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Tisztelt Szerkesztőség
Besenyőtelken     1992    decemberében

alakult  meg  a  Lungo  Drom  helyi  tag-
szervezete.  Május  1-jén bált rendeztünk,
aminek    a    bevételéi    a    gyermeknapra
szántuk. Ma, amikor igen kevés idő jut a

gyerekekkel  való  együttlétre,  úgy  dön-
töttünk,  hogy  az  egész  mpot  a  szabad-
b.in  töltjük.   10  Órakor  kimentünk  a  kö-

zeli Kocka-kertbe. Amíg a gyerekek ját-
szottak, addig a szülok az üstben ebédet
főztek.  Ebéd  után  a  gyerekek  fagyla]tot•€s  üdítőt kaptak.  Ezek  után a szülok és

gy`erekek   felszabadultan,   vidáman  ját-
szottak. Azt hiszem, ez a nap nem csak a
gyerekeknek, hanem a szülolcnek is em-
lékezetes marad.

Tisztelettel:
Váradi Hermanné

Besenyőtelek

Cím]apon: Hargitai La.jos fe]véte[e
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Sok sikeri!
Mindig   jó   érzés,   ha   az   ember   egy

olyan  új  kiadványt  tart  kezében,  amcly
szi'nes,  tartalmas  és előremutató.  Az  LD
egy   ilyen   lap.   Őszintén   Örülök,   hogy
megjelent,  hiszen  sokat  tehet  a  szemlé-
letfoiTnálás  érdekében.  Továbt)i  munká-

Jáu:zhi::e üfdí#,oeite,,agyon    Sok    Sikert.

Kovács Gyuláné dr.
Kö7.ép-Tisza Vidéki Környezet-
védelm i Felügye[ó'ség igazgatója

Szoln()k

Kedves  LD!
Nagyon  örülök,  hogy  vaT`  az LD című

l.ip.  Szíiivon.tiasn<k  tartjiik.  A  mezobe-
rényi  polgármesteri  hivatal  és a művelő-

dési  ház  is  nagyon  fontosnak  tartja.  El-
mondásuk  szerint sokat  tanulnak belőle.
További  sok sikert kívánunk a szerkesz-
tőség mindcn  munkatársának.

Mezei Kálmán

Mezőberény

Köszönet

A  „Lungo  Drom"  Érdekvédelmi.;.Ci-

gányszövetség   Vezetősége,   va]amint   a
Heves  megyei  ügyvivő  testület nevébcn
mély  tisztelettel  megköszönöm  Nagyné
Váradi  Annának, a Heves Megyei Mű-
velődési  KÖzpont  munkatársának  azt  a
hata]mas  munkát,  odaadást és szeretete[,
mellyel  a  Fesztivált  megrendezte.  Nem
kisebb    tisztelettel    köszönöm    meg    a
Recski polgármester úr munkáját, és a7.t,
hogy  lehetőséget  adott  a  Heves  Megyei
romák ta]álkozására.

Tis7,telettel:

Ló]é Mihály

Heves Megye ügyvivő elnöke

Kedves Paksi Éva!

Szeretném  megköszönni,  hogy  lehciő-
séget  adtak  egy  olyan  idős  asszonyi`.ik,
mint   amilyen    Szabó    Mária   néi`i,   aki
hosszú   évtizedcs   fáradhai{`il.in   és   kc-
mény  fizikai  munkával kcrcste keiiyerét,
hogy az LD újságban, a régi mcsicrségc-
ket  bcmutató  sorozatb.m  ő  is  hclyct  k.i-

pott.   Sajnos,   az   Örömbcn   víin   egy   kis
üröm   is,   mert  Mari  nénink  községünk
utolsó  élő  személye,  aki  teknő  és  faka-
nálkészítéssel  fogl.ilkozik.  78  évcs  kom
ellciiére,   ha   kiss.in   is,   dc   még   miiidig
dolgozg.it.  Mint  máT  emli'ieitem,  kih.iló-
ban van e régi mesterség. Amíg M.iri né-
ni  egészsége  engedi,  szeretnénk  egypár
l`ia(alla]  ezt  a  szakmát  elsajáLi'itatni.  Eb-
ben  kérjük  az  Önök  segítségét.  Fclhívás-
sal   szeretnék   élni   mindazon   emberck-
hez,  akik  tudnak  a  városukban,  fa]vaik-
ban  olya]i  kereskedol:ről,  vás.Úozókról,
{kik   teknoket,   fak.iml.k{it,   vagy   más
di'sztárgyakat  ánilnak,  hogy  hi'vják  fel  a
figyelmüket   a     következő   lehetőségre.
Megrendelésre  M.ui  néni  elkészíti  a  ki`-
vánt  teméket,  mi  pedig  vállaljuk  annak
házhoz  szállítását.  A  befolyt  összeg  egy
részéből  finanszíroznánk  fi.italjajnk  be-
tanítását,  anyagköliségét.

Segítségüket  előrc  is  mcgkös-í.önöm.

Címem:

Burai  Flórián
Kőte[ek  Po7.s()nyi  u.  5.,  5062
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A portás  bácsi  végül  is  lemondóan
egyint,  majd  kulccsomóját  rázo-

gatva  odalép  a  nagykapuhoz,  és  hatá-
rozott  mozdulattal  bezárja.  Az  iskola

:s,ee::g2sivbaTnkk'ó:oát,|;ommaegs;::;eo::
Valahol a magasban még ott lebeg az a

Jhúas?:ma:ÁrÉ.Áféioreflel|yhe:,ae|s:ríu`átlá:
író társát jutalmazta. Még élénken átélt
az   a   mindent   elsöprő   roham,   mely
szinte kaput kiszakítva, filmeken látott
tájfunt, árvizet, tomádót meghazudtol-
va söpört ki a kapun. A diákság a ma-
ga  részérol  befejezettnek  nyilvánította
a  tanévet.  Aki  eddig  nem  bírt beléjük
vemi  némi  tudást,  az  most  már  ne  is
próbálkozzon.   Számukra   a   tomboló
forróságú  nyár, az elemi erővel sugár-
zó Napocska, a hűs vizű strand jelenti
az  oly  sokszor  megálmodott,  megéne-
kelt  szebb jövőt.  Nyári  tábor,  egy  kis

pénzkereset,  egy  kis  szórakozás,  ezek
érdeklik oket csupán. Na meg a  másik
nem.

Fiúk,  akik  magabiztosan,  majd  két
méter magasból szemlélik a buszon vi-
háncoló    lányokat,    megannyi    leendő
szépségkirálynőt.    Kisportoltan,    nap-
barnítottan néznek egymás szemébe. A
köpeny  már a múltté,  az  egyforma  öl-
töz.ködés kiment a divatból. Ma többe-
zer  forintos  cipoft,  famerok,  Ú.ikók  a
menő szerelés. Akkor is, ha a szülő be-

11iillllll1111iiiiiiiiillllllllllllllI,Zlr`IIIIIIlfí,r/`L,
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lerokk{m,  akkor  is,  ha  az  utolsó  fillé-
rünk megy el rá,  mert a  gyerek...

Hát igen, a gyerek!  Az ember felne-
veli  ezt  a szemtelen,  pimasz  tekintetű,
mindent jobban  tudó kisördögöt, fölál-
dozza  a  szabadidejét  -  minden  idejét
-,  aztán  jön  egy  nyikhaj,  bőrkabátos
illető, és  már viszi  is.  Fiunk  meg  neki-
áJl  borotválkozni,  mcrt  van  egy  lány,
aki...

Az  ember  szíve  meg  m.ijd  meg  ha-
sad.  Mert övéké a nyár, övéké a szüni-
dő, övéké az élet. Legfeljcbb annyit te-
heiünk,  hogy  gondosan  eldugjuk  a  bi-
zonyítványunkat,    nehogy    megtalálja
az a semmirekellő és gonoszkodva ér-
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deklődjön,   miért   osztályozt.ik   akkor
fordi'tva,  hogy  a kettes a jó jegy?

Méghogy    akkoriban!    Amikor    azt
sem  tudják,  mi  ajtó.  Az  Omcga,  meg
az lllés nekik m.ú cs.k történclcm!  El-
mennek   a  diszkóba,   ahol   dübörög   a
monotoii  gépzene.  És  száz  forii`t  egy
kóla.   Ami[  persze   mi   fizetünk.   Mert
diákmunka     nincs,     az     építőtáborok
szinte teljesen megszüntek,  ny:'iri  mun-
kára  senkit  sem   a]kalmaznak.   Kell   a
munka a felnőtteknek.  Meg az illegá]is
munkavégzoknek.   Gyerck   esctlcg   ti-
tokban,   rokonoknál.   Roma   fiatal   pe-
dig,  ha  dolgozni  szeretnc,  ugyan  hol  is
kopogt.ith.itna?

Száz  fölötti  a  mozihclyár,  magas  a
strandbeugró,  a dis7.kóba pcdig  már cl
sem  érdemes  indulni  félczcrnél  keve-
sebbel.  Marad  a  lődőrgés,  a  padokon
üldögélés,   meg  a  scmmittevés.   Vala-
hogy  manapság  senki  ncm   tcsz  scm-
mit  azért,  hogy  ellegyen  ez  a  gyerek-
sereg.  Mintha  fölöslegessé  vált  voli`a
egy felnövekvő nemzedék. Csak útban
vannak,   nyűg   a   t.úsad{ilom   nyakán.
Egyedül    a   kereskedelemnek   fontos,
hiszen  rájuk  épül  az  egész  fogyasztás.
A hamburgertol a trikókon át a márkás
cipokig minden.  A pénzük. az a kevés,
tehát  kell.  Vclük  pcdig  mcjd  c`sak  lesz
valami.

Még    szerencse,   hogy   Őkct   e7,   a7.
egész  egy  cseppet  scm  érdckli.  Hatal-
mas  ordítássa]  kiroh."it:k  a7.  iskoküt:r
pun  és  hátra sem  né7.ve  usgyi!  -cls7.:i-
ladtak   a   szélrózsa   mindcn   irányába.
egyszerre.  A  portás  bácsi  pcdig  kulcs-
csomóját  zörgctvc  s7,ép  csendcscn  lc-

gyint  és  bcz.ftja  a   nagykaput.  -  Ni.
majd  szeptcmbcrbcii!   -g(.ndolja  iTiíi~

gában,  -   Majd   íú(kor  r.`incba.szcdiick
ttcnneteket.  Addig  pcdig  jó  ny{mlí'`.st`

gycrckck!
Csi]]ei  Bé]a



Éydeegkhví:áeí:Fgigáan;:znögvoet?:ogmégászLt::So
Drom roma lap részére a Tolna Megyei

benFí_s#;:#:eír{Ítr:aa#Ízáíts;ÍÉ::é;í:Ííí,:Ííj;3;é:tn;:,ku[
tapasztalatok birtokába került, és

Taev%fá°sgaaiTdaezk?édb°gnaact'8vaán#f8ghyed#Zmeáé#dkésa
gondolata is.  Es persze az sem me[[ékes, hogy
ez a találkozó is rácáfolt a sajtó azon állítására,

miszerint a cigányszervezetek nem tudnak
egymással párbeszédet folytatni.

