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Van kiút a roma sorstalanságból

A hallgatóságnak elő-
ször Balogh Csaba, az érdi 
Cigányönkormányzat elnöke 
beszélt a városban élő mintegy 
hat-hétezer roma helyzetéről, a 
kilátástalanságukról és a félel-
meikről. „Nem titkoljuk, hogy 
a cigányságnak körülbelül tíz 
százaléka bűnözik. Itt, Érden is. 
Mindenkinek tudnia kell, hogy mi 
ezeket elítéljük, s közre fogunk 

működni ezek elfogásában.” A tár-
sadalom szétszakadása, a cigányok 
kollektív bűnösségének ideológiá-
ja persze legfőképpen a politika 
bűne, azé a politikáé, amely most, 
amikor kellene, nem tesz semmit 
sem. A városban a két-háromezer 
munkaképes romából mindössze 
hatot-hetet foglalkoztat az önkor-
mányzat. A többi sehol sem kap 
munkát. Többdiplomás, több nyel-

vet beszélő ember, s csaknem 100 
állami pénzen átképzett ember 
nem kap sehol sem munkát. Bár 
a többségnek nincs munkája, de 
az állam által még nem legalizált, 
lomizásból, vasazásból, mások 
hulladékának újraértékesítéséből, 
becsületes munkával igyekszik 
előteremteni a nem ritkán hat-tíz 
gyermek számára a mindennapi 
betevőt. Balogh Csaba mondani-
valója végén bejelentette, hogy 
a közeli napokban megalakult 
a helyi cigányság döntő többsé-
gét tömörítő 25 tagból álló Roma 
Tanács. Tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a város vezetőivel 
kötött elvi megállapodás szerint 
15 romát foglalkoztatnak majd, 
akik a polgárőrséggel együtt, az 
ő irányításuk alatt részt vesznek 
a közterület rendjének biztosítá-
sában.

Balogh József, az Országos 
Cigány Önkormányzat elnökhe-
lyettese arról beszélt, hogy a 
jövő évi választásra való felké-
szülés jegyében aktívabbá vált 
a politika, jóllehet, a szavazat-
maximalizálásra törekvő pártok 
ma már a 600-800 ezres cigány-
ságnál több szavazatot remélnek 
a következetes cigányellenessé-
gükkel. A cigányság problémái-
nak rendezéséhez vannak állami 
keretek, amelyeket nem lehet 
megvalósítani a helyi önkor-
mányzatok nélkül, s úgy látszik, 
erre sok helyen ma még nincs 
fogékonyság. „Össztársadalmi 
összefogásra van szükség, közös 
munkára, arra, hogy a helyi 
problémák rendezésében a leg-
inkább érdekelt cigányság kép-
viselőit is vonják be” – fejezte be 
hozzászólását.

Gómány Ferenc, ötgyermekes 
cigány apa arról a félelemről 
beszélt, amely miatt az ország 
elhagyását fontolgatja. Balogh 
Gusztáv, a kisebbségi önkor-
mányzat elnökhelyettese meg-
különböztetésükről, megbélyeg-
zettségükről beszél, hogy több 
szakmával, több éve nem kap 
semmiféle munkát. Ő nem bízik 
már az országos programokban 
sem, hiszen ennek keretében 
képezték át – hiába.

A fórum második órájában 
megérkezett Szűcs Erika szociá-
lis és munkaügyi miniszter, aki 
arról beszélt, hogy mint miskolci 
önkormányzati képviselő rend-
szeresen találkozik testközelből 
is a roma problémákkal. A rend-
szerváltás legnagyobb kárval-
lottjai szerinte a romák, akiket 
„biztonsági öv”, felkészítés nél-
kül ért az új világ. Elkészültek 
és készülnek a jövőben is fel-
zárkóztató programok, a szeg-
regáció ellen, az integráció mel-
lett, de az igazán kézzelfogható 
eredményhez legalább húsz év 
kell. Elsősorban a romáknak kell 
közeledni a társadalomban álta-
lánosan elfogadott értékekhez, 
idomulni életmódban, életvitel-
ben, szokásokban. Az Út a mun-
kához országos program segíti a 
versenyszférában dolgozók hely-
zetét, s ezzel élniük kell a cigá-
nyoknak is. Ösztöndíjjal segítik 
a tanuló roma fiatalokat, jelenleg 
13 ezer diák kap félmilliárdnyi 
támogatást. 

Farkas Imre Sándor, a Roma 
Tanács tagja több konkrét pél-
dán keresztül hívta fel a minisz-
ter asszony figyelmét a romák 
lehetetlen helyzetére, arra, hogy 
a politika és a média követke-
zetesen elferdíti a cigányokkal 
kapcsolatos valóságot, s hogy e 
közös hazában cigányüldözés 
folyik. Kérte, hogy országos poli-
tikusként hasson oda, ne csak a 
szavazata kelljen a cigánynak, s 
hogy engedjék őket is fejlődni, 

hagyják becsületesen dolgozni, 
teremtsenek a cigányok számára 
is munkahelyeket.

A miniszter távoztával a meg-
jelentek fele is elment. Valaki 
megjegyezte. „Amíg a kirakat 
kellett, amíg itt volt a tévé, vil-
logott mindenki. Amikor a mun-
kamegbeszélésre kerülne a sor, 
elhúzzák a csíkot.”

Kozma Károly rendőrkapi-
tány biztosította a cigányokat, 
hogy a rendőrség mindent meg-
tesz az állampolgárok védelme 
érdekében. Ezt bőrszínre való-
tekintet nélkül megteszi vala-
mennyi rendőr, mint ahogy a 
bűnözőkkel szemben sincs 
pardon, csak azért, mert valaki 
másképpen néz ki. „A bűn az 
bűn, bárki kövesse is el azt.” 
A helyi rendőrség két éve hiva-
talban lévő első embere szerint 
Érden nem olyan rossz a helyzet, 
mint más városban. Folyamatos 
párbeszéd van a cigányság veze-
tőivel, a korrekt kapcsolattal sok 
félreértésnek lehet elejét venni. 
Macsotay Tibor polgárőr elnök a 
közeljövőben munkába álló 15 fő 
városrendészeti cigány munka-
társ és a polgárőrség társadalmi 
normákon alapuló, a szolgálati 
szabályzatnak megfelelő együtt-
működéséről beszélt. 

A miniszter, az országos és a 
helyi cigányönkormányzat veze-
tője arról beszélt, hogy van kiút a 
válságból. Bíznak az Út a munká-
hoz országos program sikerében, 
s reménykednek, hogy a helyi 
kezdeményezések nem állnak 
meg félúton. 

Már minden „magyar” szét-
széledt, csak a romák marad-
tak, maguk között. Gómány 
Ferenc csendesen megjegyezte. 
„Mindenki sok szépet mondott. 
Én remélem, hogy ezek meg is 
fognak valósulni. De a félelem, 
itt belül, az én félelmem nem 
szűnt meg!” Néhányan egyetér-
tően bólogattak.

� Vizsy�Ferenc�István

Március 13-án Út a válságból címmel tartott fórumot 
az érdi cigányság a Termál Hotelben. A rendezvényen 
meghívott vendégként részt vett Szûcs Erika szociális 
és munkaügyi miniszter, Jánosi György országgyûlési 
képviselõ, az érdi önkormányzat képviselõi, a polgármes-
teri hivatal munkatársai, a munkaügyi központ vezetõje, a 
megyei rendõrkapitányság kisebbségi referense, a városi 
rendõrkapitány, a helyi polgárõrség elnöke.
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