kivételt képe2nek a kultúra és az
antidiszkrimináció  területén  indított kezdeményezések 
tette hozzá.

Fű#4űs F/o'n.ó# az Országos Roma Önkományzat el
nöke a stratégia kapcsán kiemelte a moritoring rendszer
előnyét,  hangsúlyozta:  mindenkinek  pontos  képet  kell
kapnia arról, hogy mire és milyen hatékonysággal hasz
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nálták fel a felzárkózásra szánt fonásokat. ,Mi nem aka
nmk úgy feLzárkózni, hogy a többség kárára legyen; min
dig tudni kell, hogy hová mennek a pénzek"  fogalmazott
az elnök.

Műfo/cs}t Jó#os értékelési szakértő értékelő előadásá
ban elmondta, hogy a stratégia erőssége a helyzetértékelés
és a pontos célrendszer, vagyis az elémi kívánt célok ala

pos és számszerű bemutatása. Ugyanakkor a roma straté
gia teljességre törekszik, tárgyilagos,  sőt, sok helyen ön
kritikus, és ügyel a felzárkózási és a roma kérdések ará
nyos  kezelésére.  A  szakértő  ugyanakkor  hiányolta  a jó

gyakorlatokat, az elkerülendő rossz példákat és a prioritá
sokat, továbbá szerinte nem tisztázott az egyes szereplők
fimkciója a stratégia megvalósításában.

A Nemzeti  Társadalmi  Felzárkóztatási  és  Roma
Stratégia társadalmi egyeztetésének határidejét meg
hosszabbították november 9ig. A Stratégia teljes szö
vegének tervezete, egy rövidített változattal és az indi
katív intézkedési nstával együtt elérhetó' a

http ://romagov.ko rmany.hu/ hon]apon.

Romákkal való munka

Kihívás az egyháznak és diakóniának
 Nemzetközi mímely 

A  Királyhágómelléki  Re
fomátus       Egyházkerület
szervezésében  október  79.
közöft, a Ráday Konferencia
Központban került megren
dezésre  a  nemzetközi  mű
hely,  melynek  egyik  fő  té
mája a roma stratégia volt.

A rendezvényen részt vett
Tőkés  László,  az  E"ópai
Parlament  alelnöke,  aki  az
euópai roma stratégia kap
csán  kijelentette,  a  cigány
ügy   megoldása   kölcsönös
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érdeke  a  cigányoknak  és  a

jelentős  cigány  lakossággal
rendelkező       országoknak
egyaránt.  Felhívta  a  figyel
met arra, hogy erkölcsi, hit
beli kötelesség is, hogy a le
szákad  térségek,   országok,
közösségek és etnikumok ne
maradjanak ki az integráció
ból.

Farkas Flórián, az. Ors;zá

gosRomaŐnkományzatel
nöke  beszédében  kiemelte,
korábban a romaügy címén

felhasznált pénz alig 10 szá
zaléka  jutott  el  az  érintet
tekhez, a forrásokat sokszor
nem  megfelelően,  sikertele
nül  vagy  másra  használták
fel.

Bfl!/og  Zo/tió#   társadalmi
felzárkózásért felelős állam
titkár hangsúlyozta, az Euó

pa  nyugati  részét  jellemző
jelentős      munkaerőhiányt
nem a 1012 milliós euópai
roma közösség tagjainak be
vonásával  oldják  meg,  ha
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nem  más  földrészekről  ér
kező bevándorlókkal. Éppen
ez  az  egyik  olyan  tényező,
amely   indokolja   a  romák
integációját célként megha
tározó   stratégiát.  A  romák
felzárkóztatásával   foglalko
zó programok megvaló sítása
során    különösen    fontos,
hogy a romaintegrációt part
neri  alapon  kell  folytatni  
mondta az államtitkár.

Fotók:
Árvai Károly, Botár Gergely
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TÁRSADALMI 

A Roma Koordinációs Tanács második ülésén a Nem- 
zeti Társadalmi Felzárkóztatási és Roma Stratégiához a 
társadalmi egyeztetés során beérkezett javaslatokat érté- 
kelték. A roma stratégia nemcsak hangzatos terveket, lát- 

szatintézkedéseket tartalmaz, hanem konkrét, számszerű- 

síthető és számon kérhető célokat fogalmaz meg — mond- 
ta Balog Zoltán, a társadalmi felzárkózásért felelős állam- 
titkár a Tanács ülésén. 

A társadalmi vita során számos magánszemély, civil 
szervezet és szakmai testület fogalmazta meg véleményét 
— tájékoztatott Balog. A stratégiát nemzetközi szinten is is- 
mertté teszik — hangsúlyozta az államtitkár, hozzátette, 
külföldi civil szervezeteket és kormányzati delegáltakat is 
bevonnak az értékelésbe. Konkrét intézkedési tervet, idő- 
pontokat és számokat tartalmazó roma stratégiát szeret- 
nének elfogadtatni a kormánnyal és az Európai Unióval. 

Az államtitkár kiemelte, a vizsgálatok szerint az el- 
múlt tíz évben az előző kormányok 120 milliárd forintot 
költöttek el romaügy és felzárkóztatás címén, de a vizsgá- 
latok azt igazolják, hogy csupán 10 milliárd forint jutott el 
az érintettekhez. Eppen ezért kiemelt jelentőségű az adó- 
fizetők pénzével való felelős gazdálkodás. A mélysze- 
génységben élők felzárkóztatása egy nemzetstratégiai kér- 
dés, amelynek megoldása az egész ország felemelkedése 
szempontjából elengedhetetlen — emelte ki Balog Zoltán. 
Hangsúlyozta, az új kormányzati programok nem neve- 
sítetten a romákat, hanem a mélyszegénységben élők fel- 
zárkóztatását célozzák. Kivételt képeznek a kultúra és az 
antidiszkrimináció területén indított kezdeményezések — 
tette hozzá. 

Farkas Flórián az Országos Roma Önkormányzat el- 
nöke a stratégia kapcsán kiemelte a monitoring rendszer 
előnyét, hangsúlyozta: mindenkinek pontos képet kell 
kapnia arról, hogy mire és milyen hatékonysággal hasz-   
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nálták fel a felzárkózásra szánt forrásokat. , Mi nem aka- 
runk úgy felzárkózni, hogy a többség kárára legyen; min- 
dig tudni kell, hogy hová mennek a pénzek" — fogalmazott 
az elnök. 

Matolcsy János értékelési szakértő értékelő előadásá- 
ban elmondta, hogy a stratégia erőssége a helyzetértékelés 
és a pontos célrendszer, vagyis az elérni kívánt célok ala- 

pos és számszerű bemutatása. Ugyanakkor a roma straté- 
gia teljességre törekszik, tárgyilagos, sőt, sok helyen ön- 
kritikus, és ügyel a felzárkózási és a roma kérdések ará- 
nyos kezelésére. A szakértő ugyanakkor hiányolta a jó 
gyakorlatokat, az elkerülendő rossz példákat és a prioritá- 
sokat, továbbá szerinte nem tisztázott az egyes szereplők 

funkciója a stratégia megvalósításában. I 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási és Roma 
Stratégia társadalmi egyeztetésének határidejét meg- 
hosszabbították november 9-ig. A Stratégia teljes szö- 
vegének tervezete, egy rövidített változattal és az indi- 
katív intézkedési listával együtt elérhető a 

http://romagov.kormany.hu/ honlapon. 
  

Romákkal való munka 

Kihívás az egyháznak és diakóniának 
— Nemzetközi műhely — 

  
A Királyhágómelléki Re- 

formátus —— Egyházkerület 
szervezésében október 7—9. 
között, a Ráday Konferencia 
Központban került megren- 
dezésre a nemzetközi mű- 
hely, melynek egyik fő té- 
mája a roma stratégia volt. 

A rendezvényen részt vett 
Tőkés László, az Európai 
Parlament alelnöke, aki az 

európai roma stratégia kap- 
csán kijelentette, a cigány- 
ügy megoldása kölcsönös 

  

2011. október 

érdeke a cigányoknak és a 
jelentős cigány lakossággal 
rendelkező — országoknak 
egyaránt. Felhívta a figyel- 
met arra, hogy erkölcsi, hit- 
beli kötelesség is, hogy a le- 

szakad térségek, országok, 

közösségek és etnikumok ne 
maradjanak ki az integráció- 
ból. 
Farkas Flórián, az Orszá- 

gos Roma Önkormányzat el- 
nöke beszédében kiemelte, 

korábban a romaügy címén 

felhasznált pénz alig 10 szá- 
zaléka jutott el az érintet- 
tekhez, a forrásokat sokszor 

nem megfelelően, sikertele- 

nül vagy másra használták 
fel. 
Balog Zoltán társadalmi 

felzárkózásért felelős állam- 
titkár hangsúlyozta, az Euró- 
pa nyugati részét jellemző 
jelentős —munkaerőhiányt 
nem a 10-12 milliós európai 
roma közösség tagjainak be- 
vonásával oldják meg, ha- 
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nem más földrészekről ér- 
kező bevándorlókkal. Eppen 
ez az egyik olyan tényező, 
amely indokolja a romák 

tározó stratégiát. A romák 
felzárkóztatásával foglalko- 
zó programok megvalósítása 
során különösen fontos, 
hogy a romaintegrációt part- 
neri alapon kell folytatni — 
mondta az államtitkár. 

si Fotók: 
Árvai Károly, Botár Gergely 
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Romainlegráció 

kormányzati  innováció
E=i=

„Totális háború megindítására van szükség
az uzsorások ellen"

Két  gyökeresen  más  irá
nyú roma hír j.árta be a ma

gyar  és   az  euópai   sajtót
szeptember  utolsó  hetében.
Az egyik a sötét, a másik az
összefogásban  rejlő  pozitív

jövőt festette elénk. Az egyik
Bulgáriából  érkezett,  a  má
sik  végre valami, amit kü
1önösen  értékelnünk  kell  
Magyarországról.

Az  egyik  hír  arról  szólt,
hogy soha Bulgária történe
tében nem volt olyan méretű
romaellenes    általános  la
kossági    fellázadás,   mint
amilyen  szeptember 2627
én történt. A másik hír pedig
arról  szólt,  hogy Magyaror
szágon ugyanekkor  létrejött
a  Roma  Koordinációs  Ta
nács,   a  romaintegráció   és
felzárkóztatásért működő és
egyben  a  legszélesebb  tár
sadalmi összefogást tükröző
testület.  Nyilván az elsőnek
mint negatív hímek, mint a
társadalom  rendjének  meg
bomlását  mutató  infomá
ciónák,  szenzációnak  a  hír
értéke nagyobb volt Euópá
ban, ám nekünk, magyarok
nák az utóbbi hímek sokkal

jobban    kell    örülnünk    a
„gyöngyöspaták"   és   „or
mosbányák" hírei után.

Különösen a két hír lehet
séges   társadalmi,   politikai
kifiitása   kell,   ösztönözzön
bennünket  arra,  amit Bú!/og
Zo/áó#  társadalmi  felzárkó
zásért    felelős    államtitkár
mondott a tanács ülése után,
miszerint  mindenkinek  van
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feladata  abban,  hogy  eke
rüljük  azt,  hogy  Magyaror
szágon  élhetetlen  j.övő  ala
kuljon ki.

Márpedig  az  egy  nappal
későbbi bulgáriai hírek pont
azt  mutatták,  hogy
az a bizonyos „élhe
tetlen   jövő"   réme
nemcsak  hogy  ko

pogtat    Közép    és
KeletEuópa kapui
nál, hanem már át is
tette a lábát a küszö
bön.  A  bolgár  bel
ügyminisztérium
adatai  szerint  ugya
nis    az    országban
több  ezren  tiltakoz
tak a  cigányság tár
sadalmi   együttélés
ben  megmutatkozó
agressziója,     egyes
kiskirályok   lásd  a
tüntetéseket   kirob

gyis az ellemzék vezetőjével
a gyújtópontot jelentő Katu
nicába ment, hogy együtt te

gyenek hitet a békés együtt
élés mellett.  S bár az örökö
sen problémákat elfedő poli

csak  az  Euópai  Unióban,
hanem az egész világon. Po
kol Béla piofe;ssz" a, táwo
labbi jövő dimemziója men
tén végzett elemzését Bulgá
ria  demográfiai  helyzetéről

bantó, magát cámak
nevező  és neveztető

]Gril cár" gázolási ügyét 
társadalmat rettegésben tartó
cselekedetei miatt.

A  bolgár   illetékes   tárca
összegzése szerint  14 város
ban,  fiitótűzként  teriedtek  a
romaellenes   megmozdulá
sok, amelyeken 2200 ember
vett részt. Felvonulások vol
tak  Szófiában,   Plovdivban,
Vámában és Bugaszban. A
rendőrség összesen  168 em

bert vett őrizetbe, és sikere
sen  vette  elejét  a  nagyobb
méretű   összecsapásoknak.
Bojko Boriszov miriszherel
rLök Georgi Paranowz\l, va

Magyarország az integráció elkötelezettje

tikai    korrektség    nevében
mindketten  azt  hangsúlyoz
ták, hogy bűnügyi, nem pe
dig   etnikai   kérdésről   van
szó,  a tüntetők  általános  ci

gányellenessége  és  közülük
némelyek  szélsőséges  szlo

genjei korántsem ezt tükröz
ték, hanem azt, hogy Bulgá
riában lassan elfogy a társa
dalmi türelem az integrálat
lan,  agresszív  és  a  többség
adójából élő cigányság iránt.

Bulgária  a társadalmi  fel
zárkóztatás  és  a  cigányság
integrációja terén a legrosz
szabb  helyzetben  van  nem

LD

és a romabolgár együttélés

„végzetesnek tűnő" kimene
teléről  már  előre jelezte  az
Euópa  végnapjai  című  
többször idézett  kötetében.

A neves  társadalomtudós,
alkotmánybíró  megállapítá
sait  és  néhány  prognózisát
óriási    érdeklődés    mellett
több bolgár országos napilap
is  közölte.  Pokol  cikkét kö
vetően valóságos értelmiségi

pánik tört ki Bulgáriában, hi
szen a magyar tudós a bolgár
PCtől ®olitikai korrektség)
távol, adatokkal igazolta már
tavaly, hogy a cigánybolgár

2011.  október
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Romaintegráció - 
kormányzati innovác 

u 4 

,, Totális háború megindítására van szükség 

az uzsorások ellen" 

Két gyökeresen más irá- 
nyú roma hír járta be a ma- 
gyar és az európai sajtót 
szeptember utolsó hetében. 
Az egyik a sötét, a másik az 
összefogásban rejlő pozitív 
jövőt festette elénk. Az egyik 
Bulgáriából érkezett, a má- 
sik — végre valami, amit kü- 

lönösen értékelnünk kell — 
Magyarországról. 

Az egyik hír arról szólt, 
hogy soha Bulgária történe- 
tében nem volt olyan méretű 
romaellenes — általános la- 
kossági — fellázadás, mint 

amilyen szeptember 26—27- 
én történt. A másik hír pedig 
arról szólt, hogy Magyaror- 
szágon ugyanekkor létrejött 
a Roma Koordinációs Ta- 
nács, a romaintegráció és 

felzárkóztatásért működő és 
egyben a legszélesebb tár- 
sadalmi összefogást tükröző 
testület. Nyilván az elsőnek 
mint negatív hírnek, mint a 
társadalom rendjének meg- 
bomlását mutató informá- 
ciónak, szenzációnak a hír- 

értéke nagyobb volt Európá- 
ban, ám nekünk, magyarok- 

nak az utóbbi hírnek sokkal 
jobban kell örülnünk a 
, gyöngyöspaták" és ,or- 
mosbányák" hírei után. 
Különösen a két hír lehet- 

séges társadalmi, politikai 

kifutása kell, ösztönözzön 

bennünket arra, amit Balog 

Zoltán társadalmi felzárkó- 
zásért felelős államtitkár 
mondott a tanács ülése után, 
miszerint mindenkinek van 
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feladata abban, hogy elke- 

rüljük azt, hogy Magyaror- 
szágon élhetetlen jövő ala- 
kuljon ki. 
Márpedig az egy nappal 

későbbi bulgáriai hírek pont 
azt mutatták, hogy 

gyis az ellenzék vezetőjével 
a gyújtópontot jelentő Katu- 
nicába ment, hogy együtt te- 
gyenek hitet a békés együtt- 
élés mellett. S bár az örökö- 
sen problémákat elfedő poli- 

  

az a bizonyos , élhe- 
tetlen jövő" réme 
nemcsak hogy ko- 
pogtat Közép- és 
Kelet-Európa kapui- 
nál, hanem már át is 

tette a lábát a küszö- 
bön. A bolgár bel- 
ügyminisztérium 
adatai szerint ugya- 
nis az országban 
több ezren tiltakoz- 
tak a cigányság tár- 
sadalmi együttélés- 
ben megmutatkozó 
agressziója, egyes 
kiskirályok — lásd a 
tüntetéseket kirob- 
bantó, magát cárnak 

nevező és neveztető 
,Kiril cár" gázolási ügyét — 
társadalmat rettegésben tartó 
cselekedetei miatt. 

A bolgár illetékes tárca 
összegzése szerint 14 város- 
ban, futótűzként terjedtek a 

romaellenes megmozdulá- 
sok, amelyeken 2200 ember 

vett részt. Felvonulások vol- 
tak Szófiában, Plovdivban, 

Várnában és Burgaszban. A 
rendőrség összesen 168 em- 
bert vett őrizetbe, és sikere- 
sen vette elejét a nagyobb 
méretű összecsapásoknak. 
Bojko Boriszov miniszterel- 
nök Georgi Paranovval, va- 

  

csak az Európai Unióban, 

hanem az egész világon. Po- 
kol Béla professzor a távo- 
labbi jövő dimenziója men- 
tén végzett elemzését Bulgá- 
ria demográfiai helyzetéről 

  

  

Magyarország az integráció elkötelezettje 

tikai korrektség nevében 
mindketten azt hangsúlyoz- 
ták, hogy bűnügyi, nem pe- 

dig etnikai kérdésről van 
szó, a tüntetők általános ci- 

gányellenessége és közülük 
némelyek szélsőséges szlo- 
genjei korántsem ezt tükröz- 
ték, hanem azt, hogy Bulgá- 

riában lassan elfogy a társa- 
dalmi türelem az integrálat- 
lan, agresszív és a többség 
adójából élő cigányság iránt. 

Bulgária a társadalmi fel- 
zárkóztatás és a cigányság 
integrációja terén a legrosz- 
szabb helyzetben van nem- 

LD 

és a roma-bolgár együttélés 
, végzetesnek tűnő" kimene- 
teléről már előre jelezte az 
Európa végnapjai című — 
többször idézett — kötetében. 

A neves társadalomtudós, 
alkotmánybíró megállapítá- 
sait és néhány prognózisát 
óriási érdeklődés mellett 
több bolgár országos napilap 
is közölte. Pokol cikkét kö- 
vetően valóságos értelmiségi 
pánik tört ki Bulgáriában, hi- 
szen a magyar tudós a bolgár 
PC-től (politikai korrektség) 
távol, adatokkal igazolta már 
tavaly, hogy a cigány-bolgár 
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összecsapások és az agresz
szióba   torkolló   társadalmi
elégedetlenség  elkerülhetet
lenül küszöbön áll Bulgáriá
ban. Pokol kimutatta, hogy 
ugyanúgy,  mint  Közép  és
KeletEuópában máshol is,
csak időben eltolva  az álla
mok szociális rendszereinek
zsugorodása,    a    segélyek
makrogazdasági  kényszerek
alapján  való  elvonása  mér
hetetlen nyomort és  agresz
sziót fog szülni az ainúgy is
hátrányos   helyzetben   lévő
cigányság   soraiban.   Mind
ehhez hozzátevődik az, hogy
miközben Euópa nemzetei
nek népessége folyamatosan
csökken, addig a roma társa
dalomé   folyamatosan   nö
vekszik.

Bulgária  társadalmának
születési  rátája  az  utóbbi
években    1,29    volt,    mely
Európdban az egyik legala
csonyabb.  Ezen  belül  azon
ban  a  cigányság  soraiban,
Íd}lönösen a csergar, a nem
régen letelepedett cigányság
körében magas,  öthat  gye~
rek  az  átlag  családonként,
sőt  nem  ritka  a  nyolctíz
vagy  ennél  is  több utód"  
írja Pokol. Mindez pedig azt

jelenti, hogy a cigányság je
lenlegi  800 e2res közössége
3540  éven  belül  2  millió
körül  lesz  Bulgáriában,  mi
közben  a jelenlegi  7,2  mil
liós   lakosság   2050re   4,9
millióra csökken.

E  folyamatban viszont az
integrálatlan, munka világán
kívül  élő,   szociális  juttatá
soktól   államilag   megfosz
tott,  de  mindennap  éhes  ci

gányság tömegei Pokol sze
rint a nyílt csoportos foszto

gatások irányába fog elmoz
duhi,  s  ez  napi  szintű  ag
resszióhoz  fog vezemi  Bul

gáriában,  miközben a mun
kaképes  és még temékeny
  lakosság  jelentős   része

NyugatEuópába  fog  ván
dorolri.

Pokol kötetére ifthon csak
néhányan hívtuk fel a figyel
met,  pedig  a legutóbbi  bul

gáriai hírek sokkolóan igaz
nak  mutatják  a  professzor
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jóslatait. Ezért is volt örven
detes, hogy a távolabbi jövő
eseményeinek  pozitív  befo
lyásolása  az  integráció  által
határozott  szándéka  maradt
a magyar kománynak. Elő
ször euópai roma stratégiát
alkotott,   majd  utána  nem
zetállami  szintű  htegrációs

program       létrehozatalába
kezdett.

É:Tíge=i;niyá%o:qgTEmÉgmi
Romániában  és   Szlovákiá
ban. Különösen azért, mert a
cigányságnak van egy olyan
szeivezete a Lungo Drom ál
tal, és van egy olyan képvi
selői  hálója,  amelyik  egye
dülálló  a világon.  S  bár  itt
hon  is  vannak  ijesztő  jelei
annak,  hogy  rossz  irányba
megy  a  társadalmi  együtt
élés, ha a politika világa neg
ligens az integrációs ügyek
ben, úgy tűnik, hogy a má
sodik  O#bó#kabinet  az  in
tegrációt  ugyanolyan  távo
labbi jövőnek szóló ügyként
kezeli,  mint a kettős  állam

polgárságot.   E  téren  min
denképp dicséret illeti a kor
mányt,    különösen    azért,
hogy az államadósság elleni
küzdelmében, amelyben las
san mindenkinek hú2mia keu
a nadrágszíján, j ottányit sem
tágít a romastratéria kialakí
tásánák és ezek programjai
nak beindítása kapcsán.

Az is  igaz, hogy mindeh
hez partner kell a cigányság
rés;zéiő^ is. Farkas  Flórián
és  az  Országos  Roma  Őn
kományzat azonban úgy tű
nik,  történelmi  esélyt kínált
Orbámak az integráció elő
mozdítására,   amikor  nem
csak politikai, választási szö
vetségben  nyújtott  kezet  a
miniszterelnöknek, hanem a
felzárkóztatás és  az integrá
ció ügyében is. Tavasszal az
ORÖ ehöke és a miriszter
elnök keretmegállapodást írt
alá  mindazon   kérdésekről,
amelyek csak kölcsönös, ci

gánymagyar  együttműkö
dés keretében lehetnek sike
resek  és  vezethetnek  ered
ményre  a  jövőben.  A  kor

mány most egy  120 oldalas
anyagban  tária  az  újoman
megalakult Roma Koordiná
ciós Tanács elé, hogy mi len
ne   a  tényleges   cselekvési

programja  rövid,  közép  és
hosszú távon.

Szinténtöbbmintjelzésér
tékű, hogy a tanácsban amel
lett,  hogy  az  egyházak  ve
zetői,  az MTA elnöke, jeles
tudósok  jelen   vannak   az
elnökletet  vivő  NŰw&csi.cs
7}óorTal, Balog Zoltánnal és
Farkas Flóriámal együtt, an
nak többségét romák adják.
A  legfontosabb  vezetőik  és
társadalmipolitikai   szeive
zeteik   mind   képviseltetik
magukat,  a  szavazás  esetén
az  ő  akaratuk,  döntésük  ér
vényesül.   Mindez  mutatja,
hogy a cigány vezetők fele
lőssége  is  sokszorosára nőtt
ebben a struktúrában. A Ba
log Zoltán és Farkas Flórián
által  kialakított  „együttdön
tési"   rendszer   integrációs
kérdésekben    valódi    kor
mányzati   innovációnak  tű
nik  egész  Euópában  a  ro
makérdés kezelése kapcsán.

A roma  vezetők  ebben  a
rendszerben nem a minden
ért hangoskodó, a PC jegyé
ben jogvédősködő polgáúo

gi   harcosok,   akik   rassziz
must  kiáltanak  mindenütt,
bűnöket leplezve ezáltal, ha
nem felelős nemzetiségi ve
zetők, akik maguk alkotnák

programokat s egyben fele
lősek  ezek  végrehajtásáért
ott, ahol csak nekik van esé
lyük  változásokat  eszközöl
ni.