-  A Tolna  Megyei  Független  Cigány-
szövetséget   még   1989   ben   alapi`tották,
de gyakorlatilag csak  1993. január 2-ától
muködik úgy, ahogyan. A megelőző idő-
szak  alalt  abszolút  nem  működött.  Azt
lehet  mondani,  hogy  mi  egy  új  szerve-
zetbc  kezdtünk,  csak  a   neve  marad[  a
régi   -   kezdte   szcrvezctük   bcmut.itá.sát
Kalányos  György elnök.

-  Miért   ragas7.kodtak   a   régi   név-
hez?  Nem  lett  volna szereni`sésebb  ú.j-

ja]  pról)á]kozni?
- A néy - úgy érezzük -,  ncm j.úaió-

dott  le.  Epp  ezért  is  vo]i{m   cgy  kicsit
felháborodva,    amikor    F()dor    Gál)or
képviselő  úrtól   egy  oly.in   lcvelct   k.ip-
tunk,  hogy azért nem  részesülhctett ez a
szervezet    1992-ben   anyagi   tán?og.it{'`s-
ban.  mert  eljárás  folyik  ellene.  En  ezt  a
szcrvczct nevébcn kikértem "iguiikn.ú.
Nem a szervezct ellcn, hz`i,icm  cgyes em-
berek  ellcn  folyt  clj.íris.  Epp  ezéri  érez-
tem  úgy,  hogy  maradh.it  a  név.  A  Tolii:i
Megyei  Függeilcn  Cigányszöveiség  ma-

gába  foglalta az cgész eddigi  elképzelé-
seinket, a  terveinket.16  szervezetet  Örö-
költünk.  Ebből  2-3  mulödőképes  volt.
Ők  valóban  működtek is, de pénz és ve-
zetés  nélkül  voltak.   10  olyan  szervcze-
tünk  van,  akikre  azt  mondh.itom,  hogy
valóbm  muködnek.  A  fennmar.idó  hit,
meg   most   nemcs{ú   azokról   bes7.élek,
mert  a   megyébcn   még   vaiinak   kií`kiiá-
zatlan  lehctőségck.  Van  legalí{bb 30 köz-
ség,  ahol  lehetne  szerveződni.  Ezckei  el
is   kezdjük    megszervezni.    Hosszútávú
tervünk,  hogy  az  egész  megyébcii,  ahol
cigányok  élnek,  megalaki'tsuk  a  szerve-
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zctet.  Megl`elclő  érdekképviscleitel.  Cé-
lunk`  hogy  mcgt<ani'tsuk a  szcrvezetve7,e-
tőinkct  néhí`iny  al{ipvető  dologra.  A  lcg-

jobb  szí'iiidők  mcllclt,  van  oly.in  szcrvc-
zetvezetőnk,  aki  ími-olv.isni  Ís  íilig  Lud.
de több mint 300 cmbcr, mintegy  messi-
ást követi.

-Mjlyen  f()rmáL)i`n,  milyen  keretek

kö7,ött g()ndo].iák  az „()ktíitÁst"
-   Ilycnen   még   ncm   goiidolkoziunk.

N.igyon    sok   dologról    most   hall()tiunk

clőször  {i  Lungo  Drom  Ors7.{'igos  Érdck-
védelmi   Cig{íiiyszövetségtőI.   Szcrveze-
lünkben  is  folyik  az  úgyiievczelt  öntis7.-
tulási  foly.m{it.  Az  új  szerve7.ctck  lcvál-

tották az előző garnitúrát.  Mostmár elju-
toHunk odájg  is, hogy a cigány  lakosság
tudja,  hogy  igenis, kell  a  képviselőtestü-
letbc  egy  olyan  ember -és  csakis olyan
-,   .ikihez   odamchc[nek   a   goiidj.aikkal.
aki  tesz  is értük  valami(.

-   Apropó,   gondok!   Tolnában,   ho-

gyan élnek a cigány eml)erek?
- Ezt  kétféleképpen  lehetne jellemez-

ni.  Vannak olyan  régiók,  ahol  halmozot-
tan   hátrányos   helyzetűck   az   emberek.
Sárszentlőrinc  és  Nagydorog  térségében
az  országos  munkanélküliségi  átlagn{k
majdnem  a  kétszerese  a  munkanélküli-
ségi  riia.  El  lehet  kópzclni.  hogy  milycn
oii  helyzet.  Vanmk  olyan  falvak,  ahol  a
cigány  lakosság  90`  sőt  100%-a  muiik{i-
nélküli.  Családi   pótlékból,  scgélyből  és
a  kiskcrtekből  él.  Ez  a  való.ság.  Níigyon
sokan   {ilkalmi   munkából   élnek.   Aztán
vannak  az  úgyncvczctt jobli  kőriiyékck,
ahol  megmaradt  a  tsz,  i'gy  megmamdt a
munkahcly  is.  Iit jobb az emberck  sors{i.

-  Viss7.atérve  a  cÉJánys7.erve'Í.etre,  a
cigányszervezetekre.  Kalányos  György
hogyan  ítéli  meg  a  s'/.erve7,etek  hely7,e-
tét? S7.ükséges-e az a 2()0 `szerve';.et, ami
á[[ít(')k]gmú'kö(lika'7.ors'Áíigl)an?

-  Az   a   vélcménycm,   hogy   ncm.   És
most  nem   a  s-í.ervezctvczctőkct  :}k{uom
báiit.iíii.  Van  -  úgy  mondjí`k  -800  ezer
cigány   cbben   az  ors'f.ágbaii.   Ezekrc  az
emberekre  hivatkozva  vm  200-nál  több
szervezet.    És    ezck    képvisclik    -    azt
mondják - a romák.it.

-Képviselik?
-  Nem.  És  hogy  Ószintc  legyek,  még

mi  sem  olyan  szintcii,  ahogyan  azt  sze-
rctiiénk.  Eiiiiek  azonl)an  különbö'Í.ő ak.i-
d.íly{ii  v.inii.k.  Csakhogy  Jiéhányat  cm-
li'tsek:  :i  s7,cmélyiség, .i7.  i.smcreiiség kér-
dése.   V.igy  -  van  oly{in  önkormáiiy/.at,
amely    ieljcscn    cl7j{'u-kó-;.ik    előlünk,   vi-
szont   olyan   is   van   -   hí``líi   lslcniick   -.
akik    a    legmess-;.ebl)mcnőkig    t{'imogíit-
'lík.

-  Mi  az  e]őzménye  a  Lungo  Dr()m
irántí  rokonszenvnek?

-A Lungo Drom az egycdüli országos
cigáiiyszcrvezet,  .úi   egyértclműen   m:i-
gtúa   váll{ilta   a   vidék   cig:'inyságát.   Nc-
küiik    iiagyon    rokons-Í.ciivcs    a    vii]éki
`székhcly.  Ncm  bcszélvc imól`  hogy  ncm
{`zt   a   frá7.isi   „pufogt{`tja".   í`mit   nemrég
cgy   hölgy:   hogyha   nincs   kcnyér.   m.ijd
c`sz.Üiik  kak'iL`s()l.  A  Lungo  Dr()m  lestkö-
zclből   ismcri   a   problé,mákíit,   és   sok.it
tesz  a-Í.ok  cnyhí{ésére.  En  is  azt  v.illom,
{`mit   a   F:irkas   Fl(')rián,   hogy   nagyon
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fontos  helyi  szinten  mcga]akít.ini  a7,  ér-
dckképvisclctcL

*

A   Tolna   Megyci   Független   Cigáiiy-
szÖvctség   szcrvczésében   cgyhctes   élct-
módtábor zajlik  Domboribaii.

-  Mi  a  célja  ennek  a  tábornak?  -
kérdeztem  Csics(')  Il()na  táborve7.ctőt.

-A tábort életmódtábomak nevezzük.
Az cgyetlen célja, hogy ezck a gyerckek
cljussanak  valahová.  Mivel  a  szülok  fi-
zetni    ncm    tudnak,    a    tábor    ingycncs.
Mcgprób{'iltuk   össz,ckoldulni   íi   szüksé-

ges  pénzt.  Pályáztuiik  is.  A Ncm7.cti  Et-
nikai  és  Kiscbbségi  Hivataltól  és  a-í.  Ez-
rcdforduló Alapítw'`nytól  nyertünk.

-  Hány  gyermeket  tudnak  tál)or()7.-
tatni?

-  Hus7.onh.iiot.  Négy   fclíiőtt  van   vc-

lük.  Mindcn  t{`gszcrvc'/,ctünktő12  gycrc-
mcket tudtunk  fog.idni.

-Milyen   pr()gramokka]   tö]tik   ki   ii

gyerekek  idejét?
-   Ma   kaj.iko7.t{`k.    Ált.ilál)an   jáiék()s

vctélkcdőink   vann.ik`   és   h`mar().san   tú-
rá?,ni  is  fogunk.

*

-  Balogh   Mária  vagy()k,  és  Tolm'iról

érkeztcm.
-   Ha  j(')]   tud()m,   most   vagyt()k   itt

második napja.
-Igcn.  Még czck  ut:'in jöiinck ajó d()l-

gok.  Sok  b:uáiuiik  van  már.
-Ftlmondanád,   hogy   h()gyan   te]ik

egy  m,p,,t,,k?
-7  Órak()r van él)resztő. Uiámi  iornáz-

ni   is  s7.oktunk.  Jön   a  rcggcli,  a~/.i{'`n  jái-
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gzs?:kioM3rkaJ;#:átnun,ák:ggó:ürÉönd'#;
soha  nem  voltam  táborban.  Csak  azt  tu-
dom  mondíini,  hogy  nagyon jó  iu.

MEGISMFRT
A VILAG

Azok"k,  akik  a  sportban  valamc-
lyest  otihon  vannak,  bizonyára  isme-
rőscn   cseng   ennck   a  24   éves   s7.ck-.
szárdi  fiatí`lemcbcrnck.  C'Í.anka  Atti-
lának  a ncve.

Gycriiickkor:`it      Roi"'ini{'ib:`ii      éltc
mcg.    9    évcscn    kc7.dctt    cljí'uiii    :i.Í.

cd7.Őtcrcmbc.   Ncm   kiscbb   cól   lcbc-

gctt  nap  miiil  n.ip  a s.;jcme clőtt.  miiit-
h()gy  cgyszcr  "`jd  mcgismcrjc  a  vi-
1{'`g.  Mcrész  álom,  mcré`sz  tcrv.  Attilá-

ék  i`égycn  v:iiimik  tcsivérck.  A sz.ül(ft
l{'itják     l`iuk     ónási     :ú{:u-at:`it.    amibcn

tudm`k,  scgi`tciick   h:'n   ncki.   És  Attila

cd7,őjc  mí'`r  a7.  clső  hét  c!icltc  után  lá-

tott   bcnnc   f{tntá7.iát.    1    h(')iiar>p{il   ké-

sobb  orsr/.ág()s   b{`jnoks{'igot   nyer  Ro-
mániában.      Azt{'in      még      ti';.ciiötöt.

