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Füstbe ment terv(ek) 
Tavasszal sokunk megelégedésére a község több pontján 
megjelentek a szelektív hulladékgyűjtést elősegítő „zöld 
szigetek”. Ezek üzembe helyezésével több terv is 
megvalósulhat(na): 
1. A község vezetéséé: csökkenjen a lakosság által 

termelt kommunális hulladék azon része, amelynek 
elszállításáért a háztartásoknak kemény forintokat kell 
fizetnie. Ezekbe a hulladékgyűjtő konténerekbe 
elhelyezve a papír, üveg, műanyagpalack újra 
feldolgozható hulladékká válik, nem pedig szemétként 
tölti meg az otthoni kukákat. 

2. A környezetével, a saját és gyermekeik egészségével 
törődő állampolgároké, akik odafigyelnek arra, hogy 
ne terheljék feleslegesen a szennyező anyagokkal már 
amúgy is túlterhelt világunkat. (Saját bukszájukról 
már nem is beszélve!) 

3. A szolgáltató vállalaté, mely biztosította a falunak a 
konténereket abban a reményben, hogy azokat 
rendeltetésüknek megfelelően fogják használni. 

Mindezek a remények mentek füstbe május 20-ára virradó 
éjszaka, a fok melletti „zöld szigeten”. Eddig ismeretlen 
vandálok – mert más szót nem találok a tettesekre -, úgy 
gondolták, hogy megoldják a szolgáltató szállítási- és 

hulladék megsemmisítési gondját, és ott helyben elégetik a 
hulladékgyűjtők tartalmát. A konténerekkel együtt. Az 
arra járók ma reggelre csak a romjait láthatták. 
Biztosan nem olvassák az elkövetők az újságot, mert ha 
olvasnának (újságot, netán könyveket), a betűkben lelnék 
örömüket, és azok kötnék le a figyelmüket és fölös 
energiájukat, nem az ilyen bűntettek. De azért lenne 
hozzájuk néhány kérdésem: Miért volt nekik útban az a 
három konténer? (Merem remélni, hogy a többi nem jut 
hasonló sorsra!) Ők szívesen szívják be mindazokat a 
mérgező gázokat, amik a műanyag égése folyamán 
keletkeztek? Belegondoltak abba, mibe került egy ilyen 
konténer-csoport? Azt a több mint fél millió forintot, 
amibe ez most kerülni fog a falunak, nekünk, mennyivel 
értelmesebb célra is fordíthatták volna a falu vezetői a 
lakosság érdekében? Óvodára, iskolára, orvosi rendelőre, 
parkra, járdákra? Az oltáshoz kivonuló tűzoltók költségeit 
már nem is számolom. 
Soha nem fogom elfogadni a céltalan, értelmetlen 
rongálást. Bízom benne, hogy a hozzám hasonlóan 
gondolkodók vannak többségben, és egyre többen lesznek. 
Akkor talán nem kell több ilyen kirohanást írnom.  

(K.H.T.) 
 

Ilyen volt a fokon is... ...ez maradt belőle! 
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HOGYAN TOVÁBB? 
 

A mi nagy falunk 
Kedves Olvasó! 
Kölcsönvettem és egy kicsit átalakítottam 
Ungvári Krisztián 2006. november 23-án a 
Figyelőben megjelent, Olaszliszkáról szóló 
írásának címét. Ez az a falu, ahol Szögi Lajos 
tanár urat meglincselték a romák. Sajnos, a mi 
nagy falunkban is romlik a helyzet. Egy hasonló 
lincselést tavaly a Kossuth utcában 
megakadályoztak a jóérzésű roma emberek. 
Amikor a mindig nyitva levő kapun kiszaladó 
roma kisgyermek feldöntött egy kerékpáron 
arra haladó hölgyet, a rokonság tétovázás nélkül 
rárontott a földön fekvő asszonyra. A sértett 
nem mert feljelentést tenni. Ugyanígy jártak a 
száguldozó autósokat felelősségre vonó apák, 
nagyapák. A számos rúgás és pofon után 
megfenyegették őket, hogy ne merjenek 
feljelentést tenni. De minek is tennének. Mert 
ha tesz is valaki, szinte nem történik semmi.  
A mi nagy falunkban történt tavaly ősszel. A 
mezőőrök megfogták a fatolvajokat. A 
rendőrség megállapítja a kárértéket, 20 ezer 
forint feletti bűncselekmény, bíróság. De 
később az összeg módosul 20 ezer forint 
alattira, szabálysértés, jegyző, pénzbírság. A 
jegyző pénzbírságol, a fatolvaj a polgármesteri 
hivatalban minősíthetetlen hangon szidalmaz, 
fenyegetőzik. Nemsokára kisebbségi fórum: 
képviselők, jegyző, köztisztviselők meghíva. 
Fatolvaj ismét minősíthetetlen hangon 
fenyegetőzik, szidalmaz, majd egy székkel 
rátámad a jegyzőre és a képviselőre. 
Feljelentés, jegyzőkönyv, kihallgatás, majd 
semmi. Fél éve. Miféle üzenet ez a társadalom 
számára? A faluban a jegyző az államszervezet 
megtestesítője, a hatóság. Sajnálatos, hogy az 
állam ennyire tartja csak fontosnak 
köztisztviselői védelmét. Tragikus a párhuzam, 
de gondoljanak egy állatkínzás sajtóbeli 
tálalására és a büntetés nagyságára vagy 
gyorsaságára. Valami baj van az értékrendekkel 
a mai Magyarországon.  
Az elmúlt fél évben a mi falunkban is nőtt a 
feszültség. A fent leírt események hatására 

egy lincselő roma tömeg gyűlt össze Fodor 
József háza előtt. Fodor Józsit a településen 
mindenki ismeri, a faddi romáknak sem okozhat 
problémát Fodor József értékrendje és a 
lincselésre készülők értékrendje között 
választani. Ha a faddi romák a lincselésre 
készülők értékrendjét választják, a falu hosszú, 
konfliktusokkal terhelt jövő elé néz. De ha 
kivetik maguk közül azt a jól körülhatárolható 
csoportot, amelyik a konfliktusokat gerjeszti, 
egy békésebb idő következhet, folytatódhat a 
beilleszkedés. A beilleszkedés, ami az elmúlt 25 
évben kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de ment. Ha 
összefogunk, romák és nem-romák, ha a 
bűnözés, a közösségellenes magatartás ellen 
föllépünk, a magunk eszközeivel küzdünk, a 
falunkban nyugalom lehet. A megoldást nekünk –
romáknak és nem-romáknak- kell megtalálnunk, 
nincs rá recept, sajnos. A további oldalakon 
megpróbáltam a hasonló problémákkal küzdő 
települések sorsából egy-egy képet fölvillantani. 
A cikkek az utóbbi egy év termései a roma és 
nem roma együttélés problémáiról, a jövőről 
szólnak, DE sajnos nem a megoldásról. Az írások 
szerzői avatott szakemberek, de majd Önök is 
tapasztalhatják az írások elolvasása után, hogy 
tanácstalanok a helyzet megoldásával 
kapcsolatban. De egy biztos, erővel szemben 
csak összefogást és erőt lehet szembe állítani. 
Nem lenne jó azon települések sorsára jutni, 
ahol az ingatlanok a közbiztonság hiánya miatt a 
felét érik, eladhatatlanok. Azt ígérhetem 
Önöknek, hogy a képviselő-testület fokozza 
erőfeszítéseit a közbiztonság növelése 
érdekében, de Kedves Olvasók, Önök nélkül 
nincs sok esélyünk. 

Fülöp János polgármester 
 

A 600.000 Ft-nak, amibe a „zöldsziget” került, 
valóban sok helye lenne, hiányozni fog a 

költségvetésünkből. Ha a piromániás tettesektől (két 
nyolcadikos fiú) be lehetne hajtani, talán elrettentené 

az ilyen cselekedetektől őket is és a hasonszőrű 
társaikat is… Vagy az is elég elrettentő lesz, ha a 

nyáron ledolgozzák az okozott kárt?! 
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Ungváry Krisztián: A mi kis falunk  -  Figyelő, 2006. november 23. 
  
Sokat írt már a sajtó az olaszliszkai tragédiáról. Horváth 
Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke szerint a 
magyar értelmiség és a sajtó nagy része elégtelenre 
vizsgázott, mert hagyta, hogy a történteket magyar-cigány 
konfliktusként állítsák be.  
Az olaszliszkai cigány és nem-cigány családok egyaránt (!) 
rettegésben élnek, és más településeken bújtatják el 
gyerekeiket a bosszúállók elől, a rettegés miatt a cigányok 
képtelenek részt venni a szüreti munkálatokban 
(Népszabadság, 2006. október 31.). Sajnos Horváth állításai 
félrevezetőek. Nemcsak azért, mert Olaszliszkán már október 
közepén mindenki leszüretelt, a romák tehát akkor sem 
szüretelhettek volna, ha akarnának. Első kézből tudom, 
hiszen a község határában lévő Vayi dűlőben két hektáron 
jómagam is tíz éve szőlőtermesztéssel és bortermeléssel 
foglalkozom. A lincselés egyébként a szüreti munkaidő 
kellős közepén, fényes nappal történt, de a falu lakosságának 
egy bizonyos, elég pontosan körülírható része ebben az 
időpontban sem a szőlőhegyen, hanem portája előtt 
semmittevéssel töltötte az időt. 
Sajnos a helyzet sokkal rosszabb, mint ahogyan azt a magyar 
sajtó tálalja. Igaz ugyan, hogy a faluban mindenki fél, de a 
fehérek nem a szkinhedektől, hanem a romáktól, olyannyira, 
hogy még az is felmerült, gyűjtést rendeznek bőrfejűeknek, 
hogy jöjjenek a faluba rendet tenni... 
GYÖKERESEN ELTÉRŐ MENTALITÁS. Etnikai 
konfliktusról van szó, nem csak gazdaságiról. Annak ellenére 
kell ezt mondanom, hogy nem zárható ki teljesen: az 
elkövetők akkor is agyonverték volna az elsősegélyt nyújtani 
akaró sofőrt, ha ő maga is roma származású. Közöttük is 
előfordulnak (nem is ritkán) hasonló jellegű erőszakos 
konfliktusok, csak ezek nem kerülnek a nyilvánosság elé. 
Ugyanaz a cselekedet, amely az erősebb jogára épülő 
közösségekben megszokottnak tűnhet, más feltételek mellett 
elviselhetetlennek minősül. Az önmagában etnikumsemleges 
gyilkosságnak ez ad etnikai színezetet. 
Egyre több érdeksérelem adódik abból, hogy vidéken két, 
gyökeresen más mentalitású közösség él egymás mellett úgy, 
hogy az erőviszonyok folyamatosan az egyik javára tolódnak 
el. Érdekes jelenség, hogy a nagyvárosokban az együttélésre 
több pozitív példa található, minden jel szerint itt sikeresebb 
a beilleszkedés. Szinte az összes budapesti építkezésen 
dolgoznak romák, ami cáfolata a cigánysággal szembeni, 
munkakerülést hangoztató előítéletnek. Másrészt a városi 
lakosság be nem illeszkedő csoportjai (például a 
hajléktalanok) között kifejezetten sok nemroma származású 
személy található, ezért városokban még az sem jelenthető 
ki, hogy bizonyos „problémás” szociális helyzetekben 99 
százalékban cigányokkal lehet találkozni. 
Nyilvánvaló, hogy a bűncselekmények elkövetői nem 
bőrszínükből, hanem szociális helyzetükből és 
szocializációjukból adódóan követik el tetteiket. Az is 
nyilvánvaló azonban, hogy vidéken bizonyos viselkedési 
formák, mint például a 13 évesen elkezdődő anyaság, a hat-
nyolc gyermekes családnagyság, és a földművelésben, és 
ezzel együtt a falu életében való részt nem vétel elsősorban 
egy pontosan körülírható, etnikailag meghatározott csoport 
egy részét jellemzik, míg egy másik csoportra ez 99 
százalékban nem jellemző. Fordítva is igaz ez: a 
diszkrimináció elkövetői is pontosan körülírható etnikai 

csoportot adnak ki, a nem-cigányok csoportját. Álságos ezért, 
ha tagadjuk, hogy nem léteznek olyan típusú konfliktusok, 
amelyeken a két tábor cigányokra és nem-cigányokra 
osztható. 
Természetesen megvan annak az oka is, hogy a cigányok egy 
része miért nem akar dolgozni. A rendszerváltás 16 éve alatt 
erről a magyar állam (is) leszoktatta őket. A 70 százalékos 
munkanélküliséggel küszködő községben azt tapasztalhatták, 
hogy mezőgazdasági munkákból megélni nehéz, ellenben 
segélyekből és a szociálpolitikai támogatásokból lehet 
pénzhez jutni. És a magyar állam támogatta ezt. A 13 éves 
korától folyamatosan gyermekeket szülő, de azokat 
normálisan felnevelni képtelen anyáknak az állam szocpol 
címén pénzt ad, hagyja, hogy a kiszolgáltatottak 
üzérkedjenek, elkótyavetyéljék segélyekből épített házaikat, 
miközben folyamatos munkalehetőséget nem biztosítanak 
nekik.  
Helyiekkel beszélgetve borzasztó hallani azokat az 
indulatokat, amelyek pártállástól teljesen függetlenül (!) 
nyilvánulnak meg. A kérdésben tökéletes egység 
tapasztalható a helybeli nem-cigányok között. Már ebből is 
nyilvánvaló, hogy a konfliktus etnikai színezetű, hiszen a 
vélemények etnikai csoportok szerint azonosíthatóak. 
Elgondolkodtató, hogy a nem-cigányok cigányokkal 
kapcsolatos véleményében vidéken pártpolitikai preferenciák 
még ma sem játszanak semmilyen szerepet. Talán ez az 
egyetlen kérdés, amiben szocialista és fideszes szavazók 
között teljes egység nyilvánul meg. Hosszú távon ez a teljes 
egység veszélyes is lehet, tekintettel arra, hogy az egyre 
fokozódó ellentétek és a vidéki nem-cigányok lesújtó 
tapasztalatai a radikális megoldások hirdetőinek kedveznek. 
Aki 10 éven keresztül kiesett a munka vérkeringéséből, attól 
szinte reménytelen elvárni azt, hogy beilleszkedjen a 
társadalomba. Azoknak, akik Olaszliszkán a Kossuth utcában 
és környékén élnek, senki sem ad munkát, mert előre lehet 
tudni, hogy abból csak ráfizetés lesz. Inkább a szomszédos 
községekből vagy messzebbről hoznak bőrszínre való 
tekintet nélkül szüretelőket. 
A probléma nemcsak a jéghegy csúcsát képező, évente 
menetrendszerűen ismétlődő gyilkosságokban, 
agyonverésekben és védelmi pénzek kérésében keresendő - 
ezek tettesei a teljes roma lakosságnak persze csupán 
töredékét teszik ki -, hanem önmagában a két közösség közti 
együttélés teljes hiányában. Ebből a szempontból 
Olaszliszkán nemcsak egy-két nagyobb család deviáns 
viselkedéséről van szó. Két, egymással radikálisan ellentétes 
szabályokat követő kultúra áll szemben egymással. Ez 
nemcsak Olaszliszkára igaz, hanem a magyar falusi cigány 
lakosság nem jelentéktelen részére is. 

