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Uj  Néplap,
Hajnal József főszerkesztő úr
Szolnok

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Levelem  megírása  előtt  sokat  tűnőd-

tem  azon,  hogy  amit  most  írok  Önnek,
vajon  mennyiben  fogja  megakadályozni
a továbbiakban azokat a már~már előíté-
letesnek feltételezhető i'rásokat,  amelyek
szinte  minden  cigány   számazású  bűn-
elkövető esetében pejoratív  kicsengéssel
je]É]ikbTzev8áazújNépiappaikialaku"

kapcsolatunkban és  az  On  személyében,
mégis  úgy  döntöttem,  észrevételemet  az
alábbi  fomában teszem meg:
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Megbékélés vagy ci'mkézés
•     Nyílt  levél

Még   csak   azt   sem   lehet   mondani,
hogy  véletlenszerűen  szaporodnának    a
ci`mkézéssel  összefüggő jellenségek.  Az
újságolvasó   is   megdöbbenhet  azon,  ha
olyan  cikk  kerül  a  kezébe,  mely  egyér-
telműen utal a bűnelkövető vélt vagy va-
lódi   származására.   Holott   maga   a   hír
vagy  a beszámoló  magára a  bűnelköve-
tésre  (garázdaság,  lopás,  gyilkosság)  il-
letve    annak    személyére    vonatkozhat,
nem   pedig   arra,   hogy   az   elkövetőnek

Címlapon és a háto]dalon:
Hargitai Lajos felvétele
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VALr-
milyen  a  bőrszíne  vagy  anyanyelve.  Az
utóbbi  gyakorlattal  azért  sem  lehet  azo-
nosulni,  mert  e  logika  alapján  bármely
kisebbséghez  tartozók  esetében  fel  kel-
lene  tüntetni  a nemzetiségi jelzőt.  Csak-
hogy  ez  a  gyűlölködés  felerősödéséhez
vezetne: a társadalomban amúgy is meg-
lévő   kisebbség-többség   ellentétek   fel-
erősödéséhez.  Ene  pedig  -  ha  valóban
fontosak  a polgári  demokrácia értékei  -
senkinek  sincs  szüksége.  Mint  ahogyan
a jogállamiság  intézményrendszerével  is
merohen  ellentétes  ez  a  szemléletmód.
Mert megbélyegző,  s  indokolatlanul  szi`t
ellentéteket.  Mindenkinek  a  saját  nevén
kell  vállalnia  a  1`elelősséget.  Nem  azért,
mert  román,  szerb,  cigány  vagy  éppen
más  országból  áttelepült vendégmunkás.

A megbékéléshez nem szólamokra van
szükség,   hanem   az   emberi   együttélés
mindennapi    gyakorlatában    testet    öltő
cselekvésekre  és   tettekre,   és   ez   mind-
annyiunk   felelőssége.   Azaz   olyan   pél-
dákra,  melyek még véletlenül  sem  keltik
azt  az  érzetet,  hogy  a  kisebbség  mind-
egyik  tagja  garázda  és  gyilkos.  S  ha  a
„Lungo  Drom"  hangot  ad  annak a meg-
győződésének,  hogy  a  sajtó  -  akár  egy
napi cikk,  h'radás  keretében  - sem  lehet
hangadója  az  igaztalan  megbélyegzések-
nek, abból a meggyőződésbol teszi, hogy
a személyiségi jogok védelme és tisztele-
te minden  állampolgárra kiterjed, és nem
azért,  hogy  a  bűnelkövetőt  védelmezze
(a bűnösnek bűnhődnie kell!).  Bőrszínre,
vallásra,  nemzetiségi  hovatartozásra való
tekintet nélkül. Mert az előítéletek elői'té-
leteket szülnek,  az erőszak pedig erősza-
kot. Bármennyire fáradtságosnak tűnik is
a megbékélés  „hosszú útján"  való közle-
kedés,  más  választás  nincs.  Legalábbis `a
polgári    demokrácia   keretei   között.    A
„Lungo  Drom"  pedig  ezt  vállalta,  és  ezt
teszi  ma is.

Szolnok,  1994.  április 27.

Farkas Flórián elnök

Ny,'It levél
Farkas Flórián úrhoz,

a „Lungo Drom" elnökéhez

lgen Tisztelt Elnök Úr!
Önnek,  és  önön   keresztül   a  „Lungo

Drom"     minden     tagjának     köszönetet
mondok a Karcagi Vesebetegek Egyesü-
lete  nevében  azért  az  adományért,  amit

„Vesebetegekért"  Alapi'tványunk  javára
átutaltak.

Önök  nem  kérdezték,  hogy  van-e  ci-
gány  betegünk,   hanem  kérő  szavunkra
úgy  érezték,  hogy  a„segi'tségadás  honfi-
társi  kötelességük.  Oszintén  szólva  kér-
résünkkel nem akartam provokálni Önö- i
ket,   de   előre   elkönyveltem,   hogy   az

?gészből   nem   lesz   semmi.   Tévedtem!
Onökemberségből,segi'ték;készségbőlje-
lesre  vizsgáztak !

Mint  annyian  mások,  én  is  sok előíté-
lettel   viseltettem   a  cigányság   iránt,  ez
talán  örökségünk  is.  Füllentenék,  ha azt
mondanám, hogy véleményem a cigány-
sággal  kapcsolatban  mindenben  180  fo-
kos változáson ment keresztül. Nem!  De
elgondolkozásra  késztet  az  önök  gyors
poziti'v  reagálása,  és  sok  esetben  módo-
sult   a   cigányságról   alkotott   megi'télé-
sem.  Megtani'tottak  rá,  hogy  egy  állam
keretein  belül,  közös  hazában,  honfitár-
sak    vagyunk.    Honfitársak,    akik    nem
csak  önmagukért,   egymásért   is   felelő-
sek.  Ezt  a  felismerést  önöknek  köszön-
hetem.

Tudom,   hogy   önök   is   sok   gonddal,

g:ggí;sTÍ:r:n+Z3ESíEi:den=::gie:i:2L
előítéletek ellen  is harcolniuk  kell.

Egy   idő  óta  -  az  LD  c.   folyóiraton
keres.ztül  -  figyelemmel  kísérem  azt  a
heroikus  küzdelmet,  amit  a  szervezet  a
cigányság  anyagi  és  erkölcsi  felemelke-
déséért  végez.  Ez  valóban  „Hosszú  Út".
Ehhez    a   munkához    kívánok    Önnek,
önöknek sok erőt, jó egészséget, s minél
több  sikert.  Ki'vánom,  hogy  honfitársaik
is   megértéssel   és   segi'tőkészséggel   fo-
gadják törekvéseiket.

Maradok kiváló tisztelőjük:
Vál Tamás

Karcag
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Tisztelt Főszerkesztőnő!
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ték,a cigányközi  út rendbe tételét.

Ugy  érzem,  nem  jár  különösebb  kö-
szönet    egy    település    részén    végzett
munkáért,     hiszen     nekünk,     választott
képviselőknek   kötelességünk   a   község
egész  lakosságának  a  problémáját  anya-
gi lehetőségeinkhez mérten  megoldani.

Mi    itt   kis   településünkön   békében,
egyetértésben  élünk  a  cigány,  a  román
lakosokkal.   Nincs   különbség   megi'télé-
sükben.   Örömünkre   szolgál,   hogy   ők
sem  adnak lehetőséget arra,  hogy elői'té-
lettel  legyünk  irántuk.

Ismételten  megköszönve  a  cikket,  kí-
vánok a folyóirat szerkesztőinek további
sikeres, jó  munkát.

Tisztelettel:

Ferencz Vilmos, polgármester
Dormánd
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AMERIKAI   POLGÁRJOGI   AKTIVISTÁK   SZOLNOKON   L

Alfreda   Barringer  és   Rose-Sackey
Milligan New Yorkból, a „Közösségfej-
lesztő  és  Vezetoképző"  társadalmi  szer-
vezet munkatársaiként érkeztek Magyar-
országra.  Elsődleges  feladatuk  a kisebb-
ség  és ezen  belül  is  a cigányság  helyze-
tével  való  ismerkedés,  az esélylehetőség
felmérése.  A  két  fekete  polgárjogi  akti-
vista  ennek  a  programnak  a  keretében
látogatott   Szolnokra   és   ismerkedett   a
„Lungo   Drom"   munkájával,   feladatai-
val.   Találkozásuk   Farkas   Flóriánnal,
látogatás a Cigány  Szociális Központ te-
vékenységével  -  elmondásuk  .szerint  -
j:e;:Rteő::ekís:Í€o#áottáaé  eÁdgdá::  tvá:,éek:í:

tatója   a  Központ   munkájáról,   a  baráti
beszélgetés     a    családsegítokkel     arról
győzte  meg  őket,  a  valóban  tenni  akaró
szándék   képes   érvényt  szerezni   az  el-
képzeléseknek.  Farkas  Flórián  is  állta  a
kérdések,   sőt,   keresztkérdések  záporát,
tájékoztatva  a   vendégeket   a  szövetség
politikai, szociális és érdekvédelmi tevé-
kenységérol,   a   mindennapi   munkáról.
Mindez jelentősen hozzájárult  a megbe-
szélések  sikeréhez,  a  további  együttmű-
ködés megalapozásához.  A találkozó vé-
geztével  Alfreda  Barringer  válaszolt  la-
punk kérdéseire.

-   Amerika   messze   van,   nemcsak
földrajzilag, de  gazdasági,  társada]mi
tekintetben is. Mi késztet arra két pol-
gárjogi   aktivistát,   hogy   átkeljen   az
óceánon,  meglátogasson  egy  ilyen  kis
országot? Miért érdek]ődnek az itteni
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ző,  a  kérdés  komoly  vizsgálatokat  érde-
mel.  Ugyanakkor  a  másik  oldalon  a  se-

gíteni  akarás,  a  tapasztalatok  megosztá-
sának  igénye  áll.  Mi  egy  amerikai  szer-
vezetnek,  a „Közösségfejlesztő és Veze-
tőképzó"  társadalmi  csoportnak  a  mun-
katársai  vagyunk, akik tevékenyen  vesz-
nek  részt  az  otthoni  problémák  megol-
dásában.    Elképzeléseinkről,    gyakorlati
munkánkról    szi'vesen    beszámolunk    a
magyarországi  kisebbségek  munkatársa-
inak,    kölcsönösen    tanulva   egymástól.
Igy  jutottunk  el  a  Lungo  Drom  szerve-
zethez  is,   melyré;l   úgy  tudtuk,  jelentős
helyet foglal  el  a cigányság önszervező-
dési  folyamatában.  Tekintélye,  cseleke-
deteinek  súlya  van,  a  cigányok  bi'znak
benne.   Az   eddigi   tapasztalataink   még

jobban  meggyőztek  ennek  az  állításnak
az  igazáról.

- Mit tapasztalt szolnoki látogatása
Ú

„Elképzeléseinkrol, gyakorlati munkánkról szívesen beszámolunk
a magyarországi kisebbségek munkatársainak..."

kisebbség,    a    cigányság    problémái
iránt?

-  Egy  ilyen  látogatásnak  mir,dig  ket-

tős  célja  van.  Először  is,  élve  a  magyar-
országi  meghívással,  ki'váncsiak  voltunk
arra,  miként él ebben  a kelet-európai or-
szágban  a  cigány  kisebbség.  Milyen  le-
hetőségeik adódnak a munkához,, a tanu-
láshoz,  kultúrájuk  megőrzéséhez,  magá-
hoz   az   élethez.    Miután    a   kisebbség-
többség  problémája sok országTa jellem-

során?  Melyek a személyes benyomá-
sai   a   „Lungo   Drom"   szervezetréíl?
Változtatott-e,  módosu]t-e  va]amit  az
előzetes elképzelése?

-Több helyen is jártunk, számos roma

szervezettel     megismerkedtünk.    Mégis
meglepő volt, amit itt tapasztaltunk. Far-
kas  Flórián  nem  a gondok és problémák
felsorolására  helyezte   a  hangsúlyt,   ha-
nem a megoldás lehetőségeit kereste. El-
mondta`  mi  az  a  néhány  terület,  melynél
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gondok,  f.ennakadások   vannak.  Legfon-
tosabbnak  a  munkanélküliség  kezelését,
a  létminimum  alatt  élő  családok  segi`té-
sét,  a  riatalok  továbbtanulását  említette.
Ugyanakkor   tényekkel,   adatokkal,   cse-
lekvési   programok   bemutatásával   bizo-yeíst2:t=os]:erav:záezt,eba:ttfeoggáóp:::ékkéepnzyéésEá,;,

a   családsegítő   munkáról,   a   közhasznú
foglalkoztatásról  és  a  különféle  oktatási

programokról.  Külön  kiemelte  az eleset-
tekkel  való  foglalkozást,  valamint  az  át-
képző       tanfolyamok        hatékonyságát.
Mondhatnám.  ez az első olyan  hely,  ahol
nem  csak  panaszt  hallunk.  Számomra  is
úgy  tűnik,  egy  tenniakaró  csapat  képes
is cselekedni,  ha megvan  a kellő elszánt-
ság  és  akarat.

-  Mennyire  á[talános  ez  a  he]yzet?
Léteznek-e  hasonló  gondok  az  Egye-
sült Államokban  is?  Vagy ez egy sajá-
tos magyarországi jellemző?

-  Meglepő  volt  látni,  hogy  a  Cigány

Szociális  Központ  munkatársai   hasonló

problémákkal     kényszerü]nek     szembe-
nézni,    mint    nálunk.    Munkanélküliség,

J`` Iszegényedés,   alkoholizmus,   családok
széthullása.  És egyben  öröm  volt  látni,  a
megoldási  módok    hasonli'tanak  az  álta-
lunk jónak,  használhatónak  ítélt  formák-
ra.  Ez  ugyanis  nemcsak  Kelet-Európára

JÍ11:Tgzyő,e:e%taa!ilahgatoÉ:;eerst:,,avÁl|Ígiaoní

A „gyönyörű t.estvérek"

ugyanúgy  szembenéz ezekkel  a gondok-
kal    és    szintén    társadalmi    összefogás
szükséges  a  megoldáshoz.  Ezért  tetszik
ennek  a  szervezetnek  a  munkája,   mely
arra alapozódik,  miként segi'thetnek a ci-

gányok  saját  maguk,  önnön  sorsuk job-
bításán.  A  lényeg  ugyanis  itt  van  elrejt-

ve.    Egy    kisebbségnek
meg  kell  találnia azokat

- F,n mondom, príma ez az l,D !
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az     utakat,      módokat,
ahogy  magát  kiemelhe-
ti   a   hátrányos   helyzet-
ből.   Felkutatnia  azokat
avezeték;ket,akikképe-
sek      előre      vinni      az
ügyet.  És  szót  kell  érte-
niük    a    többség    azon
taüaival,  kik  készek  az
együttműködésre.  Ezen
áll  a  dolog.

-     Milyen     tapasz-
talatokat  adott  át  az
ittenieknek?     Talált-e
olyan       módszereket,
cselekedeteket, amiket
szívesen  átvesz,  haza-
visz?     Vannak-e     re-
ménytkeltő ]épések?

-  Számos  példát  tud-

nék      mondani`      amely
komoly  mértékben  mó-
dos i'totta.           jobbi'totta
eredeti         elképzelései-
met,   de   egyet   kiemel-
nék.  Az  LD  folyóiratot,
bárhol   is  jártunk,   min-
denütt      ismerték.      Bár
nyelvi        különbözőség
miatt   csupán   a   f.ormá-

ját`  szerkesztését  tudjuk

érzékelni,   tolmácsunk   elmondta,   tartal-

mában   is   kiegyensúlyozott.   Nemcsak  a

gondokról,  de  az  eredményekről  is  szól,
jövőt  mutatva  ezzel  az  olvasóinak.  Akik
között,   mint  megtudtuk,  jelentős  szám-
ban   vannak   a   többségi   társadalomhoz
tartozók.  A  szerkesztőség  is  vegyes  fel-
álli`tású,   ami   számunkra   azt   bizonyi'tja,
az  elői'télet  leküzdhető.   Ha  az  emberek
azt  keresik,  ami  összeköti  őket,  nem  pe-

dig,  ami  elválasztja,  akkor közeledés  ta-

pasztalható.     Nálunk,     az     Államokban
sem  volt  könnyű  eljutni  addig,  hogy  fe-
kete tévébemondók,  szi`nészek, énekesek
szerepeljenek  a televi'zióban.  De elértük.

Még  ma  is  komoly  tábora  van  a  megbé-
kélést   ellenzőknek`   tehát   nem   pihenhe-

tünk.   De  dolgoznunk   kell,   továbbra   is.

Ezért jött létre ez az út  is,  s az itt szerzett

tapasztalatainkat  minden  bizonnyal  oda-
haza hasznosíthatjuk.  A Lungo Drom el-
ismerésre   méltó   munkája  örömmel   tölt
el  minket.

- Valójában  mi]yennek  lát  bennün-
ket, magyarokat. Többséget, kisebbsé-
get, akik ebben a kis országban élnek?

-    Nagyon    kedvesek,    barátságosak,

nyilt   szi'vűek.   Bárhol  jártunk,   örömmel
fogadtak`  és   nyiltan   beszéltek  örömük-
ré;l,   bánatukról.   Bi'zom   benne,   hogyha
kialakul      a     közös      akaraton      alapuló

együttműködés`    hamar    leküzdhetik    a
meglévő   feszültségeket.   Csak   dolgozni

kell.   türelemmel`   megértéssel.   Amerika

is  így  békült  meg  önmagá\'al.

Csi]lei  Béla
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Dr. Pálfi Miklós,
a „Lungo Drom" jogásza

-ügyes-bajos dolga.i nemesFik qz.?9y_S_ZS:ű_
\        ,                  \               _\__   __--,

é;fióereknék, de -szervezeteknek is akac!nqT-b-gJ;I;;i.-iö-rié:hytudó, is.merő s_z.q kerT?.per t,phát
•ri-hdéhüit éikéi, -szívesen iáfo.ft jébarái.