1985-bcn   juiiior   curópci   és   világb{`j-

n()ksí'`got  iiycr.1986-híi,17  évcscn  íi

fclnőii  világb(ijn()ks{'ig()n  2.  hclyc.í,ési

ért  cl.  Sorolhaiiiám  még  (ovább  a'7.  cl-
iiyert  díj:kat,  ncm  tc`szcm.

1990-bcn  tclcpült  át  M`gyaroi-s';.:'igl

ra.  R()máiii{i  clvc`sz.ítcH,  ha7,ánk  nycri

egy  többs7,Örös  curóp{`  és  világb{`jiio-

ko(.

C-/..inka Attila S7,ck.szárdon él. N`p-

j{ii   m`gy  részét  a7.  cd7jés  tölii  ki.  Na-

gyon  sok  munka  van  a  díj:ik  mögöo,
dc  a  kilcnc  évcs  kisriú  mcrész  álmíi
v.ilóríi  v.1li.  Mcgismcrtc  a  világ.

F(it(`i  és  s7,öveg:

- paksi -
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VÉSZTŐI    SZILÁNKOK

hog;oaka+uenmkLengé:tkeüTÍssézá,g~mc,,gdaen;Sángoostígg=íefte
a legnagyobb létszámban. Ok kerültek ki legelőször

a munkahelyekről, és ők azok, akiknek ebből

A:ékkr:t:k:Sáh;eyH:a:?!bí;Í#'ÉÍ:!;:k,ááü|ái:!rsüiké',::::m
Pontosabban, hallgattam végig mindennapos

gondjaikat, merf hiszek abban, hogy  sokszor már az is
segítség, ha csak odafigyelünk a másikra.

Mohácsi    László    egycdül    nevcli
két lányát. Felcségét  1986-ban veszí-
tette  cl.   Azóta  hámasban  élik  meg
mindcnnapi  harcukat a holnapért.

-  Csak  küszkődünk  -  mondja.  -
Munkahelyre nem vesznek fel, mivel
bőrtönben   voltam.   Scmmifóle  jára-
dékot   ncm   kapok,   mcrt   ncm   volt
munkahelycm.   Bár   a   börtön   ]eiga-
zolta,  hogy ott mennyi  volt  a  kercse-
tem,  dc  az  kevésnck  bizonyult.   E7.t
megelőzőleg   a   költségvctési   üzein-
bcn    dolgoztam,  egy  évc[.   Azt  sem
veszik  figyclembc.   1800  Ft  ncvelési
segélyt  kapok,  de  azt  is  jegybcn.  A
havi     egy     főre     eső    jövedelmünk
1170   Ft.   Ebből   keucme   mcgélnünk.
Nem   kívánom   scnkinck...   3   nappal
ezelőtt  rúgott  mcg  a  ló.  Bcnt  kcllctt

volna  maradnom   a  kórházban,  dc  a
lányok   miait   hazaszöktem.   Még   azt
scin    lehet   mondani,    hogy    alkalmí
munkából   élünk,    mert   Vésztőn   az
sincs.   Elmegyünk,   felvesszük   a   sÖ-
rös,   vagy   pálinkásüveget,   annak   az
árából   kijön   egy   kenyérie   váló.   ILt
csak  azzal  a  felLéLellel  lchct  megélni,
ha  az embcr olyanhoz nyúl,  ami  ncm
az   Övé.   Ez   az   állam   kényszen't   rá.
Mcrt  ha  az  én  lányom   azt  mondja,
hogy  adj  nekem  egy  darab  kenyerct,
és    nem    tudok,    ez    egyszcr-kétszcr

még   elmegy,   dc   hamiads7.orra   míir
ncm  tudom  azL  mondani,  hogy  nincs.
A   gyerekcimén   én   mindcnt   mcLnc-
szck.

Amíg  börtönben  voltam,  a  gycrc-
kekci    a   testvércm    vcttc    magáho7..
Mikorra  kiszabadultam,  a  lakásomat
teljcs egészében tőnkrctctték.  Lakha-
tauan   állapotban   volL   Mcrt   annak
idején,   kiadtuk   a   lakásL   albérlctbc.
Kértük, hogy az albérlct díját hclyc/.-
zék el vagy a7.  OTP-nél, vagy a taka-
réks7.övctkezcmél, hogy amikorra ki-
kerülök,  legycn egy  kis  pénz,  amibó'1
lábra   tudok   állni.   Sajnos,   ncm   így
történt.    Egys7.erűcn    odaadták    egy
embcmek,   aki   teljescn   tönkrc  tcttc.
Ha  nincs  Lakat()s  Os7,kár,  ha  nincs
a  rcfomiátus  egyház,  akkor  nincs  a
gyerckeimnek hol  lcfcküdniük, nincs
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mivel  takarózniuk.  Ráadásul,  mikor
visszaköliőztem,   még   az   áramo[   is
kivették.  Minden  ok  nékül.  Akárho-
vá  mentem,  senkj   nem   tudta  meg-
mondani, hogy  miért.  Annyit mond-
tak,  hogy  12  ezer  forintért  visszate-
szik.  Nem  tudom,  hogy  memyi  vil-
lanyszámla  elmaradást  csináltak  nc-
kem  a lakók,  de  azt Ón  mind  kifizet-
tcm,  és  mégis levágták a drőtot.  Az-
Óta  küszködöm,   küszködünk.   A  lá-
nyaim  néha,  ha  alkalom  van,  cljár-
nak  libá[  tópni.   Nchéz,   fáradtságos
munka, de egy kis pénzt jclent a csa-
ládnak.

*
Keresztesi Kálmánék udvara gyc-

rekzsivajtól   hangos.   Tízen   vannak.
Akár  az  orgonasípok  Kicsi,  még  ki-
sebb.

-  A  férjcm  munkanélküli,  én  h.Ái/.-

tartásbcli   vagyok.    A   polgámcstcri
hivataltól  kapok  egy  kis  ncvclósi  sc-

gélyt,  dc  az  rámegy  a  kisgyerckckrc.
Most  a  hivatal  lcfog()tt  a  nagyriam
ballagási   ölLönyóre   12  czer  forint()t.
úgyhogy  ií7,  fillért nem ,kapok,  majd
csak     augusztusban,     En     bctcgcs,
gyenge  vagyok,   mindig  rosszul   ér-
zem  magam.  Az  orvos  azt javasolta,
hogy  igyak  egy  kis  kávét,  mcrt  na-

gyon   alacsony   a   vémyoinásom.   A
nagylányom jöit cl,  mcrt scnki  nincs,
aki  scgítcni  tudm  a  há7.tartásbíiii.

-  A  féi..je,  mie](`)'tt   munkané]kü]i

]ett,  h,,[  d018,,,/,,tt?
-   A   inagasépítőknél,    Békéscsa-

bán.    21     évcL    dolgo7.o[i    lc    ncÁiluk.

Mos[már  a  munkaiiólkü]i  scgélyc  is
lcjárL    Á    községiől    kap    cgy    kis

pénzt,  5100 Ft-ot.  Szcgény  hclyzct~
bcn  vagyunk.   Kapom  ugyan  a  nc-
velési    scgélyi,    dc   jcgybcii.    Mcg
kaptam   nóhánys7.or   rcndki`vüli   sc-

gélyt  is.   1000  Ft-ot.  de  most  [cLssék
clgondolni,  h()gy  a/,  a  kis  pén7,  mi-
csoda  cnnyi  sok  gycrckrc?  Egy  kc-

nyór  ncküiik  ncm  clég.  Nckünk  há-
romsy.()r 3  kilós kciiyér kcll cgy nap-
ra. Mcrt mi  li/.ciikcHcn vagyunk.

-Vili"i,  mi(')tái  épül  e./.  a  h:'i'Í.?   Ugy

k'it()m,   még   mindig   van   ".jtii   bőven
tenniyal(,).

-  1979-bcn  kc-Í,diük  cl  ópítcni.  És  a7.-

ót{i  ncm juiunk  cgyrol  a  kcHőrc.
Kcrc.sztcsi   Kálm{``iiék   udwim   gycrck-

7,siv{`j(ól     h:`i`gt]s.      Kicsi.     iiiég     kiscL>Li.

Akár  ii7,  orgoii.isíp()k.  Tí-;,cn  vanmut.  Ők
vajon   mcddig   göi-gctik   móg   iov{'ibb   iiz

:`p:``k   lcmiu-:i(Ií'`sí'it?

pilk.ii  Évü

Hiszem és vallom, hogy van
cigány magyar barátság

A  b.ijban  vállik  cl,  hogy  ki  a7.  ig:i7j  b{u-át  -  szól  a  kóz-
mondás.  Ennck  bi-;.onyi'téka  kéi  ()1yan  embcr  cgy  élctcn  í'it

tartó  bm'iisága,  {ikik  mí'is~más  kuliúrával  rcndclkc'í.i`ck.  A
baj  azonban  olyan  Öss7.ct.iiio7.ásm  sarkalta  okct.  amcly  :i
mai  mpig  is péld:i értékű lehct  {`  cig{'`iiy  és  m.igy:ir cmlicrck

előtt.
A  iörténc(   s7.crcplői.   P()ngrái`7,   I,ajos  és   Lévai   Emi],

együtt  szolgáltak  a  11.  világhíi[x)rúb{in.  Mindkci(őjüket  jól
ismertem, sajnos, már cgyik sincs  .i7. élok sorí'`b.in.

-Ha Emil koma nem  lct[ v()l"i vclcm. akk(]r én  soh.iscm

jöttcm  volm  haza a  háborúból  ~ mondog.iti.i P()ngrác7.  L:i-
jos  bácsi  öregkor:'`l)íin.

-Mesélje el, L.ijos bácsi, hogy mi  történ{ ott  "igukk:il -

kértcm őt .in"k idcjén.
-Az  oros/j  froiiton,  golyó.íjáp()r  kö7,ött  vonuliuiik  vi.ss.í.a-

fclé  Emil   bátyádd{`1,   amikor  én   beteg   lcocm.   Emil   k()ma

igo3. JÍJiJ"S              „LUNGO  DROM"

clőbb  ii  pu.sk:`imat  vcHe  át  tőlL`m,  mijd  :i  J)orjúi"ii"  (háii-

7.s:`ik)`  végül  cngem  is  ii  h'it:`ir:i  vcu.  E-;.  i'gy  mcnt  m`i)okon  ái

-  cinlékczcit   viss/,a   Lajos   b:')`~`si.   ~   Hiál):i   m()n(1i:im   :i   k()-

"'immik.  hogy  tcgyc`ii  lc`  és  h:igyj()n  oH`  i"iid  lcs'/.  vclcm

val{imi,  majd  cs:`k  mcgscgíl  :i7.  Islcn.
-Ncm  hagyl:ik  iii  komáin.  H.imai-()`sm  mcggyógyuls-;.  és

mindkcocn  ha7,.ijuiunk  a  csal:'`dunkho7„  válaszolia  Emil  bá-

ty`i`d.

