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Február 22-én a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Köz-
pontban mintegy 80 fõ 
részvételével cigányfóru-
mot tartottak. A rendezvé-
nyen a helyi és országos 
romaszervezetek vezetõi, 
a városvezetõk és a pártok 
képviselõi vettek részt. 

A mintegy négyórás tanács-
kozást a felszólalók többsége 
konstruktívnak tartotta, s egy-
öntetűen támogatták az elhang-
zott javaslatokat, a problémák 
valódi okainak kendőzetlen fel-
tárását, a határozottabb roma 
összefogást, a cigányok valódi, 

pártérdekektől független kép-
viseletét, az érdemi roma–nem 
roma párbeszéd folytatását.

Balogh Csaba, az érdi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke bevezetőjében arról a 
félelemről beszélt, amelyet a 
betiltott, de gyakorlatilag meg 
nem szűnt Magyar Gárda léte 
és működése vált ki a cigány-
ságban. A cigányságot szerin-
te „élősködőnek, állami pénzű 
tenyészetnek, potenciális bűnö-
zőnek” tekintik, mintha gene-
tikailag lenne kódolva a tolvaj-
lás. Igaz, vannak cigányok, akik 
megszegik a törvényt, ezeket 
elítélik maguk is. Az elnök sze-
rint azonban a média hetekig 
szenzációként tárgyalja a tyúk-
tolvajlást is, és minden rossz 
eredendő forrásának a cigányt 
kiáltják ki, milliárdokat sik-
kasztó bankárokról azonban 
már kevesebb szó esik. Balogh 
Csaba a cigányokat leginkább 
sújtó válságról is szólt: – Nem 
kérünk alamizsnát, nem kell 
segély, de hagyjanak dolgozni. 
Tanultunk, átképeztek bennün-
ket, de állást nem kapunk, mert 
cigányok vagyunk.

A cigány önkormányzat elnö-
ke társadalmi békét ajánlott a 
helyi cigányság és a többségi 
lakosság között: dolgozzanak 
együtt a bűnözés visszaszorí-
tásán. Az előrelépéshez erős 
roma közösség kell, amelynek 
képviselői a városvezetőkkel 
együtt keresik a megoldást. 

Lényegét tekintve Horváth 
János felszólalása üzenet volt: 
egy cigányember üzenete egy 
magyar embernek, amelyben a 
magyar szól a magyarhoz. 

— Hét-nyolcszáz éve élünk 
együtt e hazában szlovákokkal, 
svábokkal, zsidókkal, románok-
kal, szerbekkel és magyarok-
kal, mégis sokaknak oly furcsán 
cseng, hogy a cigány is magyar. 
Pedig ha védeni kellett a hazát, 
mi éppúgy ott harcoltunk, mint 
mások. Azért az országért küz-
döttünk, amelynek földjében 
nyugszanak őseink, s amelybe 
bennünket is temetnek majd. 
Nemcsak magyar állampolgá-
rok vagyunk, hanem magyarok. 
Itt az otthonunk. Itt születtünk, 
itt járnak iskolába gyermekeink, 
ez a múltunk és ez a jövőnk is. 
Azt szeretném kérni: aki becsü-
letesen él, az élhessen békében 
is!

A Roma Polgárjogi Alapítvány 
elnöke, Horváth Aladár sze-
rint nem a Magyar Gárdától 
kell félni, hanem az általános 
cigányellenességtől, attól, hogy 
a politika és a társadalom stig-
matizál, a cigányságot bűnbak-
nak tekinti. A cigány magyar 
akar lenni, de a többség virtu-
ális gettóba zárja őket. A mai 
történéseknek társadalomlé-
lektani vetülete is van, mert 
a magyarokban a cigányokról 
ellenségkép alakul ki, a cigány-
ságban pedig védekezésre szorí-
tó félelem, ami nem vezet jóra. 

A társadalom csalódott, és ez 
Horváth szerint a szélsőjobb, a 
demagógia felé mozdítja el az 
embereket. A kiútnak három 
feltételét látja: cigány–magyar 
békés egymás mellett élés, a 
helyi kezdeményezésű, köz-
pontilag támogatott programok, 
egy komplex rehabilitációs és 
integrációs politika.

Balogh József, az Országos 
Cigány Önkormányzat elnök-
helyettese szerint a rendszer-
változás legnagyobb vesztese 
a cigányság. Az állami közös 
tulajdont privatizálták, de 
ebből a lakosság legnagyobb 
része nem kapott vissza sem-
mit. Megváltozott a politika. A 
cigányságnak erős közösséget 
kell alkotnia, megkerülhetet-
len tényezővé, a piac integráns 
szereplőjévé kell válniuk, akik 
élnek az érdekérvényesítés esz-
közeivel.

