


Tisz;telt
Szerkesz;1őség!

Köszönöm Őnöknek,  hogy írásaimból
és  vereseimből  megjelentettek  az  újság-

jukban.
Nagyon   örültem,    mert   nagy   meg-

tiszteltetésnek veszem.
Most írtam megint több verset, de csak

kettőt   küldök   Önöknek.   Legalább   ol-
vassák el kérem! Köszönöm!

köfc3ö±saápgooá aei:jiv3:ör:. kig#gi  eí
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Albérletben  lakunk  itt  Tiszaeszláron,   s
örülök neki, hogy ez is van.  Venni sajnos
nem   tudunk,    a   párom   munkanélküli
három szakmával. En szociális címen ka-

Címlapon:  Nyári Gyula
felvétele

A nem kéri kéziratokat nein őrizzük meg
és nem l<üldjükvissza.     .

Szerkesz.tőségünk
a mienktőíl eltérő véleményt is  közli.

A  leveleket esetenként rövidítve,
szerkesziett formában adj uk közre.

VAL
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pok juttatást  a  polgámesteri  hivataltól.
Kilátásunk nincs  házvételre, mivel nincs
félre  tett  összeg apii  kell  az  OTP-felé,  s
kezesünk   sincs.   Igy   nem   tudunk   mit
kezdeni  a sorsunkkal,  csak küszködünk.
Sajnálattal   látom  memyi  házat  felépí-
tenek szocpolra és üresen áll évek óta.

Mi igazán tudnánk értékelni a házat, a
biztos fedelet a fejünk felett. Én szocpolra
nem  tudok  építtetni  mivel  nincs  kiskorú
gyerekem.

Kilátástalannak  látom  az  életem.  Ne
haragudjanak, hogy ilyen dologgal zava-
rom Önöket, de le kellett ímom.

Továbbra is nagyra értékelem az Önök
munkáját,  mert  igazán nehéz megfelelni
mindenki igényének.

Köszönöm,  hogy  elolvassák  a  levele-
met kéretlenül is.

Sorsok

Nehéz szavak,
ajkam mégis könnyen engedi el.
Szewedni, tűrni, így élni nem lehet.
Keíl a jó is, kell a remény.
Aki, ami biztat, élj  te szegény.

Ki dolgozik az remél.
Minden napra jut kenyér.
Ki hontalan, háza az ég,
Reményt vesztet szolga nép.

Gazdagéknál jó a világ,
Esznek, isznak mit szemük kíván.
Van ott étel vigadalom
Jólétük már lakodalom.

Sors te sors, mért teszed ezt?
Adj reményt, jobb életet!
Szegény ember nern kér mást,
Mint boldogulást.
Nem kell nekík lakodalom
Kell nékik a bizodalom.
HI#áhna#ú:#t[Sazer8e%eyn;ébíee#.

Örökségünk

Nagy család a mi családunk
Összejövünkmuzsikálunk.
Táncot ropunk úgy vigadunk.
Beszélgetünk,  eszünk,  iszunk.

B ánatunkat sorolgatjuk
Örömünket kitálaljuk.
„Kisebbségi"  így mondyák ezt
Nincsen ebben semmi szégyen.

Az a szégyen, ha szégyelljük
N.emzetségünk elfeledjük.
Élni kell -a múltriak-riába.
Ne szégyelld a családf:ádat.

Van jó, rossz, földön, égen,
Tűrni kell a szenvedésben.
Az életünk rítmus, zerie.
A bánatunk elmegy vele.

Név és cím:  a Szerkesziőségben

Id.  Berkes  Béla (i86i-ig35)
Híres  prímás  volt.  Az  1878-as  kiál-

lításon zenekarával olyan kiválóan sze-
repelt, hogy kivívta a fiancia zeneszer-
zők legkiválóbbj ainak elismerését.

Massenet,  Delibes  és  Saint  Saens
többször is ellátogattak a magyar pavi-
1onba,    ahol    az    ő    cigányzenekara

játszott.
Egyszer Delibes  eldúdolt egy dalla-

mot és  a zenekar ezután rögtön hibát-
lanul   eljátszotta   -   sajátos   hangsze-
relésben. A produkciót viharos taps kö-
vette   és   Delibes   átölelte   a   prímást
elismerésejeléül.

Az   1885.   évi   országos   kiállításon
Edward  walesi  herceg tapsolt id.  Ber-
kes   Bélának,   s   azontúl   minden   ta-

vasszal meginvitálta Londonba együt-
tesével együtt.

De   a   világot  járt   prímás   Bécsért
rajongott,    és   évenként   utazott   oda
családjával  együtt.   Kedves  történetet
őrzött  meg  feleségéről,  Vidák  Kata-
linról   az   emlékezet.    1907-ben   egy
vasámap   délelőtt   az   egész   családot
kicsalta Zuglóba. Akkor derült ki, hogy
összespórolt  pénzükből  a  Gyamat  u
30. sz. alatt titokban telket vásárolt, egy
szép villát építtetett rá, amit teljesen be
is rendezett. Nem sok cigány-feleségre
volt ez jellemző. Az Országos Kaszinó
1894-ben    Berkes    Béla   zenekarával
nyitotta meg kapuit.

(Csemer Géza: Habiszti)
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Fdrias oszffir

Hdzofioj ft5 árri
rmÁ" RúútíátL.
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Lajos-arany arcotok, artézi fényű szemetek,
vállatok vízhordó rúd egyensúly vonalát?

Itthon.- Krétarajzok az utca porában,
a felegyenesedő gyemek emberarca,
a megbántott szemű apa holtig őrzött
fekete földjét,(nem könnyét) morzsolgatj.a.

Itthon.- A hóhérolt eperfák sorában,
a hazug hitek gömyítette akácok bánomerdejében,
itthon, élők és holtak szemében, hogy elmondjam:
én, nem felejtek!

Vallató szél korbácsol pirosló hunyort:
Vigyázzatok a szemeitekre ! Hiénafoltos még
a kertek alja!  Rügy pattan, de retten: hallom:-
télemlékezetűek még a hajnalok.
Éber az éj, csillagot szül: Virrasztunk,
lélekké nyílik a téltemető.

Itthon.- Halottaimmal szentelt földemen,
ráismertek-e ráncokkal veretes arcomra?

pTŰ077UrerLő

Ne döiTgesd

Nem hasadnak
nem tudod lebontani,
lyukat ütni,
robbantsd
a ma8as
vasbeton falat  !
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Az fiszeÉ
habarcs
a falazatba,
vakolat
a falon'
deszka,
lepattant zsindelydarab,
kavics
a betonba,
mezei pocok
a földeden,
meggymag,
amit kiköphetsz,
bamarozsda
a lelkeden,
egyik faja
az organizmusoknak.

pTŰOT7U7eri

Etifi"
(BdJbgftFrirri)

Etikus
az etnikum,
mert ha nincsen köme,
akkor is kapar,
ha nincsen foga,
akkor is harap,
ha nincsen lapja,
akkor is osztja,
ha nincsen asztala,
akkor is marasztal,
ha nincsen holnapja,
akkor harsoüa,
talpa alatt
nem veszhet a talaj !



Munkahelyteremtés
romáknak

•  A   Civil   szervezetek   a   roma
foglalkoztatásért pályázat következ-
ményeként,    melyet   az   Országos
Foglalkoztatási  Közalapítvány  hir-
detett,  megkezdhette  működését  a
kiskörei betongyár.  A kizárólag ro-
ma munkásokat foglaucoztató üzem
létrehozásához   szükséges   pénzt   a
közalapítvány   24,   más   civilszer-
vezetek további 1 1  millióval egészí-
tették  ki.   A  beruházás   40   millió
forintba került.

Farkas  Antal,  a  kisebbséri  ala-
pítvány vezetőj e, a betongyár ötleté-
nek    szülőatyja    elmondta:    régió-
jukban nagy a munkanélküliség, az
állástalanok 80-90%-a roma. Mivel
nagyon  sokan  dolgoztak  ezelőtt  az
építőiparban,   jó    ötletnek   tűnt   a
betongyár  létrehozása,  ahol  beton-
elemeket, bukolólapokat és beton-
csöveket gyártanak.

A   pénzből   kibéreltek   egy   300
négyzetméteres    csamokot,    s    ez
mellé   építették   fel   a   gyárat.   A
gyárban  két  műszakban  27  ember
dolgozhat,   fizetésüket  egy  évig  a
megyei  munkaügyi  központ  állja.
Terveik  szerint havi  5  millió  forint
értékű teméket állítanak elő és egy
év után már gazdaságossá válhat a
temelés.

Orvhorgászatért kínzás

• Két rendőr és két halőr orv-
horgászaton ért egy 14 éves tisza-
burai   roma   fiút   április   14-én
Tiszabura  határában.  A  fiút  a
földre     fektették,     zsebeit     át-
kutatták,  füleit  húzgálták,  majd
arra    kényszerítették,    hogy    a
jéghideg Tiszába megfürödjön.

A   megyei   rendőr-főkapitány-
ság   közlése   szerint   a   bűncse-
lekményt a halőrök követték el, a
két   rendőr   „csak   tétlen   szem-
lélője volt  az  eseményeknek".  A
kisfiú vallomásában azonban azt
állította, hogy a rendőrök is részt
vettek a kegyetlenkedésben.

A JNSZ - megyei főügyészség
szóvivője elmondta, hogy a hely-
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színi  szemle   eredményei,  vala-
mint  a  sértett  fiú  és  édesanyja
vallomása alapján a gyanút ala-
posnak  találták,  de  azt,  hogy  a
kegyetlenkedést pontosan  kik is
követték   el,   további   vizsgálat
során  derítik  ki.  Az  ügyészség
sanyargatással  elkövetett  jogel-
lenes  fogvatartás  gyanúja  alap-
ján   nyomoz   a   rendőrök   és   a
halőrök ellen.

Tovább mííködhet a Rádió C

• Tovább működhet  Magyaror-
szág  első  roma  rádiója,  ugyanis
az  Országos   Rádió  és  Televízió
Testület  ülésén  hoszzú  vita  után
leszqvazta        Bánlaki       József
MIÉP-es  tag  kezdeményezését -a
Rádió  C  pályázatának  utólagos

építendő  házak  kivitelezői  szerző-
dését.   A  kivitelezés   előtt  minden
károsultnak  szerződést  kell  kötnie
az     állammal,     pontosabban     az
államot képviselő  megyei  közigaz-
gatási hivatallal.

Az  állam  ákkora  alapterületű  és
komfortfokozatú házat építtet, ami-
lyen   a   károsultak   árvízkor   meg-
semmisült otthona volt.

Kisebbségi támogatás

• Az emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottság előterjeszté-
sére  a  parlament  105  millió  fo-
rintot  osztott  szét  a  törvényben
elismert   13   kisebbségi   népcso-
port szervezetei között.

Az  országgyűlés  összesen  210,
ebből majd 90  roma szervezetet

érvénytelenítéséről.   A=   cilaki   és

formai     hibára    hivatkozó    ja-
vaslatot csak Bánlaki támogatta,
két  Fideszes,  illetve  MSZP-és  és
SZDSZ-es    tag   viszont    határo-
zottan  ellenezte.

Kezdődik az űjjáépítés

• Az árvíz sújtotta beregi térség-
ben megkezdődhet az új  otthonok
építése.  A munkálatokat egy kon-
zorcium  és  az  azt  képviselő  köz-
kereseti   társaság   végzi   alvállal-
kozók  bevonásával.   A  22.8  mil-
liárd  forintból,  amelyet  Szabolcs-
Szatmár-Bereg    megye    számára
különítettek  el,  5.9  milliárdot for-
dítanak   a   magánszemélyek   há-
zainak újjáépítésére.

A   komány   és   a   konzorcium
képviselői aláírták a térségben újjá-

támogatott. A roma szervezetek
közül a szolnoki székhelyű Lun-
go   Drom   kapta   a   legnagyobb
működési támogatást.

A     Farkas     Flórián    ve:zc*fe
szövetség    4    millió,    Oszfo/.%#
Bc'/Ű elnökletével működő Phra-
lipe 3,2  millió  forintot fordíthat
működési   kiadásokra.   A   Ma-
gyarországi   Roma   Parlament-
nek,   melynek   Zsj.go'   J€#ó'   az
elnöke  1,8  milló  forint  dotációt
szavazott  meg  a  törvényhozás.
További 5 roma szervezet támo-
gatása érte el vagy haladta meg
az lmilliót.

A      többi      kisebbség      közül
kiemelkedik   a   Magyarországi
Horvátok  Szövetsége  7,5   vala-
mint    a    Magyarországi    Szlo-
vákok Szövetségének 8,1  milliós
támogatása.
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Uj ámeneti
otüion a rászorulóknak

•  Május   3-án,  Harrach  Péter
szociális  és  családügyi  miniszter
adta át Szolnokon a Magyar Öku-
menikus Szeretetszolgálat által fe-
lújított     épületet,     ame[y     helyet
biztosít     a     családok     átmeneti
otthonának  és   a   déli  ipartelepet
ellátó  Családsegítő  és   Gyermek-
jóléti sz,olgálatnak.

A  MAV  tulajdonában  lévő  negy-
ven    milliós     beruházást     igénylő
konstrukció  két  hónap  alatt  készült
el,  melyre  a  városi  önkormányzat
kedvezményes bérleti jogot adott.

A  Szeretetszolgálat  34  millió  fo-
rintja mellé a város  6 milliót adott,
a berendezés pedig teljes egészében
adományokból gyűlt össze.

21. századi
Klu-Klux Klán

•  Polgárháborús   helyzet   van
Jászladányon,   és   az   ellentétek
erőszakos     összecsapásokig     is
fajulhatnak.   Többek   között   ez
állt   abban   a   levélben   melyet  a
ladányi   kisebbségi   önkormány-
zat írt Mádl Ferenc köztársasági
elnöknek.

Kállai  László,  a kisebbségi  kép-
viselő  testület  elnöke  szerint válto-
zatlanul    feltűnnek    a    településen
éjszakánként    fekete    csuklyások,
akik félelemben tartják a romákat.

A jászladányiak  azt kérik  a  köz-
társasági  elnöktől,  hogy  látogasson
el hozzájuk és jelenlétével simítsa el
az ellentéteket.

Ebben az épületben indítja el a
Szeretetszolgálat a komplex csa-
ládgondozás      mellett      az      új
programját   is,   melyben   a   kör-
nyéken  élő  roma  gyerekek  szá-
mára   szerveznek   foglalkozáso-
kat, programokat.

A   családok   átmeneti   otthona
40 férőhellyel  nyitja meg kapuit
és  kilenc  szobával  várják  a  lak-
hatási    gondokkal    küzdő    csa-
ládokat.

A    munkatársi    iroda    mellett
helyet  kapott  négy foglalkoztató
helység   is,   melyben   különböző
programokat  szerveznek majd.

A      miniszter      avatóbeszédében
hangsúlyozta,  hogy  nagyon f;ontos
az   állam,   az   önkormányzatok   és
civil    szewezetek    sikeres     együtt-
működése,    mert    a    nehéz    élet-
helyzetbe    került    családokon    mi-
előbb segíteni kell.

Menekültutak?

•   Egy   internetes   lapban   az
egyik    Baranya    megyei    roma
vezető  kijelentette,  hogy  vannak
olyan   utazási   irodák,   amelyek
kifej ezetten cigányoknak szervez-
nek   „menekültutakat".   Állítása
szerint    egy    strasbourgi    útért
személyenként  százezer,  a  kana-
dai útért akár félminió forintot is
elkérhetnek.

Krasznaí  József;  í\  z*mo+yi  ro-
mák   segítője   nem   hallott   még
ilyen   esetről,   és   képtelenségnek
tartja a dolgot.

lnfoközpont

•  A  hátrányos  helyzetű,  Ícülönös
tekintettel    roma   fiatalok    sikeres
oktatásának  elősegítésére  Pedagó-
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giai  lnformációs  és  Szakmai  For-
rásközpontot   hozott   létre   az   Ok-
tatási  Minisztérium.   Az  intézmény
20  millió forinttal  gazdálkodhat  -
jelentette   be   Környei   László,   a
tárca közoktatásért felelős helyettes
államtitkára.  Elmondta:  a  központ
f;eladatai közé tartozik többek között
a   felzárkóztató    osztályok   műkö-
désénekfeltérképezésefelszereltség,
illetve    szakos     ellátottság    szem-

pontjából.

Nlatolcsy dqat kapott

• A gyöngyösi cigány kisebbségi
önkományzat  hamadik  alkalom-
mal  adta  át  pénteken  a  kisebbségi
szervezet   által    1999-ben   alapított
Pro  Egalitate-díjat.  Ez  au(alommal
tizennégy    díjazott    vehette    át    a
kitüntetést,        köztük        Matolcsy
György  gazdasági miniszter.  Mur-
zsa   Attila,   a   kisebbségi   Önkor-
mányzat  vezetője  indoklásában  ki-
fejtette:   a  miniszter  a  Széchenyi-
terv    fiontembereként    lehetőséget
teremtett   a   roma   társadalom   fel-
emelkedésére.

Az ellenzék megtartaná
a biztosokat

• Június  l9-én  új  ombudsma-
nokat kell választaniuk a képvise-
lőknek,     mert     lejár     Gö#czö/
JíŰ/ű//.#   állampolgári  jogi,  Mű/.-
/e'jtj;i.     Lósg/o'     adatvédelmi     és
Kű/f€#óa!cÁ J€#ó' kisebbségi biztos
mandátuma.    Míg  az  SZDSZ  és
az  MSZP  a  jelenlegi  három  or-
szággyűlési  biztost  támogatja,  a
MIEP  viszont  csak  egy  biztost
tariana  meg,  a  kormánypártok
pedig   eddig   még   nem   nyilat-
koztak,   hogy   kik   legyenek   az
utódok.

A4:ód/  F€r€#c   köztársasági   el-
nök, hogy tisztázzák a képviselő-
csoportok   álláspontját   az   om-
budsmanok jelöléséről, május 29-
re   munkareggeHre   hívta   a   hat
parlamenti párt frakcióvezetőjét.

Összeáuította:  Lukács llona
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Házunk lájáról
Április  19-én csütörtökön,

14 órai kezdettel
könyvbemutatót tartottunk

az „Oktatási és Továbbképzési
Központ" Alapítvány házában,

vagyis itthon, az „LD"
szerkesztőségének helyszinén.

Négy könyv került bemutatásra,
melyek az olvasó számára

ki:öfnei:üL::Tő?SéFdkeákreesgvYruftáe,isen

élményt jelenthet, hiszen ezen

énék!:i::Ér#ú:á:ágnáanky%€gnem
utolsósorban politikai

helyzetének valós, reális
tüköTképei.

Farkas   Kálmán,   az   író   társadalom
egyik    legkiválóbb    cigány    publicistája
tollából  két kötet  született,  „Fekete  nap"
és „Elnémult hegedűk" címmel.

Rácz  Lajos  újságíró-költő  most  meg-
jelent riport könyve,  a  „Roma értelmisé-
giek   arcképcsamoka",   gyöngyszemként
válogatta    össze    a    saját    identitásukat
vállaló  értelmiségi  cigányokat.  A  szerző
nem érhette meg ezt a jelentős napot, mert
tavaly szeptember  11 -én kihunyt csillaga
a Pamasszuson. Helyét a díszasztalnál egy
szál fehér kála és egy üresen hagyott szék
j.elképezte. Családjából jelen volt húga és
unokaöccse,   akik   velünk   együtt   fájó
szívvel és könnyes szemmel emlékeztek
a  szellemiségében  gazdag  cigány  zsur-
nalisztára, kollégára, testvérre.

A   negyedik   kötet,   mely   szintén   be-
mutatásra  került,  Pusoma  Jenő  „Alko-
nyatkor" című verses ftizete.

A  könyvbemutatót  megelőző  napok
lázas      készülődéssel,      lelkiismeretes
szervezéssel  és  persze  borzasztó  nagy
izgalommal  teltek  mindannyiunk  szá-
mára.  Maroknyi  kis  csapatunk minden
egyes  tagja  azon  munkálkodott,  hogy

#íepgdí:nt:íákné[;taeÉs,íegvean,ea±:[:s,:3tpögbnb
energiát,  munkát  áldozta  azért,  hogy  a
négy  kötet  megszülethessen,   izgult   a
legjobban.  Mind a négy kiadvány  szer-
kesztését   az   ő   neve   féinjelzi,   és   aki
rendszeresen kezében tartja újságunkat,
annak  már  garancia  a  minőségre  sze-
mélye.
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A   nem   mindennapi   könyvbemutatót
Paksi  Éva  föszerkesztőnő  nyitotta  meg.
Köszöntötte a szerzőket, a kötetek bemu-
tatóit,   a  munkatársakat  és   a  meghívott
vendégeket,  majd  felkérte  Farkas  Fló-
riánt, az OCÖ és a Lungo Drom elnökét,
hogy köszöntse a rendezvényt.

Az  elnök  úr  köszöntő  beszédében  üd-
vÖzölte   a   négy   kötet   megjelenését,   a
szerzők és a kiadói tevékenységp.en részt-
vevő  személyek munkásságát.  Oröminel
vette   tudomásul,   hogy   a  cigány  társa-
dalom  „nagyjai"  figyelemmel  kísérik  a
cigány  nép  sorsát,  életét,  politikai  hely-
zetét, melyből ihletet men'tve már számos
alkotást tudhatunk magunkénak. Szükség
is van rá - mondta - hogy me@elenítsék
gondolataikat,    hiszen    ők    a    tollaikkal
„Petőfiként"  harcolnak  népünk  felemel-
kedéséért.   Az   OCÖ   helyzeténél   fogva
sajnos   nem   sok   mindent   tehet,   hogy
kultúránk  „nagyjait"  támogassa,  de  tisz-
teletét, elismerését mindenkor kifej.ezi.

„Kétfajta  közíró  létezik.  Az  egyik  írói
típus - ari lehet, hogy sikeres - a kurzus
hói típus. Ők minden kurzusban a kurzus
szája-íze  szerint  fogalmazzák  meg  gon-
dolataikat.  A  másik  közíró  „csak"  író  és
gondolkodó.   Jöhemek   rendszerváltások,

#oáyvfi:#:kúgeTogtákro#tjáve.`lá:
dolgaival,  hogy  azt  megjeleníti  a  teljes
valóságában.  Ehhez  nagy  erkölcsi  tartás,
morál  szükséges.  Farkas  Kálmán  írásait
olvasva,   nem   kétséges,   hogy   ő   hova
tartozik.  Szemlélet  módja  tükröz;, hajlít-
hatatlanságát,   kritikai   érzékét.   0   meri
vállalni,  hogy  politizál,  hiszen  a  kötet  is
erről    szól.    Ha    egy    közíró    politizál,
nyilvánvaló, hogy valamely érték mentén
teszi  ezt.  Ha  belelapoznak  a  műbe,  fel-

Jfi:|deeEeike,gh=%cdőTeT;Z:,etéénsysezzeőr:;::
valamint   a   kérdés,   hogy   lehet-e   roma
egység, kik a „bomlasztók" és kik éreznek
tudatos  felelősséget a cigányság sorsáért.

Bairói jobbra: Pusoma Jenő, Farf ta_s fálrpán,
Fa;kas Flórián és Kerékgyártó T. Tstván

Ígéretet  tett  arra,  hogy  az  ,,Oktatási  és
Továbbképzési     Központ"     Alapítyány
könyvkiadói  tevékenységét  az  OCO  le-
hetőségeihez mérten támogatni fogja.

Farkas   Kálmán   „Fekete   nap"   című
művét,  Dr.  Kerékgyártó  T.  István  szo-
ciológus mutatta be.

Stiláris    eleganciával    fogalmazza    meg
mondanivalóját,       mindenki       számára
érthető gondolatvitellel, mely rabul ejti az
olvasót."

A    másik    három    kötetet    Hegedűs

á,l?eoáeúksá#o#í:klahboegy&e,esgkE::
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Rácz Lajos „Roma értelmiségiek arckép-
csamoka" című kötetével kezdjem.

Rácz  Lajos  példa  arra,  hogy  a  halál
nem  választja  el  szeretteinket  az  itt  ma-
radottaktól.  A  két  világot  elválasztó  fo-
lyóba ő még bedobott egy utolsó palack-
postát,  melyből  hozzáértő,  dolgos  kezek
segítségével megszülethetett ez a mű. Ez a
24 inteúú egytől-egyig az LD folyóiratban
már  megjelent.   Tehát   aki   rendszeresen
olvassa  a  lapot,   külön-külön  már  talál-
kozhatott Lajos  interjú alanyaival.  Mégis
együtt,  csokorba  szedve  nem  ugyanazt  a
minőséget  hordozza.   A   kötet   tartalom-
jegyzékében    megjelenési    sorrendet    is
Jpeí:ti  Éva:oínáosmósá:rkes:taői

arra,  hogy  fejlődési  sorrendbe
nézzük    végig    a    novellákat.
Azért    nevezem    novellának,
mert      tulajdonképpen      nem
intejúk a szó igazi értelmében.
Lajos    ugyanis    meglehetősen
sajátos   techrikát   alkalmazott
munkája során. Képes volt Órá-
kat   eltölteni   azzal,   hogy   fel-
készüljön  egy-egy  interjú  ala-
nyából.   34   órát  beszélgetett
velük.   Gyakorlatilag   átszűrte
saját szűrőjén  azokat a tapasz-
talatokat,   melyeket   korábban
szerzett,    infomációit    kiegé-
szítette  a  saját  véleményével,
és   valami   olyasmi   született,

Kálmán   bácsi    1953-óta   újságíró-író.
Számos    folyóiratban    publikált    eddig,
többek között a Cigány Hírlapot is ő szer-
kesztette,   valamint   j.elenleg   is   az   LD
folyóirat  főmunkatársa.  A  cigány  iroda-
lom  legkiválóbb  és  legtemékenyebb  al-
kotója,    a   szakma   doj.enje.    Vajon   mit
kellene  még  Kálmán  bácsinak  csinálni,
hogy   felűnjék,   hogyha   cigány   embe-
rekről   beszélünk,   a   magyar   újságírás
legnagyobb   kitüntetése,   az   a   bizonyos
Táncsics    Mihály-díj,   méltóbb    helyre
kerülhetne-e    a    kezénél.    Emberségből
példát,   újságírásból   fomát   lehet   venni
róla.

Farkas Kálmán  idilli képet fest amikor
visszaemlékezik, mennyire békésen éltek
egymás mellett a cigányok és  magyarok.
Később  azonban  a  szegénység  egyenlő-
ségét felváltja a gazdagodó szegénység és
a   szegényedő   szegénység   közötti   kon-
fliktus.

Ez a könyv  is  egy  ámeneti  műfaj,  ha
úgy  tetszik  egy  mikrokozmosz  szociog-
ráfiája. Ugyanakkor tágabb értelemmel is
bír,  hiszen  valahol  egész  Magyarország
Csisznyikóvá vált.  Nemcsak ott és  akkor
lehetett megfigyelri, hogy azok a mester-
ségek, szakmák, melyek megélhetést biz-
tosítottak  a  romáknak,  tulajdonképpen  a

Hegedíís Sándor íijságíró és Paksi Éva, az LD főszerkesztője
ami  nem  is  igazán  interjú  de
mégis  az,  nem  is  igazán  esszé,  de  mégis
az,   úgy   emlegeti   ezt   a  sajtótudomány,
hogy arc-él, portré vázlat.

Nagyon  izgalmas  az  is,  hogy  hogyan
választotta ki a maga értelmiségeit. Nem a
hegycsúcsot  kereste,   bár   őket   is   meg-
találta,  hiszen  személyesen  is  ismerte  a
cigány  irodalom  képviselőit.   Választása
nagyon érdekes. Kezdetben a nagy, kiváló
alkotókat, pl. Lakatos Menyhért írót mu-
tatja be, majd megtalálta azt a hatámezs-
gyét  az  értelmiségi  terepen,  aki  szerinte
méltánytalanul háttérbe szorult. Példaként
említhetem  Hollai  Kálmán  színészt.  A
tanúság ebben a gyűjteményben az, hogy
Lajos  meglátta  ezen  kiváló  emberek  ér-
tékeit.   Pascal   a   filozóftis   azt   mondta:
„Feltámadni nem testben és időben tud az
ember.  A gondolatai támadnak fel,  élnek
tovább és születnek újjá." S kinek élnek a
gondolatai,  az jelen  van  köztünk.  Lajos
hagyott  néhány  üzenetet,  gondolatot  ab-
ban a bizonyos palackban. A legfontosabb
talán ez: „Fel kell emelni a társadalomnak
a cigányságot mint egy sebesült madarat,
mely  a  gyengédségtől  számyrakap  és  a
horizont fölé tud emelkedni a szeretet és a
hit erejével."

A   második   kötet,   melyről   gyönyörű
tisztem beszélni Farkas Kálmán, „Elné-
mult hegedűk" című könyve.

Ez  a  Csisznyikói  történetegyüttes,  ami
az    „Elnémult   hegedűk"    címet   kapta,
részben folytatása a korábbi „Csisznyikói
cserepek" című kötemek. Az író által ez a
Csisznyikó  egyre  inkább  irodalmi  legen-
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objektív tud maradri a szerző, és mind ezt
úgy   teszi,   hogy   közben   ott   lépked   a
történelem a kötet lapjain.

1945-ben kezdődik a történet, abban az
időben   amikor   óriási   csodavárás   van.
Amikor a csisznyikói polgárok, beleértve a
muzsikusokat is, am vámak, hogy a szov-
jet hadsereg által megváltozzon a világ és
a   cigányság   is   kiemelkedhet   végre.   A
zenészek világhírűek lesznek.  15-20 zene
virtuóz  számazik  erről  a  vidékről,  akik
végigjárták a zenei élet híres területeit.

Változás  azonban  nem  következik be.
Jöttek a pártok, a koalíciós időszak, mely-
ben mindenki csák ígérget a cigányoknak,
ugyanakkor    kimaradnak    a    sorsfordu-
latból. Az új  világ nem hozott jobb életet
a cigány muzsikusoknak. A zenélés, mely
biztos megélhetést nyújtott családjaiknak,
lassan jelentőségét vesztette.  Elfogytak a
helyek  ahol  zenélni  lehetett.  Terepüket,
talajukat  vesztik  a  muzsikusok,  és  egyre
inkább süllyednek a közöny, a szegénység
és a reményvesztettség ingoványába.

2001.  máius LUNGO  DROM"

visszájukra fordultak.
Mindenkinek      ajánlom      a

könyvet,  aki  szereme  belelátni
abba,   hogy   mitől   és   hogyan
változott kedvezőtlenül a kép, a
cigányság helyzete.

A  szerző  tiszteletet  érdemel
azért,   mert  őszinte   és  korrekt
teás:°iséa#e#e#óibk:Z#:hog

egyben  forró  szeretettel  emlé-
kezett    meg    azokról,    kikkel
szegről-végről rokonságban áll.

Végezetül   egy   kis   zöld,   a
reménység   színébe   öltöztetett
kötetet    ajánlok    figyelmükbe,
melynek címe: „Alkonyatkor".

Pusoma  Jenő  verseit  tartal-
mazza a kötet, aki már nem első
kötetes költő.

A  poéta  azért  van  nehéz  helyzetben,
mert  minden  egyes  könyvmegjelenés-
nél   olyan,   mintha   sztriptízt   táncolna.
Az  igazi  költő  kiírja  magából  bánatát,
gondját,  örömét és  szenvedélyeit,  tehát
olyan,  mintha  teljesen  meztelenre  vet-
kőzne,  megmutatja  önmagát  teljes  va-
lójában.

Küldetése,   missziója   van   Magyaror-
szágon minden költőnek, és Pusoma Jenő
ehhez    az    eszmeiséghez    teljes    mell-
szélességgel   odaáll.   Versei   a  cigányság
fillledt    nyomoráról,    mely    ablaknyito-

gg:ifő?lvsgól#vst:ft#eroé#bujse:emn;
költészetének,  hogy  az  igazat  mondja,  s
nemcsak  a  felszínt  szántja  toll  ekéjével.
Megtalálja az igazság azon szeleteit, mely
kimondva  ráébreszti  az  olvasót  a  reális
valóság mélységére".

A  bemutató  végén  a  két  szerző  meg-
köszönte mind azt a  „szépséget",  melyet
ezen a rendkívüli napon, egy „csodálatos
magyarasszony"    jóvoltából     átélhettek.
Kálmán  bácsi,  „csókolom  a  szíveteket"
jellegzetes   cigány  köszöntésével  búcsú-
zott,  s  mint  mondta,  a  roma  értelmiség
kicsiny szigetévé vált az Alapítvány, mely
remélhetőleg     országos     hírű     kiadóvá
fejlődik.

Lukács llona



A lanulás ünnepe
A tanulás ünnepe alkalmából,

2001. május  15-én,
a Magyar Mü`velődési lntézet
földszinti nagytermében került

megrendezésre a Felnőtt Tanu[ók
Fesztiválja keretében

és:ü.:i%qdngsoet,á:lngT?Tf?trtsnacia.
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tevékenység fontosságára,
valamint rámutasson annak
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kapcsolatban áll a munkaerőpiacba
törlénő bekapcsolódásuk lehetőségeivel.

Borbát  Erika,  a  MMl  igazgató  helyettese  megnyitójában
kihangsúlyozta,  hogy  tapasztalatgyűjtés  és  eszmecsere  terén
nagyon  fontos  a  tanácskozás,  melyről  később  írásos  anyag  is
készül a nyilvánosság felé.

Farkas    László,    a        Nemzeti    és    Kulturális    Örökség
Minisztérium   Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztályának

referens   munkatársa,   a   cigányság  társadalmi   helyzetéről   és
művelődési  lehetőségeiről tartott előadást.  Szólt többek között
aiTól,  hogy a roma felnőtt generációnak minimális az esélye a
továbbtanulás  folyamatába bekerülni,  mert nagyon  nehezek  a
felvételi követelmények. A minisztérium tervei között szerepel
a roma népesség fölzárkóztatását segítő középtávú intézkedési
csomag    keretében,    a    kisebbség    oktatását    előbbre    vivő
többirányú programtervezet, melynek egyik fontos alappillére a
közösségi házak létrehozása lesz.

Leginkább   az  oktatás  terén  tapasztalható   egyre   inkább  a
romák és nem romák közötti esélyegyenlőtlenség -jelentette ki
Mayer József, az Országos Közoktatási lntézet Felnőttoktatási
és    Kisebbségi    Központj.ának    igazgatója.    Elmondta,    hogy
napjainkban  nagyon  kevés  roma  tanuló jut  el  a  középiskolai
szintig, pedig érettségi nélkül  szinte  lehetetlen munkát találni.
Ugyanakkor fontos a felnőttoktatás továbbfejlesztése, hiszen a
rendszerváltás    után    a    cigányság    kimaradt    a    közoktatás
modemizációjából.  Szerinte  a  felnőttoktatás  be  kellene,  hogy
töltse  a második esély ftinkcióját.  Csakhogy az iskolarendszer
mögött működik a fekete gazdaság, amely felöleli a romákat.

Daróczi Ágnes, a Magyar Művelődési  lntézet roma kultúra
osztályának tudományos  munkatársa,  a magyarországi  cigány
folklómozgalomról   tartott   igen   érdekes   előadást.   Szerinte

politikai  nyomást  kellene  gyakorolni  a  jelenlegi  kormányra,
hogy   az   ne   csak  palástolja   a   romákat   érintő   problémákat.
Hangsúlyozta:   a   romák   sokrétű   és   gazdag   népművészeti,
kulturális     hagyományokkal    rendelkeznek,     ami     az     össz
magyarországi   multikultúránkat  maradandó   értékekkel   gaz-
dagítja.  Ugyanakkor  sajnálatosnak  nevezte,  hogy  a  cigányok

még most sem tudtak beépülni a többségi

A felnőttokiatás be kellene,  hogy töltse a iiiásodik esély fiinkciójái!
A fo[ó  csak illiis7~iráció.

társadalom művelődési rendszerébe.
A  napokban  jelenik`  meg  az  Oktatási

Miniszter  rendelete  egy  kerettantervről,
amely   a   szakiskolák   számára   biztosít
lehetöséget, hogy az általános iskolát nem
befejező    fiatalok    részére    szakképzést
nyújtsanak    -    tájékoztatta    az    egybe-

gyűlteket  Dr.  Kerékgyártó  László,  az
NSZI   Felnőttképzési   és   Kutatásszerve-
zési   Osztályának  osztályvezetője,   aki   a
hátrányos   helyzetű   cigány   fiatalok   fel-
zárkóztatásáról   és   munkaerő-piaci   esé-
lyeik megteremtéséről tartott előadást. Az
osztályvezető  szerint  ez  a  rendelet  egy
nagy  lépés  a  tanult  és  tanulatlan  fiatalok
közötti  szakadék  áthidalásában,  valamint
esélyt   teremt   a   nyolc   osztállyal   nem
rendelkező fiatalok munkaerőpiacba való
bekerüléséhez.

Lukács llona
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Küzdeni a hálrányok
felsm'mol'sa'érl

A    zalaszentgróti    cigány    kisebbségi
Önkományzat és a megyei Lungo Drom
szervezet   rendezésében   kétnapos   köz-
életi konferenciát tartottak márciusban a
városban.  A  fórumon  egyebek  között  a
családok   segítéséről,   az   emberi   kap-
csolatokról, a közoktatásról, a rendőrség
és   a   cigányság   kapcsolatáról,   a   roma
kultúráról,    valamint    a    munkahelyke-
resési technikákról esett szó.

Vajda   László,   a   helyi    cigány   ki-
sebbségi   önkományzat   és   a   megyei
Lungo Drom elnöke elmondta, hogy pá-
lyázati pénzekből tartják a konferenciát,
melynek  célja,   hogy  megoldást  keres-
senek  azokra  a  problémákra,  melyek  a
cigányságot   az   élet   minden   területén
érintik.

-   Legégetőbb   gondként   jelenleg   a

munkahelyhiány  és  a romák  lakásainak
lepusztult állapota jelentkezik,  de törek-
szünk arra,  hogy  összefogással  mielőbb

javítsunk     a     helyzeten.     A     közéleti
vezetők  információcseréje,   felkészítése
segítséget   adhat   a   problémák   sikeres
leküzdéséhez. Bízunk abban,  hogy a cél

érdekében    a    szociális    hátrányok    le-
küzdésében  a komány is segít,  s együtt
tudunk   dolgozni   a  helyi   vezetőkkel  -
mondta Vajda László.

Lukács Mihály, az Országos Cigány
Őnkományzat   alelnöke   szerint   a   ci-

gányság  a  rendszerváltáskor  a  perifé-
riára     került,     munkahelyet     alulkép-
zettség    miatt    nem    kapnak,    így    ve-
szélyben    van    a    mindennapos    meg-
élhetésük.  Ezeket  a  problémákat  valós
tartalinú,  közép-,  valamint  hosszú  távú

programokkal  lehet  megoldani,  melye-
ket   az   OCÖ   már   letett   a   kormány
asztalára.

A     konferencia    másnap     Zalaeger-
szegen,    a   Városi   Hangverseny   -   és
Kiállítóteremben  folytatódott.  A  megye
cigány   kisebbségi   önkományzatainak
képviselői,   tagjai   ezúttal   közéleti   em-
berekkel,  hivatalok  vezetőivel  és  mun-
katársaival    és    a    rendőrség    szakem-
bereivel találkoztak.

A     konferencia     résztvevőit     Szalai
Annamária  országgyűlési  képviselő  -
úgy  is  mint  a  rendezvénynek  helyt  adó
intézmény igazgatója -köszöntötte.

A  Zala  Megyei  Munkaügyi  Központ
vezetője,   Borsos   József   részletes   tá-

jékoztatást adott arról, hogy a hivatal az
elmúlt  évben  milyen  segítséget  nyújtott
a különböző roma programokhoz (mun-
kahelyteremtés,   tovább-   vagy   átkép-
zés).   Megtudtuk,   hogy   tavaly   nyolc-
vanmillió   forinthoz  juthattak  hozzá  a
szervezetek      különböző       pályázatok
útján.  Az  igazgató  ugyanakkor azt sem
hallgatta  el,  hogy  még  ma  is  megle-
hetősen  hiányos  az adatbázisuk.  Mind-
két   félnek   tanulni   kell   a   kapcsolat-
tartást.    Borsos    József   megemlítette,
hogy  a  különböző  programokban  sze-
retnék a roma és nem roma - ám szintén
hátrányos    helyzetben    lévő    emberek
életfeltételeit       munkahelyteremtéssel,
tanulási       lehetőségek       biztosításával

javítani.  Idén  a  hivatal  roma  szociális
munkás-     és     közösségi     asszisztens-
képzést is  indít.

