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A segítő polgármester
Tisztelt Szerkesztő Nő!

Egy  különleges  eset  történt Tiszabőn,  egy
olyan  eset  amit  a  kömyező  település  pol-

gámesterei  és  önkományzatai  is  átgon-
dolhatnának.  A helyi MGSz segi`tsége nél-
kül (a segítségre fel lettek kérve). a polgár-
mesterünk a saját földterületét adta a tisza-
bői  cigányság  birtokába, erre az évre úgy-
nevezett  cigányháztájinak,  továbbá  150  q
vetoburgonya  lctt  vásárolva.  Ebből  40  fő
részesült  100-120  kg  burgonya  és 400  m2
földterületben,   ami   szét  lett  osz[va   a  ci-

gányháztájiba, és a községben azok között,
akik a kertjeiket megművelik. Meg kell je-
gyeznem, hogy a földterület kis mennyisé-
ge miatt lettek a kertekben szétosztva, mi-
vel   a   szövetkezet   vezetősége   ezügyben
nem volt hajlandó  segi'teni. Ősszcsségébcn
20-22 hektár földterület lett felosztva.  Eb-
ből   kb.   3,54   hektár   burgonyaföld   lett,
amit  tcmészctesen  ingyen  és  bémcntve
kaptak  meg  a  rászorultak.  A többi  kukori-
caföld,  amelynck 5000 Ft-ért kapják hold-
ját,  saj.nos,  egy  fél  holdnál  többet  nem  bi'-
runk juttatni.  Az  igény  emél  sokkal  több
lcnne,  40  főt  tudunk  ilyen  fomában  föld-
höz juttatni.  Ez  a polgámesterünk szerint
nevelő  hatású  lesz  azoknak  a  kirckesztett
embereknek,  akik  munkahely  nélkül  van-
nak,  azért,  hogy  a megélhetésüket ezzel  is
könnyi'tsék    önmaguknak.   Temészetesen
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ezzel  mi  is  egyetértünk,  a képviselok és  a
helyi ,Lungo lhom" vezetősége is.

A  helyi  cigányszcrvezet  vezetősége  ez-
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vezet   gazdálkodásához   10   q   vetoburgo-
nyával   és  más   egyéb  segi'tséggel.   Ezt   a
gesztust nagyon  sok polgámestcT  és  kép-
viselőtestület      szi'vügyének      tekinthetné,
hogy   a  rászorult  cigányságot  és  nem  ci-
gányt   ilyenfajta   támogatásbm   részesi`tse.
Nagyon sok hivatal szociális segélyt oszt a
rászorulóknak,  havi  500-1000  Ft-ot,  ami
pillanatnyi pénzzavar megoldására clegen-
dő, de hosszú  távon ez ncm elóg.

Mi,   a   szervez,ct   vezetői   úgy   érez,zük,
hogy nagyobb segi'tség czen embercsoport
számára, ha lehciőséget kap arra, hogy ön-
maga  is  bizonyi'tson,  hogy  megcáfolja  azt
a mondást, miszerint ,mem szokta a cigány
a szántást", ami a valóságban nem i`gy van,
és  nem  is  igaz.  Ezt  azért  is  mondhatom,
mcrt  nagyon  sokan  közülünk  a  mezőgaz-
daságban  is  tcvékcnykcdtünk,  és  mcg   is
állunk a hclyünkön minden tekinteibcn.

Ezért  a  gcsztusért  és  scgi'tségért  szcrct-
nénk  kösz,önctet  mondani  Négyesi  Zoltán
polgámestcmck  és  a képvisclőtcstülctnck
a  községbcn  élő  rászorult  emberek  nevé-
ben is.

Tisztelcttel:
Nagy Rudolf képviselő és

a helyi cigányszervezet vezetője

Kedves búcsúzás...
Pcdagógus  élcihivatású  cmbcr  vagyok,

aki  40  évi  közszolgálat  után  1991  júliusá-
ban mentcm nyugdi'jba.

A  ncgyven   évnck   nagyrészét   szülőfa-
lumban,  Kcndcrescn  töliöttcm.  Iit  tani'tot-
tam  egyfoma  szcretcttcl   magyar,   és  ci-
gány gyerckckct.

Nagyon  sok  kedves  emlékem  fűződik e
négy  évtiz€dhez.  Munkámban  esetcnként
szigonal,  de úgy  érzcm,  mindig  igazságos
eljárással  a  gyermck  tisztclete,  és  felnőtt-
ként  való  ke7,elése  vezérclt  -  függetlcnül
bőrük színétől.

A ncgyvcn évi munkásságom bcfcjczése
után búcsúztatásom szép és mcgható volt a
91-es tanév  Pedagógus mpján.  Ami  mégis
a  szép     elismerések  és  méltatások  között
talán a  legj.obban esctt,  azt ki'vánom  itt  le-
i'ri.  Kezdve  azon,  hogy  a  Lungo  Drom
folyóirattal  március  óta ismcrkcdtcm meg.
E folyóirat igcn megnycrtc a tctszésemct, s
mint a helyi új.ság (Kenderesi nagyközségi

Krónika)  főszerkesztője,  először  is  gratu-
lálok  a sz,ínvonalas  újság  szerkesztéséhez,
amihez további sok sikert kívánok.

Tanév.  végéhez  közeledve,  búcsúzásom
2  évvel  ezelő[ti  kedves  epizódját  szeret-
ném, ha az újságjukban közreadhatnám.

Májusban járt  akkor  is  az  idő (1991.),  s
a  tanulók  tudták,  hogy  az  volt  az  utolsó
munkában   töltött   tanévem.   S   akkor,   az
egyik 7.  osztályos biológia órámon,  ahol a
tanulók többsége  cigány  gyemek  volt,  az
egyik kis cigánylány, Farkas Krisztina fel-
állt, és minden átmenet nélkül ennyit m.on-
dott:  De kár,  hogy  tanár úr már a jövő ta-
névben nem lesz i[t!

Nehezen tudtam e kedves szavakat meg-
köszönri,  mert  szcmeim  könnybe  lábad-
tak,  s  alig  tudtam  a  sz,avakat  kiejteni.  Ez
nckem  egész  hátralévő  életemre  örök  él-
mény   marad,   s   felér   minden   hivatalos,
protokolláris  búcsúztatással.

S még egy esetrol.
Már   1991   ősze  volt,  már  „élveztem"  a

nyugdi`jamat,  az iskolába belátogattam né-
hanapján.  Az a kis cigányfiú (Balázs Mik~
lós),   akivcl   ötödikben   elég   sok  gondom
volt.   a  folyosón  megszóli'tott  (talán  nem
tudta,  hogy  már  nyugdi`jban vagyok,  gon-
dolta, valami  betcgség miatt hiányzom):

-Csókolom, Bogdán tanár bácsi! Mikor

jönÉnmrim:aagn;`;::kodri   on   nem   akartam.

hogy  én  már  többé  nem  [am`tok,  s  csak
ennyit mond[am nekí  menct közben:

-  Majd  jövök   már  Miklóskám!   lehet,
hogy  ncmsokára!

-  Jó  lcsz,  de  akkor  a  mí  osztályunkba
tcssék mtír clőször majd j.önni!

Hát  cnnyi   volt.  Ez  az  eset  is  végtelen
boldogsággal  töl[ött  el, mert ezek a gyere-
kck ősz,intén, a szi'vük szavának adtak han-
got.   S   az  is  nagyon  jól  eső  érzés,  hogy
lehet az a cigány gyemek 20 vagy 30 éves
felnőtt,  bármelyik  korosztályból  való,  ha
utcán találkozunk, szi`vesen köszönnek. De
én sem felejtem el soha viszonozní!

A régi  igazságot szeretném itt kihangsú-
lyozni:  minden  embcrtől  annyi  szeretctet
várhatunk, amennyit a magunk részérol mi
is   mcgadunk   nekik   -   függetlenül   attól,
hogy magyar, vagy cigány.

Bogdán  Kálmán tanár, Kenderes

Kedves LD!
Az    újság    nagyon    teiszik,    különösen

azért,  mcrt  kevés  idegen  kifcjczést  hasz-
nálnak az újsági'rók.  A cikkeket az egysze-
rú cigány embcr is megérti. Lchetne a lap-
ban fényképpel  illusztrálni, hogy egyes ci-

gány   családok   milyen   szépen   élnek,   új
házb{m,   de   azt   is   mcg   kellene   mutatni,
hogy van  olyan hely  is,  ahol  még putriban
élnek,  lehetctlen körülmények között.

Egy-egy  szép  Bari  Károly  verset  is  szi'-
vesen olvasnék.

Az  LD  minden  odaadó  munkatársának
további  sok sikert ki'vánok.

Farkas Gyula, Tiszaroff
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Az álom
Ha az ember álmodik,
csak jóról álmodhat ,
mert az álmokat magunk választjuk,
de az élet jön magától.

Ha az ember megálmodná,
mi vár rá az életben,
míndig csak úgy  cselekedne,
hogy az másnak jó legyen. ``

\\

A szeretet
A szeretet a legszebb dolog,
mindenki boldog ,
s a szívünk dobog.

Ha szeretjük egymást,
baj nem lesz a földön,
védjünk mindent, mi védhető,
s  a  gyűlölet  így  elkerülhető!

-J_             ,#

\

A pici baba
A pici babánál nincs  szebb a világon,
Hát még, mikor  megszületik a
szülőágyon!

Mikor megszületik,
az ar[yuka örül,
s  az apuka örömében a
kocsmában táncraperdül.

A nagyszülők is  örvendeznek,
de  a pici csak sír,
s  ezért vége  a jókedvnek,
s  mindenki füldugót kerít.

*

Olyan ember szeretnék lenni,
aki mindenkinek tud segíteni.
Ha valaki szívét nyomasztja valami,
eljön hozzám, s  máris  tudok segíteni.

Rácz Zsuzsanna
Jánoshida
7. osztály

Gyermeknap
alkalmából
köszöntjük

ú!

gyermekeket!
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EURóPA  PEREMÉTŐL A
POLGÁROSODÁSIG

NEMZETKÖZI   `KONFERENCIA    A     FELZÁRKÓZÁSRÓL

A Bukarest melletti Snagov, Románia egyik nevezetes,
sáÉTounntkáa]7eoq:gákge::]raűjf*T`:;smaídü#,Fshzee]#eezaedt:r

részvételével megrendezésre került lanácskozásnak,
melynek témája a ,,Szociális politika és a napi élet" volt.
A már hagyományosan, évente megrendezésre kerülő
konferencján a nemzetközi Cigányszövetség, az Etnikai

Kapcsolatok Projechtje és más neves szervezetek
me[lett állami kü[döttségek is részt vettek, többek között

az Egyesült Államokból és Magyarországról is.
A „Lungo Drom" nem e[őször kap meghívást i]yen

eiism%Srszseéjtö#e:::ii.mF:`,ykásg#ÓT,qó`n?ZaeHdodsísgzjúmúT?gtqtkára
személyre szóló meghívássa[ utazott el.

őt kérdezzük tapasztalatairól, az e]éri eredményekről.

mélyes     megbeszélóseket     folytami
mindazokkal  a  szervczctekkcl,  azok
képvisclőivcl, melyck komoly szere-

pet já[szhatnak a kitűzöft cólok való-
ra    váltásában.    0lyan    nemzetkőzi
kapcsolatokat     sikerült     kia]akítani,
melyek      az     eddigi      meglévőkkel
együtt  hatókony  segi`tségct  nyújthat-
nak  a  munkánkban.   Ugyanakkor  a
programok,  szckciőülósek,  valamint
a kjalakuló viták segítcttek több,  ed-

dig  elhallgatott  problémát  tisztáz-
ni, és egyút[al megoldási javaslatot

is     adni.     Mindezek
mellctt           azonban
nem  vagyok tcljesen
clégcdett  az  ott  tőr-
téntekkel.         B ízom
bcme,   hogy   a   kö-
vetkcző      tanácsko-
zás,   mclynck   lcbo-
nyoli`tás ában          ko-

-  Az  április   29-én  kezdődött  ta-

nácskozás  -  táj.ékoztat  Farkas  FIőri-
án -négy napja  alatt nemcsak előa-
dásokat    hal]gattunk    meg,    vitákon
vettünk részt, de módomban állt sze-
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moly szercpct kívánunk váualni, már
hatókonyabb lesz.