(Folytatása következő oldalon!) 
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Magántulajdonról alkotott fogalmaik sajnos körülbelül a XII. 
század szokásaihoz közelítenek, és munkakultúrájuk a 
nomadizáló népekét idézi. A falusi földművelők kultúrája 
pedig megpróbál a kapitalista társadalmi rend szerint 
működni. A kettő között folyamatos a konfliktus, keveredés 
nincs.  
Ugyanez a helyzet alakult ki Magyarország területén számos 
más helyen is: a Taktaköz és a Cserehát egykor virágzó 
árutermelő falvai ma a pusztulás nyomait mutatják. Ahol a 
helyzet nem ilyen tragikus, ott az együttélés két feltétel 
teljesülésének a következménye: a lakosság etnikai arányai 
nem borultak fel, mert hallgatólagosan nem engednek 
kívülről másokat beköltözni, illetve, a már bent élők 
elfogadják a többségi társadalom munkakultúráját, és 
beilleszkednek. Példa erre Mád, Tolcsva vagy Tállya, ahol a 
törékeny egyensúly záloga ennek a két feltételnek a 
betartása. Másutt, mint Olaszliszkán, Makkoshotykán, 
Kovácsvágáson, Prügyön (a helységeket még hosszan 
sorolhatnám) ez az egyensúly nem létezik. 
ELMOZDULÓ ARÁNYOK. Ma Olaszliszkán a 1778 
lakosú faluból 530-an tartoznak pontosan körülírható 
szociális és kulturális csoportba, de az általános iskolában 
létszámuk már 80 százalékot tesz ki. (A roma lakosság 99 
százaléka kap valamilyen szociális segélyt, míg a nem-
cigányok esetében ez az arány kevesebb mint 20 százalék.) 
Látható, hogy néhány éven belül a falu képtelen lesz 
fenntartani a ma még úgy-ahogy működő struktúráit. Egyes 
helyeken már ma sem lehet zöldséget termelni vagy tyúkot 
tartani, a szőlőt bizonyos veszélyeztetett (mert a faluhoz 
közel eső) dűlőkben az érés kezdete előtt már le kell szedni, 
hogy ne lopják el. A Kossuth utca környékén lakó öregek 
jelentős részének „védelmi pénzt” kell fizetnie, de menekülni 
nem tud onnan, mivel ingatlanjára nincs vevő. 
Téves volna ezért a helyzetért kizárólag az egyik felet 
hibáztatni. Bibó István nyomán, aki zsidók és nem-zsidók 
egymásról szerzett traumatikus élményeit elemezte, itt is 
kimondhatjuk, hogy a két csoportnak gyökeresen eltérőek a 
társadalmi tapasztalatai. A Bibó által vizsgált két csoportot 
természetesen elsősorban nem kulturális, és nem is 
antropológiai jegyek különböztették meg egymástól, mint 
ahogyan az magyarok és cigányok esetében többé-kevésbé 
megállapítható. Ennek ellenére hasznos az analógia, ha abból 

indulunk ki, hogy bizonyos történelmi-politikai helyzetek 
kapcsán ugyanaz az esemény gyökeresen más hatással van az 
egyes csoportok tagjaira. 
A PIACGAZDASÁG „ÁLDÁSAI”. A rendszerváltás óta a 
roma népesség egy részének az a tapasztalata, hogy nem 
adnak munkát neki, vagy ha mégis, akkor csak olyan bérért, 
ami alig több, mint a szociális segély. A pénzzel való bánást 
nem tanítják meg nekik, de megismertetik a piacgazdaság 
minden előnyével. (Olaszliszkán, de minden más hasonló 
községben, virágzik az akár havi 10-20 százalékra adott 
uzsorakölcsön, amit szociális segélyekből törlesztenek). 
Egyedüli megélhetést a sok gyermek szülése és a szociális 
támogatások biztosítanak. Ebből adódóan az érintettek 
frusztráltak, tele vannak gyűlölettel és irigységgel a másik 
csoport tagjai iránt, és ott ártanak azok tulajdonának, ahol 
csak tudnak. Ezt annál könnyebben tehetik, mivel saját 
hasonló jellegű tulajdonuk (növénytermesztés és 
állattenyésztés hiányában) nincs. Az alkotmányos jogok 
kapcsán az a tapasztalatuk, hogy azok csak papíron léteznek, 
a jogrendszert semmire sem tartják, ezért gyakran nyúlnak az 
önbíráskodás eszközéhez, annál is inkább, mert 
vesztenivalójuk kevés. 
A „gádzsók” (a nem-cigányok) tapasztalata az, hogy a 
cigányok munkakultúrája általában alkalmatlan arra, hogy 
együtt dolgozzanak velük. Élősködőknek tartják őket, 
szenvednek attól, hogy az „együttélés” állandó vagyoni 
károkat okoz nekik, és dühüket adott esetben rasszista 
megnyilvánulásokkal vezetik le - a cigányokat 
diszkriminálják. Megpróbálnak minden lehetséges 
alkalommal elkülönülni tőlük. Külön frusztrálja őket az a 
körülmény, hogy a jogszolgáltatás teljességgel képtelen 
megvédeni személyi és vagyonbiztonságukat. Önbíráskodni 
csak ott tudnak, ahol jelentős többségben vannak, egyébként 
inkább elmenekülnek. 
Ne legyenek illúzióink. A konfliktus minden jel szerint 
feloldhatatlan. Azon azonban lehetne még változtatni, hogy 
mekkora ennek a konfliktusnak a mértéke. A kialakult 
helyzet legfőbb felelőse nem más, mint a magyar állam. 
Rossz segélyezési politikájával, a szociális támogatások 
helytelen osztogatásával maga növeszti naggyá az egyébként 
is kezelhetetlen problémát. 
A szerző történész, közíró.  

 

Debreczeni József: Fejek a homokban  -  Népszabadság, 2008. január 12. 
 

E sorok írója azok közé tartozik, akik az első pillanattól 
kezdve súlyos, a magyar demokráciát létében fenyegető 
veszélynek tekintették a jobbikos Gárda megalakulását. 
Olyan elfogadhatatlan és tűrhetetlen újnáci jelenségnek, 
amellyel szemben habozás nélkül, a leghatározottabban 
kell fellépni (Határátlépés, Népszava, 2007. 08. 25). A 
szélsőjobboldali párt és a hozzá kötődő paramilitáris 
szervezet tudniillik (a nyilasokra hajazó külsőségek 
nélkül is) a két világháború közti rémségek képletét 
idézi.  
Az ellenséggé nyilvánított politikai ellenfelek, illetve 
társadalmi csoportok megfélemlítését, bántalmazását 
(gyűlések, tüntetések szétverését, egyéni és tömeges 
atrocitásokat), amelyek ellen - azok elharapódzása és 
esetleges társadalmi támogatottsága esetén - egyre 
nehezebb a jogállami fellépés. Somogyi Zoltán és a 
Political Capital észrevételei nyomán jeleztem azt is, 

hogy a szóban forgó veszélyek ma Magyarországon 
inkább csak szimbolikusan irányulnak a zsidóság ellen, 
viszont konkrét és drámai következményekhez 
vezethetnek a romák vonatkozásában. Pontosabban az 
ország egyes, romák által sűrűn lakott, szociális 
válsággócnak számító területein, ahol a cigány és a nem 
cigány lakosság között feszülő, már ma is igen mély 
konfliktusok tragikus fordulatot vehetnek, akár 
polgárháború közeli állapotokat idézve elő.  
A romákkal való együttélés a rendszerváltozás előtt sem 
volt problémamentes. Ám egyrészt korántsem 
jellemezték  
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a napjainkban végletessé és feloldhatatlanná váló 
feszültségek, másrészt a viszony akkor még a többségi 
társadalomba való integrálódás reményét ígérte, legalábbis 
hosszú távon.  
Ma ennek az ellenkezőjét ígéri.  
A rendszerváltozással járó roppant méretű gazdasági 
átalakulás, a (nevezzük így) globálkapitalista modernizáció 
szükségképpen és tömegesen söpörte ki a munkaerőpiacról 
azokat a képzetlen, munkakultúrájukat tekintve is problémás 
rétegeket, amelyek közé a hazai cigányság zöme is tartozott. 
A Kádár-rendszer utolsó évtizedeiben a munkaképes korú 
romák több mint hatvan százaléka állt alkalmazásban, 
napjainkra ez az arány húsz százalékra csökkent. Egyes 
vidéki válsággócokban nulla százalékra.  
Az állandósult tömeges munkanélküliség a szűk két évtized 
alatt is óriási anyagi, életformabeli, mentális, kulturális és 
morális romlást idézett elő a szóban forgó cigány közösségek 
körében. Az új generációk ezekben a válsággócokban már 
úgy nőnek föl, hogy jószerivel semmiféle tapasztalatot nem 
szereznek a munkás életforma vonatkozásában. A gyerekek 
gyakorlatilag soha nem látják szüleiket munkába menni, 
nekik tehát már nincsenek ilyen irányú mintáik, illetve 
céljaik: a kitörés esélye így szinte kizárt. A túlzás nélkül 
rettenetesnek mondható nyomorban két megélhetési forrás - 
egyben minta - mutatkozik: a segély és a lopás. Finomabban: 
az állami szociális ellátás, főleg a gyermekek (átlagosan öt-
nyolc) után járó családi pótlék, illetve bizonyos anyagi javak 
(tűzifa, élelem stb.) törvénytelen úton való megszerzése (az 
egykori belügyminiszter szavaival: a "megélhetési bűnözés").  
A szóban forgó vidékeken élő nem romák, akiket zömmel 
ugyancsak roppant nehéz helyzetbe hoztak a hatalmas 
gazdasági változások, jórészt elkeseredett küzdelmet 
folytatnak a - lehetőleg munkából való - megélhetésért. 
Jellemző az állás mellett vagy annak híján folytatott, 
leginkább a puszta önellátást szolgáló mezőgazdasági 
tevékenység (baromfi, krumpli, zöldség, gyümölcs stb.), főleg 
az idősebb korosztályok körében. Az imént említett lopások 
kárvallottjai főleg közülük kerülnek ki. Egészen konkrétan és 
triviálisan: az általuk művelt földből idő előtt kikapart 
krumpliról, leszedett szőlőről, az ő óljukból elvitt tyúkról, 
tojásról stb. van szó. Mindez már nem elvétve és kivételesen 
fordul elő, hanem egyre tömegesebben, rendszeresebben és 
erőszakosabban zajlik - gyakorlatilag mindenfajta reparáció, 
illetve törvényes következmény nélkül. A hatóságok 
képtelenek vele megbirkózni, ezért homokba dugják a fejüket. 
A törvénysértéssel szemben akkor lehet föllépni, ha 
szórványosan fordul elő. Ha általánossá válik, már nem lehet. 
E szabály alól ma már csak olyan döbbenetes kivételek 
vannak, mint a mezőőr által (önvédelemből) lelőtt fatolvaj 
esete, ami hirtelen éles fényt vetít a helyzet rettenetes, 
tragikus voltára.  
Ungváry Krisztián történész a tavalyelőtti olaszliszkai 
lincselés után, a környékbeli viszonyok alapos ismerőjeként, 
így összegezte a Figyelő című lapban (A mi kis falunk. 2006. 
11. 23.) az elszaporodó és elfajuló konfliktusok mögötti 
konstellációt: "Két, egymással radikálisan ellentétes 
szabályokat követő kultúra áll szemben egymással... [A 
helybeli romák] magántulajdonról alkotott fogalmai... a XII. 
század szokásaihoz közelítenek..., munkakultúrájuk a 
nomadizáló népekét idézi. A falusi földművelők kultúrája 
pedig megpróbál a kapitalista társadalmi rend szerint 
működni. A kettő között folyamatos a konfliktus, keveredés 
nincs... Két, gyökeresen más mentalitású közösség él egymás 

mellett úgy, hogy az erőviszonyok folyamatosan az egyik 
javára tolódnak el... Ma Olaszliszkán a 1778 lakosú faluból 
530-an tartoznak pontosan körülírható szociális és kulturális 
csoportba, de az általános iskolában létszámuk már 80 
százalékot tesz ki... Néhány éven belül a falu képtelen lesz 
fenntartani a ma még úgy-ahogy működő struktúráit."  
Sok-sok más faluval együtt. Az állami segélypolitika által 
felturbósított demográfiai trendek ugyanis nemcsak az etnikai 
arányokat írják át, hanem a települési intézmények működését 
is. Elsőként az iskoláét. A rendszerességre, fegyelemre, 
folyamatos teljesítményre, együttműködésre, normatiszteletre 
sajnálatos módon (ám otthoni körülményeik folytán 
szükségképpen) a legminimálisabb mértékben sem 
szocializálódott gyerekek tömeges megjelenése a 
tantermekben, a szó legszorosabb értelmében lehetetlenné 
teszi az oktatást. Ilyen méretű konfliktuspotenciál kezelésére 
sem a tanár, sem az iskola nem képes, különösen, ha nem 
számíthat az érintett szülők segítségére sem, épp 
ellenkezőleg: sok helyen már szó szerint a tanárok testi 
épsége forog veszélyben. Erre a helyzetre persze lehet okos 
szakmai ajánlásokat megfogalmazni a differenciált, 
felzárkóztató pedagógiai módszerek használatát illetően, ám a 
valóságban ezek alkalmazásának sem a pénzügyi, sem a 
szakmai feltételei nem adottak, illetve olyan tömeges és 
súlyos konfliktusokról van szó, amelyek kezelésére a szóban 
forgó metodikák optimális feltételek mellett se nagyon 
volnának alkalmasak.  
"Lesújtó a helyzet azokban az iskolákban, ahol elvileg 
integrált oktatás folyik. Egy kutatás során kiderült, hogy az 
intézmények elsősorban a többletforrások miatt vesznek részt 
a programban, amelyben még saját tanáraik sem igazán 
hisznek..." Ez az idézet a január 3-i Népszabadságból való, 
amely "Ezzel az emberanyaggal úgysem lehet" címmel, 
"Megdöbbentő felmérés az integrált oktatást folytató 
iskolákról" alcímmel számol be a roma felzárkóztatást célzó, 
kiemelt állami támogatásban részesülő tanintézmények 
"eredményeiről".  
A gyermekeik oktatása és jövője, továbbá biztonsága miatt 
aggódó (nem roma) szülők, ha csak tehetik, kimenekítik őket 
ebből a közegből: a szomszéd faluba, városba, esetleg a 
helyben létesítendő alapítványi iskolába. Az elsőként 
elhíresült jászladányi esettől a legfrissebb, faddi vagy 
kerepesi botrányig minden iskolaügy mögött hasonló dráma 
játszódik le. Az első kezelhetetlen konfliktusokat tömegesen 
követhetik majd a hasonlóak, szerte az országban.  
A szellemi és politikai életet e tárgyban uraló - elvileg 
valóban helyeselhető - felfogás határozottan ellenzi a 
szegregációt. Bizonyos kormányzati körökben még a szabad 
iskolaválasztás tilalmának bevezetése is felmerült. 
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A gyakorlatban azonban olyan helyzet alakult ki a szóban 
forgó iskolák nagy többségében, ahol a jó példa integráló, 
asszimiláló erejére épülő modell már rég nem működik, 
minthogy a perifériára szorult, s vele szemben a rossz példa, a 
deviáns magatartás került a szó szoros értelmében uralkodó 
pozícióba. Ha a kormány megfosztaná őket a szabad 
iskolaválasztás jogától, az érintett szülők okkal gondolhatnák, 
hogy az állam nemcsak cserbenhagyta őket, de ellenük is 
fordult. Nem elég, hogy adóik fejében nem biztosítja 
gyermekeik számára a rendes oktatást (a biztonságról nem is 
beszélve), de még attól a lehetőségtől is megfosztja őket, 
hogy ennek érdekében maguk vállaljanak súlyos 
pluszáldozatot. Belegondolni is rossz, milyen konzekvenciák 
levonásához vezethetne mindez.  
A szegregációs törekvések alapvető oka tehát nem a rasszista 
előítéletekben, hanem a fent leírt keserű tapasztalatokban 
keresendő. A cigányellenes indulatok kétségkívül léteznek, 
kétségkívül erősödnek. Ám a "rasszizmust" döntően kívülről 
vitték-viszik be a rendszerbe. Anélkül, hogy bármily 
értelemben közös nevezőre akarnám hozni őket, a szélsőjobb 
megbélyegzésén túl ezen a ponton kénytelen vagyok 
megnevezni azt a szellemileg, politikailag meghatározó 
pozícióban lévő felfogást (hívjuk az egyszerűség kedvéért 
balliberálisnak), amelynek a hangadói minden hasonló 
konfliktust a rasszizmus-antirasszizmus tengelyen akarnak 
lokalizálni. Ebben az egydimenziós, ezért torzító értelmezési 
tartományban a cigányság és a "többségi társadalom" adott 
csoportjai közti mind drámaibb konfliktust, valamint annak 
feloldását ugyanis félrevezető pusztán a bűnös előítéletekre, 
illetve azok megbélyegzésére, továbbá az ellenük folytatott 
aufklérista küzdelemre leegyszerűsíteni.  
Beszéljünk világosan. Könnyű olyan elvi igazságokat 
hangoztatni, hogy a cigányok s a nem cigányok között 
egyaránt vannak bűnös, illetve becsületes emberek. S hogy a 
cigányok által elkövetett bűncselekmények jelentős része 
ugyancsak cigányok ellen irányul. Persze, ez igaz. 
Olyannyira, hogy a szörnyű uzsorakamatra kiadott kölcsönök 
maffiamódszerekkel való behajtása nyomán, valóban 
döbbenetes uralmi viszonyok osztják meg a szóban forgó 
közösségeket. A segélyek a szociálisan rászoruló, nyomorgó 
romák kezéből az átvétel után sok helyen a szó szoros, 
legszorosabb értelmében azonnal átkerülnek a (szociálisan rá 
nem szoruló) roma maffiózók kezébe, hiteltörlesztés címén. 
Megélhetési forrásul a nyomorgók számára így az 
uzsorakamatra fölvett újabb hitel marad. Az állami segélyezés 
a valóságban gyakran a legkevésbé sem a célszemélyek, 
jelesül a kilátástalan helyzetű romagyerekek életkörülményeit 
javítja, de az állam (s a derék antirasszisták) erről nemigen 
akarnak tudomást venni.  
Ez a szemellenzős magatartás nem oldja, hanem növeli a bajt. 
A szóban forgó vidékek falusi közösségeinek viszonyát 
ugyanis nem lehet úgy leírni, mint az agresszív, rasszista 
többség és a védtelen, kiszolgáltatott kisebbség konfliktusát. 
Ungváry Krisztián pontosan vázolja a szemben álló felek 
pozícióját, illetve egymással, a törvényekkel és az erőszakkal 
való kapcsolatukat. A romák esetében így fogalmaz: "Az 
alkotmányos jogok kapcsán az a tapasztalatuk, hogy azok 
csak papíron léteznek, a jogrendszert semmire sem tartják, 
ezért gyakran nyúlnak az önbíráskodás eszközéhez, annál is 
inkább, mert vesztenivalójuk kevés." A másik oldalon: "A 
'gádzsók' (a nem cigányok) tapasztalata az, hogy a cigányok 
munkakultúrája általában alkalmatlan arra, hogy együtt 
dolgozzanak velük. Élősködőknek tartják őket, szenvednek 