A „Lungo Drom" jog_i..preblér!i.áihoz:
a f eiri'g;rÉió ügyeihei d-t.érvény útve,3ziői.b_?.n

j-á;áiós-szak-e.mb.€rt.t.alált,_arp9.gv.á.I,€S_Zt_olf
áiéi-n8Ík szeméiyében.  Dr.  Páifí Mi_kiés,.
a szövetség jogi előadója q mi.s.k,plci-szerezte diplomáját.

egyetemen

- Nem szokványos történet, hogy
egy  roma  fiatalember  sorra  végzi
iskoláit,  s  végül  egy jogi  diplomál
val  koronázza  meg  az  életművét.
Honnan a bátorság?

- Szó  sincs  még megkoronázásról,

hiszen  harmincöt  éves  vagyok  csu-

pán,  van  még  időm  és  lehetőségem
valódi   sikereket   elémi.   Ezt   mind-
Össze  a kezdeteknek  tartom.  A nagy
cél, a sikeres szakvizsga és még több
eredményes   jogi   párviadal,   termé-
szetesen  győzelemmel  tarkítva.  An-
nak   idején,   mikor   elkezdtem,   még
szó  sem  volt  arTól,  hogy  ilyen  sze-
rencsésen  végződik az ifjúkor.

- Való  igaz,  az  ember  gyermek-
korában rendőr, vagy mozdonyve-
zető szeretne lenni, nem pedig jog-
tanácsos.   Honnan   az   ötlet,   hogy
mégis be]evágott?

-   Kőműves   szakmunkásként   vé-

geztem   és   egy   ideig   sikerült   is   a
szakmában   elhelyezkednem.   Aztán
felvettek   a   tiszthelyettesi    iskolába.
így  katona  lettem.  Ott  érettségiztem
és dolgoztam egy  ideig. Majd vissza-
kerülvén   Szolnokra,   újra   a   fizikai
munka  várt.  De  nem bírtam  magam-
mal,    valami    mindig    afelé    hajtott,
hogy   ne   hagyjam   abba   a   tanulást.
Ehhez  persze  kellett  egy  nagy  adag

ó

szerencse    is.    Akkoriban    volt   egy
ilyen   lehetőség,   hogy   a   tehetséges
munkásfiatalok  előkészítő  tanfolya-
mon  vehettek  részt  és  a  felkészítés
után      felvételizhettek      egyetemre.
Megpróbáltam,  és  igaz,  elsőre  nem
sikerült  a  felvételi,  de  folytatván  a
tanulást,    másodjára    bekerültem    a
miskolci egyetem jogi karára. már az
elején   megmondták,   három   terület
közül   választhatunk.   A   műszaki,   a
közgazdasági  és  a jogi  pálya között.
Mivel  ez  utóbbi  számomra  megfele-
lőnek  látszott,  belevágtam.  Sikerült.
Nehéz volt, nem adták könnyen azt a

papírt,  de  megérte.  Rengeteg  fáradt-
sággal,   éjszakázással,  és   néha  még
magolással,   azaz   szó   szerinti   tanu-
lással járt,  de tudomásul  vettem.  Aki
valamit  el  akar  émi,  annak  sokmin-
den   másról   le   kell   mondania.   Szá-
momra  sem  volt  más  választás.  Ta-
nulni,  olvasni,  könyvtárakat  bújni  és
megintcsak  tanulni.  De  sikerült.

-  És  mit  szól  a  család,  a  bará-
tok, ismerősök? Ma még nem ter-
mészetes,   hogy   egy   roma   riatal
egyetemi  végzettséget  szerez,  bár
kezdetnek nem rossz.

-   Édesanyám,   sajnos,   korán   el-

hunyt,  így  ő  nem  lehetett  tanúja  en-
nek   a   küzdelemnek,   de   apám   és

nevelőanyám  megérte  a  sikeres  fel-
vételit.   Zenészként  élt,  dolgozott,   s
számára nem volt meglepő, hogy va-
laki tanul a családból. Testvéreim el-
fogadják,   bár   van,   aki   nem   tartja
okos  dc)lognak  ezt  a  beleölt  sok  fá-
radtságot,  küzdelmet.  Ismerősöknek,
barátoknak tetszik a dolog,  a fiatalo-
kat pedig folyamatosan biztatom, kö-
vessék   a   példámat.   Láthatják,   egy
roma  is  elérhet  ilyesmit  az  életben,
ha   elszánja   magát   rá.   Nem   igaz,
hogy  a  cigány  fiatalok  ne  lennének
ilyesmire  képesek.  Csak  akami  kell.      -
Ezért  feladata  minden  roma  vezető-Úu' 
nek,      választott      tisztségviselőnek,
hogy  törődjön  a  fiatalokkal.  Biztas-
sa,  támogassa őket  a tanulásra,  a to-
vábbtanulásra.      Az      értelmiségnek
nemcsak  szavakban,  de  tetteikben  is
mutatnia  kell  az  utat.   A  következő
utat,    amely    minden   cigány    fiatal
előtt  nyitva  kell,  hogy  álljon.  És  ha
lehet, segítenünk kell ezt az irányult-
ságot. Szép szóval,  anyagiakkal, pél-
damutatással.  Az  e]ső  lépés  a  legne-
hezebb. Nekem is az volt. Maradhat-
tam   volna   kőműves   is,   de   többre
vágytam.  Sikerült.  Másnak  miért  ne
sikerülne?

-  A  „Lungo  Drom"-nak  közel  \„

::ovsaz:.rvkzí:t:é:ö3Pz:ínz:;:;stteaí:Í:ú,
dek  az ügyes-bajos dolgok hálóza- 1'
ta. Ebbol milyen részt vállal fel?

-  Három  olyan  nagy  terület  van,

amellyel    mint   jogász    alaposabban
foglalkozom.   Az   első,   magának   a
szervezetnek  a  dolgaival,  a jogi  hát-
térrel,   megalapozottsággal,   a  folya-
matos munkák jogi támogatásáv.al. A
fiatal,   frissen   megalakuló   alapszer-
vezetek  jogi   tanácsadásától,   az  ön-
kormányzatok   jegyzőivel    folytatott
tárgyalásokon  át  egészen  a  különféle

programjaink    jogi    megalapozásáig
szinte  mindennel.  A politika, a straté-

gia és a rövid távú taktika kidolgozá- \'
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i,sa  a  szövetség  elnökének,  illetve  az

E=elnökségnek     a     feladata.     Nekem,
mindezek  jogi  hátterét  kell  megvilá-

Ugítanom,   tisztába  tennem.   Nem  kis

feladat,  de éppen  ez  az érdekes  ben-
ne.  Egy  sikeres tárgyalás után a rész-
letek  pontosítása,  a  végrehajtás  tör-
vényi   módjának   a   szabályozása,   a
különféle  buktatók  kikerülése,  ez  az

én  területem.  Van  aki  irtózik  ezektől
a   részletektől,   nem   szi'vesen  csinál-
ná.  Esténként  ``zakmai  könyveket ol-
vasgatok.   készülök   egy-egy   fontos
tárgyalásra.   Ujra  meg  újra  átrágom
magam  az  ügyön.  kcresem  a  megol-
dá``t`  Számomrii  cz  okoz  örömet.  Én
ilyen  vagyok.J

-  Nem  ,túlságosan  nagy  feladat
ez  egy  személynek?  Minden  ügyet
maga visz?

-   Nem.   0lyan   esetekben,   mikor

nagy  horderejű  dolgokról  van  szó,  a

jó  baráti   kapcsolatoknak  köszönhe-
iően,  megfelelő  szakvégzettségű  jo-

gászt  keresünk.  Onnantól  kezdve  az
már  a  speciális  feladatokra  szakoso-
dott  képviselő  dolga  a  további  teen-
dő.  De  közben  számomra  is  adódik
további  feladat.  A  nemrég  megnyilt
cigány  szociális  központ  bőven  ellát
munkával.   Minden   szerdán   délután

jogi tanácsadást tartunk ingyenesen a
rászorulóknak.  Ez  pesze  nem  azt je-
lenti,   hogy   perekben,   akár   válópe-
rekben  vagy  cgyéb ügyekben  .`zemé-
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lyes védelmet látok el.  Arról  van  szó,
hogy  az  egyszerű  emberek,  és  az  a
tapasztalat,  hogy  nehezen  igazodmk
el  a  folyamatosan  változó  világban.
Számukra az,  hogy  egy  ügyük  akadt
a   törvénnyel,   legyen   az   még   egy
egyszerű   örökösödési    ügy    is,   már
megfoghatatlan,    felfoghatatlan.    Ha
eljutnának  a  megfelelő jogi  szakem-
berhez,   már  sínen   volna  az   ügyük.
De  gyakorta  még  elindulni  sem  tud-
nak.  És  itt  lépek  be  én,  mint  a  „Lun-

go  Drom"  jogi   előadója.   Segítek   a
rászorulóknak  eligazodni  az  útvesz-
tőben.  Megfogalmazom  a  kérvényü-
ket,  a  szerződéseiket,  a  beadványai-
kat.   Adott   esetben   ügyvédet,   köz-

jegyzőt javaslok,  elmagyarázom  ?n-
nek  a  folyamatnak  a  lényegét,  útját.
A  tapasztalat  azt  mutatja,  az  aki  az
én ajánlásomra keresi meg a számára
fontos jogi  szakembert,  sikerrel  inté-
zi ügyét. És ez a legfontosabb.  Hogy
az emberek  ne  maradjanak  magukra.
Ne  érezzék,   hogy   velük   senki   sem
foglalkozik.  És  ez  különösen  fontos
a  cigányok   körében.   A  védelem,   a
segítség és a bizalom.

- Bmlítette  a  szakvizsgát.  Van-e
még más, nagymértékű terve?

-  Romaként,  kisebbségiként  nagy

várakozással    néztem   a   Kisebbségi
Törvény megalkotása elé. Ez komoly
és   súlyos   feladatokat   ró   ránk,  jogi
szakemberekre  is.  Ugyanakkor,  mint
a  szövetség  alelnöke,  nap  mint  nap
találkozom  olyan  problémákkal,  me-
lyek   orvoslása   halasztást   nem   tűr.
Ezért  hoztam  létre  egy   alapi'tványt,
ezen  belül  kisebbségi jogsegélyszol-

gálati   irodát,   mely   a  kisebbségi   lét
jogorvoslását  teszi   lehetővé.   Ell(ép-
zeléseink    szerint   itt   kaphatnak   ta-
nácsadást,   tájékoztatást   és  jogi   vé-
delmet    mindazok   a   személyek    é``
szervezetek,  akik  úgy  érzik,  kisebb-
ségi  mivoltuk  miatt kerültek hátrány-
ba.  Bár csodák  nincsenek, és a prob-
Iémák  egyik   napról  a  másikra  nem
oldódnak  meg,  mégis  bi'zom  abban,
valami  elkezdődött.  Ha  ebben  a  fo-
lyamatban  egy  kis  részem  nekem  is
lehet,  már nem  volt  hiába.  Családom
megér{ő.   Ncmrég   született   ki`sfiam
sok   örömet   oko7,   s7,ámomrí`.   mikor
végre  hazakerülök.

CS.  [!.
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Mérges-e aT;Mérges"?
KÜIönös szójátékot adományoz az utódoknak q

néphagyomány,  mikor olyan elnevezéseket Ö_rökít. át.,
mélynék jelentését jószerével már csak az idősebbek

értenek,  mégis szinte  mindenki használja.  lgy .ya_n _e_z F!Z
abonyi  ,,Mér-ges"  néwel is, hiszen az a jelentős fejlődés,
melyén a kőr-nyék átment,  alig hagyott valamit. a .keserű

emlékekből.  Ez az alföldi város,  a maga tlzenhatezres
lélekszámával ugyanúgy befogadta a cigánysí]got,
polgárainak tariva,  mint a környék.mqs telep.9lései.

Hélyet azonban csak az akkor még falu sz_élén., ,a
cegiédi Út jobb oidalán tudott biztosítani.  EZ. a..tény-magával hozta a szörnyű kőrülmé.nyek közötf,

dö-bbenetes lakásviszonyokban élő emberek
kilátástalanságának fokozódását. A végső döntés.q.

hatvanas években születeft, reményt nyújtva az eddigi
életformából kitörni vágyó cigányság számára.  Napjqink

helyzete mindenképben biztatóbb képet mutat már.
Kóté Lilla ennek járt nyomába.

A    történetírás    bővelkedik    értékelő,
helyzetelemző   megállapításokban.    Te-
mesközi      lstván      helytörténész,      az
„Abony-Mérgesi     cigánytelep"     tanul-
mányában  i'gy  i'r erről:

„A  cigányok   megtelepedése   Abony-
ban   a   XVIH.   századtól   állandónak   te-
kinthető.  A cigányok  a  magyar lakosság
között   szétszórtan    telepedtek    meg,    a

megerősödött  helyi   közigazgatás  azon-
ban  hamarosan  a  községen  kívülre  tele-

pi`tette őket. Az újjáépi'tés hőskorára em-
lékeztet   a   Ceglédi   út   és   a   Bicskei   út
mentén  elterülő  nagy  kubikgödör,  a  mai
Cigány-tó    laposa    és    az    úgynevezett
Marsli-lapos.   A   XVIII.   századi   várost
körülvevő  palánk  tövétől  kereken   1000
méterre,  a  mai  belterület  nyugati  pere-
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Itt  még ma is sok cigány család él

mére   kiteiepített   vályogverő   cigáryok  Q.`
leszármazottainak    negyede     ma    is    a
„Mérges".  Ezt régebben  Cigányfalvának
is  nevezték.  A század elején felépült,  tö-
megesen termelő nagy téglagyár munka-
nélkülivé tette a cigányság zömét. A har-
mincas  évek  végén  vált  lehetővé,  hogy
egy   cigánycsalád   itt   házat   épi`tsen.   A
negyvenes  évekre  ezért  már  több  mint
húsz  ház  állt.  Ezek a telepi  épületek  kis-
méretű,  vályogfalú,  hiányos cseréptetős,
sárral  tapasztott,  lécmennyezetű,  földes

Kökény Mihályné: -... nem is hagynám
el ezt a helyet semmi áron.

padlójú  viskók  voltak.1962 decemberé-
ben  végül   is  a  helyi  tanács  Végrehajtó
Biztottsága  döntése  alapján  megkezdő-  ,/
döw a probléma hatékony megoldása. Ez  ,*'Í

;o:,!:a:;.eTgéá:nty;:,:,:3.`geíkeííz:a#:;;:áaakk::ji
ja.'.

Napjainkra a helyzet gyökeresen meg-
változott.  Az  egykori  Cigány-tó  partján,
mely  azóta kiszáradt,  még  ma  is  sok  ci-

gánycsalád él, lakás és életkörülményeik
azonban jelentős  mértékben  megváltoz-
tak.    Nagyrészt    összkomfortos,    tiszta.
rendezett  házakban  élnek,  az  utat  taka-
ros  porták  szegélyezik.  Számos  nem  ci-

gány    család    is    itt    épített    magának.
együttélve  a  régebbi  ittlakókkal.  Az  ol-
csó  házhely,  a  közlekedés  megoldható-
sága  és  a  változások  lehetővé  tették  az
építkezést,   az  együtélést.   Kökény  Mi-
hályné, az egyik háztulajdonos erréíl  i'gy
beszél :
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A kövesút még á]om...

tBz:refeeíd:i:kaítoarni;tét:t.uAkn,n;skmiáreejT:
egy   magunk   épi`tette   vályogkunyhóban
kezdtünk   és   folyamatosan   gyarapodva

jutottunk  el  idáig.  Ma  szép  házunk  van,
ami  azt jelenti,  nem  is  hagynám  el  ezt  a
helyet   semmi   áron.   Számomra   az   élet
nem   hozott   könnyebbséget,   hiszen   hét
esztendős   korom   óta  gyermekparali'zis-
ben szenvedek.  Nehéz  volt a bejárás,  or-
voshoz  eljutás,  de  mégis  megvagyok.

-  A  család  hogyan  viselte  el  ezt  a
megpróbáltatást?

-Sokat segi'tettek.  A férjem  a malom-

ban  dolgozott,   az  ő  keresetéből   éltünk
mindannyian.       Gyermekeim       szépek,
egészségesek.  Mind  a  hat jól  van,  annak
ellenére,   hogy   kettőt   közülük  itthon,   a

ségek -esélyek  körét.  Gulyás lstvánné
szi'vesen  beszélt erről:

-  Öt  esztendeje  élünk  itt  a  „Mérge-
sen", és  bár nem  szeretünk  itt lakni,  nem
tehetünk  mást.  A  vágyak  és  a  lehetősé-

gek  nem  mindig  fedik  egymást.  Itt  kap-
tunk  telket,  lehetőséget.  Ennyi  pénzbíl
csak  itt  lehetett  építkezni.   Most  kész  a
ház, élünk,  megvagyunk.

- És mi]yen az együtté]és a  nem ci-

gányokkal ?
-Férjem  sem  cigány,  mégis jól  meg-

vagyunk. Ez a probléma igazából  nem is
érzékelhető.    Van    két   gyönyörű   kislá-
nyunk,  szépek,  egészségesek.  Ez  pedig
nagyon  fontos.

-  Milyenek  a  megélhetési  lehetősé-

gek? Van-e munka ?
-Sajnos,  ez  nem  a  leüobb.  Mi  arány-

lag  jól   élünk,  szép,   összkomfortos   há-
zunk  van,  de  a  pénz  mindig  kevés.  Fér-

jem  rendőr,  szereti  munkáját,  de  a  fize-
tés -gondolom, mint mindenkinek -ne-
•ki  is  kevés.  De jól  megvagyunk.  Bár azt

tudom,    sokan    munkanélküliek.    Nekik
kicsit  nehezebb.  Veszekedés  alig  van,  az

A „Mérges" melletti kis erdoben nyugszanak az egykorí cigánytelep régi lakói.

Gulyás  lstvánné:
- A vágyak és  a lehetőségek  nem mindig fedík egymást.
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Iakásban  szültem  meg.
Mindegyikr.ek   megél-
hetés    van    a    kezébe,
dolgos   munkások   let-
tek.    Becsületesek    és
ez  a  lényeg.

