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Dr. Orosz Mihflily Zoltdn

M agyaro rs zdg v ala s zfrto n :

integrfihat6 vagy 6ndll6 nemzeti l6t
fel6 kell-e segtteni a cigfrnysfugot?
Az Elrp ataki mo dell cigdnystrat 6 giai vonatko z 6sai, mint
a maryar-cig6ny eryutt6l6s el6felt6telei 6s
a b6k6s egyutt6l6s kialakit6s6rnak gyakorlatban bevdlt
eredm6nyes m6dszertana
Ery a ryakorlatban is j6 elyiimiilcsdket terrn6 romastrat6gia megval6sitrisdnak
n6lkiiliizhetetlen el6felt6telei 6s az eur6pai cigdnypolitika
hat6konny6 t6tel6nek sarkpontj ai
Jelen tanulm6nyban azon igazsdgokr6l szeretn6nk sz6t ejteni, amlt az it6asztalok mogott k6pzelg6, val6s6gt6l elrugaszkodott neoliber6lis szobafiIoz6fusok 6s egy elk6pzett vil6gban mozg6 tud6l6kos alszak6rt6k rendszeresen
elfelejtenek. Elfelejtenek, mert a megrendel6iket k6pez5,6s a h6tt6rhatalmi
elv6r6sokat kdzvetit6, folyamatosan hamis fogalmakat Wdrt6 6s hamis tor6svonalak ment6n va16 gondolkoz6st er6ltet6 neoliber6lis m6dia, mind a glob6lis v6lem6nyhatalom 6ltal manipul6lt politikusok 6s politikai elemz6k szerint
az eredm6nyek kulcs6t k6pez6legfontosabb felt6telekr6l politikailag m6g ma
sem korrekt besz6lni.
Erpatak p6ld6ja megmutatta az otszdgnak, horyha l6trehozunk ery i6l mfik6d6 REND alapri helyi kozjogi rendszert, akkor az szabdlyozzaakdzoss6get 6s
hat6konyan segiti emberr6 vSlni annak tagiait, nemre, f4ira, 6letkorra 6s rangra,
vall6si 6s politikai n6zetre tekintet n6lkul.
Az 6rpataki modell n6ven osszefoglalt elveink 6s m6dszerbanunk (www.
erpatak.hu, www.erpatakimodellhu, www.erpatakimodell.blogspot'com) tetepul6sm6rett6l fuggetlen, szeml6letm6d-vdltdssal, p6nz n6lktl azonnal alkalmazhat6ak, valamint a szisztematikus, kdvetkezetes 6s szinergikus alkalmaz6s
eset6hen rovid id6n belril j6 eredm6nyek tapasztalhat6k.
Ha a neoliber6lis jog6rtelmez6seket megtagadjuk 6s a j6zan 6sz, valamint
az 6si, a j6 ryiimolcsok 6ltal szentesitett s az ember ridv6t el6k6sziteni hivatott szakr6lis etvek alkalmazds6val rendet tesztink a kozoss6gbert, az emberi fejekben 6s mindennapi gondolkozfst meghatitoz6 szeml6letben, akkor a
haldokl6 kozoss6g fel6led, majd hihetetlen m6rt6kben kivirdgzik 6s 6lhet6v6
v6lik.
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Jelen tanulmdnyban a kozbiztonsdg 6s a cig6ny-maryar egyutt6l6s vonatkoz6s6ban kialakitott, j6 gytimolcsoket term6 m6dszereket 6s tapasztalatokat
szeretn6m me gosztani 6ndkkel:
1./ Els6 l6p6s: A helyes diagn6zis felillit6sa:
A probl6ma kimond6sa: a cig6nysdgon beliil a cigdny kdzdss6g lezulleszt6s6t,
t6rv6nyen kivrilis6g6t, a gett6sod6sdt generdl6 negativ magatartdisform6t hordoz6 kart6kony r6tegek n6ven nevez6se, megl6t6nek kimonddLsa 6s k6rt6kony

magatartdsdnak korvon alazdsa 6s felt6rdsa.