- Mi  az, amive]  elégedett, és me-
]yek   azok   a   területek,   ahol   hiá-
nyosságokat tapas7,talt?

-   A   konfercncia   cgyik   cólja   az
volt,   hogy   azonosítsa,   fclmérj.e   Ós

módosi`tsa  a  cigányság  kőrében  je-
1enleg  is  zaj.ló  konkrét programokat.
01yan  hozzászólásokat  és  felvetése-
ket vártak, melyek elsősorban a gya-
korlati    tapasztalatokat    emelik    ki.
01yanokat,   amelyek  nem   csak  ha-
son]Ó  problémák  nyomán  keletkez-
tek.  de  adaptámatők  más  országok-
ban  élő  kőzősségek  számára  is.  Ez
kitért  a  gyakorlati  megvalósításra  is.
Ugyanakkor  célként  tűzte   kj   a  ta-
nácskozás     amak     megvizsgálását,
miként lehet a lcghatékonyabb szoci-
álpolitikát kidolgozni a régió cigány-
sága  problémáinak  megoldására.  Ez
azonban nem valósult meg maradék-
talanul.  Miközben  a szándék nemes-
ségét nem  vitaüiatj.uk,  és  elismerjük,
hogy   ez  volt  az  első,   ahol  meddő
idcológiai  viták  helyett  a  pragmati-
kus gondolkodásra helyezték a hang-
súlyt,  akadt  néhány  zavaró  tényező.
EIŐször  is,  túl  nagy  terct  kaptak  a
vendéglátó   házigazdák   helyi,   néha

pedig   egyéri,   személyeskedő  vitái.
Ugyanakkor   ncm   engedték   szőhoz
jutri  a másorsz.ágbóli, főként pcdig a
máskónt   gondolkodó   szervezeteket,
azok  képvisclőit.  Emek  ellenére,  a
szckcióüléseken,   valamint   az   egy-
más  közti  személyes  megbcszélése-
ken kifejtctt álláspontunk -meggyő-
ződésem,  -  sok  barátot  szerzett  ha-
zánknak,  de  a  „Lungo  Drom"  szer-
vczctnek  is.

- Lehetséges, hogy ez a kormány
á]ta]  is támogatott  tanácskozás va-
Iójában inkább  a feszültség ]eveze-
tését  szo]gá]ta?  Tudjuk,  Romániá-
ban  sokkal  élesebben jelentkeznek
az etnikaí, kísebbségi  prob]émák.

-    Egyrészt    valóban    lehetséges,
hogy  volt  ilycn  szándék.   Ugyanak-
kor azonban  a tanácskozás során, az
c]hangző  felszólalások  nyomán  egy-
re  j.obban   clőrciörtek   azok,   akik   a

gyakorlati  tcnnivalők  fontosságát,  a
konkrőt  lépésck  megtétclét  hangsú-
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1yozták. A nyugati szervezetck és ve-
1ük  együtt  a  mieink  is  az  öntudatra
ébredés polgárosodás  fclé vezető ut-

jának  fontosságát  hangsúlyozták,  és
elvetették  az  erőszak  mcgjclcnésót,

jöjjön   az  bámelyik  oldalról   is.   A
Lungo Drom  e tekintetbcn messze  a
legtöbbet tehette, hiszen az eddigi te-
vékenységünkrőI    Ősszeállított    ma-

gyar  és  angol  nyelvű  tájékoztatőnk
osztaflan  elismerést  aratott.  Számos
olyan  felszólalás,  javaslat  hangzott
el;  melyben  fellelhetők  volták  a  mi
elképzeléseirk,     már     megvalósult
programjaink.     A    megfogalmazott
„Nyilatkozat"  pedig  tőbb  pontban  a
mi  álláspontunkkal  megegyezőt  tar-
talmaz.  Nem  véleuenül mondták ha-
zafelé   a  magyar  küldöttség  tagjai,
hogy a gyakorlat a fő, amelyet meg-
alákulásunk  Óta  hangoztatunk.  Elis-
merően jegyezték meg, hogy a „Lun-
go  Drom"  szerencsésen  választotta
meg a stratégiáját.

- Mi  volt  az a  néhány fontos té-
nyező,  melyet  elmondott  a  tanács-

A Lungo Dromosok

kozás résztvevó"inek?  Melyek  azok
az    eredmények,    amikkel   joggal
büszkélkedhetett el?

-  A  Hosszú  Út  léte  csattanós  vá-
lasz  azoknak,   akik  csak  a  fővárost
tudják    elképzelni    valamiféle    köz-

pontnak.  Mi  megalakulásunk  Óta  a7.t
tartjuk,   hogy   ncm   egy-egy   család-
nak,   baráLi   kőmek   vagy   hozzájuk
csapődó  közösségnck  kcll  kimonda-
ria   a   megfellcbbezheteuen   igazsá-

got,  hanem  valós  cigányképviselctet
keu  létrehozni.   0lyat,   amely  nem-
csak Összefogni képcs a cigányságot,
szervezetct biztosítani  érdckeik  kép-
viscletére,  de utat mutat,  lchctősóget
kínál, gyakorlati megoldásokat ad.  A
Lungo Drom" három esztcndeje azt

mutatja,  ha  az  emberek  érzik,  hogy
valós     megszóli'[ással     találkoznak,
őszintén  is  felelnek  arra.  Soha  nem
kívántunk   fehér   vagy   zöld    asztal
mellett   jól-rosszul    elpolitizálgami,
miközben   a   helyzet   szemlátomást
egyre romlik. Mi a pragmatikus poli-
tizálást választottuk, mclybe  az  átfo-
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gó   társadalini   kérdésekre   adott  vá-
lasz kcrcsése  mellctt a mindennapok

gyakorlata  is  szcrvcscn  bclctartozik.
A hatékony Órdekvédclcmtől a kuliu-
rális  értékck  védelmén  át  a  szociál-

politikától   a  foglalkoztatási   gondok
fclváualásáig  valamcmyi  tcrülct.

Ercdménycinkct   clismeréssel    fo-

gadta  az  Európai  Kisebbségi  Project
elnöke is, aki a „Lungo Drom" anya-

gát  szakmailag  véleményczni  fogja,
és  emek  ffiggvényében  fog  kapcso-
latot  felvemi  velünk.  A  tények  be-
széltek   és    nem    az    idcológia.    Ez
együLt  győzőtt  meg  mindcn  rólunk
érdcklődőt, küldöitet, szakértőt egya-
ránt.

- Most, ez a négy nap, e[őtte több
más konferencia. Külföldi utak, bel-
földi    megbeszélések,    tárgyalások.
Hogy bírja Farkas Flórián?

-Egyre inkább azt látom és érzcm,
hogy  mind  nagyobb  szükség  van  az
Őszinte,   reális,  j.ó   értelemben  meg-
szállott  cigány  vezetőkre.  Munkám-
hoz cz ad  egyfaj.ta ambíciót.

Csillei  Béla
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CIGAN

:,:;:i#í:i;g;#.Ís::z#ffó#íÍ:dl:fi:!t:;:#aí;Í:,:aí2:f-rei:
„nép akarata" volt, mondják"ásnap az emlékeket,

a könnyeket, a nevetésHátott ház falait
dózerral simára taposták.

-  Kérem,  a  kutya  sem  bántotta  itt  a
cigányokat  -  mcséli  Gerencsér  Lajos,
Hosszúvölgy  polgámestere.  -  Kércm,
nekem cigány barátaim vanmk. Dolgoz-
tattam    a    cigányokkal.    A    feleségem
mondta is:  Apu,  te ne foglalkozz  vclük.
Idejárt  az  a  taknyos  kölyök.  aki  kiverte
annak a  gyereknck a  fogait,  tyúkért, to-

jásért,  mindenért  és  mindig  kapott.  Az-
tán   késobb   már   ncm   adtam   ncki.   Én
nyugdi'jas  Iőtcmre  nem  kercsek  nektck,
fiataloknak,  amíg  ti  a  fák  a]att a]usztok,
mondtam.  Nagyon  hosszú,  errol  lchetne
beszélni.  Mit  mondjak  magának,  nckem
még  mindig  fáj  ez  a  dolog,  mcrt  én  ezt

nem jó kedvembol  csináltam, és nem  is
én  csináltam.  Abban  az  estében  már az
emberek,     asszonyok,     gycrekek     azt
mondták,  hogy  váüuk  okct  Lali  bácsi.
Mondtam, hogy olyan  nincs.  Senkit sem
verhetünk  ki  a  saját  lakásából.  Még  a

gyilkost scm.  Mcrt  ahhoz  nincs jogunk.
Törvónycs  kerctck  között  kell   mindcnt
mcgoldani.     Itt     a     szerződés.     Vctték
50 000 Ft-ért azt a házat. Mi  100 0m-ért
megvctiük   tőlük.   És   nem   lctt   kiverve
senki.  Nyugodian.  szépcn,  baritságosan
a  hclyi  cmberek  felrakták  a kocsikra  az
ok bclecgyezésével, bennc van a szerző-
désbcn,   és   így   mentck   ok   el   inncn...

Nem  bántott  senki  senkit.  Higgyék  el,
Isten  engem  úgy  segélj.en.  Sőt,  fáj.  Ne-
kem  különösen  fáj  ez  a  dolog.  Nagyon
sajnálom   a  gyerckeket.  De  a  falu  így
döntött,  és  nekem  mellette  kellett  len-
nem,  mert a fálumk igaza volt. Fékezni
kellett  az  indulatokat.  Nagyon  jó,  hogy
így  történt,  mert  ennek  a  vége  biztos  az
lett volna, hogy  va]aki  meghal.

*

Azon  az  estén   tűz  volt  a  Lukácsék
portáján.  Leégett  az  istálló.  S  bár  nem
tudták Orsósékra bizonyítani a gyújtoga-
tást,  csak  ki  más,  ha  nem  ok  alapon,
másnap  a  családnak  távoznia  kellett  a
faluból.  Távozásuk  100 000 Ft-ba került
a  hosszúvölgyi  önkormányza[nak.  Eny-
nyiért  „vették"  meg  ugyanis az  Orsósék
házát. A fa]u még  a költöztetésben is se-

gi'teit a családnak,  de az  már senkit nem
érdckelt. hol, s  merre  lesz szállásuk.

S  hogy  mi  vá][oita  kj  a  falu  haragját?
A   polgármcstcr   elmondása   szerint   az
Orsós  család  háromszor  tört  be  a  falu
boltjába,  és  egyszer  az  iskolába.  Tava-
szal pedig - 7 alkalommal - a pincékbe.

A há7.ukat m'`s"p d(')'Í.erral letap()sták
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-  Én  mondtam  nekik,  mikor  az  első
betörés volt,  hogy emberek ez nem  lesz
így  jó,  aztán  újra  betörtek.   Mondtam,
emberek, nagy,on meleg már a kezekbcn
a   villanyél.   En   nem   tudom   magukat
megvédeni, ha nem  változnak. Erre még
betörtek. Az a kérésem - folytatja a pol-
gámester -, hogy semmiképpen ne gon-
doljunk  arra,  hogy  ez  egy  ellenszenv  a
cigánysággal.  Ez  nem  így  van.  Ha  ezt
nem cigány tette volna meg, ami történt,
akkor az  már nem  élne.  De  mivel  cigá-
nyok voltak, azért nem bántottuk oket.