Ugy  is  lctt.  A cigí`iny  ön7,ctlciiségből  és  bccsülcicsségbol

jclcsrc  vi7.sgí'i7.ott.  Ncm   hagyta  cl   földijét.  liíib:'u-ciiibcrfc-
1cHi  crőfcszíiést  kcllcii  értc  kifcjtciiic.

Lévai  Emil,  a  sok{`k  áli:il  mcgvc(ctt  cig:``Tiy`  c-/,./,cl  a  csclc-

kcdcióvcl  mcgérdcmli`  hogy  í`   Vésziőn   ki`vül  élő  cmbcrck

is  mcgi.smcrjék  ncmcs  csclckedciéi.

l,akatos  ()s7,kár
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Koszorúk a „cigányhercegnek"
Emlékezés  Benczi  Gyula  prímásra

Lelkes         nyíregyházi

patrióták,   mindenekelőtt
dr. Fazekas Árpád gyer-
mekgyógyász        főorvos
kutatómunkájának       kö-
szörmető,  hogy  nyomára
bukkantak  a  megyeszék-
hely  Északi  temetőjébcn
Benczi Gyulának,  a hírcs

pn'másnak és családjának
a sírboltjára. Krúdy Gyu-
la  a  Nyírség  és  a  cigány
zene  szcrclmese  i'gy  cm-
lékezeit  Benczi  Gyulára:
„A    vármegyénck    Jósa
András doktor után (róla
ncveztók    el    a    mcgyei
kórházat),   Benczi   Gyula
volt a másik nevczctessé-

8e.
Fazckas  Arpád  főorvos

úmak   köszönhető,   hogy
Bcnczi  halálának  75.  év-
fordulóján  méltón  emlé-
kezctt  mcg  Nyíregyhá7.a
a   hírcs   cígánypn'inásról.
Ő  gondoskodott  a  város
szépi'tőkkel  és  a temctke-
zési  válalattal,  hogy  a  megcinléke-
zés  napjára  rcndbc  tegyék  a  si'rt,  s
a7.   egykori   Európa   Szállón   a   Vay
Ádám  utcán  lévő  épülct  falán  elhe-
lye7.tetcit cinléktáblát.

Így   kcrülheteit   sor   május   21-én
Benczi  Gyula  sírjának és  emléktáb-
1ájának a megkoszorúzására.  Bcnczi
Bercgszászon  született,  azonban  si-
kercinck       lcgfontosabb       színtcre
Nyíregyháza  volt.  Innen  indult  kül-
földi  tuméira,  s  legszívescbbcn  ide-
tért   vissza.    1918   május   21-én   halt

mcg   Nyírcgyházán   Kossuth   Lajos
utcai  lakásán.

Benczi  Gyula,  akit Krúdy cigány-
hercegnek  bccézett  olyan  népszerű
volt,    hogy    amikor    meghirdették:
tuméra  indul  külföldrc  a  zcnekará-
val,  hangversenyt  adott  az  Európa
Szállóban.  Erre  az időre  fclfüggesz-
tette játékát  még  a  szi'nház  is,  mert

tcljcsen  kiürült.  Benczi  Gyula  korá-
nak  és  a  16  tagú zcnekara  a leghírc-
scbb    Vcrdi,    Rossiri,    Puccini    sib.
opcrákkal,     vcrbunkosokkal,     Kál-
mán,  Lehár keringőkkcl,  Liszt hi`res
műveivel   kedvcskcdctt  közönségé-
nek.

A   nótázást   kétszázig   abba   sein
hagyta.      Bcnczi      Gyula     korának
egyik   legkiválóbb      cigányprímása
volt.   Elcinte   a   budapcsti   Sárközy
Ferkó   (1820-1890)   cigánypn'más-
nál   tanult,   és   volt   kosztos   cigány
fiú,   majd   bciratkozott   a   Nemzcti
Zenedébe.  Így  lctt  később  Nyi'rcgy-
háza leghi'resebb  művészc  és  az  or-
szág  lcgvagyonosabb  zenekarveze-
tője.

Hosszú   lenne   felsorolni,   milyen
híres  művészek játszottak a zeneka-
rában.     Így    többck    között    idősb
nagykállói   Sáray   Elemér   már   14

8

évesen          segédpn'mása
volt:  ipolysági  Balog Já-
nos dédunokájának férje:
Sovánka     Nándor.   `to-
vábbá   az    189o-es   évek
híres   párizsi   zenekarvc-
zetői:   Fórika   JÓ7,sef  és
Tatár  Pista.

Figyclmct         érdemel,
amit  Markó  Miklós  új-
ságíró,    a   Régi    magyar
urak   és   cigányzcnészek
históriái    c.    könyv    (ún.
Cigány  Album, 427  kép-
pel!)   szerzőjc   írt    1927-
ben    Bcnczirő1:    „Midőn
Bcrkes  Lajos.  a  Ncmzcti
Kaszinó    cigánya     1885-
ben  mcghalt,  néhány  Pá-
rizsban  idő7.ő magyar fő-
úr  ckkor  hozta  magával
Bogár   Patikárius   Fcrkót
és  zenekarát,  hogy  a  ka-
szinó    közte    és    Bcmczi
Gyula  közőit  válasszon."
Akkor    Patikárius     győ-
zőtt,   de   nyert   Szabolcs
SzaLmár Bcrcg vámiegye

is`  mcrt  Bcnczi  Gyula  mcgmaradt  a
Nyírség kö7jönsógénck.

A7.  utókor hálájí`i  és  tis7,tclctét  fc-

jcztc  ki  a7,zal,  hogy  si'rjánál  (Ésyjaki
temető  XIV.  parcclla  68.  sírhcly)  és
a  bclvárosban  a  régi  Európa  Szálló
falán   197l-bcn   elhelyezett   emlék-
táblájánál  (Vay  Ádám  út  6.)  koszo-
rúzási   ünncpséget   rcndezct[.   A  te-
metíbcn   a   incgcmlékc7.ést   kczdc-
inénye7.ő  és  a  si'rt  fcll.cdc7.ő  dr.  Fa-
7,ekas  Árpád   főorvos  méltatia  a  hí-
rcs  cigányprímás  érdcmcit.   a7.  cm-
1éktáblánál   dr.  Marg(')csy  `I(')7,sef  a
Bcsscnyci  György Tanárképző Főis-
kola  nyugalma7.ott l`Őigazgatója,  iro-

dalomtörténész     idézte     Krúdy    ci-

gányhcrcegének  histórikus  cmlókét.
Lerótták  kegye]etükct:  a  városi  pol-

gámestcri  hivatal  és  a  mcgyci  ön-
kományzat  vezetői  is.

F.K.
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EGY KIS
LAKÁSKULTÚRA

Borsod-Abaúj-Zcmplén   megyében   járva   Tis7.alucon   találtunk
ezckre a szép házakra -nyomban  l`encscvégre kaptuk.

Reméljük, nem csak  nckünk tets';.enek...

1993. jri"S             ,,LUNGO  DROM"
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November  27-én   indultunk  el  haza     nem akarta a társait temetctlenül hagy-
gyalog,    meft    vonatközlekedés    még     ni. Erről  aztán  késol)b meg  is  győződ-
alig-alig  volt.  Foleg  a személyszállítás     tünk,  meft  a  faluba  megjöttek  az  oro-
akadozotL  Dunaföldvárig  jutottunk  el.      szok.  Köztük volt az a magyar tolmács
Mivel este volt, mondtuk, hogy keresni      is,  aki  a  majorban  is  a  tisztckkel  volt.
kell  valahol  egy  épületet,  ahol  a  hideg      A    szcrencsétlcn    magyar    katonámk
elől be tudunk húzódni. Főleg az asszo-      azonnal  clmcnt  a  kedvc  a  fcnyegctés-
nyok   mi."   de   schol   sem   találtunk     től,   mihelyst   mcgl.M   az   oroszokat.
egyetlcn   egy   elhagyott  épülct-ct   sem.     Elve"  .i  fegyvcrét  és  bczáriák  a  la-
Mentünk   hát  a  határba,   1egalább  egy      kásba.  A  halottákat  végül  aztán  mégis
szalmakazlat  találnánk,  oda  bcfúrnánk      nekünk  kellett  eltemetni.  Onnan   Kis-
magunkat. Kint a község végén magyar     kunfélegyházáig  zökkenőmentesen  ju-
katonák  szállására  akadtunk.  Halljátok  ``tottunk  el.  Ott  viszont  a  román  kato-
tneesivi:elh:,.y::z,e#unak,siíave:eakgeytilktat:i    #dakg:álí TeeggyeTetgts:::t:::,,`kh,::Jeari

nák  vannak,  akkor  iw  még  nem  járt  a     m`ár  többségc  nem  él,  dc  kevés  egye-
fTont, vagy visszaveiiék az oroszokat -     dülálló asszoiv úszta meg a román ka-
moiidta Béla, a Dezső bátyja. Menjünk      tonák   kíváncsiságát.   Lehct,   hogy   en~
inncn,   mennél   hmíu.{ibb.   Ide   figyclj      gem  czért,  {úinek  ez  majd  a  kezébc
öcsém.  mondia  ncki  apám,  minket  mí'u     jut,  mcg   fog   vetni.  dc  az  {`7,  igtizság,
annyi rosszért. hogy soklchct. Az uton      hogy   io   is   a7.   oro.szok   scgítcttck   rzij-
német  csendőrök  va]inak.  Ezek  itt  ma-      tunk.  A7. a papír,  imit az  uradalmi  ma-

gy.u k.itonák. Bckéredzkcdck, mcrt né-     jorbm k.iptunk, innen már hazáig scgí-
néd már nem bír mcnni. Oda is mcnt a     tco bennünket. Még a vomm is ennck
katonákhoz,  elmondta
kik  vagyunk,   honnan

jövünk,  hova  tíu.tunk,
és   szcrctnéiik   cstc   itt
megpihcnni.  A k.itom
rá     is     lctt.     Lckísért
bcnnüi`kct    iű    udvar
hátuljára,   tclc   volt   a

ben  a csendőrök  verései, a nélkülözés,
a sokszor éhen  végzett munka kifcjtet-
te  hatását.  Kettcn  meghaltak,  egy  cm-
bcr olyan bctegséget kapott, hogy élctc
végéig  hordozta.  Nyomorult.  magate-
hctctlen cmberré vált.