attól, hogy az 'együttélés' állandó vagyoni károkat okoz nekik, 
és dühüket adott esetben rasszista megnyilvánulásokkal 
vezetik le - a cigányokat diszkriminálják. Megpróbálnak 
minden lehetséges alkalommal elkülönülni tőlük. Külön 
frusztrálja őket az a körülmény, hogy a jogszolgáltatás 
teljességgel képtelen megvédeni személyi és vagyoni 
biztonságukat. Önbíráskodni csak ott tudnak, ahol jelentős 
többségben vannak, egyébként inkább elmenekülnek."  
Olaszliszkán messze túlmutató érvénnyel idézhető, hogy 
"sajnos a helyzet sokkal rosszabb, mint ahogyan azt a magyar 
sajtó tálalja. Igaz ugyan, hogy a faluban mindenki fél, de a 
fehérek nem a szkinhedektől, hanem a romáktól, olyannyira, 
hogy még az is felmerült, gyűjtést rendeznek a bőrfejűeknek, 
hogy jöjjenek a faluba rendet tenni..."  
Itt kerül a képbe a Jobbik és a Magyar Gárda. Az előbbi 
kezdettől fogva markánsan arra törekedett, hogy exponálja 
ezeket a problémákat, s hogy "megoldást" kínáljon rájuk. 
Zömmel és lényegében elfogadhatatlan, undorító, 
kontraproduktív "megoldást". Az indulatok rasszista 
felszításával járó újnáci önbíráskodást, ami rövid távon is az 
erőszak eszkalálódásával, polgárháborús állapotokkal 
fenyeget. Amelynek elfogadására a törvényes védelem 
hiányát észlelő, kétségbeesett, nem roma helyiek hajlanak, sőt 
azt - ha nyíltan nem is merik bevallani - igénylik és várják. 
Nem sejtvén, hogy alighanem a végzetet hívják ki maguk 
ellen. Hogy a fekete maskarások egy-egy színpadias 
erődemonstráció után - jobb esetben - elmasíroznak, az ő 
bajaik viszont - hatványozottan - megmaradnak.  
Rosszabb esetben elszabadul a pokol. Ha például valóra válik 
a HVG főszerkesztőjének, Réti Pálnak (Igazolatlan hiányzás, 
2007. 12. 15) az óhajtása, akit "tatárszentgyörgyi cigányként", 
mint mondja, csak egy dolog nyugtatna meg: "ha a 200 
egyenruhást 2000 nem egyenruhás fogadta volna" a falujában.  
Én meg azt mondom: ettől mentsen meg minket az Isten.  
De ő is csak úgy menthet meg, ha magunk megpróbálunk 
kilépni azokból a hamis panelekből, amelyekben ez az egész 
diskurzus folyik. Ám ha a romaügyben beindult életveszélyes 
neonáci masírozásra továbbra is csak a szokásos antirasszista 
ráolvasás lesz a válasz - netán valami ellenkező előjelű 
aktivizmus -, annak beláthatatlan következményei lesznek. 
Előbb, mint gondolnánk.  
A jobbik esetben is annyi, hogy a Jobbik támogatottsága 
hamarosan - a baloldalt és a Fideszt egyaránt - meghökkentő 
magasságokba fog emelkedni. Mert tudnunk kell: a 
magyarországinál jóval demokratikusabb viszonyokkal bíró 
nyugati országokban is húsz szálalék körüli támogatottságot 
képesek elérni a hasonló szélsőséges pártok. Azok, amelyek 
radikális válaszokat kínálnak az ottani súlyos és mély - az 
állam, illetve a 
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mainstream politikai szellemiség által ott is sokáig 
szőnyeg alá söpört, illetve téves vagy hamis módon 
kezelt - etnikai és civilizációs jellegű konfliktusokra, 
melyek ott a bevándorlásból eredően keletkeztek. S ahol 
az együttélés súlyosbodó terheit elviselni kénytelen - 
eredendően korántsem raszszista - polgárok idővel 
szintén fogékonyakká váltak a szélsőséges politikai 
ajánlatokra.  
A Magyar Gárdát jó esetben be lehet, s ha lehet, akkor 
be is kell tiltani. A baj azonban, aminek az "orvoslására" 
létrehozták, megmarad, sőt hatványozódik. Ismét 
Ungváry Krisztiánt idézem, aki így zárta cikkét: "Ne 

legyenek illúzióink. A konfliktus minden jel szerint 
feloldhatatlan... A kialakult helyzet legfőbb felelőse 
nem más, mint a magyar állam. Rossz segélyezési 
politikájával, a szociális támogatások helytelen 
osztogatásával maga növeszti naggyá az egyébként is 
kezelhetetlen problémát."  
Amiről minimum beszélni kellene.  
Az eddigiektől eltérően: nyíltan és őszintén.  
Ehhez azonban sürgősen ki kellene venni a fejünket a 
homokból.  
Illúzióim persze, nekem sincsenek.  

 

Dr. Bársony János: Ideje van a változásnak!  -  Népszabadság, 
2008. január 31. 
 

Talán kicsit távolról kezdem a hozzászólásomat a Debreczeni 
József által fölemlített problémákhoz és fölállított tézisekhez 
(Fejek a homokban, január 12.), de ígérem, hamar elérkezünk 
a jelenhez.  
Mária Terézia császárnő röghöz kötő rendeletei óta a falu 
rendi társadalma a falusi cigányságot általában alávetett 
jöttmentnek tekintette, akinek nem volt jobbágytelke, 
tulajdona, tartaléka, ki volt szolgáltatva a falu könyörületének 
és a hatósági erőszaknak. Ugyanakkor az egyes roma és nem 
roma családok között kialakult patriarchális, alá-
fölérendeltségen alapuló kapcsolatok állandó 
munkamegosztási, hitelezési, támogatási és munkacsere-
szimbiózist alakítottak ki közöttük. Mindezek alapján a 
paraszti hagyomány részévé vált a romákkal szembeni 
felsőbbrendűség-tudat és az ezt támogató előítélet-rendszer.  
Az iparosodás fölbontotta ezeket a rendi viszonyokat. A 
szocializmus idején a volt parasztok és cigányok egy sorba 
kerültek segédmunkásként a városi építkezésekre, gyárakba 
vagy a szövetkezetekbe. A jogegyenlőség propagandája és a 
viszonylagosan egyenlő proletárhelyzet a romák tudatában is 
megérlelte az emancipáció, a jogegyenlőség igényét.  
A rendszerváltást kísérő gazdasági válság és a 
szerkezetátalakítás viszont hazaküldte a városokból a roma és 
nem roma segédmunkások tömegeit, akik versenyképtelen 
helyzetbe kerültek. A romák kimaradtak annak idején a 
földosztásból, így most a kárpótlásból is. Kimaradtak egykor 
a "nép fiait" fölkaroló mobilizációs akciókból, pl. a népi 
kollégiumokból is.  
A rendszerváltás után eltérő történelmi útjuk következtében 
nem jutottak termelőeszközhöz, általában nem rendelkeztek 
pénztőkével, képzettségi tőkével, információs tőkével, 
kapcsolati tőkével. A rendszerváltás viszont propagandájában, 
kommunikációjában megerősítette az emberi méltóság, az 
emberi jogok képviseletét, amelyek szemben állnak a rendi 
típusú alávetettséggel. Tehát a falusi romák nagy tömegeinek 
életviszonyaira újból a kiszolgáltatottság és a 
létbizonytalanság lett jellemző, de a rendi típusú alávetett 
helyzetet már természetellenesnek tartották, miközben 
környezetük tudatában ez az igény megerősödött újbóli 
lecsúszott helyzetük láttán.  
A kérdés az, hogy visszaépülnek-e a múlt század elejére még 
jellemző rendi alá-fölérendeltségi viszonyok (tűzzel, vassal és 
könnyel), avagy bekövetkezik, folytatódik a falusi cigányság 
emancipációja, a cigányság behozza történelmileg kialakult 
hátrányait, versenyképes tudást szerez, tőkéhez jut, 

megerősödik a középosztálya, leszakadottjai kapaszkodókat 
találnak a munka, a vállalkozás és a versenyképesség felé.  
 
Az optimista válasz is csak az lehet, hogy mindkét útra 
jelentős tömegek léphetnek, nem lesz kizárólag fekete vagy 
fehér az eredmény. Munkamegosztási szempontból mindkét 
utat integrációnak lehet nevezni, az egyiket egy feudalisztikus 
viszonyba, a másikat a modern kapitalizmusba. Kérdés, ki 
akar újból rendi típusú Magyarországot.  
A magyar fasizmus, a nyilasmozgalom volt az, amely a 
magyar nemzet fogalmát nem nemzeti-közösségi, hanem faji, 
egyben felsőbbrendűségi alapon határozta meg, fajvédelmi 
háborút hirdetve az alsóbbrendűnek, élősködőnek, 
kártékonynak hirdetett zsidók, cigányok, nemzetiségiek ellen. 
Az újnyilasok Magyar Gárdája épp így felsőbbrendűségi 
tudattal igyekszik megfélemlíteni, idegenné, kártékonnyá 
minősíteni roma honfitársainkat. Nem általában a - minden 
embert joggal irritáló - bűnözés, hanem külön a 
"cigánybűnözés" ellen vonulnak harcba - bűnözőkkel 
soraikban.  
 
A bűnözés a kriminológia tudománya szerint társadalmi 
tömegjelenség, az emberiség kultúrájának sajnálatos 
velejárója. Kiváltó okai között individuális tulajdonságok és 
társadalmi konfliktusok egyaránt találhatók. A bűn elkövetése 
személyes döntések láncolatának az eredménye. Így a 
bűnelkövetés személyes felelősség. Nem köthető népekhez, 
nemzetekhez, bőrszínhez. Konkrét egyének konkrét bűnéért 
nem állapítható meg kollektív felelősség. A polgári 
társadalom és jogrend egyaránt elutasítja az ilyen nézeteket. 
(Ezért ítéljük el pl. a magyar- és németellenes benesi 
dekrétumokat.) Nincsenek bűnös népek, nemzetek, csak 
konkrét bűnelkövetők (és értük felelős konkrét emberek, 
cinkosok) vannak. Az újnyilasok tehát a polgári jogrendet és 
társadalmat tagadják a kollektív bűnösség és felelősség 
tételezésével, és a jogrend helyett a megfélemlítést, a terrort 
(a vétlenekkel szembeni, felelősség nélküli, "elrettentő" 
erőszakot) képviselik.  
 
Nem értek egyet Debreczenivel abban, hogy a gárda elleni 
fellépés esetén elszabadulna a pokol. A jogállam keretei 
között minden demokratának és jó érzésű embernek fel kell 
lépnie a társadalom békéje védelmében. Úgy, ahogy 
Debreczeni is tette korábbi cikkeiben.  
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Az ország több mint háromezer települése közül kb. 
kétezerben élnek cigányok. A roma lakosság néhol 
közösségeket alkot, néhol szórványszerűen, szűkebb családi 
körökben él. A települések legnagyobb részében a romák 
általában szociálisan erősen rétegzettek. Vannak 
gazdagabbak, gazdaságilag jól integrálódott 
középosztálybeliek, vannak tisztes szegénységben élők, és 
vannak nagyon szegény, munka nélküli leszakadottak. Ez 
utóbbi csoportban a romák erősen fölülreprezentáltak. A 
települések roma lakóinak sorsát (is) jelentősen befolyásolja 
lakóhelyük földrajzi elhelyezkedése, etnikai arányai, 
kulturális hagyományai, a romák és nem romák 
együttélésének története, konfliktusai. A szerencsésebb 
gazdasági helyzetben lévő és/vagy a hagyományosan 
együttműködő települési közösségek jobb helyzetben vannak, 
mint a válságövezetben élő és/vagy sok kezeletlen konfliktust 
(holokauszt, erőszakos telepdózerolás, kollektív megtorlások, 
nyílt faji megkülönböztetés, maffiás bűnözés stb.) magukkal 
hurcoló közösségek. Az etnikai arányok és ezek változásainak 
sebessége az alkalmazkodóképesség szempontjából 
jelenthetnek különbségeket. Szinte mindenre és mindennek az 
ellenkezőjére is lehet példákat mutatni, akár 10-15 
kilométeren belül. A települések legnagyobb részében a 
konfliktusok mindenesetre kezelhetők. Egyelőre.  
A helyi szintű konfliktusok távlatos kezelése csak 
esélykiegyenlítő, központi gazdaság- és település-politikával, 
az etnikailag semleges jogállam intézményeinek és 
tekintélyének erősítésével, a szociálisan ellehetetlenültek 
segélyezésével és egyben (!) felzárkózási esélyek, 
munkaalkalmak, színvonalas képzés biztosításával, a helyi 
konfliktusok partneri, együttműködő rendezésével és az 
előítéletek oldásával lehetséges. A gyűlölködés, a 
megfélemlítés, a bűnbakkeresés, az erőszak, a semmittevés, a 
problémák szőnyeg alá seprése, a bezárkózás nem megoldás.  
Debreczeni kifejezetten a cigányokról írja, hogy a rettenetes 
nyomorban két megélhetési forrás mutatkozik számukra: a 
segély és a lopás. De mitől mutatkoznának más lehetőségek 
egy nem cigány számára? Nem a nemzetiségi hovatartozástól, 
hanem a helyzettől függ, hogy milyen lehetőségek 
mutatkoznak. Bizony a szélső szegénységben élő, leszakadt 
társadalmi csoportok gondja volt régebben is, az ma is a 
lehetőségek ilyen szűkössége. Persze nem csak a szegények 
lopnak, legfeljebb ők gyakrabban és egyszerre sokkal 
kevesebbet. Más, sokkal jövedelmezőbb bűnökből viszont a 
gazdagabbak veszik ki jobban a részüket (pl. az 
adócsalásból).  
Debreczeni szerint a cigányoknak sajátos munkakultúrájuk, 
tulajdonfölfogásuk lenne, és speciálisan az ő gyerekeik 
lennének, akik "rendszerességre, fegyelemre, folyamatos 
teljesítményre, együttműködésre, normatiszteletre a 
legminimálisabb mértékben sem szocializálódtak".  
Nos, a magyarság és a cigányság 600 éve él együtt. 
Kultúrájuk döntő része közös, sok-sok azonossággal, 
hasonlósággal. Nem beszélhetünk a cigány kohász, bányász, 
orvos "eltérő munkakultúrájáról", de a segédmunkáséról vagy 
a munkanélküliéről sem úgy általában. A tulajdonhoz való 
viszony sem nemzetiségi sajátosság. Van, aki lop, és van, aki 
nem, a cigányok és a gádzsók között egyaránt. A szegények 
között persze arányaiban több cigány van. A gyermekek 
szocializálását a család, a környezet és a nevelés intézményei, 
az óvoda és az iskola együttesen végzi. Sok helyen 
harmonikus folyamatként, sok helyen konfliktusokkal. A 
magyar iskolarendszer követelményei mára erősen 

középosztály-centrikusakká váltak, így nagy a konfliktus a 
szegény gyermekek oktatása körül. Ezt a konfliktust sem 
helyes etnicizálni, de sok helyen ez történik. Közben pedig 
tudható, hogy rengeteg cigány család kiválóan látja el 
szocializációs funkcióit, és sok iskola jó partnerként, 
eredményesen segíti ezt. Tudnunk kell, hogy az utóbbi húsz 
évben megszázszorozódott a felsőoktatásban tanuló cigányok 
száma (habár még mindig igen kicsi ez a szám).  
A békés cigány-magyar együttélésnek nincs tisztességes 
alternatívája. Közös a múltunk, a jelenünk, és a jövőnk is 
összekötődik. Közös a felelősségünk hazánk s a következő 
generációk boldogulásáért, békéjéért, országunk 
versenyképességéért, modernizációjáért, emberséges 
közállapotaiért.  
 
Nem nyugodhatunk bele, hogy egyes területeken tömeges a 
nyomor és a kilátástalanság. Abba sem, hogy cigány 
polgártársainkat arányaiban ez sokkal nagyobb mértékben 
sújtja. Nem nyugodhatunk bele abba sem, hogy oktatási 
rendszerünk nem eléggé alkalmas a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére. Az integrált oktatás 
feladataihoz kevés a pénz, a felkészültség és az elszántság. 
Nem nyugodhatunk bele abba sem, hogy jogállamunk 
gyenge, sokszor rosszul funkcionál, terjed az önbíráskodás, 
jelentős a bűnözés.  
A nyomor ellen esélyteremtéssel kell küzdeni elsősorban, 
nem csak "okosabb" segélyezési politikával, mert abból okos 
nemigen létezik. Meg kell teremtenünk polgáraink számára a 
létbiztonság, a munkához jutás és a lakhatási biztonság 
minimális, elérhető feltételeit. Az integrált oktatáshoz pénzt, 
(tovább)képzést, hatékony ellenőrző, mérőrendszert kell 
biztosítani, és világos felelősségi viszonyokat kell teremteni. 
Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolatokat meg kellene 
erősíteni. Nemkülönben az élet, a vagyon és az emberi 
méltóság védelmét.  
 
Debreczeni úgy gondolja, hogy a "ballib" értelmiség nem 
látja az igazi társadalmi problémákat a cigánysággal 
kapcsolatosan. Ebben téved.  
 
Éppen a cigányság gondjain keresztül lehet a legjobban 
rálátni hazánk, nemzetünk legfontosabb konfliktusaira és 
tennivalóira. Itt a legszembetűnőbb a nyomor, a szegénység, a 
jogállam gyengesége, a bűnözés, az elmaradottság, a forrás- 
és tőkehiány. Itt nincsenek tompító effektusok. A rasszizmus 
és az előítéletek felerősítik a meglévő bajok tüneteit. 
Nyilvánvalóbbá teszik a létező problémákat. Éppen nem a 
problémák etnicizálása, a rasszizmus-antirasszizmus 
dimenziójának a kiemelése, hanem a bajok gyökereinek, 
okainak a feltárása és a megoldás keresése jellemzi azokat a 
"ballib hangadóknak" vélt embereket, akik a leggyakrabban 
és 
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legkomolyabban szólalnak meg ebben az ügyben. Kár, 
hogy Debreczeni az ő írásaikkal még nem találkozott.  
Más kérdés persze az, hogy a mindenkori politikai 
hatalom mennyire veszi komolyan a tudomány, az 
értelmiség és a "szakma" jelzéseit. A politika a 
különböző érdekcsoportok küzdelméről, 

kompromisszumairól is szól a közforrások elosztása 
körül. Bizony érdekcsoportként eddig nagyon 
gyengének bizonyultak a szegények is, a cigányok is és 
a bajokat látó értelmiségiek is.  
Ideje van a változásnak! 

A szerző kisebbségkutató  
 

Tamás Pál: Rengés-előrejelzés  -  Népszabadság, 2008. február 7. 
 

Minden nagy konfliktusnak van életgörbéje. Simább 
együttélési szakaszokat drámaibb összecsapások követnek, s 
viszont. Az országos konfliktustérképeken - ilyeneket már jó 
évtizede próbálunk készíteni - a romaügy a 90-es évek végén 
jelenik meg a legnagyobb konfliktusok között. Egy 
folyamatosan magas hőfokú, de nem lángoló konfliktus helyi 
ügyként hirtelen belobbanhat, s a helyi tüzek kiszoríthatják a 
konfliktust a kezelhetőség sávjából országos szinten is. Akkor 
pedig a konfliktus kezelésére már nem lehet azt ajánlani, hogy 
tegyük ugyanazt, csak jobban, elszántabban, több forrást 
bevonva.  
Nem is olyan régen, magam is azt hittem, hogy a 
társadalomban a nagyobb figyelmet, erőösszpontosítást a 
roma csoportok elkeseredése fogja kiváltani. Az, hogy egy 
részük kitörési pontokat nem észlelvén radikalizálódik. Ennek 
lehetnek drámai jelenségei is. De az "éles" helyzet akkor majd 
kikényszeríti a feloldó, kiegyenlítő állami politikákat és azok 
nagyobb társadalmi elfogadottságát is. E modell amerikai 
fekete-fehér kapcsolati sémákat erőltetett rá akaratlanul és 
tévesen a magyar helyzetre.  
Nekem Debreczeni cikke (Fejek a homokban, január 12.) 
arról szól, hogy nem a roma türelmetlenség, hanem a többségi 
reakciók változásai robbanthatják be a helyzetet. Nem a 
romák problémaérzékelése változik meg váratlanul, hanem az 
együttélés kialakult formáit fontos helyi többségi csoportok 
mond(hat)ják fel egyre több helyen. Egyes településeken az 
iskola válik az "többségi ellenállás" legfontosabb színterévé. 
Máshol a helyi szociális ellátás mikéntje. Vagy az utca. A 
helyzetnek nem kell abszolút értelemben romlania. Elég, ha 
egy adott feszültségszintet valamelyik oldalon markáns 
csoportok már nem akarnak tovább elviselni. Függetlenül 
attól, milyen strukturális egyenlőtlenségek hozták azokat 
létre. Vagy hogy történelmileg ki, mennyire felelős értük.  
Léteznek korai konfliktusészlelési módszerek, amelyek, ha 
nagy hibahatárral működnek is, de sok helyen valamit 
segítettek. Ilyeneket itt is működtetni kellene.  
A "romakérdéstől" függetlenül is erősödni látszik két-három 
olyan tendencia, ami az eddigi támogatási politikák 
működtetését megnehezítik.  

1. Nő a szegregáció iskolázásban, életvitelben, 
lakómódokban. Nem feltétlenül az etnikai másság kezelésére 
gondolok. A felekezeti iskolák, óvodák, a lakóparkok, a 
szabadidős lehetőségek "másféléket" kirekesztő hálózatai 
elkerülhetetlenül elszaporodnak egy egyenlőtlenül 
modernizálódó társadalomban, ahol az emberek csak a 
hozzájuk hasonlók társaságában, a saját kulturális mintájukon 
belül érzik magukat biztonságban, vagy csak egyszerűen jól. 
Ha egyébként a pluralitás szépségére hivatkozva végül is 
elfogadjuk a szegregációt, nehezen tudjuk elmagyarázni, hogy 
éppen itt ez mégsem lehetséges.  
2. Az emberek szükségszerűen túlélési hálózatokba 
rendeződnek, ha bizalmi szintjük nemcsak az állam, hanem a 
piaci és érdekképviseleti szereplők iránt is alacsony 
(márpedig a vizsgálatok szerint Európában az egyik 
legalacsonyabb). Az állami, vagy hivatalos gazdasági szint 
alatt kezdenek igen elemi szinteken szerveződni. S az ilyen 
szerveződések közé tartozhat szélső esetben sajnos az 
önbíráskodás is.  
3. A politikai kommunikáció zajszintje szinte kibírhatatlan. 
Csak az mondhatja el a saját ügyét, aki a másikat túl tudja 
kiabálni. Vagy a másikénál drámaibbnak ábrázolja. Elindul 
egy hol tudatos, hol véletlenszerű verseny a nyilvánosságban 
a problémák megjelenítéséért. Magas izzású konfliktushoz 
kapcsolva biztosan országos problémaként tudom 
forgalmazni a saját ügyemet. S ezzel sokan könnyelműen 
játszani kezdhetnek. Nemcsak a szélsőjobboldal, hanem helyi 
politikusok, regionális lobbik, érdekszövetségek is. Ugye, 
ahol nagyobbak a bajok, ott kezelésükre könnyebben és több 
pénz szerezhető a központokból. Csak azután a 
versenymodell kicsúszik kitálalóik kezéből.  
Ez a helyzet nem csupán a hosszú távú 
egyenlőtlenségkezelési politikák felülvizsgálatát követeli. Azt 
is. De itt már nem előítéletek kezeléséről, hanem nyilvánvaló 
politikai konfliktusról van szó. Ami a hosszú távú politikák 
sikeres folytatását is befolyásolhatja. Hiszen, ahhoz közelítő 
konszenzus kellene arról is, hogy mennyit költhet a 
mindenkori kormányzat társadalmi kiegyenlítésre. S 
mostanában a többség mintha egyáltalán nem szeretne többet. 
A szerző szociológus  

 

Debreczeni József: Nyíltan és őszintén  -  Népszabadság, 2008. február 9.  
 

Előző írásom (Fejek a homokban) erős visszhangot vert. 
A Népszabadságban közölt válaszok többsége támadja 
az általam leírtakat. Mint hamarosan látni fogjuk, 
valójában: az általam le nem írtakat. (A támadások 
hevességét jelzi a Tamás Tibor által jegyzett - csak 
online kiadásban olvasható - írás beszédes címe: 
Debreczeni József ledorongolóinak.)  
A "ledorongolók" némelyike rasszizmussal vádol. "A 
munkakultúra homályos fogalmára faji alapon 
hivatkozik a szerző" - írja dr. Borovszky Tímea (A 
nyomor nem válogat), mintha valamely náci ideológusról 

értekezne. (Állítása legföljebb egy efféle - tőlem 
származó - idézet birtokában volna helytálló: "a 
cigányok vérében van a lustaság".) A Roma Integrációs 
Titkárság vezetője leírja még:  
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"Debreczeni... lényegében a cigánybűnözés fogalmát igazolja, 
s ennyiben a Magyar Gárda érvelését erősíti... tulajdonképpen 
a szélsőségesek álláspontját védelmezi". "A töprengő 
értelmiségi álarca mögé bújva, voltaképpen megerősíti a 
rasszista előítéletek alapjául szolgáló legközönségesebb 
sztereotípiákat." Ez már Erős Ferenctől való (Pusztán ürügy a 
"romaügy"), aki szintén hozzáteszi: "az általa hirdetett 
defetizmus... végső soron a Gárda igazolásául szolgálna".  
Cikkemben az őszinte beszéd és a problématisztázás gátjaként 
jelöltem meg azt a fölfogást, "amelynek hangadói minden 
hasonló konfliktust a rasszizmus- antirasszizmus tengelyen 
akarnak lokalizálni". Révész Sándor (Homok a fejekben) 
szigorúan megrótt ezért, mondván: "Debreczeni... egyetlen 
ilyen ťhangadótŤ sem nevez meg, állításának alátámasztására 
egyetlen idézetet sem hoz. Nincs is honnan." Nincs? Talán 
nem vette észre: az általa szerkesztett rovatban most közölt 
párat: az imént idéztem belőlük. Idézek még bőven - tőle is. 
Mert bizony másik két válaszcikk szerzője - ő maga és dr. 
Bársony János (Ideje van a változásnak!) - szintén ezt a 
fölfogást képviseli, bár áttételesen. Ők nem rasszistáznak 
direktben, de jelzik: elfogadhatatlanul gondolkodom. Bársony 
így osztja az észt: "a bűnelkövetés személyes felelősség. Nem 
köthető népekhez, nemzetekhez, bőrszínhez. Konkrét egyének 
konkrét bűnéért nem állapítható meg kollektív felelősség... 
Nincsenek bűnös népek..." Mintha én bőrszínről, kollektív 
felelősségről vagy bűnös népről írtam volna. Ugyan már! 
Révész is a szövegemről startolva mondja: "ha valaki legális 
forrásból nem tudja fenntartani magát és családját, akkor 
illegálisból fogja... de ez... nem romaspecifikus igazság... 
bajok vannak azzal, ha... 'a' romákat vádolják 
bűnelkövetéssel". Na és a szokásos lózungok: "aki lop, az lop, 
aki nem, az nem, akár magyar, akár roma... ha közösséget 
minősítenek tolvajnak... rágalmazzák őket, ami aljas dolog". 
Persze, de mi köze ennek az én szövegemhez? Révész más 
esetekben (tolvaj politikusok, szegényparasztok, cselédek) 
furcsamód nem tekinti aljasnak az általánosítást. Kajánul idézi 
Illyéstől az uradalmi cselédek karakterológiáját: "semmijük 
sincsen, így... magyarán szólva, lopnak, mint a pinty. 
Társadalomtudományosan szólva... atavisztikus klánszellem 
vezérli őket..."  
Akkor most hogy van ez? Léteznek társadalmi csoportok 
(szociális helyzetük és tradícióik által meghatározott 
szubkultúrák), amelyekben a lopás tipikusnak, gyakorinak, 
jellemzőnek mondható, vagy nem léteznek? Léteznek - kivéve 
a romákat? Aki a "romabűnözés" szót használja (én nem 
tettem!), az tényleg ezt mondja: "a romák bűnözők"? De ha 
így van, akkor a "fiatalkorú bűnözés" mért nem jelenti azt, 
hogy "a fiatalok bűnözők"? Komolyra fordítva: szerintem, 
akik a politikai korrektség jegyében letagadnak (egyes 
vidékeken napi empirikus tapasztalatként jelentkező) elemi 
tényeket, s egy kriminológiai értelemben indokolt 
megnevezést (használja bárki, bármilyen szándékkal) 
rasszistának bélyegeznek, azok - Illyéssel szólva - elfedik, 
ezért növelik a bajt.  
Ezt teszik azok is, akik hamisan értelmeznek tisztességesen és 
világosan megfogalmazott mondatokat - ahogy esetemben 
tették. Mert hamis az az állítás, amely szerint "Debreczeni 
kifejezetten a cigányokról írja, hogy a rettenetes nyomorban 
két megélhetési forrás mutatkozik számukra: a segély és a 
lopás" (Bársony). Cigányokról írtam, de nem a cigányokról! A 
névelő - egyetlen betű - itt világokat választ el egymástól. A 
léte vagy a hiánya írói tisztesség és emberi becsület dolga. 
Hamis továbbá, hogy szerintem "minden romára egységesen 

érvényes a hiányos munkamorál, valamint a tulajdonhoz való 
sajátos viszony" (Mohácsi Erzsébet: Válasz Debreczeni 
Józsefnek). Nem írtam, nem írok, nem gondolok ilyet - 
kikérem magamnak. Azt se írtam, hogy "a hazai cigányság 
zöme" segélyből és lopásból él (Borovszky).  
Aki pontosan és tisztességesen akar írni, annak pontosan és 
tisztességesen kell olvasnia. Ezt írtam: "A modernizáció... 
tömegesen söpörte ki a... piacról azokat a képzetlen, 
munkakultúrájukat tekintve is problémás rétegeket, amelyek 
közé a hazai cigányság zöme is tartozott. A Kádár-rendszer 
utolsó évtizedeiben a munkaképes korú romák több mint 
hatvan százaléka állt alkalmazásban, napjainkra ez az arány 
húsz százalékra csökkent. Egyes vidéki válsággócokban nulla 
százalékra. Az állandósult tömeges munkanélküliség a szűk 
két évtized alatt is óriási anyagi, életformabeli, mentális, 
kulturális és morális romlást idézett elő a szóban forgó cigány 
közösségek körében. Az új generációk ezekben a 
válsággócokban már úgy nőnek föl, hogy jószerivel semmiféle 
tapasztalatot nem szereznek a munkás életforma 
vonatkozásában" (utólagos kiemelések). Ezek alapján - korrekt 
olvasás, korrekt írás esetén - képtelenség a fentebb idézett 
általánosításokkal és "faji alapon" álló szemlélettel vádolni. 
Sajátossá tette a vitát, hogy két rovatban - a Hétvégében és a 
Fórumban - zajlott. Révész Sándor az egyikben vitázó félként, 
a másikban szerkesztőként szerepelt. Márpedig egy fenékkel 
nehéz két lovat rendesen megülni. (Révész Sándor reagálását 
Debreczeni József írására azért jelentettük meg a Hétvégében, 
hogy elválasszuk Fórum rovatbeli szerkesztői munkájától - a 
szerk.)  
Révész három pontba sűríti kifogásait. 1. Semmivel se tudom 
(nem is lehet!) igazolni a közbeszédet romaügyben domináló 
balliberális szellemiséggel szembeni kritikámat; 2. negligálom 
a romaüggyel "komolyan foglalkozók" álláspontját; 3. semmit 
sem írok arról, mit kellene tenni a javulás érdekében.  
Kezdjük a végén. Előző írásom célja nem volt több (sem 
kevesebb!), mint exponálni azt a drámai problémát, ami a 
Magyar Gárda föllépése s az azt követő reakciók mögött 
valóságosan és fenyegetően létezik. Tamás Tibor és Vay 
Ádám (Magyar vagyok, nem gárdista) - s még sokan mások, 
akik nem írtak cikket a Népszabadságba - értették ezt. Nem 
volt (nem lehetett) ambícióm a romakérdés átfogó elemzése, 
ezért sem utaltam a téma általam is nagyra becsült kutatóira. 
Amikor "hangadókról" írtam, álmomban se gondoltam Bíró 
Andrásra, Ferge Zsuzsára, Kemény Istvánra, Ladányi Jánosra - 
Révész itt félrevitte a vitát.  
Hogy segítsek visszabillenteni, kielégítem a hiányérzetét: 
ideiktatom, mit tartok a romaprobléma kezeléséről. Meg fog 
lepődni, ez így összegezhető: "A konfliktusok élesedni fognak, 
egyre több tragédiához vezetnek, s a helyzet... javításának a 
költségei egyre magasabbak lesznek. 
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Ha nincsenek összetett, átgondolt cselekvési tervek, melyek a 
szocializációs intézményektől, a családgondozástól az 
egészségügyön és a térségi rehabilitáción át a lakhatásig és a 
foglalkoztatásig minden dimenziót átfognak, s e programok 
végigviteléhez nincsenek források és politikai elszánás, akkor 
katasztrofális helyzet alakul ki."  
Igen, ezt ő írta, én pedig egyetértek minden szavával! Rosszul 
olvasta előző cikkemet, ha azt olvasta ki belőle, hogy mást 
gondolok, mint öt éve, és hogy sokallom a problémák 
kezelésére fordított pénzeket. Épp ellenkezőleg: nekem is 
meggyőződésem, hogy amit a rendszerváltozás óta az egymást 
váltó kormányok, a politikai elit, összegezve: a társadalom 
anyagi és szellemi erőforrásai fölött rendelkezéssel és 
befolyással bírók megtettek a cigányság vészesen leszakadó, 
és elnyomorodó rétegei, illetve az ebből származó bajok 
kezelése érdekében, az kevés. A ráfordítások felől nézve 
soknak tűnhet, az eredmény(telenség) felől nézve azonban 
kevesebb a semminél.  
Hogy a romaügy kezelésére fordítandó - mértani haladvány 
szerint növekvő - anyagi és szellemi erőfeszítéseknek nincs 
alternatívájuk, abban biztos vagyok. Hogy mindez (ha 
realizálódik) mennyire lehet eredményes, továbbá, hogy 
egyáltalán milyen természetű eredményeket remélhetünk, 
abban bizonytalan. A roma társadalom maga is rétegzett 
földrajzilag, etnikailag, szociálisan, kulturálisan. Egy 
töredékük fölemelkedett az elitbe, illetve a középosztályba; a 
zömük változatos életstratégiákkal és eszközökkel küzd a 
teljes lecsúszás ellen; legalább egyharmaduk viszont végletes, 
kilátástalannak tetsző nyomorba süllyedt. Leszakadt, 
gettósodott, kriminalizálódott; kvázi társadalom alatti és 
törvényen kívüli státusba került. Ők azok, akik a már említett 
válsággócokban lényegében segélyekből és törvénytelenül 
szerzett javakból élnek. Egyfajta etnikai szubkultúrát, sőt 
ellenkultúrát alkotva: elutasítván a környezet, a "többségi 
társadalom" írott és íratlan normáit, kirekesztve és 
kirekesztődve, áldozatként és bűnösként. Az ő 
asszimilációjukra, integrációjukra vagy akár csak a velük való 
egymás mellett élésre ma alig látszik esély. A probléma 
bővítetten termelődik újra, és drámai módon eszkalálódik.  
A válságkezelés politikai feltételei hiányoznak. Nem csak 
arról van szó, hogy a parlamenti pártoknak nincs stratégiájuk a 
romakérdésről. Hogy törekvéseik rövid távú szavazatszerző 
taktikák alkalmazásában merülnek ki. Hanem arról, hogy a 
pártpolitika jelen háborús világában ilyen stratégiák 
meghirdetésének, egyeztetésének és beindításának a 
legelemibb feltételei is hiányoznak. Ehhez nemcsak békés 
viszonyokra, de a békés verseny erőteljes korlátozására és 
óriási konszenzuskészségre volna szükség. A többszörösére 
annak, mint amit az egészségügyi vagy a nyugdíjreform 
igényelne! Hogy magyarul mondjam: a romakérdés kezelésére 
fordítandó irgalmatlan erőfeszítéseket és áldozatokat a 
pártoknak közös erővel kellene - ha másként nem megy - 
lenyomniuk a többségi társadalom torkán. Erre belátható ideig 
semmi esély. Ez azért tragikus, mert a többségi társadalomnak 
- amelyben valóban széles körben rögzültek a cigányellenes 
indulatok - valahogy meg kellene értenie, el kellene fogadnia 
és viselnie a romaügy kezelésére fordított pluszerőforrások 
okozta pluszterheket. Ha nem érték-, akkor érdekalapon. A 
saját érdekében - mert nincs más választása.  
Ehhez azonban más szereplők mentalitásának is változnia 
kellene. S e ponton visszaértünk ahhoz a meghatározó 
pozícióban lévő balliberális felfogáshoz, amelynek hangadói - 
politikai korrektség, kisebbségvédő és emberjogi hevület, 

doktrinerség stb. jegyében - szerintem gátolják a bajok valós 
dimenzióinak feltárását, következésképp a kezelését is. (Ők 
azok, akik Révész szerint nem léteznek, így nem is lehet tőlük 
idézni.) Akik példának okáért így írják le az oktatásban 
érvényesülő szegregációs folyamat mechanizmusát, idézem: 
"Azok a gyermekek, akiket mellőznek, akiket vélt 
alacsonyabbrendűségük miatt a tanítás során semmibe vesznek 
és összezsúfolnak, nemcsak rosszabbul teljesítenek, de 
személyiségük... is oly mértékben sérül, hogy nem kell 
csodálkozni az iskola világával... szembeni ellenállásukon, 
esetleges agressziójukon" (Borovszky). A (Révész által 
közölt) szerző szerint tehát a rasszista szegregáció az ok, a 
lázadó személyiség és agresszió az okozat. Azt kell mondjam, 
ez köszönő viszonyban sincs az adott iskolák mindennapi 
valóságával, ahol inkább fordított a képlet, de minimum 
kölcsönhatás érvényesül.  
Horváth Aladár erősebben fogalmaz. Ő így felel Tatai-Tóth 
András MSZP-s oktatáspolitikus kényszerű integrációt bíráló 
szavaira: "a pedagógiai fatalizmus és dilettantizmus végzetes 
hibáján túl, mélységes előítéletének ad hangot... Felszólítjuk 
ezért a képviselő urat... hogy ne tartsanak konzultációs 
előadásokat, találkozókat a helyi iskolavezetőkkel, 
pedagógusokkal, ne terjesszék téveszméiket, ne rontsák tovább 
gyermekeink esélyeit!" (Népszabadság, 2007. 10. 10.) Vajon 
milyen eredményt lehet elérni ezzel a militáns hanggal? Hogy 
a diszkreditáló, a problémák tisztázását és méltányos kezelését 
kizáró tónus politikailag is uralmon van, arra példa Arató 
Gergely oktatási államtitkár nyilatkozata, aki szerint "az 
integráció támogatása és a szegregáció elutasítása 
demokratikus minimum. Azt jelenti, nem tűrhetjük, hogy 
bármilyen indokkal, érvvel, hátsó gondolattal... diákok 
jelentős részét rosszabb sorsba kényszerítsék, azért mert roma 
származásúak" (Népszabadság, 2008. 1. 9.). Értsd: aki mást 
gondol, az nem demokrata, esetleg hátsó (rasszista) szándékai 
vannak.  
Tanulságos a népszabadságos Tóth Ákos minapi cikke is 
(Ráció, 2008. 1. 29.). Az amúgy szegregációellenes újságíró 
így fakad ki a lapja által közölt, az integráció sikerét kétségbe 
vonó felmérést követő reakciók láttán: "Másnap kitört a 
botrány. Szerkesztőségünket számos értelmiségi kereste meg 
közvetlenül és informálisan, sokan a lapot hibáztatva azért, 
hogy egy kutatás 'rossz minőségű eredményeit' közöljük. 
Többen a készítők szakmai tudását kérdőjelezték meg az 
integráció ellenségeinek minősítve őket." Tóth kénytelen 
megállapítani a szóban forgó szellemiség képviselőiről: 
"inkább elfordítják a fejüket, vagy a másik szakmai 
felkészültségét kérdőjelezik meg, ha egy kutatás során nekik 
nem tetsző, de a valóságot tükröző eredményt produkálnak".  
Érdekes a hajdúhadházi iskola ügye is. Az Esélyt a Hátrányos 
Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (elnöke a 
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velem is vitázó Mohácsi Erzsébet) bíróságon támadta meg az 
iskolát az ott zajló szegregációs oktatás miatt. Első fokon 
nyert, másodfokon nem, de nem ez az érdekes. Hanem Alföldi 
Lakatos Gábor helyi képviselő, kisebbségi bizottsági elnök, 
cigány kisebbségi önkormányzati tag nyilatkozata. Szerinte 
"az alapítvány keresetével beavatkozott az önkormányzat 
belügyeibe". A roma szülők 99 százaléka aláírt egy 
állásfoglalást, amely szerint Hajdúhadházon nincs 
diszkrimináció, kisebbségi oktatás folyik. Alföldi Lakatos 
szerint "az alapítvány nem a hajdúhadházi helyzet 
megoldására, hanem a saját propagandisztikus céljaira 
használta fel a pert" (Népszabadság, 2007. 5. 3.). 
Idekívánkozik egy idézet a neves liberális újságíró, Seres 
László tollából: "az összes szegregációellenes liberális 
ismerősöm, ha csak teheti, jól szituált alapítványi vagy 
magániskolába járatja a gyerekét, és nem küldi a nyóckerbe, 
hogy önfeláldozó módon segítse ledolgozni mások hátrányos 
helyzetét" (Zéróösszegű hazugság, Hírszerző, 2007. 11. 18.).  
Ezután következzenek (a Révész által is hivatkozott) Bíró 
András szavai. (Az alternatív Nobel-díjas Bíró a déli félteke 
több fejlesztési projektjében működött közre. Itthon létrehozta 
az Autonómia alapítványt, és civil kezdeményezések 
sokaságával támogatta a romák ügyét.) "A körülményekkel 
magyarázunk mindent. Persze, lehet mentőkörülményeket 
találni. Vég nélkül tudnám sorolni, mit jelent kirekesztettnek 
lenni - hisz magam is átéltem -, hogyan hat ez vissza arra, akit 
marginális helyzetbe szorítanak, hogyan válik mások 
előítéletéből önbeteljesítő jóslat. Csakhogy az egyéni 
felelősséget nem semmisíti meg a történelem, nem 
magyarázható minden a körülményekkel. Erről azonban 
valami különös gátlás miatt nálunk - politikai korrektség 
ürügyén - nem esik szó. A rasszizmus természetével 
foglalkozó kutatók is csak egyik oldalról veszik szemügyre a 
problémát, a másikról nem..." (Élet és Irodalom, 2005. 3. 11.).  
Meg kell említenem még három ügyet. Elsőként a "fajüldözés 
elől" Strasbourgba menekült zámolyi romákét. Bár a 
menekülésnek szokatlan formája busszal, hatályos útlevéllel 
kiutazni Franciaországba, onnan hazajönni, fölvenni a 
szociális segélyt, sajtótájékoztatót tartani, nyilatkozni s újra 
kimenni - mindez nem zavarta azt a "negyven értelmiségit", 
akik teátrális köszönőlevelet írtak a francia miniszterelnöknek, 
amiért országa befogadta a menekülőket. A levélírók 
elkövették azt a blaszfémiát is, hogy ama tízezrekkel állították 
párhuzamba a zámolyiakat, akik egykor a diktatúra és az 
idegen elnyomás ellen vívott '56-os forradalmat és 
szabadságharcot követő megtorlás elől menekültek. A 2001-es 
"menekülés" hátterében nem volt efféle hősi küzdelem (esetleg 
egy fiatalember agyonverése), de ez nem zavarta az aláírókat. 
"Megragadtam a lehetőséget, hogy demonstráljam: nem 
szeretem az idegengyűlöletet" - mondta egyikük (Ascher 
Tamás, 168 óra, 2001. 12. sz.) Egy tipikus magyar balliberális 
értelmiségi tipikus mondata a rá jellemző individuális 
pátosszal és doktrinerséggel.  
A P. Józsikát, az ártatlan roma fiút ért rasszista támadás ügye 
karikatúraként mutatja az antirasszista jogvédelem működését. 
"Fasiszták leszúrtak egy 15 éves fiút!" - kezdte beszédét 
Tamás Gáspár Miklós a villámgyorsan megszervezett 
tüntetésen, ahol a szóban forgó szervezetek és aktivisták színe-
java fölvonult. "A bűncselekmény egyértelműen rasszista 
indíttatású volt" - szögezte le Kolompár Orbán. Nem tudták 
még, ki volt a támadó, nem tudták, hogyan történt a támadás. 
Nem tudták, hogy a karddal szúró fiú szintén roma, s a 
védtelen áldozat (valójában nagydarab, erőszakos kamasz, akit 