A cigdnys6gon mint n6pcsoporton behil van eglt/ olyan torv6nyen kivtili 6letformdt 6s kozdss6gzulleszt6 magatarb6st folytat6 k6rt6kony 6s rombol6 r6tegek
(a./ agressziv, t6rv6nyen kivtili brinoz6 r6teg, b./ uszit6, fejben fel6llitott torv6nyeket hirdet6 utcai koc4jogflszr6teg, c./ meg6lhet6si ryermekszul6 r6teg), melyek 6letform6ja 6s torv6nyen kiviili magatart6sm6dja miatt 6tokk6nt vannak
jelen a cigfny (6s tdgabban a maryar) tarsadalomban. Ezeken kivril van d./ ery
kifejezetten beilleszked6sre 6s felemelked6sre vdry6 tovdbbi szfk r6teg is, mely
elviekben is 6s ryakorlatban is elutasitja a kdrt6kony r6tegek magatart6sformdjilt. A cigdny kozoss6g nagyobb r6sze e./ azingadoz6k, mely r6teg ezen munkahipot6zisk6nt kiemelt 4 magatart6stipus 6s 6letm6d kdzott az egyes r6tegek
6ltal k6pviselt magatartdsforma 6s 6letm6d befoly6sdnak er6ss6g6t6l ftrgg6en
ingadozik a kul6nboz6 befoly6soknak engedve 6li meg, alakitja ki a saj6t 6let6t
6s produkSljaaz ebb6l fakad6 sokszor devi6ns magatartdsformi4kat.
Az 6rpataki modell tehdt a cig6nystrat6gia vonatkozdsdbxtharom k6rt6kony
6s rombol6 tipust killonboztet meg a cig6nys6gon beltil:
a.) agressziv, torv6nyen kivuli bfinoz6 t6teg, amely nem ismer se Istent se
embert, a maryarokat 6s a cig6nyokat egSrar6nt retteg6sben tartjdk - velik semmif6le eryezked6snek, parol6z6snak helye nincs, csak a legnyfltabb 6s legkem6nyebb frontharcnak, torv6nyszembesit6si elj6r6snakvan helye, mindaddig, amig
meg nem tornek 6s el nem kezdenek beilleszkedni.
A cigdnys6gon mint n6pcsoporton beltil van eglf olyan kozoss6gztilleszt6 kifejezetten brinoz6i 6letform6t folytat6 r6teg, mely 6letform6ja 6s torv6nyen kiviili magatartdsm6dja miatt 6tokk6nt van jelen a cig6ny t6rsadalomban. Ez a
r6teg a sajift tajtitjinak t6rv6nyen kivuli, bttnoz6, a cig6nyokat 6s maryars6got
terrorizdrl6, az uzsoritzfls altal a m6lyszeg6nyeket nyomorban tart6, agressziv,
az eryutt6l6si szabSlyokra flttyet h6ny6 (a legrijabb megIiryel6sek 6Lltal sokszor prostitudltak tuttat6sdval 6s k6bit6szer terjeszt6ssel is aktivan foglalkoz6)
csoport szinte minden cig6ny kozoss6gben feltitotte a fej6t. Ezen t6rsadalomztillesz!6 csoport megl6te a naryobb lltszitm:f cig6ny kozoss6ggel 6rintkez6k
szdmfura mindennapi tapasztalat 6s nem v6lem6ny, hanem val6s t6ny. Ett6l a
r6tegt6l a cig6nysdgnak meg kell szabadulnia vary ezek megregulfz6sa-megvfltoztatisavary akozoss6gb6l val6 kivet6suk vary a bdrtdnbe zaratdsuk 6lta1.
Ennek a sokszor el6Lllatiasodotts6g szintj6re srillyedt 6s meg6talkodottan bfindz6 r6tegnek a m6dszere a brutdrlis brincselekm6nyek dltali,,tekint6lyszerz6s"
m4jd ezut6n az agresszi6 bdrmikor kil6t6sba helyez6se dLltal folyamatosan a vele
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kapcsolatos jogalkalmazdsok sor6n a.) jogtalan el6nykeres6s, b.) az agresszi6
alta1i szankci6 elkerul6s vary szankci6 enyhit6s (ennek az eredm6nyes alkalmazdsa a sajt6 nary nyilv6nossdga el6tt is megfgyelhet6 volt a Marian Kozma
gTilkoss6gdnak tdrgyal6sdn a Sztojka Ivdn 6rjong6se r6v6n. Ezzel kapcsolatban
megieryezzuk, hory azBrpatil<rModell tanit6sa szerint ilyen esetben a Sztojka
Ivdn f6l6k csak a maximSlis szankci6 kiszab6s6t tudtdk volna el6rni, mindenf6Ie enyhit6s 6s m6lt6nyossdg kizArdsa mellett). Ezen elallatiasodotts6g szintj6re
stillyedt 6s meg6talkodottan bfinozf magatartdsformdt tanfsit6 r6teg eset6ben
sokszor a saj6t 6letfenntarb6sa 6rdek6ben a,,Iegkdnnyebb er6feszit6s 6ltal" m6s
tutajdon6nak g6tl6stalan elv6tele tfrsul, a kornyezet, az embert6rs s a torv6nyek ir6nti tisztelet teljes hi6nyixal, a munka becstilet6nek a megvet6s6vel, az
eryritt6l6si szab6lyok betartat6s6nak megtagad6s6val sok esetben kieg6sztilve
m6ly ig6nytelens6ggel, teljes felel6tlens6ggel 6s emberi aljass6ggal. Ez az amagatart6sm6d, mely ery szrik 6s elfajult bfnoz6i csoport 6ltal 6tokk6nt ul a cig6nyt6rsadalom nyak6n.
b.) uszit6, fejben fel6llitott torv6nyeket hirdet6 utcai kocajogfsz 6s jogi
mekkmester tipusri,jogv6d6" szem6lyek, akik a jogv6delem 6lharcosainak tartjdk magukat, 6{land6an minden probl6mdt faji alapra helyeznek, mindent azonnat faji alapon kezelnek, esztelenul 6s ok n6lkul szinte alland6an rasszizmust
6s cigdnyiildoz6st ki6ttanak, 6s ez dLltal iryekeznek faji alapon erys6gbe t0m6riteni a bfinoz6 6s beilleszked6 cigdnyokat, 6s folyamatosan egy mesters6ges
rasszizmussal val6 riogat6s r6v6n iryekeznek retteg6sben tarbani a helyi cigdny
kozoss6get. Ezazilleszt6 6s kozoss6gi rendet felforgat6 magatart6sm6d k6pezi
nSluk a cig6ny 6rdekk6pviseletet, sokszor a nemzetkozi destruktiv alapitv6nyok
megbiz6s6b6l eljarva 6s t6zsd6n lopott p6nzekb6l finanszirozva.
c.) meg6lhet6si ryermekszul6, aki nem neveli gyermekeit (,,csak n6 a ryerek,
mint a fli"), hanem elhanyagolja,vesz6lyezteti 6ket, aki csak a sai6t meg6lhet6s66rt vdllal ryermeket, a gTermekek ut6n j6r6 juttat6sokat tinmagara kolti, ebb6I igyekszik meg6lni 6s ebb6l kovetkez6en a ryermekv6delmi torv6ny el6ir6sait
folyamatosan megszegi 6s a nap 24 6rili6ban folyamatos ryermekvesz1lyeztet6st kovet el,ezzela ryermek6nek olyan sflyos lelki 6s ery6b traum6kat okozva,
hogy a ryermek szinte eg6sz 6let6re kiterjed6en maradand6 karosod6st szenved
el. Ezen jelens6get a liber6lis szociol6gus r6teg az 6 ostoba tanit6sikat vil6gba
Inirtdlni hivatott lakaj-m6dia hamis fogalomrendszerrel elnevezte,,g5rermekszeg6nys6g"-nek 6s ezzel olyan hamis piny{raiilitotta megold6st, hogy mindenk6ppen elterelje a val6s helyzetr6l a firyelmet 6s fjabb 6s fijabb 6rtelmetlen seg6lyez6si programot indithassanak be. A helyes megkozelit6s pedig azlenrte, hory ezt
ajelensdget sziil6k 6ttal elkovetett ryermekvesz6lyeztet6snekkellene nevezni 6s
a jogsFab6lyok betartatdsa Sltat kellene kezelni. Uryanis ha a g5rermek szeg6ny,
akkor 6 an6lnem tehet 6s ez l6nyege szerint azt jelenti, hog:y a sztil6 nem bizto-