A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal
Íőosztályvezetője,   dr.   Varga  Tibor   a
zalai cigány kisebbségi önkományzatok
működéséről      beszélt,      összességében

jónak értékelve a munkájukat

2001.  máius „I.UNGO  DROM"



Csillognak
Lassan már nincs Magyarországon

olyc]n település, ahol ne hangozna fel
nap mint nap Bódi Guszti és a „Fekete

Szemek" Íoma együftes népszerű
muzsikája.

A 23 éve működő folklór együftes igazi
nagy „beíutását"

a „Szeretlek -Szeíetlek" címü.
új lemezük megjelenése jelentefte.
Az autenfikus, fülbemászó dallamok
modern hangszeTelése átütő siken

hozoH a nagyrészt családtagokból álló
csapatnak.

Konceheznek, különféle fellépéseknek,
meghívásoknak tesznek eleget, me-
Iyeken színvonalas műsorukkal, tem-

peramentumos megjelenésükkel ,
magukkal ragadják a közönséget.

A több mint húszezer példányszámban
eladott aíanylemez, a sztárok világába

röpíteHe
az együftest, de ők identitásukat

megőíizve, gyökereiket nem tagadva
élik meg a csillogás minden percét.

Május 5-én, az FRBE Fényszarui Romák
Betegségmegelőző Egyesülete

szervezésében megtartolt
jászíényszarui jótékonysági esten,

melynek teljes bevételét Jászberény
város Erzsébet kórházának

Csecsemő- és Gyermekosztálya
részére ajónlofták fel, többek között

felléptek a „Fekete Szemek" is,
ahol sikerült mikrofon elé ültetni őket.

----        _              -----                                                     _                                     --

-  Nem  titok,   hogy   Bódi   Giisüi   ai
együttes  alapítója,  yezéregy.é_nisége,  de
kik azok a ,,Fekete Szemek"?

-  A  „Fekete  Szemek"  Nagyecsedről
számazó    cigány    emberek.    Javarészt
családtagokból tevődik össze  a csapat:  a
két fiamról, a feleségemről, és az öcsém-
ről van szÓ, valamint Botos Tibor gitár-
művészről,  aki  vendég zenészként emeli
műsorunk zenei nívóját -közli Guszti. -
Nagyecseden nevelkedtünk, éltünk oláh-
cigány   gyökerekkel,   de   nem   cigány-
telepen. Ezt nem dicsekvésképpen mon-
dom,  hanem  mert  ez  az  igazság.  Nem
cigányok  között  laktunk  jól   megférve
romákkal   és   nem   romákkal   egyaránt.
Nagyon  sok  barátunk  van,  akik  mára
már világklasszisok lettek,  és  a „Fekete
Szemek"-ben   kezdtek   anno   23   évvel
ezelőtt.   Büszke   vagyok   rájuk,      mert
mindannyian     közülünk     kerültek     a
folkról zene világába és határon innen és
határon túl, sokfelé képviselik a cigány-
zene    hagyományos    műfaját,    megis-
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a „Fekete §zemek"!?
mertetve,     megmutatva    kultúránk    és      ez akitüntetés-ragadja ismétmagához a
szokásaink sajátosságait.                                     szót    Guszti.    -Ez    a   jelentőségteljes

-  Me#H};J.w  owfeHÍJ.km  a  zene'feft?      gesztus,  amit  a  cigány  nép  „nagyjaitól"
4  /egújaóó  /emeze/ek  Aawg€a'sv!./a'ga     kaptunk,  értelmet  és  erőt  ad  a  további
mór   a    modem    €ewe!.   !.rón}Jzafoko/     munkához,    hiszen    visszajelzésként    is
kötJeíi..                                                                         értékelhető,    hogy   jó,    amit    csinálunk.

-Az  első  14  évben  eredeti  folk  zenét      Hidd   el   keményen   dolgoztunk,   hogy

játszottunk,    amit    apáinktól,    őseinktől      idáig   eljussunk.   A   siker,   a  sztárság,   a
tanultunk.  Később  mí  is,  mint  mindenki      csillogás   rögös   útvesztő,   melyben   már
más rájöttünk aiTa, hogy a világ változik,      sokan   eltévedtek.   A   szórakoztató   ipar
vele   együtt   temészetesen   az   emberek     kemény  harcokat  tartogat,  főleg  a  roma
szokásaí,  igényei.  4-5  éwel  ezelőft  fel-      ember  számára.  Mi  is  szembesülünk  a
pezsdítettük  az  alap  folklórt  elektromos      megkülönböztetés  fomáival,  de  gyorsan
hangszerekkel, és később ebből alakult ki      túllépünk    rajta.     Hála    lstemek    nem
a  modem,  diszkósított  hangzásvilág.  Ha      ftiggünk  semmilyen  kiadótól,  mert  1995
mindenképpen  definiálni  akamám  az ál-      óta   saját   kiadónk   van,   melyben   más
talunk  játszott  zenei  stílust,  akkor  disz-      művészek - főleg romák - zenei anyagát
kósítottautentikus folklórzenéneknevez-      is         meg).elentetjük.         Tehetségkutató
ném.  De ez a besorolás túl bonyolult. Mi      versenyeket  ís  rendezünk,  mert  nagyon
egyszerűen  a  belsőnkből  fákadó  ritmu-      sok   a   zenei   géniusz,   akik   csak   arra
sokat   hozzuk   felszíme,   0lyan   témákat     vámak, hogy valaki felfigyeljen rájuk. Mi
feldolgozva   mint   például   a   szerelem,      segítüik   az   indulásban,   a   többi   csak
mely   minden   ember   lételeme.   Reper-      rajtuk múlik. Nem kömyű anyagilagsen?
toárunk több mint l60 dalból áll, melyből      finanszírozni    a    lemezeket,    hiszen   mi
csak  néhány  nem  saját  szerzemény.   A      mindent    önerőből,    szponzorok    nélkül
legtöbbszövegetMargó,anejemírjaigen      csinálunk.      Nem      pályázunk      sehová
tehetségesen,  mi  többiek  pedig  a  zeneí      támogatásért,  mert  úgy  gondolom,  hogy
aláfestést, vagyis a zeneszerzéstvállaltuk      van   jobb    helye    is    az    ilyen    eredetű
fel.   Igazi  csapatmunka  ez,  hiszen  más-      pénzeknek.•űé:;=== i-;i~rtrSiö-árié-á doiog.                        -= Büszkéik5dpeqek i3  i,:ii,i.?z??! p:ely-

`:.i:;;;i; ;;;;;;iá;ságotok -talán  eddigi     b_őH 4. ara~ny, ,l pla.t,!n:iyinősítÉs_íí_!:#.,±:.a:.

legn-áó-o-bi --;ú;;;;i-ó;-ef;é-t-kapt4to.k.   i.n-eg      l?m.i.nt..3.-nírv9_ |!j±aLtL !S, ^:..i^'::E:,t°,k„é,n„?k,.•Íó:Í;ti_:igti;Ík;g;JFáí.."Seí,,.ae%,tS_á.fa?ttődí,:ia!FkTOLpe-±f|ő`_:_Í`:_:ji:,e-,];e_eft;eeí:_ik!t.e.dr:fí^én

'i{-;sV"-iió;'ii;i---;ii;ök   íirtó|   a   "Cigány     kicsit sem változiatott meg bemeteket a

Kiiltúráért"címet viselő díjat.  Mit jelent      siker..!
szó/jío/okra cz a€ e//.s/j!eré5.?                                 -Mondjuk   úgy,   hogy   hatással   van

- Ha azt inondom, hogy nagyon sokat,     ránk - szól Margó. - Nem érzem, hogy
akkor  nem  fejezem  ki  igazán  azt,  amit     bámelyikünk   is   megváltozgft   volna.
érzek, amit jelent nekem és a többieknek     Nekünk  is  vannak hétköznapjaink,  öröl

„LUNGO  DROM"                                 2f )Ol. mtirus



meink   és   tudunk   sími,   ha   kell.   Nem
feledjük el soha gyökereinket,  azt, hogy
cigányságunkat     bárhol     és     bárkivel
szemben  fel kell  vállalni.  Nem járunk a
föld   felett   tíz   centivel,   mert   ha   vala-
melyikünk   ez   irányba   hajlik,    Guszti
azonnal   visszahúzza.   A   kömyezetünk
viszont  megváltozott.  Sokan  azt  hiszik,
hogy  nem  szívesen  állunk  velük  szóba,
mert  a  siker  elhomályosította  a  múltat.
De  ez nem  igaz!  A jelen  csak a múlttal
együtt ér valamit és ezt mi jól tudjuk. De
azért    büszkék     vagyunk    sikereinkre.
Nincs  annál  nagyobb  boldogság,   mint

látni  az emberek szemében  a csillogást,
az   örömet,   amit   a   zenénk   ad   nekik,
mikor a nem cigányul beszélők cigányul
éneklik  velünk  együtt  a  nótákat  három
évestől a nagymamáig, mikor a kezemet
fogják és  sírva mondják:  köszönöm.  Ez
az   igazi   elismerés!    Mi    is   köszönjük
nekik.

-  Mílyen  teweitek  vannak  a  jövőre
nézve?

-  Temészetesen  a  következő   lemez
elkészítése   -   mondja   ismét   Guszti.   -
Azonkívül   majd   száz   koncert,   fellépés
lesz még ebben az évben. Ha minden jól

megy,   Ki'nában   is   kiadjuk  a  korongot.
Tovább folytatjuk a kiadói tevékenységet
is, melyhez már saját hanglemez boltunk
is   van  a  XX.   kerületben.   Szóval   nem
fogunk   unatkozni.   Igyekszünk   minden
meghívásnak eleget tenni, mert nem csak
a     lemezünk     címe     a     „Szeretlek    -
Szeretlek",  hanem  az  életfilozófiánk  is.
Mi mindenkit szeretünk.

Színpadra  lépve  kiteljesedett  az  aurá-
juk. Közelről éreztem azt a sugárzást, ami
az  ember  lábát  táncolni   készteti   és   az
ajkakat mulatni bírja.

Lukács llona

Velélkeilőp]r]osén

Idén   április   27-én,   „Az   én   népem"
költészete címmel rendeztek roma vers és

prózamondó  vetélkedőt a  szép,  tiszta,  új
iskolában.     Ide     várták     a     kömyező
falvakból  a  vers  és  prózamondó  cigány
diákokat.         Második        találkozójukat
tartották.    Örvendetes,   hogy   a   piricsei

§:dHaegt;guíssk%`áárnd#a   :[áan É[::kö#[íeÉeó€
igazgató    vezetésével,    amely    nyugodt,
kellemes     feltételeket     tud     biztosítani
valamennyi        résztvevő         diák        és
hozzátartozóik részére.

Ene  a  hasznos  kikapcsolódásra  is  el-

jöttek   szülők,   ünneplőbe   öltözött   hoz-
zátartozók,  s  a  versenyző  diákok  felké-
szítő tanárai  is.

A  versenytemet  feldíszítették,  tárlók-
ban láthattuk a roma folyóiratokat,  az al-
kotók  fotóit,  a  roma  zászlót,  egyáltalán
olyan    kömyezetet,    miliőt    teremtettek,
amely   emelte   a   vetélkedő   színvonalát.

Minden   ilyen   alka-
1ommal        elérzéke-
nyül  az ember, aki a
kicsinyek        ajkáról
visszahallja a cigány
írók-kö ltők        érzel -
meiből,    értelmeiből
fákadó      gondolato-
kat.

Szépen     felöltöz-
ve,   ümeplősen  áll-
tak pódiumra a nyír-
béltekiek,  a  penész-
lekiek,   a   nyírbáto-
riak, a nyírpilisiek, a
kislétaiak,    a    nyír-
vasváriak,  s  a  házi-
gazda  piricseiek.   A
zsűri,   mint   tavaly,   most   sem   névsor
szerint  értékelt,  hanem  számok  alapján,
am,elyeket a versenyzők kaptak.

Eszlelhető  és  értékelhető  fejlődés  kö-
vetkezett  be  a  cigánygyerekek  versér-
telmezésében    tavaly    óta.    Tisztábban,
világosabban ejtették a szavakat, többen
egész jól  artikuláltak,  elmaradoznak ma
már az énekléssel előadott versek, s úgy
tűnik   érzelmekben   közelebb   kerülnek
hozzájuk    a    roma    alkotók.    Gondok
vannak     még     a     légzés     vétellel,     a

pöszeséggel.
Köszönet illeti  a  diákokat,  akik áldoz-

tak a versekre időt, bizonyára lelkiekben
gazdagabbak   lettek.   Csak   elismeréssel
lehet  szólni   e   falusi   iskolák  tanárairól,
akik felkészítették a diákokat, s főleg Eles
Miklós  igazgatóró1,  aki  állta  a  szavát,  és
idén  is  sikerrel  rendezte  meg  a  körzeti
vetélkedőt.

2001.  máius „LUNGO  DROM"

Az első díjas

A  verseny  a  következőképpen  zárult.
Az   alsó   tagozatosok  versenyét  a  nyír-
vasvári 2. osztályos Sebők László nyerte,
felkészítő  tanára  Belicza  lstvánné.  Má-
sodik  a  nyírbélteki  4.  osztályos  Balogh
K]audia,    felkészítő    tanára    Csapóné
Gyetván  Andrea.  Harmadik  Kislétáról
az elsős  Balogh Edina, felkészítő tanára
Bakó Andrásné.

A  felső   tagozatosok  versenyét  a  pe-
nészleki  8.  osztáLyos  Dankó  Hajnalka
nyerte meg,  felkészítő tanára Abroncsos
Judit.  Második  Beri  Barbara  a  nyír-
bélteki iskola 6. osztály tanulója, őt Csa-

póné Gyetván Andrea tanámő segítette,
s  ezt  a  helyezést  érte  el  Jónás  lbolya
nyírpilisi  8.  osztályos versmondó, akinek
felkészítésében  Forgácsné Dobos  Emő-
ke segített.

Piricse     kezdeményezése     elismerést
érdemel.                                                     F.K
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Gyöngy
A Tavaszí Művészeti Hetek

keretében került sor
Szécsi Magda „Jelek" című
kiállításának megnyitójára

és Gyöngy című monodrámájának
bemutatójára március io-én,

a Kossuth Klubban,
A kiállítást Lázár Ervín nyitotta
meg, majd a művésznő a képeket

i oxio cm-es darabokra vágta
és Dr. Dávid lt)olya igazságügyí

míniszter asszony
közreműködésével szétosztotta

a jelenlévők között.

Szécsi Magda Gyöngy című monodrá-
máját  Nyakó  Jú[ia  adta  elő.   Az  aláb-
biákban részleteket közlünk a nagy sikerii
előadásból.

„Gyerekkoromban - a legelej.én - nem
volt   saját   ágyam.   Rongyokkal   kibélelt
szenes  kosárban  aludtam,  aztán  a  földön.
Anyám mesélte, hogy amikor nagyanyám
elzavarta őt velem  és  a  húgommal,  több
éjszákát az eresz alatt töltöttünk az ősz kö-
zepén.  Becsapott  az  eső  az  eresz  alá,  át-
ázott  a tyúktollas  dunyha  alattunk,  de  én
nem ébredtem fel soha, mert anyám meg-
itatott   mákgubófőzettel.   Szeretetből.   Az
eresz alatt, a közeli város  állomásán a vá-

rótereinben  húzta  meg  magát  velünk.  Ki
tudja, irivel vette le a lábukról a vasutaso-
kat a hatvanas években. De tény, hogy he-
tekig  a  várópadon  aludtunk.  A  nyilvános
WC-ben fürdetett bennünket és koldult
a  beérkező,  de  percekig  várakozó  vasúti
kocsikon.   Anyám   néha  vattakutyákat   is
készített   és   azokat   árulta.   A   kenyérből
nyeii ragacs szagát és a kétforintos kolbász
ízét soha nem fogom elfelej`teni.  Ez volt a
legolcsóbb,   hát   ezzel   etetett   bennünket.
Tejet nem sokszor ittam. Nem  is  iszom a
mai  napig,  de  a  kakaót  azt  nagyon  sze-
retem,  méris  ilyen  kicsi  maradtam.  Egy
törpe.  Néha  mondom  is  magamnak:  De
csúnya  vagy  te,  Senki  kisasszony!  Mert
így hívom magam.  Senki.  Amúgy Gyön-
gyi a nevem, de túl szép hozzám. A szép-
ség.  A  szépség  sokat  foglalkoztat,  mert
szépnek  lenri  olyan,  mintha  számyakkal
jöttünk volna a világra. Akinek hiányzik a
számya, az végig ki'nlódja az életét, az ke-
ményen  megdolgozik  egy  másfajta  szép-
ségért, aminek talán nem is ebben az élet-
ben    láq.a   hasznát.    Hiszek   az   újjászü-
1etésben,  mindig  is  hittem  benne,  pedig
senki sem tanította."

#*#
„Engedtem - és engedem ma is - hogy

az emberek többnek, okosabbnak érezzék
magukat  nálam,  mert  így  tanulom  meg
őket...   és   mert   iszonyatosan   nagy   szá-
nalom  van  bennem  irántuk.  Főleg  azok
iránt, akik nem képesek kívülről látri saját
esendőségüket. Hagyom, hogy átverjenek,
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hazudjanak,    álnokul    szépet    vagy    jót
mondjanak rólam, hogy többnek mutassák
magukat.    Gyerekként    sírtam,    annyira
sajnáltam  őket.   Ma  csak  figyelek,  hall-

gatok,  és  gyakran  megállapítottam,  hogy
az   emberek   külseje   változhat,   de   szo-
kásaik, vágyaik, hazugságaik, semmit sein
változtak  körülöttem.  En  sem  változtam
sokat.   Gyerekként  azt  gondoltam,  senki
vagyok.  Ma már a senki túlzás, hiszen az
megnevezhető,  így  mégis  valaki.  Mind-
egy.  Biztos bolondnak tartasz.  Egyszer ki
is mondtad, amikor taxival utánad mentein
Székesfehérvárra:  „Jaj,  de  bolond  vagy!"
De   úgy   szerettelek  volna   látni,   mint   a
Jézuskát az intézetben.

Soha  sem  szerettem  a  karácsonyokat.
Mindig    éreztem    valami    hideg    tisztá-
talanságot  az  elrendelt  közös  örömben,  a
közös  és  egyfoma játékokban,  amit  fe-
gyelmezetten   egyszerre   kellett   megkö-
szönni.  Az  ebédlőben  felállított,  plafont
verő karácsonyfa előtt. Féltem ettől a cifia
fától.   Attól,  hogy  rám  dől,  hogy  olyan
nagy  és  olyan  kicsikké  lesznek  mellette
még -  a  mindig  ideges  -  nevelők  is.  És
persze  irigyeltem  is  azt  a  fát,  mert  őrá
mindenki odafigyelt, pedig sími se tudott.
Nusi  néni,  akit  a  legjobban  szerettem  a
nevelőnők közül, azt mondta, hogy mindig
mindenki  látja  a  Jézuskát,  csak  én  nem,
mert  a földet nézem  és  butaságokra gon-
dolok. Bezzeg a Kovács Emília!  Az min-
dig    látja    Jézuskát,    ahogy    kirepül    az
ablakon.  Nem  hittem  el!  Szerintem  a Jé-
zuska nem repül, főleg ki nem az ablakon,
a legnagyobb havazásba.

Hanem  tényleg  biztatóan  mosolyog  és
azt  mondja:  „Nyugi,  gyerekek,  ez  is  el-
múlik egyszer!" A Jézuska soha sem szólt
hozzám  és  soha  sem jött  el  közénk,  ezt
biztosan  tudom,  csak  nem  kellett  volna
elmondani  Nusi   néninek.   Aki   meg  azt
tudta  biztosan,  hogy  nekem   1967  kará-
csonyát az ebéd utántól számítva tíz óráig
a   szekrényszobában   kell   töltenem.   Ki-
engedni  is  csak  azért  engedett ki,  mert  a
Falus  Kati  összepisilte  a  lepedőjét  és  a
tiszta lepedők a szekrényszobában voltak.
Amikor Nusi néni  felkapcsolta a villanyt,
hófehér lett az arca ahogy észrevett és sími
kezdett.   Nagyon   megsaj.náltam   és   azt
mondtam neki, hogy most látom, itt a Jé-
zuska,   ne   sírion.   De   ettől   még  jobban
bőgött és megölelt. Azt mondta, hogy „1e
van   szarva   a  Jézuska   ott,   ahol   van
.„ééén...eeheegy...nagy     állat     vagyoo-
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ok..."   És   a   zsebéből   adott   két   szem
ezüstpapírba    csomagolt    szaloncukrot.
Megígérte,   hogy   holnap   este   -   csak
nekem   -   mesélni    fog.    Persze    nem
mesélt.   De   a   lelkemre   kötötte,   hogy
Lajos  bácsinak  -  az  igazgatónak  -  ne
mondjam     el,     hogy     ott     felejtett     a
szekrényszobában.    Azt   hiszem   vállat
vontam,   nagyon  csodálkoztam,   hiszen
Lajos  bácsi  soha  senkivel  se  beszélget,

pláne azzal,  aki nem volt magasabb egy
méter húsz centinél."