T. Mészáros András polgár-
mester felszólalásában emlé-
keztetett arra, hogy 7-8 évvel 
ezelőtt nem volt ilyen cigány-
ellenes hangulat. Valami meg-
változott, s ennek a cigányok is 
okai. Egyetért a párbeszéddel, 
de ehhez egységes, erős, jól 
szervezett roma közösség kell, 
s olyan vezetők, akik nem párt-
érdekeket közvetítetnek, hanem 
a cigányok valódi érdekeit. 
Szembe kell nézni a problémák-
kal, nem mutogatni kell, hanem 
először mindenki söpörjön a 
maga portáján. Itt Érden nem 

A roma fórumon felszólalt T. Mészáros András és Döcsakovszky Béla is 

„Aki becsületesen él, 
az élhessen békében is!”

a tanár veri a cigánygyereket, 
hanem a cigány származású 
szülő fenyegeti a tanárt, zavarja 
az órát. Az elmúlt időszak tra-
gikus eseményei egy folyamat 
következményei. Arra hívják fel 
a figyelmet, hogy ez így nem 
mehet tovább. A kiutat közösen 
kell megkeresni. És ez nem a 
választási időszakban a szava-
zatok megszerzése érdekében 
tett, be nem tartott ígéretek útja. 
Maga is szorgalmazta a fele-
lős helyi vezetők közötti, széles 
társadalmi alapokon nyugvó, 
pártérdekektől független párbe-
szédet, mert csak ennek révén 
juthatunk el a mindenki számá-
ra megnyugtató megoldáshoz. 

Döcsakovszky Béla, az előző 
önkormányzati ciklus polgár-
mestere a helyzet eszkaláló-
dásának veszélyére hívta fel a 
figyelmet, arra, hogy ha ez így 
folytatódik, a roma és a magyar 
közösség közötti szakadékot 
már semmiféle híd sem ívelheti 
át. Ezért az érdemi párbeszé-
det azonnal meg kell kezdeni, 
és a mindkét oldalon jelentke-
ző problémákat orvosolni kell. 
Azzal azonban számolni kell a 
romáknak is, hogy már a min-
den szélsőségtől mentes, úgy-
mond egyszerű emberek fülé-
ben is rosszul cseng az, hogy 
cigány. És ezek nem előítéle-
tekből fakadnak, hanem a cigá-
nyokkal szembeni kedvezőtlen 

tapasztalásokból. Erre választ 
elsősorban a cigányoknak kell 
adni. A cigányügy politikai kér-
dés, de nem lehet pártpolitikai 
küzdelmek tétje. Ha a cigány-
ságot nem tudjuk integrálni a 
társadalomba, akkor nem érke-
zünk meg Európába. Javasolta, 
hogy a mai fórum után Érd teljes 
nyilvánossága előtt folytassák a 
vitát, legyen az a megoldáskere-
sés az érdiek közügye.

A helyi kereszténypárt képvise-
letében felszólaló Horváth András 
szintén a párbeszéd fontosságát 
és a cigányság összefogásának 
szükségességét hangsúlyozta. A 
média egy része által felnagyított 
Magyar Gárdától szerinte nem 
kell félni, pár száz fő nemigen 
számít komoly erőnek. Javasolta 
viszont, hogy a cigányok tegyenek 
többet önmagukért is azzal, hogy 
a tanultak, a módosabbak nyújt-
sanak számukra támogatást. 

A felszólalók beszédét több-
ször tapssal megszakított és 
helyeslő bekiabálásokkal tarkí-
tott fórum befejező részében 
az országosan mintegy 500-700 
ezer fős cigányság mindennapi 
gondjairól, a követhető országos 
példákról volt szó. A vitát leve-
zető Balogh Gusztáv reményét 
fejezte ki, hogy az önkormány-
zattal és más felelős tényezők-
kel a közel jövőben folytatódni 
fog a párbeszéd.

 Vizsy Ferenc István

T. Mészáros András: Csak egy 
pártérdekektõl független párbeszéd 
révén juthatunk el a megnyugtató 
megoldáshoz

„Az iskolákban tanítsák a cigánykultúrát!” – javasolta Tarnóczi Istvánné. A 
képen még látható Balogh Csaba, Horváth Aladár és Balogh József

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Felhívás

Bölcsõdei beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról 13/2000. (III.21.) ÖK. számú 
rendeletének 5. §-ának 10) bekezdése alapján az Önkormányzat 
által fenntartott bölcsődék esetén a bölcsődei felvételre irányuló 
kérelem benyújtásának határidejét – tárgyév szeptember 1. 
napjától történő felvételhez – tárgyév március 1. napjától 
április 15. napjában határozta meg.

Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről legkésőbb 
tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott 
kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.

A kérelemhez az alábbi iratokat szükségesek: a gyermek 
lakcímkártyája, oltási könyve.

Dr. Szabolcs Mária
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője


