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Evangelizáció a püspök úrral – 
szólt a meghívó az érdi cigány
ságnak, amelyen dr. Székely 
János, Esztergom város püs
pöke, Boros Zoltán plébános 
és dr. Aradszki András alpol
gármester vett részt. A Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ kiál
lítóterme megtelt a kisebbség 
képviselõivel, voltak, akik gyer
mekeikkel jöttek. Lehettek vagy 
félszázan. Elsõként a cigány 
himnuszt énekelték el gitárkí
sérettel, ebbõl idézünk: „Egész 
világ ellenségünk, ûzött tol
vajokként élünk, Nem lopunk 
mi, csak egy szeget Jézus vérzõ 
tenyerébõl… Isten könyörülj 
meg nékünk, ne szenvedjen 

tovább népünk, Megáldottál, 
megváltottál, országodba befo
gadtál.” 

Bevezetõként dr. Aradszki 
András alpolgármester mondta 
el gondolatait. 

 – Párbeszédre jöttünk magya
rok és cigányok közt – mond
ta –, mert enélkül nem lehet 
elõrelépni a megítélésükben. 
Sokat kell még közösen tenni az 
integrálódásért. Muszáj minél 
hamarabb lépni, mert a gyûlölet 
nem visz elõbbre. Mindkét oldal 
részérõl meg kell változtatni a 
gondolkodásunkat.

Érd lakosságának mintegy tíz 
százaléka, tehát körülbelül hat 
és fél ezer ember cigány szár

Párbeszéd a cigánysággal 
mazású. Az önkormányzatnál 
is vallják, a legjobban a munkán 
keresztül lehet elérni, hogy ne 
szoruljanak a társadalom pere
mére. A cigánygyerekek felzár
kóztatása is az egyik legfonto
sabb feladat. A városban a kato
likus egyház részérõl van egy 
kezdeményezés, hogy a cigány 
ifjúságot pasztorálnák.

Dr. Székely János esztergomi 
püspök azt emelte ki beszédé
ben, hogy az Úristen mindenkit 
egyformán szeret.

 – Mi is ezzel a szeretettel 
jöttünk ide – folytatta –, tisz
teletben tartani a másikat. Ha 
tudunk befogadni, kicsit nyitot
tabbá válni, meglátjuk, köny
nyebb lesz. Elõször bennünk 
kell rendet tenni és akkor eljön 
az áldás. 

A „belsõ rendcsinálásról” 
egy példát mondott el az egyik 
elõadó, a cigány származású 
Berki Géza, aki bár boldog pár
kapcsolatban élt élettárásával és 
két gyermekével, egyszer csak 
megunta az egysíkú családi éle
tet és droghoz nyúlt. Mindaddig 
kereste azonban a helyét, míg rá 
nem talált az Úrjézusra.

 – Jézus Krisztusnak átad
tam az életemet – mesélte a 
résztvevõknek. – Örülök, hogy 
szeret, hogy befogadott engem. 
Megölelt Isten, és forró szere
tet töltötte be a szívemet, mint 
egy kisgyerekét. A Szentírásban 
kezdtem még jobban megismerni 
õt. Leszoktam a drogokról és visz
szafogadott a család. Rendeztük 
a kapcsolatunkat, és azóta bol
dog családi életet élek, ami már 

nem unalmas a számomra. Sõt, 
azóta újabb gyermekem született. 
Örülök, hogy a hit, a szeretet, a 
találkozásom Jézus Krisztussal 
helyreállította az életemet. 

Testvére is hasonló pél
dát mondott el, de rajta kívül 
mások is elmondták nagy talál

kozásukat az Úrjézussal. A jó 
hangulatú párbeszéd közben és 
végén gitárral kísért vallási dalo
kat adtak elõ. Még dr. Székely 
János püspök is gitárt ragadott 
és együtt muzsikált az alkalmi 
cigány együttessel.
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Dr. Aradszki András alpolgármester, dr. Székely János esztergomi püspök 
és Boros Zoltán plébános az evangelizáción

Berki Géza beszél megtérésérõl
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