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M E G H Í V Ó  
 

BOGDÁN LÁSZLÓ (Cserdi), polgármester 
 

Ember vagyok...  

 
Időpont és helyszín : 2015. május 22., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 

Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München 

Rendezők : UIM és a Pax Romana Müncheni Csoportja 

Házigazda : Maitz Eszter, M. A., némettanár 
 

 

Előadónk az általános iskola néhány osztályának elvégzése után a munka világában legalulról 

kapaszkodott fel odáig, hogy 20 évig dolgozott gyártási igazgatóként egy multinacionális cég-

nél. Munkája révén egész Európát bejárva problémamegoldó kommunikációs tréninget végzett 

külföldön. Közben kampánytanácsadóként is tevékenykedett a hazai politikában. Majd a Bara-

nya megyei, felerészben cigány nemzetiségű, 400 lelkes Cserdi község a 2002-től működő al-

polgármesterét 2006 óta már kétszer megválasztotta elsöprő többséggel polgármesterének. 

Élhető, békés és dolgos faluközösséget teremtett a korábban élesen megosztott, a munkanél-

küliségtől és elmaradottságtól szenvedő és egyre mélyebbre csúszó településből.  
 

Alig negyven évesen 2015. április 2-án a Belvárosi Szabadegyetemen így vallott magáról: »Ne higgyenek 

a szemüknek, nem vagyok okos fiú. Három általános iskolám van, ezzel próbálok ellavírozni az élet egy-

szerűségében… Tizenhárom évesen lett meg az első cipőm. Sokat éheztem. De sosem keltem fel úgy, 

hogy rossz fiú akarok lenni, mindenkit letorkolni, kirabolni, aki szembe jön. Egy magamfajta cigány 

srácnak nem ilyenek a napjai. Hanem sokkal egyszerűbbek, küzdelmesebbek. Azt üzenem Önöknek: 

nincs más választásuk, velem kell, hogy éljenek. Nem fogok eltűnni a Bermuda-háromszögben. Én is en-

nek a hazának a fia vagyok, nem egy vörös seggű pávián, akit a kirakatba kell helyezni és mutogatni: 

›nézd, tud beszélni‹, ›nézd, tud dolgozni‹, ›nézd, a gyerekei középiskolába járnak.‹ Ezek ugyanis mind 

semmit nem érnek, ha Önök nem fogadnak el minket, ha nem szeretnek minket. Cserdiben nincs semmi 

más sztori, csak azt próbáljuk tovább adni, hogy tiszteljük egymást… Minden politikai elit meg-

teremtette magának a lehetőséget, hogy kiemeljen egy-két burkolt vajdát és alkalmazza rajtuk a dísz-

cigányság összes mechanizmusát. A cigány közösségekben mindenki nagyon könnyen elképzeli magáról, 

hogy ő a tuti, ő a megmondó, eközben pedig elszakad a munka világától. Cserdi ebben úttörő: mi képesek 

voltunk megmutatni a hazánknak, hogy fel tudjuk számolni a kicsinyességet, hogy képesek vagyunk 

megteremteni az igényességet.« 

 

Rendhagyóan színes és mélyen emberi est vár reánk. Megismerhetjük a cigányság helyzetét 

Magyarországon a politikai vonatkozásokkal együtt és emlékezetünkbe idézhetjük a magyar 

cigányság fájdalmas holokausztját. 
 

 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes támogatását! 

 