A másfél éves intézményi
fekészülést a munka nehe
zére   viszont   le   is   kívánja
zámi   decemberig   a   kor
mány.  A  Koordinációs  Ta
nács   még   kétszer   vitatja
meg,  hogy  mondjuk  reális
nak tartjae százezer munka
hely  megteremtését  a  cigá
nyok  számára,  vagy  ötezer
egyetemista diplomához jut
tatását.  Azonban   az,   hogy
ma már e kérdések uralják a
magyar  média  roma  híreit,
vagy éppen az,  hogy a leg
főbb   roma  vezető,   Farkas
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Flórián személyében azt íÚ.a
a belügyininisztemek,  hogy

„totális   háború  megindítá
sára van szükség az uzsorá
sok G//Gn ",  bizony  öivende
tesek   a  bulgáriai   hírekkel
szemben.

Örvendetes,   hogy   az  új
romapolitikát    meghirdető
Lungo  Drom  vezetője  több
mint kéthamados  cigányok
általi        támogatottságával
ugyancsak innovációt hozott
a hazai romapolitikába. Nem
eltakami,  hanem megoldani
akarj.a   a   problémákat.   El
tudjuk képzelni azt, hogy az
elmúlt  húsz  év  balliberális
roma jogvédői „totális hábo
rút" kémek a belügyminisz
tertől  egy  olyan  bűncselek
mény   kapcsán,   amelyiket

jellemzően cigány elkövetők
hajtanak  végre?  Ko/ompár
Orbántól,  Horváth  Aladár
tól  vaigy  Mohácsi  Viiktóriá
'Ó/.?

Ugye, nem. Pedig egyedül
Farkas   Flórián   cselekedete
igazolható.  Ugyanis  ő  nem
az elkövetőt nézi, hanem az
áldozatot.  Azokat,   akiknek
döntő   többsége   mélysze

génységben   él,   és  jelentős
részük  cigány. Az  ORÖ  el
nökének  ugyancsak  a  múlt
héten   kiadott  közleménye
szerint, a komány uzsora el
leni háborúja, csupán a roma
önkományzatok  segítségé
vel  lehet  sikeres,  amelyben
aktívan közre kívánnak mű
ködni  a  társadalmi  rend  és
közmunkaprogramok  sike
ressége érdekében.

A    kontraszt    adott:    az
egyik  oldalon  Bulgária  áll
Pokol  Béla  demesztő jós
latával,   a   másik   oldalon
Magyarország  egy  integrá
ció mellett elkötelezett kor
mányzati és cigány kisebb
ségi vezetők részéről jelent
kező innovációval. Minden
kinek  kötelessége,  hogy  e

pályán   tartsuk  Magyaror
szágot,   s   ne   csússzunk   a
bolgár út felé.

Zárug Péter Farkas
Magyar Demokrafa

(2011.10.05.)
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összecsapások és az agresz- 
szióba torkolló társadalmi 
elégedetlenség elkerülhetet- 
lenül küszöbön áll Bulgáriá- 
ban. Pokol kimutatta, hogy — 
ugyanúgy, mint Közép- és 
Kelet-Európában máshol is, 
csak időben eltolva — az álla- 
mok szociális rendszereinek 
zsugorodása, a segélyek 
makrogazdasági kényszerek 
alapján való elvonása mér- 
hetetlen nyomort és agresz- 
sziót fog szülni az amúgy is 
hátrányos helyzetben lévő 
cigányság soraiban. Mind- 
ehhez hozzátevődik az, hogy 
miközben Európa nemzetei- 
nek népessége folyamatosan 
csökken, addig a roma társa- 
dalomé folyamatosan nö- 
vekszik. 

, Bulgária társadalmának 

születési rátája az utóbbi 
években 1I,29 volt, mely 
Európában az egyik legala- 
csonyabb. Ezen belül azon- 
ban a cigányság soraiban, 
különösen a csergar, a nem- 

régen letelepedett cigányság 
körében magas, öt-hat gye- 
rek az átlag családonként, 
sőt nem ritka a nyolc-tíz 
vagy ennél is több utód" — 
írja Pokol. Mindez pedig azt 
jelenti, hogy a cigányság je- 
lenlegi 800 ezres közössége 
35—40 éven belül 2 millió 
körül lesz Bulgáriában, mi- 

közben a jelenlegi 7,2 mil- 
liós lakosság 2050-re 4,9 
millióra csökken. 

E folyamatban viszont az 
integrálatlan, munka világán 
kívül élő, szociális juttatá- 
soktól államilag megfosz- 
tott, de mindennap éhes ci- 
gányság tömegei Pokol sze- 
rint a nyílt csoportos foszto- 
gatások irányába fog elmoz- 
dulni, s ez napi szintű ag- 

resszióhoz fog vezetni Bul- 
gáriában, miközben a mun- 
kaképes — és még termékeny 
— lakosság jelentős része 
Nyugat-Európába fog ván- 
dorolni. 

Pokol kötetére itthon csak 
néhányan hívtuk fel a figyel- 
met, pedig a legutóbbi bul- 
gáriai hírek sokkolóan igaz- 
nak mutatják a professzor 
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jóslatait. Ezért is volt örven- 
detes, hogy a távolabbi jövő 
eseményeinek pozitív befo- 
lyásolása az integráció által 
határozott szándéka maradt 
a magyar kormánynak. Elő- 
ször európai roma stratégiát 
alkotott, majd utána nem- 
zetállami szintű integrációs 
program  létrehozatalába 
kezdett. 
Magyarországon — még — 

korántsem olyan tragikus a 
helyzet, mint Bulgáriában, 
Romániában és Szlovákiá- 
ban. Különösen azért, mert a 
cigányságnak van egy olyan 
szervezete a Lungo Drom ál- 
tal, és van egy olyan képvi- 
selői hálója, amelyik egye- 
dülálló a világon. S bár itt- 
hon is vannak ijesztő jelei 
annak, hogy rossz irányba 

megy a társadalmi együtt- 
élés, ha a politika világa neg- 
ligens az integrációs ügyek- 
ben, úgy tűnik, hogy a má- 

sodik Orbán-kabinet az in- 
tegrációt ugyanolyan távo- 
labbi jövőnek szóló ügyként 
kezeli, mint a kettős állam- 
polgárságot. E téren min- 
denképp dicséret illeti a kor- 
mányt, különösen azért, 

hogy az államadósság elleni 
küzdelmében, amelyben las- 

san mindenkinek húznia kell 
a nadrágszíján, jottányit sem 
tágít a romastratégia kialakí- 
tásának és ezek programjai- 
nak beindítása kapcsán. 

Az is igaz, hogy mindeh- 

hez partner kell a cigányság 
részéről is. Farkas Flórián 
és az Országos Roma On- 
kormányzat azonban úgy tű- 
nik, történelmi esélyt kínált 
Orbánnak az integráció elő- 
mozdítására, amikor nem- 

csak politikai, választási szö- 
vetségben nyújtott kezet a 
miniszterelnöknek, hanem a 

felzárkóztatás és az integrá- 
ció ügyében is. Tavasszal az 
ORÖ elnöke és a miniszter- 
elnök keretmegállapodást írt 
alá mindazon kérdésekről, 
amelyek csak kölcsönös, ci- 
gány-magyar együttműkö- 
dés keretében lehetnek sike- 
resek és vezethetnek ered- 
ményre a jövőben. A kor- 

mány most egy 120 oldalas 
anyagban tárja az újonnan 
megalakult Roma Koordiná- 
ciós Tanács elé, hogy mi len- 

ne a tényleges cselekvési 
programja rövid, közép- és 
hosszú távon. 

Szintén több mint jelzésér- 
tékű, hogy a tanácsban amel- 

lett, hogy az egyházak ve- 
zetői, az MTA elnöke, jeles 

tudósok jelen vannak az 
elnökletet vivő Navracsics 
Tiborral, Balog Zoltánnal és 
Farkas Flóriánnal együtt, an- 
nak többségét romák adják. 
A legfontosabb vezetőik és 
társadalmi-politikai  szerve- 
zeteik mind képviseltetik 
magukat, a szavazás esetén 
az ő akaratuk, döntésük ér- 

vényesül. Mindez mutatja, 
hogy a cigány vezetők fele- 
lőssége is sokszorosára nőtt 
ebben a struktúrában. A Ba- 
log Zoltán és Farkas Flórián 
által kialakított , együttdön- 

tési" rendszer integrációs 
kérdésekben valódi kor- 
mányzati innovációnak tű- 
nik egész Európában a ro- 
makérdés kezelése kapcsán. 

A roma vezetők ebben a 
rendszerben nem a minden- 
ért hangoskodó, a PC jegyé- 
ben jogvédősködő polgárjo- 
gi harcosok, akik rassziz- 
must kiáltanak mindenütt, 

bűnöket leplezve ezáltal, ha- 
nem felelős nemzetiségi ve- 
zetők, akik maguk alkotnak 

programokat s egyben fele- 
lősek ezek végrehajtásáért 
ott, ahol csak nekik van esé- 

lyük változásokat eszközöl- 
ni. 

A másfél éves intézményi 
felkészülést a munka nehe- 
zére viszont le is kívánja 
zárni decemberig a kor- 
mány. A Koordinációs Ta- 
nács még kétszer vitatja 
meg, hogy mondjuk reális- 
nak tartja-e százezer munka- 
hely megteremtését a cigá- 
nyok számára, vagy ötezer 
egyetemista diplomához jut- 
tatását. Azonban az, hogy 
ma már e kérdések uralják a 
magyar média roma híreit, 
vagy éppen az, hogy a leg- 
főbb roma vezető, Farkas 
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Flórián személyében azt írja 
a belügyminiszternek, hogy 
, totális háború megindítá- 
sára van szükség az uzsorá- 
sok ellen", bizony örvende- 
tesek a bulgáriai hírekkel 
szemben. 
Örvendetes, hogy az új 

romapolitikát . meghirdető 
Lungo Drom vezetője több 
mint kétharmados cigányok 
általi .. támogatottságával 
ugyancsak innovációt hozott 
a hazai romapolitikába. Nem 
eltakarni, hanem megoldani 
akarja a problémákat. El 
tudjuk képzelni azt, hogy az 
elmúlt húsz év balliberális 
roma jogvédői , totális hábo- 
rút" kérnek a belügyminisz- 
tertől egy olyan bűncselek- 
mény kapcsán, amelyiket 
jellemzően cigány elkövetők 
hajtanak végre? Kolompár 
Orbántól, Horváth Aladár- 

tól vagy Mohácsi Viktóriá- 
tól? 

Ugye, nem. Pedig egyedül 
Farkas Flórián cselekedete 
igazolható. Ugyanis ő nem 
az elkövetőt nézi, hanem az 

áldozatot. Azokat, akiknek 

döntő többsége mélysze- 
génységben él, és jelentős 
részük cigány. Az ORÖ el- 
nökének ugyancsak a múlt 
héten kiadott közleménye 
szerint, a kormány uzsora el- 
leni háborúja, csupán a roma 
önkormányzatok. segítségé- 
vel lehet sikeres, amelyben 
aktívan közre kívánnak mű- 
ködni a társadalmi rend és 
közmunkaprogramok. sike- 
ressége érdekében. 

A kontraszt adott: az 
egyik oldalon Bulgária áll 
Pokol Béla dermesztő jós- 
latával, a másik oldalon 
Magyarország egy integrá- 
ció mellett elkötelezett kor- 
mányzati és cigány kisebb- 
ségi vezetők részéről jelent- 
kező innovációval. Minden- 
kinek kötelessége, hogy e 

pályán tartsuk Magyaror- 
szágot, s ne csússzunk a 

bolgár út felé. 

Zárug Péter Farkas 
Magyar Demokrata 

(2011.10.05.) 
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A kormány és az ORö

keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó

részletes ntézkedési tew (20112015)
`\

Orbán  Viiktor ko:rmár[ytő  és  Farkds` Flórián,  a;z
Országos  Roma  Őnkományzat  (ORÖ)` elnöke  által
2011 májusában megkötött keretmegállapodás nyomán
százezer romát kíván bevonni a komány a munkaerő

piacra  2015ig,  átfogó  oktatási  változtatások nyomán
több ezer cigány fiatal diplomázhat, illetve érettségiz
het. A Komány és az ORÖ között létrejött keretmegál
lapodás  teljesítéséhez  szükséges  számszerű  vállaláso
kat  a  1136/2011.  (V.  2.)  számú  kományhatározatban

rögzítik.

sadaAlmiöf:32Zrgkaáí;is::Ig:;:iőgglllaMÍ?i:izátrésrí;:eTzáer:
kományhatározat  alapján  részletes  intézkedési  tervet
készített a számszerűsíthető célkitűzések érdekében és
a keretmegállapodásban is hangsúlyozott együttdöntési
mechanizmus kialakításához.

Az intézkedési terv elérhető a
www.komany.hu

1338/2011[  (X]  14[)  Korm.  határozat

A Kormány és az ORÖ  között kötött

keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető

célkitűzések elérése érdekében  kidolgozott

részletes intézkedési tervről

A Komány a társadalmi felzárkózás politikája kereté
ben a romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a ci

gány népesség hatékony felzárkózásának előmozdítása érde
kében a következőket rendeli el:

A közigazgatási és igazságügyi miniszter által vezetett
mirisztérium honlapj án közzétett részletes ritézkedési terv

ben  meghatározott  beavatkozási  területeknek  és  progra
moknak megfelelően a végrehajtásért felelősként megjelölt
miniszterek a programok tervezésekor olyan ösztöiiző me
chani2musokat, valamint olyan végrehaj tási mechanizmus cL
kat alakítanak ki, amelyek hozzájárulnak a kemtmegállapcL
dásban foglalt célok eléréséhez. A programok kijelölt felelő

sei azon programok esetében, ahol a roma személyek köz
vetlen, vagy kiemelt célcsoport részét képezik, a programba

legalább  annyi  százalékban roma számazású személyeket
vomak be, hogy 2015. augusztus 31ig az Országos Roma

Önkományzattal  (a  továbbiakban:  ORÖ)  kötött  megálla

podásban   szereplő   indikátorok  teljesüljenek.  A  tervezett
számszerűsített adatokat és a romák felzárkózására jutó for
rásrész tervezett arányát a programok indításakor megküldik
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a  közigazgatási  és  igazságügyi  mirisztemek,  valamint  az
ORÖnak.

Fe/e/ó's.. közigazgatási és igazságüg)ri miniszter érintett
miniszterek

f7czJárt.cJó'.. folyamatos, a program indítását követő  1  hó

nap

2.  A  részletes  intézkedési  tervben  meghatározott  be
avatkozási  területeknek és  programokban  vállalt  indikáto
roknak  megfelelően  a  végrehajtásért  felelősként  megjelölt
miniszterek a bevont személyek számáról, illetve a program
eredmény és hatásindikátorairól, a roma személyek létszá
máról legalább évente adatot szolgáltatiiak a közigazgatási
és igazságüg)ri minisztemek, valamint az ORŐnak.

Fe/e/ó's.. közigazgatási és igazságüg)ri miniszter érintett
miriszterek

f7czáárj.cJó'..  folyamatos,  de  legalább  minden  év  febmár
28ig az előző év adatairól
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Orbán Viktor kormányfő és Farkas: Flórián, az 
Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke által 
2011 májusában megkötött keretmegállapodás nyomán 

százezer romát kíván bevonni a kormány a munkaerő- 
piacra 2015-ig, átfogó oktatási változtatások nyomán 
több ezer cigány fiatal diplomázhat, illetve érettségiz- 
het. A Kormány és az ORÖ között létrejött keretmegál- 
lapodás teljesítéséhez szükséges számszerű vállaláso- 
kat a 1136/2011. (V. 2.) számú kormányhatározatban 
rögzítik.   

A kormány és az ORÓ 
keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó 

részletes intézkedési terv (2011-2015) 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Tár- 

sadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága ezen 
kormányhatározat alapján részletes intézkedési tervet 
készített a számszerűsíthető célkitűzések érdekében és 
a keretmegállapodásban is hangsúlyozott együttdöntési 
mechanizmus kialakításához. 

Az intézkedési terv elérhető a 

www.kormany.hu   
  

1338/2011. (X. 14.) Korm. határozat 
A Kormány és az ORO között kötött 

keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető 
célkitűzések elérése érdekében kidolgozott 

részletes intézkedési tervről 
A Kormány a társadalmi felzárkózás politikája kereté- 

ben a romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a ci- 

gány népesség hatékony felzárkózásának előmozdítása érde- 

kében a következőket rendeli el: 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján közzétett részletes intézkedési terv- 
ben meghatározott beavatkozási területeknek és progra- 

moknak megfelelően a végrehajtásért felelősként megjelölt 

miniszterek a programok tervezésekor olyan ösztönző me- 

chanizmusokat, valamint olyan végrehajtási mmechanizmuso- 

kat alakítanak ki, amelyek hozzájárulnak a keretmegállapo- 

dásban foglalt célok eléréséhez. A programok kijelölt felelő- 
sei azon programok esetében, ahol a roma személyek köz- 

vetlen, vagy kiemelt célcsoport részét képezik, a programba 

legalább annyi százalékban roma származású személyeket 

vonnak be, hogy 2015. augusztus 31-ig az Országos Roma 

Önkormányzattal (a továbbiakban: ORÖ) kötött megálla- 

podásban szereplő indikátorok teljesüljenek. A tervezett 

számszerűsített adatokat és a romák felzárkózására jutó for- 

rásrész tervezett arányát a programok indításakor megküldik 
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a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, valamint az 

ORO-nak. 

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter érintett 
miniszterek 

Határidő: folyamatos, a program indítását követő 1 hó- 
nap 

2. A részletes intézkedési tervben meghatározott be- 
avatkozási területeknek és programokban vállalt indikáto- 
roknak megfelelően a végrehajtásért felelősként megjelölt 
miniszterek a bevont személyek számáról, illetve a program 
eredmény- és hatásindikátorairól, a roma személyek létszá- 
máról legalább évente adatot szolgáltatnak a közigazgatási 
és igazságügyi miniszternek, valamint az ORÖ-nak. 

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter érintett 
miniszterek 

Határidő: folyamatos, de legalább minden év február 
28-ig az előző év adatairól 
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3.  A  részletes  intézkedési  teivben  meghatározott  be
avatkozási  területeknek  és  programoknak  megfelelően  a
végrehajtásért felelősképt megj elölt miniszterek gondoskod
nak arról, hogy az ORO részt vehessen a Közigazgatási és
lgazságügyi   Minisztériumon   keresztül   az   együttdöntési
mechanizmus  keretében  a  moritoring  bizottságok  mun
kájában,  a  pályázati  kiírások  előkészítésében  és  a  döntés
előkészítésben az összeférhetetlenségi `szabályok betartásá
val.

\
E=i=

\1\
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F€/G/ó's.. közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti
fejlesztési miniszter érintetett miniszterek

Határidő: fo+yamzrhos

4.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép ha
tályba.

Orbán Viiktor s. k.
miniszterelnök

KOZLEIVIENY

OSSZEF0tiAS  A  tiYERMEKSZEOENYSEű

ELLEN
A  KIM  Társadalmi  Felzárkózásért  Felelős  Áll

lamtitkárság  a kományprogramhoz kapcsolódóan 
a felzárkózás politika kiemelt területeként foglakozik
a gyemekszegénység elleni küzdelemmeL a gyerekeséi
lyek megteremtésével. Bdog Zo/ű7® szakállamtitkár és
a Wekerle Sándor Alapkezelő fo'igazgatójának közös
nyflatkozata.

íues&áTá,g:nópafflgy+Tsekáknoegka[á;Fa::#á3#Té&áhoof
5.2.1   „Gyerekesély  program  országos  kiterjesztésének
szakmaimódszertani megalapozása és a prog[am kíséré
se" című konstrukcióban 2ajló fejlesztések projektgazdája
a Wekerle Sándor AJapkezelő, konzorciumi pamerei az új
szakasz  elbírálását követően  a Magyar Máltai  Szeretet
szolgálat és a Magyar Tudományos Akadémia.

Az MIA és a WSA közötti megállapodás alapján a
kiemelt program jrányítását és lebonyolítását az eddiginél
nagyobbfeladatvánalássalaWSAvetteát.AzAlapkezelő,
mint a program megvalósításáért felelős konzorciumve
zető,magabiztosítiaaprogramhiánytalan,szakmaialapo
kon történő megvalósúlását.

Az MIA a tudományos  kutatói  és  értékelő hátteret
megerősített  szákmai  és  személyi  feltételek  mellett  to
vábbra  is  biztosítja.  A szakmai  tartalom  megújításával,
korszerűsítésével és kiegészítésével a program cékottsága
megnövekedeft,  végrehajtása  az  eddirieknél  több  ered
ményt ígér.

Az Alapkezelő  átérezve a progiam fontosságát és

jelentőségét,tiszteletbentartvaazMTA,mritkonzorciumi
parmer szabadságát belső szervezetének kialakításában 
átveszi a szegénységet testközelből 1átó, ismerő és a prog
ramot  a  különböző  helyszíneken  eddig  is  megvalósító
szakembereket, akik korábban az MIA Gyerekesély Prog
ramjrodábandolgoztak.Őkazok,akikszükségesekahhoz,

2011.  október

hogy a program szakmai tartalma ne sérüljön, annak foly
tonossága biztosítva legyen.

A  gyemekek  ügyében  vállalt  tartós  kományzati
elköteleződésről és a szervezeti átalakulásokról, a fejlesz
tésekben érintett kistérségeket levélben táj ékoztattuk.

A WSA és a szakmai irányításéft felelős Társadalmi
Felzákózásért Felelős Államtitkárság koordinációjában a
kiemelt projekt további szakaszára vonatkozó pályázat ha
táridőre beadásra került, ami biztosítja a már működő öt,
valamintajövőbenbevonandóújabbhatLe8hátrányosabb
Helyzetű a,IH) kistérség szákmai támogatását és lehető
vé teszi további 1215 kistérség számára is a bekapcsoló
dást a fejlesztésekbe.

A programhoz kapcsolódóan létrehozott Biztos Kez
dét gyemekházakban a szakmai munka a célzottság és a
hatékonyság növelése érdekében átalakításra, illetve meg
erősítésre keriilt. A gyereldiázak fenntarthatóságának biz
tosítása az előttünk álló költségvetési évben megvalósul.

A,I,egyenjobbagyemekeknek!"Nemzetistratériá
hoz illeszkedő progmm tehát szakmailag megújulva újabb
szerq)lők és további hátrányos helyzetű térségek bevoná
sával nemcsak fennmarad, hanem jelentős forrásbővülés
meuett kite€esztésre kerül. Az előttünk álló hét hónapos

projektszakaszia366millióFt,majdaztkövetőena2015
ig terjedő időszakra további 1, 86 Muiárd Ft áu rendelke
zésre a térséri komplex gyemekprogramok támogatására.
Ez teszi lehetővé, hogy a jövőben még több, mint 10 Mri
Ftos fejlesztés valósuljon meg az LH térségekben mű
ködő komplex gyerekprojektek keretében. nyen mértélű
forrás ene a célra még sohasem állt Magyarországon ren
dekezésre.

Dr. Hidas János
Íőigazgató

LD
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3. A részletes intézkedési tervben meghatározott be- 
avatkozási területeknek és programoknak megfelelően a 
végrehajtásért felelősként megjelölt miniszterek gondoskod- 
nak arról, hogy az ORÖ részt vehessen a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumon keresztül az együttdöntési 
mechanizmus keretében a monitoring bizottságok mun- 
kájában, a pályázati kiírások előkészítésében és a döntés- 
előkészítésben az összeférhetetlenségi szabályok betartásá- 
val. 

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti 
fejlesztési miniszter érintetett miniszterek 

Határidő: folyamatos 

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép ha- 
tályba. 

Orbán Viktor s. k. 
miniszterelnök 

. KÖZLEMÉNY 
ÖSSZEFOGÁS A GYERMEKSZEGÉNYSÉG 

ELLEN 
A KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Ál- 

lamtitkárság — a kormányprogramhoz kapcsolódóan — 
a felzárkózás politika kiemelt területeként foglalkozik 
a gyermekszegénység elleni küzdelemmel, a gyerekesé- 
lyek megteremtésével. Balog Zoltán szakállamtitkár és 
a Wekerle Sándor Alapkezelő főigazgatójának közös 
nyilatkozata. 

A , Legyen a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiához 
illeszkedő, európai uniós támogatással működő TAMOP 
5.2.1 , Gyerekesély program országos kiterjesztésének 
szakmai-módszertani megalapozása és a program kíséré- 
se" című konstrukcióban zajló fejlesztések projektgazdája 
a Wekerle Sándor Alapkezelő, konzorciumi partnerei az új 
szakasz elbírálását követően a Magyar Máltai Szeretet- 
szolgálat és a Magyar Tudományos Akadémia. 