-   Jól   megvannak
itt  cigányok   és   nem
cigányok együtt?

-     Hála      lstennek,

nincs   gond,   probléma
de    még    egy    hangos
szó       sem.       Megva-

gyunk,    segi'tjük    egy-
mást,        beszélgetünk,

pletykálkodunk,
ahogy  azt  a  jó  szom-
szédok  szokták.

A   fiatalok   sem   lát-

ják  másként  a  lehető-

emberek  megpróbálnak együttélni.
A    „Mérges"    melletti     kis     erdőben

nyugszanak  az  egykori  cigánytelep. régi
lakói.   Ugyanakkor   a   mostaniak   is   in-

kább ide temetkeznek. Nagy az összetar-
tás, de hisz ez az élet egyik  legfontosabb
tani'tása.   A   megbékélés   és   a   szeretet.
Ahogy  Temesközi  lstván  i'rta  a  már em-
li`tett  kötetében :

„A  cigányokat  ma  még  ellen-
szenwel  nézőík  többsége,  ha  is-
merné  a  cigány   nép  történetét,
egykori  jogi,  gaz;dasági,  társda-
dalmi állapotukat és lehetőségei-
ket, mai állapotuk eredendő oka-
ít, nagyobb megértést tanúsítana
velük szemben."
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AZ EMBER  KÖTELESSÉGE  A TANULÁS

Korunk egyik legszembetűnőbb jelensége a civil szervezetek
megerősödése, számuk jelentős növekedése. A magára találó

társadalom önkifejező eszközeinek egyik kiváló módja az
öntevékeny művészeti csoportok, érdekvédelmi szövetségek,
kulturális szervezeteknek a létrehozása, tevékenységi formáik

markáns meghatározása. Ezek a közösségek nem csupán jelzik
a kívánságot egyfajta megnyilvánulásra, de sajátos eszközeikkel

komoly mértékben járulnak hozzá a demokrácia szabályainak
elsajáti'tásához. Az önerőből, alulról történő szerveződés, Iegyen

az bármilyen arculatú, jelzi azt az erőt és energiát,  mely a
társadalom többségében meglelhető. Szolnokon nemrég egy
országos feladatkörű szervezet, a „Művészeti és Művelődési
Szövetség" alakult meg,  három roma fiatal szervezésében.

Makula Zsol\ művészeti titkár erről i'gy beszél.

- Mint  fiatal  csapat,  még  csak  a  kez-
deteknél   tartunk.   Lassan   körvonalazó-
dik  az  a  művészeti  és  kulturális  terület,
melyben  tevékenykedni  kívánunk.  Meg-
alakulásunkat   az   az   igény   hozta  létre,
mely  elégedetlen  a  fennnálló  hivatalos
szervezetekkel,    a    merev    struktúrában
muködő    művelődési     intézményekkel.
Civil  szervezet,  amely  alapítványok  tá-
mogatásából  tartja  fenn  magát.  Ez  egy-
fajta  szi'nfolt  azon  a  palettán,  amely  a
mai   kulturális   életet  jelenti.   Ezzel   ter-
mészetesen   nem   a   meglévő   intézmé-
nyek   szükségességét,   munkájuk   haté-
konyságát   ki'vánom   bírálni,   hanem   in-
kább jelezni,  kiegészítésre,  felffissi'tésre
szorulnak.  Hárman  vagyunk  egyenlőre.
Lukács  Pál  elnök  és  Németh Flórián  al-
elnök,   akik   velem   együtt   elindi`tották
ezt  a  kezdeményezést.

-  Mitol  országos,  művészeti  és  mi-
tol  műve]ődési  ez a szövetség?

- Országos  abban  a  tekintetben,  hogy
nem  kötődünk  városokhoz,  megyehatá-
rokhoz.     Nekünk     ugyanolyan     fontos
megrendezni  egy  budapesti  művész  ki-
álli'tását   Kisújszálláson,   mint  egy   szol-
nokiét  Sopronban.  Nemzetközi  kapcso-
Iatainkat  most  kezdjük  kiépi'teni,  a  na-

pokban jártunk  Ausztriában  és  tárgyalá~
sokat  folytattunk  egy  festőművésszel  a
magyarországi   kiálli'tásáról.   De   ugyan-
akkor   már   több   nemzetközi   kapcsola-
tunk  is  létezik,  melyekbol  -  meggyőző-
désem  -,  nemcsak  a  hazai,  de  külön  ki-
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emelten  a  szolnoki  közönség  is  profitál-
hat.    Bár    nemrég    alakultunk,    néhány
eredményre   már   büszkék   lehetünk.   A
gyakorlat   az,    hogy    sorra   felkeressük
azokat   a    helyeket,    ahol    kiálli'tásokat,
hangversenyeket,     irodalmi-     költészeti
esteket rendezhetünk.  Ezzel  a  biztos  há-
lózattal   elérhetjük,   hogy   a   bennünket
felkereső   művészek   biztos   bemutatko-
zási   lehetőséghez  juthatnak.   Ugyanak-
kor él  a  másik terület,  a programszerve-
zés    is.    Kialakult   kapcsolataink   révén
szinte  bámilyen  megkeresésnek,  kérés-
nek  eleget  tudunk  tenni,  legyen  az  sza-
valóest,     kiállítás,     vagy    népi    hagyo-
mányőrző   bemutató.   T.   Varga   llona
festőművésznőnek  két  helyen,   Vésztőn
és   Kisújszálláson   rendeztünk   kiálli'tást.
Z.  Tóth  Ká]mán   és   Tyukodi   László
fafaragóknak   szintén   a   napokban   kez-
dődik     egy     bemutatójuk.     Ez     termé-
szetesen    egy    komoly    szervezőmunka
eredménye.  De ugyanakkor figyelmesen

járjuk  az  országot  és  nemegyszer  a  vé-
letlen  is  besegi't  abba,  hogy  művész  és
közönsége  egymásra  tdláljon.  Gyöngyö-
sön   járva,   megismerkedtem   két   fiatal
képzőművészeti   főiskolással.   Beszélge-
tésünket  tettek   követték,  és  hamarosan
megnyilik   a   divattervezői   anyagukból
összeállított   bemutató.   Ide  orgonaelőa-
dásokat    viszünk,    a    budapesti    Metró-
klubba  pedig  Endrei  László  költőnek  a
pódiumestjét.     Jászberénybe,     a     Lehel
Múzeumba  egy  ásvány-kiállítást  kértek.

m.ely  nagyszerű  lehetőség  lesz egy  szol-
noki  gyűjtőnek  a  bemutatkozásra.   Me-
gyei  körutat  szervezünk  Szabó  Kristóf
festőművésznek.  Van  dolgunk  tehát  bő-
Ven.

- Miután mindhárman cigány szári
mazásúak,  a   kérdező  óhatat]anul  is
arra  gondol,  művelődési  tevékenysé-
gük során e]sősorban romákat kíván-
nak támogatni. Mi igaz ebbol?

-  Jó  lenne  végre  leszámolni  azzal  a
téves  elképzeléssel,  amely  bőrük  szi'ne,
származásuk   és   egyéb   okok   miatt   kü-
lönbözteti   meg   az   embereket.   Mi,   ro-
mák,   meggyőződéssel   vallom,   semmi-
vel   sem   vagyunk  másfélébbek,   mint   a
többiek.  Ugyanúgy  képesek  vagyiink  a
jóra,  mint  a  helytelen  dolgokra  is.  Ezért
vállaltuk  fel  ezt  a  tevékenységet,  ezért
dolgozunk,  hogy  bizonyítsuk,  az  akar
és   a  kitartás   hatékony   munkára  képe
Ne  mindig  a  többségi   társadalom   pró-
báljon   segi'teni   rajtunk,   hanem    mi    is
`lépjünk  valamit.  Tiszteletre   méltó  az  a

jószándék,  ahogy  a  magyarság  egyrésze
a   megbékélésért,   az   együttélésért   har-
col,    segíti    a    cigányságot,    de    valljuk
meg,   magunknak   is   kell   tennünk   vala-
mit.  Ezért  munkánk  során  nemcsak  azt
ki'vánjuk  bizonyítani,  hogy  mi,  romák  is
képesek   vagyunk   komoly,   alkotó-szer-
vező  tevékenységre,  de  azt  is,  támogat-

juk  a jó  kezdeményezéseket.  A ho2zánk
forduló   tehetségeket   segi'tjük,   felkarol-

juk,   bemutatkozási   lehetőséget   biztosi'-
tunk  nekik.  Legyen  az cigány  vagy  nem
cigány.   Törekedni   kell   arra,   hogy   az
emberek  a  tehetség,  a  képesség  és  a tet-
tek  alapján  i'téljenek  meg  másokat,  nem

pedi  a  származásuk  miatt.
-  Vélhetően  az  európai  kuLtúrkör-

:é:n:yz:e:t:,e;n:z,:?iéab:oTmbTe:TÍ:en,i:főo:[eiro:,:É
egy  igen  különös  vallásnak,  a  Baha  i
vallásnak  a  híve.  Miért?

-   Soha   nem   voltam   templombajáró
ember,  bár  mindig  is  hittem  a  magasabb
szellemben.    Mikor    találkoztam    Baha-
ull'ah  mester  tani'tásaival,  úgy  éreztem`
megtaláltam   azt,   amit  mindig   is   keres-
tem.   Annak   ellenére,   hogy    valójában.
ha    értő    szemmel    közeledünk    ehhez,
megérthetjük,  nem  sokkal  különbözik  a
többi,   meglévő   tani'tástól.   A   Mester   a
múlt    század    elején.    Perzsiában   jelent
meg,   s  hi`rdette  tanait.   Azt   vallja,   Isten
csak   egy   van,   ki   megfelelő   idéb;ben   el-
küldi   prófét:iit   az   emberek   közé.   Ilyen    ,
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volt   Jézus,   Mohamed,   Buddha   is.   De
bizonyos   idő  elteltével   a   világ   fejlődé-
sének    megfelelően    szükség    v{m    egy
újabb  személyre,   ki  elmondhatja  az   is-
teni  szavakat.  Mi'g  Krisztus  nem  szolha-

%t;séagér?,ás=O`::`:zs::k::koér'őméFbee=eői

nem   tudott   -,   a   Mester   már   egységes
világról  beszélt.  Ki  tudja  -nem  szeret-
nék   messzire   szárnyalni   -,   de   lehet,   a
következő  próféta  már  a  kozmikus  egy-
ségről   beszélhet.   Nem   tudom.  Én   min-
denesetre  megtaláltam  azt  a  közösséget,
a  baha-it,  ahol  hitemnek  megfelelő  mó-
don  élhetek.

-  Roma  származásúként  egy  etni-
kai   kisebbség   tagja,   bahaiként   egy
va]]ási   kisebbségé.   Ugyanakkor  mű-
ve]ődésse]-ku]túrával,  azaz  egy   meg-
lehetősen   mostohán   kezelt   területtel
fog]a]kozik.    Nem    sok    ez    a   jóbó]?
Szándékosan  keresi  a  kihívásokat,  a
küzde]met?

-   A   Mester   tanításai    világosan    ki-

mondják,  aki  belép  a  közösségbe,  annak
nemcsak  a  szeretet,  a  megértés  és  a  tü-
relem   kell,   hogy   lényegévé   váljon,   ha-
nem  a  tudás  iránti  tisztelet  is.  A  baha-i
hívőknek     mindennap     tanulniuk     kell,
nem   véletlen   az   a   sok   Nobel-di'jas   és

más   kitüntetéssel   rendelkező   tudós   kö-
zöttünk.      Mivel      nincsenek      papjaink,
nincs   mód  a  dogmatizmusra,  szabadon
tanulhatunk,  haladhatunk  előre.  Magam
is   érettségire   készülök,   és   utána   irány
az  egyetem.  Feladatunk  a  világban  a  ha-
ladás.   Nem  á]Ihatunk   meg,   nincs  vissza-
térés.  Mikor romaként a megbékélésről  és
az  együttélésről  szólok`  ugyanezt  teszem.
És  ezért vállaltam  a  művelődést,  a  mú'vé-
szetek  támogatását,  mert  hiszem,  az  em-
berek  a tudás  és  a  művelődés által  válhat-
nak  összetettebb,   nyiltabb   személyiségé.
Ezért  tanulok,  és  tanítok  egyszerre.

CS.  8.

PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN
Mikor    az    ember    megbotlik,    első

mozdulata   nem   az   egyensúly   vissza-
szerzésére  irányul,  nem  a  logikus  cse-
lekedet  az,  ami   bekövetkezik.   A  kéz-
nyújtás   mozdulata  az.   Valamiféle   ka-

paszkodó   után,   mint   a   gyermek,   aki
kiságyában   fekve  játékosan   odanyúj-
tott  ujjainkba  kap,  és ,megragadva  azt,
megpróbál    felülni.    Erzi,    segítséggel
könnyebb  lesz.  Egy  kis  erőlködés,  egy
kis  igyekezet,  és  kapaszkodó  -  i`gy  si-
kerülhet  minden.

Hányszor  gondolunk  erre  a  támasz-
ra  életünk  során?  Hányszor  hitetjük  el
magunkkal,  ha  volna  egy  kapaszkodó`
talán  sikerül?  Egy  kis  kölcsön,  rokoni
segítség,    baráti    gesztus,    vagy    akár
csupán   egy  jó   szó,   és   máris   minden
megy   a   kijelölt,   eltervezett,   megvá-
lasztott    úton.    Oly    kevéssé    vagyunk
magabiztosak  saját  erőnkben,  hiszünk
kitartásunkban,     hiszünk     lehetősége-
inkben,   hogy   nem   csoda,   ha   mindig
másban  keressük  a  megoldás  kulcsát.
És  a  kor,    ez  a  kegyetlen,  erkö]csöket
és   értékeket   semmivé   zúzó   ezredvég
csak  még  jobban  sugallja  nekünk,  az
ember halandóságát és gyengeségét.  A
ránk  zúduló  hi'ráradat  pedig  eltapossa
a   szeretetről,    a   megértésréfl,   együtt-
érzésréfl  alkotott  fogalmainkat.  Mintha
a    világ    tudatosan    törekedne    önnöh
maga   megalázására,   a   hit   a   szeretet
megcsúfolására,    a    megértés    lehetet-
lenné  tételére.  Mintha  kimerültek  vol-
na  azok  az  erkölcsi  tartalékok,  melyek

Tegmutatták   a   bajból   kivezető   utat.
Es   semmivé   váltak   azok   a   kapszko-
dók.  ame]yek  segi`tséget  adtak  emberi
viszonyaink  ördögi   labirintusában   va-
ló  eligazodásra.

Idegengyílölet`  szegénység,  kitaszí-
tottság  és  háború  -  ez jellemzi  korun-

kat.   Erőszak,   békétlenség   és   közöny.
A  televízió   csupán   villanásnyit   sugá-
roz  a  harcokról,  hiszen  elteltünk  vele.
Kambodzsa,    Palesztina,    Szomália    -
mint  valami  távoli  mesevilág jelentke-
zik,   azt   hitetvén,   talán   nem   is   igaz,
ami  ott  történik.  És  Ruandában,  ebben
a  kicsi  afrikai  országban  félmillió  em-
bert     öltek     meg     nyiltan-bevallottan
azért,   mert   más   nemzetiséghez  tarto-
zik.  A  világszervezet  pedig  felháboro-
dik,  szigorúan  felemeli  ujját,  s  megfe-
nyegeti  a  rosszalkodókat.  Ennyi.

Németországban      törökök      halnak
meg  származásuk  miatt,  Törökország-
ban   kurdok,  Romániában   pedig  cigá-
nyok.   És   a   világ   hallgat,   mintha   ez
életünk    szerves    részévé    vált    volna.
Krisztus  után  kétezer évvel  az  erőszak
itt   van   közöttünk,  s   mi   szemérmesen
hal]gatunk,  mint  valami  családszégye-
ne  dologról.  Nem  viseljük  el  a  mássá-

got,   nem   tetszik   az  együttélés  jelsza-
va.   A   tolerancia,   mint   valami   csoda-
madár  lebeg  a  fejünk  felett,  mi  pedig
csupán    csodálkozunk    rajta,    ahelyett,
hogy  köszöntenénk.

Valljuk,   hangoztatjuk:   nem   gytflöl-

jük  az  idegeneket!  Örömmel  fogadjuk
őket,  kényelmes  szállodákban  helyez-
7.ük  el  a  hozzánk  igyekvoket,  büszkél-
kedünk     nekik     városaink,     földjeink
szépségével,   vizeink  hú's   voltával.   Ha
van   elég   pénzük,   hogy   megfizessék
mindezt   !!'

Nem    félünk    a    vallásuktók,    bőrük
szi'nété;l`       szokásaiktól,       tiszteletben
tartjuk  méltóságukat  és  ki'váncsian  ér-
deklődünk   is   iránta.   Csak   a  sz.egény-
séget  gyűlöljük.  De  azt  nagyon.  Mély-
ségesen  megráznak  minket  azok  a  ké-

pek,   melyeket  a  világról   látunk.   Ki   is
kapcsoljuk    a    készüléket.    Elborzaszt

minket   a   szegénység       látványa.    Ha
meáelenik  városainkban  hatósági  fel-
lépéssel,     rohamcsapatokkal,     öntevé-
keny    ifjak    akcióival    számoljuk    fel.
Űzleteink    kirakatába    bámulunk,    ha
rongyos  kéregetők  mellénk  émek.   És
mindenki   büszke,  ha  nála  szegényeb-
bet  lát,  mert  úgy  véli,  ennél  még  ő  is
többre jutott.

Nem   vagyunk  cinikusak,   csak   sze-
retnénk    megvédeni    azt,    amink    van.
Azt  a   keveset,   mert   ha   nem   védjük,
menthetetlenül  lesüllyedünk  oda,  ahol
már csak  a  szegénység  van.  És  semmi
más.   Azt,  aki   istállóban  jött  a  világra
és jászolba fektették, csak  azért  üldöz-
zük,   mert   félünk   attól,   hogy   majd   a
mi   gyerekeink   is   istállóban   születnek
meg.  Ahogy  az  i'rás  mondja:   ,,...  amit
megcselekedtetek  eggyel  az  én  legki-
sebb    atyámfiai    közül,    azt    énvelem
cselekedtétek  meg..."

És mi  követjük a parancsot.  Ezt tesz-
szük   a   szegényekkel,   mert   a   világon
az  a  legkisebb,  akinek  nincs  pénze.

De  azért  tudjuk,  ez  valahol  nincsen

jól.  Érez7.ük,  ez  így  nem  helyes.  Még
nem    tudjuk,    hol    az   a    kapaszkodó,
amely  a  segítő  kezct  megadja.  De  bi'-
zunk    benne,    előt)b-utóbb    elérkezik.
Az   élet   éppen   attól    szép,   hogy   ezt
mindenkinek    magától    kell    megtalál-
nia.   És  érdemes   keresni,   mert  az  idő
hamar  elszáll.  Az  idő,  amely  a  legbe-
csesebb   ajándék,   amelyet   az   ember
annál  biztosabban  veszi`t  el,  minél job-
ban   keresi,   minél    izgatottabban   haj-
szolja.    Ki    kell    mondanunk:    az    idő
múlik.   Tennünk   kell   valamit,   kapasz-
kodóval,   vqgy   ané]kül.   Pünkösd   nap-

ján,  húsvét  után  50  nappal,  aratási  há-
laadó   ünnepen.  a  Szentlélek  eljövete-
lének  napján  talán  erre  is  gondolnunk
kellene.   Tudjuk,   az   igazság   szabaddá
tesz...

csébé
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ELETKEZDESHEZ
Száz állami gondozott támogaTása

Eletük foncsorozott, olykor felcicomázott törött
tükörcserép,  mert valójában egyikük sem engedi, hogy

feltáruljon énjük a teljes valóságában. Titkukat
megőrzik, s csak a legbeavatottabbak előtt lebbentik fel
fiatal életük egy-egy tükördarabkáját, s ha türelmed van,
s valamelyikük bizalmába fogad, akkor áll össze a kép,
s láthatod meg születésének, magára hagyottságának,

elvetettségének vagy megtal,áltatásának és
felcseperedésének drámáját. Am vigyázz, mert

anonimok ők, az állami gondozottak,
s ne kérdezd, ne ki'váncsiskodj az iránt,  ki szülte a

világra,  ismeri-e az édest, mert elszomori'tó,
megdöbbentő,

de legtöbb esetben elutasi'tó választ kaphatsz.
Lelkükbe gázolhatsz, újabb sebeket ejthetsz, amelyeket

Két   napja,   tizenöt-tizenhatodik  órája
hallgatom,  figyelem  a  percekbe  sűri'tett
drámákat.   Tizenegynéhányan   ülünk   a
hosszú   asztal   mellett   az   igazgatóiban.
Száz  -  kimondani  is  sok  -  állami  gon-
dozott,  foleg  cigány  fiatal  életkezdésé-
hez   igyekszik   legjobb   lelkiismerete,   s
főleg  a  pénzszabta  határokon  belül  se-
gi'tséget     nyújtani,     mentőövet     dobni.
Legfoképpen  Együd  Jánosnak,  a  Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg   Megyei   Gyermek

á;,IfiáúiáJgeYégő:náéez:toÉá:igkautsójínóaásí€:
kitalálója,  s  alkalmazója  hazánkban.

Már  a  negyedik-ötödik  órában  az  jár
a  fejemben,   honnan  ismeri   szinte  név-
szerint  a  tizenéves  kamaszokat,  a holló-
fekete    hajú,    szomorú    tekintetű   lány-
anyákat,       a      megregulázottakat,      az
Aszódról   „szabadultat",   a  két  hónapos
koruktól       nevelőszülék;knél       katonale-
génnyé  cseperedetteket,   vagy   a  leendő
menyasszonyt  Zs.-t,  a  szőke  szépséget.
S    amikor    a    bizottság    véleményének
meghallgatása  után  dönt:  ,javaslom  ad-
juk  meg  X-nek  a  házvásárláshoz  segi't-
ségképpen  a  maximális  250  ezer  forin-
tot,"  azon  morfondi'rozok,  honnan  tudja
van-e  még  a GYIvl  kasszájában,  és  fő-
leg  mennyi!

Elnézést  a  hasonlatért,  de  gondolata-
imban   azt   ki`vánom,   mint   a   pusztában
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járt  Krisztusnak,  aki  arra  kérte  tanítvá-
nyait,  hogy  etessék  meg  az éhező népet.
A      tanítv.ányok       így       panaszkodtak:
„Urunk!   Ot   kenyerünk   és   két   halunk
van."  Krisztus  az  ég  felé  emelte  tekin-
tetét,   megszapori'totta   a   kenyeret,   s   öt
ezer  ember  lakott jól  úgy,  hogy  még  öt
kosárral  szedtek  össze  maradékot  tanít-
ványai.

Együd  János,  sajnos,  nem  csodatevő.
Am  az  életkezdési  támogatást  odai'télő
bizottság  sem.  Az igazgató tájékozatatá-
sa  szerint  költségvetésükbLffl  mintegy  6
millió  fordítható  egyelőre  e  kis  hajótö-
röttek életkezdésére.  Noha reménykedik
-   nem   a   csodában,   hanem   az  önkor-
mányzat  megértő,   segítő  szándékában!
-  hogy  ez  az  összeg  növelhető  még  év
végéig.  S  akkor  azok  a  fiatalok  is  meg-
kapják  a  megszavazott,  de  pénz  hiányá-
ban május  2-án és 4-én csek beígért, ja-
vasolt, de jogos összeget.  Es ezt ok tud-
ják,  számi'tanak  rá.  S jelentkeznek  is  ér-
te!

Zsong  a  hűvös  folyosó.  A  falak  mel-
lett  két oldalt székeken  a sarokban  fote-
lokban  ülnek.  Ide  pólyásokkal,  karonü-
lőkkel  vagy  tipegő  pujákkal  érkeznek  a
fiatal   mamák,   ki-ki   élettársát  is  hozza
magával.    Az   emeleten   az   előadóival
szemben   szendvicsekkel,   üdi'tővel   ten'~
tett  asztal.  Aki  éhesen  érkezik,  harap,  a

szomjazók  isznak.  Figyelmük  főképpen
azokra    irányul,    akik    maguk    mögött
hagyják  az  igazgatóit.  Ha  azt  látják  mo-
solyog,   derűs,   már   nem   is   kérdezik.
Szerencsével j árt.

R.  Attila  vékony  fiú.  Látszik  arcán,
szemén   a   Tnegszeppentség,    s   amikor
lldikó  „néni"  -  aki   valamennyiükrol
szinte  a  legttöbbet  tudja!  -  kéri,  mesél-
jen   életérol,   kissé   megkönnyebbül,   de
az   asztal   körül   ülok   lelke   elnehezül.
Nehéz   életébol   egy   mondatot   idézek
csupán:  „Szociális  munkások  segítenek,
hajléktalan   szállón   élek,   s   ott   vagyok
fűtő,  ezért  kapok  kaját."  Döntés:  lakás-
vásárlásához  180  ezer  forint támogatás.
K.  Sándor olyan,  mint egy  filmszínész.
Át  is  vágták,  s  reménykedett  is,  hogy

Í::t31kdrreólaie%:iehcesüa:é:oává%eagnfe;:sdt,€
Elárulja,  hogy az apja - úgy  tudja -he-
gedült,   sőt   zongorázott   is.   Lerí   róla,
hogy`  cigány.   Kitárulkozása   után   me-
részkedek rákérdezni.  Bizonytalanul  vá-
laszol.   Inkább   nem   vallja,   mint   igen.
Identitászavarral  küzd.  Megnyerte  a  bi-
zottságot.   Belopta   magát   a   szívekbe.
Pedig  ha  tudnák!   M.  Zsuzsa  a  bizott-
ságban   a  gondozottakat   képviselő  csi-
nos  lány  súgja,  ő  tudja,  hogy  amíg  itt
élt   Ny.-ben   sokszor   tört,   zúzott,   nem
bírtak  vele.  Most  olyan,  mint  a  kezes-
bárány.   Szerény,   meggondolt,   komoly
fiatal   ember   lett.   Kiváló   nevelőszülei
vannak.   Megkapta   a   kért   támogatást.
Megköszöni,  s  mosolyogva  távozik.

L. J. törékeny  lányka egy  idősebb úr-
ral  érkezik.  Kiderül  együtt  élnek,  össze
akamak házasodni,  s a leendő férjtol kí-
vánják   megvásárolni   a   lakást.   Nehéz

E:::n:Zií:e:ig3top,izhoottgsyágj.á:1adiÉgriinán::':L
mát, de azért bútorvásárlásra megkapják
a  100  ezret.  P.  J.  a jövőjét  tervező  fia-
talember  tervrajzzal  érkezett,  s  kétszin-
tes  lakást óhajt építeni.  Spórolt pénze  is
van  kb.   100  ezer.  Összedugja  a  fejét  a
bizottság,  s  János  okos  tanácsokkal  tá-
vozik,  s  egyelőre  az  alsó  szintet  építteti
meg.  Ezt  maximális  összeggel  támogat-
ja  a bizottság  és  az  „apa",  János  bácsi.

N.  L.  és  élettársa  két  gyerekkel  hol
itt,  hol  ott  lakik.  Munkanélküliek, jöve-
delempótlóból   tengetik  magukat.  N.  L.
állami   gondozottként   élte   meg   a    18.
évét!   Megjárta   Budapestet,   Tyukodot,
Berkeszt,    Mátészalkát,    Nyíregyházát,
Székesfehérvárt.   Gyors   lakáshoz  jutta-
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tás  a cél.  H.  Kata]in ölében  kislányával
foglal  helyet  a  hosszú  asztal  egyik  vé-

génél.    Ott   ülök    mellette.    Szendvicset
adok   a   picinek.   Majszolja,   nyűgöskö-
dik,  miközben  anyjából  ömlik  a panasz.
„Négy  gyermekem  nevelem  élettársam-
mal    együtt   T.-ben.    0lyan    helyen    la-
kunk,  hogy  éjszaka  is  fenn  kell  lennem,
nehogy  az  egerek,  patkányok  kikezdjék
a   gyerekeket.   Ha   panaszra   megyek,   a

polgámester  azzal  utasi't  el,  hagyjam  őt
V`  bék-én."  Rengeteg  kedvezmény járna  H.

~ Katalinnak,   ha   a   polgármesteri   hivatal
lelkiismeretesen  intézné  ügyünket  -  ál-
lapi'tja  meg  a  bizottság.

Facsarodik  a  szi'v,  fátyolossá  válnak  a
szemek,   s  az   igazgató   kijelenti:   sürgő-
sen    lakást    kell     venni     nekik.     Katika
mondja  is,  ki  van  nézve  egy  ház  a  ma-

gyar  soron,  csak  oda  meg  nem  akarják
befogadni   őket.   Mi   lesz   H.   Katalinnal
és  családjával?  V.  M.  és  élettársa  a  LA-
ÉT   albérlok   házában   „laknak".   „Arra
vágyunk,   hogy   legyen   bútorunk`   mert

j5lenleg  földön,  egy  szivacson  alszunk.
Agy,  asztal,  székek  kellenének, jó  lenne
egy   könyvespolc   is   meg  hűtőszekrény`
mosógép."   Gyűjtik  a  pénzt,   már  a  ka-
matokkal    együtt    a    számlájukon    204

ezer  forint   van,   s   a  GYIvl  gondozza.
Ám   a   lakásuk   berendezésében   segi'te-
nek.

Ujabb  bonyolult  eset  kerül  a  bizottság
elé.  H.  Berta  örömmel  újságolja.  hogy
Gy.-ben   nézett   lakást,   meg   is   felelne,
csak  úgy  tudja,  hogy  nyolc  tulajdonosa
van  a  falusi  háznak.  Ildikó  „néninek"  és
a   műszakiaknak,   jogásznak   újabb   ke-
mény  lecke.  De  meg  kell  oldani!

Egy-egy   gondsorozat   rátelepszik   az
emberre.  s  ha  segi'teni  akar,  akkor  teljes
szi'vvel-lélekkel   azonosulnia   kell   e   fia-
talok  sorsával,  jövőjével,  és  szinte  fel-
üdülés,  ha  olyan  valaki  tárja  fel  magát,
tárulkozik  ki,  aki  si'nen  van.  F.  Csaba  a
tisztán   és  elegánsan   öltözött  fiatal  em-
bert    10    éve    nevelőszülők    nevelik,    a
Kossuth       Gimnáziumban       hamarosan
érettségizik,    esztergályos    szakmunkás,
vizsgázott      gépkocsivezetésból.      Saját
erőből   és   árvaellátásból    1   millió   forint
inegtakarított  pénze  van.  Igényelnek  ré-
szére    önkormányzati    támogatást.    Egy
mondatnyi   vallomás:    „Apáin   meghalt,
nem  ismertem.  Anyámat  két  éve  próbá-
lom  keresni!"

Sápadtan    foglal    helyet    J.    Cecilia.
Anyja   (mindig   a   nevelőanya   értendő)
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pohárba  hozza  a  vizet,  s   i'gy  ki`séri   be.
Rosszul   lehet,   cukor   beteg,   inzulinoz-
zák.   Csinos,   szép   teremtés.    Lakáshoz

juttatja  a  bizottság,   öröklött  házhoz.   A
GYIvl    fizeti    ki    helyette    az    OTP-t.
Örömmel     távoznak.     A    vékonyka    P.
Margitka     helyett     a     kedves,     szere-
tetteljes   nevelőanyuka  beszél.   „Ő   a  mi

gyermekünk.    Édesanyának   szólít.    Tet-
szenek    tudni,    milyen    érzés    ez?!    -    s
zsebkendővel  törölgeti  a  szemét.  -  Ná-
lunk  mindenkinek  helye   van   az  asztal-
nál.   Margitka  biztonságban   él   nálunk."

Olvasni  róluk  a  kölcsönös  szeretetet,  az
elégedettséget.      S      csak      természetes,
hogy  a  bútorvásárláshoz   150  ezer  forint
támogatást  egyöntetűen   megszavazza  a
bizottság.

H.   Judit   alig    24   éves,    gyomorfe-
kéllyel  százalékolták  le,  lába  érszűküle-

tes.  Nevelőapja  nyugdi'jából   élnek.   Bú-
tor  felúji'tására   kértek   150   ezret.   Meg-
kapja.     Cs.     Gizella    igyekszik     vissza
munkahelyére.   Előre   veszik.   A  kért  tá-
mogatást  jogosnak   találják.   V.   Etelka
si'rva,   reszketve  érkezett,   nem  tud  szó-
hoz jutni,  s  amikor  végre  megnyugszik,
már  azt  is  megtudja,  lakást  néznek  ré-
szére.   S   néhány   pillanat   múlva   fe]szá-
radnak  könnyei  is.  J.  Klára  is  azért  pa-
naszkodik,     hiába     néztek     D.     község
egyik  utcájában  eladó  házat,  nem  enge-
dik    őket    oda,    mert    cigányok!    Ilyen
helyzetben,  hogyan  tud  segi'teni  a  GYI-
VI,  az  empatikus  igazgató,  s  lldi  néni?

Üdeség    árad    Zsuzsikáb.ól.    Csihos,
elegánsan    öltözött,    s    bár   a    bizottság
még   nem   ismeri,   Együd   János   nevén
szóli'tja,   s   azt   tudakolja,   mikor   mehe-
tünk  az  esküvőre,  a  lakodalomba?  S  ez
is    kiderül.    S    csak   természetes,    hogy
Zsuzsika   maximális   segi'tséget   kap   új
élete  indulásához,  a  család  alapításához.

Száz  élethajó  törött  sorsából  villantot-
tunk    fel    sorstöredékeket,    az    ámyol-
dalakat,  s  igyekeztünk  bizonyítani:  ők  a
mi  gyermekeink,  nekünk  kötelességünk

gondoskodni   róluk.   S   jó   volt   látni   és
tudni  azt,  hogy  e  kimeri'tő,   mintegy   ti-
zenhat    órás    együttgondolkodás    során
volt  türelem,  megértés,  empátia,  és  sen-
ki    nem    sajnálta   az    idejét,    energiáját.
Ugy  segített, ahogyan  tudott.  Ujra és új-
ra  meghallgatta  a  fiatalokat,  a  felügye-
lőket,  nevelőszülőket,  szakértőket.  Mert
segíteni  akartak.

Száz  fiatal  önálló  életet  kezdő  állami

gondozottban   erősödött   a  remény.   Van
kihez,  van  hová  bizalommal  fordulniuk.
Nemcsak    meghallgatásra    ta]álnak`    ha
kell,  fogják  a  kezüket  is!

Farkas Kálmán

13
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„Adhat lsten gyémántot, ezüstpalotát, csak egyet nem
adhat  kétszer:  Édesanyát"  -  foglalta  az  ismert  idézetet
anyák napi bevezetőjébe Karászi Ju]ianna a karcagi ka-
tolikus templomban megtartott ünnepségen.

A mise és Julianna köszöntője után a keresztény óvo-
dacsoport picinyei adtak ünnepi műsort. Verset mondtak,
énekeltek. A templomot elárosztotta angyali hangjuk, ra-
gyogó szemük szeretetet árasztó fénye. A szülolc az első
sorokban, könnyes szemmel fogadták gyermekeik műso-
rát. Ahogy elnéztem, a ,kívülállók"  sem maradtak érzé-
ketlenek. Jó magam sem.

A műsor végén az apróságok virággal köszöntötték a
jelenlévő  édesanyákat,  nagymamákat.  Mindenkinek ju-
tott a csokrokból.

Zavaros   világunkban   talán  egyetlen   dolog   az,   ami
megvédi a gyermekeket, és ez a szeretet. Reméljük soha
nem fogy el.

