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A Bolgár Országos Önkormánynt terveib l

A Magyarországi Bolgárok Egye,
sülete az elmú lt é ltizedekben
megtelemtette a szüksé ges bázist
a hagyomá nyápoláshoz é s a közös-
sé gi é lethez, A Bolgár M vel dé si
Házban é vente harminc-ötven
rendezvé ny várja a magyarországi
bolgárokat: az egyházi ünnepek,
koncertek, né pi ünnepsé gek, szí n-
házi é s tudományos el adások
egyaránl na8y látogatottsá8nak ör-
vendenek . Etle az alapra é pí t a
Bolgár Országos Önkormányzat,
amikor a kulturális autonómia meg-
valósí tására törekszik, A meglé v 
szilárd aIapok továbbfejleszté se a
cé l. Csak egy pé lda, a magyaror-
szági bolgár közössé g több né pi
együttessel büszké lkedhet, kiemel-
ked  közöttük a Marlenica né pi
együttes teliesí tmé nye, de önkormányzati támogatás-
sal lé treiött a ,,lantra" é s a ,,Rlszi.a" együttes is, ahol a
legkisebbek is elsajátí thatiák a né pi folklórt. 1997 óta
,,MaIk} Teatrl" né ven bolgár szí njátszó társulat is ala-
kult, amely már né hány bemutatóval meg is öí ven-
deztette a bolgáraikú  köZönsé get-

A magyarországi bolgárok né prajzának, törté nelmé -
nek, kultú ráiának kutatására a Bolgár országos ön,
kormányzat 1997-ben lé trehozta a Magyalországi Bo1,
gárok Kutatóinté Zeté t, amely az önkormányzati szé k-
házban kapott helyet. Az inté zet l998-ban ,,Bolgárok
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Magyarországon" cí mmel nemzetközi tudományos ta-
nácskozást rendezett, amelynek anyagát aZ inté zet
idé n külön kiadványban is megjelenteti,

Az |998. é vi választásokon tizenné gy helyi bolgár
kisebbsé gi önkormányzat jött lé tre; í ryolc Budapesten
(III, lX, Xl, XlV XV XVII, XVII] é s )fiI kerület) é s hat Vi-
dé ken (Haüisztelek, Debrecen, Mí sftalc, Pé cs, Szigetsuntmik-
lós é s Szentend.re), EgyedüI a Szentendlei Bolgár Önkor_
mányzatnál tapasztalható a választások idejé n felme-
rült komoly problé ma, hogy nem bolgár származású  ál-
lampolgárok alakí tották meg a bolgár önkormányza-
tot, A F Városi Bolgár Önkormányzat é S a Bolgár or-
szágos Önkormányzat megalakulásáVal (l999, ianuáI
24.) a magyarországi bolgárok önkormányzati rend-
szere már tizenhat önkormányzatot fog össze, ami ti-
zeneggyel több önkormányzatot jelent az el z  ciklus-
hoz viszonyí tva. A Bo]gár Országos Önkormányzat é r-
té kelé se szerint a növekedé s annak köszönhet , hogy
az el z  ciklusban elvé gzett munkát a bolgár közöSsé €
elismerte, s n t az iqé ny a bolgár identitás meg rzé sé -
re,

A mé dia teré n is szerepet váI]al az országos ön-
kormányzat, A kisebbsé gi törvé nyben biztosí tott
mé dia-felté teleket a Magyar Közszolgálati Televí zió
l995-ben valósí totta meg a bolgár kisebbsé g számá,
ra a ,,Rondó" cí m  m sor kereté ben. A Magyar Rádió
a törvé nyben foglalt kötelezettsé gé nek csak l998-
ban tett eleget azóta heti harmin. perces bolqár nyelví í
adást sugároz a magyarországi bolgárok számára. A
legszé lesebb kör  táié koztatást az l99r-óta megie-
len  ,,Bolgár Hí rlap" bizí osí tja, amely a Bolgár orszá-
gos Önkormányzat kiadványa, A NEKH által támoga-
tott,fiaemus" ké tnyelv  irodalmi é s közé leti folyóirat
komoly tekinté lyt Szerzett mind a magyarországi
bolgálok, mind a bulgáriai é s a magyarországi olva-
sóközönsé g táborában,

