
 
 

 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Kristof Nelly: Kert   
 
kellemes nyári este 
langyosan simogat a szél 
egy égő gyertya az asztalon 
fénye táncot jár szememben 
egy pohár vörösbor 
íze s színe eggyé válik velem 
tücskök ciripelnek 
dallal ajándékoznak meg 
bár a kertben telnek e percek 
béke szigete most szívemnek  
 
Sárközi Zoltán: Változások 
 
Lovaink homlokán a Hold 
most is úgy világít, 
mint a Nagy Útrakeléskor. 
A csillagok állásán 
sem változott semmit. 
Mi változtunk! 
Ahogy hazaérkeztünk, 
megtanultuk dédelgetni  
a simogatást, 
a vetett  ágy tiszteletét, 
a betűk értelmét, 
s magunkra ölteni, 
amit ránk szabott  
az előítéletektől terhes 
jelenkor. 
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                    Dr. Szuhay Péter: A CIGÁNYOK ETNOGRÁFIÁJA IV. 

Megítélésünk szerint a kilencvenes évek első felében induló „szocpolos" la-
kásépítési akció ismét a cigánytelepek kialakulása irányába mutat. A két-
három vagy az annál többgyerekes, ám önálló lakással nem rendelkező ci-
gánycsaládok - mint egyébként más családok is - szociálpolitikai támogatást 
kaphatnak új otthon teremtésére, ha az építési költségek egyharmadával ren-
delkeznek, illetve az új házat már egyharmad részben megépítették. A cigány-
családoknak rendszerint nincs olyan építési telke, ahol az építkezéshez hozzá-
foghatnának, ezért a helyi önkormányzat jóindulatától függ, hogy számukra 
hol jelölnek ki építési telket. A helyi önkormányzatok pedig rendszerint úgy 
döntenek, hogy ezeket az építési telkeket vagy a már cigányok által sűrűbben 
lakott részek szomszédságában jelölik ki, vagy olyan területet választanak, 
amely a település központjától távol esik, ahol egy tömbben biztosítanak lehe-
tőséget a cigányok számára. 

A probléma itt az, hogy a cigányoknak nem kínálnak fel választási lehetőséget; 
hanem kimondják, „itt építkezhetsz és sehol máshol". Ez az „itt" rendszerint 
egy már eleve szegregált terület, de elvétve az is előfordul - és ez az előző 
módszer szöges ellentéte -, hogy az önkormányzat a cigányok szét-
szóratásában látja a község „biztonságát". Tehát egyik esetben sem a cigány 
építtetők választanak, hanem ahhoz kell alkalmazkodniuk, ahogy róluk a köz-
igazgatás határoz. 

Ezen újkori lakásépítések is hasonló 
problémát „termelnek ki", mint ko-
rábban. Az építtetők kiszolgáltatott 
helyzetben vannak. Igazán nincs meg 
az az összeg, amiből akárcsak az 
épület felhúzásának egyharmad ré-
széig eljutnának. Ha nincs pénzük, 
viszont építkezni akarnak - s akarnak, 
mert nincs lakásuk -, ki vannak szol-
gáltatva az építési vállalkozónak. A 
vállalkozó ugyanis felajánlhatja, 
hogy felhúzza saját költségén a házat 
a kívánt egyharmadig, ám ennek fe-
jében elkéri a családoktól a szociál-
politikai támogatást. Ö hozza az épü-
letet kulcsrakész állapotba és ahhoz, 
hogy számára az üzlet egyértelműen 
nyereséges legyen, a szocpolos tá-
mogatásból építi fel az egész épületet 
úgy, hogy abból számára tiszta 
nyereség maradjon. Ahhoz, hogy 
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valóban nyereséget realizálhasson, vagy bontási anyagból kell építenie, vagy 
anyagot kell „kilopnia" a házból, vagy kevesebbet teljesít, mint ami a jóváha-
gyott építési tervben szerepel. És ha már áll is a ház, a családok - pénzük nem 
lévén - nem tudják azt rendesen berendezni, a padozat beton marad, a fürdő-
szobába nem kerül csaptelep és kád. És a szerényen berendezett ház fenntartási 
költségeit is nehezen tudják állni. 

Még egy adatot érdemes idézni. Azoknak az aránya, akiknek a szomszédságá-
ban kizárólagosan vagy túlnyomórészt cigánycsaládok laknak, Budapesten a 
legalacsonyabb, közel 6%, a falvakban 30%, míg a vidéki városokban a leg-
magasabb, 36%. 

„A régi teknővájó cigányok mindig valahol egy grófnál, egy uraságnál szegőd-
tek el, az kijelölte nekik, hol rakhatnak gunyhót. Hogy odafogadta őket, ez azt 
is jelentette, hogy mindennemű zaklatásától védve voltak. Tehát a gróf védnök-
séget is vállalt, vagyis azt, hogy minden felelősség az övé volt. A csendőr, aki 
vigyázz-ban állt a gróf előtt, nem zaklatta ezután az emhert. Hatalmas fizikai 
munka volt, amit ők csináltak, csattogtak a fejszék az erdőn... 

József-napkor volt az indulás, március tizenkilencedikén. Nem maradtak egy 
helyen egy évnél tovább. Ha valaki ragályos betegségben meghalt, akkor már 
szedték a sátorfát, mentek tovább, és azt a helyet úgy jelölték meg, hogy a bok-
rokra színes rongyokat dobáltak, ez azt jelentette, ide ne települjetek; megvolt 
a belső egészségügyi védekezés. Volt olyan is, hogy nem tetszett nekik az ura-

ság viselkedése. Ha haragból mentek 
el, akkor azt is jelezték, hogy a 
következő csapatot megvédjék: tüzes 
üszköket összevissza dobáltak. Ez azt 
jelentette, hogy zavarodás, szóval, 
hogy itt nem szabad megmaradni. Jött 
a következő csapat, azok elkezdtek 
először nyomozni, szaglászni, hogy mi 
volt itt. Ha a tűzhelyet nem szórták 
széjjel, hanem úgy békésen otthagyták, 
azt jelentette, hogy ide lehet települni, 
nyugodtan égtek el a tüzek..." 

Diósi Ágnes: Cigányút  
116-117. old. 

A telepre 1951-ben kerültem szüleim-
mel, 5 éves koromban, és itt éltem, míg 
a viskónkat - nos nem mind, de sok 
helyen dózerral —, ha nem megértés-
ből, tudomásulvételből, akkor felsőbb 
utasításra lebontották, illetve a föld 
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felszínével egyenlővé tették. Ugyan Háromfapusztára az utóbbi eljárás nem 
volt jellemző. Szüleink lebontották a viskókat, és érdekes módon, tekintettel ar-
ra, hogy az egész telep valamilyen rokonságban volt, nem csoportosultak, ha-
nem ahány család volt a telepen, annyifelé költöztek. 

Orsós Lajos: A putritól a f őiskoláig 

1. A cigánykérdés elől nem térhetünk ki. Eletünk át van szőve az ő életükkel. 
Megnehezíti a kérdés rendezését az, hogy társadalmunk igen nagy része káros 
előítélettel van velük szemben. Húzódoznak tőlük és elítélik, megvetik őket. 

2. A cigánytelepek felszámolását progresszíve kell végezni abból az általános 
elvből kiindulva, hogy aki megérdemli és a beilleszkedésre alkalmassá vált, 
csak az kapjon házhelyet. A magyar lakosság részéről mutatkozó ellenállást 
csak úgy tudjuk leküzdeni, ha a cigányok „érdem alapján" kapják a házhelyet. 
Ezen érdemek közé a tisztaság és műveltség mellé feltétlenül szükséges a leg-
alább hároméves rendszeres munkaviszonynak követelményként való felállítása. 

Seres Géza: Tiszta környezet 

A telepi kultúra a cigányszegénység legjellegzetesebb életformája, ezért nem-
csak legreprezentatívabb képviselői a szegénykultúrának, de hovatovább ez a 
kultúra jelenti a magyarországi szegénykultúrát. 

Ez a szegénykultúra jóval távolabb áll a többségi kultúráktól, mint nem cigány 
változatai. Említettük már, hogy a modernkori szegények - bármennyire is így 
élik meg és kultúrájuk létrehozásánál bármennyire is a középkorban valóban 
kiszakadó rétegek kulturális mintáiból építkeznek - valójában soha nem estek 
ki a társadalom hálójából, csak - a társadalom átrendeződésének 
következményekéntannak legaljára kerültek. Ezzel szemben a cigányokkal egé-
szen más a helyzet. A cigányság soha nem szakadt ki a társadalomból, pont 
ellenkezőleg, kívül állt. Tömeges betagozódása csak az utóbbi 40-50 évben in-
dult be. Ez a folyamat az utóbbi 5-6 évben leállt. Ennek következtében mára 
valós veszélynek tűnik, hogy többségük leszakad a társadalomról. Nem a most 
átstrukturálódó társadalom legaljára kerülésének veszélyéről van szó (hiszen 
többségük most is ott van), hanem arról, hogy újból kikerül belőle. Ha ez be-
következik, akkor valószínűleg egy - a társadalom egészével szembeni - rendkí-
vül ellenséges, etnikai-szociális szubkultúra formájátfogja ölteni. 

Azzal, hogy vándorlásuk során kialakult közösségi struktúrájukat megőrizve, 
izolált településekre zsúfolódnak össze, ahelyett, hogy közelednének, valójában 
- rövid távon mindenképpen - távolodnak a többségi kultúráktól. Társadalmon 
kívüli letelepedésükkel oly mértékben konzerválták belső viszonyaikat, hogy ez 
már önmagában is rendkívül erős gátjává vált a későbbi integrációs lehetősé-
geknek. 
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A tornácon felejtett széken 
nem ült azóta senki nagyapám. 
A kis ház párkányán ott maradt 
egy pakli dohány. 
Féltett kalapod egy rozsdás  
szeg tarja csupán, 
ágyadon játszanak még  
az ott felejtett papírbabák. 
 