pár év múlva hasonló támadás elkövetőjeként ítélnek majd el) 
előzőleg hosszan provokálta támadóját. Az uralkodó közéleti 
légkört (is) jellemzi, hogy Gyurcsány Ferenc kormányfő 
szintén szükségét érezte a demonstratív állásfoglalásnak, és 
elkövette azt a hibát, hogy ugyancsak a priori ítélte el a 
jelenséget a parlamentben. Miután kiderült a blamázs, és maga 
TGM is elnézést kért, Révész Sándor levezette (Látszat és 
csalás, Népszabadság, 2005. 5. 23.), hogy az idő előtti 
antirasszista tüntetés utólag is helyénvalónak ítélhető, mert 
"életszerű föltevés" állt mögötte.  
A harmadik ügy: Olaszliszka. "Ez nem egy romaügy, 
gyilkosság történt, ez egy bűnügy" - mondta most Kolompár 
Orbán. Tehát roma áldozat: romaügy, roma tettes: nem 
romaügy. "Megdöbbentő, ahogy kezelte az olaszliszkai esetet 
a magyar sajtó." Ezt már Bernáth Gábor (Roma Sajtóközpont 
igazgató) állapította meg, aki szerint "az olaszliszkai tragédia 
pillanatok alatt 'cigányüggyé' vált a média tálalásában". 
(Népszabadság, 2007. 2. 17.) Ez a legsúlyosabb eset mind 
közül. Nem egyedi jelenség: romák (névelő nélkül!) 
megrohanják és agyba-főbe verik az autóst, aki miután 
(vétlenül vagy hibázva) elütötte az elé szaladt gyereket (akinek 
esetleg a haja szála se görbült), segítséget akart nyújtani neki. 
Az ilyen esetek etnikai, ha tetszik, szubkulturális vonatkozásai 
nyilvánvalóak: a törvény, a hatóság iránti teljes 
bizalmatlanság; önbíráskodás, a sérelem rapid megtorlása mint 
magatartásbéli norma; roppant erős családi, sőt nemzetségi 
kötelékek, és még lehetne sorolni... Nem romák lakta utcában 
nem történt hasonló eset. Megkockáztatom: elképzelhetetlen.  
"Nem a szegénység, hanem egy jól körülírható fekete kultúra 
áll a szaporodó bandabűnügyek és késelések hátterében. 
Szemellenzősség lenne a problémát a kontextusból kiragadva 
csupán szociális eredetűnek tekinteni, hisz... gyökerei a fekete 
közösség létformájában vannak... Ez a probléma a fekete 
közösség egy részét érinti, és hagyjuk abba azt, hogy a 
politikai korrektségre hivatkozva úgy teszünk, mintha a két 
dolognak nem lenne köze egymáshoz." Az idézet nem a 
Magyar Gárda vezérétől, hanem a volt brit kormányfőtől való. 
(Tony Blair és a négerek. Index, 2007. 4. 12.). Nehéz őt 
rasszistának vagy nácinak minősíteni. Ám ő is csak hivatali 
ideje utolsó napjaiban merte rászánni magát a fenti 
kijelentésekre, amikor - mint mondta - "teljes őszinteségre 
váltott".  
Magyarra fordítva: a cigányság ügyét se lehet puszta szociális 
kérdésként kezelni. Szembe kell nézni a (szub)kulturális 
vonatkozásokkal is. E nélkül nem adható hiteles diagnózis - a 
nélkül nincs hatékony terápia. A roma elitnek is szembe kell 
nézni a helyzettel. Saját magával is. Bíró András mondja (a 
már idézett) interjúban: "Itt lenne az ideje, hogy a cigány elit 
elkezdjen legalább önmagával eszmét cserélni, vitatkozni a 
cigányság jövőjéről... nem 
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elmerülni a belső küzdelmekben, presztízsharcokban... 
[Neki] kellene megfogalmaznia - már csak azért is, hogy 
a többségi politika elfogadja partnerének -, hogyan 
képzeli a közösség jövőjét. A partnerséget nem lehet 
ingyen kapni, az nem hull alá az égből... ki kell 
verekedni... A roma politikusok beszélő viszonyban 
sincsenek egymással... A roma elit... főleg 'kifelé' 
tevékeny. Nem azon fáradozik, hogy a roma polgárjogi 
öntudat, szervezettség, tehetség, lehetőség nőjön, 
erősödjön, hanem hogy a kormány jóindulatát 
megnyerje... Ha... bebetonozódik a mai siralmas 
állapot... ezért nem csak a gádzsók lesznek felelősek... 
Aki nem tesz semmit saját sorsa jobbra fordításáért, azt 
más sem tudja abból kirángatni."  
A Magyar Gárda és a romakérdés kontextusában 
egyetlen megnyilvánulást találtam, amelynek minden 
mondatával, szavával, hangsúlyával egyetértek. Sólyom 
László köztársasági elnök írta le: "Sokkal általánosabb, 
mélyebb és makacsabb problémáról van szó, mintsem 
hogy beérhetnénk a szalagcímek és a napi politikai 

reakciók szintjével. Társadalmi problémaként kell 
kezelni, együtt a nem csak a jobboldalon jelen lévő 
előítéletességgel, intoleranciával... Nyugalomra, 
nyitottságra és együttműködési készségre, valamint a 
kötelezettségek vállalására van szükség, mind a többségi 
társadalom, mind a cigányság részéről... (kiemelések 
tőlem: D. J.)  
Végül álljon itt egy idézet a Népszabadság egyik, 
romakérdéssel foglalkozó újságírójától, Czene Gábortól: 
"Ijesztő, hogy máig nem indult tisztességes, szakmailag 
felkészült, elfogulatlan vita a cigányság helyzetéről. 
Olyan vita, ami nem reked meg az agyonrágott 
sémáknál... Nagy szükség lenne rá. A kőkemény 
rasszizmus és az emberjoginak álcázott lózungok közötti 
űrben megtelepedett a tévhiedelmekkel kevert 
bizonytalanság." (Cigánykerék, 2006. 12. 9.)  
Ebbe az űrbe kellene behatolni. Itt kezdeni el a vitát - 
mert már késő.  
Ahogy előző cikkem végén is írtam: nyíltan és őszintén.  
Az eddigiektől eltérően. 

 

ESEMÉNYEK – KÉPEKBEN 
 
 

A két felső kép az iskolai Gárdonyi-napon készült, a második 
sorban lévő kettő pedig az ovis sportnapon. 
 
A baloldali képen SZÁVAI GÉZA látható, aki meghívásunknak 
eleget téve két remek hangulatú könyvbemutatót tartott a 
művelődési házban április 17-én. Délután a gyerekekkel, este 
pedig a felnőttekkel találkozott.  
Szávai Géza 1950-ben született a székelyföldi Küsmődön, 1988 
óta családjával Budapesten él. 
Könyvtárunkból kikölcsönözhető az általa bemutatott SZÉKELY 
JERUZSÁLEM című könyvén kívül több műve is, valamint a 
felesége, Szávai Ilona által szerkesztett FORDULÓPONT című 
folyóirat közel húsz száma, amelyeket a könyvekkel együtt 
ajándékba hoztak Faddra. Köszönjük. 



FADDI HÍREK 2008. JÚNIUS 

14 

 

OKTATÁS 
 

 Oktatási intézményünk tavaszi hetei 
 

Ha Gárdonyi neve elhangzik, önkéntelenül: 
„A patakban két gyermek fürdik: egy fiú 
meg egy lány” mondattal kezdődő regény 
sejlik fel emlékeinkben. A szerző nevét 
viselő intézményünkben a mindannyiunk 
által várt tavaszi tanítás nélküli foglalkozás 
a Gárdonyi-nap: visszarévedés a 
néptanítóra, az íróra. Tollából született 
írások gyakori témája a falusi ember, a 
tiszta gyermeklélek, a nevelő-oktató iskola. 
A szegedi Táltos Tehetséggondozó 
Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tagintéz-
ményeként nálunk működő tanszakainak 
érezhető minőségi fejlődést mutató 
évenkénti vizsgaelőadása nyitotta meg a 
Gárdonyi-napot. Egy tanév rendszeres és 
módszeres készségfejlesztése került 
bemutatásra. Vizsgázott növendék és 
oktató. És idén ötöst érdemeltek. 
Dicsérettel. Az itt folyó munka színvonala 
értékes a diákok és a szülők számára, 
akiknek érték a művészet, még ha alapfokú 
is, akik a szép iránti érzéknek és igénynek 
adnak kifejezést azzal, hogy felvetetik 
gyermekeiket a művészeti oktatás 
valamelyik tanszakára. Köszönjük! A 
résztvevők emelkedő létszáma az ismert: 
szín- és bábjáték, moderntánc, festészet 
tanszakokon oszlik el. 
A színjáték tanszak tagjai idén Schwajda 
György: Nincs többé iskola című 
színdarabját görcsöktől mentes, a játék 
örömét élvező, felszabadult gyermekcsapat 
ismertette meg társaival. Egy időre 
megfeledkezve magunkról belemerültünk a 
mese habjaiba: a kisállatok és törpék 
világába, hogy a darab végén 
megfogalmazzuk a történet tanulságát, 
üzenetét: az idő múlását megállítani 
lehetetlen, az élet hozta helyzeteket meg 
kell élnünk, és megoldanunk – ez a 
sorsunk. A hozzáértéssel és gonddal 
kiválasztott mesedarab, annak színrevitele 
könnyen kezelhető díszletekkel, 
jelmezekkel Gasznerné Joó Eszter nevéhez 
fűződik. Köszönjük az élményt, Eszter! 
A moderntánc – óvodában egy, iskolában 
két csoport – a legnagyobb létszámú 
tanszakunk. A megálmodott, és 
pontossággal kidolgozott koreográfiák (két 
kolleganő a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság által szervezett Tánc- és 
Mozgásművészeti tanfolyam 60 órás 
akkreditált pedagógus-továbbképzését 
végezte) nyomán előadott számok 
maradandó élményt szereztek a 

táncosoknak. Könnyed mozdulatok 
láncával ringtak a zene jótékony ritmusára, 
feledve a napi izgalmakat, a 
teljesítménykényszert. Egyszerre dobbant a 
szívük, egyszerre mozgott, hullámzott a 
testük. Velük lengtünk, a dallamok a 
nézőlelket is kisimították. Köszönjük, Ági! 
Köszönjük, Kriszti! 
A festészet tanszak létszáma számottevően 
emelkedett. A tanszakvezető szak-
értelmével irányított foglalkozások során 
alakítja és fejleszti a gyermekek képi- és 
érzésvilágát, a színek és árnyalataik 
hangulatkeltő varázsát. Az idén született 
képek változatos témavilágot hordoznak. 
Mindegyik különböző fantáziájú, más-más 
helyzetet, eseményt, alakot megjelenítő. 
Köszönjük, Eszter! 
A bábjáték tanszak idén rövid, jól betanult 
mesedarabot mutatott be. Az általuk 
előállított bábok Ádám Imréné kolleganő 
sokévi tapasztalatát igazolják. Az előadás 
során is összetett feladatot oldottak meg a 
gyermekek: szövegmondás koordinálása a 
kézmozgással. Ehhez az átlényegülés 
élménye társul: egy-egy szereplő bőrébe 
bújhatnak, egy kicsit más lenni, mint a 
valóságban, a rejtőzködés élményét is 
kipróbálhatták. Díszletüket az ötletes 
egyszerűség jellemezte. Köszönjük, Irénke! 
A táltos-vizsgaelőadás sok szülőt ültetett a 
nézőtérre. Megindító pillanatok: csillogó 
szemekkel, mosolygó arccal követték a 
gyermekek műsorát. 
Az alsó tagozaton az 1. évfolyam 
kirándulásával, kötetlen gyermekjátékokkal 
a sportpályán zajlott. A 2-3-4. évfolyamok 
az iskolaudvaron a szülők és pedagógusok 
közös szervezésével főzőtehetség 
bemutatásával jó hangulatban telt. 
Az idei emléknap – a felső tagozaton – 
központi témája a magyar középkort idéző 
Egri csillagok című sokak által kedvelt 
Gárdonyi-regény. E műre felfűzött 
változatos, szórakoztató, készségfejlesztő 
programokat szerveztek Tóth Zita, 
Gerendai Mariann, Keresztes Katalin 
pedagógusok irányításával a 6. évfolyam 
növendékei. A fiatal kollegák 
(osztályfőnökök és leendők) lelkesedésének 
és a korosabbak tapasztalatainak szerencsés 
találkozása emelte rangjára az alkotás-, 
kreativitás-, együttműködésre alapozó 
tevékenységet. A tanítványok kellő 
komolysággal és méltósággal bújtak az 
általuk készített korhű jelmezekbe, 
visszaröpülve egy-két órára a múltba. 

Elhitették magukkal, hogy középkori 
janicsárok, úrhölgyek és matrónák, 
fegyvernökök, lantosok, testőrök és apácák. 
Minden pedagógus személyre szabott 
feladata mellett biztosította e délelőttön a 
megemlékezés méltóságához illő rendet. A 
pedagógusok és diákok hívó szavára 
mindig tettre kész és mókáskedvű szülők 
önzetlen segítsége tette színesebbé a 
foglalkozásokat: jelmezt varrtak, 
ragasztottak, várat építettek. Köszönjük! 
A csapatok előzetes (versírás, zászló-, 
jelmez- és kódex/oklevélkészítés) és 
versenyfeladatokon (vitézi torna, várépítés, 
babakészítés) gyűjtött pontszámokkal a 
Gárdonyi kupa elnyeréséért versengtek. A 
négy tagú zsűri – Balogh Erika, Barta 
Erzsébet, Bitay Éva, Pánczélné Csöndes 
Magdolna – 2008 Gárdonyi kupát a 7. a. 
osztálynak ítélte. 
Mit jelent számodra az idei Gárdonyi-nap? 
Diákvélemények: 
„Először unalmasnak találtam a 
jelmezbemutatót. Majd egyre inkább 
felkeltette az érdeklődésemet. Ezt fokozták 
a vetélkedők. A „várbéli emberek” 
színezése nehéznek bizonyult, de az 
osztálytársakkal összefogva segítettünk 
egymásnak. Érdekes volt, jól éreztem 
magam” – írja drámaórán Márkus Dóra 6. a 
osztályos tanulónk. 
Molnár Tamás tollából ez kerekedett: 
„Reggel már egy különös meglepetés ért: 
én lettem a 6. a. osztály szónoka. A váratlan 
megbízást örömmel fogadtam, mert 
szeretem a kihívásokat. Először a 
színvonalas Táltos-bemutatót néztük meg, 
majd középkori jelmezesek bemutatkozása 
következett. Izgalmas alkotó jellegű 
feladatok előtt álltunk: sportvetélkedő, 
divattörténet, várépítés. Egy újabb 
nagyszerű Gárdonyi-napot élhettem át.” 
„Nagyon jól sikerült a Gárdonyi-nap idén is 
az iskolánkban. A versengésben a 7. a. 
osztályunk lett az első. Mi őrizhetjük egy 
tanévig az első helyezésért járó 
vándorserleget. Győzelmünket annak is 
köszönhetjük, hogy a fél osztály és Magdi 
néni is beöltözött korhű ruhákba. Az 
akadályverseny feladatait is sikerült 
kedvező pontszámmal megoldanunk. Jó 
volt együtt lenni, és közösen felkészülni 
erre a napra. Jó érzés töltött el az 
eredményhirdetéskor.” Kócsi Dorina 7. a. 
osztályos tanuló. 
Fadd, 2008. május 15. 

Bitay Éva igazgató 
 

MEGHÍVÓ 
2008. június 7-én (szombaton) 17 órakor a Bartal-kertben tűzoltóautó átadó ünnepséget tartunk, 
amelyre szeretettel meghívjuk a község lakosságát. 
A tűzoltóautó már 15 órától a helyszínen megtekinthető. 

a faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége 
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OK T AT Á S  
 

Kedves Olvasók! 
 

Az idei tanévben újjászerveződött iskolánk szülői szervezeti 
közössége. Szeptemberben a régi választmányi tagok 
segítségével kezdtük meg diákjaink szüleinek toborzását, 
megvilágítva azt, hogy a közösséghez kell tartozni minden 
szülőnek, akinek gyermeke iskolánk tanulója, s akiknek 
fontos intézményünk eredményes működése és sikere. 
Havonta összejöveteleket szerveztünk, amikre - nagy 
örömünkre - egyre több szülő jött el, megosztva velünk 
véleményét, ötleteit. 
-Javaslatként merült fel, hogy jelképes tagdíjjal 
megalapozhatnánk működésünk feltételeit, ezt a szülők 
elfogadták, így folyamatosan fogadjuk a szülők jelentkezését 
sorainkba és támogatásukat a tagdíjjal. 
-Márciusban elkezdtük gyűjteni a boltokban az egy-két 
forintosokat. Itt szeretném megköszönni minden támogatónak 
a segítséget, a segítő boltoknak a lehetőséget. Az összegyűlt 
összeg: 39.350.- Ft lett. 