sitotta a ryermek szttm1ra

a fejl6d6s6hez sztiks6ges

testi

6s egy6b

felt6teleket.

2./ Mdsodik l6p6s: a Sy6ryit6 folyamatok v6gig vitele melletti elkiitelez6d6s:
A cig6nysdgon beliili agressziv, t6rsadalomztilleszt6, bfinoz6i r6teg elleni harc

meghirdet6se.
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Ezen kozoss6gzulleszt6 r6tegek magatartfsm6dj6nak megsztintet6se, a torv6nyen kivuli magatart6sm6d kiirt6sa n6lktil nines lehet6s6g a magyar-cig6ny
egytitt6l6s akut probl6m6inak hat6kony gy6glit6sara 6s megolditsdra. Ennek a
torv6nyenkiv{ilis6gnek a hat6kony felsz6mol6s6ra kell koncentrdrltan nagy er6ket forditanunk helyi, orsz6gos 6s eur6pai szinten, hory segithessuk a cigdnys6got megszabaditam az 6ket srijt6 legnaryobb probl6m6jukt6l: a torv6nyenkivtilis6get agressziven 6s embertelenul k6pvisel6 k6rt6kony 6s rombol6 r6tegeik
altal k6pviselt, minden integr6ci6s torekv6s hat6konys6g6t leront6, tarsadalomrombol6 magatart6sm6dokt6l.
Ett6l a h6rom negativ r6tegt6l a beilleszkedni v6ry6 cig6nyok 6s a tdbbs6gi t{rsadalom tagjai szenvednek, de sajdLt erejtikb6l a cig6ny kozoss6gek nem
tudnak megszabadulni, ez6rt a hat6s6gok 6s a tobbs6gi tarsadalom felel6ss6ge,
hory e kart6kony hat6st6l segits6k megszabaditani a beilleszked6sre h4jland6
r6teget, esak igy valhat beilleszked6sre 6s erytitt-mfikod6sre alkalmass6 a cig6nys6g. Lehet is 6s kell is hangsrilyozni a mesters6gesen leziillesztett cig{ny
kozoss6gek eset6ben a munka 6s a tanul6s fontoss6g6t, de az itt felsorolt k6rt6kony 6s destruktiv magatartdsform6k szisztematikus felszimol6sa n6lkul a
munk6ra 6s a tanuldsra forditott milli6rdok nem fognak hasznosulni, merl' az
ezen negativ mintak6pek dltali mindennapi p6ldakovet6s az elgett6sodott 6s
ontorv6nyri kozoss6gekben sokkal er6sebb 6s folyamatosan felul irja a ktils6, iskolai 6s t6rsadalmi szocia)izdci6s torekv6seket. A felcsepered6 cig6nyryerekek
szitmttra p6ldak6nt szolg6l6 ,,men6" btinoz6i magatart6rsm6d (betor6sek, lop6sok, rabl6sok eltali meg6lhet6si m6d 6s a kozoss6g tagiai ir6nti agressziv 6s keryetlen viselked6sm6d miatt megval6sitott) szisztematikus megtorldLs 6s ryokeres kiirt6s n6lktil teljesen lehetetlenn6 teszi az oktat6sra, munkahelyteremt6sre,
felzirk6zlat6sra 6 s az int e gr 6ci6ra fordit ott milIiardok has zno sul6s 6t.
Mindezek miatl azfrrpataki Modell t6tele az,hogy a.) a gett6kat nem szabad
magukra haryni, b.) nem a leziillesztett szem6lyek krils6 kdrnyezet6t kell szdz
mil[6kkal felrijitgatni, c.) hanem a gett6kba be kell vinni a tdrv6nyeket 6s az
egytitt6l6si szabdlyokat 6s ki kell alakitani a tdrv6nyes rendet, d.) a p6ldamutat6 szem6lyek t6mogat6s6val 6s a rombol6 magatart6st hordoz6k folyamatosan tort6n6 torv6nyekkel va16 szembesit6se 6ltal a ryermekv6delmi, higi6niai,
szem6t-ethelyez6si, foly6konyhullad6k kezel6si, kerbmrivel6si, 6ramv6telez6si,
lakcim-bejelent6si, 6llattarb6si szabdlyok szisztematikus kiv6telez6sek 6s kett6sm6rce n6lkuli megkovetel6se r6v6n.
Ezutdnlehet csak erym6st segitve egytitt 6lni, 6s az orszitgot kozosen 6piteni,
mert lehet 6s sztiks6g is van a cig6nyok munkaerej6nek pozitiv hasznosit6s6ra!
3./