Az MTA és a WSA közötti megállapodás alapján a 
kiemelt program irányítását és lebonyolítását az eddiginél 
nagyobb feladatvállalással a WSA vette át. Az Alapkezelő, 
mint a program megvalósításáért felelős konzorciumve- 
zető, maga biztosítja a program hiánytalan, szakmai alapo- 
kon történő megvalósulását. 

Az MTA a tudományos kutatói és értékelő hátteret 
megerősített szakmai és személyi feltételek mellett to- 
vábbra is biztosítja. A szakmai tartalom megújításával, 
korszerűsítésével és kiegészítésével a program célzottsága 
megnövekedett, végrehajtása az eddigieknél több ered- 
ményt ígér. 

Az Alapkezelő — átérezve a program fontosságát és 
jelentőségét, tiszteletben tartva az MTA, mint konzorciumi 

partner szabadságát belső szervezetének kialakításában — 
átveszi a szegénységet testközelből látó, ismerő és a prog- 
ramot a különböző helyszíneken eddig is megvalósító 
szakembereket, akik korábban az MTA Gyerekesély Prog- 
ramirodában dolgoztak. Ők azok, akik szükségesek ahhoz, 
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hogy a program szakmai tartalma ne sérüljön, annak foly- 
tonossága biztosítva legyen. 

A gyermekek ügyében vállalt tartós kormányzati 
elköteleződésről és a szervezeti átalakulásokról, a fejlesz- 
tésekben érintett kistérségeket levélben tájékoztattuk. 

A WSA és a szakmai irányításért felelős Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság koordinációjában a 
kiemelt projekt további szakaszára vonatkozó pályázat ha- 
táridőre beadásra került, ami biztosítja a már működő öt, 
valamint a jövőben bevonandó újabb hat Leghátrányosabb 
Helyzetű (LHH) kistérség szakmai támogatását és lehető- 
vé teszi további 12-15 kistérség számára is a bekapcsoló- 
dást a fejlesztésekbe. 

A programhoz kapcsolódóan létrehozott Biztos Kez- 
det gyermekházakban a szakmai munka a célzottság és a 
hatékonyság növelése érdekében átalakításra, illetve meg- 
erősítésre került. A gyerekházak fenntarthatóságának biz- 
tosítása az előttünk álló költségvetési évben megvalósul. 

A , Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiá- 
hoz illeszkedő program tehát szakmailag megújulva újabb 
szereplők és további hátrányos helyzetű térségek bevoná- 
sával nemcsak fennmarad, hanem jelentős forrásbővülés 
mellett kiterjesztésre kerül. Az előttünk álló hét hónapos 
projekt szakaszra 366 millió Ft, majd azt követően a 2015- 
ig terjedő időszakra további 1, 86 Milliárd Ft áll rendelke- 

zésre a térségi komplex gyermekprogramok támogatására. 
Ez teszi lehetővé, hogy a jövőben még több, mint 10 Mrd 
Ft-os fejlesztés valósuljon meg az LHH térségekben mű- 
ködő komplex gyerekprojektek keretében. Ilyen mértékű 
forrás erre a célra még sohasem állt Magyarországon ren- 
delkezésre. 

Dr. Hidas János 

főigazgató 
Balog Zoltán 

államtitkár 
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Nemzetiségek múltja és jelene
Digitális fotópályázat 2012
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Az  lntézet  e  tevékenysé

gével is hangsúlyozni kíván
ja, hogy Magyarország sok
színű,  gazdag  kultúrájú  or
szág. Az lntézet célja, hogy
részt  vállaljon  a  történelmi
tudat alakításában, részt vál
1aljon a Magyarországon élő
nemzeti és etnikai kisebbsé

gek épített és szellemi kultú
rájának   megőrzésében   és
vállalja, hogy hozzájárul ah
hoz,  hogy  ez a felbecsülhe
tetlen érték ismert és  doku
mentált legyen.

A cél az, hogy a Magyar
országon élő nemzeti és  et
nikai   kisebbségek  ftyolgár,

görög,  horvát,  lengyel,  né
met,  ömény,  roma/cigány,
román,  ruszin,  szerb,  szlo
vák, szlovén, ukrán/ múltját
és jelenét  tárgyi  emlékeken
keresztül bemutató fotókiál
lítás  készüljön.  A  pályázat
célja továbbá, hogy a vizuá
lis élményeket minél többen
megörökítsék és egy fotóki
állítás  keretében  másoknak
is bemutathassák. A Magyar
Művelődési  lntézet és Kép
zőművészeti   Lektorátus   a
zsűrizett pályázati  anyagból
vándorkiállításokat  és  fotó
album létrehozását is  terve
zi.

Részvételi feltételek

1.  A fotópályázaton  bárki
részt  vehet  életkortól,   fog
lalkozástól   és   lakóhelytől
ffiggetlenül.

2.   A  fotódokumentációs

pályázat célja egyfelől, hogy
dokumentálásra   és   bemu

12

tatásra kerüljön a Magyaror
szágon élő  nemzeti  és  etni
kai  kisebbségek  közös  ha
zánkban   épített   kulturális
öröksége.   Másfelől   doku
mentált  és  bemutatható  le

gyen mindaz, ami a nemze
tiségek     megmaradásához
szükségesen  a  rendszervál
tozás után épült, vagy felújí
tásra került.  ®1.:  iskola,  kö

zösségi  ház,  emlékmű,  em
lékkereszt,  templomok,  ká

pohák,  kálváriák,  temetők,
útszéli   keresztek,   pinceso
rok, malmok, fogadók, falu
házak, régi és mai egyesületi
házak,   nemzetiségi   esemé
nyek stb.)

3. kategóriák:
  dokumentumfotó;
  művészfotó;
  riportfotó.

4. Egy pályázó maximm
15,  kizárólag  digitális  vagy
digitalizált  felvételt  küldhet
be, a három kategória között
bánnilyen mego sztásban.

5.  A  pályaműveket  JPG
fomátumban,  maximum   1
MB nagyságban,  13xls cm
nyomtatási  méretben kériük
beküldeni.

6. Valamemyi fotó file ne
ve a pályázó CsaládneveKe
resztneve egybeírva, majd a
kép  rövid  (egykét  szavas)
címe legyen.  Kérjük,  a csa
1ádnév elé semmilyen meg
különböztető  jelzést  ne   ír

jon!  ®1.  ifj., id., dr.  stb.)
7. A pályázóknak nevezési

lapot kell kitölteri.
8.  A  nevezési  lapot  és  a

pályaműveket  elektronikus
úton kériük eljuttatni a nem

zetisegifoto.mmikl@gmail.
com  email  címre.  A  tárgy
megjelölése     „Nemzetisé

geinkmúltjaésjelene2012"
legyen.

9.  A  beküldött  fotókat  a
Magyar Művelődési  lntézet
és Képzőművészeti Lektorá
tus   Nemzetiségi   Osztálya
archiválás céljából megtarta
ná, ha ehhez a pályázó hoz
zájárul. A fotók későbbi fel
has2málása  esetén  a  szerzői

jogról  szóló  törvény  alkal
mazása irányadó.

10.   A  kiállításra   kerülő

képeket az lntézet munkatár
saiból és az adott nemzetiség
szakembereiből   létrehozan
dó   szakmai  zsűri  választja
ki.

1 1. A kiállítás rendezője a
Magyar  Művelődési  lntézet
és Képzőművészeti Lektorá
tus.  A  fotókiállítás  megnyi
tójára és a pályadíjak átadá
sára  várhatóan  2012.   már
cius  hó  folyamán kerül  sor.
A pontos dátumot az érintett
alkotókkal időben közöljük.

12.  A  pályázóknak  neve
zési díjat nem kell fizeri.

13.     Díjazás:     15.     díj:

50005000  Ft  értékű  fotó
művészeti   album.   Külön
díjak:   10  db  30003000  Ft
értékű fotóművészeti album.
A  különdíjak  száma  a  fel
ajánlások fiiggvényében nő
het.

14. Kiállítási naptár:
 A fotók beküldésének

határideje:  2011.  de
cember 30.

  Zsűrizés:  2012.  január

30ig
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  Értesítés    a    zsűrizés

eredményéről:    2012.

február 28ig
   A   kiállítás   tervezett

megnyitója:         2012.

március

Mindazon   fotókat,   ame
lyeket  a  szerzők  nem  aján
lanak fel archiválási célra, és
nem   kerül   be   a   kiállítás
anyagába,  az  lntézet  törli  a
rendszeréből.

T:ovábbi inf iormáció :
Magyar Művelődési lntézet

és Képzőművészeti
Lektorátus:

1011  Bp., Corvin tér 8.

Lukács Mária,
Halász Katalin,

Tel.:  (1) 2256043;

fax: (1) 2256041 ;

email:

lukacsm@mmikl.hu,
halaszk@mmikl.hu

A pályázati kiírás anyaga
letölthető

a www.mmikl.hu honlapról.

2011.  október

  

Nemzetiségek múltja és jelene 
Digitális fotópályázat 2012 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus negyedik alkalommal hirdeti 
meg nemzetiségi fotópályázatát ; Nemzetiségeink múltja és jelene" címmel. A fotók beküldé- 
sének határideje: 2011. december 30. 

Az Intézet e tevékenysé- 
gével is hangsúlyozni kíván- 
ja, hogy Magyarország sok- 
színű, gazdag kultúrájú or- 
szág. Az Intézet célja, hogy 
részt vállaljon a történelmi 
tudat alakításában, részt vál- 

laljon a Magyarországon élő 
nemzeti és etnikai kisebbsé- 
gek épített és szellemi kultú- 
rájának megőrzésében és 
vállalja, hogy hozzájárul ah- 
hoz, hogy ez a felbecsülhe- 

tetlen érték ismert és doku- 
mentált legyen. 

A cél az, hogy a Magyar- 
országon élő nemzeti és et- 
nikai kisebbségek /bolgár, 
görög, horvát, lengyel, né- 
met, örmény, roma/cigány, 

román, ruszin, szerb, szlo- 

vák, szlovén, ukrán/ múltját 

és jelenét tárgyi emlékeken 
keresztül bemutató fotókiál- 
lítás készüljön. A pályázat 
célja továbbá, hogy a vizuá- 
lis élményeket minél többen 
megörökítsék és egy fotóki- 
állítás keretében másoknak 
is bemutathassák. A Magyar 
Művelődési Intézet és Kép- 
zőművészeti Lektorátus a 
zsűrizett pályázati anyagból 
vándotkiállításokat és fotó- 
album létrehozását is terve- 
Va 

Részvételi feltételek 

1. A fotópályázaton bárki 
részt vehet életkortól, fog- 
lalkozástól és lakóhelytől 
függetlenül. 

2. A fotó-dokumentációs 
pályázat célja egyfelől, hogy 
dokumentálásra és bemu- 

12 

tatásra kerüljön a Magyaror- 
szágon élő nemzeti és etni- 
kai kisebbségek közös ha- 
zánkban épített kulturális 
öröksége. Másfelől doku- 
mentált és bemutatható le- 
gyen mindaz, ami a nemze- 

tiségek . megmaradásához 
szükségesen a rendszervál- 
tozás után épült, vagy felújí- 
tásra került. (pl.: iskola, kö- 

zösségi ház, emlékmű, em- 

lékkereszt, templomok, ká- 

polnák, kálváriák, temetők, 

útszéli keresztek, pinceso- 

rok, malmok, fogadók, falu- 

házak, régi és mai egyesületi 
házak, nemzetiségi esemé- 
nyek stb.) 

3. kategóriák: 
— dokumentumfotó; 

— művészfotó; 

— riportfotó. 
4. Egy pályázó maximum 

15, kizárólag digitális vagy 
digitalizált felvételt küldhet 
be, a három kategória között 

bármilyen megosztásban. 
5. A pályaműveket JPG 

formátumban, maximum 1 
MB nagyságban, 13x18 cm 

nyomtatási méretben kérjük 
beküldeni. 

6. Valamennyi fotó file ne- 
ve a pályázó CsaládneveKe- 
resztneve egybeírva, majd a 
kép rövid (egy-két szavas) 
címe legyen. Kérjük, a csa- 

ládnév elé semmilyen meg- 
különböztető jelzést ne ír- 
jon! (pl. ifj., id., dr. stb.) 

7. A pályázóknak nevezési 
lapot kell kitölteni. 

8. A nevezési lapot és a 
pályaműveket elektronikus 
úton kérjük eljuttatni a nem- 

zetisegifoto.mmikkggmail. 
com e-mail címre. A tárgy 
megjelölése . , Nemzetisé- 

geink múltja és jelene 20127 
legyen. 

9. A beküldött fotókat a 
Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorá- 
tus Nemzetiségi Osztálya 
archiválás céljából megtarta- 
ná, ha ehhez a pályázó hoz- 

zájárul. A fotók későbbi fel- 
használása esetén a szerzői 
jogról szóló törvény alkal- 
mazása irányadó. 

10. A kiállításra kerülő 
képeket az Intézet munkatár- 
saiból és az adott nemzetiség 
szakembereiből létrehozan- 
dó szakmai zsűri választja 
ki. 

11. A kiállítás rendezője a 
Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorá- 
tus. A fotókiállítás megnyi- 
tójára és a pályadíjak átadá- 
sára várhatóan 2012. már- 
cius hó folyamán kerül sor. 
A pontos dátumot az érintett 
alkotókkal időben közöljük. 

12. A pályázóknak neve- 
zési díjat nem kell fizetni. 

13. Díjazás: 1-5. díj: 
5000-5000 Ft értékű fotó- 
művészeti album. Külön- 
díjak: 10 db 3000—3000 Ft 
értékű fotóművészeti album. 
A különdíjak száma a fel- 
ajánlások függvényében nő- 
het. 

14. Kiállítási naptár: 
— A fotók beküldésének 

határideje: 2011. de- 
cember 30. 

— Zsűrizés: 2012. január 
30-ig 

LD   

— Ertesítés a  zsűrizés 

eredményéről: 2012. 
február 28-ig 

— A kiállítás tervezett 
megnyitója: 2012. 
március 

Mindazon fotókat, ame- 
lyeket a szerzők nem aján- 
lanak fel archiválási célra, és 
nem kerül be a kiállítás 

anyagába, az Intézet törli a 
rendszeréből. 

További információ: 
Magyar Művelődési Intézet 

és Képzőművészeti 
Lektorátus: 

1011 Bp., Corvin tér 8. 
Lukács Mária, 

Halász Katalin, 

Tel.: (1) 225-6043; 
fax: (1) 225-6041; 

e-mail: 
lukacsm(ommikl.hu, 

halaszk(ommikl.hu 

A pályázati kiírás anyaga 
letölthető 

a www.mmikl.hu honlapról. 

  

2011. október



„Az eii\Iékezés színes álmai"
Kortárs roma festők kiállítása nyílt

a Kugler Art Szalon anyagából az Európa Pontban

A Bécsben, Pekingben, New Yorkban, Párizsban, Pas
sauban és Stockholmban is nagy érdeklődéssel övezett kiál
lítás anyaga a kortárs cigány képzőművészettel fo`glalkozik,
elsősorban  festészettel,  de  a  grafikák  és  az  ipaművészeti
tárgyák is helyet kapnak. A tárlat felvonultatja a yfl!rgn! Eri.ka
irányításával működő Romani Design Stúdió temékeit is.

A ki5I]ftáson Bada Márta és Bogdán János Amígó aLl
kotásai mellett többek között O/óA Maírű, O/óA Jo/ó#, Or
sós Tleri és Balogh Balázs András művei is megte;kinthe
tők.

A tárlatot a roma képzőművészetről és a roma kultúráról
szóló dokumentumfilm vetítések kísérik.

A kiállítás megtekinthető az Euópa Pontban 2011. ok
tóber 12. és november 4. között.

Roma vendéglö7 Békésen

Ugye, önök is ennének egy adag jó tyúkos káposzi
tát? Nos, ehhez nem kell megvárniuk a következő ioma
fő'zó' versenyt, mert Békésen megnyitotta kapuit a Kz.m!
neiű roma étterem, mely a nevét a tulajdonos hároméves
kislányáról kapta.

2011.  október

A hagyományos cigány ételeket is kínáló étterem csa
ládi házban üzemel,  családi vállakozásként. A tulaj.donos
Áso's Ge'zű kétkezi munkásember, ő sem készen kapta a jót,
sokat kellett dolgoznia azért, hogy idáig eljusson. Az épü
1etet pályázati támogatással alakították át, a betérő vendéget
nem hivakodó  külsőségek, hanem egyszerű, bensőséges,
családias légkör fogadja. Az étterem 40 fő befogadására al
kalmas, de a konyha sokkal nagyobb létszámot is ki tudna
szolgálni.

Az éttemet vezető családfő és neje, Klári fontosnak tar
tották, hogy a próbafőzésből olyan emberek részesüljenek,
akik soha nem engedhetiiék meg maguknak, hogy étterem
ben étkezzenek. Az étterem megnyitásákor az első próbafiő
zésen  száz adag babgulyást  főztek, jutott belőle  a Cigány
Misszió számára is. A második napon hasonló mennyiségű
tyúkos káposztát főztek mellyel a rászoruló családokat és a
szeretetszolgálatot  támogatták.  Az  étlapon  a  tradicionális
ételek mellett egyelőre néhány táijellegű étel található:  ci~

gány tyúkos káposzta, cigánypogácsa, kacsanyak késsel vá
gott tésztával, sült csirkefarhát krmpli móringgal, de a töl
tött káposzta is szinte mindennap elérhető a napi menü mel
lett. Bár a főszakács Kogó4 Zso/f nem cigány számazású,
korábban több Békés megyei étteremben is dolgozott, a ci

gány ételek elkészítésének módjáról pedig sok mindent ta
nult a tulajdonos feleségétől és annak édesanyjától.

Az étteremben a tervek szerint hamarosan autentikus ci

gány folklór zene is váij.a a vendégeket.

LD 13
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, AZ emlékezés színes álmai" 
Kortárs roma festők kiállítása nyílt 

a Kugler Art Szalon anyagából az Európa Pontban 

A Bécsben, Pekingben, New Yorkban, Párizsban, Pas- 
sauban és Stockholmban is nagy érdeklődéssel övezett kiál- 
lítás anyaga a kortárs cigány képzőművészettel foglalkozik, 
elsősorban festészettel, de a grafikák és az iparművészeti 
tárgyak is helyet kapnak. A tárlat felvonultatja a Varga Erika 
irányításával működő Romani Design Stúdió termékeit is. 

A kiállításon Bada Márta és Bogdán János Amigó al- 
kotásai mellett többek között Oláh Mara, Oláh Jolán, Or- 

sós Teri és Balogh Balázs András művei is megtekinthe- 
tők. 

A tárlatot a roma képzőművészetről és a roma kultúráról 
szóló dokumentumfilm vetítések kísérik. 

  

  
A kiállítás megtekinthető az Európa Pontban 2011. ok- 

tóber 12. és november 4. között. 

  

Roma vendéglő Békésen 
  

  

Ugye, Önök is ennének egy adag jó tyúkos káposz- 
tát? Nos, ehhez nem kell megvárniuk a következő roma 
főző versenyt, mert Békésen megnyitotta kapuit a Kira 
nevű roma étterem, mely a nevét a tulajdonos hároméves 

kislányáról kapta. 

  

2011. október 

  

A hagyományos cigány ételeket is kínáló étterem csa- 
ládi házban üzemel, családi vállalkozásként. A tulajdonos 
Ásós Géza kétkezi munkásember, ő sem készen kapta a jót, 
sokat kellett dolgoznia azért, hogy idáig eljusson. Az épü- 
letet pályázati támogatással alakították át, a betérő vendéget 
nem hivalkodó külsőségek, hanem egyszerű, bensőséges, 
családias légkör fogadja. Az étterem 40 fő befogadására al- 
kalmas, de a konyha sokkal nagyobb létszámot is ki tudna 
szolgálni. 

Az éttermet vezető családfő és neje, Klári fontosnak tar- 

tották, hogy a próbafőzésből olyan emberek részesüljenek, 

akik soha nem engedhetnék meg maguknak, hogy étterem- 
ben étkezzenek. Az étterem megnyitásakor az első próbafő- 
zésen száz adag babgulyást főztek, jutott belőle a Cigány 
Misszió számára is. A második napon hasonló mennyiségű 
tyúkos káposztát főztek, mellyel a rászoruló családokat és a 
szeretetszolgálatot támogatták. Az étlapon a tradicionális 
ételek mellett egyelőre néhány tájjellegű étel található: ci- 
gány tyúkos káposzta, cigánypogácsa, kacsanyak késsel vá- 
gott tésztával, sült csirkefarhát krumpli móringgal, de a töl- 
tött káposzta is szinte mindennap elérhető a napi menü mel- 
lett. Bár a főszakács Kozák Zsolt nem cigány származású, 
korábban több Békés megyei étteremben is dolgozott, a ci- 
gány ételek elkészítésének módjáról pedig sok mindent ta- 
nult a tulajdonos feleségétől és annak édesanyjától. 

Az étteremben a tervek szerint hamarosan autentikus ci- 

gány folklór zene is várja a vendégeket. 

LD 13
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Cigányszerelem
Lehár Ferenc z!enesz!erz:ő  Cigány_5zerelem  cí:rri:íí rLzygy

sikerű darabját mutatta be októberben az Operettszínház. Az
eredetileg Z.gGzfn€r/j.€Ö€ című darab szövegét Á//red A4la!rz.a!

Wllner és Robeti BodanzlDi Lrtzi.  A darab  ősbemuta;tóútia.
1910. január  8án került  sor,  a bécsi  CarlTheaterben. Az
első  magyarországi  bemutatót  néhány  hónappal  később,
1910. november  12én ünnepelhette a nagyközön`ég a Ki
rály Szmázban.

A Cigányszerelemben három különböző kultúra, három
egymással összebékíthetetlen világ találkozik és ütközik egy
romantikus  szerelmi  történetbe  ágyazva.  Mint  minden  re
mekmű, Lehár operettje is túlmutat önmagán: a szabadság
vágy, a boldogságkeresés örök témáját kiszélesíti azzal a tör
ténelmi tapasztalattal, hogy mennyire sérülékeny és egyben
milyen magától értetődő is lehet a különböző etnikumok bé
kés egymás mellett élése.

A szerző operai igén)ű zenei világa szenvedélyes és fáj
dalmasan szép szólókban és
duettekben  bontakozik  ki  a
Cigányszerelemben,   olyan
felejthetetlen      számokkal,
mir]:f a. Messze a nagy  erdő,
v&gy a Wad cigánylegény va

gyok.

Történet:
Walahol  Erdélyben,   egy

magyarok,   románok  és   ci

gányok lakta területen él Zó
rika,  Dragoján Péter vidéki

földbirtokos  lánya,  és  eskü
vőjére   készijl   a   szomszéd

gazdag  paraszt  fiával,  Gá
borral. A ceremóniára azorL
ban váratlanul betoppan Jó
zsi, Zórika gyerekkori szerel
me,  aki  a  közeli  cigánysor

2011.  október

viskóibólverekedtefelmagáiegyvidékivároselsőszámúprí
másává. A tervezett házasságot elsöpri a régi szerelem, és
Zórika minden társadalmi elvárást fielrúgva megszöJdk Jó
zsival, hogy kövesse őt a cigánytáborba. A szökést nem csu

pán a megszégyenült örömapa és az elhagyott vőlegény nézi
rossz szemmel, hanem Józsi korábbi szeretője, Ilona, a vidé
ki primadonna is, aki attól sem riad vissza, hogy hívatlanul
megjelenjenDragojánPéterbirtoká:n...

Előadások:
2011.11.23.19:00;       2011.11.24.18:00;

2011.12.  03.15:00;      2011.12.  03.19:00;

2011.12.  04.15..00;     2011.12.  04.19:00

További infomáció: www.operetszinhaz.hu

Messze a nagy erdő

Messze a nagy erdő, messze szőll a f;elhő,
Messze megyek édes rózsám, tetőled.

Megszakad a szívem, nem hallod a híiiem,
En se hallok sohase hírt fielőled,
Elmúlik a nyár, hervad a határ,
Ne hullajtsd a könnyeidet, levelet ne várj ,
Messze a nagy erdő, messze szőll a filhő,
Messze megyek édes rózsám tetőled.

Wolt nincs fiene bánja, volt nincs vigye kánya,
Wglt szeretőm mindig, volt elég,
Ötnek gyűrűt adtam, tizet csólogattam,
Elcscwartam húsz,nak a f ;ejét,
Jártjárt mind utánam, csókot vártvárt,
Egy sem tett szívemben kártkártkárt,
Wolt nincs ftne bánja, volt nincs vigye kánya,
Wolt szeretőm mindig, volt elég!
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Cigányszerelem 
Lehár Ferenc zeneszerző Cigányszerelem című nagy- 

sikerű darabját mutatta be októberben az Operettszínház. Az 
eredetileg Zigeunerliebe című darab szövegét Alfred Maria 
Willner és Robert Bodanzky írta. A darab ősbemutatójára 
1910. január 8-án került sor, a bécsi Carl-Theater-ben. Az 

első magyarországi bemutatót néhány hónappal később, 
1910. november 12-én ünnepelhette a nagyközönség a Ki- 
rály Színházban. 

  

A Cigányszerelemben három különböző kultúra, három 
egymással összebékíthetetlen világ találkozik és ütközik egy 
romantikus szerelmi történetbe ágyazva. Mint minden re- 
mekmű, Lehár operettje is túlmutat önmagán: a szabadság- 
vágy, a boldogságkeresés örök témáját kiszélesíti azzal a tör- 
ténelmi tapasztalattal, hogy mennyire sérülékeny és egyben 
milyen magától értetődő is lehet a különböző etnikumok bé- 
kés egymás mellett élése. 

A szerző operai igényű zenei világa szenvedélyes és fáj- 
dalmasan szép szólókban és 
duettekben bontakozik ki a 
Cigányszerelemben, olyan 
felejthetetlen " számokkal, 
mint a Messze a nagy erdő, 
vagy a Vad cigánylegény va- 
gyok. 

Történet: 
Valahol Erdélyben, egy 

magyarok, románok és ci- 
gányok lakta területen él Zó- 
rika, Dragoján Péter vidéki 
földbirtokos lánya, és eskü- 
vőjére készül a szomszéd 
gazdag paraszt fiával, Gá- 
borral. A ceremóniára azon- 
ban váratlanul betoppan Jó- 
zsi, Zórika gyerekkori szerel- 
me, aki a közeli cigánysor 
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viskóiból verekedte fel magát egy vidéki város elsőszámú prí- 
másává. A tervezett házasságot elsöpri a régi szerelem, és 
Zórika minden társadalmi elvárást felrúgva megszökik Jó- 
zsival, hogy kövesse őt a cigánytáborba. A szökést nem csu- 
pán a megszégyenült örömapa és az elhagyott vőlegény nézi 
rossz szemmel, hanem Józsi korábbi szeretője, Ilona, a vidé- 
ki primadonna is, aki attól sem riad vissza, hogy hívatlanul 
megjelenjen Dragoján Péter birtokán... 

Előadások: 

Z20I1. IT. 23. 19-00:  20H. II. 24 1800: 

2011. I2. 03. 1500: " 204. 12. 03. 1900 

2011. I2. 04. 15.00: 2011. 12. 04. 19:00 

További információ: www.operetszinhaz.hu 

Messze a nagy erdő 

Messze a nagy erdő, messze száll a felhő, 
Messze megyek édes rózsám, tetőled. 
Megszakad a szívem, nem hallod a hírem, 

En se hallok sohase hírt felőled, 
Elmúlik a nyár, hervad a határ, 

Ne hullajtsd a könnyeidet, levelet ne várj, 
Messze a nagy erdő, messze száll a felhő, 
Messze megyek édes rózsám tetőled. 

Volt nincs fene bánja, volt nincs vigye kánya, 
Volt szeretőm mindig, volt elég, 

Ötnek gyűrűt adtam, tízet csalogattam, 
Elcsavartam húsznak a fejét, 
Járt-járt mind utánam, csókot várt-várt, 
Egy sem tett szívemben kárt-kárt-kárt, 
Volt nincs fene bánja, volt nincs vigye kánya, 
Volt szeretőm mindig, volt elég! 

 



Ribizliálom
Ribizliálom  e;z a. ci"e

Pűíyfl!  Beű  december  4én
megrendezésre  kerülő  kon
certjének, melynek a Művé
szetek  Palotája Bartók  Béla
Nemzeti  HLangversenyterem
ad omont. Á koncerten köz
reműködik: B&rczú! HowáíA
József      rrrigyhőg/ő,   Dés
Á#drós      ütőhangszerek,
Lamm  Dávid   g;]Ér,  Szo
kolay Dongó Balá;zs  "Nós
hangszerek, Bo/ya 44iáoJás 
koboz.

Palya  Bea   eredendően
magyar népdalénekes, de saját szerzeményei nemcsak hazá

ja és a régió egészének dallamvilágából meritenek, a bolgár
és cigány népzene mellett az indiai ritmusok és a jazz műfa

ja is nyilvánvalóan hatottak rá. Első külföldi kiadású leme
zén helyet kaptak ffancia sanzonok is, és azóta szefárd da
lokból is összeállított műsort. Legszemélyesebb, legbelsőbb

énjét is meg tudta mutatiii egy szál magában kiállva a Nem
zeti Hangversenyterem színpadára. A szülei fiatalsága idej.én
divatos  slágereket pedig  nem  kevés  iróniával  és  áttétell.el
dolgozta fel.

Palya Bea a gyorsan sórjázó lemezek után 2011ben új
dolgokat csinál. Bár továbbra is mindenek előtt énekes, az
írás  egyre  fontosabb  kifejezési  csatomává  válik  számára.

g:s:#á:máffáft82Zgoúná:s2odn;,jÉ:;:go:tng:gaFstk#Xieák
hidat csinálni, haja gyöngye haja/ Minek néktek az a híd,
haja gyöngye haja/ Néktek azon átjárni, haja gyöngye haja."
Ez a motívum most az énekesnő számára a két életszakasz
közt átívelő hidat, a közönséghez vezető hidat meg a szó és
zene közti átjárást jelenti. Ahogy sok dalának maga írta a
szövegét  is,  úgy  a zenék között  ezúttal  elhangzik  néhány
részlet az új könyvből, erre improvizál majd az énekes, régi
és új zenészei társaságában. Ezen a koncerten régi és új Bea
dalokat hallhatunk, és olyan énekek feldolgozásait, amelyek
az életében és családjáéban fontos szerepet játszottak.

További infomáció: www.mupa.hu

„ Ezeregy várost bejártam, ezeregy éve utazom
Megakadt a szemem ajó múltkor egy csinos arab kalauzon
Mutatja nekem, hogy szép a szemem, ezért ma íngyen utazom
Sőt errefielé sok a látnivaló, ma engem ő kalauzol
Milyen nyelven beszéljünk, nem tudok arabul
No problem, mondüa, ő szállodaporiás , a vonatozás csak másodállás
Beszél hat nyelven, s ,,egy picit madüarul" hopp! a szám bizony tátva marad
Mert szegény magyar nő itt egyedúl, jobb ha egy fiérfi akad
Lassú lusta napsugarak, nyílik a rózsaszirom
Hercegem virrad, f ;elkel a nap, mesémet abbahagyom,
Amúgy is unom a sok utazást, a kotyogó vonatkereket
Letelepszem és házba lakom, csinálok kicsi gyenket
Ezeregy vdrost bejárok, ezeregy évig utazom"

Ribizliálom  címme]  október  3án  megjelent J}dyű
Bea! Rz.óz.Z/üá/om című elsó' könyve és ugyanezzel a címmel
válogatáslemeze, me]y öt új dalt és négy koncertfelvételt
tartalmaz.

„Könyvet  írok,  magamról  könyvet,  aká:rkiről  könyvet,
elemzős  könyvet,  sztorizós  könyvet,  szuper könyvet,  vicces
könyvet,  f;elemelő  könyvet.  Mi  a  ftancnak  Belekezdtem,
bátor vagyok  mégis inkább elszaladok Kincseim vcmnak,
megírom őket  kihajítom a számítógépet. Láthatóvá válok,
lehetnék akárki  de lehet, hogy senki sem lesz rá kíyáncsi.
De, hátha összekacsintunk mésts, ja, te is, hát persze, én ís.
Gyógyír a magányra ez a cinkosság. Sokszor emlékeztetnek
a sikeres élet, a sikeres énekesi pálya jól bevált receptj.ére,

pedig szerintem ezeiféle  elkészítési mód  lehetséges.  Oröm
megmutatni.. én így főzök. Emlékeztetnek arra is , fiatal vagy
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te még ahhoz, hogy memoárt
írj. Nem is vagyok én örege
dő díwa, aki végre megmutat

ja a látható mögöttí láthatat
lant,   és   hajlott  hátú  bölcs
sem,  aki  a  halől  kapuüdból
még   egyszer   visszatekint.
Igen,  én fiatal vagyok,  nem
akarok másnak látszc[ní, nem
akarok semminek se látszani.
Csak játszani.  Fiatalos  ked
vemben úü játék után nyúlok
 eddig hangoídcal gyurmáz

tam,  most  meg  szavaldcal  is
újrag)n;i;rom magam. '' (Palya
8(,('/
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Ribizliálom 
Ribizliálom — ez a címe 

Palya Bea december 4-én 
megrendezésre kerülő kon- 
certjének, melynek a Művé- 

szetek Palotája Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem 
ad otthont. A koncerten köz- 
reműködik: Barcza Horváth 
József — nagybőgő, Dés 
András -— ütőhangszerek, 

Lamm Dávid — gitár, Szo- 
kolay Dongó Balázs — fúvós 
hangszerek, Bolya Mátyás — 
koboz. 

  

Palya Bea eredendően 
magyar népdalénekes, de saját szerzeményei nemcsak hazá- 
ja és a régió egészének dallamvilágából merítenek, a bolgár 
és cigány népzene mellett az indiai ritmusok és a jazz műfa- 
ja is nyilvánvalóan hatottak rá. Első külföldi kiadású leme- 
zén helyet kaptak francia sanzonok is, és azóta szefárd da- 
lokból is összeállított műsort. Legszemélyesebb, legbelsőbb 

énjét is meg tudta mutatni egy szál magában kiállva a Nem- 
zeti Hangversenyterem színpadára. A szülei fiatalsága idején 
divatos slágereket pedig nem kevés iróniával és áttétellel 
dolgozta fel. 

Palya Bea a gyorsan sorjázó lemezek után 2011-ben új 
dolgokat csinál. Bár továbbra is mindenek előtt énekes, az 
írás egyre fontosabb kifejezési csatornává válik számára. 
Kislánykorában, Bagon, a hidas játék volt az egyik kedven- 
ce: , Miért küldött az Urasszony, haja gyöngye haja/ Néktek 
hidat csinálni, haja gyöngye haja/ Minek néktek az a híd, 
haja gyöngye haja/ Néktek azon átjárni, haja gyöngye haja." 
Ez a motívum most az énekesnő számára a két életszakasz 
közt átívelő hidat, a közönséghez vezető hidat meg a szó és 
zene közti átjárást jelenti. Ahogy sok dalának maga írta a 
szövegét is, úgy a zenék között ezúttal elhangzik néhány 
részlet az új könyvből, erre improvizál majd az énekes, régi 
és új zenészei társaságában. Ezen a koncerten régi és új Bea- 
dalokat hallhatunk, és olyan énekek feldolgozásait, amelyek 
az életében — és családjáéban — fontos szerepet játszottak. 

További információ: www.mupa.hu 

,, Ezeregy várost bejártam, ezeregy éve utazom 

Megakadt a szemem a jó múltkor egy csinos arab kalauzon 
Mutatja nekem, hogy szép a szemem, ezért ma ingyen utazom 
Sőt errefelé sok a látnivaló, ma engem ő kalauzol 

Milyen nyelven beszéljünk, nem tudok arabul 
No problem, mondja, ő szállodaportás, a vonatozás csak másodállás 
Beszél hat nyelven, s ,,egy picit madjarul" — hopp! — a szám bizony tátva marad 
Mert szegény magyar nő itt egyedül, jobb ha egy férfi akad 
Lassú lusta napsugarak, nyílik a rózsaszirom 
Hercegem virrad, felkel a nap, mesémet abbahagyom, 
Amúgy is unom a sok utazást, a kotyogó vonatkereket 
Letelepszem és házba lakom, csinálok kicsi gyereket 
Ezeregy várost bejárok, ezeregy évig utazom" 

Ribizliálom címmel október 3-án megjelent Palya 
Bea Ribizliálom című első könyve és ugyanezzel a címmel 
válogatáslemeze, mely öt új dalt és négy koncertfelvételt 
tartalmaz. 

,, Könyvet írok, magamról könyvet, akárkiről könyvet, 
elemzős könyvet, sztorizós könyvet, szuper könyvet, vicces 
könyvet, felemelő könyvet. Mi a francnak. Belekezdtem, 
bátor vagyok — mégis inkább elszaladok. Kincseim vannak, 
megírom őket — kihajítom a számítógépet. Láthatóvá válok, 
lehetnék akárki — de lehet, hogy senki sem lesz rá kíváncsi. 
De, hátha összekacsintunk mégis, ja, te is, hát persze, én is. 
Gyógyír a magányra ez a cinkosság. Sokszor emlékeztetnek 
a sikeres élet, a sikeres énekesi pálya jól bevált receptjére, 
pedig szerintem ezerféle elkészítési mód lehetséges. Öröm 
megmutatni: én így főzök. Emlékeztetnek arra is, fiatal vagy 
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te még ahhoz, hogy memoárt 

írj. Nem is vagyok én örege- 
dő díva, aki végre megmutat- 
Ja a látható mögötti láthatat- 
lant, és hajlott hátú bölcs 
sem, aki a halál kapujából 
még egyszer visszatekint. 
Igen, én fiatal vagyok, nem 
akarok másnak látszani, nem 

akarok semminek se látszani. 
Csak játszani. Fiatalos ked- 
vemben új játék után nyúlok 
— eddig hangokkal gyurmáz- 
tam, most meg szavakkal is 

újragyúrom magam." (Palya 
Bea) 

Palya Bea 

Ribizliálom         
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ZENE    B0R

a  100  Tagú  Cigányzenekar

gálakoncertje
A ZENE  B0R  ünnepén  december€0án  a  Bu

dapest Congress & World Ttade Centerben nagyszabású

gálakoncertet ad a  100 Tagú Cigányzenekar. Kétrészes
műsoruk  népzenéből,  cigányzenéből  és  klasszikus  ze
néből án.

Az est különlegessége, hogy a kétrészes koncert előtt a
vendégek néptáncbemutatóval  egybekötött borkóstolón  is
merkedhetnek Magyarország borászainakborpincéinek ter
mékeivel, és akár vacsora mellett élvezhetik az ünnepi mű
sort. A világon egyedülálló  100 Tagú Cigányzenekar  1985
ben  alakult.  A  zenekart  létrehozók  egyesíteni  kívánták  a
világhírű zenészdinasztiák, a nagy családok kiválóságait, he
lyet és műhelyt biztosítva az utódoknak, a tehetséges fiatal
zenészek számára is. A cigány és magyar népzene hagyomá
nyának megőrzése, a klasszikus népzene életben tartása, re

pertoáron tartása a zenekar célja. A kiváló muzsikusok és
prímáskirályok a világon mindenhol megtalálják az utat a
közönség  szívéhez  magas  szritű  képzettségükkel  és  a  ci

gányzene örök szépségével.
A  magyar  és  cigányzene  repertoáüa  mellett jelentős

helyet foglal kínálatában a nemzetközi klasszikus zeneiro

dalom   kiválóságainak   egyegy   népszerű   alkotása   is.   A
zenekar művészetével hidat kívánt teremteni a kisebbség és
többség között, vállalva másságukat, őrizve értékeiket, gaz
dagítva az euópai kultúra színes palettáját.

További infomáció: www.bcwtc.hu

Pr08ram:

18.1518.45 Borkóstoló, néptáncbemutató

19:00 Koncert, első rész:

Hacsaturián:  Kardtánc,  Erkel:  Palotás,  Hubay:  Hullámzó
Balaton,  Monti:  Csárdás,  Horváth  Z.:  Cigánytűz,  Erdélyi
dallamok: Cimbalomszóló, Orosz cigány melódiák, Rossini:
Tell Vilmos  Nyitány (részlet), Bizet: Carmen

20:20 Koncert, második rész:
J. Strauss: A denevér nyitány, J. Strauss: Éljen a Magyar!,
Brahms:  1. Magyar tánc, Csajkovszkij: Virágkeringő, Liszt:
11. Magyar rapszódia, Dinicu: Pacsirta, J. Strauss: Radetczlq/
induló
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ZENE - 
a 100 Tagú Cigányzenekar 

gálakoncertje 
A ZENE - BOR ünnepén december-:30-án a Bu- 

dapest Congress £ World Trade Centerben nagyszabású 
gálakoncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar. Kétrészes 
műsoruk népzenéből, cigányzenéből és klasszikus ze- 
néből áll. 

Az est különlegessége, hogy a kétrészes koncert előtt a 
vendégek néptáncbemutatóval egybekötött borkóstolón is- 
merkedhetnek Magyarország borászainak—borpincéinek ter- 
mékeivel, és akár vacsora mellett élvezhetik az ünnepi mű- 
sort. A világon egyedülálló 100 Tagú Cigányzenekar 1985- 
ben alakult. A zenekart létrehozók egyesíteni kívánták a 
világhírű zenészdinasztiák, a nagy családok kiválóságait, he- 
lyet és műhelyt biztosítva az utódoknak, a tehetséges fiatal 
zenészek számára is. A cigány és magyar népzene hagyomá- 
nyának megőrzése, a klasszikus népzene életben tartása, re- 
pertoáron tartása a zenekar célja. A kiváló muzsikusok és 
prímáskirályok a világon mindenhol megtalálják az utat a 
közönség szívéhez magas szintű képzettségükkel és a ci- 
gányzene örök szépségével. 

A magyar- és cigányzene repertoárja mellett jelentős 
helyet foglal kínálatában a nemzetközi klasszikus zeneiro- 

dalom kiválóságainak egy-egy népszerű alkotása is. A 
zenekar művészetével hidat kívánt teremteni a kisebbség és 
többség között, vállalva másságukat, őrizve értékeiket, gaz- 
dagítva az európai kultúra színes palettáját. 

További információ: www.bcwtc.hu 

Program: 

18.15—18.45 Borkóstoló, néptáncbemutató 

19:00 Koncert, első rész: 

Hacsaturján: Kardtánc, Erkel: Palotás, Hubay: Hullámzó 

Balaton, Monti: Csárdás, Horváth Z.: Cigánytűz, Erdélyi 
dallamok: Cimbalomszóló, Orosz cigány melódiák, Rossini: 
Tell Vilmos — Nyitány (részlet), Bizet: Carmen 

20:20 Koncert, második rész: A 

J. Strauss: A denevér — nyitány, J. Strauss: Eljen a Magyar!, 
Brahms: I. Magyar tánc, Csajkovszkij: Virágkeringő, Liszt: 
II. Magyar rapszódia, Dinicu: Pacsirta, J. Strauss: Radetczky 
induló 
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A  Baranya  megyei

Ieknö'V
A muzsikálás több helyen

játszott   szerepet,   hatása   is
összetettebb.  A  teknővájást
felváltó fimkciója elég meg
lepő, hiszen a muzsikus élet
foma sok tekintetben töké
letes   ellentéte   a  teknővájó
életfomának, megoldásként
kínálkozott.  Ilyen esetekben
a muzsikus  foglalkozás  fel
vétele  egyet jelentett  a  kö
zösségből   való   kiválással,
sokszor  még  a  családi  kö
zösség felbomlásával is.

Feltételezhető,    hogy    a
Drávától  délre  eső  területe
ken korábban megindult egy
muzsikussá válási folyamat,
ami jól  összeegyeztethető  a
teknővájó  cigányok  északra

Ov(agyarországra)  áramlásá
val.  A  zokogai  cigánytelep
közvetlenül  a  határ  mellett
feküdt,   a  kapcsolat  a  déli
területekkel  különösen   az
1921es       határrendezésig

Oioányok(sz,
iE=

erős lehetett. Mipdenesetre a
muzsikus foglqlkozás a szá
zadforduló táján már jellem
ző volt a zokogai telepre. Az
1910  körül  született  muzsi

kusoknak  az  apja  is  ezzel
foglalkozott. A zokogai tele

pet délszláv nemzetiségű te
lepülések  övezték.  A  telep
közigazgatási   „anyaközsé

ge"  Révfalu,  túlnyomórészt
délszláv  lakosságú  volt.  A
cigány muzsikusok elsősor
ban   a   délszláv   lakosság
igényeit elégítették ki,  ezért
repertoárjukban   a   délszláv
népzenének   fontos   szerep

jutott. (Az idevaló cigányok
szinte kivétel nélkül három
nyelvűek,   egyaránt  beszél
nek  magyarul,  románul  és
szerbhoivátnyelven.Ígyegy
folklorisztikusabb,   kevésbé

kávéházi" jellegű és áhépi
közegbe kellett beilleszked
niük. Ezért a muzsikálás lé

leknyomorító hatása nem ér
vényesült a megszokott mér
tékben.   A   muzsikálás   az
egész telepnek nem biztosí
tott volna megélhetést, tago
zódás alakult ki, a muzsiku
sok jobb módú, és a többiek
szegényebb   életviszonyai
val.  A  nem  musikusok  a
mezőgazdasági napszám fe
lé vezető, már leírt utat jár
ták.  A  muzsikusoknál  vi
szont  a  napszám  legfeljebb

jövedelemkiegészítő   tevé
kenységként  játszott  szere

pet,  ezért  a  talajvesztés  ki
sebb  mértékben  fenyegette
őket.

Ezek a muzsikus cigányok
hosszú   ideig   kettős   vagy
talán hámas életet éltek. A
muzsikálás szolgáltató fimk
ciója kiegészült egy szabad,
csaknem  nomád  (gyüjtöge
tő,  halászó) életfomával és
korlátozottan,   az   önellátó
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állattartás paraszti elemeivel
is. A Zokogáról elszámazott
zenészek  nosztalgiával  em
léke2nek vissza a drávai ha
1ászatokra,  sőt  ennek  a  kö
tetlen életfomának a hangu
1atára is. A muzsikálás révén
viszonylag   kötetlenül  mo
zogtak  a  paraszti  világban,

jövedelmük is lehetővé tette,
hogy aránylag korán foglal
kozmi  kezdjenek  disznóhiz
lalással.   Az   eltérő   életfor
mák egymást kiegyensúlyo
zó  elemei  hosszú  időre biz
tosították ennek a muzsikus
közösségnek a  szeives  ösz
szetartozását. Amikor  1966
ban  többszörös   árvízkárok
után a telepet hatósági intéz
kedéssel  felszámolták,  a te
1ep  lákói  a kömyező közsé

:óeá#esz::aÁSÁ:haázmamiiass#:
sok néhány  éven belül újra

„összeverődtek"   Bogdásán.
0lyan     temészetességgel
lakták be a tomácos paraszt
házakat,   olyan  kiegyensú
lyozottan illeszkedtek be az
új  viszonyok  közé,  mintha
legalábbis évtizedek óta így
élnének.

A FELBOMLÁS

ERŐFSo3iiirES!T3#íÁN,

1945   után   a  cigányoknak
semmiféle határvonalat nem

jelentett. A korábban megin
dult tendenciák törés nélkül
folytatódtak.  Az  interiúkból
beszélgetésekből   többnyire
kimarad a háború és az azt
követő   időszak,   hangsúlyt
csak    kivételes    esetekben
kap, mivel az egyéni sorsok
ban is csák ritkán okozott lé

2011.  október

  

A Baranya megyei 
teknőv 

A muzsikálás több helyen 
játszott szerepet, hatása is 
összetettebb. A teknővájást 
felváltó funkciója elég meg- 
lepő, hiszen a muzsikus élet- 

forma sok tekintetben töké- 
letes ellentéte a teknővájó 
életformának, megoldásként 
kínálkozott. Ilyen esetekben 
a muzsikus foglalkozás fel- 
vétele egyet jelentett a kö- 
zösségből való kiválással, 

sokszor még a családi kö- 
zösség felbomlásával is. 

Feltételezhető, hogy a 
Drávától délre eső területe- 
ken korábban megindult egy 
muzsikussá válási folyamat, 

ami jól összeegyeztethető a 
teknővájó cigányok északra 
(Magyarországra) áramlásá- 
val. A zokogai cigánytelep 
közvetlenül a határ mellett 
feküdt, a kapcsolat a déli 
területekkel különösen az 
1921-es — határrendezésig 
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erős lehetett. Mindenesetre a 
muzsikus foglalkozás a szá- 
zadforduló táján már jellem- 
ző volt a zokogai telepre. Az 
1910 körül született muzsi- 
kusoknak az apja is ezzel 
foglalkozott. A zokogai tele- 
pet délszláv nemzetiségű te- 
lepülések övezték. A telep 
közigazgatási , anyaközsé- 
ge" Révfalu, túlnyomórészt 
délszláv lakosságú volt. A 
cigány muzsikusok elsősor- 
ban a délszláv lakosság 
igényeit elégítették ki, ezért 
repertoárjukban a délszláv 
népzenének fontos szerep 
jutott. (Az idevaló cigányok 
szinte kivétel nélkül három- 
nyelvűek, egyaránt beszél- 
nek magyarul, románul és 
szerbhorvát nyelven. Így egy 
folklorisztikusabb, kevésbé 
, kávéházi" jellegű és álnépi 
közegbe kellett beilleszked- 
niük. Ezért a muzsikálás lé- 

ájó cigányo 
leknyomorító hatása nem ér- 
vényesült a megszokott mér- 
tékben. A muzsikálás az 
egész telepnek nem biztosí- 
tott volna megélhetést, tago- 

zódás alakult ki, a muzsiku- 

sok jobb módú, és a többiek 

szegényebb életviszonyai- 
val. A nem muzsikusok a 
mezőgazdasági napszám fe- 
lé vezető, már leírt utat jár- 

ták. A muzsikusoknál vi- 
szont a napszám legfeljebb 
jövedelemkiegészítő tevé- 
kenységként játszott szere- 
pet, ezért a talajvesztés ki- 

sebb mértékben fenyegette 
őket. 

Ezek a muzsikus cigányok 
hosszú ideig kettős vagy 
talán hármas életet éltek. A 
muzsikálás szolgáltató funk- 
ciója kiegészült egy szabad, 
csaknem nomád (gyűjtöge- 
tő, halászó) életformával és 
korlátozottan, az önellátó 
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állattartás paraszti elemeivel 
is. A Zokogáról elszármazott 
zenészek nosztalgiával em- 
lékeznek vissza a drávai ha- 
lászatokra, sőt ennek a kö- 

tetlen élettormának a hangu- 
latára is. A muzsikálás révén 
viszonylag kötetlenül mo- 
zogtak a paraszti világban, 
jövedelmük is lehetővé tette, 

hogy aránylag korán foglal- 
kozni kezdjenek disznóhiz- 
lalással. Az eltérő életfor- 
mák egymást kiegyensúlyo- 
zó elemei hosszú időre biz- 
tosították ennek a muzsikus 
közösségnek a szerves ösz- 
szetartozását. Amikor 1966- 
ban többszörös árvízkárok 
után a telepet hatósági intéz- 
kedéssel felszámolták, a te- 

lep lakói a környező közsé- 
gek üres parasztházaiba szó- 
ródtak szét. Ám a muzsiku- 
sok néhány éven belül újra 
, összeverődtek" Bogdásán. 
Olyan  természetességgel 
lakták be a tornácos paraszt- 
házakat, olyan kiegyensú- 
lyozottan illeszkedtek be az 
új viszonyok közé, mintha 
legalábbis évtizedek óta így 
élnének. 

A FELBOMLÁS 
, FOLYAMATÁNAK . 

ERŐSÖDÉSE 1945 UTÁN, 
VÁLASZUTAK 

1945 után a cigányoknak 
semmiféle határvonalat nem 
jelentett. A korábban megin- 
dult tendenciák törés nélkül 
folytatódtak. Az interjúkból 
beszélgetésekből többnyire 
kimarad a háború és az azt 
követő időszak, hangsúlyt 

csak kivételes esetekben 
kap, mivel az egyéni sorsok- 
ban is csak ritkán okozott lé- 
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nyeges fordulatot. A földosz
tás a cigányokat egészen pe
rifériálisan érintette, alig né
hányan kaptak csekély mér
tékű földet, és azon se tudtak

gazdákodni  temelési  esz
közök   és   tapasztalat   hiá
nyában. A nagygazdák még
hosszabb   ideig  megmarad
tak, a napszám, részes aratás
stb.   lehetősége  továbbra  is
adva volt. Maradt a pásztor
kodás lehetősége is, sőt vala
melyestbővült.Aparasztizá
lódás  csak  kivételes  esetek
ben és főként azoknál a csa
ládoknál   indult  meg  vagy
folytatódott,  amelyek  a  ci

gány közösségektől teljesen
elszákadva, egyedüli cigány
családként kerültek egyegy
faluba.

Az   erdők   állami   kézbe
kerültek,  de  ez  a  cigányok
helyzetén  semmit  sem  vál
toztatott.    Annyiban    még
rosszabbodott  is  a  helyzet,
hogy a szigorúbb ellenőrzés
a  fa  beszerzésének  lehető
ségét tovább csökkentette, és
így a teknővájás végleg lehe
tetlemé vált.

Ilyen körühények között
az  erdei  életfoma  felbom
lása tovább gyorsult, itt gya
korlatilag  két  irányba veze
tett; a teljes, vagy periférikus
kapcsolat  megteremtése   a
falu paraszti világával, és az
átáramlás   a  munkalehető
séget kínáló ipari területekre.
Mindkét lehetőség az erede
ti  szerves  közösség  felbom
lását segítette elő. A falu felé
irányuló   beilleszkedési   tö
rekvések  inkább  a  szétszó
ródás  irányába  hatottak,  az
iparba áramlás megindította
a  túlbuijánzó,  teljesen  szer
vetlen városszéli telepek ki
alákulását.

A  paraszti  világhoz  való
közeledés   eg)rik   leggyako
ribb  módja  a  pásztorkodás
felvállalása  volt. A pásztor
kodás éppúgy nyújthatott le
hetőséget a háztáji állattartás
és az esetleges illetményföld
megművelése  révén   a  pa
rasztizálódó beilleszkedésre,
mint a faluszéli  életmód ré
vén a telj es kitaszítottságra.

2011.  október

Az  iparba  áramlás   1948
ban  indult meg  erőteljeseb
ben.   A   fimkciótlanná  váló
közösségek  és  az  erdei  ki
szolgáltatottság az indítékot,
az   ipar   hirtelen   felszökő
munkaerő  szükséglete  a  le
hetőséget  adta  meg  ehhez.
Baranyában  a  legfontosabb
szívóhatást a bányászat kon

junktúrája jelentette. Az  or
szágnak az adQitt helyzetben
létszükséglete v`oft, `hogy mi
nél   több   szenet  temieljen

(széncsata),   ugyanakkor  a
háborúban és  az azt követő
években  a  komlói   bányák
munkáslétszámuk  jelentős
részét elvesztették.  Ha vala
ki  leszámolt,  sokáig  üresen
maradt a  helye.  Ilyen  hely
zetben  nem  válogathattak  a
munkaerőben,  s  ez  nyitotta
meg  a cigányok  számára  is
az   elhelyezkedés   lehetősé

gét.  Hatalmas  fejlesztés  in
dult meg,  a munkáslétszám
négyszeresére   növekedett,
mégis például a Kossuth bá
nya létszámából 1952ben is
több,  mint 400 vájár hiány
zott.  A  munkakörülmények
olyan rosszak voltak (szellő
ző és  biztonsági berendezé
sek,    technikai    színvonal
stb.), hogy az egyébként sem
könn)ű  bányász   foglalko
zást    embertelenül    nehéz
munkává tették. 0lyan gyor
san kellett a szén, hogy csak
a   temelés   mennyiségére
koncentráltak.  Rablógazdál
kodás  folyt a munkáhely és
munkakörülmények  fej.lesz
tése nélkül.

A  temelés  bővítése,  ré

gebben  bezárt  aknák  újbóli
megnyitása révén a bányák
munkaerőfelvevőképessége
ugyanakkor  óriási   mérték
ben  megnövekedett.  A  bá
nyák nagy kereslete, s a tek
nővájó  cigányok  hagyomá
nyos élemódjának teljes fel
bomlása,  össze  megélhetési
forrásaik  kiapadása  körül
belül   egybeesett.   Ennek   a
felismerése   vezetett   oda,
hogymunkástoborzókjártak
a  cigányokhoz,  megkísérel
ve beszervezni őket a bányá
ba.  Temészetesen  a bányá

ban előforduló munkák leg
alacsonyabb rendű része (el
sősorban a csillézés) jutott a
cigányoknak.         Vé gered
ményben  a  bányában  elhe
lyezkedő oláh cigányok egy
bomló  életfoma  személyi
ségtorzító   hatásától   terhel
ten,  gyökértelenül  egy  szá
mukra  teljesen  idegen  kö
zegbe kerültek.

Ha a jövedelem több volt
is,   a  rendezetlen  körülmé
nyek között ez nem javított
az anyagi helyzetükön, és a
bányába  kerülő  első  nem
zedék általában nem sokáig
bírta  a  rossz  körülmények
között  végzett  megterhelő
munkát.

Azoknák  a juttatásoknák,
kedvezményeknek,     ame
lyekkel igyekeztek vonzóvá
tenni  ezt a szakmát, egy j.e
lentős  részéből  a  cigányok
kimaradtak.    A    cigányok
szempontjából a legnagyobb
vonzása Komlónak volt,  de
a  megye  többi  bányájába

a'écs,   Szászvár,   Hidas)   is
szép számmal kerültek.

A  bányászat   mellett   az
építőipar néhány ágazata kí
nált lehetőséget a cigányok
nak (útépítés, kubik munka).
Ezen a területen is volt szer
vezett toborzás,  a keresetek
alacsonyabbak    voltak,    a
munkakörülmények    rosz
szak. A munkát vállaló férfi
többnyire elszakadt a család

jától,  mert  a  munkahelyek
állandóan  változtak,  és  így
ritkán  lehetett hazajámi.  Ez
is közrejátszott abban, hogy
nem igen maradtak meg egy
helyen    sokáig,    próbáltak

jobb     lehetőséget    találni.
Mindenesetre  már  a  kezdet
kezdetén  az   ipari  munka
megosztás   legalsó  régióiba
kerültek,  e  különböző  terü
letek  legalacsonyabb  rendű
munkafolyainatait  végezték
a   meggyökeresedés   mini
mális,  és  a  lumpenné  válás
maximális esélyeivel.

Sem  a  faluhoz közeledés,
sem az iparba áramlás alter
natívája  nem  nyüjtott  meg
oldási mintát, stabil beillesz
kedési   lehetőséget   a   cigá
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nyok  nagyobb  tömege  szá
mára. Néhány kitörési kísér
let ugyan mindkét  irányban
sikerreljárt, de ezek csak rit
ka  kivétele  maradtak.   Na

gyon jellemző  volt  erre  az
időszakra  a  kétfajta  lehető
ség váltogatása, az ipar és az
mezőgazdaság  közötti  oda
vissza mozgás.

Általában minél több  szál
kapcsolt valakit a hagyomá
nyos   életfomához,   annál
valószínűbben    választotta
végül  is  a falu kínálta  lehe
tőségeket.

KijákHzás a falu ellen,
a Tsz szervezés

és az oláh cigányok

Néhány baranyai községben
az  50es  évek  elejétől  vál
tozó és rövid időszakokban a
Tszszeivezés  villantotta  fel
a  felemelkedés   lehetőségé
nek illúzióját. A Tszszerve
zés kezdetén  a megalakulás

puszta tényének felmutatása
volt  a  legfontosabb  feladat.
Elsősorban  a  cigányok  tar
toztak a falunak ahhoz a ré
tegéhez,   amelynek   semmi
vesztenivalója  nem  lehetett,
tehát   nyugodtan   megkgc
káztathatta   a  belépést.   Igy
előfordult, hogy a pártfimk
cionárius Tszelnökök afféle
faltörő   kosként  használták
őket a közös gazdaság meg
teremtésekor. Ezek a pártfe
ladatot  teljesítő   ehökök  a

gazdálkodáshoz nemigen ér
tettek,   a  gazdasági   szeive
zettség,   a   szakemberellá

tottság  alacsony  fokú  volt.
Igy  a  cigányok  rövid  ideig
abban  az   illúzióban   éltek,
hogy  demokratikus  jogok
hoz  jutottak.   Beleszólásuk
lehet  a Tsz  sorsának  alaku
lásába,  nemcsak mint mun
kaerő, hanem mint a gazdál
kodás problémáit együttesen
megoldó  közösség  tagjai  is
sze,repetjátszanak.

Ocsárdon a páftpropagan
da  olyan  mértékben  hatott,
hogy  sok  cigány  belépett  a

pártba,  és  mint  párttag  agi
tálta a parasztokat a belépés
re.  Azokat,  akik  fomálisan
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nyeges fordulatot. A földosz- 
tás a cigányokat egészen pe- 
rifériálisan érintette, alig né- 

hányan kaptak csekély mér- 
tékű földet, és azon se tudtak 

gazdálkodni termelési esz- 
közök és tapasztalat hiá- 
nyában. A nagygazdák még 
hosszabb ideig megmarad- 
tak, a napszám, részes aratás 

stb. lehetősége továbbra is 
adva volt. Maradt a pásztor- 
kodás lehetősége is, sőt vala- 
melyest bővült. A parasztizá- 
lódás csak kivételes esetek- 
ben és főként azoknál a csa- 
ládoknál indult meg vagy 
folytatódott, amelyek a ci- 
gány közösségektől teljesen 
elszakadva, egyedüli cigány 
családként kerültek egy-egy 
faluba. 

Az erdők állami kézbe 
kerültek, de ez a cigányok 
helyzetén semmit sem vál- 
toztatott. Annyiban még 
rosszabbodott is a helyzet, 
hogy a szigorúbb ellenőrzés 
a fa beszerzésének lehető- 
ségét tovább csökkentette, és 
így a teknővájás végleg lehe- 
tetlenné vált. 

Ilyen körülmények között 
az erdei életforma felbom- 
lása tovább gyorsult, itt gya- 

korlatilag két irányba veze- 
tett; a teljes, vagy periférikus 
kapcsolat megteremtése a 
falu paraszti világával, és az 
átáramlás a munkalehető- 
séget kínáló ipari területekre. 
Mindkét lehetőség az erede- 
ti szerves közösség felbom- 
lását segítette elő. A falu felé 
irányuló beilleszkedési tö- 
rekvések inkább a szétszó- 
ródás irányába hatottak, az 
iparba áramlás megindította 
a túlburjánzó, teljesen szer- 
vetlen városszéli telepek ki- 
alakulását. 

A paraszti világhoz való 
közeledés egyik leggyako- 
ribb módja a pásztorkodás 
felvállalása volt. A pásztor- 
kodás éppúgy nyújthatott le- 
hetőséget a háztáji állattartás 
és az esetleges illetményföld 
megművelése révén a pa- 
rasztizálódó beilleszkedésre, 

mint a faluszéli életmód ré- 
vén a teljes kitaszítottságra. 

  

2011. október 

Az iparba áramlás 1948- 
ban indult meg erőteljeseb- 
ben. A funkciótlanná váló 
közösségek és az erdei ki- 
szolgáltatottság az indítékot, 
az ipar hirtelen felszökő 
munkaerő szükséglete a le- 
hetőséget adta meg ehhez. 
Baranyában a legfontosabb 
szívóhatást a bányászat kon- 
junktúrája jelentette. Az or- 
szágnak az adott helyzetben 
létszükséglete volt, hogy mi- 
nél több szenet termeljen 
(széncsata), ugyanakkor a 
háborúban és az azt követő 
években a komlói bányák 
munkáslétszámuk jelentős 
részét elvesztették. Ha vala- 
ki leszámolt, sokáig üresen 
maradt a helye. Ilyen hely- 
zetben nem válogathattak a 
munkaerőben, s ez nyitotta 

meg a cigányok számára is 
az elhelyezkedés lehetősé- 
gét. Hatalmas fejlesztés in- 
dult meg, a munkáslétszám 
négyszeresére növekedett, 
mégis például a Kossuth bá- 
nya létszámából 1952-ben is 
több, mint 400 vájár hiány- 
zott. A munkakörülmények 
olyan rosszak voltak (szellő- 
ző és biztonsági berendezé- 
sek, technikai színvonal 

stb.), hogy az egyébként sem 
könnyű bányász foglalko- 
zást embertelenül nehéz 
munkává tették. Olyan gyor- 
san kellett a szén, hogy csak 

a termelés mennyiségére 
koncentráltak. Rablógazdál- 
kodás folyt a munkahely és 
munkakörülmények. fejlesz- 
tése nélkül. 

A termelés bővítése, ré- 

gebben bezárt aknák újbóli 
megnyitása révén a bányák 
munkaerő-felvevőképessége 
ugyanakkor óriási mérték- 
ben megnövekedett. A bá- 
nyák nagy kereslete, s a tek- 

nővájó cigányok hagyomá- 
nyos életmódjának teljes fel- 
bomlása, össze megélhetési 

forrásaik kiapadása körül- 
belül egybeesett. Ennek a 
felismerése vezetett oda, 

hogy munkástoborzók jártak 
a cigányokhoz, megkísérel- 
ve beszervezni őket a bányá- 
ba. Természetesen a bányá- 

ban előforduló munkák leg- 
alacsonyabb rendű része (el- 
sősorban a csillézés) jutott a 
cigányoknak. Végered- 
ményben a bányában elhe- 
lyezkedő oláh cigányok egy 
bomló életforma személyi- 
ségtorzító hatásától terhel- 
ten, gyökértelenül egy szá- 
mukra teljesen idegen kö- 
zegbe kerültek. 

Ha a jövedelem több volt 
is, a rendezetlen körülmé- 
nyek között ez nem javított 
az anyagi helyzetükön, és a 
bányába kerülő első nem- 
zedék általában nem sokáig 
bírta a rossz körülmények 
között végzett megterhelő 
munkát. 
Azoknak a juttatásoknak, 

kedvezményeknek,  ame- 
lyekkel igyekeztek vonzóvá 
tenni ezt a szakmát, egy je- 
lentős részéből a cigányok 
kimaradtak. A cigányok 
szempontjából a legnagyobb 
vonzása Komlónak volt, de 

a megye többi bányájába 
(Pécs, Szászvár, Hidas) is 

szép számmal kerültek. 
A bányászat mellett az 

építőipar néhány ágazata kí- 
nált lehetőséget a cigányok- 
nak (útépítés, kubik munka). 
Ezen a területen is volt szer- 
vezett toborzás, a keresetek 
alacsonyabbak voltak, a 

munkakörülmények  rosz- 
szak. A munkát vállaló férfi 
többnyire elszakadt a család- 
jától, mert a munkahelyek 

állandóan változtak, és így 
ritkán lehetett hazajárni. Ez 
is közrejátszott abban, hogy 
nem igen maradtak meg egy 
helyen sokáig, próbáltak 
jobb lehetőséget találni. 
Mindenesetre már a kezdet 
kezdetén az ipari munka- 
megosztás legalsó régióiba 
kerültek, e különböző terü- 
letek legalacsonyabb rendű 
munkafolyamatait végezték 
a meggyökeresedés mini- 
mális, és a lumpenné válás 

maximális esélyeivel. 
Sem a faluhoz közeledés, 

sem az iparba áramlás alter- 
natívája nem nyújtott meg- 
oldási mintát, stabil beillesz- 
kedési lehetőséget a cigá- 
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nyok nagyobb tömege szá- 
mára. Néhány kitörési kísér- 
let ugyan mindkét irányban 
sikerrel járt, de ezek csak rit- 

ka kivétele maradtak. Na- 
gyon jellemző volt erre az 
időszakra a kétfajta lehető- 
ség váltogatása, az ipar és az 
mezőgazdaság közötti oda- 
vissza mozgás. 

Általában minél több szál 
kapcsolt valakit a hagyomá- 
nyos életformához, annál 

valószínűbben választotta 
végül is a falu kínálta lehe- 
tőségeket. 

Kijátszás a falu ellen, 
a Tsz szervezés 

és az oláh cigányok 

Néhány baranyai községben 
az 50-es évek elejétől vál- 
tozó és rövid időszakokban a 
Tsz-szervezés villantotta fel 
a felemelkedés lehetőségé- 
nek illúzióját. A Tsz-szerve- 
zés kezdetén a megalakulás 
puszta tényének felmutatása 
volt a legfontosabb feladat. 
Elsősorban a cigányok tar- 
toztak a falunak ahhoz a ré- 
tegéhez, amelynek semmi 
vesztenivalója nem lehetett, 

tehát nyugodtan megkoc- 
káztathatta a belépést. [gy 
előfordult, hogy a pártfunk- 

cionárius Tsz-elnökök afféle 
faltörő kosként használták 
őket a közös gazdaság meg- 
teremtésekor. Ezek a pártfe- 
ladatot teljesítő elnökök a 
gazdálkodáshoz nemigen ér- 
tettek, a gazdasági szerve- 
zettség, a szakember-ellá- 

tottság alacsony fokú volt. 
Így a cigányok rövid ideig 
abban az illúzióban éltek, 

hogy demokratikus jogok- 
hoz jutottak. Beleszólásuk 
lehet a Tsz sorsának alaku- 
lásába, nemcsak mint mun- 
kaerő, hanem mint a gazdál- 
kodás problémáit együttesen 
megoldó közösség tagjai is 
szerepet játszanak. 
Ocsárdon a pártpropagan- 

da olyan mértékben hatott, 
hogy sok cigány belépett a 
pártba, és mint párttag agi- 
tálta a parasztokat a belépés- 
re. Azokat, akik formálisan 
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Tsz tagok voltak, de kizáró
1ag  saját  szőlőjükben  és  a
ház  körül  dolgoztak,  igye
keztek a szájukba adott sza
vakkal  a  közös  tulajdonnal
szembeni   felelősségre   éb
reszteni.  El  lehet  képzelni,
hogy  ez  milyen  gyűlöletet
ébresztett  a  parasztokban  a
cigányok ellen. Mikor aztán
a  Tsz  gazdasági  feltétel ja
vultak, és a parasztok belép
tek, ill. aktivizálódtak a Tsz
en belül, a cigányok pillana
tok alatt kiszorulták.

A gazdagodó Tsz előnyei
ből  a  cigányok  már  egyál
talán  nem  részesültek.  Az
ócsárdi  cigánytelep  felbom
lott, és a cigányok többsége
a  kömyező  falvakba  szóró
dott  szét.  Az  ötvenes  évek
végén 54 ház állt a telepen,
36an    alakítottak    cigány
Tszt.  Ma 20 család sem la
kikafaluban.Afelsoroltpél
dákkal  ellentétben  Baranya
több   községében  alakultak
meg olyan módon a Tszek,
hogy  indulásukkor  kikötöt
ték, cigányokat nem vesznek
fel maguk közé.

A TELEPFELBOMLÁS

ÉS ÁTALAKULÁS
V.NkoRNN

Az oláh cigányok  foglalko
zási struktúrájában bekövet
kezett  gyökeres  változások
meggyorsították a régi tele

pek felbomlását, ill. elősegí
tették  teljes  átrendeződésü
ket.

BeköHözés a telep
falujába

A baranyai falvak demográ
fiai  viszonyai meglehetősen
eltérően alakultak a hatvanas
években.  A  vándorlási  kü
lönbözet  és  a  temészetes
szaporodás  összetevői  épp
úgy kialakítottak rohamosan
növekvő,  mint  stagnáló  és
kihaló falvakat. A oláh cigá
nyok számára a legtöbb be
költözési lehetőséget a stag
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náló  vagy  a  lassan   fogyó
községek kínálták.  Egyrészt
azért,  mert  itt,  ha  nem  túl

gyakran is, de lehetőség nyí
lott a lényegesen olcsóbb, ré

gi parasztházák megvásárlá
sára,  másrészt azért,  mert a
stagnálás vagy stagnáláshoz
közeli állapot a falu létszük
ségletévé  tette  a  fejlesztést,
új   házhelyek  kiadását,   új
házak építését.  Mindez ösz
szekapcsolódott   a   telepfel
számolási  törekvésekkel.  A
telepek ugyanis  koncentrál
ták a cigányokkal kapcsola
tos  társadalmi  problémákat.
Egyegy  telep  megszűnése
látványos bizonyítékát szol

gáltatta  az  irányukban  mu
tatkozó társadalmi áktivitás
nák. A telepet közigazgatási
lag magába foglaló anyaköz
ség az egész telep beköltözé
sét, „beolvasztását" a legit
kább  esetben  vállalta,  mert
félt a cigány és nem cigány
lakosság      így     kialakuló
egészségtelen  arányától.  Az
adminiszti.atív  eszközök  le
hetővé   tették,   a  cigányok
anyagi    lehetőségeitől    és
szándékaitól  ftiggetlenül  is,
a beköltözések nagyon tuda

tos   irányítását,   a   folyamat
ütemének      szabályozását.
Ilyen  körülmények  között
differenciált  szelekció  kez
dődött,   amely   eldöntötte,
hogy  ki  marad,  és  ki  hová
költözik. A fálu bevételének
és  a  szelekciónak  messzire
visszanyúló       előzményei
vannak.  Az  eredetileg  tek
nővájó oláh cigányok általá
ban  több  lépcsőben  közelí
tették meg  a falut,  szó  sze
rinti   és   átvitt   értelemben
egyaránt.  Az  első  lépést  az

jelentette,  amikor  a  két  há
ború  között  meggyorsult  a
foglalkoztatási  stiLktúra  el
tolódása a mezőgazdaság fe
1é.

Az erdei telep nagy távol
sága a községektől fimkciót
lanná  vált,  és  a  cigányok  a
településhez  közelebb   eső
helyet próbáltak keresni.  Ez
a megközelítési, áttelepülési
folyamat  a  régebbi  szerves
közösségeket felbomlasztot
ta, sokszor több kisebb telep
lakói  költöztek  össze  az  új
helyen,  így  megszűntek  az
életmód,   életszínvonal   vi
szonylagos   kiegyenlítettsé

gének a feltételei.
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A  foglalkozások  differen
ciálódásával    egy    időben
megkezdődött az életfoma,
életszínvonal   differenciáló
dása  is.  A  szétválásnak  itt
csak két pólusára utalok:  az
agrárproletarizálódásra  és  a

parasztizálódásra.
Azokban  a  családokban,

ahol a közeledést a falu vi
lágához  nemcsak  a munka
változás,  hanem  a  paraszti
életfoma  bizonyos  elemei
nek átvétele is jelentette, ha
marabb  megfogalmazódott
az  asszimilálódás,  a  faluba
költözés igénye. A telep falu

jába költözni lényegesen na
gyobb  eredménynek  számí
tott, mint ekerülni egy má
sik községbe, mert az előbbi
egyértelműen  jelzi  a  társa
dalmi felemelkedést. A tele

pen  belüli   differenciálódás
kialakította azokat a típuso
kat, amelyeket a legtöbb esé
lyük lehetett a beköltözésre,
és ezt az esélyt többnyire ki
is has2nálták.

qhe paper is the abridged
version of Havas Gabor's study

of the same tit]e published in
1982.)
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Tsz tagok voltak, de kizáró- 
lag saját szőlőjükben és a 
ház körül dolgoztak, igye- 

keztek a szájukba adott sza- 
vakkal a közös tulajdonnal 
szembeni felelősségre éb- 
reszteni. El lehet képzelni, 
hogy ez milyen gyűlöletet 
ébresztett a parasztokban a 
cigányok ellen. Mikor aztán 
a Tsz gazdasági feltétel ja- 
vultak, és a parasztok belép- 
tek, ill. aktivizálódtak a Tsz- 
en belül, a cigányok pillana- 
tok alatt kiszorultak. 

A gazdagodó Tsz előnyei- 
ből a cigányok már egyál- 
talán nem részesültek. Az 
ócsárdi cigánytelep felbom- 
lott, és a cigányok többsége 
a környező falvakba szóró- 
dott szét. Az ötvenes évek 
végén 54 ház állt a telepen, 
36-an alakítottak cigány 
Tsz-t. Ma 20 család sem la- 
kik a faluban. A felsorolt pél- 
dákkal ellentétben Baranya 
több községében alakultak 
meg olyan módon a Tsz-ek, 
hogy indulásukkor kikötöt- 
ték, cigányokat nem vesznek 
fel maguk közé. 

A TELEPFELBOMLÁS 
ÉS ÁTALAKULÁS 
VÁLTOZATAI 

Az oláh cigányok foglalko- 
zási struktúrájában bekövet- 
kezett gyökeres változások 
meggyorsították a régi tele- 
pek felbomlását, ill. elősegí- 
tették teljes átrendeződésü- 
ket. 

Beköltözés a telep 
falujába 

A baranyai falvak demográ- 
fiai viszonyai meglehetősen 
eltérően alakultak a hatvanas 
években. A vándorlási kü- 
lönbözet és a természetes 
szaporodás összetevői épp- 
úgy kialakítottak rohamosan 
növekvő, mint stagnáló és 
kihaló falvakat. A oláh cigá- 
nyok számára a legtöbb be- 
költözési lehetőséget a stag- 
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náló vagy a lassan fogyó 
községek kínálták. Egyrészt 
azért, mert itt, ha nem túl 

gyakran is, de lehetőség nyí- 
lott a lényegesen olcsóbb, ré- 
gi parasztházak megvásárlá- 
sára, másrészt azért, mert a 
stagnálás vagy stagnáláshoz 
közeli állapot a falu létszük- 
ségletévé tette a fejlesztést, 

új házhelyek kiadását, új 
házak építését. Mindez ösz- 
szekapcsolódott a telepfel- 
számolási törekvésekkel. A 
telepek ugyanis koncentrál- 
ták a cigányokkal kapcsola- 
tos társadalmi problémákat. 
Egy-egy telep megszűnése 
látványos bizonyítékát szol- 
gáltatta az irányukban mu- 
tatkozó társadalmi aktivitás- 
nak. A telepet közigazgatási- 
lag magába foglaló anyaköz- 
ség az egész telep beköltözé- 
sét, , beolvasztását" a legrit- 
kább esetben vállalta, mert 

félt a cigány és nem cigány 
lakosság így kialakuló 
egészségtelen arányától. Az 
adminisztratív eszközök le- 
hetővé tették, a cigányok 

anyagi lehetőségeitől és 
szándékaitól függetlenül is, 
a beköltözések nagyon tuda- 

  

  
tos irányítását, a folyamat 

ütemének szabályozását. 
Ilyen körülmények között 
differenciált szelekció kez- 
dődött, amely eldöntötte, 
hogy ki marad, és ki hová 
költözik. A falu bevételének 
és a szelekciónak messzire 
visszanyúló — előzményei 
vannak. Az eredetileg tek- 
nővájó oláh cigányok általá- 
ban több lépcsőben közelí- 
tették meg a falut, szó sze- 
rinti és átvitt értelemben 
egyaránt. Az első lépést az 
jelentette, amikor a két há- 

ború között meggyorsult a 
foglalkoztatási struktúra el- 
tolódása a mezőgazdaság fe- 
lé. 

Az erdei telep nagy távol- 
sága a községektől funkciót- 
lanná vált, és a cigányok a 
településhez közelebb eső 
helyet próbáltak keresni. Ez 
a megközelítési, áttelepülési 
folyamat a régebbi szerves 
közösségeket felbomlasztot- 
ta, sokszor több kisebb telep 

lakói költöztek össze az új 
helyen, így megszűntek az 
életmód, életszínvonal vi- 
szonylagos kiegyenlítettsé- 
gének a feltételei. 
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A foglalkozások differen- 
ciálódásával egy időben 
megkezdődött az életforma, 

életszínvonal differenciáló- 
dása is. A szétválásnak itt 
csak két pólusára utalok: az 
agrárproletarizálódásra és a 
parasztizálódásra. 
Azokban a családokban, 

ahol a közeledést a falu vi- 
lágához nemcsak a munka- 
változás, hanem a paraszti 
életforma bizonyos elemei- 
nek átvétele is jelentette, ha- 

marabb megfogalmazódott 
az asszimilálódás, a faluba 
költözés igénye. A telep falu- 
jába költözni lényegesen na- 
gyobb eredménynek számí- 
tott, mint elkerülni egy má- 
sik községbe, mert az előbbi 
egyértelműen jelzi a társa- 
dalmi felemelkedést. A tele- 
pen belüli differenciálódás 
kialakította azokat a típuso- 
kat, amelyeket a legtöbb esé- 

lyük lehetett a beköltözésre, 
és ezt az esélyt többnyire ki 
is használták. 

(The paper is the abridged 

version of Havas GaborJs study 

of the same title published in 

1982.) 
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BTLiTL6i és o/eÁér vibjo iJiróg t~gg
(Só/ar SóTid]oi és Wiiscfier A".io gy4jtése)

EF

olga   végeztével   Bumbi   is
odasétált   a   tábortűzhöz,
ahol  a  vitézek  a  szalonnát
sütötték.   Eleinte   észre   se

vették őt a többiek, mert éppen sorsot
vetettek,  hogy  ki  vegye  feleségül  a
szoborlányt,  ha  már  Bumbinak  nem
kell,  a  lány pedig nem tud választari
közülük.

meEaontá:m,,mké;gizit,hoéáoiáívf
tézhez illik a legjobban. A szerencse is
neki kedvezett. Már éppen inni akartak
az ifiú pár egészségére, amikor Bumbi
megszólalt.

  Nem  lesz  ez  így jó!  Asszonyt

ofthon  hagyri,  nagy  vállalkozás  előtt
házasodni, ki hallott?

 Hát  bizony  ez  igaz   sóhajtott

Ólomvitéz, és csúsztatta viss2a a kam
rába  talált   itókát   a  kabátzsebébe.   
Megígértem,  hogy  melléd  szegődök,
míg meg nem találod a szíved válasz
tottját, Viloját, de ez a lány most már az
én menyasszonyom. Nem hagyom. Mi
legyen vele, míg én úton leszek?

   Mi   lenne?   Hazamegy   édes

anyámmal. Ha tetszel neki, ha ő is úgy
akaija, megvár, míg hazaérkezel.

logb:%iáLótíe=.egyezeftbeleado

 Hanem, mi

iys:#::gőgm:
vitéz?  `   kíván
csiskodott Bumbi.

 Valami  itó

kaféle.   Az   óriás
kamrájában  talál
tam vette elő.

 Itóka, itóka,

de    milyen:    sör,
bor, pálinka?

 Egyik  sem.

A színe  megteszi.
A szaga nem tet
szik.        Kóstolni
nem kóstoltam.

 Szerencséd

re        kapta    ki
Ólomvitéz   kezé
ből     az     üveget
Bumbi.   Alig   lát
ható,      kicsinyke
halálfej  meg  két  csont  volt  vésve  az
üvegre. Méreg ez! Mégpedig halálos
méreg!

 Dobjuk el!   ajánlotta Ólomvi

téz.
Váú  csak!  Dobjuk...  Ne  dob

juk...?  Lehet,  hogy  hasznát  vesszük
még  avval már csúsztatta is Bumbi a
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saját  zsebébe  az
üve8et.

Amikor    az
üveg gazdát cse
rélt,  búcsúzkod
ni  kezdett  Terka
a  fiától,  meg  a
vitézektől,       de
búcsúzkodott   a
szobor királykis
asszony  is  a vő
legényétől meg a
többiektől,  hogy
a        cigányasz
szonnyal      me
hessen.   Indultak
rögvest.    Persze
nem  gyalog,  ha
nem am a fekete
felhőre      tepre
kedve,    amelyi
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ken Terka idefelé jött. Hazaérkezve le
szállt  a  fehőről  Bumbi  anyja,  meg  a
szobor királykisasszony.

A legények tanákodtak a tűz mel
lett,  hogy  hogyan  menjenek  tovább.
Meg is egyeztek, hogy kiki kerít ma

gánák lovat az óriás istállójából. Bum
binak  erre  nem  volt  szüksége,  mert
nemcsák,  hogy  volt  lova,  hanem  az
élesztőffitől meg is táltosodott.

Észre se vették, hogy míg a lovak
kal bajlódtak, az égen a csillagok híd
fomába igazodtak, de úgy, hogy lép
kedni  lehetett  az  egyikről  a  másikra,
mintha grádicson jáma az ember. A híd
egyik vége Bumbi előtt állt, a túlsó vé

ge Jeges királynak a palotájánák a ka
pujánál.

Felcihelődtek   és   megindultak   a
csillagúton.  Hamarosan meg is érkez
tek.   Már,  mint  a  kapu  elé.  Dehogy
mekkora kaput  keritett  Jeges  király  a
kapuja elé! Csak a kulcslyuk volt akko
ra,  mint  egy  rendes  városi  kapu.  Ta
szajgálták, nyomkodták, zörgették a vi
tézek, de az még annyira sem mozdult,
mintha szél  döngetné,  nem  száz mar
kos legény.

Bajlódtak  már  vagy  egy  fertály
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Bumbi és a feftér viloja virág c.: 
(Sáfár Sándor és Wuscfier Anna gyűjtése) 

sv olga végeztével Bumbi is 
ú odasétált a tábortűzhöz, 

ahol a vitézek a szalonnát 
sütötték. Eleinte észre se 

vették őt a többiek, mert éppen sorsot 
vetettek, hogy ki vegye feleségül a 
szoborlányt, ha már Bumbinak nem 
kell, a lány pedig nem tud választani 
közülük. 

Ha tőlem kérdezik, én mindjárt 
megmondhattam volna, hogy Ólomvi- 
tézhez illik a legjobban. A szerencse is 
neki kedvezett. Már éppen inni akartak 
az ifjú pár egészségére, amikor Bumbi 
megszólalt. 

— Nem lesz ez így jó! Asszonyt 
otthon hagyni, nagy vállalkozás előtt 
házasodni, ki hallott? 

,  — Hát bizony ez igaz — sóhajtott 
Olomvitéz, és csúsztatta vissza a kam- 

rába talált itókát a kabátzsebébe. — 
Megígértem, hogy melléd szegődök, 
míg meg nem találod a szíved válasz- 
tottját, Viloját, de ez a lány most már az 
én menyasszonyom. Nem hagyom. Mi 
legyen vele, míg én úton leszek? 

— Mi lenne? Hazamegy édes- 
anyámmal. Ha tetszel neki, ha ő is úgy 
akarja, megvár, míg hazaérkezel. 

— Na, jól van — egyezett bele a do- 
logba Olomvitéz. 

  

bor, pálinka? 

  

— Hanem, mi- 

lyen üveg van a 
zsebedbe Olom- 
vitéz? — kíván- 

csiskodott Bumbi. 

— Valami itó- 

kaféle. Az óriás 
kamrájában talál- 
tam — vette elő. 

— Itóka, itóka, 
de milyen: sör, 

— Egyik sem. 
A színe megteszi. 
A szaga nem tet- 
szik. —— Kóstolni 
nem kóstoltam. 

— Szerencséd- 
re — kapta ki 
Ólomvitéz kezé- 
ből az üveget 
Bumbi. Alig lát-       
  ható, — kicsinyke 

halálfej meg két csont volt vésve az 
üvegre. — Méreg ez! Mégpedig halálos 
méreg! 

— Dobjuk el! — ajánlotta Ólomvi- 
téz. 

— Várj csak! Dobjuk... Ne dob- 
juk...? Lehet, hogy hasznát vesszük 
még — avval már csúsztatta is Bumbi a 

saját zsebébe az 
  

    
üveget. 

Amikor az 
üveg gazdát cse- 
rélt, búcsúzkod- 
ni kezdett Terka 
a fiától, meg a 

vitézektől, — de 

búcsúzkodott a 
szobor királykis- 
asszony is a vő- 
legényétől meg a 
többiektől, hogy 

a —— cigányasz- 
szonnyal — me- 
hessen. Indultak 
rögvest. Persze 
nem gyalog, ha- 
nem arra a fekete 
felhőre — tepre- 
kedve, amelyi-     
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ken Terka idefelé jött. Hazaérkezve le- 
szállt a felhőről Bumbi anyja, meg a 
szobor királykisasszony. 

A legények tanakodtak a tűz mel- 
lett, hogy hogyan menjenek tovább. 
Meg is egyeztek, hogy ki-ki kerít ma- 
gának lovat az óriás istállójából. Bum- 
binak erre nem volt szüksége, mert 
nemcsak, hogy volt lova, hanem az 

élesztőfűtől meg is táltosodott. 
Eszre se vették, hogy míg a lovak- 

kal bajlódtak, az égen a csillagok híd- 
formába igazodtak, de úgy, hogy lép- 
kedni lehetett az egyikről a másikra, 

mintha grádicson járna az ember. A híd 
egyik vége Bumbi előtt állt, a túlsó vé- 

ge Jeges királynak a palotájának a ka- 
pujánál. 

Felcihelődtek és megindultak a 
csilla gúton. Hamarosan meg is érkez- 
tek. Már, mint a kapu elé. Dehogy 
mekkora kaput kerített Jeges király a 
kapuja elé! Csak a kulcslyuk volt akko- 
ra, mint egy rendes városi kapu. Ta- 
szajgálták, nyomkodták, zörgették a vi- 
tézek, de az még annyira sem mozdult, 
mintha szél döngetné, nem száz mar- 

kos legény. 
Bajlódtak már vagy egy fertály 
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órát,  amikor a jobb felső sarokból le
ereszkedett egy nagy pók. Emberi han

gon szólította meg őket.
Mi járatban vagytok?
 Látogatóba jöttünk Jeges király

hoz.  Számadásunk  van  vele    felelte
Bumbi.

 Neked is itt a menyasszonyod?
Hát, itt van. . .? Nincs? Elátkozta

a gazember.
  Az  én  menyasszonyomat  is.

Mégpedig  kígyóvá.   Meg   engem  is,
mert királyfi vagyok ám én, nem pók.

  Hiszen  csak  be  tudnék  menni!

Ellátnám én a baját  erősködött Bum
bi.

 Ezen könnyen segíthetünk.  Tu

dok egy titkos alagutat, amelyik éppen
Jeges királynak a hálószobáj ába vezet.

 No, akkor induljunk!  Vezess!  

bíztatta a pókot Bmbi.
Elindultak. Elől a pók, utána Bum

bi,  majd  a  vitézek.  A sötét  alagútban
csak a viloja virág világított. Arra men
tek, amerre a pók vezette őket. Egyszer
csak fölfelé nyíló ajtóhoz értek.

  Na,  itt  álljatok  meg!  Várjatok,

míg visszajövök  adta ki a parancsot
vitézeinek Bmbi.

Szerencsés jó esetét Jeges király!
  köszöntött  rá  hangosan  Bumbi  a
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meglepődött  gazdára,  aki  egyedül  ül
dögélt, borozgatott magában a hálószo
bájában.

 Lesz neked mindjárt jó estéd! 

válaszolta,  és  már  kapott  is  a  buzo

gánya után, hogy agyoncsapja Bumbit.
No, állja meg egy kicsit! Mond

hatom, te is szép házigazda vagy! Meg
se kínálod a vendéget, pedig látom, jó
féle vörös bort nyakalsz. Nézd, én nem
vagyok olyan  fiikar,  mint te.  Nem  is
borral,  hanem  fájintos  ízű  fiatalítóval
kínállak meg.  Bumbi elővette a ka
bátzsebéből az üveget és átnyújtotta Je

ges királynak.
  Igyál!   Egészségedre!   hogy   a

görcs álljon a fiikar hasadba!
Neked is! nagyot húzott Jeges

király az üvegből. Bele is állt a görcs!
Alighanem ki se enged többet a húsa.
Megmerevedve,  mint  a  halott  zuhant
végig a földön.

Abban  a  szempillantásban  lepat
tant Bumbi kalapjáról a fehér viloja vi
rág. Ott állt előtte az igazi Viloja király
kisasszony.

  Az  élesztőfű!     kapott  észbe

Bumbi.  Elővette,  megérintette  vele  a

pókot.  Rögtön  derék,  szép  legénnyé
változott.   Alighogy   ez   megtörtént,
Bumbit  körülvette  mindenféle   csúf
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állat. Kígyó, béka. Csák úgy nyüzsög
tek.

 Menjetek innen az anyátok ke

servit!     csapkodott  feléjük  Bumbi.
Halljatok csudát! Azok a ronda csúszó
mászók  mind  gyönyörűséges  király
kisasszonnyá  váltak.  Valamennyit  Je

ges király átkozta csúfsággá.
Lett nagy kavarodás, mert Bumbi

elővette a kis faszobrot. Ez előtt meg
esküdtek  a  Szent  lstennek  Bumbi  és
Viloja,  a  vitézek  és  a  királykisasszo
nyok, hogy sem rosszban, sem jóban,
senki  el  nem  hagyja  a  hites  páriát.
Ezután  előkerült  egy  cigánybanda  is.
Hogy honnan? En azt nem tudom, de
az bizonyos,  hogy ahol vígasság van,
nem hiányozhat a muzsikaszó. A lako
dalom  végén,  úgy  a  harmadik  nap,
bandaszóval  vonult  a  sok  fiatal  pár

JBu=.:ie#ö?rzö,mhboőpn.&mááe8#meá,éi2
se sévárogjon a pária után.

Igy  volt,  igaz  volt,  Öregapám  is

játszott a bandában.

Mesélő:

Baranyi Dezső prímás, 38 éves
A gyűjtés időpontja:

Balassagyarmat, 1962

 vége 

2011.  október

GYEREKEKNEK VALÓ 
  

GYEREKEKNEK VALÓ ESZT 
  

  

  

  

  

hl § b: : z 8 5 

ú él , s agitál at 

új 48 ő) j 

[8 

órát, amikor a jobb felső sarokból le- 
ereszkedett egy nagy pók. Emberi han- 
gon szólította meg őket. 

— MI járatban vagytok? 
— Látogatóba jöttünk Jeges király- 

hoz. Számadásunk van vele — felelte 
Bumbi. 

— Neked is itt a menyasszonyod? 
— Hát, itt van. ..? Nincs? Elátkozta 

a gazember. 
— Az én menyasszonyomat 15. 

Mégpedig kígyóvá. Meg engem is, 
mert királyfi vagyok ám én, nem pók. 

— Hiszen csak be tudnék menni! 
Ellátnám én a baját — erősködött Bum- 
bi. 

— Ezen könnyen segíthetünk. Tu- 
dok egy titkos alagutat, amelyik éppen 
Jeges királynak a hálószobájába vezet. 

— No, akkor induljunk! Vezess! — 
bíztatta a pókot Bumbi. 

Elindultak. Elől a pók, utána Bum- 
bi, majd a vitézek. A sötét alagútban 
csak a viloja virág világított. Arra men- 
tek, amerre a pók vezette őket. Egyszer 
csak fölfelé nyíló ajtóhoz értek. 

— Na, itt álljatok meg! Várjatok, 
míg visszajövök — adta ki a parancsot 
vitézeinek Bumbi. 

— Szerencsés jó esetét Jeges király! 
— köszöntött rá hangosan Bumbi a 
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meglepődött gazdára, aki egyedül ül- 
dögélt, borozgatott magában a hálószo- 
bájában. 

— Lesz neked mindjárt jó estéd! — 
válaszolta, és már kapott is a buzo- 
gánya után, hogy agyoncsapja Bumbit. 

— No, állja meg egy kicsit! Mond- 
hatom, te is szép házigazda vagy! Meg 
se kínálod a vendéget, pedig látom, jó- 
féle vörös bort nyakalsz. Nézd, én nem 

vagyok olyan fukar, mint te. Nem is 
borral, hanem fájintos ízű fiatalítóval 

kínállak meg. — Bumbi elővette a ka- 
bátzsebéből az üveget és átnyújtotta Je- 
ges királynak. 

— Igyál! Egészségedre! hogy a 
görcs álljon a fukar hasadba! 

— Neked is! — nagyot húzott Jeges 
király az üvegből. Bele is állt a görcs! 
Alighanem ki se enged többet a húsa. 
Megmerevedve, mint a halott zuhant 

végig a földön. 
Abban a szempillantásban lepat- 

tant Bumbi kalapjáról a fehér viloja vi- 
rág. Ott állt előtte az igazi Viloja király- 
kisasszony. 

— Az élesztőfű! — kapott észbe 
Bumbi. Elővette, megérintette vele a 
pókot. Rögtön derék, szép legénnyé 
változott. Alighogy ez megtörtént, 
Bumbit körülvette mindenféle csúf 
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állat. Kígyó, béka. Csak úgy nyüzsög- 
tek. 

— Menjetek innen az anyátok ke- 
servit! — csapkodott feléjük Bumbi. 
Halljatok csudát! Azok a ronda csúszó- 
mászók mind gyönyörűséges király- 
kisasszonnyá váltak. Valamennyit Je- 
ges király átkozta csúfsággá. 

Lett nagy kavarodás, mert Bumbi 
elővette a kis faszobrot. Ez előtt meg- 
esküdtek a Szent Istennek Bumbi és 
Viloja, a vitézek és a királykisasszo- 
nyok, hogy sem rosszban, sem jóban, 
senki el nem hagyja a hites párját. 
Ezután előkerült egy cigánybanda is. 
Hogy honnan? En azt nem tudom, de 
az bizonyos, hogy ahol vígasság van, 
nem hiányozhat a muzsikaszó. A lako- 
dalom végén, úgy a harmadik nap, 
bandaszóval vonult a sok fiatal pár 
Bumbiékhoz, hogy az öregeknek is 
jusson az örömből, no meg Olomvitéz 
se sóvárogjon a párja után. 

Így volt, igaz volt, Öregapám is 
játszott a bandában. 

Mesélő: 
Baranyi Dezső prímás, 38 éves 

A gyűjtés időpontja: 
Balassagyarmat, 1962 

— vége — 
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Kertész lmre:

Bizhelyakipe
Sagda  sigo  avilasgelas,  chi  das  vorba  qLmenge,  leski

:FeTeaskiE#.::u;#:;k:assahs,,|éíeÉ:ikeafí,vs:`s#kTág:;:
leske lossh si, del amenge xamasko, me kodi gindom man,
kado kuch xamasko, so zurales phares shaj lino, vi atunchi
hatyardom  kodole   manushes,   hoj   sostar  zhutisaren  pe
amende. Muo sako zhanipe, o intrego dyelo perdal dikhlos,
nashtig ashlas sharados angla mande, ke mishto pinzharav:
vi kado j.ekh baro biengedelmipesko sas, haj vi kado mange
lasho avilas, ke mange anda kodi lasho avlas.