#*#
„Őt éves koromban kjvett az intézetből

egy  család,  akik  a  lányuk  mellett  több
intézeti gyereket neveltek.  Akkoriban egy
szellemileg  fogyatékos  lányt,  a  Violát  és
engem.    Egy    szoba-konyhában    laktak,
amihez tartozott egy csupa üveg veranda
is.  Viola  és  én,  itt,    a  verandán  aludtunk
együtt, valari faépítményben, amit nappal
össze  lehetett  csukni  és  asztalként  vagy
talán padként használtak. Nem emlékszem
pontosan,   csak  ama,   hogy  elképesztően
kényelmetlen volt a fadobozban aludri és
nagyon  rossz  volt,  hogy  a közös  udvarú
házban a veranda előtt jártak el a lakók és
minden aucalommal bámultak ránk.  Mert
ftiggöny  az  nem  volt.  Ejjelente  gyakran
ébredtem  arra,  hogy  néz  valaki.  Elbújni
csák úgy tudtam, hogy szorosra zártam a

=Fnmd?gm:|sTeedri,e?ő|%eE:n,s#eoá,Yio`|:
fáztam, de a Viola nálam is jobban félt és
j.9bban fázott. Hát, nem volt vita köztünk.
Ové volt a takaró az erősebb jogán."

#*#
„Utoljára  tízévesen  törtem  ki  szándé-

kosan   az   ablákot,   akkor,   amikor   egy
nevelőnő (aki mindig „Auschwitzot" em-
legette, ha rosszak voltunk), úgy megvert
egy kislányt, hogy betört a koponyája.  A
kislánynak már nem emlékszem a nevére,
de  úgy  becézték  a  többiek,  hogy  Csöre.
Csöre minden este bepi§ilt, de hát sok lány
bepisilt az  intézetben.  Eva nérit mégsem
zavarta  úgy  senki,  mint  Csöre.  Egyszer
éjnek idején ébresztette fel, hogy azonnal
menjen  ki  pisilni.  Csöre  úgy  megrémült,
hogy abban a pillanatban bepisilt. Eva néri
fogta a partvist és ümi kezdte.  Iszonyatos
volt   látni.   A   többiek   is   felébredtek   és
sírtak.   Kiabáltunk,  hogy  „Éva  néni,   ne
tessék  bántani!".  De  ő  mintha  megőrült
volna, kifordult szemmel ütötte tovább. Be
kellett tömöm az ablakot a hálószobáb,an,
hogy  legyen már vége!  És  vége  lett.  Eva
nénit   elküldték   az   intézetből,   de   nem
úsztam   meg   a   szekrényszobát,   mert   a
felnőttek soha nem  értenek meg semmit,
és  ez  már  mindig  is  így  marad.   Csöre
túlélte a verést. Nem pisilt be többet, hogy
Éva  nénit  elzavarták.  Helyette    dadogni
kezdett.   Nusi   néni   azt   mondta,   hogy
mindig  dadogri  fog  és  én  azt  ki'vántam,
bárcsak újból bepisihe."

Nyakó Júlia

###
Soha  sem  hagyom  figyelmen  kívül  a

belső hangot,  ari  segít nekem és jó  felé
vezet.  Jó  felé  még  akkor  is,  ha  tetteim
miatt   kinevetiiek   és    nem    értenek    az
emberek.  Mert  mindig  azt  kell  tennem,
amit  érzek,  akkor  is,  ha abban  a percben
úgy tűnik, hogy káromra van. Mert azok a
tettek,     amik     itt     ebben     a     világban
nevetségesek és értelmetlenek, egy másik
világban matematikai pontossággal illesz-
kednek bele az én valóságomba. De azt a
valóságot    itt    kell    megteremtenem.    A
kollégiumban  én  voltam  az  egyetlen  ci-
gány. Soha nem gondoltam úgy magamra,
mint egy cigányra, de ha akartam, ha nem,
cigámyá  tettek  a  többiek.   Azzal,  hogy
cigányoztak,    azzal,    ha    eltűnt    valami,
rögtön   az   én   szekrényemet  kutatták   át
legelőször. Pedig soha nem memék ahhoz
nyúlni, ami nem az enyém, hiszen gyakran
ahhoz sem merek nyúhi,  ami  az enyém!
Mert úgy érzem, rincs jogom ahhoz, hogy
bámim is legyen... Senkihez és semmihez
nem   akarok   olyan   közel   kerülni,   hogy
fájjon,   ha   távolodik,   ha   elveszítem,   ha
csalódok   beme.   Az   egyetlen,   amit   a
magaménák érzek, a szakállas bácsi, pedig
ha valami nem az enyém, akkor ő biztosan
nem!  A kollégiumi egy év alatt jöttem rá,
hogy  a  szakállas  bácsi   is   cigány,  hogy
olyan,  mint  én.  0lyan  nagy örömet érez-
tem, hogy sírva fákadtam ott nyomban a
győri főtéren. Ettől kezdve soha senki nem
bánthatott meg azzal, hogy lecigányozott.
Boldog  voltam,  mert  olyan  voltam,  mint
ő!   Oda  utaztam,  ahová  ő.  A  legérdeke-
sebb,  hogy  a  felfedezés  után  már  senki
sem  cigányozott.  A  győri  utcákon  pedig
már  nem  úgy jártam  a  kimenők  idején,
mint   valami   céltalanul   bóklászó   szám-
kivetett.   Tudatosan   keresri   és   figyelni
kezdtem a cigányokat. Nem egyszer meg-
ijedtem     a    közelükben,     ha    kiabáltak
egymással.   De   legnagyobb   megdöbbe-
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nésemre a kiabálások és széles  gesztusok
után  nem  verekedés   következett,   amire
szárnítottam,  hanem ölelkezés  és  csókok.
Ámultam. Vonzottak és taszítottak ezek az
emberek.  Hhetetlen  volt,  hogy  közülük
v,aló vagyok, hiszen ők tele  voltak élettel.
Ugy   nevettek,   ahogy   még   nem   láttam
másokat nevemi. Az egész testük nevetett.
Később    rájöttem,    hogy    a    cigányok
mindent így csinálnak. Ha símak, nagyon
símak,   ha   esznek,   nagyon   esznek   ha
szeretiiek,     nagyon     szeretnek.     Egész
lényüket  beleadják  abba,   amivel   éppen
foglalko,znak   és   teljesen   a   pillanatban
éhek.  Ugy,  mint a gyerekek,  akiket még
nem kötnek meg ilyen-olyan gátlások, sem
az idő, akik számára minden temészetes,
ami  emberi.  Oda  memi  hozzájuk  nem
mertem.      Csak      figyeltem      őket.      A
rózsáskötényű    asszonyokat,    akik    úgy
kiabáltak  a  gyerekeik  után,  mintha  vad,
szenvedélyes    dalokat    énekeltek    volna.
Nekem  így  tűnt.   És  a  nyelv,  amin  be-
széltek,   jaj,   minden   idegszálamnák   is-
merős  volt,  bár  nem  értettem,  mit  mon-
danak.  De  azt  nagyon  jól  megértettem,
hogy   a   cigány   nyelv   létező   dolog,   és
akinek saját nyelvük van,  azok még sem
lehemek   senkik.    Erőt   adó    érzés   volt
rájömöm  minderre,  mert jobban  tudtam
becsülri magamat is. Az iskola igazgatóját
soha     nem     kerestem     volna     fel     az
irodájában,  ha az  egyik nevelőtanár nem

#ices?éftrbdeöften::#a küf;áöft:  kön#
kérdeztem,   hogy   vannák-e   cigányokról
szóló könyvek. Az igazgató úr azt mondta
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voltam.  Már  éppen  becsuktam  volna  az
ajtót magam után, amikor hirtelen utánam
szólt,  hogy  hétvégére  talán  tud  szerezni
cigányokkal foglalkozó könyvet. Jöijek fel
az  irodába  szombat  délután.  Borzasztóan
örültem,    alig    vártam,    hogy    szombat
legyen.  Ana  gondoltam,  hogy  milyen jó
lesz     megtanulri     magamat     abból     a
könyvből és reménykedtem, hogy valamit
meg  tudok  az  én  szakállas  bácsimról  is.
Aztán  eljött  a  szombat  és  elvesztettem  a
szüzességemmel  együtt  a  hitemet  és  alig
megszerzett,   kevéske   önbizalmamat   is,
mert egy felnőttnek játszani támadt kedve.

yaá:ke#e!gneampvaepftáíí=eriE:%3rzeef
omlott   a   világ   körülöttem.   A   szakállas
bácsi  pedig,  ott  a  szemem  mögött,  csak
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segíteri, mert hároméves koromtól tizenöt
éves   koromig   csak   úgy   megtörténtek
velem a dolgok, az erősebb jogán. Mindig
az erősebb jogán! "

Összeálh'totta: Paksi Éva
Fotó: Nyári Gyu]a
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Kora  gyemekkorom  óta  szeretem  az  igaz  meséket.
Azokat, amelyeket egy valódi élet hitelesít. A legidősebb
fiúról   szólót,   aki   korán   elhalt   édesapja   helyére   áll,
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marad, s mint ama híres Münchausen báró, saját hajánál
fogva    rángatja    ki    magát    a    körülmények    keltette
kelepcéből. Végül aztán magára öltheti ajogászi talárt. A
kis   cigánylányról   szólót,   aki   egy   isten   háta  mögötti
falucskában   ematározza,   hogy   tanítani   fog   és   addig
felesel a sorssal, amíg - keresztül vergődve a közöny és
az előítéletek sáncain - valóban felállhat a katedrára,  s
nyiladozó értelmek támaszává válhat.

Számomra   mindig   ünnep,   ha   egy   másik   ember
megosztj a velem élettapasztalatait, őszintén feltári a egy-

egy  életfordulata mozgatórugóit,  döntésének  indítékait.
Eppen ezért szeretem a memoár-irodalmat is. Azokat a
könyveket, amelyekben a szerzők leltárt készítenek saját
útkeresésükről,  lelki és erkölcsi fejlődésükről, mesélnek
tapasztalataikról,  kömyezetükről,  egész életpályájukról.
Különösen értékesek azok a memoárok, amelyek letűnt
korokat és  idegen országokat idéznek meg,  vagy olyan
társadalmi  réteg  életébe  engednek  bepillantást,  melyek
zártak, amelyeket előítéletek satuznak vesztegzárba.

A   Pont   Kjadó    gondozásában   nemrég   megjelent
„Szerencsés   csillagzat   alatt   születtem..."című   könyv
mindezt  egyszerre  teszi.  Ilona  Lacková -  a  korábban
Magyarországhoz tartozó - Sároson,  Csehszlovákiában
született   1933-ban,   és   ott  élte  át  Közép-Euópa  tör-
ténelmi  forgatagait.  Egy,  a település  határára rekesztett
cigánytelepen     nevelkedett,     amelynek     mindennapi
életéről  fordulatosan,  színesen  és  részletesen  ír.  Ahogy
az egyre nehezedő körülményekről, a Tiso-féle Szlovák
fasiszta    bábállamnak,    a    cigányság    létét    fenyegető
közegéről   is.   Életútjával  hitelesített  képet  fest  északi
szomszédunk szocialista korszakának hétköznapj airól, a
tettek   és   a   szólamok   közti   ellentmondásokról.   Sze-
rencsés    ember    az,    aki    olvashatja    Lacková    sorait.
Szerencsés  mert  nem  egy  megkeseredett,  hanem  egy
kimondottan    boldog    ember    szemüvegén    keresztül
láthatja - az  immár múlt  századivá vált - évtizedeket.
Egy  fölöttébb  sikeres  életút  bontakozik  ki  előttünk:  a
cigánytelepről  indult  kislány  ugyanis  később  egyetemi
diplomát   szerez   a   híres   prágai   Károly   Egyetemen,
színpadi szerző lesz belőle, mesekönyvei jelemek meg,
megyei tisztségviselőnek választják, s még kitüntetést is
kap. Nem keseritette meg az sem, hogy időnként színes
fényképekkel    kellett    házalnia,    hogy    esténként    az
előítéletek vérezték fel, ejtettek rajta fájó sebeket, s hogy
ma  a  szegény  nyugdíjasok  életét  éli.  01yan  derűlátás

jellemzi, ami valóban csak a sokat tapasztalt, a nagyon
bölcs emberek sajátja. Könyve mintegy igazolja az ókori

görög filozófi]s, Demokritosz szavait, aki váltig állította,
hogy a bölcs ember számára valamennyi sors megélhető,
minden   föld   járható,   mert   nemes   lélek   mindenütt
otthonra lel, mindent otthonossá alakít.

Ugyancsak  a  Pont  Kiadó jelentette  meg  -  Lacková
kötetéhez hasonlóan a párizsi Descartes Egyetem Roma
Kutatóközpontja  ,,Interface"  sorozatának  részeként  -  a
„Szintik   és    romák    a   náci   rendszer    idején"    című
tanulmány kötetet. Három német kutató, Karola Fings,

Herbert  Heuss   és   Frank  Sparing   írásaiból   bonta-
koznak  ki  az   1870-es   évekbeli  németországi  cigány-
üldöztetésektől,   a   „fajelmélet"   kialakulásától   a  halál-
táborokig  vezető  utak.  A  nagy  memyiségű  dokumen-
tumra támaszkodó,  fényképekkel is  gazdagon illusztrált
kötet,  egy  lidércnyomásos  időszak  -  ép  emberi  ésszel
felfoghatatlan  -  politikai   mechanizmusát  tárja  kímé-
1etlenül elénk. Már a szavak is gyomorforgatók. Milyen
bomlott elme szülhette az efféle szófordulatokat: „fajhi-

giénia", „fajgyalázás", „cigány elemek elleni harc", „faj-
diagnosztika",  „általános  tartományi  körözőnap",  „faj-
idegen emberek" , „cigányok és cigánykeverékek" , „úgy-
nevezett cigánykeret"?  Persze a cinikusan felhasznált -
egyébként nemes szavak - tartalma is vériszapossá vált.
A   könyv   alaposan   elemzi,   hogy   mit   is   jelentettek
valójában  a  ,,mélyreható  intézkedések",  a  „különleges
bánásmód",   az   „áttelepítési   feladatok",   és   a   „végső
megoldás". A fasizmus bölcsője ugyan ltáliában ringott,
de a náci fajelmélet, a zsidók és cigányok szisztematikus
megsemmisítésének eszménye Németországról zúdult a
világra.  Ezt az eszmeiséget egyszer - úgy hittük végér-
vényesen  -  §ikerült  már  visszadömöckölni  a  szellem-

palackba,   de   ma   időről-időre   megint   Európa   utcáin
csörömpöl  az  egykori  fekete-,  bama-  és  zöldingesek
naftalinszagú  szellemisége,  a  rasszizmus.  Ébemek kell
lemünk!  Azokat  akik  elfelejtik  a  múltat,  a  történelem
rendszerint   arra    ítéli,    hogy    ismételten   átéljék   azt.
Emlékeznünk,  emlékeztetiiünk  kell!  Ehhez  segi't  hozzá
az említett kötet is.

Mindkét  könyv  a  Pont  Kjadóná]  szerezhető  be.
(címük:  1300. Budapest, Pf. 215.)

Hamadik számához ért a Romológiai Kutatóintézet
Közleményei    című    sorozat.    Ezúttal    Soós    lstván
munkáját tették  közzé.  A  „József főherceg cigány  le-
velezése"    című    kötet    összeállítója    a   jeles    hazai
cigánykutató  által  írt és  hozzá címzett  cigány nyelvű,
illetve cigány tárgyú leveleket fésülte össze egy helyre,
s tette mindenki által elérhetővé. Az előszó részletesen
ismerteti,  hogy mit jelentett a hazai  cigányságnak,  ci-

gánykutatásnak,    amikor    egy    Habsburg    főúr    állt
melléjük,  s  tette  életének fontos  részévé  a velük való
foglalkozást.   Az   időrendben   egymásután   következő
levelekből  jól  nyomon  követhetők  a  híres  „Czigány
nyelvtan"   készítése   és   akadémiai   bevezetése   körüli
izgalmak,  de  az  is,  hogy milyen  határtalan  tisztelet és
szeretet övezte  a hazai  romák körében  a  főrangú urat.
Nagyidai   Sztojka   Ferenc,   Jónás   György,   Radics
Lajos,   Gógi   Károly,   Rácz   llonka,   Berki   József,
Ipolysághy  Balogh  Ferkó  hozzá  írt  levelei  és  versei
erről győzne meg minket.

A    cigány    szövegek    koránt    sem    egyszerű,    értő
tolmácsolására Glonczi Emő vállalkozott. Nagy erénye a
kötetnek az általa írt néhány oldal (A fordító utószava),
amely a fordítás  technikájáról,  nehézségeiről,  s  a nyelv
fejlődéséről  íródott.  A  Gémes  Balázs  által  szerkesztett
kiadvány,  a  Romológiai  Kutatóintézet  címén  (7101.
Szekszárd, Pf. 12.) rendelhető meg.

Hegedűs Sándor
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TengeiEó herceg
Kovács József Hontalan: Sequoiabeszéd című kötetéről

Moftó:
Ha két ember ugyanazt mond-
ja, az nem egy és ugyanaz.„

(régi római mondás)

Ha azt hallom Mohács, azt gondolom:
Kovács  József Hontalan.  Ha  azt  halloin
Kovács  József Hontalan,  azt  gondolom:
Sequoiabeszéd.  Ez a legkedvesebb  köte-
tem tőle - a sok Kovács  kötet között -,
mert itt érzem leginkább, hogy mennyire
egy benne a művész és az ember. A költő
életének  krónikája  ugyanazokból  a  mo-
tívumokból    szÖvődik,    mint    művének
cselekménye:  kínlódásból, büszkeségből,
baráti  együttérzésből,  lázadásbó1,  fájda-
1omból,  szenvedélyből  és  racionális  ön-
elemzésből. Versei fontos források a köl-
tő   alkotói   lélektanának   tanulmányozá-
sához.   Kovács   könyörtelenül   marcan-
golja önmagát, és könyörtelenül kimond-
ja a kimondhatatlant  is,  inintegy  kikény-
szerítve    bohóc    létben    leledző,    szem-
ellenzős olvasóiból  is  a gondolkodó,  látó
humanistát, és a nyugtalan valóságot. Za-
varba  ejtő,  mély,  más  költészet  az  övé,
amit lehet nem szeretni, de bűn meg nem
érteni!  Frappáis  látásmódja elsősorban a

dolgok   relativitásából,   a   szavak   több-
értelműségéből,    halálos   j.átékosságából
táplálkozik:   és  így  elég  számára  a  kül-
világ   legapróbb   rezdülése,   hogy   belőle
bölcseleti  igazságot  vagy  játékos  álböl-
cseletet   fomáljon.   Hogy   mi   rejlik   e
mögött   a   költőiség   mögött?   Konkrét,
tiszta  gondolat!  Kovács  József Hontalan
tudja, hogy ha a költő elfelej.ti,  hogy ő a
művészet     magasabb     rendű     eszköze,
inegszűnik költő  lenni,  egyszerűen azért,
mert   az   élet   nem   lehet   gazdagabb   a
műnél.