:őr:á,si"z"kgü?!on:s=g:TaefJqe'S":;,;:a,om
Van.

-És  ha most egy músik cigány család

be-akNa:=.:.|en::':ö:é|n;é!o#:#ce\;:erro

*
-  Azt  mondják,  hogy  most  a  fáluban

békesség van, béke van. De hogy a béke
hol kezdődik? Hát. a kiköltöztctés ncm a
legjobb  megoldás  volt.  Nem  a  legjobb
megoldás - mondja a jegyző.

-  Szerintem   a  munkanélküliség  volt

mindennek  az  oka.  Azelőtt  dolgozott  a
család.  A férj  is, a  fcleség  is,  a családta-

gok is. AztÁn ok kerültek ki legelőször a
munkahelyekrol.  Ez  okozhatta a gondo-
kat.  A pénztelenség  -  vélckedik  a  kör-
jegyzőség egyik munkatársa.

*

Hosszúvölgyhöz   kb.   75   kilométerre
találtunk  rá  a  családra.  Útban  „hazafe-
lé",   két   település   között.    Amnka   és
Krisztina már maga is anya.  Apró~ gyer-
mekeket  tartanak  a  karjaikban.  Ok  kü-
lön-külön  „laknak"  a családtól, hiszen  a
szoba-konyhás  házban.  melyet  Orsósék
a  fálutól  „kapott"  pénzért  vettek,  nem
fémek  el.  Morgánypusztán,  egy  rokon

fogadta   be   oket.   Ha   tchctik,   gyakran
vmnak eggyüit Cscmeccn. Mint most is.

-Erőszakkal  kcllelt  eljönnünk  a  falu-
ból -mondja sírva Orsós Györgyné.

- El kcllctt onnan jönnünk -,  bólogat
Aranka is.

-  Mindcn  esie  jöttek.  Az  cgész  falu.
Egészen   bejöttck  a   szobába.   Botokkal

Tudták, hogy ncm Ő volt, mégis. Mi nem

:áyu?zót,inkébne;:e,?Eti.:g'g,:n:'.jöÉjü;nk
már  nem  lehetett  aludni,  állandóan  zar-
gattak bennünket.

-  Miért   haragudoit  meg  magukra  a

falu?
- A gyerck megveil egy embert. Meil

az   akárhányszor   meglátott   bennünket,
mindig belénk kötött. Hogy tetvesek va-
gyunk, meg rühes  cigányok.  Ezért verte
meg  a  gyerek.  Kiverte  két  fogát.  Ebbő|
volt az Összes  harag.

*

Hosszúvölgy    csendes,    nyomasztóan
csendes.  ha nem  tudnám,  hogy a házak-
ban   emberek   laknak,  kihaltnak   nevez-
ném.  A fálu  óvodájában  Oszter  Ottóné
htézményvezetővel bcszélgetek.

- Valóban  voltak  gondok a családdal.
Illetve inkább a hozzájuk járó vendégek-
kel.  A falu  befogadta volna oket, de hát
voltak  azok  a  lopások.   Egyébként  na-

gyon  tisztán jártak  a  gyerekek  Óvodába,
és  ha  valami  gondjuk  volt,  nekem  min-
dig elmondták.  Hallgattak rám.

-Ön helyenek iai.ija ezi a kiköliözieié-

si módol?
-  Nem  tudom,  hogy  hogyan  lchetett

volm másként megoldani. A polgámes-

jöttek, vasvillával mcg gázsprévcl. A ku-
tyát    is    szembefújták.    Azt    mondták,
előbb   utóbb   hagyjuk   ott   a   falut,   mert
amcnnyibcn  ncm, ránk  gyújtják a házat.
Az  újságok  azt  írták,  hogy  ez  a  gycrck

gyújtotta  fcl  a  p.ijtát.  Meg  a  falu  is  azt
mondta.  De  szercncsénkre  ncm  volt ott-
hon  a gyerck,  meg  az Öregcm  scm, ami-
kor a túz  volt,  mert elmentek  a lányom-
hoz.  Onnan  késő éjjel  érkeztck  meg.  Az
emberek megvárták a buszt, körülfogták
oket,  a  gyereket  még  pofon  is  vágták.

`99C. JÍJNWS             „LIJNGO  DROM"

ter urat  is  a  falu kényszerítette  erre a lé-

pésre.  A fa]unak volt gondja a családdal.
A   gyerekekért   mgyon    fáj   a   szívem.
Nem  tudom, ot[  most  mi  lehct  velük...

***

Időközbcn  Hosszúvölgy  polgámeste-
rénck  újabb kiköliöztetésen  kell  törnie a
fejét. Valakikkcl megint ,.gond vaJ`". „Ki
fogjuk  űzni  oket,  csak  még  nem  tudom,
hogy  hogyan" -moi`dta.

Mellesleg  1993-at írunk.
Paksi Éva
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Meslerség a kezükben
SZAKMÁT TANULÓ  FIATALOK AZ ISKOLAPADBAN
A  szakképzés  válsága  egyre  növek-

vŐ  terheket  ró  a  nehéz  körülmények
között  élő.   gyenge   tanulmányi   ered-
ményeik miatt eleve hátránnyal induló
fiatalokra.  Az  eddigi  cél,  a  szakmun-
kásképző iskolába történő bejutás nap-
jainkra nehezebbé vált. A tanmmelyek
megszünése   miatt   nem   megoldott   a
gyakorlati    képzés,    magánvállalkozó
pedig nem nagyon  vesz fel  tanulót.  JÓ
eredménnyel  végzőt  alig,  gyengébbet
és   halmoz,ottan   hátrányos   hclyzetút,
cigányfiatal[   pedjg   szinte   egyáltalán
nem. Mindezekhez csatlakozik még az
általános  iskolában  is  mellőzött,  buk-
dácsoló, ezért maga is telve előítélettel
-  a tanulás  iránt egyáltalán nem elkö-
telezett  gyerek  problémája.   Aki   kör-
nyezetében  egyre jobban  tapaszta]ja  a
tanul[  embemek  sincs  ma nagy  kellet-
J.e.

Néhányan azonban mcgpróbáltak ki-
tömi  ebből  a  meglehetősen  bchatárolt
hclyzetből.  A  szolnoki  Baross  Gábor
Szakközépiskola és Szakmunkásképző
lskola tanulói, szakmát tanulnak, mes-
terség  lesz  a  kezükben.  A miértre  ke-
ressük  tőlük  a választ.  Szabó  Zoltán,
végzős  diák,  lakatosként tanulta végig
a három esztendőt.

- Vas és fémszerkezeti lakatos szak-
mát  tanultam,  és  most  vágok  neki  a
vizsgának.  EIőtte  már  próbálkoztam  a
géplakatos szakmában is, de egyikünk
scm tctszett a másiknak.  A szakmának
én, nekem pedjg a gép, maga.  A mos-
tanit  már  egészen  megkedveltem.   A
vizsgáktól  sem  félek.  Ha  sikerül,  ko-
molyabb   munkába   szeretnék   fogni.
Szeretnék vállalkozó lemi.  Persze eh-
hez még kell  tanulni, meg komolyabb
szakmai  tapasztalatokat  kell  szerezni.
És  persze  a jogosítvány  is  elengedhe-
tetlen.   A   Vas-Jámű   Krt-nél   voltam
gyakorlaton.  Nemegyszer egészen  ko-
moly  munkát  is  végeztem.   A  mest,er
ugratott  is,   hogy   nemsokára  már  én
végzem  maj.d  a  legfontosabb  múvele-
teket,  a  többiek,  a  kisclsősök  meg  tő-
lem tmulnak majd.  I,eshctik, amit csi-
nálok és eltanulhatják a fogásokat.  Ér-
dekes  volt  ez  a  néhány  év.  Nem  bán-
tam  meg,  hogy  idejöttem,  ebbe  az  is-
kolába.   Bár   a  gyakorlatot  egy  kicsit
komolyabban   kellene   venni,   szcrin-
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tcm,  azért  elmondhatom,  sok  érdcke-
set,    hasznosat    tanultam.    A    bátyám
most katona,  azt mondja,  én  is  legyek
túl   a  szolgálaton.   Azián  majd   együt[
belefogunk  valamilyen  vállalkozásba.
Megszerzem a minősítcit hegesztői bi-
zonyítványt  is,  és  előtLünk  áll  a  nagy
világ.  Szcrintem  igaz,  hogy  aki  tanul,
többre viszi. Én is ezt fogom  tenni!

Sánta  Sándor  elsőéves  vízvezeték
szerelő.     Barátaival,     osztálytársaival
éppen  a  lábukat  lógázzák  a  Budai  Vár
HadtörténeLi   Múzeuma   előt[i   ágyún.
Az osztálykirándulás  mindig érdckcs.

-  Ez   is   csŐ,   bár  nem  olyan,   mint

amivel mi dolgozunk, -mondja szélcs
mosollyal. -A sulibm igaz, sokat kell
tanulni,  de  azért  valahogy  boldogulok
az anyaggal.  A gyakorlaton pedig egy
csomó  érdekeset  látunk,  tapasztalunk.
0lyan dolgokat,  aminek komoly hasz-
nát  látjuk  majd  az  élctbcn.   Ncmcsak
az  előíriakkal  ismerkcdünk  meg,  de  a
szakoktatónk  jónéhány  trükköt,  szak-
mai    fogást    is    megmuta[.    Így    m<ft
kőnnyebb  Szülcim nagyon  LámogaLták
a tovább[anulási szándékomat, és most
is biztamak. JÓ ez a szakma.  Ami'g há-
zak  épülnek,  a  csÖvckrc  szükség  lcsz.
És olyanra is, aki mcgjavíija az elrom-
lottakat. Bízom a jövőben, nem félck a
holnaptól.  A mestcrség kenyerct ad  az
ember  kezébe.  És  ha  meglesz  a jogsi

is,   talán   elmegyck   maszeknak.   Még
nem tudom.

Rafael  Vilmos, másodikos esztergá-
lyos  tanuló szinién nem megy a szom-
szédba  egy  kis  vidámságért.  Pista  ba-
rátjával  együit vállalkozók lesznek.

- Persze lehet, hogy nem a szakmá-
ban  -  nevet  -,  de  ez  sem  lehetetlen.
Azért jó,  ha  megvan  a  végzettség  is.
Úgy   kömyebb   továbblépni.   Esetleg

:géyg:ísiíkk:í,#sa't:.[°á°Seí:Vyánkyú[fB[ed:
munkavállalás.       Szüleim       biztattak,
hogy  tanuljak.  Miért ne temém? Csak
többet  ér,  ha  szakmáj.a  van  az  ember-
nek, mint csak úgy, magában. Osztály-
társaimmal  jól  kijövök,  a  tanulás  sem
valami nchéz. Igaz, mcheme jobban is,
de  azért  baj  nincs.  Utána  pedig  majd
meglátom.

Fiúk,   tele   az   éleucor   adta   minden

gonddal,   problémával.   Szakmát  tanul-
nak. Nem panaszkodnak, nem hivatkc`z-
nak arra, hogy a helyzet fokozódik, sem
tma, hogy a körülmények bizony... Isko-
lába jámak, tanuln<k, gytkorlaton hasz-
ntflják  a  szerszámokat,  meg  a  gépekeL
És a fejüket is, mikor gondontodni  kell.
Például  a jövőről.  Hogy aki  tanul,  azért
az  mégiscsak  többre  viszi.  Szakmát  ta-
nulnak, mesterséget. Mi lesz velük, még
maguk sem  tudják.  De  ta]án  így  köny-
nycbb az indulás.