Shaj phendom: vramasa inke kaj le chudipe pe leste shaj
siklyaren  le  manusha.  Lokhes  ande  sastyareski  soba  aba

phujatar gelom  te detehara o sastyari kade phendas , feri
punmngles, ando gad, kapasa andre sharados, ande shudro
ajero, mashkar le pinzharde sunga, variso nyevo arakhlom:
avilas e primavara, ke nachilas o jivend. Kana avilom pal

pale, anda kaver barako, kaj sas simako gradyija, kodo bara
ko surro sas, akanák jeldi majbaro gumivoska rotako, variso
vurdon cirdine a\ri roboske gadange manusha, so pherdo sas
mule manushenca,  galbenone vasteske manusha sas,  kana
me kado dikhlom, kethane cirdom pe mande e kapa, te na
shudrajvav, haj sigo gelem palpale ande muri tat)ri soba, lan

gajles, mure punre tele khoslom, haj  tela muri kaap pash
jilom. Kathe vorbisardom mure koverkosa, zhikaj kathe sas,
aű pala cerra vrama gelastar, ,pach Hause", haj phuo pols
ko manush avilas misto leste) dikhlom, ashundom le porun
ki, so avilas a\ri le glasosko shifonyi, haj shaj phenav: kadal,
haj anda muri godyi gindisardom man jekh lageresko sako
dyelo, leski sung, majcino, majbaro pheripe, kathar e dete
hara zhikaj e ratyi, haj inke vi ratyine. Kade o ,Friseue zum
Bad, Friseue zu Bad" glaso butvar mardas muro kan, anda
kodi gindisardom man, nyevo transporto avilas.  Kadaleste

phenen  sagda  butvar  „Leichenkommando  zum  Tor"  vaj
„Mulengon inkrinde manusha kaj o Vudar"; te inke maj.du
phenen kadi vorba, kade shaj  gindij  man, hoj  but manush
mulas  ando  drom.  Shaj  zhanglom,  hoj  ande  kadi  vrama

Fffekten", vi le kaver kerinde manusha te zhan te den avri
le gada, unyivar „im Laufschritt" sigos phujatar. De te man

gen zwei vaj vier Leichhentregeres, phenenas: ,init einen"
vaj „zwei Tragbetten sofort zum Tor!" kade kodi gindisar
das tut, hoj jekh manush mulas, ande nasul bajo, varikaj ande
butyi, vaj pe a\ri ashunkeripe, ando podo, ande pivnica, kon
zahanel kaj. Airi zhanglom, hoj ,Kartoffelscheler" le gilcha
ke uzharipesko kommandoske na feri dyeseski butyi si len,
tena vi ratyaki but)ri si, ,Nachtschicht" si len, haj vi kaver
butyi.  De  sako  pala  mizmereske,  ande  sako  chaso,  sako
dyes,  ashundyol j.ekh  mistikalno  vorbipe:  „Ela  zwo,  Wla
zwo, aufinarschieren lassen!" haj pe kado but phagerdom
muro shero. Kado vorbipe ushoro sas mange, de vi atunchi
trubujas ma jekh cerrea vrama, zhikaj hatyardom kodi, anda
kodi  zhanglom,  hoj  bari  pacha  sas,  haj  opre  ashundyilas:

2011.  október

Mützen ab!", „Mützen aufl" unyivar anda sano muzikako
glaso hatyardom kodi, hoj  „aufinarschieren lassen" sas, so
kodi phendas, trubul te zhan le manushenge ande gleda, o

zwo" zwei, (duj) az „ela" sas L.Á. Lageraltester si, haj ando
Buchenwaldo angluno haj dujto, kathe vi duj Lageraltester si
haj kade na baro chudipe, gindisardom man, andekh tabori,

kaj a\ri dine vi o baro numero, so sas ijjevardeshiriji, k eme
kade ashundom les. Lokhores pala kodi amari soba pachasli
sas,  vi  o Zbishek gelastar,  te voj  sas  amende vizitalil,  haj
Pjetyka inke jokhar krujal  dikhel,  haj  phenel  „dobra noc"

(lashi ratyi) haj tele pizhel e phabardyi. Atunchi rodav man
ge muro than, so si ando muo pato o legmajlasho, vi mure
phumb so muken, pe muro kan cirdav muri kapa, haj avel o
lasho somno:  na, kathar kado majbut nashtig kamav, ande
kontracijalno lageri maj lasho dyelo man nashtig resel.

Duje dyelondar daraylom jekh cerra. Anglo sas mure duj

phumba, mure phumba inke lole sas, lenge mas inke ivando
sas, de aba pelengo agar, kathekothe bamavi morcha ker
dyile, o sastyari na phandel kiujal gezosa, daba akharel man
voj peste, haj kana voj dikhel man, atunchi darav kodolester,
hoj  leski musura losshajvel.  0 kaver dyelo kodo sas, jekh
lashi pecipija sas. Pjetyka haj Zbishek, kana von vorbisaren,
andre muken o vorbipe, opre vazden lenge naja, vi ame te
keren pacha, silencio, vi muro kan ashunel variso glaso, ka
savo galaso, sarte zhukel basholas. Kothe, vi ande kaver so
ba baro mishkipe si, ke ashundom, le manushen zhikaj e ra
tyi te vorbin. La sirenako glaso butvar si andekh dyes, haj
siklo dyelo, te opre ushtyav vi ratyine pe glasoska kutijaki

porunka: Krematoriumo, ausmachen! , pala jekh perco,
de aba inke j.okhar, xojamyikos: Krematorium!  Sofoht aus
mach'n! , anda soste a`ri hatyarav: chi kamen, hoj le kre
matoriumosko nuro kathe akharel le sastrune chiriklya. Le
fiizera chi zhanav kana soven, ke zhanglom, angla le naji

pesko  than  akanak,  dujtrin  dyes  trubul  te  azhukaren  le
nyeve manushenge,  kon akanak avile,  haj  o  Leichenkom
mando  ashundom  sagda but)ri keren. Ande amari soba
naj shusho pato, haj mashkar le shinde phumba anglunovar
ashundom, kathar jekh ungrone shavestar, kon pashjolas an
de kaver pato, voj vi kodi phendas,  si kasavo nasvalo, kas

pushkedine.
Kado pushkerdipe p odrom las, kana avilas anda kaver

lageri, lageresko anav sas „Ohdiuf.', haj kado lageri kasavo
sas, sar ando Zeitzo, pe jekh kodolestar darandos, te na mal
adyon  le  amerikanickone  ketananca,  kado  pushkedipe  na
leske kamlrie te den, tena jekh kaver manusheske, kon chi
zhanelas aba te zhal, haj tele pelas pe phuv, kade vi les puhs
keden pe  lesko punro.  Kodi sas e baxt,  o glonto chi reslas
kokalo, phendas o manush, haj me kodi gindisardom man:
manca kado dyelo nashtik perel. Ande muro punro feri koka
lo sas, kade o glonto sagda kokalo reslasas. A\ri zhangline

pa leste, hoj feri tonmnasa gelas ando lageri, leske robosko
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Kertész Imre: 

Bizhelyakipe 
Sagda sigo avilas-gelas, chi das vorba amenge, leski 

musura unyivar xojarnyiko sas, sar kaske dujvar kattyi gindo 
si pe lesko phiko, sar kon nashtig kerel kaver, sosa kadi butyi 
leske lossh si, del amenge xamasko, me kodi gindom man, 

kado kuch xamasko, so zurales phares shaj lino, vi atunchi 

hatyardom kodole manushes, hoj sostar zhutisaren pe 
amende. Muro sako zhanipe, o intrego dyelo perdal dikhlos, 
nashtig ashlas sharados angla mande, ke mishto pinzharav: 
vi kado jekh baro biengedelmipesko sas, haj vi kado mange 
lasho avilas, ke mange anda kodi lasho avlas. 

Shaj phendom: vramasa inke kaj le chudipe pe leste shaj 
siklyaren le manusha. Lokhes ande sastyareski soba aba 
phujatar gelom — te detehara o sastyari kade phendas -, feri 
punrangles, ando gad, kapasa andre sharados, ande shudro 
ajero, mashkar le pinzharde sunga, variso nyevo arakhlom: 
avilas e primavara, ke nachilas o jivend. Kana avilom pal- 

pale, anda kaver barako, kaj sas sirmako gradyija, kodo bara- 
ko surro sas, akanak jekh majbaro gumivoska rotako, variso 
vurdon cirdine avri roboske gadange manusha, so pherdo sas 
mule manushenca, galbenone vasteske manusha sas, kana 

me kado dikhlom, kethane cirdom pe mande e kapa, te na 
shudrajvav, haj sigo gelem palpale ande muri tatyi soba, lan- 
gajles, mure punre tele khoslom, haj tela muri kaap pash- 
jilom. Kathe vorbisardom mure koverkosa, zhikaj kathe sas, 

(ke pala cerra vrama gelastar, , nach Hause", haj phuro pols- 
ko manush avilas misto leste) dikhlom, ashundom le porun- 
ki, so avilas avri le glasosko shifonyi, haj shaj phenav: kadal, 

haj anda muri godyi gindisardom man jekh lageresko sako 
dyelo, leski sung, majcino, majbaro pheripe, kathar e dete- 
hara zhikaj e ratyi, haj inke vi ratyine. Kade o , Friseure zum 
Bad, Friseure zu Bad" glaso butvar mardas muro kan, anda 
kodi gindisardom man, nyevo transporto avilas. Kadaleste 
phenen sagda butvar , Leichenkommando zum Tor" vaj 
, Mulengon inkrinde manusha kaj o Vudar"; te inke majdur 
phenen kadi vorba, kade shaj gindij man, hoj but manush 
mulas ando drom. Shaj zhanglom, hoj ande kadi vrama 
, Effekten", vi le kaver kerinde manusha te zhan te den avri 

le gada, unyivar , im Laufschritt" sigos phujatar. De te man- 
gen zwei vaj vier Leichhentregeres, phenenas: , mit einen" 

vaj , zwei Tragbetten sofort zum Tor!" — kade kodi gindisar- 
das tut, hoj jekh manush mulas, ande nasul bajo, varikaj ande 
butyi, vaj pe avri ashun-keripe, ando podo, ande pivnica, kon 
zahanel kaj. Avri zhanglom, hoj , Kartoffelscheler" le gilcha- 
ke uzharipesko kommandoske na feri dyeseski butyi si len, 
tena vi ratyaki butyi si, , Nachtschicht" si len, haj vi kaver 
butyi. De sako pala mizmereske, ande sako chaso, sako 
dyes, ashundyol jekh mistikalno vorbipe: , Ela zwo, Wla 

zwo, aufmarschieren lassen!" — haj pe kado but phagerdom 
muro shero. Kado vorbipe ushoro sas mange, de vi atunchi 
trubujas ma jekh cerrea vrama, zhikaj hatyardom kodi, anda 
kodi zhanglom, hoj bari pacha sas, haj opre ashundyilas: 
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, Mützen ab!", , Mützen auf!" unyivar anda sano muzikako 
glaso hatyardom kodi, hoj , aufinarschieren lassen" sas, so 
kodi phendas, trubul te zhan le manushenge ande gleda, o 
,zwo" zwei, (duj) az , ela" sas L.Á. Lageraltester si, haj ando 
Buchenwaldo angluno haj dujto, kathe vi duj Lageraltester si 
— haj kade na baro chudipe, gindisardom man, andekh tabori, 
kaj avri dine vi o baro numero, so sas ijjevardesh-miji, k eme 
kade ashundom les. Lokhores pala kodi amari soba pachasli 
sas, vi o Zbishek gelastar, te voj sas amende vizitalil, haj 

Pjetyka inke jokhar krujal dikhel, haj phenel , dobra noc" 
(lashi ratyi) haj tele pizhel e phabardyi. Atunchi rodav man- 
ge muro than, so si ando muro pato o legmajlasho, vi mure 
phumb so muken, pe muro kan cirdav muri kapa, haj avel o 

lasho somno: na, kathar kado majbut nashtig kamav, ande 
kontracijalno lageri majlasho dyelo man nashtig resel. 

Duje dyelondar daraylom jekh cerra. Anglo sas mure duj 
phumba, mure phumba inke lole sas, lenge mas inke ivando 
sas, de aba pelengo agar, kathe-kothe barnavi morcha ker- 
dyile, o sastyari na phandel krujal gezosa, daba akharel man 
voj peste, haj kana voj dikhel man, atunchi darav kodolester, 
hoj leski musura losshajvel. O kaver dyelo kodo sas, jekh 
lashi pecipija sas. Pjetyka haj Zbishek, kana von vorbisaren, 
andre muken o vorbipe, opre vazden lenge naja, vi ame te 
keren pacha, silencio, vi muro kan ashunel variso glaso, ka- 

savo galaso, sarte zhukel basholas. Kothe, vi ande kaver so- 

ba baro mishkipe si, ke ashundom, le manushen zhikaj e ra- 
tyi te vorbin. La sirenako glaso butvar si andekh dyes, haj 
siklo dyelo, te opre ushtyav vi ratyine pe glasoska kutijaki 
porunka: — Krematoriumo, ausmachen! —, pala jekh perco, 
de aba inke jokhar, xojarnyikos: Krematorium! Sofoht aus- 
mach"n! —, anda soste avri hatyarav: chi kamen, hoj le kre- 

matoriumosko nuro kathe akharel le sastrune chiriklya. Le 
frizera chi zhanav kana soven, ke zhanglom, angla le naji- 
pesko than akanak, duj-trin dyes trubul te azhukaren le 
nyeve manushenge, kon akanak avile, haj o Leichenkom- 
mando — ashundom — sagda butyi keren. Ande amari soba 
naj shusho pato, haj mashkar le shinde phumba anglunovar 
ashundom, kathar jekh ungrone shavestar, kon pashjolas an- 
de kaver pato, voj vi kodi phendas, si kasavo nasvalo, kas 

pushkedine. 
Kado pushkerdipe p odrom las, kana avilas anda kaver 

lageri, lageresko anav sas , Ohdruf", haj kado lageri kasavo 
sas, sar ando Zeitzo, pe jekh kodolestar darandos, te na mal- 
adyon le amerikanickone ketananca, kado pushkedipe na 
leske kamline te den, tena jekh kaver manusheske, kon chi 
zhanelas aba te zhal, haj tele pelas pe phuv, kade vi les puhs- 
keden pe lesko punro. Kodi sas e baxt, o glonto chi reslas 
kokalo, phendas o manush, haj me kodi gindisardom man: 
manca kado dyelo nashtik perel. Ande muro punro feri koka- 
lo sas, kade o glonto sagda kokalo reslasas. Avri zhangline 
pa leste, hoj feri tonmnasa gelas ando lageri, leske robosko 
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numero oxtovardeshmiji sas ande muri soba na voj si le
elitosko manush. Ande kadi vrama variso pasharel,  variso
bajo, sako thanendar. Jokhar Pjetyka phirel te pushel le nas
valen, ande lesko vast hertija si, haj sakonestar pushel kodi,
vi  mandar:  zhanes  te  zhas,  te  phires,  „laufen".  Phendom
leske: nye, nye, na me, ich kann richt! Tag, tag phendas voj
, du kamst, haj opre iskiril muro anav, haj vis a kavresko

anav ande  soba,  inke Kuharskysko anav opre  iskirisardas,
kas  sas  o  punro  pherdo  sas  shinipenca.  Jekh  kaver  ratyi

ii;gád:o:jof:?:aT,á:Lok=mmk=ie?:::s,.:gn#e:r|:g:g:|e:#
pe kasavo glaso sas phendinos, haj sigos opre` beshlom ando
muro pato. Co to robis? pushlas o Pjetyka assajla musu
rasa. Sikadom leske o radiovo, de voj feri assajla musurasa.
Sikadom leske o radiovo, de voj feri assajlas, sar sas siklos,
haj sale duj vastenca sikadas mange, te pashjos tele palpale
ando pato, sostar si o baro izdrajipe, kado sigipe? De le gla
soski kutija sako ratyi duma del:   Lagerschutz phenel, le
taboreske  komandoshon  akharel  ande butyi,  de  sigos,  haj
hajkam chi lenca naj dostardos, kade dichol, ke na pa but, 
daba zhanglom bidarakos  te ashunav  le Lageraltesteres,
haj Lagerschutzesko sheruno: sako lagereske sherunen akha
ren kaj o baro vudar, „aber im Laufschritt!" Ande kaver dyes

pushelipesa,  kushelipesa  si  pherdo:      Lageraltester!  Auf
marschieren  lassan!  Lageraltester!  Wo  sind  die  Juden?!  
akharel, porunka del, pushel, kircij e kutija sagda, haj Pjety
ka xojamyikos, sikavel peske vastesa, vaj kodi phenel leske:
Kurvajego maty! Haj atunchi me chi phenav khanchi, feri

pashjuvav majdu ando muro pato. Aratyi ratyi te chi fajas
man variso, ande kaver dyes naj so te kerav: Lageraltester!
Das  ganze  Lager:  antreten!  ,  palakodi  motoresko  glaso,
zhuklesko glaso, pushkake glaso, rolyango glaso, nashinde

punresko glaso, haj pala lende nashinde kherango majbaro
glaso sikavel,  te varkonenge majmishto fajol  le ketani
ande pengo vast zhanen te len o dyelo, ha vi ame pachasle
sam, haj vi avral pacha kerdyilas. Atunchi na pa but o sas
tyari avel andre, zurales bi azhukardos, ke o vizito, sarte a\ri
khanchi chi pecipijasas, la deteharake sastyareski vizitacija
kade sas, sar kaver dyes. Akanak voj nas kasavo fiisshno, sar
kaver detehera: leski musura khini sas, pe leske gada melalo
kotor si, leske jakha ratvale sas, rodo dikhlas kiujal, shusho

pato  kamelas  te  rodel,  kadi  aba chachoj.  Wo  ist der 
phenel Pjetykaske , der, mit dieser kleinen Wunde hier?! 
vastesa kerdas jekh mishkipe, andre dikhlas ande sakonengi
musura, kade vi man dikhlas, haj me zhanav, hogy opre pin
zhardas man, de sigo dikhlastar pa mande, pale po Pjetyka
dikhlas, azhukardas lestar e vorba. Chi phendom khanchi, de
aba getisajom opre te ushtyav, gada te lav opre, haj a\ri te
zhav, varikaj, kaj  si e bari chingar: tena atunchi kodi dikh
lom, le Pjetykasi musura sikavel, chi Zhanel pe kaste gindil

pes o sastyari, pala kodi pala skurto gindipe, sar kaske vatun
chiandeleskigodyiavelvariso,jekh,Ach...ja"vorbasa,haj
sikavel pe kodo shavo, kaske o punro pushkedine, o sastyari
losshajlas, ke lesko gindo gata kerdyilas.  Der geht sofort
nach Hause! phendas, haj kasavi pecipija kerdyilas kathe,
so nas amende, datunchara me kathe som, haj chi zhanglom
kade te dikhav, hoj te na avav lolomosko. 0 raklo, kon sas

pushkedino, opre ushtyilas anda pesko pato, anglmovar feri
peske vast shutas kethane, sarte te mdyil, pala kodi le sas
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tyaresko pala ushtyaipe, o raklo pe changa das pes, sa le duj
vastesa xutyildas le sastyaresko punro, de o sastyari palma
das  les,  le  sastyareski  vorba chi  hatyardom,  o  sastyari  pe
rigate pizdas le rakles, haj  lole musurasa nashlas a\ri anda
soba. Ando shusho pato pala kodi nyevo nasvalo avilas, jekh
nyevo raklo  mange aba pizhardo phanglipe kodi sikavelas,

pe lesko punro chi jekh naj aba nas , haj kana o Pjetyka avi
las mande, phendom leske lokhes: Gyinkuje,  Pjetyka,```
Tena anda lesko lokhes: Was? ... pemuri vorba: Aber
fiiiher,  vorher ..., haj  majanglipe,  ákanak..."  voj  kade
dikhlas pe mande, sar kon chi zhanel khnachi, gindisardom
man, me kerdom dilipe mure vorbenca. Vi anglunovar sako
dyelo kade pecipijas, sar me gindisardom man, k eme somas
ande soba o majdulmutanoj, haj  o raklo majzuralo  sas sar
me, kade naj pushelipe pe soste, sar me gindij man, hoj a\ri
les si majbaro shajipe; kade majushores som andre bunusar
dos, ande varikasko bajo, sar ande muro bajo, kado trubujas
te gindij man, haj jeldi cerra lazhajlom man. De vis o phenel
kado gindo, kana pushkeden? Ke pala duj dyes aba amende
andre  phandyilas  e  felyastra,  haj  andre  avilas  ande  kaver
zido jekh xasardo  glonto.  Kadale dyeseske sas jekh kaver
dyelo, pe bango drom phirinde manusha avile  avila kaj  o
Pjetyka, haj vi voj butvar, unyivar majlungo vrama sas du
kaüar e  soba,  haj  ratyine  tela pesko  thak variso  lungona

paketosa avila palpale ande soba. Me coloske dikhlom, de na
kodo sas, ke desto sas les, kade parne flakoske dikhlom, haj
anda  kadalesko  mashkar  mishto  ande  vulusardos,  kasavo
variso  mezisardas  avri,  so  me  chi  dikhlom  ande  robosko
vast, variso, pe soste intrego soba opre te kopajil, kado variso
 angle soste tela pesko pato shutinosas  o Pjetyka sako

nenge sikavelas, pe j.ekh dujto minuto muklas te dikhas, de
kasave assajipesa shutas pe lesko kolyin, hoj vi me pe kodi

gindisardom man,  kana krechune  azhukardom e  podarka:
jekh bamavone kashtesko kotor, anda soste skurto aspinali
cavija tordyilas avri jeldi karabelyo, avilas e vorba ande
muri godyi, kade, sar ande dulmutani vraina, pa pujari, pa
detektivuri ginadom ande dragi mure kenyvuri.

Vi o kaver dyes interesnoske avilas  de kon zhanel pal

pale  te  serol  pes,  pe  sako  pecipija.  Shaj  phenav:  e pitara
sagda shukares kerdas, haj  o  sastyari sagda mishto kerdas

peski  butyi.  Jekh  dyes  apol  na pa but pala kavevo,  ando
gango  ushtyaipe  ashundyiline,  jeldi  glasaslo  cipipe,   sar
jekhsomnosko  glaso,  pe  soste  vi  p  Pjetyka  angle  lel  tela
pesko pato o paketo, haj a\ri zhal anda soba. Na pa but, haj
kamiijachasosas,anglunovarashundomandoradiovoketa
nengeponmkiteden,narobonge:AnalleSSAngehörigen
hajvidujvarashundom:DasLagersofortzuverlassen

sakon sigo te Zhan a\ri anda lageri. Apol ashmdom pashe
du, krujal muro kan ualindo, lokhes majpachaslo maripes
ki chingar,  apol pacha kerdyilas,  zurales pacha sas, k eme
azhukardom, dikhlom, ashundom, kana aven le manusha xa
maskosa, zumasa. Hajkan pala mimeri sas, kana le glasos
ki kutija pala skurto kircipe, kodiphendas amenge, kathe si o
Lageraltesteri,  Lageraltesteri,  voj  vorbij.    Kameraden  

phendas lashe hatyaripesa ando pesko glaso , Wir sind ffei
 ame slobodime sam, haj pe kodi gindisardom man, atun

chi kathe vi o Lageraltester, vi Pjetyka, vi o Bohush, haj vi o
sastyari, haj inke but manusha, jekfomasa gindisardine pen
te aba voj shaj phendas andre, losshas e pecipija.