Kerestelek. 
Kint ültem egész éjjel. 
Hiányzol. 
 
Varjak jöttek hideg széllel 
károgásaikkal jajdult bánatod, 
Viasz-cseppeket sírtál a fákra 
azóta szürkék a nappalok. 
 
R. Lakatos Klára 
 

BEMUTATKOZIK : R. Lakatos Klára
 
Gyermekéveit Tyúkodon töltötte. 
1982-ben Budapesten kereskedelmi 
szakmunkásképzőben tanul tovább. 
Ezt követően a budapesti Szabó Ervin 
Gimnázium esti tagozatán leérett-
ségizik, és a Pécsi Tudmányegyetem 
művelődésszervező szakán szerez 
egyetemi diplomát. Ebben az időben 
kezd el rajzolni. Nagy hatással 
vannak rá Bari Károly, Szécsi 
Magda és Pongor Béri Károly (David Berry) alkotásai. Első korszakában, 
1996-tól fákat ábrázoló fekete tollrajzokat készít, melyeket Szolnoki Csanya 
Zsolt költő versei ihletnek. Alkotásaiból több kiállítás nyílt. 2001-ben a Roma 
Parlament Balázs János galériájában mutatkozott be, ugyanebben az évben az 
Élet és Irodalom lapjain is megjelennek munkái. Saját mesekötetét, illetve 
Szolnoki Csanya Zsolt „napló-kísérlet" című verseskötetét is illusztrálják alko-
tásai. 2007-ben az Athe Sam Roma összművészeti fesztiválon szerepel a „Vi-
zuális lények" c. csoportos kiállításon. Az Amaro Drom, a Kethano Drom és a 

Lungo Drom roma folyóiratok 
folyamatosan közlik alkotásait, 2009-
ben az Igaz szó című újságban 
szerepeltek rajzai. Jelenleg tanít, 
emellett gyerekeknek tart művészeti 
foglalkozásokat. „Nem kényelemben 
nőttem fel, én tudom mi az, hogy 
munka, tudom mi az, hogy kitartás, és 
azt is tudom emellett, hogy mi a 
megaláztatás... – meséli a Sorsfordító 
találkozások: Fehér falon fekete pont 
című portréfilmben. - Ezt nem a 
falumban éltem meg, nem Tyukod 
községben, nem az iskolában, mert 
engem nem közösítettek ki, nekem 
szerencsém volt. Teljesen külön éltünk a 
falu szélen ugyan, egy hét tagú cigány 
család. Nagyapám és nagyanyám perfekt 
beszéltek cigányul. Mi cerhár és csurár 
törzsből származunk. A megélhetésünk 
pontosan olyan volt, mint a faluban 
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mindenki másnak, tehát kapáltunk, állatokat gondoztunk, állatokat neveltünk, 
és ebből éltünk. Már gyermekkorban tudtam, hogy mi az uborkát szedni, meg-
fogalmazva szabolcsiasan, hogy málét törni. Én ebben nőttem fel, azt láttam, 
hogy az én nagyszüleim, az édesanyám, a  nagybátyám, aki egyébként példa-
képem is. Mindig azt láttam, hogy tanul, hogy a könyvek ott vannak a polcon, 
éjjel nappal a könyveket bújja. Tehát én ebben nőttem fel. Közben azt is lát-
tam, hogy a másik oldalról az édesanyám, a nagyszüleim rengeteget dolgoztak, 
vályogvetésből is élt a nagymamám. Tehát mondhatom, hogy a falu paraszthá-
zainak az oldalán ott van az én nagymamám keze nyoma a mai napig. 
A szegénység, meg az erkölcs, meg a becsület. Az én nagymamám olyan volt, 
mint a flamenco. Feszes. Soha nem engedte, sem ő, sem az édesanyám, hogy 
én ne menjek iskolába. Soha nem is támogatták ezt. Ha kellett, akkor hajnal-
ban keltek, a nagy hófúvásban is a nagymamám alagutat ásott, hogy fel tud-
junk menni az iskolába. 14 éves voltam, amikor Budapestre kerültem. Először 
Nyíregyházára vettek fel zeneiskolába, de a családnak nem volt annyi pénze, 
hogy tudjanak támogatni, így maradt az élelmiszerkereskedelmi, s idejöttem 
Pestre, kollégista voltam. A nagy szabadságból a városba. Azért mondom a 
szabadságot, mert a mai napig előttem vannak az évszakok, ahogy ott éltem 
meg a mezőn…Úgy képzeld el, hogy egy falu szélén van egy ház, ahor érzed a 
telet, érzed a nyarat, s ez gyönyörű. A mai napig, ha valami bánt, ha valami fáj 
akkor mindig azokra a kapaszkodókra gondolok vissza s az ad erőt a mai na-
pig. A falumban is tudták hogy én cigány vagyok, de becsülték, szerették a 
szüleimet, a nagyszüleimet. Státuszhelyünk volt, minket nem bántottak. S ak-
kor jövök a szépségből, egy nagyvárosba egy személytelen világba, ahol az 
első a külsőm lesz. Bizony-bizony sokszor kaptam meg hogy büdös cigány… 
Tudod, ez úgy van, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Kollégista koromtól 
nagyon sok érzelmi csalódást kaptam. És akkor érett meg bennem, hogy én 
tenni akarok a romákért. Igenis én meg alkarom mutatni, hogy van út. A pél-
dámmal is, meg nagyon sok gyereknek szeretnék segíteni, hogy milyen irány-
ba meg hogyan. Ezért is kezdtem el képezni magam, a Pécsi egyetemre men-
tem,  szándékosan művelődésszervezői szakra. Mert a táboroktól kezdve a 
klubokig ez érdekelt mindig is. És pontosan tudtam, hogy a gyerekeket és a 
szülőket is csak egy kötetlenebb kulturális világban lehet formálni. Soha nem 
voltam átlagos ember. Bejártam egy utat. Nem mondhatom, hogy nem volt le-
hetőségem, nem tudtam kapcsolatot teremteni a külső világgal. Hiszen 12 évig 
helyi képviselőként tevékenykedtem, oktatási bizottsági tagként. Nagyon sok 
mindent csináltam. Persze ez tűnik fel a környezetemnek is. Mit történik? Nem 
azt mondják, hogy itt van egy ember, aki másként gondolkodó, hanem azt 
mondják, hogy itt van egy cigány, aki mindig  kirívó módon viselkedik. Még 
akkor is ha tudják, hogy igazam van. (...) 
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„Grimasz”:  Roma holocaust 

viseltes göröngy az utolsó ingem. 
megosztom véled ezt most, noha 
köveket vetve ölelsz át engem 
gödör, te édes, gödör, mostoha. 
 
csont-bőrből tákolt a lélek kennele. 
mellkas-rács szűrte minden holmi. 
akad a zár-nyelv. új test kellene. 
jaj. csak ezt engedd még szótagolni. 

 
Glonczi Ernő: Fekete Nap 

 
Az Úrra bízta magát, mentse meg 
őt; szabadítsa meg őt, hiszen 
gyönyörködött benne! (Zsolt.22.9.) 
 
Én istenem, én Istenem 
miért hagytál el engemet? 
És nem jött sehonnan felelet. 
 
Én istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engemet? 
Hogy fogok ezért megbocsájtani néked? 
 
Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engemet? 
És a Nap elfeketedett. 
 
Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engemet? 
... 
Ma ezért a csendért tagadtalak meg. 

Vesho-Farkas Zoltán 
Álmatlanul  

 
Vágyak és álmok 
egyedül hálok. 
Miért? 
Mert a lélek elillant 
emléke szól, akár a lant. 
Üres, tátongó szakadékok  
húzódnak előttem, 
s a szeretetet hiába keresem... 
jégvirág volt az ablak üvegén, 
elpárolgott, nincs semmi a helyén. 
Szakadékok, hegyek, vízesések, 
tengerek, 
meddig kell küzdenem ellenetek? 
Erőm véges, ti ezt tudjátok 
lelkemet sikító magányba 
taszítjátok... 

Könnyező égbolt 
 
Könnyező égbolt  
lelkemen vérfolt  
Fellobbanó emlékek  
mardosnak és égnek  
 
Szállnak a varjak  
emberek halnak  
De a Fények Királya  
ezúton sem alhat  
 
Utam poros dűlőkön  
vezet át  
lépek s nem érzem a  
természet illatát  
 
Ballagok némán  
szívemben bánat  
két szemem könnyes  
fájdalmam árva... 
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SZÜLETÉSNAP – MÓDSZERTANI KÉPZÉSSEL  
 
