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• Amikor sok helyen 
fellélegezhettek a 
szükségállapot felol-
dásakor, a Csíki-me-
dencében akkor ütötte 
fel a fejét a korona-
vírus. Az első góc-
pontok roma közös-
ségekben alakultak 
ki – ennek szociális 
következményeiről, 
megítéléséről szak-
embert kérdeztünk.

KORPOS ATTILA

„Mint az elmúlt harminc év kutatási 
eredményei is bizonyítják, igen erő-
teljes társadalmi távolságot érzéke-
lünk a romákkal szemben” – kezdett 
bele a téma felvezetésébe Sólyom 
Andrea szociológus. A Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
adjunktusa megmagyarázta a jelen-
ség lehetséges okait is: egyrészt ott-
honról hozott sztereotípiák vannak 
bennünk, másrészt túlzottan álta-
lánosítunk, ritkább esetben pedig 
negatív személyes tapasztalataink is 
vannak. „A megítélésük egyöntetű, 
kevésbé diff erenciálunk, egy lapra 
sorolunk minden roma csoportot” – 
tette hozzá. Ugyanakkor kitért arra 
is, hogy sok telepen az ott élő romák 
nem férnek hozzá alapvető infra-
strukturális ellátottsághoz (víz-, vil-

lanyhálózat), a higiéniai körülmé-
nyek hiánya pedig nagymértékben 
hozzájárul a róluk kialakult képhez.

Sajátos viszonyulás

A szükségállapot idejére elrendelt ki-
járási korlátozásokat egyedi módon 
értelmezték a csíki romák, hiszen 
gond nélkül jártak-keltek a városban. 
„Az ő kultúrájukban sajátos normák 
érvényesek, ezek nem mindig esnek 
egybe a hivatalos állampolgári köte-
lezettségekkel”, továbbá sok esetben 
információhiányról is beszélhetünk: 

egyszerűen nincs tudomásuk arról, 
hogy milyen feltételekhez kellene 
alkalmazkodniuk. A csíkszéki ro-
ma telepeken kialakult gócpontok 
kapcsán Sólyom Andrea elmondta, 
annak ellenére, hogy most már több 
helyen is felütötte fejét a vírus, a 
roma közösség negatív megítélését 
egy ilyen helyzet csak tovább fo-
kozza. „Eleve adott egy nagy társa-
dalmi távolság a romák irányában. 
Úgy gondolom, ez a helyzet a meg-
ítélésüknek egyáltalán nem tesz jót. 
A negatív viszonyulásmódok még 
inkább felerősödnek: enyhe eset-

ben látványosan nagyobb fi zikai 
távolságot tartunk tőlük, kevésbé 
enyhe esetben pedig verbális ag-
ressziót alkalmazunk, felelősöket 
és bűnbakot keresünk bennük a 
vírus kapcsán” – magyarázta a 
szakember. Egyik olvasónk erre 
példával is szolgált. Elmondása sze-
rint az egyik csíkszeredai bevásár-
lóközpont parkolójában a kéregető 
romákkal szemben egy 3–4 fős tár-
saság a fi zikai agresszió határát sú-
roló módon lépett fel, miközben őket 
okolták a vírus csíkszeredai jelenléte 
miatt.

Van esély változásra?

A szociológus rámutatott, a roma 
közösségek általában elszegényedő 
és elnéptelenedő falvakban jelen-
nek meg, ahol kisebb az ellensé-
gesség velük szemben, azonban ez 
önmagában nem segíti elő a beil-
leszkedésüket. Szociális, oktatási 
és gazdasági vonalon indulhatna el 
egy felzárkóztatási folyamat, de erre 
egyelőre nem sok példa van. 
„Személy szerint az okta-
tásban látom a legfontosabb 
mozgatórugót. Amennyi-
ben nem morzsolódnának 
le az iskolában és ki tudna 
alakulni egy olyan elitjük, 
amely példát tudna mutatni 
saját csoportja számára, akkor len-
ne igazán esélye az elfogadásnak. 
Különböző civil szervezetek erre 
próbálnak fi gyelni, vannak sikerek 
is, de még nagyon messze vagyunk 
a látható eredményektől.” Hozzátet-
te, a többségi társadalom részéről a 
tolerancia az, amely szükséges lehet 
az elfogadáshoz. A szakember rámu-
tatott, főleg pozitív irányban hosszú 
ez a folyamat – negatív irányban 
pillanatok alatt még jobban el tud 
mélyülni a szakadék a két csoport 
között. Úgy fogalmazott, a hosszú 
távú következmények sorában ott a 
szegregáció is, amely a roma és nem 
roma társadalom erőteljes eltávolo-
dását eredményezi. „A társadalmi 
beilleszkedésük kettős mértékben 
problematikus. Egyrészt az emberek 
többsége nem eléggé elfogadó velük 
szemben, másrészt a romák nem 
tudnak vagy nem is akarnak a társa-
dalmi normák szerint élni” – össze-
gezte a szociológus.