Az or§zágos önkornányzat tagiai a Parlamentben
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A Bolgár Országos önkormányzat szoros kapcsola-
tok kialakí tására törekszik az anyaországgal, Általános
gyakorlattá vált a Magyarországra látogató hivatalos
bolgár delegációk fogadása magyarországi program-
iuk során, Í gy 1997-ben meg]átogatta az önkormány-
zatot Petar Sztojanol bolgár államf , Nadezsda
Miú ailova külügyminiszter l998,ban IVan KOsZtOy mi-
nisztelelnök, é s az önkormányzat meghí vására l998-
ban háromnapos látogatásra Magyarországra é rkezett
Todor Kaualdzsiell államelnók-helyettes, l99ó,ban a
BoIgár Országos Önkormányzat tizenhat f s kü]dött-
sé ge egyhetes proglamon vett ré szt Bulgáriában- Ezek
a kapcsolatok segí tik egyré szt a magyarországi bolgár
közössé g é s inté zmé nyei tevé kenysé gé nek megisme-
ré sé t az anyaországban, másré szt rendkí vüIi módon
szolgáliák az identitásmeg rzé s folyamatának meg-
er sí té sé t.

Az els  önkormányzati ciklus után - melynek f  jel-
lemz je az önkoí mányzati tendszer é s az önkormány-
zati munka alapjainak leté tele volt az önkormány-
zatok megtalálták helyüket a közé letben é s a politiká-
ban, a második ciklusban kiemelked en fontos fel,
adatunknak tartiuk az önkormáryzatok funkdonális egqsé -

^é nek 
meqteremté sé t, az inté zmé ryrend,szer kiszé lesí té sé t, Ter -

mé szetesen a hagyományápolás, az oktatás, az anya-
nyelvi könyvkiadás é s a mé diák továbbra is fontos
szerepet játszanak az országos önkormányzat munká-
jában, mint a nemzeti identitásmeg rzé s né lkülözhe-
tetlen té nyez i, Emellett a Bolgár Országos Önkor-
mányzat kiemelked en fontosnak tartja ré szvé telé t a
Kisebbsé gi Törvé ny módosí tásában é s alapvet  fel,
adatának taria, hogy a hazai bolgárságot é rint  ké rdé ,
sekben é rdekvé delmi tevé kenysé get folytasson a tör-
vé nyalkotás teré n is.

A regisztráci ról

A cigányság negatí V töí té nelmi tapasztalatai miatt a

regisztráció né pcsoportunkban fé lelmet kelt,
A ké pviseleti reqisztrácí ót nem kií oqásoljuk, amelq azonban

kizárólaq önbevallás alapján valósulhat meq.

A Magyar KöZtársaság Alkotmányából következ en
minden áilampolgárt megillet a szabad identitás-
választás joga. A cigányság társadaImi integrációja el-
ké pzelhetetien a többsé gi társadalom politikai támo-
gatása né lkül, A regisztráció egyé rtelm en etnií ai
szeareaálódást vált ki. Mivel a Magyar köztáí saság kor-
mányának programjában a kisebbsé gek nem ú gy je-

lennek meg, ,,mint ilqaiké rt a többsé q ellené ben hüzd  cso-

portlk", a regiszlráció következté ben ez a helyzet meg-
változna, Ennek köVetkezté ben az az a]kotmánvos iog
is sé rü]ne, mely egyé rtelm en kimondia, hogy ,.Ma-
qqarorszdgon a hisebbsé qeh államalhotó té nqezó'k" .

Mit akar az Országos Cigány Önkormányzat?

A ,,Lungl DrOm" Választási Koalí ció szé les körben meg-
hirdetett programjának sikeré t a január 23-i választás
is igazolta, Ú jra lé treiött az O rsz,igos Cigánq Önkormáw1-
zdt (OCÖ), amely - akárcsak az elmrllt né gy esztend -
ben * a demokratikus é s reális cigánypolitika megva-
lósí tására törekszik, Bármennyire vonzóak é s társadal-
milag elkerülhetetlenek is a vállalt cé lok é s í gé retek,
megvalósí tásukhoz számos felté tel is szüksé ges. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a cigányság igen sú lyos é s egy,
í e inkább tarthatatlan gazdasági é s szociális körü]mé -
nyek között é l, A gazdasági, társadalmi politikai é s
kulturális é let szinte valamennyi terú leté n jelentkez 
egyenl tlensé gek azt a veszé ly hordozzák magukban,
hogy a cigányság vé gké pp a nemzeten belüli, ember
alatti lé tbe süllyed, Ma már Vitathatatlanul bizonyí ,
tott, hogy a szeqé nysé g a dqáwtrságot Sú itia a legjobban,
mint ahogyan a társadalmi ilgeqttrenl sé qb  is kirekesztett.