Harpadik l6p6s: Az ok-okozati iisszefiigg6sekre val6 rl6.yilflSftfls 6s ezek fo'

lyamatos tudatositdsa:

Gyakorl6 polg6rmesterk6nt rig5r l6tom, hory ez a g6tl6stalan brindz6sre, meg6lhet6si ryermeknemz6sre alapoz6d6 (folyamatos seg6lykovetel6ssel kieg6szitett) dologtalan, ig6nybelen 6s felel6ss6gtelen inaktiv-passziv parazita 6letm6d
azon akut probl6ma, mely a vid6k 6let6t (m6g ry6gyithat6 ffzisban I6v6) r6kos
betegs6gk6nt betegitette meg. Ezt az agressziv 6s torv6nyen kivrili bfnoz6i (6s
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seg6lykovetel6l), az ongondoskod6s ir6ny6ba minimdlis er6feszit6st sem aka-

16, de onmag6rt viszont min6l r6szorultabbk6nt bemutatni igyekv6 l6tform6t

minden telepril6sen fel kell sz6rnolnunk. Hangsflyozom, hogSr nem fel kellene,
hanem fel kell sz6mobrunk, a p6ldamutat6s, az aktiv ongondoskod6s ir6ny6ba
mutat6 6rbelmi javak felmutat6sa 6s a befogad6k r6sz6re val6 6tad6s, jutalmaz6s 6s a nem befogad6k r6sz6re pedig a szankci6k hat6kony alkalmaz6sa 6ltal.
E n6lkril nincs b6k6s erym6s mellett 616s, nincs biztons6gos telepul6s 6s nincs
irigz6 Maryarorsz6g 6s nincs virdgz6 Eur6pa.
ry6gyit6 folyamatok felad6s n6lkiili, kitart6 v6gigvitele:
A cig6nys6gon beluli agressziv, t6rsadalomzulleszt6, btinoz6i r6teg elleni harc
4./ Neg;yedik l6p6s: A

jellege 6s m6dszertana
HogEon kell eet fekedmolni, tnit 6s milyen m6don tehetiink ee ellen?

Ezt komplex m6don Iehet felszdmolni. Fontos torv6nym6dosit6sokat is kell

m6g kezdem|nyezni, de mindenek el6tt a hatalyos torv6nyeket srirg6sen, hat6rozottan 6s szigorfan el kell kezdeni rendeltet6sszerrien varyis ryumolcsoz6en

alkalmazni.

a.)

Legeslegel6szor azzaJatrozzdfiJlilssal kell kezdeni, hory ezen elvetemiilt
agressziv brinoz6i r6tegnek nyiltan hadat uzentnk A torvdnyenkivtilis6get a mai
napt6l nem trirjuk tov6bb. Az egyutt6l6si szabdlyok mindenkire kotelez6k. Ezen
brinoz6i r6teg fej6be ezt a jogos kovetelm6nyunket mindenekel6tt tudatositani
kell. Ezt a kovetelm6nyt el6ttiik vil6goss6 kell tenni.
b.) Ut6na pedig szisztematikusan, kovetkezetesen az egyutt6l6s szab6lyait
szigonian meg ketl kovetelni 6s a torv6ny erej6n6l fogva be kell tartatni. A szab6lyszeg6seket kiv6telez6sek, nemre, korra, fajra, tarsadalmi rangra 6s politikai

n6zetre val6 tekintet n6lkul zero toleranci6val kell szankcion6hri (pl. kozterilleti gar6zdas6gokat, tetten 6rt term6ny- 6s falop6sokat azonnali szab6lys6rt6si
6rizetbe v6telekkel 6s 72 6rttn beliili bir6siry el6 dtlit6sokkal kell jutalmazni, a
koz6rdekri munk6t kem6nyen meg kell koveteb:i 6s az elzhxdsra val6 iltvirftoztat6sukat kell kezdem6nyezni). Amennyiben az alkalmazott szarrkci6 nem kell6en
visszatart6 erejri akkor rijb6l meg kell ism6telni, ha akkor sem kell6en visszatart6 erejf, akkor ism6telten 6s ezredszer is, faradhatatlanul az ewre fokoz6d6
szankci6kat rijb6l meg kelt ism6telni. Szankci6 6s szankci6, z616 tolerancia 6s
szankci6 mindaddig, arnrfLg az erytitt6l6s szabdlyait a renitensek el nem fogadjdk
6s be nem tarbj6k.
c.) Mindig olyan szempontok firyelembev6tel6vel, hory legel6szor mindig
6s minden tetepul6sen a legkem6nyebb, legagresszivebb, legk6rt6konyabb magra koncentr6)va, azt m6resre tanitva, a legagfesszivebbeken 6s a legaljasabbakon, mint a legkart6konyabb rombol6kon p6lddt statudLlva kell megval6sitani a
t6rsadalmi egyritt6l6s 6s a kozj6 6rdek6ben a W6qyrt6 folyamatokat. Mert, ha
ezt a tdrv6nyen kivuli r6teget nemre, korra tekintet n6lkul k6kem6nyen megregul6zzuk6s megszrintetjrik a cig6nys6gon beliil ezen negativ 6s destruktiv p6Idak6peket, akkor 6s csak akkor teremtjuk meg a cig6nys6g r6sz6re a beilleszked6s 6s a b6k6s erytittmrikod6s lehet6s6g6t. E n6lkul minden integr6ci6s kis6rlet
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zsekutca 6s minden kiadott p6nz falra h6nyt bors6 vary feneketlen kftba dobott p6nz. De viszont csak ezen brinoz6i r6tegt6l 6s ezen r6teg torv6nyen kiviili
es niitO 6letm6dj6t61 val6 megtisztitdsa ut6n v6Llik a cig6nysdg alkalmass6 az
egyuttmrikod6sre 6s az egyitt6l6si szabdlyok betartfsara, a saj6t csal6dja munka altali eltartdsara 6s a tdrsadatomba val6 tart6s beilleszked6sre.
d.) kieg6szit6 6s hat6konys6g fokoz6 fell6p6sk6nt, de term6szetesen ugyanolyan kdvetkezetessdggel 6s ugyanolyan szigorral pdrhuzamosan fet kell l6pni
a Lom6ben viszont az erkolcsileg lezullott maryarokb6l 6116 orrgazda 6s sefbes
r6teg ellen is, mert sokszor ezen sztik t6teg az, mely folyamatos megrendel6s
6s fotyamatos felv6sarl6s 6ltal tftplinia a cigdnysdg brin0z6 r6teg6nek kozoss6grombol6s6t.
A tart6s eredm6nyeket produkr4l6 munka titka 6s legfontosabb l<atalizdtota:
az eltok6lts69, az akar6s, a meg nem h6trdl6s, az osszezAtds, az osszefog6s, az
er6egyesit6s.-A kotetezetts6gek vonatkozds6ban alkalmazott diszkriminS.ci6meniess6g 6s az eryenl6 b6n6sm6d, az egyittdl6si szab6Llyokat megszeg6knek
nincs kegaelem, a ielforgat6sra 6s a rendbontdsra nincs ments6g 6s nincs eln6z6s 6s nincs felment6s 6s nincs mell6besz6l6s 6s nincsenek kiskapuk, viszont
van z6t6 tolerancia 6s vannak nemre, f4ira, korra, rangra tekint6 kiv6telez6sek

5./

n6lk{ili szankci6k.
Az eredm6nyek bekiivetkez6s6nek id6sziiks6glete:
Mennyi id6 alatt lehet el6rni az eredm6nyeket? Ez a lakossfg, a helyi onkormtnyiat 6s a helyi illet6kess6gri hat6s6gok osszefog6s6t6l 6s er6eryesit6suk
m6rt6k6t6l fiigg. Ha flsszeakarnak 6s osszetudnak z6rni, akkor naryon hamar
lehet 6ttit6 eredm6nyt produkalni. Ha ez b6rmilyen oknal fogva nem siker[],
akkor a lakossfgnak kell kik6nyszeriteni a hat6sdgok mrikod6s6t, vary az alkalmatlan emberek lev5lt6s6t.
6./

?./ A mdltagan cig6nyvezetilk elt6volit6sa a dtint6shoz6i 6s 6rdekk6pviseleti
posztokr6l 6s a beilleszked6sben eliili6r6 6s a tiibbs6gi t6rsadalom 6ltal is elis'
mert p6ldamutat6 ciSi{nyve zet6k helyzetbe kertilfs6nek el6segft6se:
a cig5nys6gon belut 6ri6si probl6ma, hogSr a jelenlegi vezet6ik zome az agressziv
tarsaOafomzulleszt6, brinoz6i magb6l kerulnek ki, akik a brinoz6i 6letm6d altali
jogtatan gazdagod6s 6s fajt6rsaik (ki)uzsoroz6sa 6ltal tesznek szerb gazdas6gi
LtOnVOt<re a cig-nysdgon belul, valamint tdLrsaik terronztlilsa 6s zsarol6sa, k6nyszerit6se 61tal szerzik meg a kisebbs6gi onkormdnyzatokban a politikai hatalmat, mellyel vissza6lve v6giil is nem k6pviselik a cigdnyok igazi 6rdekeit, hanem
csak krivetelSzve, a legrasszistdbb m6don folyamatosan uszitva 6s folyamatos
feszults6get fenntarbva a t6,rsadalomban, a p6nzt tenyrilva v6lnak a legnaryobb
akad6lyaiv6 az fllla;;1;.ri integrdci6s folyamatoknak. Ez6rt naryon fontos, hory a
j
j
ci g6nyidg v ezet6i me gv6laszt 6sttnit, 6s kiv6laszt 6simit' ezentril a ov6ben elenhelyrend
a
ami
jen meg eglr otyan fontos szempont is a cig6ny kozoss6gekben
a
cig6ny
az,hogy
nem
el6g
az,hogy
ieaUesa u[an nrpatakon megjelent, varyis
vezet6k onmagukat a cigdnyokkal agresszi6 6s keryetlenked6s 6ltal elfogadtat-
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j6k, varyis a cig6ny vezet6ket a cigdnyok valamilyen k6nyszerit6s r6v6n elfogadj6k, hanem olyan cig6ny vezet6k kellenek amiket a maryarok is elfogadnak, 6s
az6rt fogadj6k el, mert erytittmrikdd6, mert a tdrsadalomba beilleszked6, mert
agresszivit6s 6s terroriz6l6s nem tapad a l6ny6hez 6s bfinoz6s nem tapad akez6'
hez, mert a t6rsadalmi eryritt6l6s szab6lyait betartja 6s a csal6dj6t munka 6Lltal
eltarbja. frpatakon, amikor a cig6nys6g beilleszked6sre torekv6 csoportja megvalasztotta vezetSjdt, akkor ezek a szempontok vezett6k 6ket 6s ezek a szempontok alkalmaz6sa 6ltal is hozzdj{rultak a sikeres egytittmfkod6s alapjainak
a lerakds6hoz. Ezek a lehet6s6gek csak a legkem6nyebb bfinoz6i mag letor6se
ut6n tudnak es6$ kapni, mert ezen agressziv 6s keryetlen bfinoz6i r6teg a beilIeszked6sre torekvSket megvet6ssel kezeli 6s terrorral sfjtja 6s 6rul6ssal vddolja.
Ett6l a probl6m6t6l a cig6nys6g csak a tdbbs6gi t6rsadalom aktiv segits6g6vel
tud megszabadulni. Ez6rt k6pviseljtik azt',hogy a cigdnysfg probl6mainak kezel6se nem old6dik meg, ha levesszuk r6luk a keztinket, magukra haryjuk 6ket
6s n6hdny mitliardot oda dobunk a kornrpt cigdnryezet6k kez6be, hogl oldj6k
meg bel6le a probl6mdjukat, mert az el6bb felv6zolt jelenlegi t6rsadalmi vezet6i
struktrira mellett a kolomparorb6nok 6Jtal ez lehetetlen.
Az eredm6nytelen strat6gi6k la.) a cigi.r:tykdzdss6g anyagl t6mogat6son tfli
magdra hary6sa valamint b.) egy mesters6gesen er6ltetett integr6ci6/ helyett
c.) a kozos eryutt6l6si szabdlyokat kolcsdnosen betart6, rend alapf, maryar 6ntudatf, aktiv ongondoskod6st el6nyben r6szesit6, b6k6s eg5rm6s mellett 6I6s 6s
a kozds orsz6g6pit6s strat6gi6j6nak szorgalmazdsa.
r{Jlfspontunk szerint a diszkrimin6ci6 6s szegreg6ci6 elleni mesters6gesen
gerjesztett harc is teljesen kudarcot vallott 6s iry a mesters6gesen er6ltetett integrdci6 is zs5kutc6vitvitJt.A ryepl6nek a cig6nykozoss6g koz6 val6 dobdsa altal
a cig6nysdg teljes mag6ra haryatottsdga, mint eryik eredm6nytelen megoldfsi
kis6rlet helyett, vatamint a mdLsik eredm6nytelen megolddsi kis6rlet a mesters6ges 6s er6ltetett integr6ci6 helyett, mi a kett6 kdzott elhelyezked6 megoldd'st javasoljuk: nem k6rjuk 6s nem er5ltetjuk azinLegrftci6t, de kdrjfik 6s k6kem6nyen
megkdveteUrik az eryuttmrikod6st 6s a beilleszked6st, mi Erpatakon a tarsadalmi eryiitt6l6s szabalyainak betart6s6t 6s a saj6t csal6d vonatkoz6sdban a felel6ss6get, valamint az ongondolkod6s 6s munka dltal tort6n6 eltart6s altali beilleszkedfst k6rjiik 6s koveteljuk. A tarsadalmi egytitt6l6s szab6lyainak betart6sa
8./

keret6ben megkoveteljuk az alapvet6 magatart6si 6s tdrsadalmi szab6Llyokat:
nemre, fajra, rangra, korra tekintet n6lkul, megkdveteljtik minden 6llampolgdrt6l az ad6fizet6i 6s birs6g-beflzet6si mordlt, nemre, f4jra, rangla, korra tekintet n6lkul, megkoveteljtik a saj6t kdrnyezet6nek tisztdntart6s6t, nemre, faira,
rangra, korra tekintet n6lktil, megkoveteliuk minden dllampolgart6l a kotelez6
kozszolg6ltat6sok (viz, villany, gitz, szem6tsz6llit6s stb.) torvdnyes form6ban
val6 ig6nybev6tel6t, nemre, fajra, rangra, korra tekintet n6lkul, megkdveteljtik
minden allampolg6rt6l a ryermeknevel6s tdrv6nyes feltfteleinek (a gTermek
testi, Ielki, 6rtelmi 6rzelmi 6s erkolcsi fejl6d6s6nek) biztosit6s6t, a ryermek tiszta kdrnyezethez val6 jog6nak megvat6sit6s6t, nemre, fajra, rangra, korra tekintet n6lkul megkoveteljtik minden 6Lllampolg6rt6l a t6rsadalmi fesziilts6gek 6s a
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m6lyszeg6nys6g egyik legfontosabb ok6nak a m6ly ig6nytelens6gnek 6s a m6ly
felel6tlens6gnek, a m6ly zullotts6gnek a megszuntet6s6t. Ezen kovetelm6nyek

6ltal lehet 6s kell megval6sitani a cig6nysdgfelztrk6ztratisitt az egytittmfkod6k
aktiv bevon6sa-segit6se (fij1n, els6sorban nem anyagijavak, hanem felel6ss6gv6llal6s er6sit6se altali 6s ongondoskod6sra ir6nyul6 6rtelmi javak nffit6sdn
keresztiil, az eryuttmrikod6sre nem hajland6k, a meg6talkodott bfnoz6k vonatkoz6sdban pedig a szigonian szankcion6lt torv6nyszembesit6s titj6n tort6n6
kik6nyszerit6s 61ta1. Ez amaradand6 gyumolcsoket hoz6 val6di emberr6 vdldsi
ft, mely csoddkat tesz a kozoss6gekbett, ez az ft, mely a b6rszint6l fttggetlen
6s amelyhez csatlakozhat minden cig6ny ember is 6s az fton el6rt eredm6nyei
sor6n val6di emberi 6rt6kek attal v6lik olyan btiszke 6s ontudatos emberr6, mely
kell6 inspirdci6t ad a tov6bbfejl6d6sre 6s a maradand6 felzdrk6zisra 6s ezt a
kornyezete orommel 6s megel6ged6ssel konstatSlja.
9./Az eredmdnyes integrilci6 6s az eredm6nyes maryar-cigiiny erytitt6l6s kulcsa:
A kuls6 rassz vonatkoz6s6ban a v6rs6gi, f4ji, biol6giai szfrmazdst, mint cig6ny
szdrmazdst meg nem tagad6, de a bels6 (lelki szellemi) rassz vonatkoz6sS.ban
az 6nazonoss6g tekintet6ben kifejezetten a marya-r mfvelts6gre 6s a maryar
kultrirara alapozott magyar ontudatfv6 val6 nevel6s szuks6ges az 6voddban, az
iskoldban, az utciln, a kdz6letben (mind a maryar, mind) a cigdny szilrcnazdsiak
tekintet6ben.
Tekintettel arra a fundamentdLlis t6nyre, hogy a.) eryr6szt mar 169 nem l6tezik
cigdny nemzettudat, 6s nines (6s nem is volt) cigSny nemzet, m6sr6szt b.) viszont nyelvi adotts6gk6nt a cig6nys6g zom6nek is az anyanyelve a maryar, ebb6l
a kett6s igazs6gb6l kovetkez6en ad6dik, hogSr ha a cigdnys6g gondolkozdsm6dj6t 6s letki vil6g6t a maryar nyelv form6zla meg, varyis maryarul gondolkozik
6s maryarul 6rez, akkor a cig6nysdg tagjai l6ny6nek a fejleszt6se, a tehets6gtk
kibontakoztat6sa legeredm6nyesebben a maryar nyelv konili 6s azzal szeryes
erys6gben l6v6 maryar mrivelts6g segits6g6vel lehets6ges, vagyis a cig6nysdg
integr6ci6ja eryetlen eredm6nyes ritja a magyar ontudatra val6 nevel6stik, a maryar onazonossdguk er6sit6se term6szetesen mindig azolra tarsadalmi feladatcsoport szinten, melyre az Istent6l kapott tehets6gcsokor 6t predesztinalja.
Szdmtalan beilIeszkedett cig6ny szinmazdsi f6rfi elmond6sa szerint 6 teljesen
boldog ha 6 a teleptil6s 6pit6shez ery becsulettel elv6gzett seg6dmunk6si feladatkor ell6t6s6val hozzttj{rulhat.
A tdrsadalomzulleszt6 neoliberdlis ideol6gusok 6s ezek hat6sa alatt l6v6 lakdjpolitikusok szdmtalanszor pr6bdlkoznak bizonyos cig6ny ontudat, cig6ny
nemzettudat kialakitds6val, annak ellen6re, hory a nemzettudat az nem miliardok integr6ci6 tirugy6vel va16 elt6kozl6sa 6ltal alakul ki, hanem az emberfdlotti inspir6lts6$i lelki-szellemi teremt6s eredm6nye, melynek l6trejdtte b6rmely
n6pcsoport eset6ben a jelen korban, mint a H6sziodosz f6le vaskor mai el6re
haladott filzisitban szinte teljesen lehetetlen. A mesters6ges cig6ny ontudat
er6ltet6s6vel integr6ci6 urtiry6n viszont kivdl6an el Iehet 6rni ery olyan skizofr6n dllapotot, mely 6JtaJ a kialakitott mesters6ges cig6ny ontudat tokdletesen
alkalmas a saj6t hazi4t.J:,anval6 teljes idegens6g-hazdtlanstry 6s a mag;rars6et6t
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val6 elidegenitetts6g, integrdlatlans6g kialakit6sdra. A mai neoliberSlis ideol6giai b6zison tort6n6 cig6nyintegr6ci6k mindig ezt a c6tt szolgdlj6k, fennen hangoztatott integr6ci6s c6faikkal szemben mindig az 6ppen ellent6tes hatdst, az
integr6ci6 alilirsitsirt 6rik eI.
l0.l Y 6rhat6 tart6s eredm6nYek:
Ifrpatakon megszfnt a meg6lhet6si brinoz6s, drasztikusan tobb mint 213-aJlecsokkent a brincselekm6nyek szttma, a felderit6si ar6ny 57o-t6lkozelTD7o-osra
novekedett, a folyamatosj6r6roz6s 6s tetten6r6sek eset6ben azonnali 6rizetbe
v6telek kovetkezt6ben szinte l}}Vo-banlecsokkent amezei term6ny- 6s falop6sok szdrna, nincs aram 6s vizlopds, mindenki veszi ezeket a szolg6ltat6sokat,
mindenkinek s4jdt kuk6ja van, nincsenek szemetes port6k, nem gazosak a kertek, kezd elterjedni rijra a kertmrivel6s 6s a kis6llattart6s, er6sodik az onfenntart6s, az onkorm6nyzatnil.v|gzett kozmunkdnak a komoly teljesitm6ny miatt
becstilete lett, a ryerekeknek biztositva van a tiszta ru}:iizat 6s a tiszta kornyezet, a frit6s, a megfelel6 6lelem, nincs tetvess6g, ha a ryerek b6rmilyen m6don
vesz6lyeztetve van, akkor azonnal szigorri int6zked6sek vannak foganatositva
(v6delembe v6tel, csal6db6l val6 kiemel6s, nevel6 szul6kn6l val6 ideiglenes 6s
tart6s elhelyez6s, kiskoru vesz6lyeztet6se miatti btintet6elj6r6s indit6s stb), hiszen a hatdlyos ryermekv6delmi torv6nyek szerint az i.JTam 6s onkorm6nyzat
vonatkoz6sitbanaz azonnali int6zked6s nem lehet6s6g, hanem koteless6g. M6ra
I4rpatakon a cig6nysdg kor6ben is van csal6dtervez6s.
Aki ezen val6s 6s tart6s eredm6nyekben k6telkedik az sok honfltdrsdhozhasonl6an jojjon el lfrpatal*a, gy6z6djon meg a sai6t szem6vel 6s meritsen er6t a
s4j6t munk6$tthoz.
11./

A munka hat6konys6g6nak feler6sit6se:

Amint emlitettem m6r: komplex kezel6sre van sztiks6g a cigdnysdLgon beliili agressziv 6s ttirv6nyen kivrili r6teg megSegq.lilztLsfla: a m6dszer adott, a rend6rs6g
6s a hat6s6gok ryakoroljdk, csak nem azok ellen, akik ellen kellene, azigazib(rnoz6khelyett a nemzeti 6bred6s minden formdja ellen, a gardist6k 6s a hazafiak
ellen, ugyanazl ahatirozott fell6p6st kell atkalmaznimdt6l a v6rbfnoz6k ellen,
mint amilyen azonnali 6s csir6jdban elfojtani iryekv6 fell6p6st alkalmaznak a
nemzeti 6bred6s ktl6nboz6 formdi ellen, mert a m6dszer j 6, de az irdny rossz.
A fe16p6st ki kell eg6sziteni a maryarorszdgi vid6ken emberek szdzezreitterrorban t96lt6 bitn6z6i cigSny r6tegen kivtil a politikusbtinoz6kre is valamint az
azok holdudvar6ban b: ;noz6 gazdasdgl 6s feh6rgalldros brinoz6k ellen is, valamint a nemzetkozi gyarmatosit6 vil6ghdf6zal' hazai tigmokei ellen is, uryanis
ezen hrindz6i r6tegek hazaittultsam6g sokkal tobb kert okoz haz6nknak.
Fel keII l6pni az ury6szi 6s bir6i jogalkalmaz6 onk6nnyel szemben is, mert
ma mfr az :drgylszi 6s bir6i fuggetlens6g odaig ment, hogSr olyan t6teles jogot is
mel6z6jogtipr6 jogs6rt6seket is eI lehet kovetni biintetlenul, amikkel az eWetemeken a 2. 6ves brintet6jog vizsg6kon a ryakorl6 birdk 6s mentelmi joggal is
felruh6zott iiry6szek me gbukn6nak'
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l2.lKonklttzi6t

Visszat6rve az eredeti t6m6nkhoz: az Etpataki Modetl ery m6sik fontos t6teIe: a zom6ben cig6nyokb6l 6116 h6tr6rryos helyzetri, gett6sitott t6rsadalmi 16tegeknek a jelenlegi l6tszintje az nem a term6szetes allapotuk, hanem a mai
neoliberdLlis ideol6gia szdz milTifirdok 6ltal frnanszirozott t6rh6dit6sa dLltal mesters6gesen lezullesztett 6s vegetativ szinten konzerv6rlt 6s tudatosan m6lyitett
I6tforma, mely a fenntart6s6ra forditott sok sz6z milli6 ellen6re nem megvdLltoztathatatlan dillapot, hanem az 6rpataki modell eryik fontos t6tele szerint ezek
a h6tr6nyos helyzetri csoportok olyanok, amilyenn6 engedjiik, hogy magukra
haryottan vdLljanak-zulljenek, vary olyanok amilyenekk6 mi 6s az fLltalunk mfkodtetett rend-szer teszi-emeli Sket.Ez6tt van komoly rem6ny 6s es6ly a jelen
destruktiv neoliberflis tdrsadalom-felforgat6 rendszer megvaltoztatisa f,Ital a
hetyzet rendbehozatal6ra, mi ezt megcsin6ltuk, 6s higry6k el, a rend 6s a b6k6s
erym6s mellett 616s megfelel6 erejri osszefog6s 6s er6eryesit6s altat minden teleptil6sen a mai neh6z helyzetben is megval6sithat6.
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