-kóté-

I:UNGO  DHOM"            igo4. MÁJ;NS
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Szi`ves   invitálásnak   tettem   eleget   a
minap.   Fehér  asztal   me]Ietti   elmélke-
désre,  beszélgetésre,  információ  cseré-
re  hi'vott  meg  egy  nagyon  kedves,  az
ügyünkért    mindig   tenni    kész   csinos
hölgy   társaságában   Bíró  András,   az
Autonómia       Alapi'tvány       ügyvezető
igazgatója,  neki  eddig  is  nagyon  sokat
köszönhetnek    egyes,     arra    érdemes
szervezeteink,      mert      hozzásegi'tette
óket  ahhoz,   hogy   ne  csupán   gyiitacs

pénzhez jussanak  az  Alapítvány  e  ne-
mes  célt szolgáló  keretéból,  hanem  hi-
telek   biztosi'tásával   a   mondás   szerint
nem  csupán  halat,  hanem  hálót  nyúj-
tott  a  cigányoknak,  hogy   a  jóvő  ala-

pozására  is  gondolhassanak.
Igy  lett  példaértékű  a  szatmárcsekei

cigányok  összefogása,  s  országosan  is

jó   hi`rértékű   a    nagycserkeszi    romák
dinnye    és    zöldségtermesztése.    Nem
nehéz  elképzelni,  hogy  ismét  a  segi`tés
szándékának     reményében     készülőd-
tem  a  találkozóra  Bi'ró  Andrással.  És
nemhogy  nem  csalatkoztam,  de  remé-
nyeimet   felülmúlva  olyan   ki'sérlet  le-
hetőségét  vázolta  fel  előttünk,  amely,
ha  eredménnyel  jár  -s  miért  ne  sike-
rülne?!    -    bizonyító    erő   lehet   arra,
hogy  igenis  a  cigányság  megtani'tható
a  földművelésre,  ha  megkapja  a  bizal-
mat,   s   főleg   a   tulajdonlás   jogát   is!

Mert  ez  a  lényeg!  Tulajdonossá,  s  ez-
zel  polgárrá  tenni  saját  embersége jo-
gán,  segi'tséggel  hazánk  legelmaradot-
tabb,   legnagyobb  lélekszámú  nemzeti
kisebbségét.  Ez  nem  kerülhető  meg!

Programokban   talán,   de   valójában
senki    nem    gondolt    komolyan    arra`
hogy   földhöz   kellene  juttatni   e   pária
népét.  Nem  keresem  az  okát,  de  min-
denesetre  nemes  gesztus,  hogy  az  Au-
tonómia  Alapi'tvány  eljutott  a  felisme-
résig.  Bi'ró András,  az  ügyvezető igaz-

gató    elmondta:    ki'sérletképpen    me-
gyénk   valamclyik   arra   alkalmas   ci-
gány  szervezetének  földeket  vásárolna
az  Alapítvány.   Saját  nevére  i'ratná.  E
föld  megművelésére  a  cigány  szerve-
zet   hivatalosan   szerződést   kötne   ci-

gány  családokkal.   Amennyiben  a  fel-
tételeknek    megfelelnek,    úgy    két-há-
rom  év  múlva  az  Autonómia  Alapi't-
vány   a  tulajdonjogot  a  cigány   csalá-
dokra  ruházza,  minden  ellenszolgálta-
tás  nélkül.

Felcsillant  a  szemem,  nem  akartam
hinni   a   fülemnek,   kértem   Bi'ró   And-
rást,   ismételje   meg   mindazt,   amit   az
imént  mondott.  S  az  Alapi`tvány  ügy-
vezető, igazgatója  megerősi'tette  i'gére-
tét.      Erthető,     rögvest     intézkedtem.
Őszintén   szólva   elsősorban   az   öreg
Danóra,    a    tiszabecsi    szervezetünk

tsz-tag    elnökére    gondoltam,    akinek
vérében   van   a   földművelés,   az   tíllat-
{artás`  a  paraszti  munka.   Hívtcim   tele-

Í`onon   Balogh   Sándort,   a   becsi   pt)l-

gármiestert.   „Mit   szólsz   e   lehetőség-
hez?"  Megörült,  s  ma  már  ott  tartunk,
hogy  az  öreg  Danó  Bertivel  együtt  el-
indultak    földvásárlási    ügyben,    s    re-
mélhetőleg   hamarosan   kiderül,   hány
hold,  mennyi  koronaértékben  vásárol-
ható,  s  kik  azok  a  cigánycsaládok  Ti-
szabecsen,.  akik   hajlandók   rész,tvenni
e   ki'sérletben    úgy,    hogy    néhány   év
múlva  a  saját  maguk  által  művelt  föld
tulajdonosaivá  váljanak.

Ki'sérletet  emli'tett  Bíró  András.  Er-
rő]   szóltam   én   is.   A   nagy   lehetőség
bukást   is   rejteget.   Ha   a   tiszabecsiek
összefognak,  és  akamják  a  sikert,  a  ku-
darc elkerülhető.  Most az öreg  Danón,
a  polgármester  Balogh  Sándoron  és  a
többin  van  a  világ  szeme.  És  ez  nem
túlzás.  Mert  Bíró  András,  az  igazgató
előreveti'tette   beszélgetésünk  során:   e
szabolcsi   ki`sérlettől   függ,   hogy   me-

gyénken   túl,   elsősorban   Szolnok   me-
gyében  hasonló  módon juttassák  föld-
tulajdonhoz  e:sősorban  a  cigány  szer-
vezeteket,  majd  példamutatásukként  a
cigány  családokat.

Farkas Kálmán

-   ROMA  TUSA  -
Hagyomány  már,  hogy  az   1848-49-

es  forradalom  és  szabadságharcra  em-
lékezve  rendezik  meg  Nyi'regyházán  a
Roma  tusát.  Idén  erre  április  28-án  és
29-én  került  sor.  Most,  a  hamadik  al-
kalommal   is   a   házigazda   szerepét   a
13.   számú,   Huszár-telepi   (cigány)   is-
kola   vállalta   el,    s    látta   vendégül    a
mintegy   200   cigány   kisdiákot,   peda-

gógusokat,   akik  a  város   iskoláit  kép-
viselték.

A  Roma  tusa  három   részből   áll:   a
kultúrális   vetélkedőbol,   a   szaktárgyi
versenyekből.   és   a   sportvetélkedők-
ből.   A   kultúrális   seregszemlén   mint-
egy   másfélszáz   kisdiák   mutatta  be   a
tudományát    a    különböző    művészeti
kategóriákban.   A   versmondók   közül

első   helyen   végzett   Kóka   Judit,   a
Nyi'regyházi  22-es  számú  iskolából.  A
legjobb prózamondónak járó  di'jat  Kó-
ka  Tímea,  a  Kertvárosi  lskola  diákja
vehette  át.

Szólóénekben      a      legsikeresebben
Balogh   Anikó,    a    házigazda    iskola
versenyzője   szerepelt.   Cigánytáncban
a    22-es     iskola     szi`neiben     fellépett
együttes  szerezte  meg  az  első  helyet.
Diszkótáncban  a  legügyescbben  Páter
Krisztián  mozgott,  aki  a  Bem  JÓzsef
Általános  lskola  tanulója.  Gazdára  ta-
lált  az  egyéb  kategória  díja  is,  melyet
egy  dramatizált  mese  bemutatásával  a
13-as  iskola  szi'njátszói  érdemeltek  ki.

A  megyei  pedagógiai  intézet  különdi`-

ját   Szász  Judit  kapta,   aki   szintén   a
Huszár-telepi  iskola  tanulója.

Di`cséretet érdemel  a rendező iskola,
s  annak  igazgatója  Kozma  lstvánné,
a   tantestület   valamennyi   tagja,   akik
ezúttal   is   kitűnő  vendéglátónak   bizo-
nyultak.  Csak  az elismerés  hanáán  le-
het  szólni  a  többi  iskola  pedagógusai-
ról   is,   azokról,   akik  fáradtságot  nem
ismerve   hozzásegi'tették   ezeket   a   ci-

gány    tanulókat    felkészülésükhöz,    s
végigki'sérték  szerepléseiket.

Rangot  vi'vott  ki  magának  a  Roma
tusa.   Bizonyi'tja:   szükség   van   a   ci-

gány   gyerekek   ilyen   megméretteté-
sére`   tehetségek   felfedezésére,   élet-
útjuk  figyelemmel   ki'sérésére.

-fk-
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Fakó Rácz Elemér

Sáros a kocsim kereke tRÉszijEr]
A  vendégek   távozása  után,   a  ci-

gánytáborban  megkezdődött  az  esti

élet.   Felszították   a  tüzet,   a   füst,   a
láng   elsöpörte   a   szúnyogokat.   Az
emberek    mosakodtak,    tiszta   ruhát
húztak   magukra,   miközben   hango-
san   tárgyalták   és   az   asszonyoknak
elmesélték  a  két  vendéggel  való  be-
szélgetés   részleteit.   Dícsérték   Gyu-
lát,   hogy   milyen  jó  ember,   milyen
eszes.   Hogy  tud   mesélni?!   Még  az
alispán  is,  hogy  dícsérte?  Ha  hallot-
tad  volna  asszony!!

Mindenki jókedvű  volt,  csak  Gyu-
la  nem   örült   semminek.   Állandóan
az  motoszkált  a  fejében,  hogy  ez  az
asszony  megint  beleszólt  a  beszédé-
be,   a  fejét   is   meglökte  és  ezzel   őt
szégyenbe  hozta  a  cigányok  előtt,  s

Da:%; raaJí%tn:ev:átéegk. nrí8éi:e:e::;S:

nyok    nyelvét.    Hanem,    az    a    leg-
bosszantóbb  az  egészben,  hogy  még
Hermina  haragszik!

Az    asszony    csakugyan    dúl-fúl.
Egy    „ne"    vakkantással   odalöki   a
tiszta  ruhát  Gyulának  és  máris  for-
dul   el   tőle,   hogy   csakúgy   libben   a
rakott,  hosszú  szoknyája.

Gyula  már  a  sok,  együtt  eltöltött
évek     tapasztalatai     alapján     tudja,
hogy  Hermina  nem kezdené  a békü-
lést   akkor   sem,   ha   a   magasságos
nagy   ég   leszakadna.   Na,   ez   aztán
nem,   az   biztos!    Megint   neki   kell
kezdeni!   De  nekem  van   igazam!   -
füstölög  Gyula.  -  Miért  szól  bele  a
beszédembe?   Tudhatná   már,   hogy
nem    szeretem!!    -   Rá-rápillant   az
asszonyra,  aki  -  bár haragosan  -  ott
serénykedik    a    férje    körül.    Végül.
nem  bírja  tovább  és  megszólítja  az
a`sszonyt.

-   Szánókám!   Ne   haragudj   már!
De   tudod,   hogy   nem   szeretem,   ha
valaki  a  szavamba  vág!

-  Szánókám?  -  kérdi  az  asszony
csípőre   vágott  kézzel.   -  Most  Szá-

'--     +__   _--=='  -,._  _       -
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nókám?  Most jó  a Szánó  mi,  te,  te  -
nőcsábász !

Hermina  is  ismerte  férjét  és  tudta,
hogyha  már  kezdeményezte  a  kibé-
külést,   megbocsájtott  neki  és  a  ha-
ragaÉ3|s:i:|ipsenaezésrizóf|:;yáat:aá|na?

Amikor még  mindig emlegeted  azt a
csúfságot,  azt  a ronda Zsuzsót,  hogy
mennyire utálom,  hogy  vakulna meg
ahol  van!  Ha  még  mindig  úgy  oda-
vagy  érte,  hát  tessék,  menj  utána!  -
Itt azonban  elsírta magát és könnyek
között  folytatta.  -  Hisz  még  mindig
azt  szereted!!

-Jaj  Szánókám,  Szánókám!  Csak

ne  sírj!   Na,   ne   sírj   már,   a  jó  lsten
áldjon   meg!   Hiszen  tudhatnád  már,
hogy  én  csak  téged   szerettelek   ak-
kor  is  és  most  is  csak  téged  szeret-
lek.   Nem   tehetek   róla,   hogy   az   a
flancos,   gőgös,   nagyravágyó   Kuló
Zsuzsó,   -   annak   idején   -   utánam
ugrált,   és   figyelembe   sem   vette   az
íródeákot.   -   Közben   megfogta   az
asszony  kezét és  magához  húzva,  si-
mogatta  és  könnyeit  törölgette.

Hermina  engedelmesen   simult  az
urához,   miközben  alázatos  dünnyö-

géssel  mondta:
-  De   amikor  emlegeted   nem   bí-

ro-móEo|gsYe:3msfókJáatkégyszóva|sem

említettem  a  nevét!
-   De   akaiiad   Gyula!   Igaz,   hogy

akaiiad?  Biztosan  akartad,  éreztem !
-Ugyan  már  Hermina!  Eszemben

sem    volt!    Mindig    te   juttatod    az
eszembe,   pedig  én  csak  téged   sze-
retlek.

-   Igazán   mondod   Gyula,   esküszöl?

Na?  Hogy  vakulj   meg?  -  Kérdezte  az
asszony  és  csi'pőre  tette  a  kezét.  Bezzeg
nem  si'rt  már,  hanem  mosolygott.

-Igy  ni!!  -Hunyta  le  a  két  szemét

Gyula.
-Jaj,  nyisd  ki  a  szemed  Gyula!  -ki-

áltott  Hermina  és  abban  a  pillanatban  a
férje  nyakát  ölelte  és  csókolgatta  a  két
szemét.  -  Tudom,  hogy  engem  szeretsz
és  már  nem  haragszom.  Máris  az  enni-
valót!  Addig  ülj  oda  a  többiekhez.

(Folytatjuk)
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Közeleg  a  számvetés  és  a  megmé-
rettetés   napja.   Az  iskolákban   le-

hajtott fejű diákok surrannak nesztelen
a  folyosókon,  fáradt  tekintetű pedagó-
gusok cipelnek  hatalmas  értesi'tő-köte-
geket.  Ilyenkor  adnak  túl  az  üzletek  a
r!ádpálca   és    nadrágszi'j    készleteiken.
Es  bár  van  olyan  szfflő,  aki  a  kézráté-
tes  módszerre esküszik -többször, ha-
tározottan  ráhelyezi  a  kezét  gyermeke
arcára,   esetleg   hátsó   felére   -,   most
mégsem  a módszerek üdvözi`tő hatásá-
ról  szólnék.

Ilyenkor mindig kisbarátom, egy feke-
te  szemű,  göndör  hajú  kisfiú jut  eszem-
be.   A   „Kiselsős".   Komoly,   megfontolt
ember   volt.    Még   mielőtt   ébresztették
volna,  már  az  esélyeket  latolgatta.  „Lát-
ta  anyu,  de  nem  volt  nála  toll,  hogy  alá-
i'rja!"  „Otthon  felejtettem!"  „Elutaztak  a
szüleim!"  Szinte látta maga előtt a tani'tó
nénit  fejcsóválva,   ingerülten  hadonász-
va.   Pontosan   tudta,   mi   jár   a   fejében,
amikor  aláhúzza  a  füzetben  a  sikertelen

betűket,  számokat.  Pedig igazán,  mindig
igyekezett.    Szinte   görcsölt   a   keze   az
igyekezettől.    Aztán   jött   a   tani'tó   néni
meg  a piros ceruza.

Nem   volt   értelme   tovább   vesződni.
Ilyenkor   lebukott   a   pad   alá,   ficánkolt,
nevetgélt,  de  csak  azért,  hogy  kimehes-
sen  a  teremből.  A  tanító  néni  mérgesen
lök   rajta   ilyenkor  egyet,   és   máris   kint
van a folyosón, a szabadságban. Ezt sze-
reti  a  legjobban.  Lehet  nézni  a  nagyokat
a   testnevelés   órán.   Nincs   piros   vonal,
Iegfeljebb  fülhúzogatás.   Magában  min-
den   tantárgyat   másként   nevezett  el.   A
matematikát például csapkodásnak, mert
nem  csak  őrá  mérges  a  tani'tó  néni,  ha-
nem   az   egész   osztályra.   0lyan   muris,
mikor az égnek  emeli  a tekintetét,  össze-
csapja  a  tenyerét,   és  azt  mondja:   Úris-
ten!  Ilyen  osztállyal  még  nem  volt  dol-

gom!
Kiselsős   persze  rettenetesen   sajnálja.

Legszívesebben     a7.t     mondaná      neki,
hagyja  a  csudába  a  szilvákat.  meg  a  fe-
nyőfákat,  mert  ezzel  csak  teljesen  meg-
zavarja     a     gyerekeket.     Hogy     mihez
meniiyit  kell  hozzá  adni,  hogy  annyi  le-

gyen,  azt bárki  megmondja.  De a szilvák
és   a   fenyőfák   között   matematikus   le-

gyen   a   talpán.   aki   eligazodik.   És   Kis-
elsős  igazán   nem  akarja  őt  elkeseri`teni,
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amikor  annyi  problémája  van,  meg  saj-
nálja  is,   hogy   annyi   mindent  nem  tud.
Ez  abból  derül  ki,  hogy  folyton  kérdez.

„Miért  sáros  a  nadrágod?"  „Mivel  ken-
ted össze az arcodat?"  „Mikor fogsz már
végre idefigyelni?" Kiselsőst aggodalom
tölti  el  a tanító  néni  iránt,  aki  soha nem
fogja   megtudni   a  választ  a  kérdéseire,
mert  meg  sem  várja,  amíg  az  ember el-

gondolkodik és felelne rá.
Azt    szokta    leginkább    megfigyelni,

amikor  a  többi  tani'tó  nénivel  kávézgat
az  udvaron.  Ilyenkor elgondolkozik,  va-

jon  csak  a  gyerekek  idegesítik,  vagy  a
felnőttek  is?  És  hogy  van  az,   hogy   az
egyik    nénivel    olyan    sokáig   kedvesen
cseveg,  aztán  amikor  elmegy,  egy  má-
sikkal   arról   beszélnek,   hogy   mennyire

„primiti`v".   Ez   a  szó   bizonyára   valami
nagyszerűséget jelenthet.  Csak az zavar-

ja,  az  arcokon  mást  lát,  mint  ami  előtte
volt.