Csi]]ei  Bé[a
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Egy a fontos, emberek legyünk!
1967-ben   Mátészalkán   egy   tíz

gyerinekes    csáládba,    tizedikként
születtem.  Tyukod  községben  lak~
tunk.  Az  általános  iskolát is  ott `fe-

jeztem be.
Nagy  Miklósné   rajztanámő  fi-

gyelt fel  a tehetségemre.  Kis  diák-
ként t.öbb gyemekrajz versenyen is
részt veftem, kisebb-nagyobb ered-
mémyel. Azonban egyszoba-kony-
hás  lakásban,   ami  emberekkel  és
ágyakkál  zsúfolt,  nem  tudtam  iga-
zán a rajzolásnak élni.  Ahhoz nyu-
godt légkör kell. Tudtam, hogy van
egy tehetségem, amit csiszolni kel-

hétköznapok  a  megélhetésért  való
küzdelemben teltek.

Édesapám  pn'más  volt.  Aztán  a
szívasztmája  ágyba  kényszen'tettc.
15  éven  keresztül  volt  fekvőbcteg.
Az  Ő  rokkantsági  nyugdíjából  él-
tünk. Amikor meghalt, anyám dep-

:ák€ozá:;,':gft;:ísaúí3:t::t#.v:19tsi
Óta lakunk a városban.

Kőmúves   szakmunkás   vagyok,
de  mint  oly  sokan,  én  is  munka
nélküli.  5400  Ft járadékot  kapok,
ebből  élünk  élettársammal  és  há-
rom gyemekünkkel, most várj.uk a

1ene,  de  a  valóság  az  volt,  hogy  a     negyediket.

.'.:_     í

t

___-__'r-_' -1

-:t: ,-  :-ri`.'==-:3r-
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Rcndszeresen  rajzolok.  Ha  vala-

ry:.mág[tá%ík#répkaa:írsze:ehbek
rajzolni.    Ncm,    ncm    cigányokat.
Nem   éizcm   még  magam   annyira
képzcttnek, hogy fcl mcrjem vállal-
ni,   hogy   csak   cigányokat   fessek,
rajzoljak.

1yukodon  tclepcn  laktunk.   Egy
zárt  közösségbcn.  A  falu  peremén
kaptunk helyct. Amikor a kultúrán-
kat be  akartuk  vimi  a  városba,  az
bczárta   előttürk   a   kapuit.   Sokan
voltunk.  Szukősen  voltunk,  de  vi-
dámak.   Akkor  még  összejártak  a
családok. Az Örcgck mcséit hallgat-
tuk.   Oman   tudom   például,   hogy
régen   hogyan   élLek   a   cigányok.
Sajnos,   én  már  ncm   tudok   cigá-
nyul. Pcdig, valloin, egy népnck az
az    utolsó,    amit    elvcszíthet.    Az
anyanyelve.

Hogy   mit  jelentenek   nekem   a
színek?  Nincs  kedvenc.  Ha  vidám
vagyok,   akkor   az   élénk   színeket
használom. Ha rossz kedvű, a söté-
tebbeket.  Mindegyiket szeretem.  A
rajzaimmal  a  valóságot  szerctném
visszaadni. Úgy, ahogyan azt én lá-
tom.   Lehet,  hogy  egy  arc  nekem
nagyon  szép,  másnak  esetleg nem.
Lehet,  hogy  egy  göcsörtös  fa  ne-
kem  gyönyöru~,  míg  másnak  egy-
szerúen csak egy csúnya, göcsörtös
fa.

Terveim?   Ahhoz,   hogy   festeni,
rajzolri   tudjak,   sok  minden  keu,
sok  minden  kellene.   Az  5400  Ft-
ból már a megélhetés  is kész bűvé-
szet.

Őnbizalom?   Amikor  leülök  ra+
zolni, akkor van.  Amikor arra gon-
dolok, hogy munkanélküli  vagyok,
akkor nincs.

Hogyan élem meg a cigányságo-
mat?     Nem    gondolkoztam    még
ezen.  Azt  hiszem,  mindegy,  hogy
milyen  színűnek  születünk.  Egy  a
fontos. Emberek legyünk!

Lakatos Sándor szavait lejegyezte:
Paksi Éva
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E]őadja: a kiskőrösi Baba együttes,
művészeti vezetó~:  Hol]ai Ká]mán.

Baja, 1993. május 25.
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Elérkezett  a  mezőgazdasági  kapás-
növényck  megmunká]ásának  az  idcje.
Mindcn  terülctre  kjjclö]ték  a  brigádo-
kat. Am törekcdtünk, hogy a csa]ádok
lehetetőlcg     együtt     dolgozhassanak.
Minden  brigád  kapott  maga  mellé egy
civil pallért, egy katonát, és a területcn
mindig  kint  volt  egy-két  csendőr.  Az
első   munka   a   ricinus   gaztalanítása
volt.  0lyat,  hogy  ricinus  növény  csak
hallmi  hallottak a cigányok, de  fogal-
muk  sem  volt  aiTól,  hogyan  kell  azt
kapálni. Ki volt jelentve, aki egy szá]at
letör  vagy  kiszakít,  az  számoljon  az-
zal. hogy másnap ebédet nem fog kap-
ni, sőt, az aznapi bérét is elveszíti.

Volt egy cigány gyerek, azt úgy hoz-
tÁk oda valamcrről. Gycngénlátó volt a
szerencsétlen, vagy lchet, hogy akarta,
de a gazt mind otthagyta, a ricinust pc-
dig  szépen  kidarabolta.  Azt  sem  tud-
tuk.  mit  csináljunk, amikor mcgláttuk.
Kálmán  bácsi  szólt  a  pallérnak,  hogy
félre  kellene  neki  mcnnie,  mert  hát  a
nők  előtt  mégsem  illik, ami[  most csi-
nálni akar.  Mcnjél csak, örcg, de ipar-
kodj. moiidta a pallér.
Kálmán     bácsi     meg
Összeszedte    a    kivá-
go(t     ricinust.     és     a
földvégén  lévő  bokor
alá  rejtette.  Azonban
peches   volt,   mert   a
csendőr meg a katona
azt      hihctte,       hogy
szökni akar, így aztán

a   14.   évét   betöltötte,   sorakozzon   az
udvaron.    Megyünk    vasutat    épi`teni.
Egynapi  hidcg  élelmct  hozzaník  ma-
gukkal.

-Nincs nekünk, kércm -mondták a
cigányok -. egy  fálat  cnnivalónk  sem.
-A tisztet mindez ncm érdckcltc. Elin-
dították a férfiakat. Az asszonyok sírva
kérdezték,  merre viszik oket, és mikor
jönnek  vissza.   A  válasz  szcrint  csak
egy-két napról  volt szó, és a szomszéd
községrol. Nagy meglepetés éiie azon-
ban  a  férfiakat,  amikor  megérkeztek.

`Ott már nem  kímélték okct, és azokat

scm`akik már oit voltak, kb. százan.
Mint kidcrült, a község szerb község

volt.  A  magyar  hatóságok  kitclepítet-
ték  az  ottani  szerb  lakosokat,  és  he-
lyükbe magyar embcrckct költöztettck.
Ennek a megbosszulására aztán a szcr-
bek  a  környék   férfijait  összes7.cdték.
Bosszúból agyon akarták lőni oket. Er-
re   mondom   én,   hogy   kétszer  szülci-
tem.  Ez  a  második  szülctésünk  annak
az   embcrnek   köszönhető,   aki   nélkül
nem  merték  végrehajtani  a  magyaro-

Elmcnt  és  rövid  időn   belül  vissza-
tért.  Miska bácsit kcrestc:

-  Itt  az  írás,  örcg.  Aztán  vigyázzon
rá nagyon.  Ez  hazasegíti  magukat.  De
mcnjenck   máris.   Ennivalót   az   úton
kapník a katonáktól.

A  fa]uból   a  Dráva  hi'don  kercsztül
kellett kijönni. Alig hagytuk el a hidat,

géppisztoly ropogás és emberck sikol-
tozása  haJlatszoLt.

Kora  hajnalban  érkeztünk  vissza  a
majorba.   Az   asszonyok   mind   ébreh
voltak.   Visszajöttek   az   uraságék.   A
cscndőrök   azt   mondták,   mi   kitartot-
tunk  bennetekct,  de  a  vörösök  majd
mcgnyúznak. Margitot még volt idejük
tönkre tcnni. Anyám gtt pitycrgett a  17
évcs néném mellctt. 0 nem mcrt a sze-
münkbe nézni. Mi tudtuk, hogy Margit
tiszta  volt,  mint  a  ma  született  gyer-
mck.

10  órakor  mcgállt  a  majorbm  egy
orosz katonaí jámű. Négy tiszt és egy
magyar  tolmács  jött   velünk.  Az  első
kérdése   az   volt,   honnan   hoztak   ide
bennünkct?  Mondiuk,  hogy  Békéscsa-

bához             nem

pontosan akkor értek oda, amikor a ri-
cinust  próbálta  eldugni  a  bokrok  mö-
gé.  0lym  verést,  amit ő akkor kapott,
még  a legnagyobb ellenségemnck sem
kívánok.  Egy  hétig  vizesruhákba  tar-
tották,  mert  az  egész  teste  véra]árutá-
sos  volt a korbács ütésektől.

Megtönéntck   a   bctakari`tások.   Ad-
digra    már   annyira   lerongyolódtunk,
hogy  az  asszonyok  zsákokból  vaiTtak
magukmk  szoknyát.  November  köze-
pén  már amúgy is  hidegck vannak, de
az az év valahogy minden cddigi hide-
gct  felülmúlt.  Munka  nem  volt,  és  az
alispán   is   eliúnt.   Mostmár  enni   sem
kaptunk.  Őn`zni  sem  őríztek  bcnnün-
ket,    de    gyerckekkel,    mezítlábosan,
éhescn,  rongyosan,  ncm  mcrtünk  elin-
dulni.  Azt  mondja  az  Örcg  Mára  néni,
hát   idefigyeljetek   férfiak,   már   akár-
hogyan  is  van,  mégis  kcressétek  meg
az alispánt.  Ha fizctést nem  is ad, leg-
a]ább  egy  ruhára valót,  meg  útiköltsé-
get  csak adjon  már.  Hiszen  itt a tél, se
enni  való,  se  semmi,  mégis  mit  akar-
nak velünk?  De  nem  volt idejük  a fér-
fiakmk  egy  lépést  scm  tenni,  mert  az
istálló  kijáratajt  szerb  katonák  állták
el.

- Na, kérem - intézkedctt a magya-
rul jól beszélő tiszt -, minden férfi, aki

kon  a  szcrb  lakosságot  ért  kitclcpítési
inzultust.  Amikor cz  az  cmber  mcgér-
kezett  az  első  kérdése    az  volt,  hogy
miiket   honnan   szalajtottak,   kik   va-
gyunk.  Mondtuk,  hogy  mi  a  szomszé-
dos   uradalomba   voltunk   szerződéses
munkások és cigányok vagyunk.

-  Ki  volt  az  a  marha -  kérdcztc -,
aki  ezeket  a  szerencsétlcn  embcrekct
idchozta?  Szedjék össze a holmijaikat,
és vigyék oket vissza a "jorba!

Az  öreg  Miska  bácsi  azonban  tudta,
ha itt  most ncm  kérnck segítséget,  mi-
re   hazajutnak,   a  cigányoknak  a   felc
megfagy,  vagy éhcnha].  Hát megszólí-
totta:

-  Kércm,  parmcsnok   úr!   Ma  cste
már   ncm   szcrctnénk   vissza   mcnni   a
majorba,  mert  kétmp  Óta  egy  fa]atot
scm ettünk. Oit vanmk az asszonyaink
is  éhen,  szomjan,  ugyanolyan  rongyo-
sm,  mint  mi.  A  majorban  senki  sincs.
Az   ígért   bériinkct   sem   kaptuk   meg.
Scgítscn rajtunk!