-Terveink között szerepel egy papírgyűjtési akció, amihez 
ismételten kérjük mindenkinek a segítségét és támogatását. A 
papír begyűjtését minden hónap utolsó szombatjára 
tervezzük, a pontos dátumokat és helyet kiplakátoljuk a 
boltokban. 
A tanév során több rendezvény lebonyolításában is segítettek 
a szülők. Mindkét iskolai farsangi bálon megmutatták 
összefogásukat, sok-sok sütemény és szendvics elkészítésével 
és árusításával tették lehetővé a bál bevételének növelését. 
Segítettünk a DÖK diszkóinak lebonyolításában is, ahol a 
büfé ”üzemeltetését” vállaltuk. 
Támogatásunkat felajánlottuk az iskolavezetésnek is, így 
bármilyen feladat elvégzésében szívesen rendelkezésükre 
állunk. 
Szervezeti és működési szabályzatunkat elkészítettük, amit 
Fadd honlapján mindenki megtekinthet, olvashat. Segítő 
ötleteiket szívesen fogadjuk, várjuk sok-sok támogató szülő, 
nagyszülő jelentkezését, hogy összefogással előbbre vihessük 
iskolánk hírnevét.                                     SzSzK vezetősége 

 

Gazdag programok az óvodában 
 

Április és május között programjaink mellett gazdag, 
élménydús napok várták és várják óvodás 
gyermekeinket. 
A középső- és nagycsoportos gyermekeink szavaló- és 
énekversenyen mérhették össze tudásukat. Mind a 
meghívott felnőtteknek, mind pajtásaiknak 
felejthetetlen délelőttöt szereztek. 
Hagyományainknak megfelelően közös táncos, énekes 
délelőttön állítottuk fel a májusfát, melyet közösen 
díszített a hét csoport. Méltón ünnepeltük a Föld napját. 
A Szülők odaadó, lelkes segítsége nélkül nem lett volna 
ennyire színvonalas, vidám hangulatú ez a nap. Itt 
szeretnénk megköszönni minden Szülőnek és a Szülői 
Szervezet elnökének Kiss Csabának, hogy jó szervező 
készségével hozzájárult a nap sikeréhez. 
A jótékonysági bál bevételéből most is kirándulni 
visszük óvodásainkat. A középső- és nagycsoportos 
gyermekeink megcsodálhatják a felújított állatkertet, és 
betekinthetnek a cirkusz varázslatos világába. A 

kisebbeket Domboriba visszük, ahol a Duna-parton 
együtt játszunk, énekelünk. A bál bevételéből sikerült 
mind a két óvoda udvarába új játékokat vásárolni a 
gyerekek nagy örömére. 
Május utolsó péntekjén gyermeknapi forgatag várja 
óvodásainkat és szüleiket a Templom utcai óvoda 
udvarán. A segítő civil szervezetek ebben az évben is 
jelezték, hogy aktívan részt vesznek programjainkon. 
Június első szombatján búcsúztatjuk el iskolába készülő 
gyermekeinket, akiktől mindig fájó szívvel válunk el. 
Ha visszapörgetjük az eltelt tanév napjait, 
elmondhatjuk, hogy tartalmas programok színesítették 
az óvodánkban folyó magas színvonalú oktató-, 
nevelőmunkát. Mindehhez szükség van 
óvodapedagógusaink és a dadusok odaadó, 
szeretetteljes munkájára. 
Megérdemelten várjuk a nyári szünidő pihentető 
napjait. 

Schmidné Keserű Erzsébet óvodavezető 
A jótékonysági bál bevételéből vásárolt játékok az óvoda udvarán 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

ÚJ  TŰZOLTÓAUTÓ   -   HEMMINGENBŐL
Bizonyára feltűnt néhány faddi lakosnak, hogy egy "új" 
tűzoltóautót látnak a községben német felirattal. Ez valóban 
így van. Jelenleg okkal kérdezhetik, hogy milyen autó, melyik 
településről jött ide, stb. Örömmel mondhatom, ez a faddiak 
autója. 
Természetesen magyar nyelvű felirat is lesz rajta, ennek elké-
szítése még folyamatban van. 
Hosszú ideje tervezgettük, hogy jó lenne egy másik, megbíz-
ható autó. Most végre német testvérvárosunk, Grossharthau 
polgármesterének, Jens Krause úrnak a segítségével 
megvalósult az álmunk, és Hemmingenben vásároltunk egy 
tűzoltóautót, ami ugyan nem 0 km-es, de jól működő, 
megbízható, és sokkal fiatalabb, mint a mi Csepelünk.  Április 
24-én, csütörtökön utaztunk ki Németországba nyolcan. (Az 
önkormányzat részéről a polgármester úr, Fülöp János és 
Márkus György, illetve 6 tűzoltó). Reggel indultunk, estére 
megérkeztünk Schwieberdingenbe. Ez a város a mi 
testvértelepülésünk, Grossharthau másik testvérvárosa. 
Csapatunkat pénteken Hemmingen város polgármestere 
fogadta, bemutatta településüket, hivatalukat, könyvtárukat, 
majd végül ebédre hívott minket. Ebéd után végre 
megnézhettük az autót, melyet addig csak fényképről 
ismertünk. Messziről megláttuk már, hogy ez nekünk nagyon 
szuper autó lesz. A szemrevételezés után a fiúk szívéről egy 
kő esett le, mert csak annyit tudtak, hogy 28 éves az autó. 
Délután a német tűzoltók bemutatták nekünk a szert, majd 
egy közeli tisztáson patakból vizet szivattyúzva tanítottak 
minket a kezelésére. 17 órakor megtörtént az ünnepélyes 
átadás, ahol a polgármesterek mondtak beszédet, majd az 
egyesület elnöke is megköszönte pár szóban az 
egybegyűlteknek. Ezek után a német tűzoltóparancsnok átadta 
a kulcsokat a faddi parancsnoknak. Fényképezkedés után az 
autót elvittük a szomszéd településre, ahol a szállásunk is volt 
(Schwieberdingen). Az ottani tűzoltóságon raktuk le az autót 
éjszakára, de vacsorára visszatértünk, mert hivatalosak 
voltunk egy esti kötetlen beszélgetésre. Nagyon kedvesek és 
barátságosak voltak a hemmingeni tűzoltók. 

 
Következő napon Schwieberdingen tűzoltóságát látogattuk 
meg. Megtekintettük az ő felszereléseiket és a laktanyájukat 
is. Délután elbúcsúztunk tőlük, Stuttgartba utaztunk egy kis 
kirándulásra. Este 6 órakor indult haza a konvojunk. Egész 
éjszaka utaztunk, néha kicsit eltévedtünk az éjszakában. Éjfél 
körül egyik pihenőben megálltunk és egy kis hazait ettünk, 

majd folytattuk az utat. Vasárnap délelőtt 10 órára értünk 
haza. A szertár előtt már várt bennünket néhány érdeklődő, és 
amint lehetett, megtekintették a kocsit. 
 

Mégegyszer nagyon szeretném megköszönni a Polgármester 
Úrnak és a faddi képviselő-testületnek magam és a többi 
tűzoltó nevében, hogy döntésükkel lehetővé tették az új autó 
megvásárlását. 
Örülök, hogy az utóbbi évek kemény munkájával olyan 
szintre tudtuk hozni az egyesületet, hogy az önkormányzat 
meghozhatta ezt a döntést. 
Köszönöm azon aktív tűzoltók munkáját, akik kemény 
munkával ott voltak a káreseteknél, így egy ütőképes csapatot 
tudtunk létrehozni. 2001-től 2008-ig sokat fejlődött a csapat 
felszerelése. Az atomerőmű tűzoltósága is támogatta az 
egyesületet felszerelésekkel. Ez úton is köszönjük Bőhm 
Péter parancsnok úrnak a támogatást, és a jövőben is 
számítunk rá. 
Köszönettel: Baros Gábor az egyesület parancsnoka 
Kérem látogassák a www.faddote.extra.hu oldalt. 
Egyéb események a tavalyi évből: 
Riasztások, vonulások: 
A 2007-évben volt eddig a legtöbb riasztásunk és vonu-
lásunk, zömében a szeméttelep, illetve avar égett. 
24 eseményt regisztráltunk: 21 tűzeset, 1 vaklárma, 2 műszaki  
Verseny: 
Önkéntes tűzoltók versenyét Tolnán rendezte meg a Tolna 
Megyei Tűzoltó Szövetség a tavalyi évben június 2-án. 
Tolnán két csapatot indított az egyesület. Diák fiú és ifi lány. 
Helyezések: ifi leány csapatunk 2. helyen végzett, a diák fiú 
csapatunk pedig a 3. helyet szerezte meg a sok csapat közül. 
A felnőtt férfi csapat ezen az eseményen nem tudott részt 
venni, mert  az erdélyi testvértelepülés meghívására 
Gyergyóalfaluban versenyzett. Itt 9 csapat indult 3 
versenyszámban. 1. staféta, 2. száraz gyors szerelés, és a 3. a 
technikai vizes szerelés, ahol gépjárműről kellett osztott 
sugarat szerelni és a célt leküzdeni. Az összesítésben a faddi 
csapat a 4. helyen végzett a 9-ből. Illetve egy első hellyel is 
büszkélkedhetünk, mert a technikai szerelésben (gépjárműről 
osztott sugár szerelés) a faddi csapat lett a legjobb, holott még 
soha nem indult ilyen kategóriában, és más szabályok szerint 
kellett leküzdeni a feladatot, mint itthon a Megyei Szövetség 
által megrendezett versenyeken. Átlagéletkor a faddi 
csapatnál volt a legmagasabb, ez a stafétában 
megmutatkozott. Ha a stafétában egy jó erős közepes vagy 
jobb eredményt érünk el, akkor a csapat arannyal tér haza.  
 

„Akikre büszkék vagyunk” 
2007-ben Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesülete Szaksz 
Sebestyén önkéntes tűzoltót és Hostyánszki Gábor hivatásos 
tűzoltót javasolta emlékplakett elismerésre.  
 

Hostyánszki Gábor a Szekszárd Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóságának tagjaként 2006. évben tűzvédelmi területen 
végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként az "ÉV 
TŰZOLTÓJA" címet kapta Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlésétől.  
 

Szaksz Sebestyénre mint önkéntes tűzoltóra, mindig lehet 
számítani. A tűzoltóversenyekre való felkészülésben is nagy 
szerepet vállal. Szerepvállalásával sokat tett az egyesületért.

 

http://www.faddote.extra.hu
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HÍREK - ESEMÉNYEK 
 

Választás a nyugdíjasoknál 
A faddi nyugdíjasok a 2000. évtől tagjai a Megyei 

Nyugdíjasok Érdekszövetségének. A vezetőséget 4 évre 
választják. Ebben az évben léptünk a harmadik 4 éves 
ciklusba. 

Április 4-én tartotta évi közgyűlését a szövetség. Az éves 
beszámolók után a következő ciklusra új választást 
tartottunk. A jelöltek névsora előzetes felmérés után alakult 
ki. A régi vezetőségből kiválását kérte Egyed Sándorné és 
Kolmann Györgyné. Ezek figyelembe vételével került sor a 
jelöltek ismertetésére. 

A választás titkos szavazással történt. A jelöltek közül 
megválasztásra kerültek az elnök és helyettese, a vezetőségi 
tagok, és az ellenőrző bizottság tagjai. 

A Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség vezetői a következő 
négy évre a következők: 

 

Elnök: Schiffler Györgyné 
Elnökhelyettes: Horváth Istvánné 
Vezetőségi tagok: Gangl Jánosné, Molnár Jánosné, Márkus 
Györgyné 
Ellenőrző bizottsági tagok: Samai Andrásné, Bihari Istvánné, 
Őri Istvánné 
 

A tagság egy-egy cserép virággal, csokoládéval köszönte 
meg a vezetőségnek az elmúlt négy év munkáját. 

Az új vezetőség ismertette a 2008. évi tervet. Ebben az 
évben is szeretnénk változatos és érdekes összejöveteleket, 
előadásokat és kirándulásokat szervezni.               Vezetőség 

 

A „Társkeresők” rám találtak 
„Benedeczky István könyve dedikált példányait ajándékozza a résztvevőknek. Legyen Ön is a szerencsések egyike!” – 
olvashattuk a meghívóban e kedves invitáló mondatokat. 
Én többszörösen szerencsésnek érzem magam a szerdai program után. Személyesen találkozhattam ismét a faddi születésű 
nemzetközi hírű biológus professzorral, aki nyugdíjba vonulása után kezdett szépirodalommal foglalkozni. Megszólalásai 
irodalmi élményt nyújtottak számomra. 
Megismerhettem Gutai Istvánt, a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatóját, aki a találkozó, a beszélgetés hozzáértő 
irányítója volt. 
Meghallgathattam a többi résztvevővel együtt Bihari Istvánnét, Horváth Istvánnét és Schiffler Györgynét, akik részleteket 
olvastak fel a Társkeresők című könyvből. Nyugdíjas társaim előadása nekem és a jelenlevőknek is nagyon tetszett. A szerző 
dicsérő szavai sem maradtak el.  
A szívet melengető, lelket építő program végén a professzor úr 
mindenkinek dedikálta legújabb alkotását, második kötetét, a 
Társkeresőket, ami 2006-ban jelent meg. De ez nem volt a szokásos 
dedikálás! Nem tudom leírni azoknak a „személyes találkozásoknak” 
a hangulatát, légkörét, ami a mindenegyes résztvevő és a szerző 
között zajlott le. 
Oldott, jó hangulatú, tartalmas est szerencsés résztvevője voltam. 
Köszönet a szervezőknek! 
Kár, hogy nem többen keresik a szerencséjüket, mert akkor május 
21-én, a művelődési házban, Benedeczky István könyvbemutatóján 
még többen lehettünk volna. Az első kötetét, amelynek címe Bűneset 
nem történt, (72 éves korában írta, 2004-ben jelent meg) már 
ismertük, hiszen amikor Fadd 1000 éves évfordulóját ünnepeltük, 
elhozta nekünk ajándékba. A Társkeresők tulajdonképpen önéletrajz, 
a felolvasott részletek faddi emlékeit elevenítették fel. 
Köszönjük, Professzor Úr! Mindannnyian bízunk benne, hogy 
találkozunk még!                                               Bencze Józsefné 
 

Kedves Faddiak! 
Örömmel láthatjuk, hogy összefogásunk eredményeként és a Pécsi Püspökség segítségével a római katolikus templomunk 
tetőzete, tornya és homlokzata elkészült. Kb.14 millió Ft (fele részben ténylegesen összegyűjtött készpénz, fele az ingyenesen 
kapott állvány) mellett a felújítás kb.40 millió forintba került. 
A munkálatokat folytatni szeretnénk! Az eddigi eredmények biztatóak, de kitartóaknak kell lennünk! Szükség van további 
adományokra, amelyeket vagy a templom felújítására nyitott számlaszámra lehet befizetni a takarékszövetkezetben, vagy a 
postahivatalban készpénzátutalási megbízáson (sárga csekken), amit a templomban és a könyvtárban lehet kérni. 
Ígéretet kaptunk, ha szándékunk komoly templomunk fenntartására és restaurálására, egyházmegyénk közreműködésével a 
külső munkák befejeződhetnek. 
Lakóhelyünk központját meghatározza e csodálatos építmény, az Isten Háza. 
ATEMPLOM NAPJA hagyományát folytatni kívánjuk 2008. szeptember14. napján (vasárnap) ismételten megrendezzük. Már 
most felhívjuk a figyelmet az ünnepélyes Szentmisére és a délutáni koncertre, ahol Pitti Katalin művésznő lesz velünk. 
KÉRJÜK JÓSZÁNDÉKÚ SEGÍTSÉGÜKET! 
Mi FADDIAK EGYÜTT mindenre képesek vagyunk, ne hagyjuk el azt, amit ŐSEINK korábban felépítettek! 
A jókedvű, jószándékú adományozót segíti és szereti az Isten! 
Minden eddigi segítségért HÁLA ÉS KÖSZÖNET illeti községünk minden lakosát! Hitet, erőt, szeretetet, együttgondolkodást 
s hamarosan templomunk teljes fényében pompázhat az emberek örömére, a Teremtő dicsőségére! 

Dr. Ökrös Magdolna és Márkus György 
 

Faddi  Római  Katolikus  Plébánia  templomfelújítási  számla     70400050-10001174 
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Bátaszék és Vidéke 
Takarékszövetkezet 
 

HITELAKCIÓ 
 

 

 
A fenti és az egyéb hitel lehetőségekről 

további információ a kirendeltségekben: 
Báta 74/490-717 

Bátaszék 74/493-805, Decs 74/495-126, 
Dunaszentgyörgy 75/536-043, Fadd 74/447-452, 

Gerjen 75/337-271, Őcsény 74/496-847, 
Szekszárd 74/510-318, 

Tolna I. 75/440-047, Tolna II. 74/440-003 
 

Egyéb pénzügyi szolgáltatásaink: 
• Lakossági és vállalkozói számlavezetés, 

Internetbank, bankkártya 
• Megtakarítási lehetőségek 

• Lakás- és egyéb ingatlanépítési, -vásárlási, -
felújítási hitel 

• Lakossági hitelek (fogyasztási, áruvásárlási, 
folyószámla) 

• Vállalkozói hitelek (forgóeszköz-, beruházási, 
Széchenyi kártya) 

 

Jelen tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek, 
kizárólag tájékoztató jellegű. 

w w w . b a t a s z e k t a k a r e k . h u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT, 
BŐVÍTENI SZERETNE? 