Ké tsé gtelen, hogy gyökeres változás csak hosszabb
távon remé ]het , de ebb l mé gsem következhet az,

hogy akár rövid id n belül ne lehetne eredmé nyeket
elé rni, Mindennek az a felté tele, hogy reális é s kivite-
lezhet  programok jeienienek meg az oktatás, a |oglal
ftOztatás, a sz\Ciális ellátás, a teriletfqleszté s teré n é s a disz-

ftriminfuió allen, Mindehhez garanciát a kormányzat
nyú ithat, illetve az a támogatási rendszer, amely az
emlí tett cselekvé si ré szprogramok valóra váltását se-
gí ti el , Az ocÖ l999, é vi munkaterve is abban a szel-
lemben ké szült, hogy a cigányság é letkörüimé nyeinek
alapvet  javí tása, illetve integrációjának segí té se csak
eqqsztrre é s eqgidejí í leq mehet vé gbe. Ha pedig valóban
igaz é s fontos, hogy Magyarország az Európai Unió
szuveré n nemzeteinek sorába tartozzon, elkerülhetet-
len, hogy az emberhez mé ltó é let é s a társadalmi jog,
egyenl sé g felté telei a cigányság számára is realitás-
ké nt é s ne illú zióké nt ielenjenek meg, Nem ké pzelhe,
t  el polgári Magyarország a cigányok é lethelyzeté nek
iaví tása né lkül, ez veszé lyeztetheti az uniós csatlako-
Zás esé lyé t is,

Farkas Flórlán az országos önkormányzat elnöke
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Az országos Cigány Önkormányzat csak olyan re-
gisztrációt támogat, amely nem er sí ti a cigányság
megkülönbözteté sé t é s a cigányság elleni el í té letet.

Az |999-2000. é vre szóló munkaterv

A cigány kisebbsé g demokratikus politizálásának é s
önszervez dé sé nek további er sí té se é rdeké ben, az
önkormányzati választások eredmé nye alapján, ki-
emelt figyelmet kell fordí tanunk a demokratikus é s re-
ális cigány politikára, a többsé g által js támogatott
politikai gondolkodásmód tudatosí tására é s terjesz-
té sé í e. A megyei é s regionális körzetekben olyan eI -

adás- é s kópzé si sorozatot kell szervezni, melynek kiemelt
té makörei a kisebbsé gi önkormányzatiság é s a cigány
kisebbsé gi ké pvisel k szerepe é s felel ssé ge a mai
magyar társadalomban, A párbeszé d é s a partneí i vi-
szony er sí té sé nek jegyé ben ezekre a fórumokra kor-
mányzati é s önkormányzati Vezet ket é s szaké rt ket
hí vunk meg, A rrre4tlei hé pví selet é s a helyi cigány kisebb-
sé gi önkormányzatokkal való partneri viszonyí  é s szak,
mai együttm ködé st eí  sí teni ke]l, mert ez a cigány
önszervez dé s er sí té sé nek is fontos eleme. Az ocö
megvizsgálja olyan haté kony, gazdaságos é s kis lé t-
számú  szervezeti egysé g lé trehozásának lehet sé gé t,
amely racionálisan gondoskodik a politikai é s szak-
mai információk továbbí tásáról, szakmai segí tsé get is
nyú jt, s gy iti az Elnöksé g számára a helyi igé nyeket
é s problé mákat tartalmazó kezdemé nyezé seket.

A kormányzat, a szakminiszté riumok é s az OCÖ po-
litikai é s szakmai kapcsoJatainak meghatározása é s ki-
alakí tása, a lehetsé ges ecyú ttm ködé si területek kije-
1ölé se, továbbá folyamatos munkakapcso]at kialakí tá-
sa a parlamenti páttokkal é s az Országgy lé s kisebb-
sé gi ügyekben ilIeté kes bizottságaival, igen fontos, A
nemzeti é s etnikai kisebbsé gek jogairól szóló 1993.
é vi LXXVIl, törvé ny módosí tásához a cigány kisebbsé g
haté konyabb vé delme é s é rdekeinek é rvé nyre iuttatá-
sa é rdeké ben önálló törvé nymódosí tási javaslatot
dolgoz ki,
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A magyarországi cigányságot sú j-
ló diszkrimináció hivatalos é s köz-
napi formáinak fe]té rké pezé Sé re
olyan komplex programot kell kidol-
gozni, amely minden teí ületen ké -
pes a különböz  diszkriminációs
gyakorlatok kezelé sé re, A szüksé ges
módosí tások notmaszer  kidolgozá-
sa é rdeké ben ái keli tekinteni a ci-
gányságot leginkább é rint  iogsza-
bályokat, az lgazságügyi Miniszté ri-
ummal, a Nemzeti é s Etnikai Ki-
sebbsé gi Hivatallal é s az ombuds-
mannal közösen, Az ocö továbbra
sem mond le a kisebbsé geket megil-
let  parlamenti ké pviselet 1ogáról. Ennek
é rdeké ben folytatni kell a parlamenti
pártokkal, a kormányzattal é s a többi
kisebbsé g országos önkormányzatai-
val a tárgyalásokat.