- Ilt ncm  maradhatmk, de adok cgy
írást és némi enniva]ót.  Ha visszamen-
nek a majorba, várjaník egy mpot. Ma
van   ott  jószág,   öljciick   le   egyct,   és
cgyék   mcg.    Mcgjc]cnik   mj.d    több
orosz  katona,  azok  a  iöbbit  majd  elin-
tézik.

messze  eső  tele-
pülésről.  Ekérte
a  térképct a  má-
sik tiszitől és azt
mondta:  messze,
nagyon   messzc.
Elvette   a   jugo-
szláv      parmcs-
nok   papírját,   és

íratott  egy  másikat.  A magyar tolmács
a7.t   mondia,   három,   négy   napig   ne
mozduljunk  sehova,  mert  a  front  abba
az   irányba   megy,   amerre   nekünk   is
mcnnünk  kellcne.  Kenyerct  hoznak  a
katonák,  hús  meg  van  elég.  Muci  azt
mondta a tisztnck:

-Kércm, ha mi  hozzá nyúlunk, és a

gróf  úr  visszajön,  felakasztanak  ben-
nünket.

-  Nem  kell  félni,  az  ide  már  soha
nem  fog  visszajöniii.  Egyék  csak  nyu-

god(aii.   Amit   iiem   kaptak   meg.   azt
most  mind  pótolják  -  nyugt.itott  ben-
iiünket a  tiszt.

M'ujmp  valóban  meüöttck  a  kato-
nák.  En  nem  is  tudom,  miért p`ondják
sokan, hogy barbárok volt{ti(. En az cl-
lcnkezőjét tartom  az orosz katonákról.
Egy  hétig  még  ott  voltunk  velük.  So-
ha,   még   vélctlenül   sem   közelíteitek
sem   az  asszonyaink,  scm  a  lányaink
fclé.   Táncolni,   harmoi`ikázni   viszont
úgy  tudtak,  hogy  öröm  volt  hallgatni,
nézni.  Az  igazság  az,  hogy  a  közel  s
hóiiapi  szcnvedés  után  ők  hoztak  be-
léi`k  egy  kevéskc  élctct.   Habár,  még
hazájg  rcngcteg  ütleget kaptunk.

Lakatos Oszkár
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PhralipelFórum Szolnokon
EIlentétek a cigányszervezefek közöft

Szombaton    a    megszokottnál    jóval
több  roma  lakos  gyülekezett  a  szolnoki
Városi  Művelődési  Központ  aulájában.
A  délután  egy  órára  tervezett  fó~rumra
érkeztek,  amit a Phralipe Független  Ci-
gányszervezet    szolnoki     tagszervezete
szervezett    számukra.    Az    eseményen
részt  vett  Bogdán  Béla  kormányfőtaná-
csos,  Báthory  János  államtitkár-helyet-
tes,  Nyári  László  cigánügyi  referens  a
Népjóléti  Minisztériumból,  Hága  Antó-
nia  országgyulési  képviselő  és  Osztoj-
kán Béla, a Phralipe elnöke.

Mága  Gyula a tagszervezet  elnöke  fő
napirendi pontként a romalakosság  szo-
ciális  helyzetéről  és  a  munkahelyterem-
tési  lehetőségekrol  beszélt.  Tcrveik  sze-
rint  a  Motor  utcai  lakásokat  felszámol-
tatják - amirol  már tárgyaltak  Várhegyi
Attila  polgármesterrel  -  emberibb  kör-

nyezetet   szeretnének   teremteni   az   ott
élőknek.    Mondanivalójában    kitért    a
Phralipe és a Lungo  Drom - megyei ci-
gányszervezetek - kapcsolatám is.

-  Bizonyítható  adatok  állnak  rendel-
kezésünkre, miszerint a Phralipe tömön'-
ti tagként magába Szolnok város cigány-
lakosságát,  így a Lungo  Dromban  tulaj-
`éonképpcn   nincsenek  tagok  -  fantom-

::ekT`eüzgestz="meoz::j:[nh;kT.egÉzznÉt::EL=
Kisebbségi  Hivataltól  aránytalanul  több
pénzt kaptak,  mint mi,  hiszen  szerveze-
tünk egymillió forintot kapott éves költ-
ségei   fedezésére,   míg   Ők   több   mint
nyolcmillió forintot -aminek talán az az
oka,  hogy   mi   kivá]tunk  a  Romaparla-
mentbLfl, mert nem értettünk egyet öncé-
lú politikájukkal.  Ők nem  egy  nagy csa-
lád  érdekei  szerint  gondokodtak.  A ro-

Mága Gyula elnök úr

Phralipe Független
Cigányszervezet
Szolnok

Tiszlelt Elnök Úr!

Először is engedje mcg, hogy szombati távolmaradáso-
mért elnézését kéüem, de meghi'vójukat csütörtökön vet-
tem kézbe. s már több, mint egy hónapja lekötőtt progra-
mom volt ugyanazon időpontra.

Ugyanakkor a június elsejei Jászkun Krónikában meg-
jelentekkel kapcsolatban néhány pontosítást kell temem !

1./ A Lungo Drom Cigányszervezet és a városi örkor-
mányzat  között  szoros  és  eredményes  munkakapcsolat
alakult ki hosszú, a két fél érdekeit messzemenően figye-
lembe vevő tárgyalások eredményeként.

2./ A Phralipe szohokí képviselői és köztcm lezajlott b3-
szélgctésen hangsúlyoztam a Lungo Drommal való jó kap-
csolatot,  s  egyben egyik alapvctésként  azt kértem, hogy  a
két szervezet muködjön együtt:  a cigányság érdekében.

3./ Továbbra  sem  tarom  szerencsésnek,  hogy  a  Buda-
pesten hosszú  idő Óta folyó  egyeztetési  viták  Szolnokra
tevődjenek át, hiszen itt, ebben a városban egyre jobb a
kapcsolat a szervezetekkel.

4./ A lípgo Drom - tudomásom szerint együtműködést
ajánlott Onöknek a kisebbségi  munkacsoportban. tehát az
érdemi munkában megajánlotta a közös gondolkodást.

5./ Valóban tárgyaltunk lakások problémájáról,  ám  ez
nem jelentheti  azt - ebben  a stádiumban -,  hogy  v.€gle-
ges döntésként szabadna kezelni. Mindösszesen az Onök
felvetéséről volt szÓ,  amely egyébként egy olyan épület-
re  vonatkozik,   amely  bontásra  van  ítélve,  s  amúgy  a
Kincstári   V?gyorkezelő  Szervezet  birtokolja.   Mindezt
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ma Parlamentnek kezdetben  az  lett vol-
na a  célja,  feladata,  hogy  a  cigányszer-
vezeteket Összegyűjtse. Kezdetben ötven
tagszervezettel  indult,  mára  csak  15-17
csoport   tartozik   hozzájuk.   De   kérdem
én,  ők  kinek  az  érdekeit  képviselik? `Az
emberek jogosan kérdezik, hová teszik a
pénzt?  Ezt  a  visszaélést  szeretnénk  mi
meggátolni.   Sajnos,   abból   a   pénzbll,
amit   mi   kaptunk,   képtelenség   gazdál-
kodni,  ráadásul,  ha  így  a  felső,  csúcsz-
szervezetünket megfojtják, nem lesz, aki
a  roma   lakosság   érdekeit   megfelelően
képviselje.

Hága Antónia országgyulési képviselő
a  kisebbségi  törvény  jclenlegi  állásáról,
a szociális törvényről tájékoztatta a szol-
noki cigánylakosságot.

Fodor Beáta
(Jászkun-Krónika)

Önöknek  elmondtam,  s  a  maximum  segi'tséget  ajánlot-
tam  a tárgyalások során.

6./  A  Motor  utcai  lakások  problémájával   az  Önkor-
mányzat  is  foglalkozni  ki'ván.  A felszámolását tényként
kezelni, s azt nevemhez kötni  szercncsétlen, hiszen nem
magam  döntök  ebben  a  kérdésben,  hanem  a képviselő-
testület,  s  elég  sok  pénz    és  előkészítés  szükségeltetik
még a helyzet rendezéséhez.

7./  A  hozzám   nem   hjvatalosan  eljutott  infomációk
szerint  azonban  az  Önök  szervezete  mindezt  tagtobor-
zásra használta fel, ezért szükségenek t.artom  ezen állás-
pontomat a sajtó részére  is eljuttatni.

8./  Kércm,  hogy  a  továbbiakban  kéréseiket  írásban  is
szíveskedjenek  eljuttatni,  hogy  azok  dokumentáltan  be-
mutamatók legyenek,  s  magam  írásban  is  le  fogom  írri
válaszaimat. hogy azokra pontosan hivatkozni lehessen.

Tisztelt Elnök Úr!
Sajnálom,  hogy   a  cigányság  problémáinak  kezelése

helyett szervezetek  problémáival  kell  foglalkozni.  Ami-
kor  a  Phralipe  bejelentette  szolnoki  megalakulását,  úgy
gondoltam,  hogy  több  kéz  tud  majd  eggyütt  dolgozni.
Ehclyett most úgy látom,  hogy  az  Onök szervezete nem
érdemi  munkával.  hancm  mások  lcjáratásával  törődik,  s
a szolnoki  szervezet ehhez  asszisztenciát ad.  Tisztelettel
kérem   Őnöket,  hogy  helybcn  együit,  közösen  gondol-
kodva prőbáljuk mcg az eredménycket még jobbá temi,
hiszen  az  elmúlt  időszakban,  a  Lungo  Drommál  való
együttműködésre  ez  volt  a jellemző.  Akár  a  kisebbségi
munkacsoport,  akár  a  humán  szolgáltatásokat,   akár  a
közhasznú munka lehetőségeit, kihasználását nézem.

A j.obb együttmuködés reményében.

Szolnok,1993. június  1.
`-i-----::-;-,=::i,-:,íí`:.i=-:..i,:i

polgármester

„LUNGO  DROM"             ig9C. JÍJNUS



Akkor én most
rassz;Ístavagyok?
Sokáighaboztam,hogyreagáljak-eaz

április 21-i számukban megjelent levél-
re.  Címe:  A Lungo Di.om javasolja.  A
szervezet főtitkára írta. Azért haboztam ,
mert nekünk enol a témáról tilos nyil.vá-
nosan beszélni,  de annál  több  szó esik
róla magunk között. Hazánkban  13 féle
kisebbségél,decsakacigánysággalvan
bajaanépnek.Senkisemszületik„cigá-
nyellenes génnel"! Mi azonban csak az
okozatokat találjuk tragikusnak, a jelen-
séget, a rasszizmust, és nincsen módja a
társadalomnak  feltámi  azokat  az  oko-
kat, melyek temelik!

Késztettek engem ezen írásra ismerő-
seim is. Őket az hábon'totta fel a legjob-
ban, hogy egy hivatalos szerv főtitkám
hivatalos  állásfoglalássá  tette,  ami  tu-
dott dolog ugyan, de kimondani és leír-
ni...  „A  különböző  társadalmi  rétege-
ken,  csoportokon  belül  ugyanis  legin-
kább a cigányság 90 százalékára jcllem-
ző,  hogy  a  családi  pótlék  az  egyetlcn
jövedelem fonása."