Július 6.-án pénteken Monorra látogatott kis csapatunk. Itt megismerked-
hettünk egy komplex rendszerrel, melyen belül a Nyitnikék Biztonságos 
Kezdet Gyerekház egy éves születésnapjára érkeztünk. Ajándékot is hoz-
tunk az ünnepelteknek, melyeket a különböző településeken a programja-
inkon résztvevő gyermekek készítettek sorstársaiknak. A legkülönfélébb 
ötletek nyertek valóságot, melyet örömmel fogadtak házigazdá-
ink.Monornak e területe cigánytelep, amelyen érkezésünket követően vé-
gigvonultunk. Így jutottunk el a hangárig, amelynek végtelen egyszerűsé-
gében rejlik a nagyszerűsége. Évek alatt vált egyre komfortosabbá. Itt ka-
pott helyet számítástechnikai helyiség, PC-kel dúsítva. Kicsit beljebb már a 
tanoda rész, ahol tanulni lehet és szeptembertől júniusig készülni a másnapi 
iskolai feladatokra. Irodának is jutott hely és az infrastruktúra is évek alatt 
fejlődött. Vendéglátóink ventilátorokkal és behűtött vízzel igyekeztek a el-
viselhetővé tenni a nagy meleget. Ízletes pogácsa és lekváros bukta volt a 
tízóraink.Csoportunkon kívül erre a napra érkeztek Erkről, Tarnabodról va-
lamint más társintézményekből, valamint nevelőszülők és gyermekek is. A 
gyerekház udvarán a rendszeresített játékokon kívül, most tamburin, ugráló 
vár és számos lehetőség várta a kisebbeket és nagyobbakat, akik ki is hasz-
nálták ezt.A hangárból visszatérve a Gyerekházhoz, vendéglátóink tájékoz-
tattak bennünket az egy év tapasztalatairól, eredményeiről. Kisfilmen mu-
tatták be hogyan is dolgoznak, majd fotókon láthattuk a mindennapjaikat. 
Ezután kötetlen eszmecserére került sor.A delet elharangozták, amikor a 
helyben készült babgulyásra kaptunk invitálást. Rendkívül jól elkészített 
gulyást, frissen sütött pogácsa követte és hideg ásványvíz. Ez így együtte-
sen tette teljessé a napot.A fotók (a folyóirat hátlapján) talán minden le-
írásnál többről árulkodhatnak, mi jól éreztük magunkat. Újabb ismeretek-
kel bővülve érkeztünk haza, igazán hasznos volt ez a nap is és sok olyan 
ötlettel gazdagodtunk, amelyet saját környezetünkben képesek leszünk 
megvalósítani, felhasználni. 

HIBAIGAZÍTÁS!!! 

Ezúton kérünk szíves elnézést a vers eredeti szerzőjé-
től és a tisztelt olvasóktól, hogy júliusi lapszámunkban 
Szolnoki Csanya Zsolt: Az idegen című költeménye  
tévesen Osztojkán Béla műveként lett megjelentetve, a 

Sulinet hibás adatokat közlő forrása alapján. 
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Ruzdija Russo Sejdovic

HORIZONTESQO  
GURAVIPE 
 
Ni trubun amen alava  
save k-a rovaren amen. 
Von naj mol  
amare asavne trajosqe. 
 
Thaj e vorbe si but 
kana e jakha istarrdon, 
paluni dar kana phabol 
an-e amende, 
o kamipe kana biandol, 
kana ćhelel  
o ʒuvdipe utruǎl amende. 
 
O ʒuvdipe, 
sar kana e peruśke peren 
pe mi cahra, 
hatǎrav kova 
ʒi kaj jakhença  
paćares tu utrujal ma 
sar e strafin 
guravde horizontesqi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJEKH XIV DOS SI 
 
A ake27 sar:  

Kana o Zahimo katar o Konik k-e 
Podgorica sar o cilimo28 mardas pesqe 
rromna, thaj palal 3ulo sahato29 rovipe, 
kuchipe thaj daba lias latar kodola cira love 
save andas katar e piaca, baxtalo sasas. E 
gova agoripe sasas lesqo nevo anglunipe. 
Naj gova dos?  

Avel vov mande anda kafenaja30 p-o 
Pogrebno thaj sa lolo and-o muj guzvime31 
mushtakenca beshlo tar p-i purani stolica32 
dikhindos andar ma', and-o pamo zido. E 
Zahimos sasas les tabieto33 kana sasas le' 
love te astardol posokate, a kana lesqi 
posoki sasas chuchi astardolas ilestar. 
Lovenca anda posoki sasas sasto, a bi 
lovenqo dukhalas les lesqo ilo.  
- Ni ka merel o Zahimo gada lokhes! - 
chingardel.  
- Devla!, ni 3anav ... - phenav mashkar e duj 
racie lozovaca34, - ani ka avel pe' so hi 
phendo na so hi krisime.  
- Sar gova, savo zakono. Tranda bersh naj 
ma' buti e mudarne chorenca. Me sem 
pakivalo manush. A e lache manusha ka 3an 
tar and-o rajo.  
- Mo, savo rajo? Amen e rroma sam thaj e 
Devlesqe phare.  
- Na, na, les hi les piano amenca. Ni astarel 
amen vov gada p-i fiza, ni akathe ni okothe. 
Sa hi gova phrala, planirime. P-o agor gova 
ka dikhes. Te achilan 3ivdo. A vov kana ka 
avel gova ka avel anglutnipe. Vaj savo!  
- Godisarenes kaj tu thaj me gova ka 
xakaras?  
- E barvale ka aven peke, a e shingale ka 
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aven chudine and-o bengesthan35. Gova avel ke sar jekh bov36. A amen e 
rroma ka ginas len. So tu patas, sa akala bersha sosqe amen keras buti 
kinimaca thaj bikinimaca, a barvalimastar ni anglal ni agor? Barvale a 
chorre! Sa lovenca keras buti, ginavas, gova hi matematika! Amen sam 
chorre matematicari.  

Dikhes sar avas 3i k-o bizhaipe. Tu patas kaj o Del ka muci' pe sa k-o 
pere thaj nacie te 3inel thaj te 3anel ko ka 3a1 inka a ko adaringa? A sa 
gova te trujsaras, hi amen kaj go kames, and-i Kanada and-i Australia and-i 
Rusia ... Jekhto na sam p-o utarigutno37 polo, inka beshen chorre manusha, 
a naj varesave shingale sostar hi but shil thaj ni kamen te nangon. Ajd' 
xular tu, des droma and-o dives! Sathaj mo, ka nasvalos p-o kolin. Hi te 
meres sostar o doktori hi shel mije kilometrura dur tutar.  
- Sa hi gova so des vorba dilipe, mo! - phenav, mudardinos mrni cigareta.  
- Shun le' tu akana! Me ni phenav mo kaj sam savorre amen sajbie. Thaj 
amen sam doshale. 3anes sar avel gova. O rashaj phendas kaj i Eva 
xoxavdas pe' rromes. Palal gova i dosh astardas sa e manushen 3i akana. 
Zamislisar chokanoca te pekes and-i tigaja38 thaj p-o fundo keres laqe bari 
xiv. Sarkone marnes anda kodoja tigaja ka avel le' xiv. Hi gada? Hi ma' 
chachipe? E, a akana zagodisar kaj sam amen marne.  
- A e xiv dosh?  

27 akana  
28 ponava  
29 óra. chaso « tk. < 
arab.)  

30 o than kaj kerel pes 
thaj bikinel pes i kafa  

31 thuli, bari  
32 lay lino andar-i crnogorikani 
chib; skamin  
33 achar, sas siklo te ...  
34 drakhenca  
35 e benqenqo than, o pakao 
and-e autoresqo originali « 
crnog.)  
36 furima and-e autoresqo 
originali « crnog.)  
37 severno and-e autoresqo 
originali « crnog.)  
38 tixaj, tipsija   
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Bozsik Viola CIGÁNY IDENTITÁS KANADÁBAN  

Egyre növekszik a Kanadába politikai menedékjogot kérelmező romák szá-
ma, ennek megfelelően a kanadai cigány lakosság százalékos megoszlása a 
teljes népességen belül is emelkedett. Ez indította arra a Walsh-Krieg ka-
nadai szerzőpárost, hogy az Ontario tartománybeli Hamilton város egyre 
növekvő létszámú, Magyarországról származó roma népességének, a nagy 
számban érkező cigány családoknak identitását kutassák. Erre azért volt 
szükség, hogy az érkező romák kultúrájának jobb megismerése által a ka-
nadai állam hatékonyabb egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatáso-
kat tudjon nyújtani. A kutatásra az úgynevezett „Roma Projekt” kereteiben 
került sor. Ennek célja az volt, hogy felmérjék a romák szükségleteit, kéré-
seit (és hogy megtalálják azokat az embereket, akikre a roma közösség 
képviselőiként tekinthetnek), illetve a kanadai közösségi szervek (kórhá-
zak, iskolák) igényeit és lehetőségeit, majd kidolgozzanak egy működő 
stratégiát arra vonatkozóan, milyen szolgáltatásokkal és programokkal tud-
nak a szervezetek a romák felmerülő igényeire válaszolni, problémáikra 
megoldást találni. Ez azért is fontos, nehogy az új országba érkező romák 
rosszabb körülmények közé kerüljenek, mint amilyenek közül eljöttek. 

Cikkükben a szerzők rámutatnak arra, hogy a cigányság Európa legnépe-
sebb kisebbsége, azonban sok országban csak a közelmúltban kaptak hiva-
talosan is kisebbségi státuszt. Emiatt a roma identitás egyik legfőbb prob-
lémája az, hogy sok cigány nem vallja magát cigánynak, hiszen az országa-
ikban azt szokták meg, hogy nem ismerik el őket külön népcsoportnak, 
vagy éppen erőszakosan próbálják asszimilálni a romákat a többségi társa-
dalomba, illetve nem is bíznak a hatóságokban, népszámláló biztosokban. 
Ezek a történelmi tapasztalatok hátráltatják egy egységes és erős roma 
identitás kialakulását. 

Walsh és Krieg szerint a 
magyarországi romák heterogén 
szocio-kulturális csoportként 
tekintenek magukra, vagyis számon 
tartják a köztük lévő különbségeket 
(például a beás cigányok és a 
romungrók közti eltérések jelen-
tősek), és nem úgy gondolnak 
magukra, mint egy külön népre, 
hiszen ők is a magyar társadalom 
tagjai, ám attól eltérő 
családszerkezetük, más viselkedési 
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mintáik, más elveik és értékeik vannak. A magyarok viszont egységes cso-
portként tekintenek a cigányokra, és általában sajnos előítéletekkel terhelt 
az a mód, ahogyan a romákat látják. 