Alapvet  fontosságú nak ta ftjuk a nemzetftözi ftapcslla-
foÉ  megteremté sé t é s azok ápolását, Ennek é rdeké ben
konzultációt kezdemé nyezünk a kisebbsé gi jogok biz-
tosí tása szempontjából meghatározó nemzetköZi in-
té zmé nyekkel, szervezetekkel, különösen az Európa
Parlament é s az Európai Unió ké pvisel ivel, Nagyobb fi-
gyelmet fordí tunk a szomszé dos országokban é I  cigáwJ né -
pessé g helyzeté re, valamint a cigányság egé szé t é rint 
nemzetközi esemé nyekre.

oktatás é s kultú ra

Kiemelt fontosságú  az oktatáspolitikai koncepció ma-
radé kta]an megvaiósí tása. Országosan ki kell é pí teni
a modellé tté k  lelzárkóztat , tehetsé gglnaozó programmal
rende]kez  áltaiános é s közé piskolák li álózatát, az álla-
mi finanszí rozás me]]ett, fokozatosan é rvé nyesí teni
kell az országos önkormányzat inté zmé nyfenntartói jogo-
sultságát. A közoktatási rendszerb l kies  gyerekek
számára .- a szolnoki ,,Roma Esé lttr" A,lternatí v Alapí tvánqi
Szaftiskola mintálára - speciális program alapján m -
köd , é í ettsé git é s versenyké pes szakmai ké pzettsé get
adó iskolák hálózatát kell lé trehozni - kollé giumi
rendszerrel az oktatási Miniszté riummal, a köZalapí t-
ványokkal é s önkormányzatokkal közösen.

A helyi cigány kisebbsé gi önkormányzatoknak szer,
vez  é s tálé koztató munkát kell folytatniuk annak é r-
deké ben, hogy miné l több család vegye igé nybe az öt
é ves kort betöit  gyermekek számára szervezett
iskola-el hé szí t  óvodai í oglalkozásokat, Az Oktatási Mi-
niszté riummal közösen kí vániuk elé rni, hogy a cigány
óvodáskorú  gyermekek feiké szí té sé re, az óvodai kö-
zössé gek számára jöj|ón lé tre Cé lzott, pályáZall pé nz-
keret, ameJy a szociális é s kulturális hátrányokat csök-
kent  külön foglalkozások szervezé sé hez biztosí t fede-
Zetet, A tanköteles korú  cigány fiatalok számára tan-
könyv- é s tanszersegé I],t kell biztosí tani a települé si
önkormányzatok bevonásával. A közé p- é s fels fokú
oktatásban tanuló tehetsé ges cigány fiatalok számára
eiengedhetetlen az egysé ges é s folyamatos iarrdí ]-

Faí kas Flórián, Dzlndzisz lorgosz é s Doncsev Tosó beszé lgeté s közben



öszt ndfirendszer kialakí tása, illetve bevezeté se - az Or-
szágos Cigány Önkormányzat koordinálásával,

Meg kell becsülni a cigány fiatalok ké pzé sé ben va-
lós eredmé nyeket elé r  oktatáSi inté zmé nyeket é s pe-
dagógusokat,

Biztosí tani kell az Országos Cigány lnformdci s é s M -
vel dé si Központ cé lszer  é s haté kony mú ködé sé nek
szervezeti, szemé lyi é s anyagi felté teleit. A Nemzeti
Kulturális Öröksé g Miniszté riumával é s a megyei
közgy lé sekkel együtt a megyé kben is fokozatosan
lé tre kell hozni a hasonló cé lt szolgáló inté zmé nye-
ket,

A cigány kultú ra ápolásának é s m velé sé nek hely-
zeté ó\ áí fogó elemzé st fogunk ké szí teni, s a tehetsé ,
ges m vé szek é s amat rök ké pessé geinek kibontakoz-
tatását mesSzemen en támógatiuk.