A reagálások: „A cigányság tudatosan
szaporodik, a cigányasszony nem megy
el abortuszt kérni,  mert a gyerekekbol
él. A Kolompár 10 gyerekére van pénz,
de a magyar nyugd`jasnak már nem jut
14 százalék az emelésre, noha fizette a
tb-járulékot!"  „Hiába  teremtünk  mun-

A kérdésben
a felelet

Csak lá[szólag nehéz kihámozni dr. Ve-
res  Sándor  szegedi  saj[Ólevelező  Aklcor
én rnos[ rasszista vagyok?  című írásából
(Magyar  Hírlap.1993. május 23-i sz.) q
faj gyűlölet  elfo gadására irányuló  u!gi.á.-
sokat.  Mert  eléggé  egyérielnúen  állí[ja
migáról, hogy  „csak a magyar nép sor-
sáér[  aggódó  állainpolgár'' ,  aki[  ugyan
habozásra  kész[eieí[   a   „Lungo   Dron{'

főtiikárának  a  nai)ilap  április  2l-i  szá:
mában megieleni javaslaia. de egyszerű-
en  nem tudta  türiőzieini  mngá[.  Kéiség-
Íelenül joga van aggódni dr. Veress Sán-
dornak,  de  mjniha  iűlságosan  is  vérie-
lennek,  vagy  erőilennek  érezni  aggódá-
sát, hiszen levelében rendre  többes  szárn
első személyt használ. Nyilván azoknak a
véleményét   közvetíti,   akik   kifogásialan
magyarok vagy legalábbis azoknak tart.-
ják rruigukat. Más kérdés persze, hogy ki
tekiniheiő rruigyarnak. A levélíró  „dok[o-
ráiusa"   legalábbis  sejietni  eitgedi,  hogy
az éviizedek Óia húzódó  ,,ki a rriagyar. mí
a rriagyar"  vitát ismeri.

kahelyet, cigány nem kell, de nem azért,
mert cigány, hanem mert nincs munka-
morálja." ..Nem tanulnak, elisszák a se-
gélyt, és így lesznek háti.ányos helyze-
tűek!" Miért nem a legjobb munkaerő a
cigány,  és az iskolában  a cigánygyere-
kek a legjobb tanulók? Miért csinálunk
minden  rossz  tulajdonságuk  fclemlíté-
séből faji kérdést? Van rendes ember, és
van semmit érő, az nem érdekes, milyen
a bőre színe, csak a magatartása!

Fekete Gyula író minden fórumon ag-
godalmaskodik, hogy fogy a magyar! El-
mondja,  hogy  csiná]tunk  75  Hirosimát,
vag}

Csln ;.jl,`il

300  Mohácsot,  törökök  nélkül,
magad"  alapon.  Az  utóbbi   12

esztendő során 4m ezerrel lettünk keve-
sebben.  Nálunk csak az  Öregek  lesznek
többen stb. rfivatalos fórumon azt is java-

cm##áh#%k:g±ghyoT:kmu,ggynkee.j,f,=O:
magyaroknál!  Magyar  volt  az,  aki  ilyet
javasolt? Az is nagyon irritálja a társadal-
mat, hogy mindenkinek joga vm 12 gye-
rcket szülni, nekünk kötclességünk a csa-
ládj pótlékot fizemünk!

TÁmogasson  az  állam  három  gyerc-
ket, a ncgycdikct pedig tartsa el az, aki
csinália!  Az én kontómra ne szüljenek,

#íE,É:ní;oi#vta;:#,yÉi%:,s;e:z:t,;:g:;,áe`d:!
lőség"  a  tcrhcknek  ilyen  elosztása?   A
cigányok „mgyargyulölctéről" scm es-
het szÓ!  Ez milyen demokrácia? A Ma-

De   igazából   nem  is   erről  van   szÓ,
hanem   sokkal   inkább   ari.Ól,   hogy   a
rasszizmussal   való   kacérkodásáí   sze-
reiné  hi(elesíieni.  Kapóra jöi[  szánrii.a
egy javaslai , melyiiek révén faniáziájá[
elengedheii.    Csak    éppen    dr.    Veress
Sándor  képzeleivilága  mjjgöi[ féleline-
ies  erők munkálha[nak.  I-Ia seínnri más
érve  nincs. rrtin[ az, hogy az  elcigányo-
sodás   rémével   ijeszigesse   az   olvasó[.
Ez  míndenkéi)p  sajnálaira  mélió,  meri
hét-nyolc  vagy  kilenc  hónap  uíán  min-
den  csecsemó embernek s=üleiik, s uiá-
na  lesz  belőle  cisány,  zsidó,  sváb.  iót.
Ha  ped.ig  kellő fiigyelmességgel  olvasia
volna el az inki.iiiúnáli javasla[oi , bizo-
nyára eliűnődheieii volna azoii is, ho.gy
neín  csui]án  a  cisáíiyok  éí.dekében  ké-
szült  az állástoglalás.  I-laiiem -nernre,

fajra  tekinie[  nélkül  -mindazok  érde-
kében. akik a iársadalom perifériájára
szorultak, akik  nap  inínt  nap  nélkülöz-
nek,  s  akiknek  iényleg  nincs  más  re-

%:y,sá,góük:s%%ní,apzó,%#psolegzáeí|J!o=
rnár nemcsak a cigányok. Ila dr. Vei.ess
Sándor  úgy  goíi(lolja,  hogy  az  állam-
nak  csupán  hái.om  gyerekei  kellene  iá-
nwgaini,  „a negyedike[  i)edig [arisa el ,
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gyar   Hírlap   is   közölte,   hogy   milyen
szervezeteknek.  hány  forint  támogatás
J;:teo;;zT,aegkyoÉns:oÍ:tká|a,pkTp3nczi,?É5:

gyanlehetnyolcgyerekmellettkocsmá-
ba járni  és  taxival jámi?  A segélyeket
ezért adják?

Asajtóacigányügyeketnagyonpúde-
rezve,megszépítveközli-amivelsokan
nem érrtünk egyet. Esti Húlap, '93. máj.
6: Ostromgyűrű a bíróság épülete körül.
Két cigánygyerck megerőszakolt két 17
évcs  lányt, és  ezért felelősségre vonták
Őket,  és  -  „A  pásztói  cigányság  «ke-
mény   magjaiból»   tevődő.   80-100   főt
számláló   tömeg   már-már   megindult,
hogy a lcgjobb esetben  is nyomorékká
verje mindazokat, akik miatt nem szüle-
tett meg az általuk várt felmentő ítélet."
Ezt  a  „másságot"  is  szeretnünk  kell?
„Hogy  mégsem  folyt  vér...  a  kivonult
rendőri egység kokemény határozottsá-
gán, de ugyanakkorjó szándékot mutató
magatartásán  múlt."  A cigányság  ,ke-
mény magját" miért nem  lehet bőrfejű-
eknck  ncvczni, hiszen éppen olyan  faj-

gyűlöIők,  mint  Ők.  Szóval,  ha  magyar
gyúlölcigányt,azrasszizmus,hacigány
gyűlöl  magyart,  akkor tolcránsnak kell
lenni?!

Alapvctően  hibás  a  mi  „cigánypoliti-
kánk",   s  ha  így   folytatjuk,  a  társada-
lombm csak szítjuk a cigányellcnességet.

Dr. Veress Sándor, Szeged

aki  csinália"   javaslaiában  rejlik vala-
miféle ráció. Csak éi)i)en ez a ráció iúl-
ságosai.  is f asis7.ioid  ízű.

Mer[  épi)en  a  közelmúlíból  ismerünk
olyan pél(láka[ . aínikor a  hái.om gyerek
sem   voli    elegendő.   Vagy    s(erilizálni
kellene  a  cigányoka[?   Még  félve   sem

gondolhaiunk  ei.i.e.  S   leginkát)b   azért
sem, meri  dr. Veress Sándor olvasói  le-
velében  hozoii  bizonyí(ékai  megleheiő-

sen  eseilegesek. I-Ia valaínelyes[  ismer-
né    az    igazi    elszegényedésí.    nyilván

i)oniosan   bizonyííaná.   ,,hogyan   lehei
nyolc  gyei.ek ine[leii  kocsmába jái.ni  és

ta.xival járni"  ,  de  eí.i.e  képielen.  Levele

csak   [üiie(ekei   ernlíi,   Íényekei   viszoni

nein.  Így  iöriéi.hei ineg, hogy fejedelmi
iöbbes   szánú)an   alapveiően   hibásnak
iarija     a     „cigányi)ol.iiikát'`.     Minden

eseire,    hogy    önmarcangoló    kéielyeit
nérnjleg   enyhí[sük,   ezúion   a    „Lungo
Drorrí'   nevében felajánlom, hogy láio-

gasson   el  Szolnokra.  Emi)irikusan  is-
merje  meg  egy  cigányszerveze[  műlcö-
(lé sé' .

Szei.eiei(el  váí.juk.l
Farkas Flórián

a „Lungo Drom" főtitkára
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OIlóval íriuk

A megélhetés a legnagyobb gond
Heves: cigánycsalád-segífő, főállásban

A „Lungo  Drom" Országos Érdekvédelml
Cigányszövetség hevesi szervezetének képviselője

cqg,ág;;ósáíidk-ö;:?Í:gT%,,,gzaáfás::kiskTéepiteét:?r?=önvaettíázgó

og,a,káiíátpázsekéesréittéáe,Íneygeygsgá,íthő,3Yvá:zfhoagiátkúoztatni.
A munkáltatója maga a „Lungo Drom"  lenne, munkóját

PAe8Íognfo!emv::`ká[kgöqrrYesífágskköérséőbbebnkvéésgz3í:Í.

de a fe]adatok közé sorolják a területi helyszíni munkát,
a környezettanulmányok elkészítését,

valamint a családlátogatásokat.

az  iskoláztatás,  az  egészségügy,  illctve
a  bűnözés  tcrülctén  jclcntkező  gondok
egyre   aggasztóbbak.   Még   nehczcbbé
teszi   a   szituációt.   hogy   a   cigányság
igencst  mcgosztott.  A kl'sérlcti jelleg-

ehyerőjc  az  Óv  vé-

Az egyik legkritikusabb pont a segé-
lyek  szétosztása,  hiszen  nyilván  a  ké-
relmek   elbírá]ásában   is   részt   venne,
ami bizony nem könnyű dolog. Segíte-
né ezcn túl a cigányság képzési, okta-
tási, nevelési  színvonalának növclését,
ennek  érdekében  pedig  rendezvénye-
ket,  progmmokat  állítana  össze.  Ncm
mellékes meüegyczni azt sem, hogy a
gondozó   fizctését   70   százalékban   a
megyei  munkaügyi közpon[,  30 s7.áza-
lékban a helyi önkományzat fedezné.

A     szolnoki      székhclyű      ,Lungo
Drom"  egyébként  már rcndclkezik  ta-
paszta]atokkal.  A  tava]yi  év  második
felében  Szolnok  megyében  például  tíz
szociális  munkást alkalmaznak  hét  tc-
lepülésen. Ugyanakkor nemcsak az al-
kalmazásáról,   hanem   képzésükrol   is

Z°né€%Sekn°tde*eazískz:VÉ:Ssés8z.ú#gM:gsz3
nevű  módszertani  központ  felállítását,
amely   a  jövobcn   szakmai   bázisként
funkcionálna, s összehangolná ezt a te-
vékenységct.

Hevescn ezt a posztot - a hclyi szer-
vezet javaslatára - Molnár  Ferenc,  a
|ungo Drom" helyi titkára tölti majd
be,  aki  a  nyolc  általános  mellctt elvé-
gezte a szövetség által szervezett nép-
főiskolát is. Több mint tíz éven át dol-
gozott a helyi  Bervában, ám  a tavalyi
létszámleépítések  miatt  elbocsátották,
így most munkanélküli. Két gyermeke
van, ám rajtuk kívül két állami gondo-
zott gyemcket is nevel.

Az önkományzattal történt megegye-
zés után azért állították fel ezt a posztot,
mert  a  kömyéken  a  cigányság  körébcn

1ó

gel  bcindított  állás
gén   kötclcs   tá-
j ékoztam i          a
tcstülctet          el-
végzctt  munká-

járól,   s   ezután
dönt   a   tcstülct
a  jövő   évi   tá-
mogatásról,
cseueg      annak
megszüntctésé
rol.

Megkérdez-
tük Molnár Fe-
rencct,    az    új-
donsült cigány-

gondozót  anól,
hogy    mi    lesz

pontosan   a   fe-

A konkrét feladatom  - mint ahogy az
okmányban  is  szerepel  -  a  cigányság
scgítése lesz, és az, hogy napi kapcso-
1at legyen közöttük  és a polgámesteri
hivatal  között.  Már  most  is  állandóan
járom az utcákat, a házakat, kérdezem,
kinek mi a gondja, a baja...