Végre,  a  háborúnak  is  végc  lett.  Azt

gondoltuk,  itt  most már meg  fog szűn~
ni  a   nélkülözés,   és   nem   kell   félni   a
csendőröktől, de tévedtünk. A mi hcly-
zetünk    senmit    sem    változott,    csqk
most   már   nem   cscndőrök   zaklattak
bemünket, hmcm a policájok. Karsza-
1agos  káderezett  csórókból  lctt  a  tör-
vény.   1945   tavaszán   a   cigánytclcpcn
tífusz     iombolt.     Azon     kl'vül,     hogy

gyógyszert  kaptak  a   betegck,   scmmi
de scmmi  mást,  mivcl  a  tclcp cmiatt  lc
volt    zárva.    Éjjelcnkéni    szökdöstünk
némi   eniiivaló   után.   B.ida   Jancsiii:k
meg  Lajosmú{  akkor  ragyon  sokat  kö-
s-;.önhcttck  a cigányok,  mcrt Romániá-
ból  sok  olyan  élclmiszcrt,  lovakat, bir-
kákat  csempésztek  át,  amit  itt  pénzzé

hclység         szalmával.
Ahogy ott hclyezkedünk. .Ü. öreg  Péter
mcgszólal:   Eszcm   a   szívctckct,   most
estünk  cs{út  csapdáb.i.   A  szalm  alatt
halottak vanmk, és nem  is olyí\n  régen
lohcMék   agyon   okct,   mcrt   iiézzétck
csupa  vér  a  kc2r.cm.   Nem   tudom,  hol
van  a  többi  k.itom,  de  iit  én  czcn  az
egy  katonán  kívül  egy  lelkct  scm   lá-
tok,  gondolkozott  hngosí`n   Béla.  ldc
figyeljctck,  én  kimegyek  hozr/,á,  ti  pc-
dig  addig bontsátok mcg  a kerítést, az-
tán  szép  csendben  bújjatok  ki  rtijt.i,  és
menjctck  a-;.  árokb.i.  Ahogy  én  láttam,
elég  mély  árok  hú7.ódik ott hátul.

Béla elindult a katom fclé.  Állj  mcg
ott, ahol vagy, .rE anyád koimos istenit.
Inncn    schova    nem    mehcttek    addig,
amíg   a   szalma   alatt   lévő  holtakat   el
nem  temctitck.  Azt  hiszitek,  hogy  ma-

gam  vagyok?  Ott  bcnt  a  há7.bíin  még
10 katona van. Egy  szavamba kcrül, és
ti  is a szalma alá kerültök. Úgyscm jut-
tok ki a faluból, a Duna mindkét oldala
frontvoml   -   mondia   a   katoiia.   Béla
azonban  k{itonaviselt cmber volt,  tudta,
vagy  legalábbis  sejtette,  hogy  itt  mtú
clvonult a front. A szerencsétlen katona
va]ahogy   megúszta   a   més7.árlást,   és
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a  papírm`k  a  segítségévcl jut()ttunk  fcl,
és  jötiünk  le  Békéscs{ibáig,  i"jd  on-
ntin  az  íU(kor  Vésztőig  közlckedő  vici-
nálissíu  h.uáig.

Deccmbcr   l9-én  érkeztünk  Vés7.tő-
rc.    És    clkezdődött    ismételtcn    az    a
szcnvcdés,  ami  közcl   két  éve  t.irtott.
Eniiivaló  semmi, kércgctni  niiics  kitől.

a magyar cmbcmck  is elvioc a h'iború.
Emlékszem   rá,   cgész   télcn   egyctlcn
cgyszer  hkttim  jól.  Apám  és  Os-/.k'u.
bácsi  kimentck  a  F{'isi  kastélyhoz.  Ott

a szolgáló m'u. cgycdül lakott, a gróf is
elmenckült.   Összevágtak   cgy   csomó
fát,  és  czért  kaptak  egy~egy  t.misznya
lisztct  és  kukoricadarát,  meg  cgy-cgy
darab szaloiinát.  Anyáin  si)arhclten sü-
töit pogácsája és kásáj{` akkor olyan  fi-
nom  volt,  mint  most a legjobbíin  clké-
szített  sütemény  vagy  bármi  más.  Sze-

gény   ap{'`m,   az   ő   részét   a   rongyos
nagykíibátjába   dugdosta   neltem,   mcg
a7j akkor már bctcg nénémnek. Eljött a
tavasz,   az   a   szomorú   tavasz,   amely
cgy  15  évcs  gyercknek  a  szabadságot,
a játékot jelenthette  volna, azonban  az
a  sok,  amit  mint  dcportáliak  átéltünk,
ke7,dte  éreztctni  hatását.  Abb.m  az  év-

tcHck,   és   a7.t   a
cigáiiyok        kö~Í.t
elos'í,tották.    Eb-
bci`  az  évbcn  te-
mcttcm  cl  a  né-
némct,       {iki       a
mcggyíilá/.:'isát

kövctőcn         m{'u-

amúgy   is   rollcs-

cs:í  lctt.  Ezt  tetőztc  még  a  ti'fus7..
Most  olyan  dologról  bcs-Í.élek,  amit

ti  fiat.ilok  nem  ismertck,  és  soha  nc  is
ismcrjétek meg.  Arról a kötclcző mun-
k{'u-ól, ami a szocialista  társad.il()mkéiit
indított akkori politikámk mai napig is
s';.égyelli`ie    kcllci`e.    Mcrt    .kkor    itt
Vés'í.tőn    így   ztijlott   a   cigány`ság   ki-
has-;.iiálá.sa  és  mcgalázt{`tá`sa,  ahogy.m

itt  én  mosL  elmondom.  Miiit  már  emlí-
tettem,  mi  ncm  k.iptunk  munkát  sem
.i7j  uraktól.  és  1951-ig  a  kommunisták-

tól  scm.  Ezért az  {rú:kori  kö.;.ségi  veze-
tés   úgy   rcndelkezett,   hogy   kizárólag
csak   a   cigányokmú{   mindcn   hétcn   a
községházán  közmunkát  kell  végezni.
Tci.mészetesen  ingyen  és  díjmentescn.
Aki  eiTe  ncm  hajk`ndó,  :`zt öt  nap  fog-
dí`u-a  ítélik.  Az  úgy  történt,  hogy  kijött

a   községi   megbízott,   .rki   oly{`n   szc-
mély  voli,  mint a7, előző kisbíró, és ki-
hirdctte.  hány  nő  és  hány  férfi  kcll  az-
nap.  A  cigánybíró  dolga  volt  nyilván-
t{u-tani,  hogy  ki  kövctke7.ik.  Fclmentck

és   ot[   elvégeztették   velük   mindazt   a
mocskos  munkát,  amit  m.igyíir  embcr
nem  végzett el.

Lakatosos'/.kár

LUNGO  DROM" 1993.  JÚLIUS
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1. A születés bejelentéséhez szüksé-
ges okmányok:

-  ha  a  szülok  házasságban  élnek,  bc
kell   mutatni   az   apa  és   anya   személyi
igazolványát,     va]amint     a     házassági
anyakönyvi kivonatukat.

-ha a szülok nem  élnek házasságban.
a    kövcikező    okmányok    bemutatásái-a
van  szükség:

-   az  apa  tcljes  haiá]yú  apai  elismerő
nyilatkozata  /amennyiben   ilyennel
rendelkeznek/

-   be  kcll  mutatni  az  anya  családi  ál-
lapotát  igazoló  okmányt,  amely  le-
het az állmdó lakóhely szerinti  né-
pességnyilvántartó  hivatal  igazolá-
sa,   abban   az  esctben,  ha  az  anya
hajadon.  Jogerős  bírói   i`télct,  vagy

jogcrősítő  végzés,   amcnnyiben   az
anya  elvált  családi  állapotú.  Ebbcn
az  esctben  clfogadh.itó  :`  30 mpnál
ncm   régcbbi   zái-adékolt   h.ázassági
anyakönyvi   kivomt   is,   amely   az
előző   há7.assÁg    mcgszűnését    iga-
zolja.

Ha az anya családi állapota özvcgy, bc
kcll  mutatni a volt férj  halotii  anyaköny-
vi  kivomtát.

2.  A  házasságkötés  be.jelentéséhez
a  személyi  adatok  igaz()lására  fel-
tétlen  szükséges  irat:

-   személyi  iga7.(ilvány

-   a   házasulók   sr/.ülciési   anyíikönyvi

kivomttl.
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Személyes   nyilatkozatot  kell   tenni   a
nőtlcn  és  hajadon  csa]ádi  <fllapotúaknál
a családi  állapotra.

Ha  a  családi  állapot  elvált,  személyes
nyilatozatot kell  tenni  ennek  az  állapot-
nak  a  fcnállására,  vagy  az  ezt  tanúsító
jogcrős  bontóítéletet  bc  kcll  mutatni.

Ha  a  családi  állapot  özvcgy,  be  kell
mutatni   a   volt   há7.astárs   halotti   anya-

`Íáö*3:;tg,ivkoc||at,ttinYgffyc:zoen:í523a:y,-

A7.   elvált   és   Özvegy   családi   állapot
igazolható  a  30  napnál  ncm  régebbi  zá-
radékolt  házassági  anyakönyvi  kivonat-
tal  is.  E hclyen  is felhívjuk a házasulm-
dók  figyelmét,  hogy a jövobcn  házassá-
gukat  hitclcsen  csak  a  házassági  anya-
könyvi  kivon.itt.il  tudják  igazolni.

3.  A ha]áleset  bejelentéséhe'Í.  s7,ük-
séges ()kmányok:
a.  Ha  az  elíialt  nőtlen,  vagy   hajadon
családi  állapotúi  voLt:

-   a7j  clhalt  szcmélyi  igazolváiiya
-   az  clh.il(  s7.ületési  any{ikö]`yvc
-   az  elhalt  állmdó  l.úóhclyc  s7.criíiij

népességnyilvántartó  igazolás(i.

b.  Ha  az  ell.alt  házns  családi  állapotú
volt:

-   az  elhalt és  túlélő  háza.sk'u-s  s'í.cmó-

lyi  igazolványa
-   az   clhalt   s7,ületési   .inyakönyvi   ki-

vonata
-    há7.assági  anyaköiiyvi  kivoii:`iuk.

c.   Ha  az  elhalt  elvált  családi  állapoti'i
volt:

Életveszélyes állapotban a cigány férfi

-   az elhalt személyi  igazolványa

-   az  elhalt  szülctési   anyakönyvi   ki-

vonata

-   jogerős   bírósági   bontóítélct,   vagy

záradókolt    házassági    any.titönyvi
kivonat.

d.  Ha  az elhalt  öz.vegy  családi  állapotú
volt:

-   a7.  clha]t  s7,cmélyi  iga7.olványa

-   az   elhalt   s7.ülctési   anyakönyvi   ki-

vonata

-   a  volt  házastársa  ha]otti  anyaköny-
vi  kivonata.