 

Akkor a SZÉP-ÚJ-LAK  

Bt-re van szüksége! 

Családi házak építése, 

bővítése, felújítása, 

kerítések, térburkolatok, csempe és 

aljzatburkolatok készítése igény szerint! 

Gipszkarton rendszerek építését, hőszige-

telő rendszerek készítését vállaljuk. 

Ön helyett az anyagokat is beszerezzük! 
Megbízható munkatársakkal állunk 

rendelkezésére! 
 

 
 
              Link Zoltán 
          Gerjen 
          Dózsa Gy. u. 5. 
          Tel.: 06/20-520-4387 
 
 

 
 
 

 

BIZTOSÍTÁS=BIZTONSÁG! 
 

Gondolom Ön is tapasztalta, hogy az elmúlt 
időszakban sorozatos és rendkívül erős viharok 
tomboltak és várhatóan tombolni is fognak 
Magyarországon. Ezek a viharok rendkívül nagy 
károkat okoztak az épületekben és a 
vagyontárgyakban. Ezért határoztam el, hogy 
felkeresem a település lakosságát, és ha nincs, 
ajánlok egy rendkívül kedvező díjazású 
lakásbiztosítást, hiszen így milliós károkat védhet 
ki akár már havi 1.000,- Ft-ért. 
Az otthonunk az egyik legfontosabb és legnagyobb 
értékünk, amit érdemes MEGVÉDENÜNK. 
Kérem, hívja a K&H Biztosító Zrt. szakemberét a 
06-70-241-27-48-as számon, egy időpont 
egyeztetésért minden kötelezettség nélkül… 

TOLNÁN 
55 M2-ES, 1+2 FÉLSZOBÁS LAKÁS ELADÓ! 
ÉRDEKLŐDNI 18 ÓRA UTÁN A 74/442-627-

ES TELEFONSZÁMON. 
 

 

 
 

2008.  JÚLIUS  17-ÉN 
(CSÜTÖRTÖKÖN) 

VÉRADÁS 
FADDON  A  MŰVELŐDÉSI  HÁZBAN! 

 

AKI  VÉRT  AD,  ÉLETET  MENT! 
 

http://www.bataszektakarek.hu
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ZÖLDROVAT 
A fák, mint önálló vagyontárgyak 
 

Kevés olyan dolog van az emberiség 
birtokában, amely a használata során nem 
értéktelenedik el, hanem értékesebbé válik. 
Ilyen vagyontárgyunk a FA.  
A földi élet elképzelhetetlen fák nélkül. 
Bolygónk tüdejét a fák alkotják. Sajnos olyan 
iramban írtjuk erdeinket az anyagi haszon 
reményében, hogy eljöhet az idő, amikor egy 
fa kivágásáért szigorú büntetést kaphat az 
elkövető.  
A fákról elsőként az udvarunk közepén 
található, forró nyarakon hűst biztosító diófa, 
lekvárt adó sárgabarackfa, méheket szédítő, 
illatos virágú hársfa jut az eszünkbe.  
Ezeket a fákat a család - akár több generáción 
átívelve- a lelkében hordozza. Az udvar 
szívét a hétvégi és ünnepi ebédek díszletét 
jelképezik. Különös gonddal óvjuk 
egészségüket. A levágott ágak, gallyak 
mennyiségéért külön háború dúl egy-egy 
alkalommal, mert a szeretett FA sorsát 
mindenki a szívén viseli.  
Kertünket a fa köré tervezzük, zöldségeinket 
a fa igényeihez alkalmazkodva termesztjük. 
Viharos, ónos esős napokon az ablakból 
kinézve aggódik a család, csak lene törjön, 
csak meg ne sérüljön a kedvenc. Ez így van 
rendjén. 
A régi öregek úgy tartották, hogy a földek 
végébe a lopott csókhoz hűst és árnyékot adó, 
száz évig élő fákat kell ültetni, de a jobbik 
fajtából. Kötelező volt a diófa telepítése a 
gazdasági udvarra, hiszen megvédte a 
háznépét az Isten nyilától (villámlástól) és a 
rontástól.  
Az esetek többségében a közterek parkjainak 
kialakítását, egy-egy impozáns, magasabb 
értéket képező fához, facsoporthoz igazítjuk, 
úgymond "rátervezzük" a zöldfelületet.  
A fa milyen értéket képviselhet városok, 
falvak közterein? 
Vitatható, hogy pénzben ki tudjuk-e fejezni a 
fák értékét. Több érv szól amellett, hogy a fa 
értékhordozó. 
- Alternatív érték: az emberek pénzt 
áldoznak környezetük fásítására, ennek az 
értéknek a nagysága akkora, amekkora a 
vásárlásba és fenntartásba fektetett összeg 
mértéke.  
- Társadalmi érték: adott városok, 
falvak egyes zöldfelületei a pihenést, 
kikapcsolódást szolgálják. Az idelátogatók az 
anyagi áldozataikkal, fizetési 
hajlandóságukkal jelzik, mennyit kívánnak 
fordítani az ott tartózkodásukra. 
- Környezeti érték: a városi élet 
szempontjából a fáknak elsődleges szerep jut. 
A környezet javítása.  
Ezt értékben is ki kell fejezni. Ha eltűnnek a 
fák, drasztikusan csökken a számuk, szmog, 
por, nyáron elviselhetetlen hőség lesz. A fák 
ezekben az esetekben kiemelt szerephez 
jutnak, környezetalakító hatásuk igen nagy. 

- Telekérték növelő tényező: a fák 
növelhetik a telkek értékét. Természetesen ez 
a szemlélet szubjektív, hiszen van, aki csak a 
kellemetlenséget látja a fában -avar takarítás, 
a termés szemetel, stb.-az ilyen embernek 
nem számít az esztétikai élmény, a 
környezetjavító hatás, számára értéktelen a fa. 
- A fák faanyagában rejlő érték: a 
fából faanyagot nyerhetünk (tűzifa, bútor 
alapanyag, stb.). Számos történetet tudunk, 
amikor a helyi hatalmasságok és 
törvénytelenek közül valaki a 80-100 éves 
tölgyből konyhabútort készíttetett. Nekik a 
közterület fája más értékű. Természetesen a 
faanyag érték, hiszen a helyes 
erdőgazdálkodás a kereskedelmet is 
kiszolgálja. 
- A fák, mint önálló vagyon-
tárgyak: talán az egyik legfontosabb 
meghatározás az adott település 
közösségének gondolkodásmódjában, és 
szoros az összefüggés az előzőekben 
meghatározottakkal. Az adófizető számára a 
fák fenntartására fordított beruházási és 
fenntartási költség indokolt és szükséges. Az 
érték a fák telepítésére, fenntartásra fordított 
összeg.  Minél idősebb a fa, annál többet kell 
költeni rá, de az értéke annál magasabbá 
válik, kiemelt értékhordózóvá. A fa 
rendszeres gondozásával, folyamatos 
megóvásával átneveljük a meglévő és 
megneveljük a következő generációt. Utat 
mutatunk a jövőbe, egy más értékrendű 
rangsort közvetítünk a fiatalok és felnőttek 
felé.  
Úgy vélem óriási szerepük van az 
önkormányzatoknak abban, hogy az adott 
településen a közösségnek milyen a 
zöldfelületekhez, azon belül a fákhoz fűződő 
viszonya. A befolyó adókból áldoznak a 
parkok jó minőségben történő fenntartására. 
Rendeleteikkel szabályozhatják a 
beruházásokból, civil építkezésekkor, 
parkolók kialakításakor a kivágandó fák 
mennyiségét vagy azok visszatelepítését. Az 
értékes példányokat védetté nyilvánítják. 
Természetesen a rendeletek akkor érnek 
valamit, ha a gyakorlatban működnek, 
betartatják és belátják őket.  
Nagy szerep jut az intézményeknek (iskola, 
óvoda) civil szervezeteknek, kluboknak is.  
Oktatásokkal, szervezett programokkal, 
közelebb kerülhetnek az emberek a 
természethez. Tehetnek érte, akár azzal, hogy 
nem a kényelmes megoldást tartják szem előtt 
- bekapcsolódnak a fenntartásba, város-
szépítésbe.  
Elfogadják a szakember véleményét, akár 
együttműködnek a kert vagy parktervezővel, 
parkfenntartóval.  
Sajnos még mindig történnek olyan 
felújítások, monumentális beruházások, ahol 
a fa, mint értéknövelő tényező lemarad a 

terek kialakításakor. Sokszor olyan méretben 
kerül telepítésre, ami eleve halálra ítélt. A 
meglévő egyedeket körbe betonozzák, 
aszfaltozzák, elzárva a szellőzéstől, 
nedvességtől, megfelelő életkörülményektől. 
Csak nyűgként élik meg a fásítást, mert 
kevesebb lesz a parkoló, vagy szemetel a 
lomb az üzlet előtt, másodlagossá válik a 
tiszta levegő, élhető környezet.  
Talán kezd megváltozni az emberek 
gondolkodásmódja. A hiányosságok ellenére 
több város, kisebb falu lehet büszke 
köztereinek zöldjére, azok állapotára a 
természethez fűződő kapcsolatára.  
A fák környezetünkre kifejtett hatása legalább 
olyan jelentős, mint a domborzaté vagy az 
időjárásé. Ezt mi nagyon természetesnek 
vesszük. Valószínű akkor ébredünk rá, hogy 
micsoda különbséget jelenthet létük, ha 
kipusztulnának vagy kiírtanánk őket. 
Európában legalább 6000 a fajok és fajták 
száma. Meghatározásukhoz a tudományos 
(latin) nevein kívül az alábbi alapbélyegeket 
használjuk. 
 

- Alakjuk: milyen az águk, lecsüng 
vagy felálló? Mekkora a termetük?   
 

- Kérgük: durva vagy sima. Milyen 
a kéreg színe? Van-e oltási hely a kérgen? 
 

- Hajtásuk: milyen a színűk? A 
levelek és rügyek milyen állásúak? A hajtás 
sima, molyhos, barázdált? 
 

- Rügyük: milyen az alakjuk? Van e 
rügypikkelyük azok milyen színűek:  
 

- Levelük: mekkorák, milyen 
alakúak? Szőrös-e a levél? Milyen a levél 
széle?   
 

- Viráguk, termésük, toboz: 
szerkezetük változatos, ez alapján lehet a 
legjobban meghatározni a fákat, ezek képezik 
a növénycsaládok és nemzetségek 
elkülönítésének alapját.  
A növénycsaládok és nemzetségek 
felosztására most nem térnék ki, úgy tartják, 
"művészet írott szabályok nélkül."  
A fajok elnevezésének szabályai pontosak. A 
növények nevénél a fajnév nem lehet azonos 
a nemzetségnévvel.  
A helyesírás igen fontos.  
Rengeteg információ van, amit a fákról írni 
lehetne, számos, szakmailag is igényes, 
színes könyvet javasolhatnék. Úgy vélem a 
természet tiszteletét, szeretetét a szívünkben 
hordozzuk a cselekedeteinkkel, óvjuk azt.   
A fák megfigyelése lebilincselő, de még 
kevésbé elterjedt hobbi, egy impozáns fa 
tövében megpihenni és merengni az élet 
dolgairól a legkiváltságosabb dolgok egyike, 
ami az embernek osztályrészül juthat, ezért 
becsüljük, óvjuk a fákat. 

Benis Brigitta 
K ia d ó :  Fa d d N a g yk öz s é g  Ö nk or má n y za ta      F el e lő s  k ia d ója :  Fü l ö p J á n o s  p o l gá r m e st e r  
S z erk e s ztő s é g c í m e:  Műv e lőd é s i  H á z      7 1 3 3  Fa d d ,  Bék e  u .  1 .  T el . :  ( 7 4 )  4 4 7 -4 6 0  
S z erk e s ztő j e :  Fü l ö p n é Z e mk ó  Má r ia      E -ma i l :  k u l tu r fa @ t ol na . n et  
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SPORTH ÍREK  
Országos Diákolimpia Ercsiben 
 

A Magyar JKA Karate Szövetség rendezte meg a Magyar 
Diákolimpiai Szövetség megbízásából az V. Ippon Shobu 
Diákolimpiát. 
Eltérően a megszokottól ebben az évben nem került külön 
lebonyolításra a területi elődöntő és döntő, hanem a 
versenyzők régiók szerint mérkőztek meg egymással – kelet 
és nyugat Magyarország – és az ágak győztesei kerültek be a 
döntőbe.  
Mivel a területek nem azonos létszámban képviseltették 
magukat -nyugat 180, kelet 120 fő-, ezért nem volt teljesen 
egyenértékű a döntőbe jutás, mivel Kelet-Magyarország 
kevesebb versenyzőt vonultatott fel – így volt, aki mérkőzés 
nélkül jutott döntőbe, míg nyugati ágon küzdöttek 3 
mérkőzést. Szerencsére ellentéteket nem szült ezen létszám- 
deficit, köszönhetően a karate etikett szellemben nevelt 
edzőknek és versenyzőknek. 
Megyénket a Faddi SE Karate Szakosztálya, a tolnai Tanren 
Karate Sportegyesület és a Paksi SE képviselte. Az előbbi 
két sportegyesület versenyzői szigorú „rostán” jutottak el 
erre a megmérettetésre, hiszen a klubokon belül is 
bizonyítani kellett. Így a Faddi SE 11 fővel, a Tanren SE 2 
fővel utazott. Itt szeretnénk megköszönni Stier György tolnai 
vállalkozó – aki rendelkezésre bocsátotta mikrobuszát -, 
valamint Bogárdi és Kiszli család közreműködő munkáját a 
sportolók utaztatásában. 
Mindkét sportegyesület versenyzői maximálisan kitettek 
önmagukért, hiszen várakozáson felül teljesítettek – mind az 
ott nyújtott munkában mind az érem minőségben és 
számban. Különösen az ifjabb korosztály versenyzői 
nyújtottak nagyon szép teljesítményt, hiszen ők nagy 
tapasztalattal még nem rendelkeznek de sikeresen 
szerepeltek.  
Eredményeik: 
Faddi SE Karate Szakosztálya: 
Aranyérem: Bányai Kitti, Bogárdi Mónika, Kiszli Viktor,  
Ezüstérem: Feidt Roland(2), Feidt Norbert, Klopcsik Richárd 
Bronzérem: Kósa Evelin, Tóbi Csaba 

TANREN Karate Sportegyesület 
Arany érem: Koleszár Patrik 
5-8. hely: Schubert Dániel 
Ezt megelőzően a Faddi SE Karate Szakosztálya a Miskolcon 
megrendezésre kerülő Kor és súlycsoportos WKF Magyar 
Bajnokságon vett részt. A mintegy 500 versenyzőt 
felvonultató esemény délelőtt 10.00-től este 22.00-ig tartott 8 
küzdőtéren. 
A Faddi SE versenyzői közül az utazó csapatba Berta Dániel 
(junior +80kg), Tóbi Csaba (ifjúsági II. -65kg), Kiszli Viktor 
(ifjúsági II. -70 kg), Bogárdi Mónika (ifjúsági I. +55 kg) és 
Klopcsik Richárd (kadett kata) „verekedte be” magát.  
A versenyzők nagyon jól szerepeltek, ám eredmény kevés 
lett sajnos, de itt valóban az ország legjobbjai mutatták meg 
tudásukat! 
Eredmények:  Berta Dániel  II. hely 

Bogárdi Mónika II. hely 
Tóbi Csaba  5-8.hely 

Bali Ervin 
A képen a Faddi SE és Tanren SE Ercsiben a Diákolimpián 

 
 

 
 

Ingyenes szemvizsgálat 
FADDON 

az Egészségházban (Templom u. 6.) 
JÚNIUS 7-én (SZOMBATON) 

8-tól 11 óráig. 
 

Tolnai üzletünkben (Deák F. u. 82. 
Tel.: 74/440-127) 

VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 
KÁRTYÁVAL IS FIZETHET!  