Vitatható, hogy a menedékjogot kérő romák magyarországi hátrányos meg-
különböztetésre való hivatkozása mennyire megalapozott. Pontosabban a 
faji alapú üldözés vádja a magyarok felé nyilvánvalóan erős túlzás, az 
azonban tagadhatatlan tény, hogy Magyarországon a cigányok a 
legmarginalizáltabb társadalmi csoport, melynek egészségügyi, oktatási, 
bűnözési és munkanélküliségi mutatói sokkal rosszabbak az országos át-
lagnál. Továbbá hátrányos megkülönböztetés éri őket a hatóságok és a 
többségi társadalom részéről, és az etnikai alapú erőszaknak is ki vannak 
téve. 

Walsh és Krieg kutatásából, melyet főként interjúkból raktak össze, és 
amelyben hamiltoni cigányok és velük kapcsolatba kerülő kórházak, óvo-
dák, iskolák és szociális szervek vettek részt, kiderül, hogy a cigányok 
identitásuk elsődleges meghatározójaként emlegetik, hogy nincs saját hazá-
juk, csak országuk, amelyben élnek. Ebből következik, hogy mindenütt ki-
sebbségben vannak, tehát az elnyomás vagy az üldözés emléke és élő ta-
pasztalata szorosan kapcsolódik a cigány identitáshoz. A kutatás résztvevői 
panaszkodtak az érdekképviselet hiányára is: ki áll ki mellettük, ki küzd az 
őket érő sérelmek megszüntetéséért? Van azonban a cigány identitásnak 
egy pozitívabb oldala is: sokan nevezték meg a szabadságszeretetet, családi 
összetartást, a férfiak tiszteletét és hagyományosabb nemi szerepeket, mint 
tipikusan a cigányságra jellemző vonásokat. Néhányan a közös nyelvet és 
közös vallást is identitáserősítő tényezőkként említették, ám kérdéses, 
mennyire reprezentatív ilyen szempontból egy kanadai város cigány lakos-

sága. Mások a külső megjelenésüket 
(barnább bőr és sötétebb haj) is felso-
rolták a cigányokat más népektől 
megkülönböztető jegyek közé, és meg-
említették, hogy ők másképpen öltöz-
ködnek, más típusú zenét játszanak és 
szeretnek, mint a magyarországi és a 
kanadai többségi lakosság. Fény derült 
a megnevezésükkel kapcsolatos kü-
lönböző álláspontokra is, például a 
romungrók nem szerették, ha romának 
hívják őket, inkább a cigánynak 
mondják magukat. 
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A szolgáltatókat kérdezve a Walsh és Krieg sok előítélettel találkozott. A 
megkérdezett szociális munkások, tanárok, ápolónők általában jól tudták, 
hogy a cigányok minden európai országban élnek, hogy a többségi társa-
dalmaktól eltérő kultúrájú kisebbségről van szó. Sokan tudták azt is, hogy 
évszázadok óta váltakozó szintű üldöztetésnek vannak kitéve, a romákat ért 
második világháborús szörnyűségeket is többen megemlítették, akárcsak a 
mostani hátrányos társadalmi helyzetüket. Megjegyezték, hogy hangosab-
bak, nem tudnak alkalmazkodni a többségi társadalom normáihoz, nem 
sokra becsülik a tanulást, nem szeretnek dolgozni, nem bíznak a rendőr-
ségben és egyéb hatóságokban, sőt gyakran kerülnek összetűzésbe velük. 
Voltak rossz tapasztalataik is: a Kanadába érkező cigányok közül többen 
loptak, egymás között cserélgették a személyi igazolványaikat, akárcsak a 
kocsik rendszámtábláit,  

A romák szintén megemlítették a velük kapcsolatos előítéleteket: minde-
nütt lusta, koszos, hazug rablóknak és gyilkosoknak látják őket, és azt 
mondták, segítség lenne, ha a velük foglalkozó szervek munkásai többet 
tudnának a cigányok történelméről és kultúrájáról, mert akkor nem gondol-
nának rájuk ennyi előítélettel, illetve nem egy homogén masszaként tekin-
tenének rájuk. Ennek szükségességét az érintett kanadaiak is elismerték. A 
cigányok és kanadaiak közti jobb együttműködést szorgalmazta az a cigány 
édesanya is, aki a következőket mondta a gyermekvédelmi szervekről: „Ha 
joguk van elvenni tőlem a gyerekemet, ahhoz is joguk kéne legyen, hogy 
segítsenek nekem a gyerekem nevelésében, amikor ez szükséges.” A kana-
dai szerveknél dolgozók pedig legfontosabb feladatként emelték ki a kór-
házak, oktatási és szociális szervek közti szorosabb együttműködést, több 
egyeztetést és tapasztalatcserét, mert így tudnák jobban ellátni az újonnan 
érkező cigányokat. 

Ami közös volt ezekben az emberekben, az az, hogy egyiküknek sem állt 
rendelkezésére elegendő információ a romákról, tehát mindenki csak a sa-
ját, cigányokkal való érintkezéseiből vont le következtetéseket az egész ci-
gányságra vonatkozóan. Reménységre ad okot, hogy többeket zavart az a 
negatív kép, amely a romákról él a kanadai társadalomban, és nem akarták 
elfogadni, hogy a romák valóban ilyenek lennének, illetve, mikor kapcso-
latba kerültek a romákkal, egyáltalán nem voltak ilyen negatív tapasztalataik. 

Forrás: Christine Walsh - Brigette Krieg: Roma Identity: Constructing 
Constructions, Canadian Ethnic Studies, Volume 39, No. 1-2, 2007, 
pp.169-186 

http://muse.jhu.edu/journals/canadian_ethnic_studies/v039/39.1-2.walsh.html 
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Orsós Imre: Hallgatás…. 
 
Szomjazol, míg reményem. 
Porban virágra gázol zokogni,  
Míg hajnalhasadásig születtem 
Attól félve, hogy a hang  
Torkomban formálódni mozdul 
 
Míg néma hiányod szétfeszít. 
Míg részegen lelkem átölel. 
Szemedbe hogy szerethesselek. 
Míg ajkad heves imád 
Vad titka értem zokog 
 
Ölembe araszol az álom 
Egy színes furcsa létbe,  
Hol ajkamon feszítem,  
Bőröd ritmusát 
Míg ajkadra szomjazom.  
 
Hol téren alak tipródik 
Ritmust temetve, míg zuhanunk 
Hol avaron a tegnapom 
Padra eresedve korosodik 
 
Fáradt vagyok kilépni 
Árnyéktalan akar a nap, 
Önmagam körül. 
 
Itt, hol ma megbénul 
Hol falak közt elnémul a holnap 
Hol hangod zenéjét, 
Reszkető Sziklacsúcson, 
Álmainkban szavaink eggyé simul. 

Nagy Gusztáv: Shej... 
 
Ande muro dyih sanas 
zeleno dyiv 
barosas,patyosas 
po agor 
avri shinde tut 
anda mande 
le kucime vorbenge 
shura 

Pató Selam: Interakcio 
 
Devla! So kerav me, 
kanak vi Voj me som? 
Ki az én Istenem,  
kihez imádkozom? 
Sar shaj mangav izinipe 
kathar sosko bichacho Del? 
Aki más kínjával fizet 
öröméért -, áldást hol lel? 
Te naj majbut kadi luma 
numa le duxoski glinda 
Azért vagyok szíven szúrva 
s rémségek álmában ringva 
Ke vi ande mure vasta 
shuri garadyol, phugnyarel 
S érlelődő jaj-szavakra 
a lelkem siketen fülel 
Le chereste rudyisardom 
- mo glaso kothe na resel 
Mert aki maga ránt kardot 
az bizony kard által vész el. 
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Nagy-Bíró Judit: M ESESAROK A KÖNYVEK KÖNYVÉVEL  
 

Kriszta a Harmat kiadónál készít csodálatos gyerekbibliákat, és hoz-
zánk Marci hozta be. Marci (a Monori cigánytelepen működő Máltai Szere-
tetprogram vezetője – a szerk.) elvileg a szomszédos Hangárban (Közössé-
gi Ház a telepen – a szerk.) "van", de igazából „nincs”, mert folyton szalad. 
Nálunk, a gyerekházban (Nyitnikék Gyerekház, a cigánytelep szélén - a 
szerk.) pedig mindenki szalad. 

 
A nagy szaladgálások közepette Marci gyakran két fontos mondat 

között élőben, online, vagy „telón” feldob egy ötletet, amin én elgondolko-
zom… később újra "ütközünk", persze szaladgálások és fontos teendők kö-
zepette. És mégis - dacára ennek a nagy szaladgálásnak és ezeknek a fontos 
teendőknek - az ötletből egyik pillanatról a másikra megvalósul valami na-
gyon eredeti, klassz dolog.  

Képességfejlesztés Bibliával. Nem vagyok abban biztos, hogy a fej-
lesztőpedagógián belül létezik-e ilyesmi, de minálunk igen. A Magyar 
Népmesék, Grimm és még a tévéből ismert Pom-pom Meséi is gazdagítja a 
gyermek fantáziavilágát. A bibliai történések archaikussága, szimbólumai, 
példaértékűsége pedig olyan maradandó lenyomatot képez egy fejlődni 
akaró, világra ártatlanul nyitott kisgyermek tudattalanjában, ami örök éle-
tén át hatalmas erővel fogja segíteni őt. 

Kriszta feladatul kapta, hogy hátrányos helyzetű emberek közé men-
jen, és ott végezzen pasztorációt. Kriszta szívesen jött a gyerekházba és 
együtt kitaláltuk, hogyan "pasztoráljon". 