 folytatjuk 
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numero oxtovardesh-miji sas — ande muri soba na voj si le 
elitosko manush. Ande kadi vrama variso pasharel, variso 
bajo, sako thanendar. Jokhar Pjetyka phirel te pushel le nas- 
valen, ande lesko vast hertija si, haj sakonestar pushel kodi, 
vi mandar: zhanes te zhas, te phires, , laufen". Phendom 
leske: nye, nye, na me, ich kann nicht! Tag, tag— phendas voj 
—, du kannst, haj opre iskiril muro anav, haj vis a kavresko 
anav ande soba, inke Kuharskysko anav opre iskirisardas, 
kas sas o punro pherdo sas shinipenca. Jekh kaver ratyi 
ashundom — kana xalom muro manro — kodi ashundom anda 
radiovo: , Alle Juden im Lager" — sigos — le lagereske sa 
bibolde — , sofort" — akanak — , antreten! " — keren gleda, de 
pe kasavo glaso sas phendinos, haj sigos opre beshlom ando 
muro pato. — Co to robis? — pushlas o Pjetyka assajla musu- 
rasa. Sikadom leske o radiovo, de voj feri assajla musurasa. 
Sikadom leske o radiovo, de voj feri assajlas, sar sas siklos, 

haj sale duj vastenca sikadas mange, te pashjos tele palpale 
ando pato, sostar si o baro izdrajipe, kado sigipe? De le gla- 
soski kutija sako ratyi duma del: — Lagerschutz — phenel, le 
taboreske komandoshon akharel ande butyi, de sigos, haj 
hajkam chi lenca naj dostardos, kade dichol, ke na pa but, — 
daba zhanglom bidarakos te ashunav — le Lageraltesteres, 
haj Lagerschutzesko sheruno: sako lagereske sherunen akha- 
ren kaj o baro vudar, , aber im Laufschritt!" Ande kaver dyes 
pushelipesa, kushelipesa si pherdo: —  Lageraltester! Auf 
marschieren lassan! Lageraltester! Wo sind die Juden?! — 
akharel, porunka del, pushel, kircij e kutija sagda, haj Pjety- 
ka xojarnyikos, sikavel peske vastesa, vaj kodi phenel leske: 
Kurva jego maty! — Haj atunchi me chi phenav khanchi, feri 
pashjuvav majdur ando muro pato. Aratyi ratyi te chi fajas 
man variso, ande kaver dyes naj so te kerav: — Lageraltester! 
Das ganze Lager: antreten! —, palakodi motoresko glaso, 
zhuklesko glaso, pushkake glaso, rolyango glaso, nashinde 
punresko glaso, haj pala lende nashinde kherango majbaro 
glaso sikavel, — te varkonenge majmishto fajol — le ketani 
ande pengo vast zhanen te len o dyelo, ha vi ame pachasle 
sam, haj vi avral pacha kerdyilas. Atunchi na pa but o sas- 
tyari avel andre, zurales bi azhukardos, ke o vizito, sarte avri 
khanchi chi pecipijasas, la deteharake sastyareski vizitacija 
kade sas, sar kaver dyes. Akanak voj nas kasavo frisshno, sar 
kaver detehera: leski musura khini sas, pe leske gada melalo 
kotor si, leske jakha ratvale sas, rodo dikhlas krujal, shusho 
pato kamelas te rodel, kadi aba chachoj. — Wo ist der — 
phenel Pjetykaske —, der, mit dieser kleinen Wunde hier?! — 
vastesa kerdas jekh mishkipe, andre dikhlas ande sakonengi 
musura, kade vi man dikhlas, haj me zhanav, hogy opre pin- 
zhardas man, de sigo dikhlas-tar pa mande, pale po Pjetyka 
dikhlas, azhukardas lestar e vorba. Chi phendom khanchi, de 

aba getisajom opre te ushtyav, gada te lav opre, haj avri te 
zhav, varikaj, kaj si e bari chingar: tena atunchi kodi dikh- 
lom, le Pjetykasi musura sikavel, chi zhanel pe kaste gindil 

pes o sastyari, pala kodi pala skurto gindipe, sar kaske vatun- 
chi ande leski godyi avel variso, jekh , Ach. . ja" vorbasa, haj 
sikavel pe kodo shavo, kaske o punro pushkedine, o sastyari 
losshajlas, ke lesko gindo gata kerdyilas. — Der geht sofort 
nach Hause! — phendas, haj kasavi pecipija kerdyilas kathe, 
so nas amende, datunchara me kathe som, haj chi zhanglom 
kade te dikhav, hoj te na avav lolomosko. O raklo, kon sas 

pushkedino, opre ushtyilas anda pesko pato, anglunovar feri 
peske vast shutas kethane, sarte te rudyil, pala kodi le sas- 
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tyaresko pala ushtyaipe, o raklo pe changa das pes, sa le duj 
vastesa xutyildas le sastyaresko punro, de o sastyari palma 
das les, le sastyareski vorba chi hatyardom, o sastyari pe 
rigate pizdas le rakles, haj lole musurasa nashlas avri anda 
soba. Ando shusho pato pala kodi nyevo nasvalo avilas, jekh 
nyevo raklo — mange aba pizhardo phanglipe kodi sikavelas, 
pe lesko punro chi jekh naj aba nas —, haj kana o Pjetyka avi- 
las mande, phendom leske lokhes: — Gyinkuje, Pjetyka. — 
Tena anda lesko lokhes: — Was?... — pemuri vorba: — Aber 
früher, vorher... — , haj majanglipe, akanak..." voj kade 
dikhlas pe mande, sar kon chi zhanel khnachi, gindisardom 
man, me kerdom dilipe mure vorbenca. Vi anglunovar sako 
dyelo kade pecipijas, sar me gindisardom man, k eme somas 
ande soba o majdulmutanoj, haj o raklo majzuralo sas sar 
me, kade naj pushelipe pe soste, sar me gindij man, hoj avri 
les si majbaro shajipe; kade majushores som andre bunusar- 
dos, ande varikasko bajo, sar ande muro bajo, kado trubujas 
te gindij man, haj jekh cerra lazhajlom man. De vis o phenel 
kado gindo, kana pushkeden? Ke pala duj dyes aba amende 
andre phandyilas e felyastra, haj andre avilas ande kaver 
zido jekh xasardo glonto. Kadale dyeseske sas jekh kaver 
dyelo, pe bango drom phirinde manusha avile avila kaj o 
Pjetyka, haj vi voj butvar, unyivar majlungo vrama sas dur 
kathar e soba, haj ratyine tela pesko thak variso lungona 
paketosa avila palpale ande soba. Me coloske dikhlom, de na 
kodo sas, ke desto sas les, kade parne flakoske dikhlom, haj 

anda kadalesko mashkar mishto ande vulusardos, kasavo 

variso mezisardas avri, so me chi dikhlom ande robosko 
vast, variso, pe soste intrego soba opre te kopajil, kado variso 
— angle soste tela pesko pato shutinosas — o Pjetyka sako- 
nenge sikavelas, pe jekh dujto minuto muklas te dikhas, de 
kasave assajipesa shutas pe lesko kolyin, hoj vi me pe kodi 
gindisardom man, kana krechune azhukardom e podarka: 
jekh barnavone kashtesko kotor, anda soste skurto aspinali 
cavija tordyilas avri — jekh karabelyo, avilas e vorba ande 
muri godyi, kade, sar ande dulmutani vrama, pa pujari, pa 
detektivuri ginadom ande dragi mure kenyvuri. 

Vi o kaver dyes interesnoske avilas — de kon zhanel pal- 
pale te serol pes, pe sako pecipija. Shaj phenav: e pitara 
sagda shukares kerdas, haj o sastyari sagda mishto kerdas 
peski butyi. Jekh dyes apol na pa but pala kavevo, ando 
gango ushtyaipe ashundyiline, jekh glasaslo cipipe, sar 
jekhsomnosko glaso, pe soste vi p Pjetyka angle lel tela 
pesko pato o paketo, haj avri zhal anda soba. Na pa but, haj- 
kam ijja chaso sas, anglunovar ashundom ando radiovo keta- 
nenge porunki te den, na robonge: — An alle SS-Angehörigen 
— haj vi dujvar ashundom: — Das Lager sofort zu verlassen —, 
sakon sigo te zhan avri anda lageri. Apol ashundom pashe, 
dur, krujal muro kan uralindo, lokhes majpachaslo maripes- 
ki chingar, apol pacha kerdyilas, zurales pacha sas, k eme 
azhukardom, dikhlom, ashundom, kana aven le manusha xa- 
maskosa, zumasa. Hajkan pala mizmeri sas, kana le glasos- 
ki kutija pala skurto kircipe, kodiphendas amenge, kathe si o 
Lageraltesteri, Lageraltesteri, voj vorbij. — Kameraden — 
phendas lashe hatyaripesa ando pesko glaso —, Wir sind frei! 
— ame slobodime sam, haj pe kodi gindisardom man, atun- 
chi kathe vi o Lageraltester, vi Pjetyka, vi o Bohush, haj vi o 
sastyari, haj inke but manusha, jekformasa gindisardine pen, 
te aba voj shaj phendas andre, losshas e pecipija. 

— folytatjuk — 
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1.  A pályázat

A Chachipe szó roma nyelven azt jelenti}u+ogy „igaz
ság" vagy „valóság", de egyben ,jog"ként is haszmélatos. A
Chachipe  Map  nemzetközi  fotópályázatot  meghirdető  in
tézmények,aNyíltTársadalomAlapítványok(OpénSociety
Foundations) és a KözépEuópai Egyetem (CEU) részeként
működő OSA Archívum, azt várják Tőled, hogy fotók segít
ségével mutasd be a világodat, a valóságot, és azt, amit igaz
nak hiszel.

A Chachipe fotópályázat 2007ben indult, amely 2009
ben a Chachipe Diák kiírással folytatódott. Az idei felhívás a
roma kultúra földrajzi tagoltságát igyekszik kiemelni, a rcr
mákkal kapcsolatos  történések,  események  „térképre  való
visszahelyezése" szimbolikus gesztus, amit a A4lczp qérkép)
szó jelöl a verseny elnevezésében. Ha feltöltesz egy fotót és
megadod a település nevét, ahol a fotót készítetted, az meg

jelenik majd  a  Chachipe  Map  oldalon található  interaktív
térképen. Idén a következő három témában küldhetsz be ké

peket:

Helyi hős, Köbös nevező, Walóságos álmok

A pályázat elsődleges célja, hogy bemutasd: Te hogyan
látod a romákat és helyzetüket a társadalomban, abban a kö
zegben, áhol élsz. Azokat a sztereotípiáktól mentes képeket
díjazzuk és állítjuk majd ki, amelyek előítéletek nélkül ábrá
zolj ák romák és nem romák együttélését, nyitottan közelíte
nek a megjelölt témákhoz, s esetenként akár merőben új né
zőpontot érvényesítenek a képalkotás során.

A versenyben  bárki  részt vehet,  viszont  a részvétel
előfeltétele, hogy a képek a Roma Évtized Program valame
lyik országában készüljenek a 2005 és 2011 közöti időszak
ban, Albánia,  Bulgária,  BoszniaHercegovina,  Csehország,
Horvátország, Magyarország, Macedónia, Montenegró, Ro
mánia, Szerbia, Szlovákia vagy Spanyolország területén.

2.  A kategóriák, amelyekben nevezni lehet

Helyi hős

A celebek, sztárok mellett sokan vannak, akik nem kap
nak ugyan figyelmet a médiában, de közöttünk élnek, és scL
kat tes2mek a közösségükért, romák és nem romák együtt
éléséért. Keress olyanokat a kömyezetedben, akik kivívták a
megbecsülésedet,  akiknek  fotóját  szívesen  megmutatnád
egy képzeletbeli albumban. 01yanokat keress, akik szívükön
viselik a romák sorsát, s akik tetteikkel már bizonyítottak ne
ked, családodnák vagy a körülötted élőknek. Lehet ő a leg

jobb barátod, egy rokonod, közvetlen szomszédod vagy a te
lepülés jellegzetes figurája, bárki, aki érdemes a megörökí
tésre.  Mutasd be cselekvés  közben,  vagy olyan közegben,
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ami indokolja a választásod. A kép címében fogalmazd meg,
hogy miért hős az általad kiemelt személy.

Közös nevező

Romaként vagy nem romaként gondolkozz el, hogy a
másik oldalon  lévő barátaid,  ismerőseid   és közötted nem
többe az azonosság, mint a különbség. Milyen közös ese
mények, élmények részesei lehetünk ffiggetlenül a hovatar
tozásunktól? A képeken mutasd be azt, ami összeköt egy
mással  romát  és  nem  romát,  találj  olyan  élethelyzeteket,
amikor nem  éivényesül  a megosztottság.  Személyes  érin
tettséged még értékesebbé teheti az alkotást. A kép címében
fogalmazd meg ezt az egymás megismerését és elfogadását
adó tapasztalatot.

Va]óságos álmok

Bárhonnan számazunk is, romának vagy másnak szü
lettünk  is,  temészetesen vannák  álmaink.  Ezek  az  álmok

gyakran nem is a képzelet világából valók. Az álom nem fel
tétlen jelent birtokolható tárgyat, hanem lehet egy valóra vált
érzés,  egy  örömteh  pillanat,  egy  személy  vagy  közösség
együttes teljesítménye. Találd meg azokat a helyzeteket, ahol
láthatóvá válik a megvalósult álom, találd meg a roma kö
zösség azon tagjait, akik elérték egy álmukat, vagy mutasd
be akár saját álmodat. Mutasd meg, mi az, ami jó a világban,
amitől jobb is lehet a nem mindig szép valóság. A kép címé
ben fogalmazd meg, mi az, ami valósággá lett.

3. Pá]yázati fe]téte]ek

A  pályázaton  való  részvétel  ingyenes,  jelentkezhetsz
életkom és állampolgárságra való tekintet nélkül. Képeidet
2011. október 19. és november.20. között tö]theted fel a
következő angol nyel\ű oldalon : www.chachipe.org.

A feltöltött kép 24 órás késéssel keril fel a Chachipe
Map nyilvános oldalára, a szerző neve nélkül. A zsűri azon
ban csak akkor értékelheti a pályaművet, ha a pályázat le
zárulta előtt faxon vagy levélben elküldöd, vagy szkennelve
feltöltöd a Chachipe weboldalra az aláírt Szerzői Nyilatko
zatot.

Az űrlap kitöltéséhez szívesen ad segítséget
a Chachipe koordinátor: Horváth Zsófia,

photo@chachipe.org vagy +36 30 250 2635.

A verseny lebonyolításához,  a díjazáshoz  és  a szerzői

jogok tiszteletben tartása érdekében számos személyes ada
tot bekérünk a pályázókról, de a Chachipe pályázat kiírói ga
rantálják a személyiségi jogok védelmét.  Kiskorúák eseté
ben a szülő vagy gondviselő elérhetőségét kell megadni, és
neki kell aláímia a nevezési  lapot is. A nevezési lap részét
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1. A pályázat 

A Chachipe szó roma nyelven azt jelenti; hogy , igaz- 
ság" vagy , valóság", de egyben , jog"-ként is használatos. A 
Chachipe Map nemzetközi fotópályázatot meghirdető in- 
tézmények, a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society 
Foundations) és a Közép-Európai Egyetem (CEU) részeként 
működő OSA Archívum, azt várják Tőled, hogy fotók segít- 
ségével mutasd be a világodat, a valóságot, és azt, amit igaz- 

nak hiszel. 

A Chachipe fotópályázat 2007-ben indult, amely 2009- 
ben a Chachipe Diák kiírással folytatódott. Az idei felhívás a 
roma kultúra földrajzi tagoltságát igyekszik kiemelni, a ro- 
mákkal kapcsolatos történések, események , térképre való 
visszahelyezése" szimbolikus gesztus, amit a Map (Térkép) 
szó jelöl a verseny elnevezésében. Ha feltöltesz egy fotót és 
megadod a település nevét, ahol a fotót készítetted, az meg- 
jelenik majd a Chachipe Map oldalon található interaktív 
térképen. Idén a következő három témában küldhetsz be ké- 
peket: 

Helyi hős, Közös nevező, Valóságos álmok 

A pályázat elsődleges célja, hogy bemutasd: Te hogyan 
látod a romákat és helyzetüket a társadalomban, abban a kö- 

zegben, ahol élsz. Azokat a sztereotípiáktól mentes képeket 
díjazzuk és állítjuk majd ki, amelyek előítéletek nélkül ábrá- 
zolják romák és nem romák együttélését, nyitottan közelíte- 
nek a megjelölt témákhoz, s esetenként akár merőben új né- 
zőpontot érvényesítenek a képalkotás során. 

A versenyben bárki részt vehet, viszont a részvétel 

előfeltétele, hogy a képek a Roma Evtized Program valame- 
lyik országában készüljenek a 2005 és 2011 közötti időszak- 
ban, Albánia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Csehország, 
Horvátország, Magyarország, Macedónia, Montenegró, Ro- 
mánia, Szerbia, Szlovákia vagy Spanyolország területén. 

2. A kategóriák, amelyekben nevezni lehet 

Helyi hős 

A celebek, sztárok mellett sokan vannak, akik nem kap- 
nak ugyan figyelmet a médiában, de közöttünk élnek, és so- 
kat tesznek a közösségükért, romák és nem romák együtt- 

éléséért. Keress olyanokat a környezetedben, akik kivívták a 
megbecsülésedet, akiknek fotóját szívesen megmutatnád 
egy képzeletbeli albumban. Olyanokat keress, akik szívükön 
viselik a romák sorsát, s akik tetteikkel már bizonyítottak ne- 

ked, családodnak vagy a körülötted élőknek. Lehet ő a leg- 
jobb barátod, egy rokonod, közvetlen szomszédod vagy a te- 
lepülés jellegzetes figurája, bárki, aki érdemes a megörökí- 
tésre. Mutasd be cselekvés közben, vagy olyan közegben, 
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ami indokolja a választásod. A kép címében fogalmazd meg, 
hogy miért hős az általad kiemelt személy. 

Közös nevező 

Romaként vagy nem romaként gondolkozz el, hogy a 
másik oldalon lévő barátaid, ismerőseid és közötted nem 

több-e az azonosság, mint a különbség. Milyen közös ese- 
mények, élmények részesei lehetünk függetlenül a hovatar- 
tozásunktól? A képeken mutasd be azt, ami összeköt egy- 

mással romát és nem romát, találj olyan élethelyzeteket, 

amikor nem érvényesül a megosztottság. Személyes érin- 
tettséged még értékesebbé teheti az alkotást. A kép címében 
fogalmazd meg ezt az egymás megismerését és elfogadását 
adó tapasztalatot. 

Valóságos álmok 

Bárhonnan származunk is, romának vagy másnak szü- 
lettünk is, természetesen vannak álmaink. Ezek az álmok 

gyakran nem is a képzelet világából valók. Az álom nem fel- 
tétlen jelent birtokolható tárgyat, hanem lehet egy valóra vált 
érzés, egy örömteli pillanat, egy személy vagy közösség 
együttes teljesítménye. Találd meg azokat a helyzeteket, ahol 
láthatóvá válik a megvalósult álom, találd meg a roma kö- 
zösség azon tagjait, akik elérték egy álmukat, vagy mutasd 
be akár saját álmodat. Mutasd meg, mi az, ami jó a világban, 
amitől jobb is lehet a nem mindig szép valóság. A kép címé- 
ben fogalmazd meg, mi az, ami valósággá lett. 

3. Pályázati feltételek 

A pályázaton való részvétel ingyenes, jelentkezhetsz 
életkorra és állampolgárságra való tekintet nélkül. Képeidet 
2011. október 19. és november 20. között töltheted fel a 
következő angol nyelvű oldalon: www.chachipe.org. 

A feltöltött kép 24 órás késéssel kerül fel a Chachipe 
Map nyilvános oldalára, a szerző neve nélkül. A zsűri azon- 
ban csak akkor értékelheti a pályaművet, ha a pályázat le- 
zárulta előtt faxon vagy levélben elküldöd, vagy szkennelve 

feltöltöd a Chachipe weboldalra az aláírt Szerzői Nyilatko- 
zatot. 

Az űrlap kitöltéséhez szívesen ad segítséget 
a Chachipe koordinátor: Horváth Zsófia, 

photo(gchachipe.org vagy 136 30 250 2635. 

A verseny lebonyolításához, a díjazáshoz és a szerzői 
jogok tiszteletben tartása érdekében számos személyes ada- 
tot bekérünk a pályázókról, de a Chachipe pályázat kiírói ga- 
rantálják a személyiségi jogok védelmét. Kiskorúak eseté- 
ben a szülő vagy gondviselő elérhetőségét kell megadni, és 
neki kell aláírnia a nevezési lapot is. A nevezési lap részét 
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képező  ,Nyilatkozat"  elfogadásával  a pályázók kijelentik,
hogy a fotókkal kapcsolatos szerzői jogokkal rendelkeznek,
és  engedélyezik  a  Nyílt  Társadalom  Alapítványok  és  az
OSA Archivum számára, hogy  nem kereskedelmi céllal 
kiállítsák és a honlapjukon megjelentessék a képeket.

Csak olyan képekkel  nevezhetsz,  amelyek még  eddig
nem kerültek publikálásra és kiállításra, a saját honlap nem
minősül publikálásnak. Egy szerző legfelj ebb 10 darab fotó
val  pályázhat.  Kizárólag  digitális  vagy  digitalizált  fotókat
tudunk elfogadni, minimum 2048X1536 (3 Mpixel)es fel
bontásban  tömöritett  JPEG  fomátumban.  A  feltöltést  mi
nem tudjuk elvégezni, ezt neked kell megtenned. Manipulált
képeknek  minősülnek  azok,  amelyekről  valamilyen  részt
eltávolítottak vagy hozzáadtak, amelyeken színt módosítot
tak, vagy amelyek készítésekor filtert használtak. Ezeket a
fotókat a versenyből kizáriuk.

4. Díjak

A nemzetközi zsűri minden kategóriában 3 díjat oszt ki
1000, 500 és 300 euó értékben , s amennyiben úgy dönt,

különdíjat is adhat. A győzteseket a Chachipe Map honlapon
201 1. decemberében hirdetjük ki. A Chachipe Map pályázat
legjobb  fotóiból  egy  válogatás  készül,  amelyet  a  2012es
évben állítunk ki egy budapesti helyszínen, s amely egyben

RsiáatiE#:táp;:;Jáá:2±:gemlnákás3:fátg2gákisa#:kí
majd.

Tlovábbi inf iormációért a Chachipe koordínátorhoz

fiordulhatsz:

Horváth Zsófia, +36 30 250 2635, photo@chachipe.org.

oRszÁGos RoiviA ömoRMÁiiyzAT
TrLNÖK:. EARKAs FLÓRiÁN

Cím:  1074 Budapest, Dohány u 76.
Telefon: 061 3228903

Fax: 06L11322850l

ETmail : titkarsag@oronk.hu

*****             *****             *****

KöziGAzaATÁsi És ioAzsÁűüűyi  MiiiiszTÉRiiiivi
Társadalmi Felzákózásért Felelős Államtitkárság
Székhely:  1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 24.

Postai cím:  1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám aaözpont): 061 7951000
Teleíáx: 061 7950002Ü#%#aéi*á±fi#%f|u
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képező , Nyilatkozat" elfogadásával a pályázók kijelentik, 
hogy a fotókkal kapcsolatos szerzői jogokkal rendelkeznek, 
és engedélyezik a Nyílt Társadalom Alapítványok és az 
OSA Archivum számára, hogy — nem kereskedelmi céllal — 
kiállítsák és a honlapjukon megjelentessék a képeket. 

Csak olyan képekkel nevezhetsz, amelyek még eddig 
nem kerültek publikálásra és kiállításra, a saját honlap nem 
minősül publikálásnak. Egy szerző legfeljebb 10 darab fotó- 
val pályázhat. Kizárólag digitális vagy digitalizált fotókat 
tudunk elfogadni, minimum 2048X1536 (3 Mpixel-es fel- 
bontásban tömörített JPEG formátumban. A feltöltést mi 
nem tudjuk elvégezni, ezt neked kell megtenned. Manipulált 
képeknek minősülnek azok, amelyekről valamilyen részt 
eltávolítottak vagy hozzáadtak, amelyeken színt módosítot- 
tak, vagy amelyek készítésekor filtert használtak. Ezeket a 
fotókat a versenyből kizárjuk. 

  

  

  
4. Díjak 

A nemzetközi zsűri minden kategóriában 3 díjat oszt ki 
— 1000, 500 és 300 euró értékben —, s amennyiben úgy dönt, 

különdíjat is adhat. A győzteseket a Chachipe Map honlapon 
2011. decemberében hirdetjük ki. A Chachipe Map pályázat 
legjobb fotóiból egy válogatás készül, amelyet a 2012-es 
évben állítunk ki egy budapesti helyszínen, s amely egyben 
a díjátadás időpontja is. Reményeink szerint ezek a képek a 
Roma Evtized Program számos más országába is eljutnak 
majd. 

További információért a Chachipe koordinátorhoz 
fordulhatsz: 

Horváth Zsófia, 136 30 250 2635, photo(gchachipe.org. 

    

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(dgoronk.hu 

kkkxk kkkxk kikiXK     

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

Telefonszám (központ): 06-1-795-1000 
Telefax: 06-1-795-0002 

Ügyfélszolgálat e-mail: lakossagídkim.gov.hu 
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-6411   
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OLVASSUMK  MAGUMKRÓL!

Kedves Ol;yasóink!

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

i=,
A nagy érdeklődésre való tekintettel új kezd`eményezést indítunk

Olvassunk magunkról! címm:e^.

I  Szeretné megismertetri települése hagyományait másokkal is?

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

I  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 ís megtudják!

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

r8€
'

Leve]eiket, fényképeiket várjuk szerkesztőségünk címére:
5000 Szolnok, Aranka u. 3.

MEGREMDELő
Megrendelem az LD című roma lapot

........... példányban, az alábbi címre:
1

'

:    Megrendelőneve:   ...........................
1

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

ElőfEetésidl'j
egy évre: 3600, Ft,
flél évre: 1800, Ft,

negyedévre: 900, Ft
1
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5000 Szolnok, Aranka u. 3.
Telefon:

(00 56/420110
Előf iziethető rózsaszíníí

postai utalványon.

A Szerkesztőség

Gustav KIímt:
Október
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OLVASSUNK MAGUNKRÓL! 
Kedves Olvasóink! 

  

  

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

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

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

m Kulturális programon vett részt és jól érezte magát? 

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

Fesztivál, falunap, képzési program, szakmai együttműködés? 

Írjon róla, hogy mások is megtudják! 

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

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

A Szerkesztőség 

  

Gustav Klimt: 

MEGRENDELŐ Október 
Megrendelem az LD című roma lapot ; 

KELTEK EVENTS példányban, az alábbi címre: ; 

Megrendelő jmevee eztetet etette n ee elet 

a zi o
 

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

negyedévre: 900,- Ft 

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

5000 Szolnok, Aranka u. 3. 
Telefon: 

(06) 56/420-110 
Előfizethető rózsaszínű 

"LUNGO DROM Postai utalványon. 
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Szentandrássy lstván: Reneszánsz Madonna (2001)

(Szentandrássyi lstván 50. születésnapjára, Kossuth Klub 2007)

  

      
Szentandrássy István: Reneszánsz Madonna (2001) 

(Szentandrássyi István 50. születésnapjára, Kossuth Klub 2007)