Pedig  a  tanító  néni  szereti  őt.  Emlék-
szik,  egyszer magához vonta, és hosszan
-  a  fejét  simogatva  -  duruzsolta,  hogy

milyen  okos,  kedves kisgyereknek tzu.tja,
és  nagyon  bi'zik  benne.  Meg  is  kérte,  ne
randalírozzon  az  órán,  amikor  az  a  sok
idegen  néni  meg  az  igazgató  néni   is  itt
lesz.  Kiselsős  tartotta  is  magát  az  i'géret-
hez,   úgy   látszik   sikerrel.   A  tani`tó   néni
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ugyanis  jutalomból  elküldte  őt  anyuval
egy  olyan  helyre,  ahol  rengeteget játsz-
hatott,  és  egy  néni  csak  vele  beszélge-
tett.  Néhány  hét  múlva  amikor  közölte,
ezt  az  osztályt  már  kijárta,   és   a  tani'tó
néni  megengedte,  hogy  egy  kisebb  lét-
számú csoportban tanuljon tovább,  még-
is  kitört a botrány.

Másnap  fültanúja  volt.  amint  a  pszi-
chológus   néni,   aki   vele   mindig   olyan
kedvesen játszott,  hangos  vitába  bonyo-
lódott   a   tani'tó   nénivel.   Azonnyomban
abbahagyta  a  rajzolást,   és  fülelni  kez-
dett. Mindig fontosnak tartotta, hogy va- 
lamit jól  megértsen...

„Nem  érdekel  a százhúszas  IQ-ja,  lát- 
nád csak itt a harminc között!  Nem  lehet
tőle  tanítani!"  -emelte  fel  hangját  a  ta-
nító  néni.

És  ekkor  vált  világossá  Kiselsős  szá-
mára,  mi  is az az ellentmondás,  amiért a
tani`tó   néni   oly   gyakran   bosszankodik
miatta.  Hát  persze!  Ő  tanulni  akar,  min-
dent  tudni  a  világról,  megérteni  az  ösz-
szefüggéseket,   felfedezni   a  titkokat.   A
tani'tó  néni  pedig  tani'tani  akar!  És  ez két
különböző dolog.

Hát  erre   is  gondoljanak   kedves  szü-
lők,  amikor  a  gyemekük  hazaviszi   az
éwégi  értesi'tőt.

-CS-
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Egészségügyi felvilágosi'tó program Jászfényszarun
Jászfényszam   1.   sz.   óvodája   sajátos

egészségügyi   programnak   adott   helyet
az  utóbbi   hetekben.   Speciális  sorozatot
indi'tottak   szülők   és   óvodáskorú   gyer-
mekek  számára,  melynek  során  idősze-
rű    egészségügyi    kérdésekről,    problé-
mákról  adtak  tájékoztatást  a  meghívott
szakemberek.  Az  előadássorozat  szerve-
zőjét, Farkas Bertalant az okokról kér-
deztük:

-  Miért  vált  szükségessé  egy  ilyen
tájékoztató program  beindítása?

-   Gyakorta   tapasztaljuk,   hogy   nem
vagyunk   képesek   időben   felismemi   a
betegségeket.  Ugyanakkor a  már megis-
mertekkel     sem     fordulunk     orvoshoz.
Ezért    volt    elengedhetetlen    egy    ilyen

program  beindi'tása.  Nemcsak  felnőttek-
nek,  de  gyerekeknek  is.  Tapasztalom  és

az   orvosokkal   való   rendszeres   megbe-
széléseim  is  ezt  igazolják,  azóta  többen
fordulnak   idíben   a   kezelőorvosukhoz.
Ha    csak    ennyit    sikerült    elérni,    már
megérte.

-  Milyen  konkrét  betegségeket  em-
lítenek  meg  az  előadók  a  foglalkozá-
sok  során  ?

-  Ma  dr.  Mikola  lbolya  fogszakor-
vos  az  egészséges  fogakról  tartott  előa-
dást,  külön  felhi`vta a figyelmet a helyes

a   meáeienő   bajok   or-
elég  csupán  tisztán  tar-

de  idohen  el  kell  menni
is.    Indokolatlan    a   fé-
egy    fájós    fog    sokkal

maga  a  kezelés.  Dr.  Ko-
gyermekorvos    pedig    a
előforduló    gyermekbe-

tegségekről     bészélt,
kissé   sajátos   formá-
ban.    Bábokkal    ját-
szotta  el  a  gyemek-
eknek   mindazokat   a
lehetséges    veszélye-
ket,   amelyek   ebben
a  korban  a  kisembe-
reket     érhetik.     Na-

gyon            tanulságos
volt,  a  gyerekek  vé-

gig  figyeltek.    A  kö-
vetkező    előadás  té-
mája  a  szexualitás  és
az  ezzel   kapcsolatos

problémák     lesznek,
majd     a     kábi'tószer

fogápolásra   és
voslására.  Nem
tani  a  fogakat,
a   fogorvoshoz
lelem,    hiszen
rosszabb,  mint
vács   András
leggyakrabban

kerül  sorra.  Később  szó  lesz  izületi  bán-
talmakról,   emlő   és   méhnyakrákról,   és
még   sok   más   érdekes   témáról.   Szóba
kerül  ezenki`vül  a  ]egnépszerűbb  terület,
a  természetgyógyászat  is.

-  Hogyan  jutott  arra  az  elhatáro-
zásra,  hogy  megszervezze  ezt az  előa-
dás sorozatot?

-  Sokakat  érdeklő  probléma  ez,  ma-

gam   is   szi`vesen   tájékozódom   és   úgy
véltem,  másokat  is  érdekelhet.  Az  előa-
dásokat  sem  csak  cigányoknak  szervez-
tem,  hanem  valamennyi    itt  élő  ember-
nek.  Úgy  gondolom,  hogy  az  egészség,
a   kultúra   és   a   sport   eleng,edhetetlenül
fontos  mindenki  számára.  En  az  egész-
ség  terén  indultam  el.  Ehhez  persze  ki-
lincselni   kell,  sokakat  fel   kellett  keres-
nem,  hogy  a  szükséges  anyagí  támoga-
tás  összejöjjön,   de   végülis   sikerült.   El-
sődleges    feladatnak    tartom,    hogy    az
emberek  élete  minél  hosszabb  és  tartal-
masabb  legyen.  Ehhez  pedig  mindenek-
előtt  egészség  kell.

- Kik támogatták ezt a programot?
-   A  Nemzeti   és   Etnikai   Kisebbségi

Hivatal   illetékesei,   de   ugyanakkor   sok
segi'tséget   kapunk   az   önkormányzattól,
és   a  művelődési   háztól   is.   Ugy   látom,
sokan   megértették   ennek    lényegét   és
hajlandóak  tenni   is  érte.   Bi'zom  benne,
hogy  folytatódik  tovább  ez  a  kezdemé-
nyezés.  Aki  ebben  segíteni  akar,  engem
itt,  Jászfényszarun  megtalál.

Kóté Lilla

A  meleg  teleknek  és  a  csapadékos
időjárásnak   köszönhetően   egyre   több
kuHancs  van.  Csi'péseikről  és  ezek  kö-
vetkezményeiről   sokat   hallunk,   olva-
sunk.  A  kullancsról  magáról  annál  ke-
vesebbet,  ezért  ismerkedjünk  meg  egy
kicsit   vele.

Ez  a  rovar  néhány  miliméter  nagy-
ságú`  nyolclábú,  teknősbéka  alakú,  sö-
tét   színű.   Vérszi'vás   közben   testének
többszörösére  megduzzad.  Leggyakra-
ban   erdőkben`   bokros   területeken   ta-
Iálható.    Fejlődésük   első   szakaszában
vcm  szükségük  friss  vérre.  Ez  az  idő-
szak   márciustól   októberig  tart.   Szi`vÓ-
kájukat   észrevétlenül   fúrják     bőrünk-
be,   ezért   csak   akkor   vesszük   észre,

amikor  testünkben  többszörösére  nőtt
és  i'gy  jól   1átható.

Vannak   kullancsok,   amelyek   vi'rus-
hordozók,   ezért   betegséget   terjeszte-
nek.  Két  ilyen  betegséget  kell  ismemi.

Az  első:  ízületi  gyulladást  és  általá-
nos  gyengeséget  okozó  Lyme  kór.  Ezt
úgy  ismerhetjük  fel,  hogy  a csípés  kö~
rül   vörös  folt  jelenik  meg,  ami  egyre
nagyobb  lesz.  Ebben  az  esetben  azon-
nal  menjünk  orvoshoz.

^    másik    vírus    agyvelőgyulladást
okoz.  Ennek  legfontosabb  tünete  a  láz,
ami  a  csípést  követően  egy  hét  múlva

jelentkezik.   Rövid   ideig  tart,   elmúlik,
majd  néhány  hét  múlva jelentkezik  új-
ra  fejfájással  és  hányingerTel.  Láz  ese-
tén  azonnal  menjünk  orvoshoz.

Ha  már  bennünk  van  a  kullancs,  az
a  legfontosabb,  hogy  minél  hamarabb

eltávoli'tsuk.      Soha     ne      használjunk
semmilyen     kenőcsöt,    olajat,    és     ne
égessük.  Egyszerűen  foáuk  meg  pél-
dául   szemöldök  csipesszel,  és  határo-
zott  mozdulattal   húzzuk  ki.   Ha  a  szi`-
vóka   beletörik,   körülbelül   olyan   ve-

szélyes,  mintha  szálkával  szúrtuk  vol-
na    meg    magunkat.    A    kórokozókat
ugyanis   táplálkozás   után   jól   lakottan

öklendezi  vissza.
Mindezt   próbáljuk   megelőzni!   Vé-

dekezzünk  a  kullancsok  ellen!   A  kul-
lancs  folént  a hajlatokban  szeret  meg-
telepedni`  ezért  ruházatunk  legyen  mi-

nél   zártabb!   Gyermekeink   fejére   te-

gyünk    vászonsapkát!    Ha   kertünkben
vesszük   észre`   évenkénti   permetezés-
sel  megszüntethe{jük.

Mészáros Éva
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A  választások   első  fordulója   után   is
egyértelmű,   hogy   a   kormányzati   hata-
lomban   nem  félfordulat  következik  be,
hanem  gyökeres  átrendeződés.  Még  ha
sokan  nem  is  számítottak  a  baloldal  ek-
kora  térnyerésére,  az  mindenképp  való-
színűnek  látszott,  hogy  a  szociálliberális
irányzat látványosan  megerősödik.  Több
okkal  is  magyarázható  ez.  Nemcsak  és
nem    is    elsősorban    az    állampolgárok
csalódottságával,   még   kevésbé  azzal   a
ténnyel,  hogy  az  elmúlt  négy  esztendő-
ben  számos  i'géret  nem  vált  valóra,  ha-
nem  sokkal  inkább  azzal  a  körülmény-
nyel,  hogy  a demokráciákban  a politikai
váltógazdálkodás   elkerülhetetlen.    Még
akkor  is  ,  ha  elvileg  és  gyakorlatilag  az
eredmények  sokaságát  érte  volna  a  le-
váltott    kormányzat,    vagy    ha    sikerült
volna  az  állampolgárok  támogatottságát
megnyernie.  Ha  a  hatalom  és  a  társada-
lom   között   valóban   létre  jött   volna   a

párbeszéd,  s  a  sokszor  lekezelő,  kiokta-
tó  kormányzati  magatartást  a    megértő,
közmegegyezéseken   alapuló   politizálás
helyettesi'tette  volna.  Mert  egy  pillanat-
ra  sem  szabad  azt  hinnünk,  hogy  az  ál-
lampolgárokat  hosszabb  távon  félre  le-
het  vezetni.

A tartalékok
végképp
elfogytak

S   különösen   nem   akkor,  ha  egymást
követték    azok    a    gazdasági    döntések
(i'gy   a   privatizáció,   a   kárpótlás   terüle-
tén),   melyek   igazából   egy   szuk   réteg-
nek  kedveztek.  A  köznapi  példák  egész

Ü  ;';;`áJ`aT 'iéi`eut.;.e` `b.i`íoL;`;,;ánrír.Ui`énvnsy~í:;

u látványosan  gazdagodtak  meg  egyesek.
Miközben  új  gazdasági  és  politikai  elit

jött  létre,  sok százezer állampolgárnak  a
mindennapi    megélhetésért    kell    a   szó
szoros  értelmében  küzdenie.  Lassanként
egyre  reménytelenebbül,  hiszen  a  tarta-
lékok   végképp  elfogytak.   S   itt  hem   is
csupán  a  cigányokra  kell  gondolni,  ha-
nem a társadalom  alsó harmadába tarto-
zókra.  Mert bármennyire  elkerülhetetlen
lépés   is  volt  a  gazdasági   szerkezet  át-
alaki`tása,  a  veszteséges  üzemek  felszá-
molása,  az állam  fokozatos  kivonulása a
gazdaságból,   a   munkahelyüket   elvesz-
tők,  a perifériára sodródottak  nyilvánva-
lóan  nemet  mondtak  a  kormányzati  ha-
talomra.  A  talán  túl  sokszor  is  hangoz-
tatott   népi-nemzeti   szándékok   képvise-

lete  ebbol  a  szempontból  nem  jelentett
meggyőző  érvet.  Annál  kevésbé,  mivel
a    számkivetettség    és    a    kárvallottság
olyan    lélektani    állapotot   jelent,    mely
elégedetlenséget  szül.  S  ez  az  elégedet-
Ienség  az  állampolgári  szavazatokban  is
megmutatkozott.

A jogállamiság
keretei között

Más   kérdés,   hogy   a   kormányzatnak
olyan    körülmények   között   kellett   vé-

geznie  a  munkáját,  mikor a bírálat jóval
nagyobb  teret  kapott,  mint  a  mégiscsak
létező eredmények  bemutatása.  Am erre
mindenképp elhibázott  lépés  volt  a  köz-
szolgálati   rádió   és  televízió  állami   be-
kebelezése.  Az  utóbbi  idíft)en  a  hi'radá-
sok   szinte   semmi   másból   nem   álltak,
mint  a  sikerpropagandából,  illetve  a  ba-
lodali  veszély  körüli  riogatásokból.  Ugy
tűnik,   eredményesen,   hiszen   éppen   az
ellenkező  hatást  váltották  ki.  A  szocia-
listák   földcsuszamlásszerű   sikerében   a
társadalmi    együttérzés    is    minden    bi-
zonnyal   szerepet  játszott.   Mert   amely
politikai   irányzatot  annyiszor  és  annyi-
féleképpen  szidalmaznak,  egy  idő  után
óhatatlanul     rokonszenvet     kelt     maga
iránt.  Vagy  legalábbis  azt  a  tudatot  erő-
si'ti   az   egyénekben,   hogy   olyan   erőt
képvisel,    melyet    érdemes    figyelembe
venni,   s  érdemes  bizalommal  tekinteni
rá.  Más  kérdés,  hogy  az  új  kurzus  mire
lesz  majd  képes.  Valóra  tudja-e  váltani
i`géretei  nagyobb  részét,  vagy  ugyanúgy
az   illuziók   csapdájába   kerül,   mint   az
előző  kurzus?   Kétségki'vül   korai   lenne
még ezen  tűnődni,  de az alighanem  bár-
kj  számára  egyértelmű,  hogy  a jogálla-
miság  keretei  között  bizonyos  folyama-
tosságot  meg  kell  őrízni.  Még  akkor  is,
ha   példá`il   a   felemás   piacgazdaság   a
kelleténél  több  ellentmondást  hordoz.

Az idő
nem áll meg

S  az  sem  lehet  ugyanakkor  kétséges,
hogy  a  társadalom  több  mint  kétharma-
dát   veszélyeztető   elszegényedést   meg
kell    állítani.    Máskülönben    olyan    fe-
szültségek  és   konfliktusok   kelnek  élet-
re,  melyek  kiszámi'thatatlan  folyamatok-
hoz   vezetnek.   Akár   még   robbanáshoz
is,  melyet  nyilvánvalóan  el  kell  kerülni.
Ha nem javulnak  az állampolgárok  élet-
feltételei`   ha   nem   mérséklődik   a  több-
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ség  és  a  kisebbségek  közti   ellentét,  ha
az  önhibájukon  ki'vül  peremre  sodródot-
tak  helyzete nem javul,  ha a köztehervi-
selés   nem   lesz   igazságosabb,   minden-
képp  számolnia  kell  azzal,  hogy  az  ed-
dig  is  észre  vehető  kiábrándultság  még
nagyobb  méreteket ölt.  Habár a társada-
lom  többsége  arra számi't,  hogy  az újon-
nan  létrejövő  kormányzat  nagyobb  szo-
ciális  érzékenységet  tanusít  az  előzőnél,
de    ha  ez  az  érzékenység  konkrét  nem-
zetgazdasági   döntésekben   nem   nyilvá-
nul   meg,   a  szociálliberális   irányzat  tá-
mogatottsága  elkerülhetetlen   csökkenni
fog.  S  ezzel  egyidejuleg  újraélednek  a
félmúlt  iránti  nosztalgiák,  melyek  bizo-
nyos  értelemben  tehetetlenséget  is  szül-
nek.   Vagy   újabb   négy   éves   kivárást,
mely  hasonlóképpen  a  tagadó  szavazói
magatartásban   ölt   testet.   Csakhogy   az
idő  nem  áll  meg,  s  az elmulasztott  lehe-
tőségek  miatt  a  terhek  még  csak  növe-
kedhetnek.  A gazdasági,  szociális  terhe-
ket azonban  nem  lehet  vég  nélkül  cipel-
ni.