- És mi?
-   Természetesen    a   megélhetéssel

vanmk   a   legnagyobb   gondok.   Sok
családnál   nincs   kifizetve   a   hátralék,
tartoznak a napközi tén'tési díjával. Er-
re kémck segélyt, mi ezt a pénzt szigo-
rúan   eiTe   a   célra   haszná]juk,   s   ami
esctleg   megmarad,   azt  a   gyerekekre
költjük,  ruhát,  felszcre]ést  vásároluik
nckik.  Pénzt  a  csa]ádok  nem   látnak:
elmegyünk a tanítóval, és megvesszük
a  szükségcs  cikkeket,  például  a  len-
gyclpiacon,  ahol  olcsóbban  többet  le-
hct  vásárolni.  Aztán  beszélek  nekik  a
jogaikról,  előveszem  a  Magyar  KÖz-
lönyt,   megmutatom   nekik,   mi   áll   a

ladata,    s    ncm                                      ... a gyerekjárjon  iskolába...
fél-e,           h08y
összctűzésbe kevcredik munkája során
saját rom társaival, testvéreivel?

-  Biztos.  hogy  lcsz  vita,  de  remé-
1em,  meggyőzöm  Őket - mondja.- Je-
lenleg  semmi  bajom,  jól  mcgvagyok
velük,   amit   kérdeznek   tőlem,   am
megpróbálok   válaszolni.   Jó,   ha   egy
közülük   való   ember   foglalkozik   az
ügyeikkel, jobb, mint hogyha a hivatal
embere  tárgyalna  velük.  Mindcnesetre
a  szolnokiak  megígérték,  mindcn   sc-

gítséget  megadnak   számomra,  hiszen
ok  már rendelkeznek tapasztalatokkal.

szcx=iális  törvéi`yben.  Pcrsze  nemcsak
a jogok  ismcrtctése  a  feladatom.  Aki-
nek a gycrckét például segíti az önkor-
mányzat, annál először is azt kell meg-
kövctclnünk,  hogy  a  gyerck járjon  is-
kolába,  mcrt  ott  tanul, jó  helyen  van,
és meleg is van. Néha elég nchéz rábe-
szélni  oket arra,  hogy  küldjék el  a ki-
csiket  az  intézménybe,  de  mese  nincs,
ez  kötelcsség.  Ezck  tcljesítése  nélkül
kizárt bármiféle támogatás.

/havas/
Heves Megyei Hírlap

„LUNGO  DROM"            iogs. JÍJNHS
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9 b'óg?íb'ú btráLPLá
- Ide.  ide emberek!  nyet még n`em  láttatok!  A cigány

nyila benne van a hercegében!
Minden  szem  a  királyra  tapadt,  várták  a  döntést.  A  kirá]y

kénytelen volt kimondmi:
- A győztes megint a cigánylegény!
Bezzeg  a kiráiykisasszonynak  nem  tetszett á d`Őntés.  Lero-

hant az apjához és toporzékolva kiabálta:
-Miért a cigányt mondtad ki győztesnek, nekcm Ő nem kcll!
-Csak az igazat mondhatom, lányom.
-  De  én  inkább  a  herceget  választom,  mint  ezt  a  koszos

cig-áExtt|siá::tüLgeymessezbebg!emmegadottszavamatjddigmindig

neked  engedtem.  Aki  győz,  ahhoz  mész  fclcségül!  Elég  sok
gyászt okoztál eddig is, elég volt bclole -s hiába mérgelődött
a királylány, a király haj.thatatlan  volt.

Ezután következett a hamadik versenyszám, a futás!  A bi'ró
egy Öreg  udvarmester,  sorbaállította  a  versenyzőket, és kihir-
dette a szabályokat. A nagy tülekcdésbcn alig figyeltck szavá-
ra,  s  ez  kapóra  jött  Gusztinak.   Mivel  a  futásban  nem  volt
valami  ügyes,  itt csak egy jó csel  segíthetett.  Jól  megfigyelte,
mit mondott a bíró, és szándékosan  más  irányba kezdctt futni.
A  tőbbiek,  ahogy  észrevették,  már  semmire  sem   figycltck,
csak   szaladtak   utána.   Guszti   szándékosan   lassított,   hagyta,
hogy megelőzzék, majd  mikor lehagyták, elindult az  igazi  cél
felé.  s  ő futott be  elsőnek!  A többiek  lógó  orral jöttck  vissza,
és szidták, hogy becsapta okct:

-Szégyen  gyalázat,  hogy  megint a cigány  lett az  első!  Be-
CS|PELtnmeí#kit;ndtam,hogyfussatokutána!-felcnabhó.

A király  titokban  örült Guszti  sikerénck,  látta,  hogy  ügycs
gyerek,  helyén van az esze. Csak legalább egy báró  lenne, ne
cigány.  Nem  szerette  a  sok  szájhőst,  kiknek  zscbük  tele,  de
fejük üres. A szolgák is örültek a cigány győzelménck, hango-
san éljeneztek. mikor a király kihirdette:

- A  verseny  eldolt,  ez  a  cigánylegény  lesz  a  királykisasz-
szony férje. A lakodalom mpját a lányom tűzi ki!

-Apám, én inkább meghalok, de nem megyck a cigányhoz!
se-vÉágíso|ná,ysoemr,=*:LNa:kaedT+:=tfiekál'ifiíma,ommeg.Ő

állta ki az összes próbát, az ő felesége leszel, és punktum!
-Legalább egy kis időt adjál, apám!
-Adok egy hót haladékot, de azután megtartjuk a lakodalmat!
A  többi  kérő  meg  tudta  volna  ölni  a  legényt,  dc  a  kirá]y

döntése ellen  nem  lehetett fellebbezni. Guszti  kapott egy  lak-
osztályt a palotában, de sehogyan sem érezte jól magát bcnne.
Eszébe jutottak szülei, na meg Lina is, aki vár rá. De jó lcnne
most otthon!

Az utolsó napon egy fcjkendős riatal lány állított be a palo-
tába.  Mikor  a  király  elé  vezették  illendőcn  meghajolt  és  kö-
szöntötte a kirá]yt:

-Jó egészséget kívánok, felséges kirá]yatyám!
-Neked is lányom!  Mi jámtban vagy?
- Mimkát keiesek feLst;ges imm. biztosan akad valami a ház köriil.
- Jól  van  lányom,  eredj  le  a  konyhába,  ott  most  van  elég

munka. A lányom férjhez megy, nagy lakoda]omra készülünk.
Guszti  hiába  szeretett  volna  a  királylánnyal  beszélni,  az

csak kikacagta.
-  Csak  nem  képzeled,  hogy  veled  fogom  az  időt  töltcni,

mikor van itt elég herceg, gróf meg báró. Várj a sorodra!
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Guszti   szívc   összcszorult.   Miért   is

törte magát annyira, ncm  is ho2.zá-
való  ez  a  ridcg  tercmtés.  Mcgint
csak   Lina  jutott   az   eszébe,
aki    mindig   kedves   volt
hozzá. ott élt  mellct-
te,   és   ő   észre   scm
vette.     Búsan    járt
fel,  s  alá  a  palotá-
ban,  mikor a kony-
ha   fclé   szaladtában   egy-
szer  csak  ismerős  alakot  vctt
észre.  Dc az alak  hirtclcn  eliűnt.
Mi   volt   ez,   álom,   vagy    valóság?
Miniha  Lim  lctt  volna!  Nckiiramodott,  s  utolértc a!clendős
lányt.

-Lim. Lina!  Te vagy az?!  Hogy kcrülsz idc?!
-  Utánad  jöttem,  hallottam,   hogy  clvcszcd  a  királylányt,

szcrcttclck volna mégegyszer látni -pirult el  a lány.
-Na de ilyet,  hát annyira hiányoztam  ncked?
-Te csk a fiényes kirilykisasszcmnyal törődsz, aki ridcg s kevély!
-Tudod Lina, most már én is rájöttem, a lcgfontosabb, hogy

a bcnsőnk  nyugodt  lcgyen!  Olyan  egyedül  voltam  itt.  s  rájöt-
tcm,  mcnnyire más  világ  ez,  mint a  miénk.  Ncm jó  itt.

- De most mi lcsz? Mu.száj clvcnncd a kiri]ylányt? Mit tcgyünk?
-Gycre,  menjünk  a király  elé.  Mondjuk cl  iicki, Ő biztosm

mcgérti.
A király  mcglepődött, mikor mcglátta okct. Éppen jókcdvé-

ben  volt,  ült  a  tróntercmben  és  vidáman  pipázgatott.  Kézen-
fogva álltak a király elé,  maj.d letérdcltck.

=E:]]jsaét8%Sfáí,r§]yyca##:i!m,mondj.ámkci,mibántbennetckeü
-Fclségcs királyatyánk, kcgyclcm  árva fcjünknek!
-Mondjátok gyemekeim, mit akartok?
-  Fclségcs  urunk,  hosszú  viszontagságos  út  után  megtalál-

tuk  egymást.   A  királylány  nem   hozzám   való,  bocsáss  meg
nckünk, és engcdj  minket haza!

-Jól van , gyemckcim , mcnjctck utaiokon, jájatok szerencsével.
A  fiatalok  azt  sem  tudták,  mit  tcgyenek  örömükben,  hogy

most már szabadok. Elköszöntek és elhagyták a kastélyt.  Sen-
ki  scm  törődött vclük,  mindcnki a lakoda]mi  előkészülctekkel
vol[ elfoglalva:  királylány  az  egy  hét  haladék  letclte  után  be-
ment   apjához   a  trónterembe.   A  király   a  trónszéken   ült.  és
szemmcl láihatóan  vidáman  eregette a  füstkarikákat.

-Apám!  Én  ncm  megyck a cigányhoz, inkább...
-Ne  is  mondd  tovább,  lányom!  A  legény  lemondott  rólad,

és már el is  mcnt a palotából.
-Micsoda pimszság! Méghogy ő hagyott itt engem? Azon-

nal  cl  kcll  fogatni, és  mcg  kcll  büntctni!
-Ncm  lehct  lányom,  már  a  szavamat  adtam,  hogy  békes-

ségben  elmchctnek. Te meg mehetsz a hercegedhez.
-De  miért mcnt el  a  legény?
-  Jött  érte  cgy  l.üy,  aki  hozzávaló.  A  fiú  megismerte  a  te

kőszívcdet, s inkább a szegénységct választotta  hclyetted.
Guszti és Lina összeházasodtak, és boldogan éltek. Sok gye-

rckük  szülctctt,  s  esténként elmesclték  nekik,  hogy  a kincs,  a
gazdagság nem boldogi't, többet ér a szeretet és a békesség, ha
szegények  is.  S  még  ma is  élnek, ha mcg  nem  ha]tak...

Vé8e
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Vanle cigánykérdés Tiszapüspökiben?
Tényleg  lopnak-e  a helybéli  romák,  s

ha  igen.  hát menthető~e  morálisan  a lo-
pás egzisztenciális érvekkel?  Ki kapja a
segélyt  az  önkományzattól:  áki  rászo-
rult, avagy aki méltó a támogatásra? Mi-
ért Ő, és miért nem más?

Bár  sok  mindenről  szÓ  esett a  májusi
tiszapüspöki cigányfórumon, ezek a kér-
dések  kitartóan  visszaköszöntek  a  sza-
vakból és a gesztusokból. A magas poli-
tika  -  az  ország  gazdasági  helyzete,  a
kisebbségi  tőrvény  dolga,  a  kisebbségi
Önkormányzatok  lehetősége  -  nemigen
mozgatta  meg  a  széksorokban  ülő  ro-
mák   fantáziáját.    Az   egyik   résztvevő
nyilvánv.tió   Őszinteséggel   fogalmazott:
ha  majd  tele  lesz  a  hasunk  tyúkos  ká-

posztával  és  bodagga],  akkor  politizá]-
gathatunk!