A csodás gyerekbibliával a kezében leült a babzsák fotelbe, az apró-
ságok köré gyűltek. „És amikor Isten megteremtette a világot”, megnéztük, 
hogy hol a nap és a hold. El is mutogattuk, mekkora nagy, és még a "süss 
fel napot" is elénekeltük… És akit Ádámnak hívnak az férfi, mint Janika, 
ha megnő; és akit Évának, az pedig nő, mint „Loló”, vagy Angi… A kígyó 
pedig így sziszeg, hogy "sssssssssz", és egy almafán mászik, úgyhogy el is 
mondókáztuk, hogy "al-ma al-ma pi-ros al-ma BUMMMM", és jókat ne-
vettünk. Gyakorlatilag bármihez hozzá tudtunk illeszteni egy tanult verset, 
mondókát, emléket. Kriszta elvarázsolta a kicsiket, pedig még soha nem 
járt hasonló sorsú gyerekek közt. Alig győzött a "Mi ez?" kérdésekre vála-
szolni. Bújtak hozzá és gyakorlatilag az egész gyerekbibliát átlapozták.  

11 óra volt, amikor Kriszta kilépett a játszóból. Lebeszéltük a követ-
kező időpontot, na meg azt is, hogy ez az intenzív "Mi ez" korszak felülírta 
a tematikus elképzelést. Szép sorban, alkalmanként egyetlen történetről 
lesz szó – ez volt a terv… A gyerekek több történetnél is „leragadtak”. Tet
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szett nekik például, hogy Józsefnek na-
gyon szép, színes volt a kabátja, és az is 
érdekelte őket, hogy az a bácsi miért vi-
szi a barikát a nyakában… 

Kriszta felvette a kabátját, indulni 
készült, majd visszafordult.  

- De tudod, ami nagyon, de nagyon 
érdekelte őket, az a "mózeskosár" volt, 
folyton azt az oldalt nézték és magyaráz-
tatták el. Szerinted ez miért van? - kér-
dezte Kriszta, és búcsút intett. 

 Mózeskosár... mózeskosár. Aztán 
eszembe jutott, hogy még a nyitás idején, 
tavaly júliusban elmentem a Máltai Sze-
retetszolgálat bútorraktárába. Amint be-
léptem a sötét raktárba, azonnal meglát-
tam egy csinos kis mózeskosarat, szi-
vacspárnával, takaróval. Erre nekünk 
szükségünk van –gondoltam - és azóta 
ennek a mózeskosárnak külön funkciója 
van: hol egyik, hol másik kisbabánk al-
szik benne édesen. Az anyja ugyanis be-
hozza az irodába, hogy "Juditnéni, lera-
kom ide a gyereket, mert itt csend van”. 
Mostanra már tudják a nagyobbacskák is, 
hogyha "üzemel" a mózeskosár nem sza-
bad hangosan berontani, hogy "kérek 
szépen zsírkrétát", vagy "adjál nekem ki-
rálylányos színezőt". Aztán az is eszembe 
jutott, hogy a telepi gyerekeknek ritkán 
adatik meg, hogy saját kiságyuk legyen. 
A kis mózeskosarunkba gyakran egy-egy 
nagyobb testvér is betuszkolja magát, és 
eljátssza, hogy alvó kicsi ő. Nos, talán 
emiatt volt Kriszta felé olyan intenzív az 
a bibliai mózeskosár figyelem. Vagy ta-
lán azért, mert valahol mélyen mindany-
nyian tudjuk, hogy királylányoknak és 
királyfiknak születtünk... 

 
Pálfai Éva Rózsa 

ALTATÓDAL  
(Rózácskámnak) 
 

Álomtündér ringasd el  
a pici unokámat!  
Hozzál álmot, édes álmot  
a kis Rózácskámnak!  
 
Napsugárka cirógassad 
bársonyos pilláját!  
Jó Tündérek, kis Angyalkák, 
vigyázzátok álmát!  
 
Légy ne zümmögj! Hess el innen! 
Ne zavard a drágám!  
Enyhe szellő simogassad, 
még vigyázom álmát! 
 
Aludj kicsim, édes kincsem, 
Mama boldogsága!  
Álmodj szépet, életemnek  
legszebb rózsaszála!  
 
A Mama néz, még te alszol. 
Gyönyörködik benned. 
Ha felébredsz, átöleli  
hamvas kicsi tested.  
 
Aludj picim! Aludj kicsi  
ártatlan virágszál!  
Aludj, kicsim édes álmod 
Angyalok vigyázzák. 
 

 
 
 

 



SOMNURA                                                                             JELEK 
A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat közéleti-kulturális havilapja  

18 

 

Részlet MÁTÉ EVANGÉLIUMA 20. fejezetéből (forrás: Biblia Católica) 

1. Példázat a szőlőmunkásokról "A mennyek országa hasonlít a gazdához, 
aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szõlejébe. 2. Miután napi 
egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte õket a szõlõbe. 3. A har-
madik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a 
piacon. 4. Megszólította õket: Menjetek ki ti is a szõlõmbe, és majd megadom, 
ami jár nektek. 5. Azok ki is mentek. A hatodik és kilencedik órában újra ki-
ment, s ugyanígy tett. 6. Amikor a tizenegyedik óra tájban is kiment, megint 
talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tõlük: Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? 
7. Nem fogadott fel minket senki - felelték. Menjetek ki ti is a szõlõmbe - 
mondta nekik.  
8. Amikor beesteledett, így szólt a szõlõsgazda vincellérjéhez: Hívd össze a 
munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon az elsõkig. 9. Jöttek tehát, 
akik a tizenegyedik óra tájban álltak munkába, és fejenként egy dénárt kaptak. 

10. Amikor az elsõk jöttek, azt 
hitték, hogy õk majd többet 
kapnak, de õk is csak egy-egy 
dénárt kaptak. 11. Amikor 
átvették, zúgolódni kezdtek a 
gazda ellen. 12. Ezek az utolsók 
csak egy órát dolgoztak - 
mondták -, s ugyanúgy bántál 
velük, mint velünk, akik 
viseltük a nap terhét és hevét. 
13. Barátom - felelte egyi-
küknek -, nem követek el veled 
szemben igazságtalanságot. 
Nem egy dénárban egyeztél 
meg velem? 14. Fogd, ami a 
tied és menj! Én az utolsónak is 
annyit szánok, mint neked. 15. 
Vagy nem tehetem a 
sajátommal azt, amit akarok? 
Rossz szemmel nézed, hogy jó 
vagyok?  
16. Így lesznek az utolsók elsõk, 
az elsõk meg utolsók."  
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LE MATEVESKO EVANGELIUMO - Boldasles: Vesho-Farkas Zoltán 

20 Parabola pa drakhari 1 Ke cirdel le rajosko them pe kodo kheresko 
raj, kon sigo detehara avri gelas butyaren te xutyilel ande peski drakhuni 
bar. 2 Pala soste ande jekh denara pekh dyes foro kerdas le butyarenca, 
bishaldas len ande peski drakhuni bar. 3 Kana vi kaj le trin chasura avri 
gelas, dikhlas vi kaveren kothe te tordyon bi butyako pe forosko placco. 
4 Kodo phendas lenge: »Zhan avri vi tume ande drakhuni bar, haj so 
perelpe, do me maj tumenge.« 5 Kodal gelinetar. Pala kodo vi kaj le shov 
chasura haj vi kaj ijja chasura avri gelas, haj zhikade kerdas. 6 Kana kaj le 
deshujekh chasura avri gelas haj pale rakhlas kothe tordyardiren, kodo 
phendas lenge: »Sostar tordyon kathe sorro dyes bi butyako?« 7 Kodo 
phendine leske: »Ke khonyik chi las opre amen.« Pe kado kodo phendas 
lenge: »Zhan avri vi tume ande drakhuni bar.« 
8 Kana andre ratyilas le drakhengo raj kade das duma kaj pesko lashari: 
»Akhar le butyaren, haj de avri lenge lengo potyinipe, kerdo kathar le 
palune zhikaj le anglune.« 9 Aviline kodal, kon kaj le deshujekh chasura 
line opre e butyi, haj line jekh denaro. 10 Kana le anglune aviline te len o 
potyinipe, kodo gindisardine, ke majbut lena, ba vi von numa jekh-jekh 
denaro line. 11 Kana vi line le love, line nasul shiba te phenen po raj: 
12 «Kadal palune numa jekh 
chaso kerdine butyi, haj ande 
jekh lan len amenca, kon pale sa 
dukhardam le dyesesko pharipe 
haj tatyipe.« 13 Ba voj kado 
phendas le jekheske mashkar 
lende: »Muro vortakona! Chi som 
tute bi chacho: »Haj na ande jekh 
denaro kerdan manca foro? 
14 Xutyil, so tyiro si, haj zha! Me 
vi kadale paluneske kattyi kamav 
te dav, sar tuke. 15 Haj nashtig 
kerav kodo muresa, so me 
kamav? Dore nasule jakhenca 
dikhes kodo, ke me lasho som? 
16 Kade avna anda palune 
anglune haj anda anglune 
palune.” 
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Ismeretlen Szerző meséje: A VARÁZSLÓ  

Egyszer régen élt egy hatalmas varázsló, aki egy magas fallal körülvett 
templomban lakott, és soha ki nem mozdult onnan. Legalábbis az emberek 
így látták. De százévente egyszer mégis megjelent a fal előtt valamilyen 
alakban, hogy segítsen az embereken. Ilyenkor gyógyított és csodás varázs-
igéket súgott az emberek fülébe, mindenkinek mást. Legutóbb óriási, szi-
várványszín, illatos felhő képében szállt alá az emberek közé. 
Megint letelt száz év, és nagy 
tömeg gyűlt össze a templom 
előtt. Hanem ezek az emberek 
veszekedni kezdtek. 
-Én leszek az első! 
-Nem! Én leszek az első! 
-Nem! Én! Én leszek az! 
Mindenki a fal felé furakodott. 
Pontban délben egy kisegér 
szaladt ki a fal egy apró résén, 
de mikor látta, hogy az 
emberek összeverekedtek 
türelmetlenségükben és 
irigységükben, csak 
továbbszaladt a lábak között. 
Csupán egy kisgyermek látta 
meg az egeret, de ő nem tudta, 
hogy ez a varázsló. Letört egy 
darabot a kenyeréből, és 
mosolyogva az egér felé 
nyújtotta. Az egér elvette a 
kenyeret, és valamit súgott a kislány fülébe. Aztán visszaszaladt a temp-
lomba, és eltűnt. 
-A varázsló már eltávozott közületek! – jelentette be az egyik templom-
szolga. 
Ekkor az emberek abbahagyták a tülekedést, és egymás vállára borulva sír-
ni kezdtek, hogy már sosem fogják meglátni a varázslót!… 
Ekkor a kisgyermek, aki látta a varázslót, azt mondta az embereknek. 
-Egy kisegér járt itt délben, és üzent nektek valamit. Mindnyájatoknak. 
Az emberek megkönnyebbülve fordultak felé. Hát a varázsló mégsem 
hagyta őket segítség nélkül! 
- A kisegér azt üzeni, hogy száz év múlva is mindenkin szívesen segít, aki 
itt várakozik rá. – mondta a gyermek mosolyogva, majd hazafutott. 
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O VRAZHITORI (nakhadasles: Pató Selam) 

Jekhfar dulmut trajisardas jekh prebaro vrazhitori, kon ande jekh khangeri 
beshlas, so uche zidosa sas krujal phandades, thaj chikanak na avilas avri 
kothar, le manusha kade gindisarde. Ba vi atunchi, ande sa shelto bersh 
sikadyilas angla o zido, ande varisavi forma, hoj te zhutisarel le manushen. 
Ande kasave vrami sastyardas thaj somnale vrazhimaske alava phendas 
ande le manushengo kan, sakoneske kaverfelo. Majpalunes sar baro nuvero 
huradas tele mashkar le manushende, lashi sung thaj kasave rang sas les, 
sar le cherikana anglustyinake.  
Palesh nachile shel bersha, thaj baro butipe kidyilas kethaneangla e 

khangeri. Ba kadal manusha te 
xanpen kezdisarde. 
- Me avo o angluno! 
- Na! Me avo o angluno! 
- Na! Me! Me avo kodo! 
Sakon zorasa cirdyile kaj o zido. 
Ando mizmeri, jekh cino shimijako 
nashlas avri pe le zideski jekh cini 
xiv perdal,ba kanak kodo dikhlas, 
hoj le manusha malaven jekhavres 
andar o xanyzhvalipe thaj sar nas len 
ravda, numa majdur nakhlas 
mashkar penge punre. Numa jekh 
cini shejori dikhlas le shimijakes, ba 

voj na zhanglas, hoj kodo si o vrazhitori. Tele phagrel jekh kotor andar 
pesko manro, thaj skumpes le shimijakeske unzhardas kodo. O shimijako 
las-tar o manro, thaj kalmes phendas variso ande la shejorako kan. Apol 
palpale nakhlas andej khangeri, thaj xasardyilas. 
- O vrazhotori aba gelas-tar mashkar tumendar! – das duma la khangerako 
jekh sluga. 
Kade le manusha agorisardine o maripe, thaj pe jekhavresko phiko 
bandyindes ruttine, sar aba chikanak na dikhena le vrazhitoris!... 
Atunchi e shejori, kon dikhlas le vrazhitoris, kodo phendas le manushenge: 
- Jekh cino shimijako phirdas kathe ando mizmeri, thaj vorba mukhlas pe 
tumende. Sakoneske.  
Le manusha losshasa bolyile late. Aketa, o vrazhitori na mukhlaslen 
bizhutipesa! 
- O shimijako kodi vorba mukhlas pe tumende, hoj vi pala kado shel 
bershenca sakonen losshasa zhutila, kon kathe azhukarelales. – phendas e 
shejori assajindes, pala kodo khere nakhlas. 
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Maka István (Csoki) sport rovata 
 
Serdülő csapatunk egy labdarúgó tornán vett részt a II. kerületi UFC-nél. 
Csapatunknak ez „piros betűs” nap volt hiszen ez volt az első hivatalos ver-
senyünk. A tornát megelőző napon érezhető volt a gyerekek körében az a 
felfokozott izgalom, ami azt eredményezte, hogy a csapat jelentős része 
nem is aludt az előző éjszaka.  
A torna kezdetekor jó volt ránézni a srácokra hogy egyforma szerelésben 
futottak ki a pályára, ez pozitív hatással volt a csapatunkra nézve. Az első 
mérkőzésünk nem sikerült olyan fényesre, amilyenre mi szerettük volna. 
Azt hiszem, hogy ez a „más” körülményeknek tudható be. Sosem voltak 
még ilyen sport 
Nagyon szimpatikus volt az hogy egy szabálytalanság után a telepi fiatalok 
felsegítve, bocsánat kéréssel jelezték sportszerűségüket. Azt hiszem ezzel 
mi már itt az első helyet szereztük meg.  
A mérkőzések két csoportban zajlottak. Csapatunk a 3. helyet érte el. El-
sődleges célkitűzésünk az volt, hogy csapatként működjünk és ez jól mű-
ködött. A továbbiakban erre tudunk építkezni, hiszen szép eredményt ér-
tünk el de motivációt jelent a gyerekek számára az hogy legközelebb az 1. 
helyen szeretnénk végezni. 

 
Tanodai hírek: 

 
A Tanodában igény szerinti szabadidős-
programokra van lehetőségük a 
gyerekeknek, hiszen az a cél hogy ezt a 
nyarat minél színesebben és hasznosab-
ban töltsék ki szabadidejüket az ide járó 
gyerekek. Minden olyan gyereket, 
akinek pótvizsgáznia kell július 10.-től 
van lehetőségük felkészülni az 
augusztusi vizsgára. Mindenkit 
bizalommal várunk, akinek segítségre 
van szüksége.  
 
Tanodai segítők: 
Maka István „Csoki” 
Balogh Eszter 
Bozsik Viola 
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Augusztus 2.: A ROMA HOLOKAUSZT EMLÉKNAPJA  
 

A roma holokausztról 1972 óta emlékezik meg a világ cigánysága a Ci-
gány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján. A nácik által 
meggyilkolt hatszázezer európai roma közül 23 ezren haltak meg Auschwitz-
ban, sokan orvosi kísérletek áldozataként. Az áldozatok többsége nő, gyermek 
és idős ember volt. Magyarországon ezen az éjszakán virrasztással emlékeznek 
az áldozatokra. Nemzetközi roma civil szervezetek 2004-ben kezdeményezték, 
hogy az emberiség történelmének egyik legtragikusabb napja emlékezetére au-
gusztus 2-án délben egyperces csenddel emlékezzenek a holokauszt roma ál-
dozataira. 

68 évvel ezelőtt, ez volt az a nap, amelynek éjszakáján csaknem négy-
ezer roma testvérünket pusztították el Auschwitzban, néhány óra leforgása 
alatt. Értük, és a Holokauszt félmilliónál is jóval több roma áldozatáért égnek e 
napon az emlékezés mécsesei világszerte. Egész népünk, s az egész emberiség 
gyásznapja is ez, mert mindazokkal, akik a fajüldözés borzalmai következté-
ben vesztették életüket, az egész emberiség lett szegényebb. Nem csupán maga 
a roma nép, nem csak az életben maradt hozzátartozók; hanem azok az orszá-
gok is, amelyek az áldozatok szülőhazái voltak. Az egész világ vesztesége, 
hogy ők nem tehették hozzá saját értékeiket, tehetségeiket, képességeiket az 
emberiség összkincsét képező tárházba. Nem vehettek részt a jövő alakításá-
ban, nem adhatták hozzá munkájukat, szülőföldjükön, az egyes országok épü-
lése, emelkedése szolgálatában. Nem oszthatták szét szeretetüket, vidámságu-
kat, zenéiket-meséiket -, amelyekben emberemlékezet óta a romák voltak a 
leggazdagabbak. Hogy megfosztattak az élethez való joguktól, azzal az egész 
világ is mérhetetlenül sok és nagy értéktől fosztódott meg. Méltó, hogy közö-
sen gyászoljunk, emlékezzünk! Ez is segíthet egymás értékeinek felismerésé-
ben, elfogadásában, megszeretésében. Amint a Biblia eredeti nyelvében az 
„ismerni” és „szeretni” fogalmakat még egyazon szó fejezi ki -, a közös meg-
emlékezésben is összekapcsolódnak e fogalmak.  

A Holokauszt borzalmainak nyomai olyan erővel tanúskodnak a szeretet 
teljes hiányáról, mint talán semmi más ebben a korban. Elrettentő példát je-
lenthetnek az eljövendő generációknak, irányadók lehetnek abban, hogy mi 
felé nem szabad soha többé haladnia az emberiségnek. Az egyik legnagyobb 
tanító: az emlékezés. Bár a múlt szörnyűségeit visszamenőleg már nincs lehe-
tőségünk megváltoztatni, valahányszor megértjük, hogy milyen hibás indula-
tokból eredően tört szét az összetartozás tudata, hatalmat nyerünk afelett, hogy 
be ne következzék újra hasonló. A múlt sebeit nem gyógyíthatja be más, mint 
az egymás iránti kölcsönös közeledés, annak a tudatnak a megerősítése, hogy a 
közös hazában, a közös jelenben, a közös jövőt építjük.  

E gondolatok jegyében hajtsunk fejet mindazok emléke előtt, akiknek 
méltatlan halála jel, és fárosz lehet egy méltóbb, szeretetet és összhangot meg-
valósító, emberi életközösség felé. 
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Bozsik Viola: NYITÁS EGYMÁS FELÉ - Üllőn 
  
Július 13-án került sor az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában, a he-
lyi RNÖ által szervezett Roma Integrációs Programsorozat részeként Choli 
Daróczi József és Nagy Gusztáv írók, költők és műfordítók előadására a 
cigány irodalomról. Az előadáson a nyári napközibe járó gyerekek, sok ta-
nár, szülők és a cigány kultúra iránt érdeklődő, ahhoz munkájuk kapcsán 
kötődő emberek vettek részt (monori Máltai Szeretetszolgálat, Autonómia 
Alapítvány munkatársai). 
  
Az alkalom elején Choli Daróczi József - vagy ahogy a tornaterem matra-
caira összegyűlt óvodások, kisiskolások szólíthatták: Choli bácsi - szalma-
kalapban, szemüvege és szakálla mögül mosolyogva ismerkedett a gyere-
kekkel. Magáról annyit mondott, hogy "egy vén csoroszlya öreg manus," 
bár igazán nem ilyen hatást kelt: noha ősz a haja, a tartása szálfaegyenes, s 
kiváló szellemi frissességnek örvend. Erre az üllői alkalomra külön mesét 
írt. Pontosabban csak elkezdte írni a csellengő kis rinocérosz történetét, aki 
fél az apjától, sőt rímbe is szedte, ám a mese félbemaradt, nem készült el 
végig, legalábbis egyelőre nem. Helyette azonban Choli bácsi megénekel-
tette a társaságot. Olyan dalokat énekelt cigányul, melyeket ő maga fordí-
tott, ismert magyar népénekek és gyerekdalok alapján. Bár eleinte a gyere-
kek bátortalanok voltak, a Bóbita végső versszakába már több gyerekhang 
is becsatlakozott Choli bácsié és az énektanárnőé mellett, s érdekes volt 
megfigyelni, ahogy pusztán a ritmus, 
a sorok lüktetése alapján felismerhe-
tő, mely mondókáról, versről van szó, 
még a cigány nyelvet egyáltalán nem 
beszélő gyerekek számára is. A 
Bóbita után egy újabb Weöres Sándor 
vers, a Galagonya következett, de 
volt Orgona ága, és népdalok is. A 
gyerekek közbe-közbeszóltak, 
kérdezgettek, ficánkoltak, Choli bácsi 
pedig ugratta őket, és mesélt az 
életéről. Mint kiderült, tényleg csak 
mesélt, még nincs is 78 éves, és nem 
is élt még az első világháború idején, 
és nem is volt az olyan ezerkilencszáz 
irtó-régen, mikor az egyik felolvasott 
versét írta. 
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A másik meghívott előadó Nagy Gusztáv költő, író, műfordító volt, aki ci-
gány nyelvet és népismeretet oktat a Kalyi Jag (Fekete Tűz) szak- és szak-
középiskolában, illetve hétszeres nagyapa, sőt egy dédunokája is van. Neve 
azonban főként Madách: Az ember tragédiájának lovári nyelvre fordítása 
kapcsán híres, de írt cigány álmoskönyvet és szerkesztett antológiákat is. 
Nekünk Üllőre egy elbeszélését hozta el, mely A jósasszony névvel már 
szerepel Szívbolygód körül című kötetében. A történet egy Pécs és 
Medgyesháza közötti vonaton ingázó cigányasszonyról szól, aki rontások-
ról, keresztutakról, táltosokról mesél a neki tenyerüket kitáró utasoknak. 
Az alkalom utáni beszélgetésből megtudtuk, hogy a történet valós élmé-
nyen alapul, s hogy a cigányok jóslásában a jó emberismeret, nagy életta-
pasztalat mellett bizony nagy szerepe van a különféle trükköknek és szem-
fényvesztésnek is. S Indiában, a cigányok őshazájában a mai napig virágzik 
ez a foglalkozási ág. Az álmoskönyv kapcsán pedig azt mesélte Nagy 
Gusztáv, hogy a cigányoknál az álomban megjelenő ló a halál közeledtét 
jelzi, az ördöggel kapcsolatos, akárcsak a kígyó. Előbbi meglepő, hiszen a 
magyar mesékben a ló inkább segítő táltos paripaként jelenik meg. A kígyó 
azonban a keresztény kultúrkörben szintén az ördög szimbóluma, tehát ha-
tott az is a cigány kultúrára, sőt, Nagy Gusztáv felhívta rá a figyelmet, 
hogy az ő Cigány Álomfejtő Könyve és a Krúdy-féle álmoskönyv között 
több hasonlóság is van, mely a két nép közti kulturális egymásrahatás bi-
zonyítéka. 
Choli Daróczi József az Isten homorú arcán című verseskötetét hozta el 

magával Üllőre, s magáról, identitá-
sáról igen figyelemreméltóan így val-
lott: Én magyar állampolgár és magyar 
hazafi vagyok, de nem vagyok magyar 
ember. Az identitásról, kultúráról 
beszélgetve kifejtette, szerinte az 
integráció lényege nem az egymás 
mellett élés, hanem az egyik kultúra 
értékeinek átvétele a másikba, és 
fordítva. Annál is inkább, mert ez a két 
kultúra - a cigány és a magyar -, nem 
is áll annyira távol egymástól, csupán 
nem ismerjük eléggé. Az ő és Nagy 
Gusztáv munkássága, főként a műfor-
dítások által, hatalmas előrelépés a két 
kultúra jobb megismerésének útján. 
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Pató Selam: Birtokos szerkezetek, személyes névmások határozós esetekben 
 

Kijelentő (tagadó) módban: Kérdő módban: 
-1. - 

(nem az) enyém – (na/chi) muro/i/e kijelentő alakban: 
(nem a) tiéd – (na/chi) tyiro/i/e akié, amié = 
(nem az) övé – (na/chi) lesko/i/e, lako/ie kié? – kasko/i/e? 
visszaható: sajátja – pesko/i/e (mindkét nemnél) mié? – sosko/i/e? 
(nem a) miénk – (na/chi) amaro/i/e   
(nem a) tiétek – (na/chi) tyumaro/i/e 
(nem az) övék – (na/chi) lengo/i/e birtokviszonynál 
visszaható: sajátjuk – pengo/i/e tsz. nem haszn. 

-2. - 
Add nekem az órád! – De mange tyiro chaso! kijelentő alakban: 
Mondok neked valamit – Phenav tuke variso akinek, aminek = 
Neki hoztam a tortát. – Leske/lake andom e torta. kinek? – kaske? 
visszaható:  Magának akarja őt – Peske kamel les/la minek? – soske? 
Nekünk adod ezt a munkát? – Amenge des kadi butyi? kijelentő alakban: 
Megveszem nektek a házat. – Kinav tumenge o kher. akiknek, amiknek = 
Nem nekik hoztam! – Na lenge andom! kiknek? – kange? 
visszaható:  Nem maguknak kérik. – Na penge mangen. miknek? – songe? 

-3. - 
Nincs (nekem) időm – Naj man vrama kijelentő alakban: 
Van (neked) gyereked? – Si tut  shavore? akinek van = 
Nincs (neki) pénze – Naj les/la love kinek van? – kas si?  
visszaható alakban ez a birtokos szerkezet nem használatos. 
Adj nekünk munkát! – De amen butyi! kijelentő alakban: 
Nincs (nektek) jogotok... – Naj tumen hakaj... akiknek van = 
Volt (nekik) lehetőségük – Sas len shajipe kiknek van? – kan si? 
visszaható alakban ez a birtokos szerkezet nem használatos. 
 

Tárgyeset 
Nem hívsz engem. – Na akhares man.  
Várlak téged. – Azhukarav tut . 
Keresi őt. – Rodel les/la. ki t? - kas? 
visszaható:Csak magát szereti. – Numa pes kamel. mit? – sos? 
Elküldenek minket. – Bishalen-tar amen. 
Titeket kérünk. – Tumen mangas. 
Látod őket. – Dikhes len. kiket? – kan? 
visszaható: Becsapják magukat. – Xoxaven pen. miket? – son? 
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Társhatározó eset 
velem – manca kijelentő alakban: 
veled – tusa akivel, amivel = 
vele – lesa/lasa kivel? - kasa? 
visszaható: magával – pesa mivel? – sosa? 
velünk – amenca kijelentő alakban: 
veletek – tumenca akikkel, amikkel = 
velük – lenca kikkel? - kanca? 
visszaható: magukkal – penca mikkel? – sonca? 

Helyhatározó/közelítő eset 
nálam/hozzám – mande kijelentő alakban: 
nálad/hozzád – tute akinél/akihez,aminél/amihez = 
nála/hozzá – leste/late kinél/kihez? – kaste? 
visszaható: magánál/magához – peste minél/mihez? – soste? 
nálunk/hozzánk – amende kijelentő alakban: 
nálatok/hozzátok – tumende akiknél/akikhez = 
náluk/hozzájuk – lende kiknél/kikhez? – kande? 
visszaható: maguknál/magukhoz – pende élettelen tsz. nem haszn. 

Távolító eset 
tőlem – mandar kijelentő alakban: 
tőled – tutar akitől, amitől = 
tőle – lestar/latar ki től? – kastar? 
visszaható: magától – pestar mitől? – sostar? 
tőlünk – amendar kijelentő alakban: 
tőletek – tumendar akiktől = 
tőlük – lendar kiktől? – kandar? 
visszaható: maguktól – pendar élettelen tsz. nem haszn. 