Romakérdés: mélyül a szakadék
A romák megítélésén meglátszik, hogy közösségeikben is megjelent a koronavírus

Egyelőre mélyül a szakadék 
a székelyföldi romák és a 
többségi társadalom között. 
Sokrétű a probléma
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A Hivatalos Közlönyben megjelent 
rendeletnek megfelelően szakmai 

felkészítést biztosíthatnak a hegedűk 
elkészítésére és javítására 
szakiskolai képzés keretében, 
és a kereslet függvényében 
indulhatna el az oktatás a 
2020/2021-es tanévtől, akár 
duális képzés formájában.

A fafeldolgozó szakos tanulók 
választhatják

A rendelet szerint a hangszerké-
szítő szakiskolás diáknak évi 930 

gyakorlati órája lesz, ebből 300 
órát annál a cégnél kell ledolgoz-
nia, amellyel az iskola szerződést 
kötött. A tanterv szerint a fafeldol-
gozó szakon tanuló diákok választ-
hatják ezt a képzést. Ilyen szak 
van például Görgényszentimrén az 
Erdészeti Kollégiumban, a diákok 
pedig Szászrégenben, a hegedű-
gyárakban végeznék a gyakorlati 
képzést. Az oktatás bevezetése jó 
hír a térségben működő két gyár-
nak, illetve a városban működő 
mesterhegedű-gyártó magánvál-
lalkozóknak is. A két legnagyobb 
szászrégeni hegedűgyár, a Hora és 
a Gliga üzemek, akárcsak a kisebb 
vállalkozók, több éve maguk képe-
zik ki dolgozóikat.

Nagy segítség a városnak

Márk Endre, Szászrégen alpolgármes-
tere a Székelyhonnak kifejtette, szak-
emberhiányban szenved az ország, így 
Szászrégen is. Ezért jó hír a képzés el-
indítása mind az önkormányzat, mind 
a vállalkozók szempontjából, hiszen 
eddig maguk képezték ki a munkaerőt 
– tette hozzá a város alpolgármestere. 
„Örülnénk, ha szakemberekhez jut-
nánk, főleg a hangszergyártásban. Tud-
ni kell, hogy Szászrégen Európa-szerte 
is híres a hangszergyártásban, a Gliga 

vállalat Amerikában is szépen teljesít, 
a Hora gyár a legnagyobb hangszer-
gyár Európában, és mindig szüksé-
gük van szakemberekre, tudom, hogy 
nagy hiányban szenvednek. Az utóbbi 
vállalat Európa minden nyugati álla-
mába exportál hegedűt, és ez érződik 
is, mert adó szempontjából is jó forrás 
ez az önkormányzat számára, illetve a 
munkanélküliségi arányt is lenyomja, 
minden munkaerőt fel tud szippantani 

ez a két üzem, plusz a traktorgyár, ami 
a fémipart szolgálja. Ez nagy segítség, 
mert aki munkát akar találni Szászré-
genben, talál is a nagyobb gyárakban. 
Emellett sok magánvállalkozó mester-
hegedű-gyártó is van, ők is biztosan 
tárt karokkal várják a képzett munka-
erőt” – fogalmazott Márk Endre. Hozzá-
tette, a kilencvenes években volt hang-
szerkészítő képzés a faipari szakon, de 
az utóbbi 25 évben nem.

Tárt karokkal várják a hangszergyártókat a szászrégeni üzemek és vállalkozók

A kereslet függvényében indítják el a hangszerkészítő képzést
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• Már a következő tanévtől kezdődően bevezethető a szakiskolai képzésbe a hang-
szerkészítés Romániában – olvasható a június 9-én megjelent Hivatalos Közlönyben 
a rendelet, amelyet az oktatási és kutatási minisztérium adott ki. Szászrégen vonós 
hangszereket gyártó két nagyüzeme és több mesterhegedű-gyártó vállalkozója tárt 
karokkal fogadná a képzett, fiatal munkaerőt. A város alpolgármestere, Márk Endre 
szerint ez a városnak is a javára szolgálna.