Az  anyakönyvi   ügyintézés  során   ab-
bm  az  esetben,  ha  az  ügyfél  mindazon
birtokában   van,   amclyckct   okmáiiTiy:`l
kcllcnc  ig.izolnia  az  okmányok  bcmui.i-
iás{`   hc]yc(t  jogál)an   áll   s7,cmélycs   nyi-
k`Lko'Í..itot   tenni.   Scm   okm'innyal.   scm
s7.cmélycs    nyilaiko';.aiial    iicm    kcll    í`7,
ügyfélnck  olyan  ad:iiot  iga7jolnia`  amely
az  anyaköi`yvczés   hclyén  az,   iga.;,ga[ási
szerv  ált{il  kc7jclt  nyilvámutást)ól   mcg-
állapítható.   P1.:   ha  a   gycrmck   s7,ülctési
hclyc   Kunhcgycs,   és  a   szülok   Kunhc-

gyescn   kötöttek   ház.isságot,   iicm    kell
bcmut.itt`iuk  a  szülctési  anyaköiiyvczés-
hc7.   a   házassági   ajiy.ikönyvi   kiv()iiatot.
Abb.in  {`.;. csctbcii,  h{i  az anya c`sal.ídi  ál-
kipoia  hijadon`  áll{indó  k`kóhclyc  Kun-
hcgyes`    családi    álkipotái    iga7.oló    ok-
i"'`nyt    ncm    kcll    bcmu({iliiia`    h:i   gycr-
mcke  Kunhcgycscn  s7.ülctik.

Baranya  Pál

Ii;letves7.é]yes   állap()tL):`n   van   az  a

cigány  f`érfi,  akit  egy  s.;,kínhed  tám{i-
d()tt  meg   s7.erdán,   a7,   egri   l)elvár()s

s';.ívében.
Estc  kilenc  óra  után  érkczctt  a  bcj.e-

lcntés  a   rcndőrségrc,   hogy  a   Bajcsy-
Zsilinszky      úti      tömbbelsőbcn      egy

szkínhed  kinézciű  fiatalcmt)er  ütlegel
egy cigány férfit, <ki  véresen  feksz,ik a
földön.   Mint  Tóth   János   rendőr  őr-
nagy   az   egri   kapitányság   nyomo7.ati

alosztályámk  vczetője a tcgmpi  s{ijtó-
tájékoztatón  clmondia:  az  áldo7.{itot,  a

34   évcs   Oláh   De7.sőt   laká.sától   száz

métcrrc  tí'im:`dt.i   mcg   a   tizciihét  évcs

[).  Ti])()r.

A tragikus  történct  a  D()bó  téri  „Mí`-

gyaT     Csikó"     t)orozól){m     kc7.dődöH.
ah()l  két  egri  fiatalkorú  lány  -T.  Edi-
na  és  B.  Beáta  -  szóváltásba  kcvcrc-
deit  Oláhval.  A szcm(anúk  elbeszélése
szerint   a   lányok   szidalma7.ták   Oláht`
majd a falhoz lökdösték.  A cigány  fér-
fit  mcnckülés  kö7.bcn  érte  utol  8.  Ti-

bor, aki  egy  kapua]jban bascballütővcl
fcjbc  vcrtc.  mjd  a  földön  fckvő  em-
bcrt  rugdosni  kc7.d{e.  Az  ifjú  szkínhcd

a   kih.illg.itáson   clmondta,   hogy   a   lá-

nyok  is  a  bőrfcjűck  i.fts{iság:``ba  i:u-toz-

"ú{,  s  mikor  láHa  a  duw{odí'i.st.  szoli-

dai.iiásból  „bcscgi'tcu"  nckik.  A  h'irom
fi.it{il  -{`kik  cgyóbként  őri7.ctl)cn  ví`n-

mk     -    haiározotian     álli'{ooti,     hogy
mindtinnyian   a   szkíiihcdck   idcológi:'`-

ját  vallják`  és  cnnck  a7,  c`szménck  a jc-
gyében  élnek  és csclckcdi`ck.

A    mcgtámadoit    férfin    .igyműtétct
h:`jtoH.ik  végrc  a  miskolci  kórhá7.t).in.

Áll.ipot:iélctves7.élycs.

Magyar  Hírlap,19tJ3. június  19.
(Köveikező   I(ii)számiiiikl)an  vi`s`s-.aié-

r[iiik  a7_  iöi.iéiiieki.e .  -A  szei.k.)
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SPORTNAP  BÉKÉSEN
1993. június 5-én rcndezték meg Békés

megyében  a  12  Lungo  Drom  tagszeive-
zettel  közöscn  a  cigány  lakosok  X.  me-
gyei  sportnapját.  A  már  hagyománynak
számító sportnap  10 évvel  ezelőtt  indult
Békésrol.   A  kezdeményezés   Cs.Varga
László volt városi sportfelügyelő és Rácz
Rezső  nevéhcz  füződik.  Az  cltclt  évek
alatt a sportnap a  megye más-más telcpü-
léscin  zajlott.   A  kerek  évforduló  ismét
Békésre hívta a sportot szerető romákat.

A versenyzok a{létikában, női kézilab-
dában,  fiú  és  férfi  kispá]yás  labdarúgás-
ban és vidám vetélkedokbcn (kötélhúzás,
zsákbanfutás,     11-es    rúgás)    mérhctték
Össze tudásukat.

A közel  félc-Í.cmyi jclcnlévő jó kedvé-
nck  a  ragyogó  időjárás  is  kedvezctt.  A
rcndezvény  a  sok  pozitívum  mellctt  az
értékck felszínre hozásában, és az clőíté-
lctck gycngítésébcn is fontos s-í,crcpct jí'`t-
szott. Gratulálunk  a rendezokneli'!

Fotó:  Pataki  Bé]a

4É*ÚS*`S$3ú€#i€.  á
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A  szülésben  a  cigányasszonyok  több-      magokat,  mert  a  bevásárlást  is  ők  vég-
nyire  magukra  vamak  utalva.   Ekkor   a      zik),  mint egyébként.
férriak    legtöbbször    otthon    si`ncsenek.           A   gyemekek   viszonylag   kis   súllyal
Amikor  a  szülő  nő  érzi,  hogy  eljött  az      születnek,  de  az  anyatejen  hamar  fclcrő-
ideje, szól  az anyjának vagy  a szoms7,éd-      södnek.  Az  assonyok  a  szülést  is  köny-
jának,   vizet   tcsznek   fel,   melegcdni.   A      nyebbcn  veszik,  mint  a  más  nemzctisé-
szülésnél     egy     idősebb,     tapasztaltabb      gűek,    mivel    nem    kényelmcsednek    el

:sá;:oankT§fgskzoot:S23:,.teAÍLk:]agrn:S:%s,g:`ígLn:Ss]&rá±%fee:ő::g#k]:.ff:é;soe#áőnt;g:
szült,  az maga is tudja, mi[ kell  tcmic, és      s`an  élő   cigányoknál   olajjal   is   lekenik,
sok ese{ben önmaga végzi a művcletet. A      hggy  a  bőre  fényes  legyen,  de  emellctt
segi'tség  már  akkor  kell,  amikor  a  kicsi      védettséget  is  kapjon  (indiai  szokás).    A
világrajö"                                                                gyemckct   pólyába   teszik,   vagy   nagy-

Az       időscbb        asszonyok        tapasz-kcndőbe  csavarják.  Amikorakicsi  felsi'r,
talatokban,     a    népi     gyógyászatban,     a      jelzi,  hogy  éhcs,  akkor  kezdik  szoptatni.

gyógys7,cr   (általában   füvck,   v<igy   más      Eitől  kezdvc  a  csccsemő nem  az európai
vegyi    anyagok)    ismcretébcn    kiválóak.       időbeosztás   szei.int   táplálkozik,   él,   ha-
Amikor  vándoroltak,  úton  voltak.  a  kicsi      nem  a  cigány  szokásoknak  megfelelőcn.
a  kocsiban  születeH  meg.  Az  első  s'/jülés      Amikor  sír,  megszoptatják,  akkor  eszik,
után  néhánynapig  jobban   óvják   a7,  as7.-      amikor    éhes.    Gyakorlatilag    cgésznap
szonyt.  Egyes  hclyckcn  hetckig  ki  sem      eszik.  E'/jért  van  az,  hogy  a  baba  hamu
engedik  a  há7jból.  Szcgényebb  hclycken      bcho'/,za  a  s7jületési   súly  hátrányát.   Sok
csak   egy-két   napig   tud   pihcnni,   mcrt      csctbcn   34   évig   is  szopik   a  gyci-mck.
mcnni   kell   az  élct   után.   A  tcrhességük      Ahogy  nó`nek  fcl  cgymás  uttüi,  úgy  szo-
alatt  sem  élnck  ki`mélő  élctet.  Ugyanúgy      ri'tják ki  a  másikat.
dolgoznak,  is7jnt`k,  es7jnek.  dohányozmk,           Ma  már  a  kórházi  s7jülés  kc7jd  álialá-
cipckcdnck   (migy   nchéz   batyukat,   cso-      nossá   válni.   Általáb<m   öt   mpi   pilicnés

OIlóval íriuk...

Amit már a
magzat is tud!
A-/j  édesanyjuk  méhébcn  a  kilcnc  hó-

n<ip   leicltérc  váró  mag7jatok  sokkal   iöb-
bct  tudnak,  mint  amennyit  fcltétclcznck
róluk.  Hallanak,  í7,lelnck, ércznck, és egy
sor külső hatásra rcagálnak,  má]-a tcrhcs-
ség   korai   sz<kas'/jáiól.   A   roganta{ásukat
kövctő  10.  hé[re  tcstük  csakncm  teljesen
kialaL"l.  Az ultrahang-vizsgál<itok  kimu-
tatják,  hogy  a  babz'k   a   10.   és  a   12.   héi
között  már jóformán  mindent  csinálmik,
amit  a  szülciésük  ut<ú  fognak.  A  hátralé-
vő  időbcn  már  csak  növckedniiik  és  fcj-
lődniük  kell.

Íme  néhány  titok  a  mcgs-/,ülctés  clőtti
hóiiapok  csodálatos  világából:

1.  A baba már tucl  i`zlclni.  és  Lülönösen
a  cukrot  szcrcti.  A  icrhesség  alatt  olykor
kortyol  a magzatvi'7.bó'l, de ha a kismama
édességet  cvett,  ez  a  koi-tyolgatás  gyako-
ribb  lcsz.

2.  A magzat hall és válas?,0l  is a hmgok-
ra és a rc7.gésckrc, s c'/, a képcsségc a fcjlő-
désévcl  párliuzamos<m cró`söclik. Ha íils./,ik,
és a7j utcáról duda.szó hallats7,ik bc a s'/,obá-
ba`   vagy   az   édcsanyja   poc€ikjára   rc7jgő
h<mgvillát  [cs7jnck,  akkor  fclébi.cd.

3.    A   ncgyedik   hónapiól   ér/,ékcli    a-/.
érintést   is.   Ha   a/j   ajkát   vagy   a'/,   arcát
megérintik,  akkor -akárcsak az újszülüt-

1ó

iek  -  elfordi'tja  a  fcjéi  a7.  cmló't  kcresve.
Ez egyfajta  túlélési  rcflcx.

4.    A   baba   tiidja,   memyii.e   l`ontos   a
nyugodt  éjs./.akai  alvás,  s  ncki  is  mcgvan
:i7.  alvás-ébi-cnléti  ritmusa.   Am  a7,  anya-
méhbcn   kicsit   nehé7,   mcgkülönbö7,teini
az  éjszakát  a  nappaltól,  i`gy  clőfordulhai,
hogy    akkor    a    lcgébcrcbb`    amikor    :`7.
anyukája  í\ludiii  s'/,eretiic.

5.  Fclismerik a számukra kedves dalla-
mokat.   Egy  ki'sérlct  kci-ctébcn  Íroi.szág-
ban   a  kismamákkal   az  amcrikai   Szom-
szédok   tévésoro7„itot   né7jctték.   A   szzik-
cmbci.ek   mcgrigycliék,   hogy   a   szülctés
után   czck   az   újszülöitck   azoiinal   incg-
nyugodtzik`  ha  meghallották  a  film  zcné-

jót.   Fcltchctó'cn   ar/,éi.t,   mcrt   a   sorozaiot
iiézvc  a'/,  :myukák  kényclmcsen  clhclyc`z-
kccltck  és  pihcmtck,  i'gy  a  babákban  c/,  zi
zcnc  {i  nyug{ilom  és   a  pihcnós  idejét  je-
lentettc.  Sok  édesanya  bcs'/,ámol  an.ól  is`
hogy    az   újszülöuck       bi7jonyos   '/,enéi.e
ugyanúgy  reagálnak,  ahogy  c'/,t  ők  tctték
a  icrhesség  alati.

6.   Mindamyian   tudjuk,   hogy   a   do-
hányzás  milycn  ártalmas,  és  tudják  c7jt  a
magzatok   is.   A   nikotin   -   más   kómiai
anyagokho7,  hasonlóan  -  a  méhlcpényen
át   bckci-ül   a   baba   vérkeringésóbc.   Egy

pcrcccl  a7,után,  hogy  a  niaiTia  rágyi'ijtott.
a  b:iba  s'/,i`vvcróse  fclgyoi-sul.  Ar.()k  a  ki.`-
mamák.  <ikik dohányozmk`  kiscbb újs7,ű-
löttckct  ho7,iiak  a  világra.  mivcl  {i  nikotin

lassi`tja  a  fcjló`dési.
7.   Amikor  a  tcrmésf,ct  szóli'tj{i,  a  bab:`

is  fclcl  -a  12. héuol  pisil.  A lcnyclt  mag-

után engedik ki az anyákat (ha megfelelő
a   csecsemő   súlya).   Az   anyának  ot[hon
csak  akkor  van  lehetőségc  további  pihe-
nésrc,  ha van segítsége.  A férfiak a roko-
nokkal  együtt  mennck  látogatóba  a  kór-
házba,  ételt,  italt  visznck.  Az  aszonynak
lcvcst  (tyúklevest,  marhahúslcvest),  sült-
húst  visznck,  hogy  az  anya  minél  hama-
rabb     fclcrősödjön.     Első     gycmcknck
mindenki  fiút  v<ú.  A  többi  gycrck  nc±mc
már nem  olyan  fontos.

A7.  újszülöttct  régcbben  lovaskocsival,
ma autóval viszik haza (ncm számi't mibc
keiül).   A   gyemck   hazavitelénél   a   féi-j
ncm  rúghat  be,  mert  megszólja  a  rokon-
ság.   Amikor  a  szülés  hi'rét  megtudja  az
apa,   akkor   sokat   iszik,   fizct   mindenkj-
nek.  Mikor a kicsi  már ot[hon van,  <kkor
is  sokat  iszik  az újs7,ülött  cgészségérc.  A
kocsiiiában  miiidcmkjnck  ri7,ci.  Az  újs';,ü-
löit  cgészségérc  mindcnkinck  innia  kell,
s  c7,t  a  meghi'vási  ncm  szabíid  visszauta-
sl`t<mi.

z:itvi`z  tx:keiiil   a  gyoinrába`   majd   a  hó-

yasqi?;jéÉCY:?:lnk;inp|,:Si;Jié,Ctiafájd„n„,.

Nól"  clőforclul.  hogy  a  img7,aimk  a  mé-
hcn    t)clül    injckciót    kcll    adni.    Ilycnkor
i./,cg-mo'/,t)g,  l`észkclődik,  aht>gy  mcgér./,i
a   vcs-/,ólyt,   igyeks7,ik   a   tú`  cló'l   minél   tá-
Volabbhúr/,ódni.

9.   A7jonnal  rcagál   a  fényi.c.  Ha  a  kis-
mama   bikiniben   kiül    a   mpra,   a   b:`ba
rciidki'vül  mozgékoiiy  lcs/„

10.  Fclismcri  a  hangot.  bár  tomr)i'totian

jut  cl  ho7,7já,  mcg  tudja  kűlönbö./,tctni  {i'/j
éclcsanyja,   édcsz`pja   h:ingiái`   vagy   a/j(t-
két,  {U{ikét  i.cnds'/,crcscn  h:illja.  A7,  újsr,ü-

löocl  bcs'/,élgctni  a  baba  és  a  niz`ma  s'/,á-
mái.zi  i`  kcllcmcs  élmóny`  és  scgíti  a  kicsi

ér/,clmi   l`cjlőclését.  Ugy{mc./,  igíiyj  a  i"ig-
7J:l(l.:l   i.`.

/Mag}Jar  r`'ők  lai]ja/
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Tismbőn,  a  Freimt-műhelybéli  „pahcsintás"  gyerekek (is-
merősök,  olvasók  hívják  így  omet)  készítik  a  fenti fejcím_yiel.
megjelenő Palacsinta című  oszíályújságot. A n.m}€lyben. folyó
mi;nka  a  gyerekek  smbad  öntifejez.ésére,  öntevékenysé.gre,  a
kísérletez.ő munkára épül, miközben cu alkotók ismerepi, kész-
ségeik  és  sz2núlyisé;ilk-egyre  fejlődik, formálódik.. Öröm.y.:_l
adunk helyt bernutatkozÁsuknak, és gratulálunk szÁrnyprót)ál-
gatásaikhoz -munkájuk szÍ!retete tükröződik benne!

A szerkeszó'ség

Mága DórcL

A két macska
Egyszer megyek haza,  látok két macskát a kéményen.  Hal-

Iom,  hogy  beszélgetnek.  Azt  mondja  a  Ciri:  Gyere  vereked-
jünk!  Mondja erre  Pici:  Jó,  maj,d  meglátjiik,  hogy  ki  az  erő-
sebb!  Ekkor lementek a földre. En meg lestem, hogy vereked-
nek. Ciri belekapott a hajába Picinek. Pici meg pofán vágta, és
kicsikarta.  Aztán  odamentem  és  szétvettem  oket.  Majdnem
megvertek  engem,  én  is  verekedtem  velük.  Aztán  hazamen-
tem,  és  mondta  anyukám,  hogy  ki  vert  meg.  Én  mondtam,

hogy  két  macska.  Anyukám  sokat  nevetett.  Aztán  mondtam
apukámnak, Ő sem  hitte el, és ő is  nevetett sokat.

Bíró Emese
A csodalámpa

Egyszer volt, hol  nem  volt, volt cgyszer egy szcgény cmbcr.
Annak volt egy  fia. Az a fiú egy napon  talált egy csodal.Ámpát.
Ahogy  ment  hazafelé a  fiútól  a  lámpát  elvctték a  nagy  gyerc-
kek,  és  dobálták  egymásnak.  Ahogy  dobáliÁk,  a  lámpából  ki-

jött egy szellem. Azt mondta a szellcm, hogy kívánj.imk v{Ua-
mit,  de  a  mgyfiúk  úgy  megijjcdtck,  hogy  mind  cls7.aladt{ik,
talán még mindig szaladmk, ha meg nem  h.ili.ik. A fiú fclvcttc
a  lámpát,  hazavitte,  ki'vánt  magukmk  háztit,  ga7.dagságot,  és
boldogan éltek, ami'g  meg  nem  h.ilt.k.

Mága Barna
A betörés

Reggel  felkeltem,  és  jöttem  az  iskolába.,Amikor  beértcm
Pista  mondta,  hogy  betörtek  a  temünkbe.  En  megkérdeztcm
tanár bácsit, hogy igaz-e, azt mondta, hogy igen. Jöttünk befe-

lé,  és  minden  szét  volt  hajigálva,  ceruzák,  minden.
Gabin.ú  szerencsére  nem  vitték  el  a  roliját.  Az  osz-
tály pénzét, 240 Ft-ot elvitték. Aki betört. azt is meg-
bánja, hogy megszületeit, kerülje a kezcmet, mert ha-
lál  fia.

Mága Edit

Péntek
Péntek  reggel  aiiyukám  ncm  akart elcngedni  az  is-

kolába.  Apukám  lefiz,ctte  lcát,  hogy  lessen  a kislány-
ra,  mert  ímyukám  elment  igazolványt  csinált{imi,  és
i`gy  mégis eljöhettem.  Amikor odaértem,  a  Dénes  ta-
nár bácsi  volt  velüiik  és  mcgint az ásokkal  tanultunk,
mint a  múlt héten.

Dc  azért  ki  lehetctt  bírni.  Anyukám  azt  is  mondt.i,
hogyha  el  merek  menni  az  iskolába,  akkor  iicm  cn-

ged   el   a   fusangra.   De  én   cs{út   cljöttcm,   meii  azt
akart.im,  hogy  a  t.inár  bácsi  örüljön,  és  hogy  m.u.id-

jak  mindcn  csütör{Ökön  a  bulin.

KiADó   ..     TÍS24Böl      fHÁGÉ`/[`j[-ÉT~HUHELy5-i32tl:z*AL:LőbOA;*íj*,rsK+ÁLAŰTA;:uAsíZ#,íGj`t;g?É G
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A szolnoki Loli Jag és a Sabah cigány folklóregyüttes
műsorukkal I{edveskedtek a Tiszaligetl)en  pilienő

mozgássérü]t gyermekeknek

:-]--:-:

A Jász-Nagykun-Szolnok  megyei  közgyűlés  és  a Népjóléti
Minisztérim  rendezésében  tartottak június  közepén  tanácsko-
zást Szolnokon, a Megyeházán. A tanácskozás a polgármesteri
hivatalok munkatársai, a cigány csa]ádsegítok, önkormányzati
képviselok, szószólók és az érdekképviseleti szervek részvéte-
lével  zajlott.
Dr.  Bottyán  Menyhértnek,  a  Művelődési  és  Népjóléti  lroda
vezető  helyettesének  megynyitója  után  Dr.  Bánlaky  Pál  és
Nyári László, a Népjóléti Minisztérium munkatársai tartottak
előadást. Témájuk a cigány  családok anyagi  helyzete,  életkö-
rülménye és gyemekeik iskoláztatása volt.

A CÉSZ rendezésében
A Magyarországi Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztető

és  Képviseleti  Szervezetének  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei
Elnöksége tartott tanácskozást  1993. június 8-án Szolnokon. A
tanácskozásra az önkormányzati cigány képviselok, szószólók
és cigány családsegítők kaptak meghívást. Napirendi pontként
szerepelt  többek  között  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek jo-
gairól szóló törvénytervezet, a szmiális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról  szóló  1993.  évi  111.  törvény és a cigány család-
segítokmukatapasztalatai.

Mezőberényi  konferencia
Főleg  a  magyarországi  cigányság  helyzetével  fogla]kozak

azon az Ötnapos etnikai és kisebbségkonferencián, amely júni-
us 28-án délután kezdődött Mezőberényben.
Az  Eötvös  József Cigány-Magyar  Pedagógiai  Társaság  szer-
vezésében   cigány   diplomások,   pedagógusok   tanácskoznak
például  a  speciális  szakiskola  fejlesztésének  lehetőségeiről,  a
kismesterségek  oktatásáról,  a  cigány  családok  helyzetéről,  a
népfőiskolák és a cigányság szerepérol.

Szó  lesz  a  t{mácskozáson  a  kisebbségtörvényről  -  Békés
megyében  lévén  a  helyszín,  a  békési,  va]amint  a  határon  túli
kisebbségek  helyzetéről.
Csütörtökön késő délután A demokráciában a kisebbségek jö-
vője,  a  cigányság  szerepe  címmel  fórumot  tartanak,  melycn
válaszadóként részt vesz a hat parlarnenti párt frakcióvezető-
je.  Az  etnikai  és  kisebbségkonferencia  Békés  megyei  tehet----------------  1    ségkutató versennyel zárul pénteken.

MEGRENDELŐ
'        Megrendelem     az     LD     ci'mű    roma     lapot    :
]

:     ...... példányban,  az alábbi ci'mre:
'      Megrendelőneve:    .......................

1

1        cl,me:    .................................
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'    Előfizetési di'j egy évre:  114 Ft, fél évre: 57 Ft
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H
A  megrcndclolapot  és  az  elő-     '

fizctés  díját  a  szerkesztőség  cí-     1
mére  kell  cljuii.itni:                                     1
5000   S.Í,oln()k,   S7.apáry   út   19.     i
Telef()n/fax:  56/420-110                       i

Előfizethető  rózsaszi'nű  post.ri
u{alványon.

Magyar  Hírlap/

A fiúk továbbra  is  keményen  dolgoznak
1/4.  számunkban  hírt  adiunk  a  Lungo  Drom  foglalkoztatá-

sában   Szolnokon   közhasznú   munkát   válla]Ó   munkanélküli
emberekről.  Felvételünk  róluk  készült -  folytatják  kemény,
hasznos munkájukat.
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Július  1.  (csütörtök)
Encs                           oák.
Ónod                          oák.
Vésztő                        oák.
Zal akomár                  oá.

Jú]ius 2.  (péntek)
Gyula                         oák.
Hódmezővásárhely oá.
Tiszavasv ári               oá.

Július 3. (szombat)
Abony                           oá.
Balatonkiliti                 av.
Békéscsaba               oák.
D e brec en                     av.
Füzesabony                 av.
Gyula                              av.
Jászberény                  av.
Marcali                       oák.
Marcali             av+mgv.
Pécs                            oák.
Pécs                                av.
Zirc                               oák.

Július 4.  (vasárnap)
Bak
Ccgléd
Csesztreg
Csongrád
Csoma
Debrecen
Dunaföldvár
Elek
Gyomaendrőd        o
Győr
Hódmezővásárhely  av.
Jászapáti                    oák.
Jászladány                  bv.
Kaposvár                     ok.
Kapuvár                        av.
Kiskunfélegyháza  oák.
Kiskunh al as             oák.
Kiskunhal as                av.
Kistelek                      oák.
Laj osmizse               oák.
Laj osmizse                  av.
Miskolc                         av.
Nagykanizsa-Kiskani-
zsa                                  bv.
Nagykőrös                  av.
Ny i'regyh áz a              av.
Pécs                             oák.
Pécs                                 av.
Sülysáp                       oák.
Szeged                           av.
Szentes                          av.
Szolnok                         av.
Tiszakécske                av.
Törökszentmiklós     av.
Tüskeszentpéter        bv.
Vecsés                         oák.
Zal aszombatfa           bv.

Júiius 5. (hé`tío|
Kölcse                        oák.
Ráckeve                     oák.
Vindomyaszőlős      bv.

Július 6.  (kedd)
Abaújszántó
Beled
Cegléd
Tiszaluc

Július 7. (szerda)
Miskolc
Tomyiszentriklós
Tura
Zalalövő

oá`k
oák.

oá.
oák.

Július 8.  (csütörtök)
Alcsag                            bv.

Július 9.  (péntek)
Acsala8
Sásd
Sásd
Tiszavasvári

Jú[ius  10.  (szomL)at.)
Apc                                Oák.
Balaionkiliti                  av.
Bátaszék                    oák.
Bátaszék                       av.
Csákv ár                     oák.
Debrecen                      av.
Dév aványa               oák.
H erend                         av.
Ózd                             oák.
Pécs                               oá.
Pécs                               av.
Tápi ószecső             oák.

Július  11. (vasárnap)
Békéscsaba                 av.
Dabas                          oák.
D ebrec en                      :i v.
Dénesfa                        bv.
Gödöllő                       osk.
Győr                               av.
Hatvan                          av.
Hódmezővásárhely  av.
Jászdózsa                  oák.
Jászkarajenő            oák.
Karcag                       oák.
Kecel                          oák.
K istelek            oá+mgv.
Kunhegyes                  av.
Marcali                          av.
Miskolc                          av.
Nagykanizsa-Kiskani-
zsa                                    bv.

8y±regyháza            :::
Pásztó                          oák.
Pécs                                 oá.
Pécs                                 av.

Szabadszállás
Szarvas
Szegcd
Szegcd-Kkd.
Szentes
Szolnok
Zalaegerszeg

iúlius 13. (kedd)
Nádudvar                    ok.
Zalaegerszeg           oák.

Július  14.  (s7.erda)
Csoma                        oák.
Makó                          oák.
Me7,őcsát                   oák.
Zalalövő                        ok.

Július  16.  (péntek)
Nyíi.ábrány               oák.
Tiszav asvári                oá.

Július  17.  (s7.oml)at)
Ba]atonkiliti
Bercel                          o
Dcbrecen
J ászberóny                o
Memyc                     0
Mezőbcrény            o
Pécs
Pécs
Ro,nhány
Szabadhidvég
Sárbogárd
Sárs7,entmihály
Szeged-Kkd.
Zalaszántó

Júlíus  18. (vasármp)
Alsószenterzsébct    bv.
B átonyterenye            av.
Böhönye                     oák.
Cegléd                         oák.
Debi.eccn                        í`v.
Dumföldvár            oák.
Győr                               av.
Hóclmezó'vásárhely  av.
Jászapáti                        av.
J ászl adány                 oák.
Kaposvár                     ok.
Kenderes                     oá.
Kisbér                            av.
Kkfélegyháza            av.
K iskőrös                       av.
Kunszcntmárton     oák.
Kun.szÁm[miklós      oák.
Mez,őtúr                        ok.
Miskolc                           av.
Mórahalom               oák.
Nagygörbő                  bv.
N agykanizsa                íiv.
Nyi`rcgyháza                av.
Pécs                                  oá.
Pécs                                 av.

1993.  JÚLIUS I.UNGO  DROM"

S opron                          av
S zabadszál l ás             av
S zászv ár                    oák
Szászv ár                       av
S./,cged                          av
S -/,o l iiok                            :iv
Ti.szakécske              oák
Tokaj                           oák
Túrkeve                        av
Vác                              oák
Vác                                 bv
Vccsés                        oák

.Július  19.  (hétfő)
Nagydorog
SöJ'tör
S./Jcndrő
Vág

.Túlius  20.  (kedd)
Hatvan                         oák.
Soltvadkci.t                 oák.

.Július  21.  (s'/,erda)
Hajdún<úás                 bv.
Zalalövő                        ok.

`Július  22.  (csütört(}k)
Edelény                      oák.
Maglóca                       bv.

Július 23.  (péntek)
Maglóca                        bv.
Tis/,avasv ái.i                 oá.

Július  24.  (s.;,(}m[)at)
Balíitonkiliti                    av.

Dcbrecen                      av.
Herend                          a v.
Kondoros                  oák.
Pécs                                oá.
Pécs                                 av.
S á].bogái.d                   o ák.
Szabadhidvég          oák.

Július 25. (vasármp)
Bcled-Vica                 bv.
Békéscsaba                  av.
Csoma                           av.
Dcbi.ecen                       av.
Gos,,Jlola                        tx.
Gyó,,.                                 av.
Hódmezővásárhely  av.
Jánoshalma                 bv.
Jászj <íkóhalma            bv.
Kallósd                           bv.

Kaposvár
Kamacs
Kistelek
Kisújs7,állás
Kiinmadar:is
Lenti
Lébóny
Miskolc
Nagyk:íta
Nagykőrös

gzáragyh:í7,a
Pásztó
Pécs
Pécs
Pilis

Sik`ítor
S7,cgcd-Kkd.
S-/,cgcd
Szolnok
T:lmási

av.

bv.
av+m8V.

av.

oíík.

Ta]"ísi
Vindomyafok
Zalalövő-Paial(a
Zalaszentgi.Ót
Zirc

Július 26. (hétfő)
Kapuvár
Lébé,ly
S7,:,ny

.Július  27.(kedd)

Síijóka7,íi

Szany

.Jú]ius  28.  (s7.erda)
Zalalövő                        ok.

Július 29. (i`sütörtök)
Szany                               Ok.

.Jú]ius 30.  (péntek)

Dévaványa                   o:í.
Tiszavasvári                 oá.

.Jú]ius  31.  (szoml)at)

Bzila(oiikiliti                    av.

Dcbrccen                      av.
Jászárokszállás        oák.
Pécs                              oák.
Pécs                                 av.
Zirc                              oák.
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