Csodaszer?...
Kivált  azért  sem,  mert  a  választópol-

gári  akarat  a  gazdasági  fellendülésre  is
irányul.  Annak  reménye  is  benne  rejlik,
hogy   nem  kell  vámi  újabb  négy  évre.
Ugyanakkor  arról   sem   szabad  elfeled-
keznünk,  hogy  a most leváltott kormány
egészében   aligha   tekinthető   dilettáns-
nak.   Ha  csak  azokat   a  jogszabályokat
vesszük  figyelembe,  melyek  a  jogálla-
miság,   a  demokratikus   intézményrend-
szer   működését   megteremtették,   a   fo-
lyamatosság    vállalása    kikerülhetetlen.
Legfeljebb  nem  annak  az  ideológiának
a jegyében,  mely  népi-nemzeti  kizáróla-

gosságra  törekedett.  Mert  az  európaiság
és   a   magyarság   értékeinek  elfogadása
sem   egymással,  sem  másfajta  értékek-
kel    nem    helyettesíthető.    Csak    abban
bi'zhatunk,  hogy  ez  a  felismerés  nemre,
vallásra,  etnikai  hovatartozásra  való  te-
kintet  nélkül   szemlélet-  és   magatartás-
formáló  erejű  lesz.  Mert  csak  közös  el-
határozással  és  akarattal  álli'tható  meg  a

gazdasági  és  társadalmi  süllyedés.  Sem-
milyen   előjelű   politika   nem   jelenthet
ugyanis  önmagában  csodaszert.

Dr. Kerékgyártó T. István
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Nagy s.iker volt az 1. Roma Kupa
Az ötvennégy meccsen mindössze egy kiállítás volt

Ilyen    még    nem    volt!    Május    7-én,
szombaton   a  nyi'regyházi   Városi  Stadi-
onban  hét  kispályát  vonalaztak  fel,  hét

játéktéren  pattogott  a labda.  Ilyenre  már
volt példa, ám arra nem, hogy valameny-
nyi   csapat   tagja  cigányszármazású   lett
volna.  Az egyik csapat sumákolni  akart,
és  egy  nem  cigány  játékost  is  be  akart
csempészni   együttesébe,  ám  hamar  le-
buktak,  ezért  végül   eggyel   kevesebben

játszhattak.

baj.  Ebben  nagy  izgalmak közepette  vé-

gül  a budapesti  Roma Magazin  együtte-
se  bizonyult  jobbnak,  így  győzték  le  a
kompoltiakat.

A döntő előtt a két résztvevő együttes
taüai  közül  jónéhányan  azon  vitatkoz-
tak,  hogy  ki  nyeri  majd  a BEK-et.  A té-
ma  azéii  jött  szóba,  mert  a  Szekszárdi
Dankó   olyan   mezben   ]épett   pályára,
mint  a Milan,  ezzel  persze  a  nyi'regyhá-
zi  KGST  csapatának  vállalnia  kellett  a

Barcelona   szerepét.   Ami   a

#      hangulatot      illeti,      kicsiben
olyan   volt,   mint   amilyen   a
BEK-döntőn    lesz:    többszá-
zan  állták  körbe  a pályát,  lo-
bogott   zászló,    harsogtak   a
kómsok.  A  népesebb  hazaia-
ké     főleg     akkor,      amikor
„Sztoicskov"   „Ferike"   ve-
zetéshez juttatta csapatát.  Az
első  félidoben  a  másik  tábor
is   örömittasan   rohant  a   pá-

gi`,v»L     lyára,      meft      „Massaro"
egyenli'tett.    Szünet    után    a
szekszárdi  Mnan  „Lentini"
révén  átvette  a  vezetést,  de

A döntő egyik nagy pi]lanata -
csikos Milanmezben a győztes Szekszárdiak

Reggel,  nem  sokkal  nyolc  előtt  mind
a  28  csapat  leadta   a   nevezését,   így   a
megnyitót  követően  máris  a  labdáé  lett
a  főszerep  az  1.   Roma  Kupa  országos
kispályás   labdarúgó  tornán.   Sokan  tar-
tottak   attól,   hogy   a   temperamentumos
focisták  el  fogják  veszi'teni  a  fejüket  és
botrány  lesz.  Nos,  azt  túlzás  lenne  álli'-
tani,  hogy  időnként nem  volt  izzó  a lég-
kör,  de  a  balhé  szerencsére  elmaradt,  a
rendőrök    hál    lstennek    munka    nélkül
maradtak.  A  nap  54  mérkőzésén  mind-
össze   egyetlen   kiállítást  jegyezhettünk
fel,  azt  is  szövegelésért.

A  résztvevőket  hét  négyes  csoportba
osztották  a  rendezők,  a  körmérkőzések
után  a  csoportgyőztesek  kerültek  a  kö-
zépdöntőkbe.  Itt egy  négyes  és  egy  hár-
mas  csoportot  alaki'tottak  ki.  ezek  győz-
tesci  az  elsőségért,  a  második  helyezet-
tek  pedig  a  bronzért  mérkőzhettek.

Délután   az   időnként   orkánszerű  szél
ellenére   teljesen   körbeállták   a  nézők  a
B-pályát,   ah(.l   a   brttnzmeccset   rendez-
ték.  ^  kétszcr  2()  perc  és  a  hosszabbi'tá`s
ncin   hozott   döntést,  jött   a   bün(etőpár-
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`+&       nem  sokkal  késobb  „Roma-

rió"  „Gyurika"  egyenli'tett.
A  lefújás   után   volt  egy  kis
veszekedés,    a   szekszárdiak

az  egyik  játékvezető  elfogultsága  miatt
nem    akarták   a   hosszabbítást,   hanem
egyből  a  büntetőket.  Végül  meggyőzték
magukat  és jöhetett  a  kétszer öt  perc.

Ez  sem  hozott  döntést!  Csúcspontjára
hágott  a  dráma, jöhettek  a  büntetők.  A
kötelező  háromból  egyet-egyet  mindkét
csapat  kihagyott,  i'gy  következett  az  el-
ső   hibáig   tartó   viadal.   „Rossi",   azaz
„Pepi",    a    szekszárdiak
nem  éppen  tinédzser  korú        :#``<   >y;

kapusa  hári`totta  a  lövést,
csapattársa     „Donadoni"

pedig  ki'méletlenül  bevág-
ta  a  mindent  eldöntő bün-
tetőt.   Nagy   kupacba   ug-
rottak      a      szekszárdiak,
övék   lett   az   első   Roma
Kupa.  Nem   is  jogtalanul,
mert    a    mérkőzés    során
több    helyzetük    volt.    A
drámai    vég    után    a   nyi'-
regyházi  játékosok  és  ve-
zetők     igen    sportszerűen

gratuláltak  az  ellenfélnek.

„Pepi", a győztes csapat kapusa kap    i 
örömcsókot

Az    1.    Roma    Kupa    végeredménye:
1.    Szekszárdi    Dankó,    2.    Nyíregyházi
KGST,   3.   Budapesti    Roma   Magazin.
4.  Kompolti  Flamengó.

A győztes  a  kupa és  az  érmek  mellett
40  ezer  forint  pénzdíjat  kapott,  a  máso-
dik  30,  a  harmadik   10  ezret.  A  különdi'-

jasok,  a legjobb kapus:  Kolompár Sán-
dor    (Szekszárd).     Gólkirály:     Farkas
Rudolf  (Kompolt,  26  gól).  A  legsport-
szerubb  csapat:  Nyíregyházi  KGST.  Az
MLSZ  nevében  Czékus  Lajos  főtitkár-
helyettes  adott  át  különdíjat  a  győztes-
nek,  a  rakamazi  Balogh  és  Fia  Kft  ve-
zetője  pedig  a  legsportszerűbb  csapat-
nak.  A rendezvénynek  nagy  volt  a  sike-
re,  a  résztvevők  már  a  következő
nokságra  készülnek.

Mán
Képek: Ba]ázs

^ ha7.ai s7,urktilt'ttáb(ir
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'L Munkanélkül ellátásban
nem részesülő munkanélküliek

szociális támogatásáról
Ki jogosult a  szoc.iális

(átmeneti) támogatásra?
-   Aki    munkanélküli    járadékban

részesült,
-   aki  újabb  munkaviszonyt  létesí-

tett,  és  annak  megszünése  után
munkanélküli ellátásra még nem
szerzett jogosultságot.

Mindkét   esetben   a   munkanélküli
és  a vele egy háztartásban  élő közeli

üozzátartozóinak  egy  főre jutó jöve-
elme nem haladja meg a mindenko-

ri  özvegyi  nyugdíj  minimumát.

Kinek nem állapi'tható meg
támogatás?

-   Aki  Öregségi,  rokkantsági,  bale-

seti-rokkantsági  nyugdíjra,  vagy
előnyugdíjra jogosultságot  szer-
zett'

-   aki   terhességi-gyermekágyi   se-

gélyben,  gyermekgondozási  díj-
ban,  illetve  segélyben  részesül,

-   aki  olyan  képzésben  vesz  részt,

amelynek    során    támogatásban
részesül,

-   aki  az  illetékes  megyei  (főváro-

si)    munkaügyi    központtal    az
együttműködést  nem  vállalja,

-   aki      előzetes      letartóztatásban
van,    szabadságvesztés,    javító-
nevelő  munka,  elzárás  bünteté-
sét  tölti'

-   aki  sor~  vagy  tartalékos  katonai

szolgálatot,    polgári    szolgálatot
teljesít.

Mikor szűnik meg
a támogatás?

-   Ha a két kérdésre adott válaszok

fennállnak,
-   ha  a  munkaügyi  központtal  tör-

ténő     együttműködésnek      neki
felróható  okból  nem tesz eleget,

-   oktatási  intézmény nappali tago-

zatán  kezdi  meg  tanulmányait.

A támogató iránti  kérelmet
hová  kell  benyújtan.i?

-   A  munkanélküli  lakóhelye  sze-
rint   illetékes   települési   önkor-
mányzat jegyzőjéhez.

Csatolni kell a kérelemhez:
-   a   munkaügyi   központ   jogerős

határozatát,  a  munkanélküli  el-
látás   időtartamának  kimerítésé-
ről  (megszüntető határozat),

-   a munkanélküli nyilatkozatát sa-

ját   és   a   vele   egy   háztartásban
élő  közeli   hozzátartozóinak  jö-
vedelmi   és   vagyoni   viszonyai-
ról.

A jegyző  a  kérelem  alapján,  vala-
mint a meghatározott feltételek  fenn-

álását  vizsgálja,  szükség  esetén  kör-

nyezettanulmányt  végez.  A jogosult-

ság    feltételeinek    fennállása   esetén

megállapíthatja   a   támogatásra   való

jogosultságot,  illetve annak összegét.

A  támogatásra  való  jogosultság  a
kérelem   benyújtását   követő   hónap
első  napjától  esedékes.

A   jegyző   döntéséről    határozatot
hoz    s   egy    példányát    megküldi    a
munkaügyi    központnak,    illetve    az

igénylőnek.

A támogatás  mértéke:  5840 Ft.

Dr. Pá]fi Miklós
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Magukat  „viax",  „viayiko-rom"
(oláh  cigánynak)  nevezik  saját fajtájuk-
beli   előtt.   (Nem   tévesztendő   össze   a
teknős  cigányokkal,  ugyanis  a  Dunán-
túlon és hazánk északkeleti részeiben, a
kömyező  lakosság  ezeket  nevezi  „oláh
cigányoknak",  mi'g  az én  meghatározá-
som     szerintieket:     „koloinpár"     cigá-

:ígooksnaci;)áhyoikya%áuőnok-r%zml,g|zitav|ijlák
magukról.   Régi   törzsi   és   nemzetségi
rendszerüket,  kasztjellegűnek  felfogha-
tó   alcsoportjaik  jellegzetességeit   még
meglehetősen jól  ismerik.

Anyanyelvük:  cigány.  Az  elfelejtett,
illetve    nem    lévő    (újabb   jövevényű)
szavak  pótlására,  nyelvüket  magyar és
román  szavakkal  egészi'tik ki.

A törzsek között - aszerint, hogy
mennyi  idővel  ezelőtt  telepedtek  le  -
igen   erős   különbséget   találunk   mind

gazdasági,   mind   kulturális   szempont-
ból.   Különbség   van   azok   között   is,
akik városokban (városok szélén), köz-
ségekben   (községek   szélén),   a   lakos-
sággal    elvegyülten,    vagy    pedig    na-
gyobb  csoportban,  viszonylagos  elkü-
lönültségben  laknak.  Ezenki'vül,  már  a
letelepedés   pillanatában   is,   az   egyes
törzsek  és  nemzetségek  -  életmódjuk,
foglalkozásuk,  előző  környezeti  viszo-
nyaik   szerint  -  más-más   kultúrfokon
álltak.  Az sem elhanyagolható momen-
tum:  hogyan  fogadta  a  lakosság  az  ott
letelepedni   szándékozó  cigányokat  és
milyen  a viszony  közöttük jelenleg?

Amegfelelőmunkaaikaiom-és
nemcsak  nyáron,  hanem  télen  is -biz-
tosítása  után  a  következő  feladat:  a la-
káshelyzet meüavítása. A megyénkben
(Békés)   lakó  cigányok  többsége  még
mindig egészségtelen, alacsony és szűk
putriban  lakik.  Ez  nem  megyei  specia-
litás,   mert   sajnos   a   Magyarországon
élő   mintegy   200   ezer  cigányból    150
ezer   lakik   még    mindig   putriban   és
kunyhóban.   Az  évszázados   mulasztá-
sokat nem lehet egyik napról a másikra
jóvátenni,  bár  kormányzatunk  mindent
elkövet,   hogy   meggyorsítsa  ezek   fel-
számolását  -  hozzásegi'ti  a  cigányokat
házhelyek  vételéhez  és  terveket  készít
a  jelenlegi   mostoha   lakáshelyzet   mi-
előbbi  felszámálására.  De  már eddig  is
-az utóbbi években -több új cserépte-
tős és padlásos ház épült a megye több
községében.

A   házak   bútorzata   szegényes.
Igaz,  nem  szabad  általánosi`tani`  mert a

pl.  Tótkomlóson  lakó  Kherár  cigányok

egyik-másik  családjának  lakásberende-
zése és bútorzata semmivel  sem  marad
el  a  községben  lakó  szlovák  vagy  ma-

gyar   parasztok   átlagos   szi'nvonalától,
sőt  némelyike  felül   is  múlja  azt  -,  vi-
szont   a   pl.   Végegyházán   lakó   Masar
törzsbeli  cigányok  igen  szegényes  kö-
rülmények  között  élnek,  a  lakások  túl-
zsúfoltak,    kevés    a    bútorzat,    sokan
alusznak földre  tett  szalmán  és  a higié-
niával   is   meglehetősen   hadilábon   áll-
nak,    ami    ilyen    körülmények    között
nem   is  csoda.   Ehhez   hozzá   kell   ten-
nem,  hogy  a MTa§ár cigányok, egyike a
legutoljára  letelepedett  cigány  törzsek-
nek,  míg az előbb már emli'tett tótkom-
lósi   Kherár  cigányok,  már  igen  régen
laknak  a  községben.

Háziállatot az oiáh cigányok -
kivéve  a  kutyát,  a  lovat  és  némely  he-
lyen  a disznót - nem  tartanak.  (A csak
cigányul  értő  kutyák  hangos  ugatással
fogadják  a  közeledőt.)  A lovakra  nagy
gondot fordítanak, s ennélfogva a férfi-
ak   egyik   legfontosabb   kötelessége:   a
takarmányszerzés.     Ez     még     nyáron
könnyebben  megy,  de  a téli  hónapok  a
legtöbbször   lesoványítják    a   szegény
jószágokat.

A lovaknak az a hasznuk  is megvan,
hogy  szekérbe  fogva elhúzzák  az  azon
ülőket     rokonlátogatásra,     városokba,
búcsúkba.

Az  egy  törzsbe  tartozó  cigá-
nyok között igen erős az összetartozási
érzés,   nagyon  szeretik,  és  mindenben
segi'tik   egymást.   Az   sohasem   fordul
elő,  hogy  egymástól  pl.  ellopjanak  va-
lamit.  Ez nemcsak erkölcsi felfogásuk-
ba  ütközne,  hanem  tiltja  a  cigány  tör-
vény  is.  (Már  másfajta  cigánytól  lopni
nem  bűn.)  A  törvények  betaiiására  az
úgynevezett      „cigány       törvényszék"
ügyel.  Ha  valaki.  az  ősi  cigányszoká-
soknak  nem  megfelelő  módon  cselek-
szik,  a cigánytörvényszék összeül.

Pl.   egy   cigányfiú   megszöktet   egy
lányt,   két   napig   vele  él,   aztán   -  ott-
hagyja.     A    lány     szüleinek    kérésére
összehívják   a   cigánytörvényszéket   -
mely    kizárólag   a   legidősebb   cigány
férfiakból  áll  -.  s  az  ügy  letárgyalása
után  a  legidősebb  dönt`  illetve  i'téletet
mond. Az ítélet ellen fellebbezés nincs,
s  e  pusztán  tekintélyen  és  a  közösség
összetartó  erején  alapuló  döntést,  a  fe-
lek  minden  esetben  be  is  tartják.  S  mi-
vel    e    törvényszéknek    fenyi'tő    joga
nincs, a törvény  elfogadása -melyet az
előbb  emli'tett  eset  is  példáz  -,  fejlet-

tebb  erkölcsi  érzékre  vall.  E  társas  bi`-
ráskodásnak természetesen  megvannak
a   maguk   `c,zertartásai,   s   az  eljárás   le-
folytatásának  szigorú  szabályai.  E  régi
törvénykezési   szokás   az  oláh   cigány-
ság   egyes   nemrégen   letelepedett   tör-
zseinél  van  életben  általánosan,  mi'g  a
többieknél  ritka,  illetve  hiányzik.

Ha  az  utcán  taiáikozunk  cigá-
nyokkal   feltűnik   -   különösen,   ami   a
nők  ruházatát  illeti  -,  hogy  nem  öltöz-
nek  egységesen.  Vannak  akik  városias
öltözetben  járnak,  vannak,  akik  tarka,
lábszárközépig    érő,    egy    vagy    több
úgynevezett    „szélesszoknyát"    horda-
nak.  Könnyen  kitalálhatjuk,  hogy  ezek
anék;kkülönbözőcigánycsoporthoztar-
toznak.  Kivételre  csupán  a  városokban
találhatunk.  Érdekes,  hogy  míg  Békés
megyében   a   szélesszoknyát   „csúnyá-
nak"  tartják  és  viselőjét  majdhogynem
lenézik,   addig   például   a  Dunántúlon,
az oláh  cigány  asszonyok  többsége  ezt
a  tarka szoknyát hordja  és  elegáns,  vá-
rosias  ruhába öltözött férje  mellett,  így
megy  például Pécs  utcáján.  (A kalocsai
-az oláh cigányok  szerint az úgyneve-

zett legmagasabb kasztba tartozó - Lo-
vár asszonyok is szélesszoknyát horda-
nak.)   Tehát,   a   viselet   vidékenként  és
tájanként  is  változik.