Két   legkedvesebb    idézetem   a   kö-
tetből:

„Szemezgetek a semmivel
van mivel
szótovábbvitel
valóság fényárnyék
impressziószívek
csak a templom zöldje állandó
látható inind a négy égtáj

kiemelkedik a  ködből
égkupolafogytiglan"

EE          EE          EE

"Ujjkiütés
ecsettől

tolltól
igyekvő vész
persze nem azért csinálom
a semmit várom
lélekgörbe
körbe
körbe
üres rohamok
telve ülsz
homéroszi poszt
a mozgásra figyelsz
alkalmas számyakkal
márványsima trükkök
gumidoronggal bezúzott tükrök
nem látom magam
magaslezser
csillagkarcoló  lesen
nekem nem kell a jóság
mondta Gregori Corsó"

Kovács     József     hontalant     régóta
ismerem.     Nem     ismerem.     Ismerem.
Nem   ismerem.   Ismerem.   Nem   isme-

irányából      rem.  Ismerem.  A régóta,  igaz!  Es  az is,
hogy    mindig    ugrásra    készen    tartja
magát,    egy    gumiduronggal    bezúzott
tükör   elénktartására,   mutatni   készülő
világot, szorongást, félelmeket s a min-
denséget,    hogy    egymáshoz    tereljen
bennünket végül...            Szécsi Magda

Hilda hangja
Az utolsó interiút Hilda mamával (Péli

Józsefné) tavaly május 8.-án hallhatták a
hallgatók  a  Kossuth  Rádió  Cigány  Fél-
órájában.  Varga  llona  szerkesztő-ripor-
ter  emlékezetében  élt  még  Hilda  mama
vallomása,   s   bizony  jó   választás   volt,
hogy  Anyák  Napja  tiszteletére  ismét  a
bölcs cigányasszonyt idézte meg.

Hilda  mama  vallott  életéről,   gyerek-
koráról,  féq.éről,  családjáról,  szeretteiről,
a  szeretet  fontosságáról,  s  minden  mon-
datából  a  humanista  ember  lelke  villant
elő.  Őszintén  megvallotta,  ho5?  ő  négy
elemit  végzett,   de   „temészetes   intelli-
genciája" megóvta a kisebbségi érzéstől.
Soha,   senki   előtt   nem   érezte   magát
alacsonyabb   rendűnek.   Idézte   gyerek-
kori  csóróságát,  s  azt  is,  milyen  kelle-
inetlen  érzés  volt  részére,  amikor  leci-

gányozták.

Beavatott  ismét,  hogyan  is  kezdődött
azon  az  emlékezetes  egyedüllétet  elűző
éjszakán  cigizés  közben  a  szerelem  az

írásskaal,h:b#aaknoacáámaiizáent:|:,Éasmrit||3Z
írt,  írt,  leírta  az  életét,  emlékeit  minden-
ről,     mindenkiről,     szeretteiről.     „Rám
törtek   a   régi    emlékek.    Nem   tudtam
szabadulni   tőlük.   Feljött   a   fiam,   Péli
Tamás, s a,zt kérdezte tőlem: Anyám, mit
csinálsz?   Irok   fiain.   Elvette   tőlem   az
irkát,   olvasni   kezdte.   Tetszhetett   neki,
mert biztatott, írjál csak drága anyám. En
meg íriam". Es Péliné Nyári Hilda köny-
ve siker lett, elkapkodták.

Hilda   mama  olyan   örök   igazságokat
mondott   ki,   amelyek   temészetesek,   s
mégis  megdöbbentik  az  embert.  Elme-
sélte  56-os  élményeit.   „Nekem  ez  nem
ümep.  Amikor  a  temető  betonján  meg-

2001.   máius „I,UNGO  DROM"

láttam  azt  a  rengeteg  fiatal  halottat  el-
szömyülködtem. Hát ezt ünnepeljem én?
Ahol  fiatal  életek  százait  pusztítják  el?
Ezt  én  nem  tudom  ünnepelni."  S  mint
mindig,   most   is   perbe   szállt   a   csóró-
sággal,    a    nincstelenséggel,    szemrehá-

Fs#FaoTf,teazikloEga3:ÍÖZ#ae;.:á:Z
hozzám az emberek s mindig azt hiszem
éhesek  s  azonnal  terítenék.  Szeretem  az
embereket.  Én a szájjal-lábbal  festőknek
is inindig szoktam küldeni ezer forintot."

Hilda  mama  megindítóan  vallott  sze-
retetről,  a  gyemeki  áldásról,  s  ezt  min-
dennél fontosabbnak tartotta.  Igazi nagy-
szívű,  humanista  író-cigányasszony volt,
aki  szerette volna keblére ölelni az egész
világot,  s  a  csóróságból  kiemelni   a  ci-

gányságot.
F.K.
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DI, HZők

Dr. Lázók Anikó

A  visszaemlékezés  a  személyességet,
érzelmet szabadítja fel az emberben, de az
a   józanság,    a   dolgoknak   az   a   fajta
tudomásulvétele   viszont,  hogy  hiába  is
tagadnánk,    a   múltunk   bennünk    van,
racionális számvetésre készteti az embert.
Múlt,  jelen,  jövő.   Lélek  mélyén  őrzött
képek,   ismétlődő   és   új   életmotívumok
nem  csak  önmagunkat  jelentik,  hanem
rajtunk kívül még valami mást is. Mindig
valami  mást  is...  Dr.  Lázók  Anikó  így
emlékezik:

„Igazán  nagy   sérülésem  nem  volt  a
számazásom miatt, sem az általános, sem
a középiskolában. Tizenhat éves koromig
még  magyar-történelem  bölcsész  szakra
készültem,  de  a  bátyám  már  a  szégedi
egyetemen  volt  joghallgató.   Egészséges
versenyszellem alakult ki közöttünk. Meg
akartam mutatni, hogy én is képes vagyok
elvégezni   a  jogi   egyetemet.   Miskolcra

jelentkeztem.   Első   évben   a  római  jogi
szigorlaton    a   professzor   megkérdezte,
milyen  neinzetiségű  vagyok.  Megmond-
tam. Utána gratulált. De mivel németet is
tanultam    és    latinból    is    ötös    voltam,
viszont   nem   beszélek   cigányul,   meg-

jegyezte, hogy  ő  ezért megbuktatna.  Saj-
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Született:  19Ó3, 03. 23, Nyíregyháza,
Gyermeke:  Dóra (8)
Kedvenc Írója:  Mkszáth Kálmán
Zeneszerzője: Bach
Étele: töltött tyúk
ltala: Coca-Cola
Színe: fehér
Hangszere: orgona
lllata: eper
Városa: Nyíregyháza

nos ma sem beszélek cigányul, a mi csa-
1ádunk mindig magyar közösségben élt...
De azért vamak hátrányaim, nem fenékig
tejfel az élet, ahogy mondani szokták. Sőt
kétszeresen is hátrányos helyzetű vagyok.
Mint  cigány  származású  és  mint  elvált
asszony.   Bárhogy  tagadjuk   ugyanis,   az
emberek   többsége   tele   van   előítélettel.
Ezért  sok  csalódás  ér,  s  mivel  érzékeny
alkat vagyok, nehezen viselem ezeket. De
soha  nem  adom  fel,  mert  a  nehézségek
ellenére    is    úgy    érzem,    hogy    nagy
feladatokra  születtem.  Tudom,  hogy míg
élek tanulnom kell,  és nekem többet kell
tudnom,   mint   az   átlagembemek,   mert
cigány    számazású    vagyok!     Ezt   jól
megtanultam     drága     szüleimtől,     akik
belém oltották a tudásvágyat.

Édesapám már nem él. Gépkocsivezető
volt.     Édesanyám    velem    él.     Boldog
vagyok,  hogy  naponta  átölelhetem,  egy

percig    sem    tudnám    elviselni    magá~
rahagyatottságát,  így  hát  teljesen  temél
szetes,  hogy  egy  háztartásban  élünk  mi
háman.  A harmóriára,  a szereteüe nem
kellett rátalálnunk, mert az mindig is meg
volt  az  én családomban.  Ha  van  egy kis
szabadidőm   azt   olvasással   vagy   zene-

ioqáffl
szalagokban,    képeslapokban,    sőt   játé-
kokban, amelyeket legnagyobb értékeinek
tart.  Szereti  megérinteni,  kezében  tartani
ezeket,    míg    gondolatai    a    régmúltban

jámak.)
A     cigányság     évszázados     elmara-

doftsággal   küzd.   Ha  a  társadalom  nem
segít  emek  a  felszámolásában,  akkor  a
helyzet  tovább  fog  romlani  - mondja.  -
Alacsony az iskolázottság, és szerintem ez
a   legnagyobb   probléma.   Megalakultak
ugyan  a  kisebbségi  önkorpiányzatok,  de
annyi   gonddal   küszködnek,   hogy   fel-
sorolni  is  nehéz  leme.  Meg  aztán jelen
van  a  széthúzás  is.  Köztünk  is  vamak
mint   a   magyar   társadalom   különböző
rétegeiben    is,    szerencselovagok,    kar-
rierhősök,  akik többre  becsülik  a  maguk
előbbre j utását, mint népünk képviseletét.
Nem   titok,   hogy    én   mindig   is    arra
törekedtem,  hogy  személyes  életemmel,
sorsommal   igazoljam,   van   lehetőség   a
kilábalásra.    Ehhez    azonban    munkára,
küzdelemre  van  szükség.  Néha engem  is
émek megrázkódtatások, megaláztatások.
Volt  rá  példa  évekkel  ezelőft,  hogy  egy
áruház  irodájába  behívattak,  ahol  csak-
nem  megmotoztak,  mert  cigány  vagyok.
Időnként  iszonyúan  nehéz  nekem  mert
magyamak tartom magam.„ De valahogy
még   sincs   bennem   gyűlöleL    fel   kell
dolgoznunk    ezt    a    terhet    mindannyi-
unknak.  Muszáj  felülemelkedni ezeken a
keserű     tapasztalatokon,     mert     akkor
önmagát    és    kömyezetét    sem    tudná
elfogadni    az    ember.    Tudomásul    kell
vennünk,  hogy  amíg  világ a világ,  addig
az ember nem tudja megtagadni önmagát,
a    szánnazását.    Ezt    kell    megtanulni,
emberi    méltósággal    elviselni    és    föl-
egyenesedni nap, mint nap..."

hallgatással töltöm...

(Anikóról a szavaknál j obban áruu{odik
a lakása: Mindenütt könyvek, régi kedves
tárgyak.   Bármilyen   apróság   legyen   is,
soha nem  dob  ki  semmit,  amihez  emlék
ffizi.   Édesapja   ott   él   a  tárgyakban,   kis

„LUNGO  DROM"

Szécsi Magda

(Dr. Lázók Anikó  2001. márciusától
a Magyarországi Cigányokért

Közalapítvány megbízott igazgatój a.
A Szerk.)
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és a hit mez
Mai vílágunkban egy roma-magyar

házasságot nem minden
embertársum fogadj.a lelkesedéssel.

Mocorog a belsőkben az általánosítás
torzszülöttje, az előítélet.

Az észak-borsodí nagyközségben,
Borsodnádasdon élő DÍós házaspár

boldog egyetértésben neveli öt

gyermekét.
Az élet mindennapi nehézségeít

legyőzve gondolkodásukkal,
magatartásukkal pozítív példát

mutatnak kömyezetüknek, bízonyi'tván,
ha akarnak, másképpen

is lehet élni, a társadalomba
beilleszkední.

Diós   Antal   és   felesége,   Gyöngyike
1985-ben    ismerkedtek    meg    Hanság-
ligeten,  a  féú  egykori  lakóhelyén.   1987-
ben        kötöttek        házasságot,
amikor    Antal    a    sorkatonai
szolgálatát töltötte.

Gyöngyike:   -  34  éves  var
gyok,  ez  már  a  második  há-
zasságom,   a   legidősebb   lány,
Edina    16    éves,    ő    az    első
h ázas s ágo mb ó l              szül etett.
Gyöngyike    13,   Boglárka   12,
Dávid   s   és   Márk   6   évesek.
Nehéz  volt  a  közös  indulás,  a
szüleimnél  laktunk  egy  nagy-
szobában,  a  berendezést  is  ők
adták.    Féq.em    leszerelésekor
már két gyemekünk volt. Anti
a      régi      munkahelyére,      a
lemezgyárba       ment       vissza

ején
Án/c7/.. - Az egzisztenciánk megbillent,

nagyobb   értékeket   nem   tudtunk   vásá-
rolni.  Vasbetonszerelő szakmámban nem
dolgoztam,  a Munkaügyi  Központban  ís
jeleztem,   hogy   segédmunkás   állást   is
elvállalok.

Gyó.#gy;.4e.. -Beszélgetésünk helyén, 2
éve    ezt    a    két    épületből    álló    lakást
vásároltuk  meg,  s  a  beköltözésíg  sokat
kellett  rajta  alakítani.  Egy  évig  havi  20
ezer  forintjával  gyűjtöttük  a  pénzt.  Nem
könnyű időszak volt ez az életünkben. A
több     szoba,     konyha     és     ftirdőszoba
azonban kényelmessé varázsolja minden-
napjainkat.

-A csa]ád jövedelmí forrásai?
Gyó.#gy;.ke..  -A jövederempótló-és

anyasági      támogatás,       valamint      a
családi       pótlék.       Beosztással       kell
élnünk,   de   a  telefont  is   sikerült  be-
vezettetni.    Haladunk    előre    a    meg-
felelő  gondolkodás,   a  megértés   és   a
spórolás  eredményeként.

kedtünk, szépen neveljük a gyerekeket
is.

J4n/cÍ/..  - A  szüleim,  a  rokonság nem
helyeselte  a  döntésemet,  a  cigányokról
kialakult  negatív  kép  táplálta  ezt.   Az
idő   múlása   azonban   mindent   megol-
dott.  Egyébként ismeretségi körünkben
senki  nem nyilatkozik rólunk elítélően,
mivel   látják,   hogyan  élünk.   A   szom-
szédom   azt  mondja:   „Őrül,   hogy  mí
költöztünk ide."

-Önök vallásos emberek.
Gyó.ng)v.ke..  -  Hetedik  éve  vagyunk  a

Jehova   Tanúi   Egyház   ta@.ai,   a   Biblia
nagyon  sokat  segít  a  pénz  beosztásában.
Nem  iszunk  alkoholt,  nem  dohányzunk,
jobban   odafigyelünk   egymásra.   Gyere-
keínket úgy  neveljük,  hogy lstenszeretők
legyenek,   ne   beszéljenek   csúnyán.   Az
iskolába  tisztán  jámak  és  jól   tanulnak.
Gyöngyike  már második  éve  ösztöndi'j.at
kap.  Legidősebb  lányunk  Egercsehbe,  a
ruhagyárban dolgozik és keresetével segíti

dolgozni.   Az   első   fizetésével   iűúsági
kölcsönt    vettünk    fel,    ezt    havi    1400
forinttal      törlesztettük.      A      második
fizetésből pedig tv-t vásároltunk. Mindig
jól   beosztottuk   a   pénzt,   a   saját   lakás
megoldása fontos feladattá vált.

Án/c7/.. -36 évesen elmondhatom, hogy
tökéletes  házasság  nincsen,  de  említésre
méltó  súlyosabb  házassági  konfliktusok
nem  voltak  közöttünk.  Sajnos  1991-ben
munkanélküli lettem.

- Milyen változást hozott ez a család
életében?

Án/c7/..    -    Közhasznú    munkára    két
alkalommal    is   visszahívtak   a   polgár-
mesteri hivatalba, a ftivet nyírtam géppel.
A   rám   bízott   feladatokat   igyekeztem
becsületesen elvégezni.1999. októberétől

jövedelempótló  támogatást  folyósítanak
a részenue.

-Mi a családi boldogságuk titka?

ténqró'?á?.'`ÁÉL-r`osie:ssezgáírtíéagzéávseúlt;::
gyok,  a szüleim soha nem ellenezték a
kapcsolatunkat.`   Mi    még   egy   napra
sem  váltunk  el  egymástól,  nem  vesze-
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családunk   megémetését.   Isten
előtt minden  ember  egyfoma.
A  gyülekezetben,  ebben  a  na-
gyobb     emberi     közösségben
sem    éreztetik    velem     roma
számazásomat. A szeretet lég-
köre  vesz  ott körül  bennünket.
A   szép    családi    életünket   is
biztosítja    az,    hogy    hiszünk
lstenben.

-  Hogyan  látják  a  romák
helyzetét?

Gyó.#gyí.4G..   -   A   cigányok
beilleszkedése  nagyon  nehéz.
Titka:    a    tisztaság,    az    em-
berség.    Gondolkodóképessé-

günk másabb, de a romák között is egyre
több   lesz   a   tanult   ember.   A   hit  jobb
emberré   tesz   mindenkit,   reményt   ad
ebben   a   mai   kilátástalan   világban.   A
Biblia is azt mondja:  „a világban is lehet
még boldogan élni".

4n/c7/..   -   Jó   lenne,   ha   az   emberek
nemcsak   olvasnák   a   Bibliát,   de   be   is
tartanák  ari  benne  van.  Az  ember,  ha
nem  tesz  annak  érdekében,  hogy  meg-
változzon,      akkor     hiába     kéri      lsten
segítségét.

Józsa Zoltán
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-   Kecskeméten    két    munkaerő-piaci
mentori csoport is tevékenykedik, az egyik
a  riénk,   a   ,,Munka-Társ"   program,   a
másik a Bács-Kiskun Megyei Mozgáskor-
látozoitak    Egyesületének    mentorai     -
mondta Agócsné Karádi Olga, a Cigány
Kultuális  és Módszertani  Központ elnö-
ke, aki egyben az egyesület mentori szol-
gálatánák vezetője is. -Kiemelkedően j ók
a megyei eredmények. Mi, akik - a halasi
csoporttal  karöltve  elsősorban  romákkal
foglalkozunk -,  megálljuk  a helyünket  a
többiek  mellett,  sőt,  talán  az  külön  érde-
münk,  hogy  a  romák  nehezebb  célcso-
portotjelentenekalacsonyiskolázottságuk
és   a   munkáltatók   előítéletei   núatt.    A
feladatunk elsősorban  az,  hogy  28  hónap
alatt  mentoronként  300  munkanélkülivel
kapcsolatot építsünk ki, és az első féléves
követelmény   az  volt,   hogy   15   munka~
nélkülit  képzésbe  vonjunk  vagy  álláshoz
segítsünk. Mivel ketten vagyunk EI Said-
né  Pekker  Erikával,  így  36  munkanél-
külit,  elsősorban  romát  segi'tettünk  mun-
kához,  őket  125  érdeklődő  közül  válasz-
toft`kki.Napmintnapjömekazügyfelek
az  irodánkba,  amely  a  Kápolna utca 24-
ben van, a Civil Szervezetek Házában.

Eddig összesen 32 munkaadóval állunk
kapcsolatban.   Mi   nem  elsősorban  hiva-
talnokok vagyunk,  hanem bizonyos  érte-
1emben bizalmi  emberek,  mert  nem  csak
munkahelyet ajánlunk, hanem az ügyfelek
személyes  szociális  problémáival  is  fog-
1akozunk.    Sok    esetben    szükség    van
alapvető ösztönzésre, a pácienst hátiáltató

20

:s;1oási.áöaTIETá:í:siá.:#gá=etf'oer?
dulók  többsége  nő,  így  velük  kömyebb
szót  érteni, jobban  megértjük problémái-
kat,  ők  is  őszintébben beszélnek  ezekről.
Akit  sikerül   emelyezni,  három  hónapig
nyomon  követjük  sorsát,  gondok  esetén
igyekszünk  segíteni.   A  szociális  felada-
taink  széleskörűek:  segítettünk már  gyer-
mekvédelmi  támogatás  és  családi  pótlék
igénylésben,    nyugdíjaztatásban,    hajlék-
talanok segítésében és jogi ügyekben is.

A  munkánkat  a  Bács-Kiskun  Megyei
Munkaügyi   KÖzpont   Kirendeltsége   fo-
lyamatosan   segíti,   és   együttműködünk
több  intézmémyel,  így  a  Szociális  Szol-
gáltató    Központtal,    a   Máltai    Szeretet
Szolgálattal,  a Civil  lnfomációs  lrodával
is - zárta szavait Agócsné Karádi Olga.

A romák
egészségéért

Az  köztudott,  hogy  Magyarországon  a
cigányság  egészségi, állapota  rosszabb  az
országos   átlagnál.   lgy   van   ez   Kecske-
méten is.  Az viszont örvendetes hír, hogy
a budapesti Szex Edukációs Alapítvány a
kecskeméti Cigány Kultuális és Módszer-
tani    Központot    szemelte    ki,    hogy    a
Semmelweis   Egyetem   Közegészségtani
lntézet   Oktatói   a   helyi   háziorvosokkal
együttműködve  három  hónapos  képzésl
ben   részesítse   a   Módszertani   KÖzpont
tizenöt    fiatal    önkéntesét.    A    kiképzett
romák  és  nem  romák  a  telepszerű  és  a

nagyobb  tömbökben  élő  cigányok  között
végeznek  majd  egészségügyi  és  szociális
terepmunkát   a   cigányság   egészségügyi
ellátásának   és   közegészségügyi   helyze-
tének   javítása   érdekében.    A   prograin
finanszírozását a Soros Alapítvány vállalta
egy esztendeig. A képzés és a terepmunka
ellenőrzését a Szex Edukációs Alapítvány
végzi.

A   résztvevők   tudományközi   elméleti
oktatásban    részesülnek,    valamint    kis-
csoportos  gyakorlati  képzést  kapnak.  Az
egészséggel  és  a betegséggel  kapcsolatos
tárgyi  ismeretanyagon  kívül  a  terepmun-
kához  szükséges   speciális   készségek  és
képességek   elsajátítása    is   megtörténik.
Emek   része   a   kapcsolatteremtés   a   ci-
gányokkal,   az   elemző   munka,   a  roma
közösség    kultúrájának    speciális    meg-
ismertetése,  a  fizikai  és  érzelmi  igények
feltérképezése,   a   segítő   kapcsolat   gya-
korlati   kérdései   és   a   tanácsadás   mód-
szertana.

A     program     előkészítése     már     el-
kezdődött.  Az  oktatás  februártól  áprilisig
fog tartani.  A terepmunka év végéig tart,
majd   ekkor   történik   a   kiértékelés.    A
további tevékenységet a Cigány Kulturális
és     Módszertani     Központ     önkéntesei
önállóan  fogják  végezni  állami  és  civil
szervezetekkel       való       kapcsolattartás
mellett.   A   Szex   Edukációs   Alapítvány
olyan    modellértékű    programot    kíván
megvalósítani,   ami  jó   példaként   szol-
gálhat az ország más területein is.

Agócs lmre

Fotó:  illiisztráció
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„Csakis becsületesen dolgozwa,
tisztességesen élve tudjuk
legyő±ni az é századok óta

kialakult előiléletet[ ] ]][
Januári     számunkban     megismer-

hettünk   egy   cigány    óvónőt,    Szabó
Gyuláné,   Etuska   személyében.   Elet-
története nagyon sok keserű „élményt"
tartalmaz, melynek legfőbb  moti'vuma
az     előítélet.     Identitását     megőrizve
harcolt az iskolában, munkahelyén és a
magánéletben.  Küzdött,  hogy  az  élet
színpadán    megáL[ja    a    helyét,    ,,em-
berszámba"   vegyék,   és   nem   utolsó
sorban származása miatt ne ítéltessék.
Hogy sikerült-e!? Megítélés kérdése.

De,  hogy lássuk  mennyire mást pro-
dukál  az  é]et  még
egy  családon   belül
is,    ismerjük    meg
Etuska   öccsét,   Jó-
nás  Benjamint,  aki
buszsofőrként   dol-
gozik   a   Volánnál.
Benjaminból   mér-
hetetlen   nyugalom
árad,  ami  diszkrét
udvariassággal   pá-
rosul.  „Jónapot  kí-
vánok,  meddig  tet-
szik  parancsolni   a
jegyet,  köszönöm."
Minden  egyes  utas
felé       elhangoznak
ezek  a  jól  betanult
mondatok, de vala-
hogyan  az  ő  szájá-
ból liallani mégsem

zett   1973-ban.  A  helyí  TSZ-ben  helyez-
kedett el,  de több pénz reményében a fő-
városban   próbált   szerencsét.   Később   a
honvédség  segi'tségével  megszerezte  a  te-
hergépkocsi vezetői engedélyt. Katonaság
iitán a BKV autóbusz-vezetőjeként dolgo-
zott.  Időközben  megnősült és nagyon ne-
hezen  viselte  az  örökös  távollétet  a  csa-
ládjától. Pedig munkájával főnökei és kol-
légái  is  meg  voltak  elégedve.  Elismerés-
ként megkapta a Kiváló Dolgozó címet is,
de  a  család  közelségét  semmilyen  kitün-
tetés  nem  pótolta.   1988-ban,   a  szolnokj

Mégis a nehéz anyari körühények el-
lenére  is  talpig  becsületes  emberek  ma-
radtak.  1 1  éves  kisfiuk  a  család  szemefé-
nye. 8 terhességből egyedül ő maradt élet-
ben.  Nem csoda hát,  hogy szülei  minden
lépését  figyelik  és   féltve   óvják  minden
ártalmas dologtól.

„Nekem a családom a mindenem. Ha ők
nem volnának, üres  lemék belülről.  Min-
den egyes gondolatom, tettem csak is értiik
szól.   12  éve  dolgozom  a  Volámál  mint
autóbusz-vezető,   és   még   soha   senkivel
nem    volt    konfliktusom.    A   kollégáim,

főnökeim,  sőt  még

olyan  kötelező etikett.  Ébenfekete haja
már  hadakozik  az  idővel,  kreol  bőrén
látszik, hogy nem csak a nap barnította.
Szelíd   vonásai   visszafogottságot,   sze-
rénységet sugannak.

Jónás   Benjamin   Tiszaörsön   él   fele-
ségével  és  kisfiával.   1955  novemberében
született  egy szegény cigánycsalád ötödik

gyerekeként.     Szülei     napszámos     föld-
mimkából tartották el 6 gyermeküket, mé-
gis, a nehéz anyagi viszonyok mellett arra
törekedtek,   hogy   mridegyik   gyereknek
szakma  legyen  a  kezében.  Benj.amin  az
általános  iskola után Kunhegyesen,  szán-
tóföldi  növénytemesztői gépészként vég-

Jászkun   Volán   Rt.-nél   állást   ajánlottak
neki,  melyet  örömmel  elfogadott,  hiszen
így már nem csak „hétvégi" férj és apa le-
het, hanem családja rindemapos életéből
is kiveheti részét. Feleségével immáron  19
éve élnek boldog, kiegyensúlyozott házas-
ságban tiszaörsi családi házukban, melyet
évről-évre  szépítgetnek  szerény  jövedel-
mükből.

-   80   ezer   forint  jön   be   havonta   a
családi  kasszába,  a férjem  fizetéséből és
az  én  nyugdi'jamból.  Ebből  kb.  50  ezer
kímegy  a rezsire,  OTP-re.  A maradékot
osztom be, bár nagyon nehéz -mondja a
feleség.

2001.   máius „I.UNGO  DROM"

az   utasok   részéről
sem hallottam sem-
milyen     számazá-
somra   utaló   sértő
megjegyzést.    Nem
éreztem soha, hogy
megkülönböztetné-
nek cigány száma-
zásom   miatt.   Sze-
rencsésnek is érzem
magam,  hiszen  eb-
ben a munkakörben
nrics  helye  ideges-
ségnek,     bámifé-
le zaklatottságnak.
Nagy  az  anyagi  és
erkölcsi    felelősség
anri rám nehezedik.
Emberéletekért   fe-
lelek  amikor  a  vo-

lán mögé ülök, és erről semmi nem von-
hatja  el   a   figyelmem.   Úgy  gondolom,
nekünk,   cigányoknak,    elsősorban   saját
kömyezetünkben  kell  bizonyítani,  sajnos
kell,  és  így,  ha  közvetve  is,  de  előbbre
viszszük az egész „cigány ügyet". Csakis
becsületesen  dolgozva,   tisztességesen
élve   tudjuk   legyőzni   az   évszázadok
óta kialakult előítéletet,  ami míatt a ci-

gány  nép  már  annyit  szenvedett.  Csa-
ládomból    még    fivérem    és    unoka-
öcsém  is  buszvezető,  tehát  nyugodtan
kijelenthetem,  hogy  mi   előbbre  visz-
szük az ügyet."

Lukács I]ona
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Bacht dél o dél

(Adjonlstenszerencsél)|i]rész

1 [ Álomfejtés A    történelem    mondák    formájában
őrzött  meg  híres,  beteljesedett  álmokat.

Mióta   ember   él   a   földön,   mindig
szerette   volna   tudni   előre   sorsa   ala-
kulását.     Temészetesen     azért,     hogy
felkészülhessen     a     jó,     vagy     rossz
befogadására.  Hisz régen  épp  úgy  mint
manapság   az   egyes   ember   nem   érti,
hogy   miért   éppen   ő   a   szerencsés,   a
szerencsétlen, a beteg, stb.

Már    a   vad    népek    arra   a    követ-
keztetésre jutottak, hogy a földi emberek
sorsát,  a túlvilágiak tartják  a kezükben.
Az  ő  akaratuk  szerint  következnek  az
egyes    emberek,    az    embercsoportok
életében    az    események.    A    túlvilági
lényeket  hol  lsteneknek,  hol  jó,   vagy
rossz szellemnek nevezték.

Véleményem    szerint   az    istenekkel
való kapcsolatteremtés akadálya a nyelv
volt.    Milyen    nyelven    beszéltek    az
istenek?  A  sámánok,  táltosok  elhitették
népükkel      hogyha      álomba      merítik
magukat,  akkor az  alvás  idejére  kiszáll
testükből  a  lélek  és  átmegy  az  istenek
birodalmába, ahol jelbeszédekkel, képek
látásával  megtudják a jövőt.  Hogy  ez  a
túlvilági  „kiruccanás"  megtörténhessen,
a    jövőjére    kíváncsi    ember    kosokat
áldozott   az   isteneknek.    Ezek   bőrére
feküdt a táltos. Révületbe került, álomba
merítette      magát.      Tánccal,      esetleg
valamilyen      álomhozó      szer      alkal-
mazásával.  Felébredés  után  megfejtette
az   álom   képeit   és   közölte   az   istenek
akaratát, a várható eseményeket.

Tekintve,   hogy   nagyon   sokszor   el-
találták a bekövetkező jövőt, teljes volt a

papok iránti bizalom.
Az ókori görögöknél és rómaiaknál  is

rendszeres   volt   a   papok   jövőbe   te-
kintése. Az ótestamentum is nagyon sok
álmot      beszél      el,      melyeket      híres
álomfejtők  közöltek.  Pl:  József,  Dávid
és Jákob álma.
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Pl:  Emese álma.
Később     alakult    ki     a    spiritizmus.

Lényege, hogy megidézték a megholtak
lelkét,    akikről    úgy    gondolták,    hogy
ismerik a túlvilágiak akaratát és a földön
élő rokonaik érdekében elárulják milyen
sorsot  szánnak  nekik  az  istenek.  Ez  a
módszer      költséges      volt,      mert      a
médiumot jól meg kellett fizetni.

Bár évezredek Óta  a mai napig divat a
spiritizmus,  a  cigányok  soha  nem  éltek
ezzel     a    lehetőséggel.     Ők    féltek    a
megholtak       szellemétől.       Igyekeztek
segíteni,   gyorsítani  túlvilági  útjukat,   a
családtól  való  végleges  elszakadásukat.
A cigányok szerint csak két okból jöhet
vissza a halott.  1. Túlzott szeretete nem
engedielszakadniacsaládjától.Ezpedig
sem    neki,    sem    a    családjának   nem
előnyös. 2. Valaki elvette az ő tulajdonát
és  azt  követeli  vissza.  Amíg  meg  nem
kapja,  nem  nyugszik  meg  a  lelke.  Egy
cigány   mesében   a   reberendás   király
éjszakánként    keresi     a    buzdogányát.
Csak   akkor   nyugszik   meg,   amikor   a
cigánylegény   megkeresi   és   visszaadja

szerencsére.      A     nagycsaládban,      az
isinerősök között  elterjedt ennek a híre.
Kevéske   ellenszolgáltatásért   ő   lett   az
álomfejtő.

Az   írás   kialakulása   után   az   egyes
álmokat  lejegyezték.  Lassan kialakultak
az     álmoskönyvek.      Ezek     mindenki
számára       elérhető       áron       kerültek
forgalomba.

A   legelső    álmoskönyv   töredékeket
Ninivében  téglaköveken  találták.  Híres

görög álmoskönyvet írt Artamidóros.
Mohamedán   álmoskönyvet   adott   ki

azt.
A   fentiek   alapján   tehát,   az   áldozat

bemutatása     utáni     álomfejtés     és     a
spiritizmus   a   gazdagabb   réteg   kivált-
ságává vált költségeik miatt.

A  szegényebb  emberekhez  is  eljutott
az   infomáció,   hogy   a   pap,   a   táltos,
álmában  tudakolja  meg  a jövőt.  Hamar
felismerték,    hogy    ők    is    álmodnak.
Álmukban   ők   is   tudattalan   állapotba
kerülnek.   Álmukat   nem   tudják   sajátl
magukbefolyásolni,tehátazistenekkép
fomájában  velük  is  közlik  akaratukat,
csak  el  kell  találni,  hogy  mi  az  álom

jelentése. Egyesek többször ráhibáztak a
rájuk   leselkedő   veszedelemre,   esetleg

Vattier  1664-ben.
A  későbbi  századokban  már  nagyon

elterjedtek  a  különböző  álmoskönyvek.
Vásárokban      lehetett      venni.      Szinte
minden  család  vásárolt  egyet.  A  hiszé-
keny  emberek  életüket  álmaik  alapján
irányították.

A   hiszékenység   vámszedői   nagyon
meggazdagodtak.   Talán   a   legtöbb   ál-
moskönyvet   Ausztria   és   Németország
területén   adták   ki.   Ezért   nem   csoda,
hogy  a  hatóságok  kezdettől  fogva  til-
tották az árusítását és használatát.

Mielőtt    a   cigányok    álomfejtéseiről
ímék,  szeretnék idézni  Gárdonyi Géza
Október című elbeszéléséből, melyben a
hideg  szélben  vándorló   cigányokat   az
ürgékkel   hasonlítja   össze   és   megálla-

pítja,  hogy   „bezzeg  ürge  úrék  szeren-
csésebb     fiai     a     temészetnek."..."No
bizonyára    jobb    a    dolguk,    mint    a
cigányoknak.  Hej   a  szegény  cigányok,
azok    majdcsaknem    olyan    mostoha-

gyermekei  a  természetnek,  mint  a  pó-
kok,   1egyek,   meg   egyéb   bogarak.   A
nyáron   csak   vígan   röpködtek  jobbra-
balra,  de  amint az őszi  szél  végigsüvölt
az   őszi   tarlón,   a   cigány   megborzong
belé. A rajkók csak bebújnak a kocsiban
vöröslö  tetemes  dunyha  alá,  hanem  az
idősebbek, azok kezüket,  lábukat hónuk

„LUNGO  DROM"
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alá  szívnák,  ha lehetne,  a  világ minden
rongyát magukra kívánják..."

„...Azonban,   ha   a   kisbíró   szívében
meg  is  áradna az  irgalom,  az  öreg bíró
rendeletén   nem   lehet   változtatni.    Az
öreg  bírónak  az  a  rendelete,  hogy  egy
óra   múlva   nyoma   se   legyen   a   cigá-
nyoknak a faluszélen..."

„..Eközben a szélnek  is  élesebb  foga
nő. Az idő egyszerre megkegyetlenedik,
s   a  nyomorult   cigány   nép   egy  jeges
pokol kínjait szenvedi keresztül..."

Az    ilyen    Gárdonyi    Géza    által    is
megörökített  körülmények   között   ten-

gődő,   szerencsétlen   emberek,   hogyne
ragadták volna meg az  életük javítására
szolgáló  lehetőséget.  Ne  feledjük,  hogy
a  cigányok  mostoha  körülményeik  kö-
zött,   fennmaradásukat,   csak   életreva-
1óságuknak,    talpraesettségüknek,    csa-
varos észjárásuknak köszönhették.

Az     álomfejtés,     jóslás,      kuruzslás
művelőit a középkorban boszorkánynak
nevezték.

A boszorkányság a  14-15.  században
élte virágkorát. A cigányok a  15. század
második   felében   telepedtek   le   Euó-

pában.   Adódott   a  lehetőség  a  könnyű
pénzkeresetre.  Nekik  nem  kellett  mes-
terségesen    misztikus    kömyezetet    te-
remteni.  Különleges  megjelenésük,  eg-
zotikus    külsejük,    sej.telmes    magatar-
tásuk a nem cigányok előtt a cigányokat
hiteles   álomfej.tőkké,  jósokká,   kuruzs-
1Ókká  emelte.

A    boszorkányüldözés,    boszorkány-
égetés  zászlóvivője  az  egyház  volt.   A
cigányok  nem   tartoztak   egyik  egyház
kebelébe   sem,    így   kevésbé    féltek   a
kiátkozástól, az üldözéstől.

Az      üldözéstől      való      menekülést
könnyítette   csoportos   életvitelük.   Te-
kintve, hogy a szerzettjavakon közösen
osztoztak,  a  közösség  rejtegette,  védel-
mezte   a   boszorkánynak   kikiáltott   ci-

gányasszonyt.  Volt  egy  másik  előnyük
is, amit én is csak több évi kutatómunka
után  értettem  meg.   Egyik   ismerősöm
kérdezte,   hogy   honnan   ismerem   fel
névszerint  a  cigányokat?   Ő   képtelen
lenne    erre.    Neki    szinte    mindegyik
egyforma  ember.  Ez  a  szemlélet  men-
tette  a  cigányasszonyok  életét.  A  le-
nézettségük miatt arra is lusták voltak
sokan,    hogy    megjegyezzék    külse-

jüket.
Magyarországon       Kálmán       király

mondta   ki   (1068-1116),   hogy   boszor-
kányok  nincsenek.  Tiltotta  üldözésüket.
Az  ártó,  rontó  boszorkányokra  azonban
nem vonatkozott a törvény.

-f;oly[aíjl,k -

Bocsánatkérés
A   bocsánatkéréssel   minden   olyan

esetben    élnünk   kell,    amikor   visel-
kedésünk,    munkánk    eltér    a    prog-
ramtól,  a  nomáktól,  a  velünk  szem-
ben   támasztott   elvárásoktól.    A   bo-
csánatkérés      szükséges,      ha      köz-
lésünkben  vagy  munkánkban  valamit
eltévesztettünk,   ha   valakinek   a   ter-

jengős     beszédét     félbe     kell     sza-
kítanunk,   és   ha   sürgős   közlés   miatt
kell megtennünk a félbeszakítást.

A   bocsánatkérés   tartalma   soha   ne
legyen   üres   szólam,   hanem   mindig

jusson   kifejezésre   benne   tévedésünk
konkrét    elismerése.    Bárdolatlan    és
öntelt  az,  aki  a  bocsánatkérés{  fölös-
leges  gesztusnak tartja,  és  eszébe  sem

jut,   hogy   ha   szükség   van   rá,   gya-
korolja.

Az öltözködés
tudománya

Az öltözködés szabályai nem kötelező
törvények,     inkább    olyan     ajánlások,
melyeket mindenki  egyéniségéhez mér-
ten  alkalmazhat.   Megtartásukkal  nem-
csak  a társadalmi  elvárásoknak teszünk
eleget, hanem saját jó közérzetünkhöz is
hozzájárulunk.

Ruházkodásunknak számos fiinkciój a
van.  Egyrészt védi testünket az időjárás
viszontagságaitól,   másrészt   pedig   ki-
fejezi    valamely    kultúrkörhöz,    civili-
zációhoz,  társadalini  réteghez  való  tar-
tozásunkat   illetve   eleget   tesz   a   sze-
mémesség követelményeinek.

A  ruhadarabok   ápoltsága,   tisztasága
és divatossága növeli  önbizalmunkat és

javítja közérzetünket. Öltözetünk össze-
állítása,   színvilága   ízlésünkről   árulko-
dik,    ugyanakkor    támpontot    nyújt    a
bemünket    szemlélőnek    első,    rólunk
alkotott véleményéhez, benyomásához.

Öltözködésünknek jelentéstartalma  is
van.   Kifejezheti   gyászunkat,   kömye-
zetünk  iránti  megbecsülésünket,  vagy  a

társasági      életiiez      kötődő      alkalom

jellegét.
Az     évek    múlásával     változtak    a

társadalmi  nomák  és  szokások,  ezeket
követte  a  divat  átalakulása,  kísérőként

pedig  az   Öltözködésről   kialakult   köz-
felfogás módosulása.  Bámilyen legyen
is     öltözködésünk,     tükrözze     egyéni-
ségünket, stílusunkat.

Ha  egy  találkozás  során  megdicsérik
ruhadarabjainkat,   legyen  a  válasz  egy
egyszerű köszönöm.

Vigyázat!     Csak     akkor     dicsérjük
valaki   megjelenését,   ha   őszintén   re-
meknek    találjuk.    Ellenkező    esetben
irigység, megvetés, esetleg az Összhang
hibáira   való   figyelemfelhívás   eszkö-
zének tűnik.