A cigányság társadalmi megí té lé sé nek alakulásá-
ban kiemelt szerepet jálszik az országos é s a helyi mé -
dia, Törekedni kell tehát arra, hogy a többsé gi társa-
dalom az önkormányzatok m ködé sé r l, a problé -
mákról é s az eredmé nyekr l reáiis táié koztatást kap-
jon, Folyamatosan kí vánjuk m ködtetni az országos
cigány ónkormányzat saiát tájé koztató tevé kenysé gé t,
a,,Cigáry KöZlörlr" negyedé venké nti meg jelenteté sé vel,
valamint havi kulturális, é rdekvé delmi é s közé leti ma-
gazin kiadásával,

Tart s munkahelateremté s

A cigányságot különösen sú itó tartós munkané lftiilisé g
felszámolására kormányzati plogramot kell kidolgozni
é s - konkré tan nevesí tett é s ütemezett cé lokkai, anya-
gi eszközökkel - megvalósí tani, Pé ldául: ennek a prog-
ramnak a kereté ül ré szint a Phare-program, ré szint az
elmaladott ré giók feileszté Sé re meghirdetett feilesz-
té si koncepció szolgálhat. Ebben a munkában szoIo-
san kell együttm ködnünk a Földm velé sügyi é s Vi-
dé Ke jleszté si Miniszté riummal, a Szociális é s Család-
ügyi Miniszté riummal, a Gazdasági Miniszté riummal
é s a Környezetvé delmi Miniszté riummal. Í gy pé ldául
folytatni kell a közmunka-programokat az árví zvé de-
lem, az erd telepí té s, a környezetvé delem é s más ha-
sonló cé lprogramokhoz kapcsolódóan, de a regionális
é s helyi programokat is (szociáIis földprogramok, té r-
sé gfejleszté si programok, szakmai ké pzé si progra-
mok), amelyek szakismereteket é s anyagi alapot biz-
tosí tanak az önálló eqgóni é s társas váIlalkozásoft beindí tá-
sához é s fol1tatásához, Az Országos Cigány Informáci-
ós é s M vel dé si KöZpont kereté ben lé tre 1öhet a vál-
lalkozói iroda é s iní ormációs központ, amely segí tsé get
nyriit pályázatok elké szí té sé hez, szakismeretek meg-
szerzé sé hez é s a vállalkozások folyamatos monitolo-
zásához é s támogatásához.

A családok vé delme

AZ ocÖ kitöré si pontokat keres a folyamatos egé sz-
Sé gügyi ellátás felté teleinek biztosí tása é rdeké ben.
Pé ldául, járható utak, iható ví z, A települé si önkor,
mányzatok számára a központi költsé gveté sb l bizto-

Az Orszlgos Cigáng Önkormáryut
tagiai:

Farkas Flórlán, elnök, Szolnok
dr. Pálft Miklós, elnökhelyettes, Szolnok
Aradl Pál, alelnök, ózd
Farkas llbor, alelnök, Nyí regyháza
Gál |ózseí , alelnök, Szigetvár
Lakatos Oszkár, alelnök, Cigánd
Lukács Mthály, alelnök, Tiszapüspöki
O§ztoikán-Falkas Bé Ia, alelnök, Budapest
Raduly |ózseí , alelnök, Fegyvemek
Rostás László, alelnök, Kiskunhalas
Telekt Liszló, alelnök, Nagykanizsa
Beré nyi Lrászló, koordinációs titkár, Babócsa
Pádár Lí szló, koordinációs titkár Gy r
Babal |ános, Berhida Peremartongyártelep
Babos Bé la, Taktaszada
Balog |ózsef, Szekszárd
Balogh Gyula, Rakamaz
Balogh lmre, Barcs
Bencslk Urbán, Sza|la
Bogdán Bé la, Tatabánya
Bogdán Pé ter, Ví zvár
Bogdánné  Sárközl lldikó, Budapest
Csonka Sándor, Bogádmindszent
Dömötör Atttla, Iánosháza
dr. Náday Gyula, Budapest
Farkas András Andor, lászapáti
Faí kas Antal, Kisköre
Fátyol Mihály, Budapest
Fenyvesl Tlbor, Garabonc
Graur lstván, Magyarcsanád
Heged s lstván, Komló
Horváth viktoí , Sajóhidvé g
Hofváthné  Budai |ullanna, Borsodbóta
tí t. Bogdán János, Bicske
|ónás Gábor, Balassagyarmat
Kalányos István, Tamási
Kantár Elemé r, Anafcs
Klss Károly, Tiszaú jváros
Kolompár Orbán, Kiskunmaisa
Kompák György, Kaposvár
Kovács lstván, Mohács
Koák |ános, Pápa
Köké ny Kí lmán, Jászalsószentgyörgy
Lakatos lstván, kisvárda
lÁlé  lÁszl , Veí pelé t
Iólé  Mihály, Heves
Nagy tózseí  György, Nagykanizsa
pusoma len , kerecsend
Pusztai Józ§ef , Szarvas
Rácz Tárnás, Jászberé ny
Raffai László, Abony
Vadász István, Tiszacsege
Z§lgmond Károly, Doboz
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sí tani kell a hátrányos helvzet  családok szociális tá-
mogatásához szüksé ges eszközöket.