AZ   asszonyok   kötelesek   fej-
kendőt   hordani,    mivel    a    férfiaknak
nem   szabad  hajadonfővel   látnia  é;ket.
Fésülködni  is  -  a  kendő  számyait  fel-
hajtva  -,  alatta  fésülködhetnek.  Azon-
ban  ennek  betartásának  szigorúsága  és
más   -   például   a   nőket   alacsonyabb
rendűnek  tartó  -  szokások,   (pl.   a  ci-

gány   nő  nem  ülhet  közös  asztalnál   a
férfiakkal;  az  utcán  mögötte  megy;  ha
főzésnél  megérinti  szoknyájával  a  fő-
zőedényt,   úgy   az  ételt   ki   kell   önteni,
mert  tisztátalanná  vált,  stb.)  enyhültek
és  manapság,  csupán  a  legutoljára  lete-
lepedett, egyes  nemzetségek  tartják.

A  férfiak  öitözetét  vizsgáiva  -
rendességtől  eltekintve  -  nem  sok jel-
legzetességet figyelhetünk meg,  kivéve
talán  a  kalapok  színét.  A Má§'ár,  BUÉar,
éurár   törzsbeli   cigányok   a   sárga   és
zöld  színű  kalapokat  kultiválják`  mi`g  a
többiek  inkább  a  szürkét.

Rész[etek Erdős Kamil]:

Cigány.tanu]mányaicíműkötetébol
(1959)
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Élt  egyszer   három   fiútestvér.   Min-      kérdezte  a   legidősebb  fiút,   hogy   mit      pompás    palotában    boldog    élet    várt

den  vagyonuk egyetlen  körtefa  volt.  A      ki'ván  magának?  A  fiú  nem  sokat  töp-reá!
termést  minden  nyáron  eladták  a  pia-rengett    a    feleleten,     mivel     nagyon          Telt-múlt  az  idő.  A  tündér  újra  kol-
con,  de  ez  a pénzecske  kevés  volt egy      szomjas  volt,  így  szólt:                                     dussá  változott,  és  elment  megnézni,
esztendőre.  Ahárom  fivérbeszegődött          -Váljon  édes  pálmaborrá  ez  a  fo-mi  történt  a  három  testvérrel.  Arra  is
a  nagygazdához  szántani-vetni,  de  bi-lyó!                                                                                ki`váncsi  volt,  hogy  megőrízték-e jósá-

zony  sokszor  éheztek,  nem  jutott  Va-         _  Legyen  úgy!  _  mondotta a tündér,     gukat,   könyörületességüket   a   szegé-csoráravalóAko'1efátfe`váltvaőr``z-:áe,'sTez,a:á,o:?,óh?sed5í|b::b:,'rzfho:%eot:F,Z:kke`:ásntteft:,g:ii;ző:rd3s::gádaő;sekbe?ték.aJEfey,knűa?aovnasaztk:rdts:aíe::tetsé:tp:,:z:!gá,treskedőlettEmbere,számtalanhor--Teljesi'tettemakívánságodat.Éijdóbanárultákafinompálmabort,kin_íoeztaa,háhr:gmyfiiengys::,:[rá?keétseii%áá:kt:Snadnér:e::'a-Ln;est[tke2éltef::tőjsée::,fi:::CseÁnme[kkonre:evg°h`:,]Soettsazear[;zseegés:;mkao.,_

azonban   próbát   akart,   ezért   koldussváltozott,ésennivalóértrimánkodott.Ahogyakörtefaelévetődött,alegidősebbfii'imeghallottaazéheskoldusesedezését,ésgondolkodásnélküodaadtaanekijárókörteporciót.Amásodikésaharmadikfiúszintéá      vább  folytatta  az  útját.                                     .dus  esengő  szavait,   szolgáival   űzetteHamarosannagy,üdezö|dfűveibo_el.Háromnapmúlvaapálmaborfolyó-rítoumezó+eértek,melyenszámtaianisméttisztaVízzéváltozott,ésalegi-ísokgalambturbékolt.#3';;b:::;tdvéérrbkü?nsteertű;enkeí:test:;toTtefé_Miaki'vánságod?-fordultatün-rá,szívteienségemiatt.Vagyonael-ndéraközépsőfiúhoz.tűnt,ismétbéreskéntkellettélnie.

úgy   cseiekedett,   ezért  aztán   egyetlen          -Azt  kíván°m)  h°8y  ez  a  S°k-S°k          Atündér  koidus  képében  kereste  felszemkörtesemmaradtafán.galambVáltozzékbáránykává.éste-amásodikfivéiiésbáránypecsenyétAkövetkezőreggelenmindhárman8yenenyémamezővele8yütt.kérttoie.szántaniindu|takamezőre,amikor-Legyenúgy!-felelteatündér.és_Micsoda?piszkoskoidus|étedreeiőttüktermettatündér,ésígyszólt:márisSok-Sokbáránylege`tahata]-báránypecsenyérefenedafogad?--Énvoltamazaiamizsnáértesengőmasréten.koldus.Mivelmindhármankönyörü-Atiindéralegkisebbfiúvaitovább§:?ttaa]ek]e:;eít:endeT]:tkao,kdöuzs:?Sőfiút'és

:taezs|,aíe::ne:etfi:É:t vágyyetr:ék  :tágaui:`-     baila#enne  a szíved  vágya,  ó,  ,eg.f-     ,o,:,z aa  gá:iyhoakta,gmyásp,z:gyo::rgíkű::Útjukatsebessodrásúfolyókeresz-jabbtestvér?dett.Gondolataicsakapénzkörülfo-tezte.Atündérmegálltelőtteésmeg-_Szeretnékfeleségülvenniegyrogtak,szívébőlkiveszettaszána-

Ihercegnot.  -mondta  az  ifju.                           lom...  A  koldus  szo  nelkul  elbicegett,

A  tündér  egy  királyi  palotába  vitte      de  három  nap  múlva  a sok-sok  bárány
az   ifjút,   és   szólott   az   uralkodónak,      ismét  galambbá  változott  és  elrepült.
hogy    a    leányának    kérője    érkezett.      A  legény  tudta,  hogy  a  tündér  büntető
Igen  ám,  de  másik  két  kérő  is  pályá-      keze  sújtott   le  rá,   kapzsisága,   lelket-
zott  a  szépséges   hercegnő  kezére   és      lensége  miatt.  Vagyona  elrepült,   s  ő,
országára!  A király  feltétele  i'gy  hang-      ha nem akart éhen halni, mehetett, visz-
zott:                                                                              sza  a  nagygazdához  béresnek.   Igy   is

1/'-------_-

-   Ültessetek   el   mindhárman   egy-      tett.

egy    szőlővenyigét.    Holnap    reggelre          Hát   a   harmadik   fiúra   milyen   sors
enni  akarok  a  venyigén  termett  szőlő-      várt?  A királyi  palotában  éppen  finom
ból   és   inni   a  friss  mustból.   Amelyik      ebédhez  teri`tették  az  asztalt,  mikor  az
kérő   sikeresen   teljesi'ti   feladatát,   az      ifjú  meghallotta  az  alamizsnáért  esen-
kapja  leányomat  feleségül.                              gő    alázatos    hangot.    Eszébe    jutott,

A  három  kérő  közül  kettő  tanácsta-      hogy  nagy  boldogságát az egykor kol-
lanul  vakarta  a  fejét,  de  a  legfiatalabb      dus  képében  megjelent  tündérnek  kö-testvérszemeboldogancsi|logott.ASzönheti.Felugrottazasztaltól,kisza-tündérsegítségévelazősző|ővenyi-1adtazudvaiTaakoldusért,ésfejedel-géjemegfogant.virágbaborult`ésamienmegvendégelte.Azisméttün,következőnaphajnalándússzó|őfür-dérréváltozott,ésmegáldottaőt.Afiútökroskadoztakrajta.Aszílőésafénybenésboldogságbanélt,házamustszerfeletti'zlettakirálynak,nemmindenkielőttnyitvavolt.Tánmégtudottbetelniafinomcsemegéve|.maisél,hamegnemhalt.

Illusztráció:  ifj.  Farkas Flórián Megkapta   hát   a   királylány   kezét.   A                                                           lndiai mese

`994. MÁJUS             „LUNGO  DROM" 25



HIRDETES
A Gandhi Alapítványi Gimnázium és Kollégi-

um tanári munkakörbe kerés:
egyetemet végzett angol nyelv, német nyelv,

magyar nyelv és irodalom, matematika-kémia,
biológia-földrajz szakos tanárt, cigány

anyanyelvű nyelvtanárt, valamint 1 férfi és 1 nő
nevelőtanárt 1994. augusztus 1-tol, illetve 2 férfi

és 2 nő neve]őtanárt 1995. január 1-tol.

Pályázatok benyújtásának határideje:
1994. június 15.

A pályázatokat a gimnázium címére kell eljut-
tatni:

Gandhi A]apítványi Gimnázium és Ko]légium
7629 Pécs, Komjáth A. u. 5.

Tel.: 72/311i310

A pályázathoz kérjük mellékelni:
Őnéletrajz,  végzettséget igazoló  diploma má-

solata,  pedagógiai elképzelések.
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MEGRENDELO
Megrendelem  az  LD  című  roma  lapot   :

példányban, az alábbi címre:

:     Megrendelőneve:    .......................

1

1        Címe:    .................................,

11

1......................................1

'                 Előrizetési díj egy évre:  114 Ft,

fél évre: 57 Ft

i    A megrendelőlapot és  az előfizetés díját a szer-
i    kesztőség címére kell eljuttatni:
1

1

]

1

1

1

1

1

]

[

1

1

1

L

5000 Szolnok, Szapáry út 19.
Telefon/fax: 56/420-110

E]őfizethető rózsaszínű postai utalványon.

2ó

Megrendelőink között
aÉ#TVÉeű#s

vásárlási utalvány okat
sorsolunk ki!

1

__J

Köszönet
A „Lungo  Drom"  hevesi  tagszervezete  nevében  sze-

retnék   köszönetet   mondani   a   Magyar   Máltai   Szere-
tetszolgálat   hevesi   vezetőinek.   Névszerint   szeretném
kiemelni  Máté  Lajos  urat,  aki  nagyon  sokszor  tudott
már  a  cigányságon  segíteni.  Nekik  köszönhetően  gyer-
mekeink  nem  szenvednek ruha és cipő hiányában.

Szcretném  még  köszönetemet  kifejezni  a  Magyar  Vö-
röskereszt  megyei  titkárának,  Gortva  József úrnak,  és  a
hevesi Farkas Lászlónénak a ruhák adományozásáért.

Tisztelettel :
Molnár Ferenc, cigánycsalád-segítő

a „Lungo Drom" heves megyei titkára
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Országos vásárok naptára
1994. június 1. -júfúw 30.

Június  1.  (szerda)
ú    Jánosháza                bv.

Kaba                            ok.
Miskolc                    oák.
Tornyiszentmiklós  ok.
Tömörkény            oák.

Június 2. (csütörtök)
Ónod                         oák.
Pécs                         ok+r.
Vésztő                      oák.
Zalakomár l.            oá.

Június 3. (péntek)
Gyöngyös                  oá.
Gyula                        oák.
Hódmező-

vásárhely               oá.
Pécs                      ok+r,
Szombathely            ok.

Június 4. (szombat)
Abony                         oá.
Békéscsaba            oák.

JFü zesabony            av.
Hajdúszoboszló      ok.
Jászberény                 av.
Komló                 ok+av.
Magyarnándor      oák.
Marca]i   oák+av+mgv.
Ócsa                         oák.
Pécs                              av.
Tomyiszentjakab  oák.

Június 5. (vasárnap)
Albertirsa        oák+av.
Békéscsaba               av.
Békésszentandrás  bv.
Biharnagybajom  oák.
Bonyhád                 oák.
Cegléd                         av.
Debrecen                   av.
Gyomaendrőd       oák.
Gyöngyös                  av.
Győr                             av.

'    Hajdúszoboszló      ok.

L Hódmező-

JásvzgpááFiely           3::
Kapuvár                     av.
Kóka                         oák.
Körmend                    av.
Lajosmizse     oák+av.
Miskolc                       av.

Nagykőrös                 av.
Ozd                               av.
Öttömös                     bv.
Péc s               oák+r+av.
Püspökmolnári        bv.
Szentes                         av.
Szil                                    bv.
Tarnaméra              oák.
Tiszakécske               av.
Tokorcs                      bv.
Törökszentmiklós   av.
Vasalja                      oák.

E=

Június 6. (hétfo|
Csongrád
Csoma
Doboz
Dunaújváros
Füzesabony
Körmend
Putnok
Szil

Június 7. (kedd)
Bátonyterenye      oák.
Beled                        oák.
Cegléd                         oá.
Recsk                       oák.
Sajókaza                 oák.
Sellye                        oák.
Szombathely         oák.

Június 8. (szerda)
Heves                          oá.
Mezőcsát                oák.
Polgár                      oák.
Ti szakarád              oák.

Június 9. (csütörtök)
Mezőkövesd         oák.
Orosháza                   oá.

Június  10. (péntek)
Sásd                           oák.
Szigetvár                 oák.
Szombathely            ok.

Június  11. (szombat)
B átaszék                 oák.
Csákánydoroszló   ok.
Csákvár                   oák.
Hajdúszoboszló      ok.

g2dmpo|t               :íÍ:
Pécs                     ok+av.
Törökszent-

miklós                  oák.
Vecsés                     oák.

Június 12. (vasárnap)
Baja
Besenyszög           o
Békéscsaba
Bold08
Dabas                      o
Debrecen
Dömsöd
Fülöpszállás
Hajdúszoboszló
Hatvan
Hegyhátsál
Heves
Hódmező-

vásárhely
lvánc
Jászárokszáll ás        av
Jászfényszaru       oák
Jászivány                   bv
Jászj ágó                     bv
Karcag                    oák

Kengyel
Kunhegyes
Mesztegnyő
Miskolc
Moson-

magyaróvár  zk+av.
Pásztó                       oák.
Pécs              oák+r+av.
Pusztaottl aka         oák.
Szentes                     oák.
Szombathely            av.
Ti szafüred                 av.
Ti szaszőlős               bv.
Ujszilvás                  oák.
Zal aegerszeg            av.

Június 13. (hétfo?
B ékés              oá+mgv.
Körmend                 oák.
Kőszegszerdahely    bv.
Siklós                         oák.

Június  14.  (kedd)
Szombathely          oák.
Zal aegerszeg         oák.

Június  15.  (szerda)
Kemenesmihályfa   bv.
Rudabánya             oák.

Június 16. (csütörtök)
Balmazújváros     oák.
Edelény                   oák.
Karancskeszi         oák.
Lajoskomárom     oák.
Ragály                     oák.

Június  17.  (péntek)
Karcsa                     oák.
Szombathely            ok.

Június 18.  (szombat)
Ásványráró            oák.
Hajdúszoboszló     ok.
Jászberény             oák.
Kápolna                  oák.
Mernye                    oák.
Mohács                   oák.
Pécs                     ok+av.
Sarkad            av+mgv.
Sárbogárd              oák.

Június 19. (vasárnap)
Békéscsaba
Békésszentandrás
Debrecen
Dunaföldvár
Dunaújváros
Gyanógerecse
Hajdúszoboszló
Hódmező-

vásárhely               av.
Jászapáti        av+mgv.
Jászladány              oák.
Kenderes                oák.
Kiskunfélegyháza   av.
Kunszentmiklós   oák.
Miskolc                       av.
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Monor              oák+av.
Mórahalom            oák.
Narda                          b v.
Orosháza                   av.
Öcsöd                       oák.
Pécs                   oák+av.
Sárfimizdó                bv.
Sopron                         av.
Szászvár        av+mgv.
Terény                      oák.
Tiszakécske           oák.
Tokaj                        oák.
Vác                            oák.

Június 20. (hétfo|
Körmend                oák.
Szécsény                 oák.
Tiszacsege              oák.

Június 21. (kedd)
Bódvaszilas            oák.
Fertőszentmik]Ós  oák.
Hatvan                     oák.
Mihályi                     oák.
Szombathely         oák.

Június 22. (szerda)
Jánoshalma            oák.

Június 24. (péntek)
Dévaványa               oá.
Horvátzsidány         bv.
Komádi                   oák.
S zombathely           ok.

Június 25. (szombat)
Dunapataj               oák.
Gyál                             oá.
Hajdúszoboszló     ok.
Isaszeg                        ok.
Jászárokszállás     oák.
Kerekegyháza      oák.

Mágocs                   bák.
Oriszentpéter       nmv.
Pécs                     ok,-av.
Zabar                       oák.

Június 26. (vasárnap)
Besenyszög              bv.
Békéscsaba               av.
Csorna                        av.
Debrecen                   av.
Drávafok                   bv.

Földeák
Hajdúszoboszló
Hatvan
Hódmező-

vásárhely
Hunya
Jánoshida
Jánossomorja
Jászjákóhalma
Kál
Kisujszállás    oák+av.
Nemeskér                  bv.
Miskolc
Nagybarát
Nagyivány
Nagykáta
Nagykőrös
Őriszentpéter       nmv.
Öttevény                    bv.
Pásztó                         av.
Péc s                   oák+av.
Péc svárad               oák.
Rábacsanak              bv.
S zada                          bv.

Tápiógyörgye       oák.
Ullő                               bv.
Zalaszentgrót           av.
Zsámbék                    bv.

Június 27. Oiétfo?
Füle
Kömend
Mmtonvásár
Öttevény
Pér
Rábacsanak
Somogyhatvan

Június 28. (kedd)
Agyagosszergény   bv.
Pincehely                oák.
Sajókaza                 oák.
Szár                              bv.
Szombathely         oák.

Június 30. (csütörtök)
Kisbér                       oák.
Pécs                        ok+r.
Szany                        oák.
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