Ha viszont szembetűnő hibát találunk
valamely     embertársunk     viseletében,
attól függően, hogy milyen kapcsolatban
állunk    vele    @aráti,    munkatársi,    fel-
színes)     megfelelő     módon,     minden-
esetben  diszkréten  tudomására  hozhat-

juk a rendellenességet.
Vigyázat!   Ha  valakinek  bókolunk  a

ruhája  vagy  az  ékszere  miatt,  soha  ne
kérdezzük   meg,   hogy   hol,   memyiért
vette   és   hogy   új-e.   Az   ilyen   infor-
mációkat általában maguktól adják meg,
egyébként     ha     nem,     ne     kellemet-
1enkedjünk.

A    csinos,    kifogástalan    öltözetben
minden  a  helyén  van,  s  minden  össz-
hangban van egymással. Nincs kínosabb
amál,     amikor    valamilyen    társasági
Összej övetelre megérkezvén azt vesszük
észre,   hogy   Öltözéldink   nem   odaillő.
Következő    számainkban    öltözködési
útmutatóval    szolgálunk   azon   kedves
olvasóink  számára,   akik  beosztásukat,
foglalkozásukat  tekintve  gyakran jelen-
nek  meg protokolláris  rendezvényeken,
hivatalos megbeszéléseken.

Ne  feledjék!  Az alkalomhoz nem  illő
ruházat  olykor  csak  nevetségessé  teszi
az   egyént,    máskor   azonban    a   tisz-
teletlenség vádját is magára vonhatj.a az
illető.    Egy    felelős    beosztásban    lévő
ember pedig ne kockáztasson!

Forrásként Ottlik Károly..
Protokoll plusz cíiníí könyvét

hasviáltam.
Lukács llona
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A korrupo]ő
megállílhalallansa'ga
Még  a  legigazságosabbnak  vélt  tár-

sadalmakban    is    számos    formája    és
eszköze    van   az    előnyszerzésnek.    A

pontos szabályok szerinti  versenyzéstől
egészen  a  vesztegetésekig.  S  ez  utóbbi
korántsem    egyenlő     a    jutalmazással
vagy aj.utalom elfogadásával. Már csak
azért   sem,   mert   ha   korrupcióról   be-
szélünk,  ennek  lényege  éppen  az  előre
bekalkulált haszon reményében rejlik, s
még inkább olyan magatartásban, mely
a   későbbiekben   a   megszerzett   privi-
légiumok   (előnyök)   kölcsönös   elosz-
tásában ragadható meg.  Az pedig, Áog)/
egy    társadalom    mennyire    [ekinthető
korrupínak,  megannyi  tényezőtől ftgg.
Mindenekelőtt   az  egyéni   és   közösségi
viszonyoka[   szcibályozó   normáktól   és
erkölcsi  alapelvektől.  S  ugyanígy  attól
is,   hogy   a   politikai   hatalom   az   ön-
érdekek   érvényesítésének   terü[eteként

jelenik-e    meg,    vagy    va[óban    szol-
gála,ként.

Vesztegetési botrányok

Pontosan  annál  az oknál  fogva,  hogy
a  kompció  inkább  jelenik  meg  fent,
mint  lent.   Mert  a  kockázat  tétje  sem
ugyanaz.     A     néhány     ezer     forintos

jutalmazások   egy   pillanatra   sem   vet-
hetők  össze  az  úgynevezett  kapcsolati
tőke     működtetésének     millióival.     S
éppígy döntő az is, hogy a közszereplők
mely  körét  érinti.  Ha  első  látásra  úgy
tűnik  is,  hogy a vesztegetési botrányok
magas     közhivatalnoki     szinten     rob-
bannak  ki,  aligha  tekinthető  a  véletlen
művének.   Hanem   arról   tanúskodnak,
hogy a hangoztatott erkölcsi  értékek és
a   közvetlen   gyakorlat   között   ellentét
feszül.  Csak egy pillantást kell  vetnünk
a   máig   zajló   perekre,   s   máris   észre
vehetjük,    hogy    akár   a    kormányzati
korrupció   szempontjából   is   kik   való-

jában  az  egyes  ügyek  szereplői.   Akik

persze  váltig  tagadják  bűnösségüket,  s
cinikus   módon   olykor   még   a   közér-
dekre  is  hivatkoznak.   Mintha  erkölcsi
felmentést  remélhetnének  erről.  Csak-
hogy  ha valaki úgy tesz szert bármifé!e
előnyre,     hogy     haialmi     helyzetével,

politikai   kapcsolataival   visszaél,   fe[-
mentést  sohasem remélhet.

*,

csakkAofr:r5:Póct':züihet

Legfeljebb     akkor,     ha     kizárólagos
törvényként   fogadjuk   el    azt   a   felté-
telezést, mely szerint az é'möGr/ c7 vc7g)/o#

f ieletti hatalom íeszi szabaddá. Méghoz:zÁ
a  korlátlan  hatalom,   ami  persze  mind-
végig igényli a politikai támogatottságot.
De  ez  egyszerűen  elleplezi  azt,  hogy  c}z
anyagi és egyéb j avakhoz való hozzáf érés
a [egtelj esebb egyenlő[lenségeken alapul.
S   miután   a   társadalmi   folyamatokat   a

piac,  a  kereslet  és  a  kl'nálat  törvényei,  a
pénz szabad körforgásai irányítják, köny-
nyen mondhatj.uk azt, hogy e feltételek és
körülmények   között   sokminden   meg-
engedhető. Más kérdés, hogy c7 ko/`7':!/pc/.Ó
csak   korrupciót   szülhet.   S  Lra  mégoriy
rejtőző is, vagy ha látszólag csökken is a
vesztegetési   ügyek   száma,   ebből   sem-
miképp  sem következik az, hogy kiváltó
okai   is   felszámolódtak   volna.   Mindezt
azok   is   tudják,   akiket   nap   mint   nap
ráébreszt  a  gazdasági  nyomás,  amely-
nek  kegyetlen  súlyát  viselik,  s  azok  is,
akik  ezen  felülemelkednek.  Egyik /on-
tos   kérdés   persze   az,   hogy  jogi   esz-
közökkel   megakadályozhaió-e   a   kor-
rupció  [erjedése?   Születhetnek-e  olyan
törvények,  melyek  eíéggé  visszaiartóak
ahhoz, hogy ne lehessen tú[lépni raj[uk?
Köznapi      esetek      sokaságából      arra
következtethetünk,   hogy  a  tisztázatlan
vagyon   felhalmozódások   szükségkép-

pen  adnak  teret  a  vesztegetések  terje-
désének.

2001.  máius LUNGO  DROM"

Ördögi kör

Csalóka  ábrándnak  bizonyul  ugyan-
akkor  az  is,  ha  abban  bízunk,  hogy  a
közélet  attól  válik  tisztábbá,  ha  ennek
szükségességéről   mind   többet   beszé-
lünk.   Mert  arról  van  szó,  hogy  mini-
mális  egyetértés  nélkül  mj.#c/í.g  /Gszn€k
olyanok,     akik     semmi     másra     nern
törekednek,   mint   hogy   haszonélvezői
legyenek   az    atomizál[    közösségi   vi-
szonyoknak,  s  ezeke[  fenritartó  egyen-
lőtlenségeknek.     Nyilvánvalóan     önző
egyéni  érdekekből,  de  sokszor  azért  is,
hogy    kiváltságos    helyzetüket    siabi-
//.zá//á4.  Mint  ahogyan  az  sem  kizárt,
hogy a korrumpálók és a korrumpáltak
egy   olyan   játszma   résztvevői,   akik
valamiképpen  mindig  nyertesek.  Mert
oLya.n  ördögi  körről  va.n sz6, amelybe
spkkal  könnyebb  belépni,  mint  kilépni.
Eppen  a  halmozódó  előnyök  miatt.  S
ha  erről   elfeledkezünk,  sohasem  ért-
hetjük   meg   igazán,   hogy   az   amúgy
íiszíességesnek      tartott      poliíikusok.
vagy   a   gazdasági   elit   !agjai   miért
kockáz{atják    hírnevijiket    és    tekinté-
lyüket.

Vélhetően   azért,   mert  a  pillanatnyi

presztízsvesztés  valójában  mégsem jár
annyi  kárral,  mint  amennyi  visszatartó
lenne.   S  míg  a  jelenlegi  közállapotok
olyanok,   hogy  szinte   a   lehető   legter-
mészetesebb    követelményként    fogal-
mazódik  meg  az  a  felismerés,  hogy  az
„erősebbnek  mindig  igaza  van",  addig
a  legkevésbé  sem  csodálkozhatunk  az
újabb  és  újabb  botrányos  eseteken.   S
azon  sem,  hogy  a  vesztegetési  ügyek
sorozatában    leginkább    a    legfrisseb-
bekre  emlékezünk.  Amelyek  többnyire
azok   számára   zavarba   ejtőek,   akik   a
közélet  tisztaságában  -  így  vagy  úgy,
de még mindig -bíznak.

Dr. Kerékgyártó T. István

25



A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Kiizalapítvány
a 2001/2002ies tanévi tanulmányi ösztöndriipályázati felhívása

felsö'fokú oktatási intézmény cigány/roma hallgatői számára
A    MNEK    KÖzalapítvány    kuratóriuma

tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet magyar
állampolgárságú, cigány  Íromc7/ kisebbséghez
tartozó  hallgatók  számára,  akik  a  2001/2002-
es tanévben:
•    akkreditált* főiskolán vagy egyetemen az

első   diploma   megszerzéséért  tanu]nak
esti, levelező vagy távoktatási formában,

•    illetve   azok    a    másod-   vagy    további
dip]oma   megszerzéséért   tanulók.   akik
nappali,  esti,  levelező  vagy  távoktatási
fomában   valamely   akkreditált*   főiskola
vagy egyetem hallgatói.

(*1ásd:      1993.     évi     LXXX.     tv.     ~     A
felsőoktatásról)
Az ösztöndíj havi összege:  10.000,-Ft.
A pályázatok beadásának határideje:

2001. szeptember 28-a.
A       postai       úton       legkésőbb       2001.

szeptember    28-án    24.00    Óráig    feladott,
személyes     benyújtás     esetén     legkésőbb
szeptember   28-án    14.00    óráig   behozott
pályázatokat fogadj uk el.

Á  pá/}Józarú.  ard4f/ap  és  annak  kitöltéséhez
szj)k:ség!cs  pályázati  f;elhívás  besberechető  a.
MNEK  Közalapítvány  J.rodű/.ón   ÍBwd4pesf,

VI. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 31. IIL/6.), va,gy

posÍűÍ.   úÍo#   a   pályázó   nevére   megcímzeft,
felbélyegzett   válaszboríték   ellenében   ÍJ387
B#dűpes/  62.,  P/..  25./,  illetve  lehívható  az
alábbi lntemet címen:

web.inaiavnet.hi/mnekk
A   hiáríyos,   aláírás   nélküli   vagy   elkéseti

pályázaiok   érvénytelenek,   cizokat   a   döniést
köveiő 3  hónap múlva megsemmisíijük.

A  pályázatok  elbírálásának  ideje:   2001.
ok+őber   2S-e.   (A   kuraiórium   az   elbírálás
időponij ának változiatási jogái fenniarija)  A+z
eredményről  minden  pályázót  írásban  érte-
sítünk.

Csatolandó:

•    Kitöltött adatlap,
•    Öné\e\ri\3z.  (a  pályázó   az   önéleiraüzban

[érjen   ki   tanulmányi   munkáüára.   tanul-
mányi    versenyeken    eléri    eredményeire,
távlati    céljaira,     ambícióira    és     adüon
számot,  valamely  kisebbségl  közösségben
végze[t ievékenységéről) ,

•    A  legutolsó  befejezett  tanév  végi  lezárt
ir\dex fériym*olíi+a (a KREDIT poniokai.

illetve  azon   hallgaióknak.   akik  kijlfiöldön
ianulnak, az indexben szerep[ő eredínénye-
kei  a helyi szabályozásnak megfelelően  ciz
5  jiokozatú  ériékelésre  kérjük  áiszámítani,
il lerve lefioidítani) ,

•    Akik a 200l#002-es tanévben kezdik meg
felsöfokú tanulmányaikat,  az érettségi bi-
zonyítvány és a felvételről szóló értesítés
fénymáso]ata,

•    Kisebbségi     önkormányzat,     települési
önkormányzab  kisebbségi  civi]  szerve-
zet,  kísebbségi  szószóló,  tanár  írásbeli
ajánlása,

•    Másod-   vagy   további   diplomás   tanul-
mányok  elkezdése  esetén  az  első  (előző
diplomák) diploma fiénymásolata.

A pályázatokat 1 példányban kérjük
benyújtani az alábbi címre:

Levélcím: MNEK Közalapítvány  1387
Budapest 62., Pf.:  25.

Személyes beadás esetén:
Budapest, VI. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 31.

111/6.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
2001 /2002ies tanévi tanulmányi ösztöndíiipályázati felhívása

„középfokú" oktatási intézmények oigány/roma tanulői számára

A      MNEK      Közalapítvány      kuratóriuma
tanulmányi ösztöndíj -pályázatot hirdet magyar
állampolgárságú, cigány Íromcz/ kisebbséghez
tartozó tanulók számára,  akik  a 2001/2002-es
tanévben:
•    gimnázium vagy szakközépiskola utolsó

négy   évfolyamának  ±sfi  vagy  !e±í±!±ZŐ
oktatási formájában tanuló diákok,

•    szakmunkásképző iskola
•    szakiskola tanulói, illetve
•    technikusképzésben vagy
•    iskolarendszeren         belül,         felsőfokú

szakképesítést nyújtó képzésben ves2nek
részt.

Figyelem!

Csak az a tanuló pályázhat, akinek a
•    tanulmányi    átlaga    legalább    3,0    és

elégtelen osztályzat nélkül zárta az előző
tanévet!   (Az   átlag   kiszámítását   lásd   az
adatlapon!)
Az ösztöndíj  havi összege 5.000,- Ft

A pályázatok beadásának határideje:
2001. augusztus 03-a.

A postai úton legkésőbb  2001.  augusztus
03-án,    24.00    óráig    feladott,    személyes
benyújtás esetén legkésőbb 2001. augusztus
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03-án   14.00   óráig   behozott   pályázatokat
fogadjuk el.

Á pá/yű'za!#.  adűí/ap  és  amak  kitöltéséhez
szjjik:séges  pályázati  f ;elhívás  beszereúető  a.
MNEK  Közalapítvány  J.roddy.a'H   ÍBJídarpcs/,
VI. ker., Bajcsy-ZsilinszJq) út 31. IIL/6.), va.gy

pos/ŰÍ.   [ífon   a   pályázó   nevére   megcímzett,
felbélyegzett   válaszbon'ték   ellenében   ÍJj67
BJídapÉ:sÍ  62.,  P/..  25./,  illetve  lehívható  az
alábbi lntemet címen:

web.mativnet.hu/mnelik
A   hiányos,   aláírás   nélki}li   vagy   elkéseti

pályázaiok   érvényielenek,   cizokat   a   döniés[
köveiő  3. hónap uián rnegsemmisítjük.

A  pályázatok  elbírálásának  ideje:  2001.
szeptember 20-z\. (A  kuratórium  az elbírálás
időpon[jának változia[ási jogát J;enniar[ja.) A;z
eredményről      minden      pályázót      írásban
értesítünk.   A   kuratórium   döntése   el]en
fellebbezésre nincs lehetőség!

Csatolandó:

•    Kitöltött adatlap
•    Ör\€le+ríiiz   (a   pályázó   az   önéletraüzban

iérjen   ki   iskolai   munkáüára,   tanulmárryi
versenyeken    eléri    eredményeire,    iávlaii
céljaira,    ambícióira    és    adyon    száinot,

valamebi  kjsebbségi  közösségben  végzeit
ievékenységéről),

•    A     legutolsó     befejezett     tanév     végi
bizonyítvány     fénymásolata     Ícík;.k     cí
2001/2002-es       tanévben       kezdik      meg
„középiskolai"      tar"lmáriyaikat,      a      8.
osztályos    év    végi    iskolaí    bizonyíivány

ftnymásolatot,     akik    iechnikusképzőben,
vagy     f;elsőfioM      szakképesítést      nyújtó
képzésben      vesznek       részi,       azok      a
legmagasabb       (éreitségi       bizorTyítvány/
iskolai    végzeitségről    szóló    bizorTyí[várry

fiiiymásolaiot).
•    Kisebbségi     önkormányzat,     települési

önko rm á nyzat,          kis ebbségi          civ il
szervezet,    kisebbségi    szószóló,    tanár
írásbeli ajánlása.

A pályázatokat 1 példányban kérjük
benyújtani az a]ábbi címre:

Levé]cím: MNEK Közalapítvány  1387
Budapest 62., Pf.:25.

Személyes beadás esetén:
Budapest, VI.  ker., Bajcsy-Zsilinszlq/ út 31.
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A Magyarországi  cigányokért Közalapítvány Kura-       forráshiány   miatt   erre   az   évre   2001.   április   23-i
tóriuma 200l.  április  lo-i  ülésének döntése  alapján tájé-       hatállyal felfüggeszti.

5:zztt::Jí:ót ':g:e|teTáiytá:óé`i,e:;%gar3 : :| n ;:`| ó, E:ogéi:e:ásí                      M a gy a r. r sz á gi c?guádnayp.eks:it2 0Koölí aá|::iíl,i;á2n3;
támogatása      céljára"      kiírt      pályázati      felhívását                                                                                        Kuratóriuma

A Romaversitas Láthatatlan Kollégium felvételi
felhívása

A   Romaversitas   Láthatatlan   Kollégium   (továbbiakban
RLK)   felvételt   hirdet   a   2001/2002-es   tanévre.   Az   RLK
tehetséges  roma  fiataloknak  kíván  lehetőséget  teremteni  arra,
hogy  az  általuk  választott  területen  elmélyítsék  tudásukat  és
megszerezzék   mindazokat   az   ismereteket   és   jártasságokat
(nyelvtudás,    számítástechnikai     ismeretek,    a    tudományos
kutatás   technikai   stb.),   amelyek   szakmájuk   magas   szintű
gyakorlásához,   illetve   a  minősítést  biztosító   posztgraduális
képzéshez   szükségesek.   0lyan   roma   fiatalok  jelentkezését
váb.uk,    akik   a   2000/2001-es    tanév   végéig   legalább   két
szemesztert     elvégeztek     valamelyik     állami     felsőoktatási
intézményben    vagy    nem    állami    felsőoktatási    intézmény
államilag  elismert  szakán  nappali  tagozaton,  és  tanulmányi
eredményük elérte az adott szak átlagát.

A  Kollégium tutorális  képzést,  nyelvtanulási  lehetőséget,
számítástechnikai  képzést,  különböző  közösségi  programokat
(Szabadegyetem,  nyári  tábor,  konferencia),  valamint  anyagi
támogatást biztosít a felvételt nyert diákoknak.

A felvételi pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a kitöltött jelentkezési lapot,

•  az első  félév `elvégzését  igazoló  indexmásolatot (a második
félévi   eredményeit   igazoló   indexet   a   felvételire   hozza
magával)'

•  maximum kétoldalas kézzel írt önéletrajzot,
•  a  pályázó  eddigi  egyetemi/főiskolai  dolgozatainak  tételes

felsorolását,
•  a leüobbnak ítélt dolgozat másolatát,
•  szakmai    pályatervét    (mit    szeretiie    csinálni    a    diploma

megszerzése után).
A felvéte]i több részből áll:

1.     A beküldött dolgozatot két szakmai lektor véleményezi,
2.     Augusztus utolsó hetében helyszíni írásbeli felvételi,
3.     Szeptember második hetében szóbeli felvételi.

Beküldési határidő: 2001. júrius 1.
A  jelentkezési  lapot  az  alábbi  címen  lehet  beszerezni,

ugyanitt lehet érdeklődni a pályázat részleteiről:

Romaversitas 1078 Budapest, Nefelejcs utca 39.
Tel/fax.: (1) 35245-00,

e-mail: romaversitasmailbox.hu

SAJTÓKöZLEMÉNY
Strasbourgba utazni: Osak retúrral  lehet!

Csalódottan, becsapva és megalázottan tért haza a Győr-Moson-Sopron megyei romák 26 fős csoportia, akik hittek a hazug, álszent,
délibáb mesében, amit a zámolyi - strasbougi Krasznai család feje és immáron képviselője hitetett el velük!

Sajnos saját bőrükön kellett tapasztalniuk a valóságot, amely bebizonyította, hogy a politikai kalandorok inkorrekt és gátlástalan
módon visszaéhek a magyarorszári cigányság nehéz életkörülményeivel.