A helyi kisebbsé gj önkormányzatokkal együtt fe{

kell mé rni a cigány lakosság valós é lethelyzeté t, Az
oCÖ ieIent Sen b ví ti szociális lakásé pí té si proglam-
ját, A cé lul kit zött hárlmezer laÉ ás felé pí té sé hez meg
kell er sí teni mind az el ké szí té ssel, mind pedig a le-
bonyolí tással megbí zott szervezeti egysé geket. A kÉ
sé rleti programok sikeres megvalósulása alapján a
kormányzattól megfelel  pé nzügyi támogatáSt kell
igé nveIni a rászoruló családok önré szé nek átvá]la]ása
é s a közm vek kié pí té sé nek biztosí tása é rdeké ben,
Sürg s inté zkedé sre van szüksé g a nehé z sorsú  csalá-
dok szociális é s egé szsé gügyi problé máinak kezelé se
é rdeké ben. Az OCÖ konkré t, kzrmdnazati intózkedé seket

;ürget a rászoruló családok gyógykezelé sé nek é s
gyógyszereIlátásának megszervezé sé re; tárgyalásokat
kezdemé nyez annak é Ideké ben, hogy a nehé z helyzet-
be került családok esé llt kapjanak OTP- vagy közüze-
mi tartozásaik kedvez bb felté telek szerinti, hosszú
távú  törleszté sé re,

A cigánqság tdrsadaltni egaenjlg s qa

Magyarország települé seinek trllnyomó ré szé ben
nem okoz különösebb problé mát a többsé g é s a ki-

sebbsé g együtté lé se, Nem fogadjuk el az olyan kí -
sé rleteket, amelyek egyes települé seken a cigányság
eí  szakoS kiköltöZteté sé t, kite]epí té Sé t cé lozzák. Ha-
tározottan fellé pünk a cigányokat sú ltó nyí lt vagy
burkolt diszkrimináció el]en, Az ilyen esetek nyilvá-
nos feltárását é s szakszer  kezelé sé t az oCÖ jogse-
gé lyszolgálata f  fe]adatának tekinti, A társadalmi
bé ke meg rzé se é s er sí té se közös é rdek, Az OCÖ a
kormánytól - alkotmányos köte]ezettsé geive] össz-
hangban - elvária, hogy legyen minden területen
kezdemé nyez je a diszkrimináció é s az el í té letes-
Sé g megszü nteté sé nek, Különösen fontos a cigány-
ság hagyományairól, é leté r l é s é rté keir l szóló hi-
teles tálé koztatás a közszolgálati m sorokban, vala,
mint a jöv  nemzedé keinek nevelé sé ben, Az iskolai
tananyagban kötelez en kapjon heJyet a cigány kul-
tú ra, m vé szet, né p jsmeí et.

A rendszeruáltozás sok tekintetben megnehezí tette
a cigányság integrálódását a társadalomba, Számos
jel mUtatia, hogy megn tt a társadalmi türelmetlen-
sé g, csökkent a polgárok szolidaritásé rzete, A cigány-
ság jöv jé t nem lehet csupán aZ egyé ni boldogulás
ú tján keresni. Kol]ektí v megmaradását csak a társad.al-
mi egyenlogú sáq, eqqenranqú ság biztosí thatia, amelyle
gazdag kuitú rája, hagyománya é s közös törté nelme
alapján teijes iogga] tart igé nyt,

A ,,Fekete gyóngyök" gyermek-táncegyüttes a budapesti
,,Ki mit tud?" siker€s el dönt ié n
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