Sajnos,   a   leginkább  érintettek  közül
nem  sokan  jöttek  el  a  fórumra.  Ennek

r-- S-``,

tán két oka lehet. Az egyik az, amit még
az  utcán  mondott  egy,  a  fórumra  tartó
cigány.   Nevezetesen,   hogy   már   elege
van  a  sok  haszontalm  txszédbLl,  ami-
nek  nyomán  soha  semmi  nem  változik.
A másik: Tiszapüspökinek immár két ci-
gányszervezete   van.    A   szóban    forgó
gyűlést  a  „Lungo  Drom"  Országos  Er-
dekvédelmi  CigányszöveLség  hívta  ösz-
sze a polgármesteri  hivatallal  együttmű-
léödve, s ez a tény önmagábm  elegendő
voli'Ta` másik  szervezetnek,  az  MCDSZ-
nek, hogy ne engedje el tagjait oda.

Tótok   Sándor   polgármester   is   azt
mondta,  hogy  kétségkívül  sokat ártott a
faluban a cigányság  ügyének a két szer-
vezet   rivalizálása.    Dícsérte   a   Lungo
Dromot, de a másikat sem akarta bánta-
ni. Egységescn, összetartón sokkal ered-
ményesebbck  lcnnénck,  s  más  lenne  a
magyarok megítélése is.
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A megrendelőlapot és az elő-

fizetés díját a szerkesztőség cí-

mére kell eljuttatni:

Szolnok, Szapáry út  19.
5000

Telefon/fax: 56/420-110

A statisztika rövid  és  ékesszóló.  Ösz-
szesen 376 roma él Tiszapüspökiben. 99
családban.  A  177  munkaképes  korú  ci-

gányból  122 munkanélküli, s ez alapjai-
ban  meg  is  határozza  a  hangulatot.  A
romló  egzisztenciális  helyzet  egyre  in-
kább aláássa  a lényegénél  fogva egyéb-
ként  is  gondokkal  terhes  cigány-mag}Jar
viszonyt a községben.

A  fő  gonddá  -  munkalehetőségek  hí-
ján - a segélyelosztás vált. A polgámes-
ter  azt  mondj.a,  a  kevés  pénzt  sokfelé
osztani lehetetlen úgy, hogy ne legyenek
elégedetlenkedok.  A  fórumon  szóló  ro-
mák  viszont rendre  azt kérdezték,  hogy
más miért, és ok miért nem...

Végül,  úgy  este  fél  kilenc  felé,  a  ci-

gányszcrvezetek  megkapták  a  magukét.
Azt,  hogy  nem  segítcnek,  nem  teszik  a
dolgukat,   és   i'gy   tovább.   Sok   nyomot
ncm  hagyott ez  a támadás a közelgő éj-
szakában,  sem  a  cigányszeivezetek  éle-
tében.

A tiszapüspöki cigányfórumon sem si-
került   hát   megváltajii   a   világot,   még
csak   a   romák   nagy   sorskérdései   sem
nyertek  megoldást.  Beszélgetés  folyt,  s
mostanság  már ennek is örülnünk kell.

L. Murányi  Lász]ó

HÍREK
Cigánygimnázium   kezdi   meg   mukö-

dését  Pécsett,  a  jövő  év  januárjában,  a
Gandhi  Alapi`tvány  támogatásával.  A ci-

gányság  sorsát  ismer.ő,  bcilleszkedésük
elősegítését  vállaló  cigány  értelmiséget
szcretnénck   nevelni   a   Dél-Magyaror-
szág  több  megyéjébol  felveendő  Ötödi-
kes gyerekekből.

*
A „Lungo Drom" kenderesi tagszerve-

zetc egészmpos gycrmeknapot rendezett
a  faluban.  Az  egycdülá]ló  kezdeménye-
zés  miniegy  300  gyermeknek  és  fenőtt-

1      nek nyújtott felcdhetetlen órákat.
1*
I          Hcves  megyében  véget  ért  a  Ki  mit
1     tud?  megyei  döntője.  Az  igen  színvona-
i     las és  hosszúra  nyúlt döntő-44  műsor-
i     szám   várt   elbírálásra   -   hangszeres   és
i     népzene   kategóriában   a   recski   Fekete
i      Rózsák együttcs lett.

Előfizethető  rózsaszínű  pos.     i         Az  együttes,  melynek  munkájához  a1.     ._.  _\______±______,    :___    ___-.   __,`.,+,`Árecski  önkományzat  igen  nagy  segítsé-
get  nyújt,  TV-sz,crcplésre  is  meghívásttai utalványon.

J    kapot;.
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A magzati élet védelméről
A családtervezéssel  kapcsolatos  isme-

retek terjesztését a Családvédelmi  Szol-

gálat  szervezi,  amely  az  Állami  Nép-
egészségügyi   és   Tisztiorvosi   Szolgálat
intézeti keretében muködik.

Ki jogosult  térítésmentes  terhes-
gondozásra?

-   Magyarországon   állandó  jelleggel
tartózkodó   magyar   á]lampolgár   illetve
házastársa

-  Magyarországon  érvényes  lctc]cpe-
dési engedéllyel rendelkező ncm magyar
állampolgár.

Mi tartoz;ik a terhesgondozás kö-
rében?

-  a  terhes  nőt  tájékoztatj.ák,  hogy  a
magzat  egészséges  fejlődése  érdckében
mit kell tenni  ®1.:  dohányzás és a]kohol
mellőzése)

- szűrővizsgálat elvégzése
- segítségct adnak  a  szülésre,  szopta-

tásra,  csecsemő  és  gyermekgondozásra
való felkészüléshez

- a gyemek vállalása esetén  elérhető
állami  és  nem  állami  anyagi  és  tcrmé-
szetbeni   támogatásokmk   lchetőségéről
(pl.:  várandósági póuék).

A terhesség megszakítása
A   terhesség   csak   veszélyeztetettség

esetén    és    meghatározott    feltételckkel
szakítható meg.

Míkor  szakítható  meg  a  terhes-
se'g?

1.   A  terhesség   12.   hetéig   szákítható
me8 ha:

-  a  terhesség  az  állapotos  nő egész-
ségét súlyosan veszélyeztető ok in-
dokolja

-   a magzat orvosilag  súlyos  fogyaté-
kosságban  vagy  egyéb  károsodás-
ban szcnved

-   a  terhesség  bűncselekmény  követ-
kezménye,  (a bűncselckmény elkö-
vetésérol    illetoleg    annak   alapos
gyanújáról igazolást kell adni az el-
járó szervnek)

-   az  állapotos  nő  súlyos  válsághely-
zete   esetén   (súlyos   válsághelyzet
az,  amely  testi  és  lelki  megrendü-
lést illetve társadalmi ellehetetlenü-
lést okoz, és ezáltal veszélyezteti a
magzat  egészséges   fcjlődését,  pl.:

szcx)iális élctkörülménye ncm  mcg-
fclelő).

2.   A  terhesség   18.   hetéig   szakilható
meg az  1. pontban  fogla]takon  túl, ha az
á]lapotos nő:

-  korlátozottan   cselckvoképes   vagy
``cselekvoképtclcn

-   a`ierhességct  neki  fcl  ncm  róható
egészségügyi  ok miatt  haladta  meg
a terhesség  12. hetét

-   orvosi  tévedés  vagy  mulasztás  -
egészségügyi   intézmény   ill.   vala-
mely hatóság - miait haladta meg
a tcrhcsség  12.  hctét.

3.  A  tcrhesség  20.  hetéig  -  a  diag-
nosztikai  eljárás  (bctcgséget  megállapí-
tó)  clhúzódása  csetén  24.  hétig  -  sza-
kl`tható mcg

-   ha  a  magzat  genetikai,  tcratológiai

(a  méhmagzat  fejlődésében  bctcg-
sógek,   gyógyszcrck   stb.   hatására
bcköveLkezctt  zavarok)  ártalmának
va]Ószínűsége az 50%-ot cléri.

4.  A tcrhcsség  időtartamától  függctlc-
nül szaki'tható mcg

-   az  állapotos nő élctét vcszélyc?,tctő
cgészségügyi  ok  miatt  (a  tcrhcsség
mcgszaki`tását   megalapozó   egés7.-
ségi   okot  a  szakmai   szemponiból
illctékcs  két  szakorvos  egybchang-
zó véleménnyel  állapítja mcg)

-   a   magzatnál   a   szülés   utáni   élttcl
összeegyczhctetlen    rendcllcnesség
fennállása csctén.

Ki kérheti a terhesség megszakí-
tását?

-   Magyarországon   állandó   jcllcggel

tartózJ{odó magyar állampolgár
- Magyarors7.ágon  érvéiiycs  tartózko-

dási engedéllycl rcndelkező ncm magyar
államp018ár

A tcrhesség  megszaki`tása, ha azt nem
egészségügyi  ok  indokolja,  az  á]lapotos
nő írásbeli kérelme alapján végezhctő el.

Hol  terjeszlhető  be  a  terhesség-
megszakítás iránti kérelein?

-a Családvédelmi SzolgálatnáJ ill. an-

nak munkatársa előit személyescn
- szükséges  a terhességet  megállapító

szülész-nőgyógyász szakorvos által kjál-
líto(t  igazolás

-a munkatárs tájékoztatja a terhesség-

megszakítás     jogszabályi      fcltételeiről

®1.:  terhességmegszaki'tás  körülményei-
ről, módjáról stb.) A munkatársként köz-
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rcmukődő személyekct titoktartási  kötc-
lczettség  terheli.

- a  tcrhességmcgszakítás  térítési  díjá-
ról, amcly  egységescn  5000 Ft, de ennél
kcvescbb   is   lchct   különböző  fcltétclck
fcnnállása csetén:

a/ ha a család cgy főre jutó jövcdclme
ncm   éri   el   a   mindenkori     minimálbér
másfélszcresét:  a  tén`tési  di'j  50%-át  kcll
megfizctni

b/ ha a csa]ád egy főre jutó jövedclmc
ncm   éri   el   a   mindcnkori   minimálbér
50%-át:  a  térítési  díj  20C/]/o-át  kcll  megri-
zctni.

c/ ncm  kcll  di`jat  fizctni:

-   rcndszcrcs   szociális   scgélybcn   ré-
szcsülő s7.cmélynck

-   intézeti és állami ncvelt kiskorúmk

-   intézeii  elhelyczctnck

-   szociális  intézményben  lakónak

-   bcnilakásos  gycrmck-  Ós  ifj.úságvé-

dclmi  intézcibcn  lakónak.

Ki a veszélyezíetett terhes?

Az a7. állapotos  nő:

-  akinck  tcrhcsségc  megszakítását  az

cgészsógügyi      intézmény      véglegcscn
megtagadta

-akj  nem jclcnt  mcg  a szakmai  felül-

vizsgálaton,
veszélyeztctctt   tcrhesként   kell   gondo-
zásba venni!

A  tcrhcsségmcgszakítást  végző  inté7.-
ményck

1.   A   12.   hetct   mcgh.tiadó   tcrhesség
mcgszakítását csak:

-   a   megyei   kórházak   szülészcti-nő-

gyógyászati  osztá]yain
-   az orvostudományi egyetemeken

-   orvostovábbképző  egyetemek  szü-
lészcti-nőgyógyászati klinikáin

-   az  Országos  Szülészeti  és  Nőgyó-

gyászati  lntézet  által  kijelölt  intéz-
ményekben  lchet elvégezni

2.  A  terhcssóg  a  bctöltött  18.  hét  után
csak:

-   az orvostudományi egyetemek

-   az    orvostovábbképző    egyetemek
szülészeti-nőgyógyászati    klinikáin
szakítható mcg.

Dr. Pálfi Miklós
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