Visszautasíüuk, elítéljük és megengedhetetlennek tartjuk azt, hogy néhány roma ,,brigádvezető" időnként fimciaországi székhelyén
nyilatkozzon a magyarországi cigányság nevében, a néhány főt számláló saját brigádja helyett!

A  magyarországi  cigányság  nevében  az  Országos  Cigány  Önkományzat  legitimen  megválasztott képviselőinek  van joguk és
kötelezettségük  megnyilvánulni.   Amit   megválasztásunk   óta   folyamatosan   a  rendelkezésre   álló   lehetőségekkel,   felelősséggel
teljesítünk!

Eh'té]jük, visszautasítjuk és elhatáro]juk magunkat azoktól a „politikai ka]andoroktól" és „politikai orvlövészektő]" akik az
ország elhagyására buzdítj ák roma testvéreinket!

Valljuk  és  felelősséggel  vállaljuk,  hogy  a  magyarországi  cigányság  súlyos  és  nehéz  problémáit  szülőhazánkban  kell,  közösen
megoldanunk!

„Itthon, együtt a hazánkban, itthon együtt Európában"

Győr, 2001. május  10.

Ifi. Bogdán János
Országos Cigány Önkományzat

Pádár László elnök
Győr-Moson-Sporon Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége

Győr Megyei Jogú Város Roma Kjsebbségi Önkományzata
Országos Cigány Önkományzat Koordinációs Titkára
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Erő§ Zogm és Höld Mmroi  (v. résH)
A betyárok akkor úgy határozták,

hogy    beteszik    egy   ,hordóba,    és
legurítják  a  hegyről.  Ugy  is  tettek.
Rábízták  a  hordót  egy  rablóra.  Az
fel is vitte a hordót a hegytetőre, de
legurítani   valahogy   már   sajnálta.
Ott hagyta a hordót, és benne Zogát,

gondolta,  úgyis  ott  pusztul  előbb-
utóbb.

Nagy sokára arra vetődött egy far-
kas.  Megérezte  az emberszagot.  E1-
kezdte    kerülgetni,    szagolgatni    a
hordót.  Ahogy  a  hordóhoz  dörzsö-
lődött,  a farka véletlen becsúszott a
hordó lyukán.

Erős  Zoga   megragadta  a   farkas
farkát,   az  meg  megíjedt,   szaladni
kezdett,    mindenübe    húzta    maga
után  a hordót.  Egyszer aztán a hor-
dó  egy  fához ütődött,  és  darabokra
esett.   Zogának  szerencsére   semmi
baja  nem  lett.  Ahogy  felállt,  egye-
nesen  a  kocsijához  indult.  Mit  lát?
A két lova békésen legelget a kocsi
mellett.  No,  lenyelte  inkább  magá-
ba, amit mondani akart!  Milyen ve-
széiyekbe  keveredett  a  lovai  miatt,
azok meg maguktól is visszajöttek.

A  sok  vándorlás  után  Erős  Zoga
végül    is    megunta    a    csavargást,

befogott a kocsijába,  és hazament a
faluj.ába.     Húzott     magának     egy
sátort.     Az     apósától     visszahozta
három  gyermekét,  és   szép   cigány
legényekké nevelte  őket.  Esténként
fiainak,    meg    a    kömyéken    lakó
rajkóknak   mesélte,    hogy    milyen
messze földeken járt ő,  mi mindent
látott.

Hetvenhét éves korában halt meg,
ott, a faluban, cigányok között.

Íve'ge'
Szarvas,1956.

Nagy Lajos

-4-

A galambok védelméről  és  irtásáról
gyakran   esik   szó   az  utóbbi   időben.
Mindkét nézetnek szép számmal akad-
nak  képviselői.  A  kérdés  tisztázására
először  is  szögezzük  le,  hogy  kétféle
„városi" galambunk van: a házigalamb
és a balkáni gerle. A régen ismert, fél-
vadon    élő   házigalambot    a    madár-
barátok  tereinken,  ablakaikban  etetik.
A  bakáni  gerle  csak  az  ablakok  pe-
remein „étkezik". Alig nyolcvan éve a
Balkán felől teúedt el nálunk és ma már
ellepte városainkat és még Budapesten
is  gyakran  találkozhatunk  vele.  Mint
vadmadár,   a   madárvédelmi   és   va-
dászati rendelkezések alá esik, irtásáról
tehát nem is lehet vitázni. A galambok
ellen  és  mellett  szót  emelők  gyakran
vitatkoznak azon,  hogy ezek a kedves
madarak  nem  teúesztenek-e  betegsé-
geket,   nem   hucolnak-e   élősködőket
egyik  helyről  a  másikra.  Kétségtelen,
hogy  a még látszólag egészséges  álla-
tok    is    terjesztői    lehemek    egy,    az
emberre veszélyes, tüdőgyulladást oko-
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zó   vírusfertőzésnek:   a   „Papagájkór"
néven   ismert  omitózisnak,   ami   igen
ritkán fordul elő hazánkban. Tudni kell,
hogy minden madámak megvamak az
élősködői, így a galamboknak is. Ezek
azonban     csak    kivételes     esetekben
mennek át más  madárra,  állatra,  vagy
emberre.  A  galamboknak  poloskái  is
vannak,   de   ezek   nem   azonosak   az
embervért   szívó   házi   poloskával.   A
galambra  csak  tévedésből   fogják  rá,
hogy    teúeszti    az    ember    poloskát.
Tetveket   is   találunk   a   galambokon:
ezek    főleg    tolltetvek,     amik    csak
tollakat,  azok  lepergett  részeit  rágják.
Kisebb   részük  vérszívó,   de   azok   is
kizárólag   galambvérrel   táplálkoznak.
Ha     egy     galambfészekben     vagy
dúcban     elszaporodnak     a     férgek:
kullancsok,       atkafélék,      poloskák,
tolltetvek ezek rövid ideig az emberre
is     kellemetlenek     lehetnek.     Néha
előfordul, hogy a galamb férgei olyan
nagy  számban  kerülnek  be  egy-egy
lakásba,  hogy  már  csak  ciánozással
lehet megszabadulni tőlük.

A városi életben a legtöbb gondot a

galambok  piszka  okozza.  A  szennye-
ződés    megrongálhatja    az    épületek
cirádáit  is,  könnyen  leválhat  egy-egy
vakolatdarab  és  balesetet  okozhat.  A

galambetetés    is  `elég   piszokkal   jár.
Eppen ezért ma már csak olyan helyen
szabad   etetni   a   galambokat,   ahol   a
város   tisztaságát   nem   veszélyezteti.
Főútvonalákon  (Angliában  és  Fimor-
szágban)  még  ablakban  sem  engedik
meg a galambok etetését.

Minden madár kellemetlenné válhat,
ha nagyon elszaporodik, így a galamb
is.  Sok érv szól ellene, de mellettük is.
A madáretetésnek mridig van érzelmi,
de hagyományos társadalmi jellege is,
gondoljunk a velencei Szent Márk Tér,
a  londori  Trafager  Tér,  vagy  a buda-
pesti     Oktogon     szelíd     galambjaira.
Hasonló   helyzettel   a   legtöbb   világ-
városban találkozunk. Az igazság tehát
középúton  van.  Ne  irtsuk esztelenül  a
galambokat, de a galambbarátoknak is
tekintettel kell lemiük köztisztasági és
egészségügyiérdekekre...

Rajzolj nekem egy galambot! Vagy
írj legkedvesebb madaradról...
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A    cígányoknál   ősi   szokás,    hogy    a   vezetéknevek   egy    része
foglalkozásokból ered.

Azal

H G D s                            lFl         lRl          lGl          1

ábbi   rejtvény

K N L S

gánhangzókat,   haünkből   kihagytuk   a   ma
helyesen írjátok be, megkapjátok a keresett vezetékneveket!

2001.   máius I,UNGO  DROM"

A   következő   rejtvénybőfl   ősi   cígányfíoglalko-
gű'soAŰ/ o/vŰsÁŰ#oA  c/.  Ha  beírjátok  a  helyes
meghatározásokat, a középső függőleges sor-
ban megkapjátok a megfejtéseket!

jó, ha sok van a fejünkben  D

egészséges ital D

beiső szerv D

nehéz munkához kell  D

melegít D

a felhőből jön  D

hordó mérték D

eicsen D

kártya lap D

kenyérre kenjük D

gyomlál D

ez nem jár egyedül  D

napiemente D

EiEEEiEii
Lj1i1-111

Cigány mondások

-    Amerre   húz   az   apa,   arra   húznak   a

gyerekek is.

-    Amelyik   családban   nincs   gyerek,   ott
nincs szerencse sem.

-    A testvéri vér, a testvér vére.
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KOS all. 21 . IV. 20.)

Júniusban gyakran keverednek konfliktusokba a mun-
kahelyükön és a családban is a temperamentumos Kos

szülöttek. Ne hagyják, hogy érzelmeik, az ellenszenv és a rokon-
szenv  irányítsák tetteiket.  Uralkodjanak magukon !  Pénzügyek-
ben előfordul, hogy időnként maguk alatt váffl.ák a fát, júniusban
különösen nagy szorgalommal teszik ezt.

BIKA av. 21. -V. 20.>

Továbbra is remek fomában lesznek a Bikák. A rájuk
bízott  feladatokban  örömüket  lelik,  ráadásul  a  lehető

legkisebb   fáradsággal   képesek   megbirkózni   velük.   Ebben   a
hónapban támad egy-két olyan ötletük, ami pénzt is hoz majd a
bankszámlájukra. A kivitelezéssel nem érdemes sokat vámiuk. A
Bika jegyűek nem szeretik a változásokat magánéletük területén
sem,   most   mégis   rugalmasan   fogadják   ezeket.   Hiába,   ha
valakinek kedveznek a csillagok !

IKREK 0/. 21. -VI. 21.)

Végre   stersszmentes   hónap!   Ennek  azonban   az   a
feltétele,  hogy  ne  keressék  maguknak  a  bajt,  és  ne

avatkozzanak    bele    olyasmibe,    ami    nem    rájuk    tartozik.
Befektetésre,  üzletkötésre   l9.-e  kiválóan  alkalmas.  Az  lkrek
jegyűek   imádják   a   szerelemben,   a   szexben   is   a   veszélyes
játékokat,   sőt   e  jegy   hölgyeinek   gyakran   dobog   a   szívük
egyfomán  két  férfiért.  Mostanában  azonban  nem  tanácsos  a
tűzzeljátszaniuk!

RAK (VI. 22. -VII. 22.)

A     Rák    jegyűek     többsége     úgy     érzi,     hogy
kihasználják,   sőt   kizsákmányolják   őket.   Ilyesmi

sajnos   megesik   másokkal    is.    Vigasztalódjanak   azzal   a

gondolattal,  hogy  sokan  örülnének,  ha  hasonló  helyzetben
lennének!        Anyagi       ügyekben       legyenek       óvatosak,
körültekintőek,   ne   vállaljanak   júniusban   kockázatot.    A
szerelemben nem lehet okuk panaszra,  van izgalom elég,  és
szeretteik is igyekeznek a kedvükbe jámi.

OROSZLAN 0/11. 23. -VIII. 23.)

Ügyes-bajos  családi  dolgai  kötik  le  e  hónapban,  de
hivatásuk területén brillíroznak. Azért időnként mást is

engedjenek  szóhoz jumi.  Ami  a  pénzügyeiket  illeti:  a  túlzott
nagyvonalúságtól    tartózkodni    kellene,    mert    fekete    felhők
gyülekeznek  pénztárcájuk  fölött.  De  a  szerelemben  nem  árt  a
nagyvonalúság.   Főleg,   ha   partnerük   hibáit   veszik   számba.
Legyenek elnézőek, toleránsak már csak a békesség kedvééii is.

SZŰZ 0/111. 24. -IX. 23.)

Most   nincsenek   zavaró   tényezők   a   Szűz-jegyűek
életében.      Könnyen      együtt      tudnak      működni

mindenkivel.  Pénzügyekben  milliókat  nem  ígérhetünk,  de  az
biztos,  hogy  lesz  mit  a  tejbe  apritaniuk.  Néha-néha  egy  kicsit
bőkezűbbek  lehetiiének  magukkal  és  szeretteikkel  szemben.  A
szerelemben  ne  szégyelljék  kimutatiii  érzelmeiket.  És  arra  is
figyeljenek,   hogy   a   negatív   gondolatok   megbetegítenek,   a
pozitívak pedig gyógyítanak.
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MERLEG (IX. 24. - X. 23.)

Ez   a   hónap   utazások   megkezdésére   alkalmas.
Teljesen    igazuk    van    a    szerelemben,    ha    azt

gondolják,  hogy nemcsak pénzből  és  munkából  áll  az élet,
hanem   a   szerelem,   a   barátság   legalább   olyan   fontos.
Hódítsák meg ezen a héten ismét kedvesüket!

SKORPIO (X. 24. - XI.   22.)

Sokkal  jobban  menne  a  munka,  ha  nyugodtabb
légkörben     dolgozhatnának.     Ez    nem    csak     a

kollégákon   múlik,   hanem   a   Skorpiókon   is.   Főleg   Kos,
Oroszlán   és   Bak  jegyűekkel   kellene  kerülniük  a  vitákat.
Pénzügyi   intézését  bízzák  másra,   ha  nyugodtan   akamak
aludni.    Ha   tetszik    a    Skorpió    szülötteknek    valaki,    ne
mutassák    ki    azonnal    az    érzelmeiket,    mert    a    túlzott
szenvedélyességtől   megijedhet   a   kiszemelt.   Inkább   egy
kicsit  kéressék  magukat,   és  teremtsenek  olyan  helyzetet,
hogy a másik kezdeményezhessen.

NYILAS (XI. 23. -XII. 21.)

Sokkal     eredményesebbek     lesznek     ebben     a
hónapban, mint amilyenek a közelmúltban voltak.

Bátran vállalhatnak új  feladatokat  is.  Ha esetleg nincs kellő
rutinjuk,   ne   féljenek,   majd   belejönnek!   A   lényeg,   hogy
minél  sokoldalúbbak  legyenek.   Ugye,  milyen  jó  egy  kis
szélcsend   a    magánéletben    is?    A    Rák-    és    a    Mérleg-
jegyűekkel kerüljék a vitákat és  akkor júniusban nyugalom
és béke lesz körülöttük.

BAK (XII. 22. - 1. 20.)

A hangsúly a szerelmi életén lesz, és most eljött az
ideje   annak,   hogy   elkezdjék   tervezgetni   vagy

megszakítani   kapcsolatukat.   8,   9,   13,   14,   26.-a  kedvező
napok   a   szerelemre.    15.-e   után   viszont   a   házasság   fog
előtérbe  kerülni  (a vágyott gyemek miatt),  és megfontolás
tárgyává  fog  válni.  Őn  óriási  kapacitással  rendelkezik  az
összeütközésekhez, és ami ennél is fontosabb, mindig képes
legyőzni    az    élet    csapásait!    Hagyja    a    dolgokat,    hogy
maguktól történjenek.

VÍZÖNTŐ (1. 21. -11. 19.)

Helyzetük semmiképpen nem mondható rózsásnak!
Továbbra   is  vissza  fogottnak  kell   lenniük,   illetve

engedniük  kellene,  még  abban  az  esetben  is,  ha  ők  ülnek  a
főnöki  székben.  A  szerelemben júniusban  sem  tagadja  meg
önmagát!  Elég, ha Ön tudja, hogy ez mitjelent.

HALAK (11.  20.  - 111.  20.)

Semmi sem gátolja a Halak jegyűeket abban, hogy
eleget  tegyenek  kötelezettségeiknek,  igaz,  nem  is

:i#%eztiakitJ;:];ksatgazdFa%#:aó[,gí:iednt::::°ep[:.tiői.G#i:
ezért  tenni   is  kell  valamit,  akkor  visszariadnak.   Ebben  a
hónapban  sem  lesz  ez  másképpen.  Szerelmi  élete  unalmas,
szinte nincs  is.  A partnerében munkálkodó  gyűlölet Önre is
átragadt.  Sürgősen változtasson ezen!
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Június  1.,
péntek

Gyöngyös
Gyula
Miskolc
Pécs

Június 2.,
szombat

Abony
lsaszeg
Komló
Kompolt
Marcali
Miskolc
Pécs
Pécs

Szeged-
Cserepes sor     -ok,
Vésztő                -oák,

-Oa,
-oák,     június8.,

péntek
Miskolc

-Oá,
-Osk,
-Oák,
-Oák,
-ok,
-Ok,

Makó                     -oá,
Szeged-
Cserepes sor     -ok,

Június  15.,
péntek

-Ok,          MÍsko|c                    -ok,

Június 9.,
szombat

Jászberény       -oák,

Június  16.,
szombat

8isdk°'C               .o-gí:         RTsnkao{:Szj           :8{:
Pécs                       -ok,         Mohács              -oák,

Pécs                       -Ok,

-:„:gá::a`po.'           Júniusl7.,
Dombóvár          -ok,     Vasarnap

Június 31,
vasárnap

Gyoma-
endrőd       -av+mgv,
Jászapáti          -oák,
Kiskunhalas      -oák,
KÍskunhalas         -av,
KÍskunhalas       -kuv,
Lajosmizse       -oák,
Pápa                      -kjv,
Pécs                       -R,
Pécs                   -oák,
Pécs                     -av,
Szeged-
Cserepes sor     -av,
Szolnok                 -av,
Újszilvás             -oák,

Július  5.,
kedd

Bátony-
terenye

Fülöpszállás     -oák,
Jászalsó-
szentgyörgy        -bv,
Jászárok-
szállás                    -bv,
Miskolc                    -av,
Nagykőrös           -av,
Pásztó               -oák,
Pécs                      -ok,
Pécs                     -av,
Szeged-
Cserepes sor     -av,
Szekszárd         -oák,
Szentes               -oa,
Szolnok                 -av,
Tompa                   -ok,
Zagyvarékas    -oák,

Június  11.,
hétfő

Csongrád             -oá,

-oák,     Június  l2.,
kedd

Gönc                   -oák,

Június  13.,

Cegléd                  -oá,
Nagyecsed       -oák,
Nagykanizsa    -oák,
Pápa                      -Oá,

Június 6-,
szerda

Miskolc
Tura

Június 7"
csütörtök

Celldömölk
Ónod

-Oák,
-oák'

-Ok,

Békésszent-
andrás                 -bv,     Június  22.,
Dunaföldvár     -oák,      péntek
Heves                 -oák,
Heves

-av+mgv,

Jászárok-
szállás
Kenderes
Kunszent-
miklós

Miskolc

Mórahalom
Mórahalom
Öcsöd
Pécs
Pécs
Szászvár
Szászvár

-av+mgv,

Szeged-
Cserepes sor     -av,
Szolnok                 -av,
Tokaj                    -oák,
Vác                      -oák,

szerda
Csorna              -oák,     Június  20.,
Mezőcsát         -oák,     szerda
Miskolc                 -osk,
Polgár                 -oák,      Jánoshalma        -oák,
Zalaegerszeg   -oák,      Miskolc                  -osk,
Zalaegerszeg     -av,

Június  14„
csütörtök

-oák,          Komádi -Oa,

Június 21.,
csütörtök

Szeged-
Cserepes sor
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Komádj
Miskolc

Június 23.,
szombat

Dunapataj
Miskolc
Pécs
Sárbogárd

Június 24.,
vasárnap

Csorna
Drávafok
Jászkísér
Kengyel
Miskolc
Nagykáta
Nagykőrös
Pásztó
Pécs
Pécs
Sümeg
Rábacsanak
Szeged-
Cserepes sor
Szeghalom
Szekszárd
Szolnok

Június 25.,
hétfő

Rábacsanak
Szécsény

-Oák,
-Ok,

Tiszacsege       -oák,

Június 26.,
kedd
Pincehely              -oák,

Június 27„
szerda

-Oák,
-ok,      Június27.,  szerda
-Ok,

-oák,     Június28„

csütörtök
Szany -Ok,

Szeged-
-kjv,         Cserepes sor     -ok,
-bv,

-oák,     Június 29.,
-bv'
-av, péntek

-oák,         Dévaványa         -oá,
-oák,          Mjskolc

-av,        Pécs
-Oák,

-av, Június 30.,

::Y:     Szombat
Jászárok-

-av,
-Oák,
-oák,

-av,

-bv,
-Oák,

szállás
Mindszent
Miskolc
Pécs
Pécs

-Oák,
-Oák,

-Ok,
-R,

-ok,
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