Használatukhoz kapcsolódó szabályok: 
1.) A birtokos névmás végét idomítjuk a birtokolt tárgy neméhez/számához. 
Magyar nyelvi logika szerint ez a „valakinek a valamije” szövegszerkezet. 
2.) Akkor használjuk, amikor határozottan tulajdonjogról van szó, a birtokló a 
tárgyat (akár elvont fogalom, mint egy konkrét állás) potenciálisan birtokolja. 
3.) Akkor használjuk, amikor a birtokolt tárgy képlékeny (lásd a példákat: idő, 
munka, jog, lehetőség), amikor általánosságban beszélünk róla és nem konkré-
tan, illetve amikor gyakorlatilag nem birtoklásról van szó, csupán arról, hogy a 
birtokló részesedik az adott tárgyból (pl. van gyereke, de az nem a tulajdona). 
A tárgyeset szorosan ez utóbbihoz kapcsolódik, amire ugyanazokat a szavakat 
használjuk; a szövegszerkezetek gyakran egymás tartalmi megfelelői: pl. kér-
lek téged = könyörgök neked = rudyisarav tut , puszit adok neked = megpu-
szillak téged = chumi dav tut , a szó egy bizonyos viszonylatot fejez ki.
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Pató Selam tematikus szószedete a Lovári szövegalkotási gyakorlatokból:  
VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK - KOMMUNIKÁCIÓ  

ajándék e podarka nyitva/zárva van puterdo/phandado 
aláírás o telaliskiripe kozmetikai 

szalon 
kozmetikano 
salono 

árfolyam o kurso kapcsolat e konekcija 
átutalás e transferacija mikor lesz kész? kanak avla gata? 
átutalt (összeg) duralpotyindo előfizetés anglopotyinipe 
bankkárty e lovikarta szervizelés o losharipe 
bazár e bazar különbözetet 

megkap 
predyipe lel 

bérlés o kijaripe szabó-varró o suvno 
bérleti díj o kiraj Dollár Amerikako dolari 
bizalmatlanság o bipatyipe vált (pénzt) paruvisarel 
bizalom o sompatyipe cserél paruvel 
biztosítás e insuranca számla o astalipe, e 

faktura 
bolt e bolta, e bikinlin ráfizet predyipe del 
csekk o cheko kassza e kassa 
csomag o paketo biztosítással so maj vihvanutne 
Dán korona Danijaci kruna Svéd korona Svedosi kruna 
elad bikinel eladási ár biknimasko ahor 
eladó bikinari(ca) boltos, kereskedő o sheftari, o balamo 
életbiztosítás trajosko ristaripe ruhatisztító gadako uzhardo 
fésű  e kanglji ecset e makhli 
fodrászszalon frizerskuno salono pirosító o lolyipe 
frizura, hajviselet e frizerka pedikűr pedikiranje 
futja valamire/elég lichol lehet itt kapni? shaj kathe te 

kinen? 
garantál sarbararel csináltat keravel 
hajlakk lak baljengo sulykolás pallakha 
havirészlet kotor shonesko boríték e kuperta 
hitelre unzhulipes posta e poshta 
illatszerbolt e parfumerija sampon o shampono 
Japán jen Japanesko jeno Dénár Dinari 
kamat e kamata végösszeg e summa 
kamatos intereses bélyeg poshtako somno 
kártyás fizetés kartaslo potyinipe előleg e taxuni 
kér mangel visszavált palpale paruvel 
kérdés o pushelipe kocsimosó vudarako thovno 
készpénz o kesho százalék o procento 
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kifizet avri potyinel visszatesz/visz palpale 

shol/ingrel 
kínál imbil simadyako kher zálogház 
kölnivíz kolonjskuno paji tusfürdő gel tushirimashe 
krémszappan pajalo sapuno borotvahab spuma le randimase 
külföldi jelölés marka e 

avralutnimase 
légipostával avionesa 

masszázs e masazha szappan o sapuno 
megismertet pinzharavel vásározó o  forari 
megkóstol/próbál zumavel fodrász o frizeri 
nappali/éjjeli/ 
általános krém 

dyiveseski/ratyaki/
hapeutni krema 

dezodor 
stift/spray 

dezodoranso ano 
stiko/ ano sprejo 

penge o zhileto borotva churori 
piac o foro(ura), e 

paraskevin 
predyisarel megtold (árat) 

Sékel Izraelesko shekelo valuta e valute 
simán (kézbesítendő) sar saikto aver ajánlott levél lil bishalde vorbasa 
sürgősséggel so maj sig értékbecsléssel so maj bikuch 
számla e lovutni telefonkönyv telefonskuno 

alavari 
személyi garancia personalni garancija cipész o tiraxari 
tartóshullám (hajba) djanvarhuni 

ondulacija 
ránc e bora 

testápolótej thud le badanose pamacs makhlini 
tetszik fajil szépségszalon shukaripesko salono 
utasbiztosítás dromarnosko 

ristaripe  
bélyegző 
lebélyegez 

e shtempli 
murnidel 

választ, ajánl alosarel zálog e simadyi 
vámnyilatkozat honaci deklaracija hazai jelölés marka e rashtrace 
vesz, vásárol kinel fizető (személy) potyinari 
viszony e relacija helyzet e situacija 
vizesdauer pajesi ondulacija manikűr manikiranje 
Vöröskereszt Lolo Trushul vásárlás o kinipe 
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megérteni egymást te hatyaren jekhavres távollét e absenci 
Internet o interneto távoktatás o duralsiklaripe 
telefonál telefonalil számítógép e elektrogodi, o 

computer 
e-mail o mejlo nyelvi jogok shibutne hakaja 
Jog o Hakaj, o thamipe billentyűzet e tastatura 
jogi eszköz thamikano labno szembenálló  mamujalo 
jogtalanság o bihakajipe bíró o mujalo 
jogvédelem hakajesko 

feripe/brakhipe 
válás o divorci, o ulavipe 

Minden jog fenn-
tartva (a szerzőé)  

Intrego hakaj le 
avtoresko-j! 

hiteles (esküdt) colaxutno 

Szerzői jogdíj avtoreske 
hakajeske lovdipe 

beszélgetőtárs o somvakerno 

jogvédett hakajes ferindes hirdetőtábla e phal cedlengi 
kiadatlan  napukavdo hivatalos(an) oficial(o) 
kézikönyv vastukani pustik hírlap e gazeta, o zhurnalo 
szótár e alavari, o rechnik hírek nyevimata 
előszó anglutnoalav hitelező o unzhilno 
utószó palutnoalav hitelre, kölcsön unzhulipes 
tájékoztat/tudat zhanavel hálózat e drakhin 
bizonyíték e pruva, o chacharipe médiahatalom la mediako avtoritet 
műsorvezető le programako 

moderatori 
házasodik prandinol, 

ansurisajvel 
tanácsol undarel, bizharel felszabadulás o mestaripe 
tartásdíj e aliment szabadság o slobodipe 
tartózkodási engedély o avrethemutnipe fenyeget phardel 
tartalomjegyzék o ander felsőház opraluno kher 
tartózkodás o beshipe, o lodipe (dia)lektus e (endajo)lekta,  
   idegen nyelv strejini shib 
minőségi bizonyla-
tot ad 

murnidel kell, szükséges 
betűstílus 

trubul, musaj si 
e font 

tanúskodás o gevajipe szóbeli irodalom e oratura 
tapasztalat e eksperijenca szó o alav, e duma 
testületi tag o somzheno beszéd, szó e vorba 
társadalombiztosítás socialno insurance szavaz votosarel 
telefonkártya telefoneski karta szavazócédula alosarni cedla 
telefonszám telefonosko numero szavazat e vota 
televízió e televizija riporter o riportari 
újságíró o zhurnalisto(ura) tipográfia e garnitura 
lapszerkesztő lilesko editori hallat shunavel 
névjegykártya e vizitkarta láttat dikhavel 
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6-7. Bemutatkozik: R. Lakatos Klára 
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24-25. Bozsik Viola: nyitás egymás felé! - Üllőn 
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GULYÁS MÁRIA RECEPTROVATA :    
Fehér Pörkölt  
Hozzávalók:  
1 kisebb tyúk, 1-3 hagyma, zöld  
paprika, 2 tv paprika, ételizsesitő, 
majoranna, só, bors 
Elkészítés : 
A megpucolt hagymát kockára 
vágjuk megdinszteljük rtezsük a 
felvágott tyúkot felöntjük egy kis 
vízzel pároljuk majd izlés szerint 
fűsze-rezük és mikor majdnem 
megfőtt a hús ráteszük a húsra 
négy cikkbe vágott krumplit és 
együütt főzzük és ráteszünk a pap-
rikát lefedjük és ne keverjük ha-
nem rázzuk a lábast mert igy 
egészbe marad a krumpli nem törik 
össze és készre fözzük. 

 

Hagymás Pörkölt  
Hozzávalók: 

1,5 kg hagyma, 1 kg marhalábszár,  
savanyú és száraz parika , só, bors, 

ételizesitő, ecet, pirospaprika 
Elkészités: 

3 nagy fej hagymát kockára vágunk 
megdinszteljük réteszük a 
piropaprikát felöntjük vizel bele 
teszük a hústés fözüük és mikor 
majdnem kész a hús fűszerezzük 
sóval borssal ételisetivől a a többi 
hagymát fél centis karikára vágjuk 
ráteszük a húsra és hagyuk puhulni 
majd de nem fözzük puhára majd 
mikor megőtt a végén egy kanál 
ecettel izesitjük. Tálalhatjuk krump-
lival vagy csak kenyérrel 



  

 

 

 

 
 




