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 » Béres Csaba a pro-
testáns és neoprotestáns 
egyházak, elsősorban a 
baptisták szerepvállalását 
hangsúlyozza. A gyüleke-
zeti tagokká váló cigányok 
rövid idő alatt óriási válto-
záson mennek át. „Legali-
zálják” a házasságukat és 
felelősebben viszonyulnak 
a családtervezéshez, a 
gyerekvállaláshoz.

A 12 ezres lakosú Székelyhíd a 
magyar ajkú cigány közösség 
felzárkóztatásával és az okta-
tás gyökeres átszervezésével 
új utakon jár a Partiumban. A 
gyárbezárások miatt válaszút 
elé került Bihar megyei kisvá-
ros a talpon maradás lehető-
ségeit keresi. Riportunkban 
erről az útkeresésről faggatjuk 
a település döntéshozóit.

 » MAKKAY JÓZSEF

S zékelyhíd főterének par-
kjában nézem a partiumi 
köztereken megmaradt 

egyetlen turulmadaras millenniu-
mi emlékművet. Az 1989-es rend-
szerváltást követő hosszas tervez-
getés és készülődés után, 2001 
októberében avatják fel az 1944-es 
szovjet bevonulással ledöntött 
szobrot, amelynek rejtekhelyére 
az 1990-es években derült fény. 
A szobrot Gavril Horja nagyvára-
di építész tervei alapján újították 
fel. A helyiek többsége talán nem 
is sejti, hogy Erdélyben mennyire 
ritka kőmadár a turul, és mennyi-
re nehéz egy ilyen szoborállítási 
tervet sikerre vinni a szórványban. 
Székelyhíd persze ilyen szempont-
ból jó hely, hiszen a lakosság 98 
százaléka magyarokból és magyar 
ajkú cigányokból áll, ezen belül 
a roma közösség számaránya 25 
százalék körül mozog.

Miközben a polgármesteri talál-
kozóra várva szemügyre veszem 
a 12 ezres lélekszámú kisváros 
központját, szétnézek a padok kö-
zött, ahol cigányok és magyarok 
vegyesen pihennek a reggeli nap-
sütésben. Nyugodt, csendes nap 
ígérkezik. Ha hinni lehet a szo-
ciológiai kutatásoknak, egy helyi 
felmérés alapján a szakemberek 
már tíz évvel ezelőtt megjósolták, 
hogy a magyar–cigány együttélés 
Székelyhídon egy puskaporos 
hordóhoz hasonló, amelyik bár-
mikor robbanhat. Egy-két évtized-
del ezelőtt elég sok konfl iktus volt 
a földjeiket dolgozó helyi gazdák, 
és a termést megdézsmáló cigá-
nyok között, ami megkeserítette 
az egymás mellett élő két nép 
hétköznapjait. A hírek szerint egy 

évtized alatt azonban látványos 
változás állt be Székelyhíd hétköz-
napjaiban, ami nem kis mérték-
ben a cigányokat tagjaivá fogadó 
protestáns vagy neoprotestáns 
egyházak, az új városvezetés és 
személyesen Béres Csaba polgár-
mester érdeme.

Magyarként akart kiköltözni
a cigánysorra
Úgy készültem, hogy a 46 éves, 
szociológiát végzett polgármes-
terrel több kényes témát is meg-

beszélek, többek között a cigány-
ság ügyét, ami nem kevés ember 
szemében probléma. Ahogyan 
egyik idősebb magyar férfi  ma-
gyarázta a parkban, neki az ve-
lük a gondja, hogy ahova leül-
nek, szeméthalom marad, nem 
vigyáznak a rendre. Szerinte ezen 
úgy lehetne változtatni, ha a pol-
gármesteri hivatal helyi rendőrei 
jobban fi gyelnének.

Béres Csaba polgármester nem 
kerüli meg a témát, már csak azért 
sem, mert „cigányügyben” szak-
ember: kolozsvári egyetemi tanul-
mányai végén e kérdéskörben írta 
meg államvizsga-dolgozatát, és a 
szakirodalomból tanultak alapján 
próbálja előmozdítani immár 13 
esztendeje a romaintegrációt, és 
a cigány–magyar együttélést. És 

ennek gyökerei nem a polgármes-
teri szék 2008-as elnyerésével kez-
dődtek, hanem jóval korábban, 
amikor szociológiai tanulmányai 
alatt tudatosult benne, hogy szé-
kelyhídiként ezzel tehet a legtöb-
bet közösségéért.

„A családomban azzal keltet-
tem a legnagyobb döbbenetet, 
amikor 2002-ben elnyertem egy 
magyar kormánypályázatot, ami 
arról szólt, hogy a cigánysorra 
kiköltözve készítsek egy átfogó 
megfi gyelési naplót az életükről, 
mindennapi munkájukról, szoká-
saikról. Az akkori Fidesz-kormány 
bukásával azonban az új MSZP-ka-
binet megtagadta a pályázati pénz 
kifi zetését, így a tervből nem lett 
semmi, hogy a cigánysorra építsek 
vályogkunyhót, és átmeneti idő-
re ott lakjak. Testvéreim ki voltak 
akadva az ötlettől” – magyarázza 
a városi elöljáró, aki ugyan azóta 
sem költözött ki a három székely-
hídi cigánykolónia egyikébe, de jól 
ismeri a cigány közösségek életét. 
Az RMDSZ-listán befutó helyre ke-
rült Hamza Sándor cigány taná-
csossal napi kapcsolatban van, így 
jól ismeri a roma közösségek „pul-
zusát”. Három polgármesteri man-
dátuma alatt tucatnyi szociális 
pályázatot nyert különböző felzár-
kóztatási programokra, amelyek 
tartalmaznak kisvállalkozásra fel-
készítő tanfolyamokat, vállalkozá-
sok elindítását támogató pénzügyi 
forrást, és igen jelentős az iskolai 
oktatást a cigányság számára is 
vonzóvá tevő program. Ezek sike-
rességét statisztikák bizonyítják.

„Felméréseink szerint a 35 éves 
korosztály fölötti helyi cigányság 
90 százaléka analfabéta. A 18–35 
év közöttiek mintegy feléről mond-
ható el ez, míg a 18 év alattiaknál 
ez az arány tíz százalék, azaz a 
cigány fi atalok 90 százaléka tud 
már írni, olvasni. Többségük el-
végzi legalább a nyolc osztályt, de 
egyre többen mennek a nagyká-
gyai szakiskolába, és egy részük 
a helyi Petőfi  Sándor Elméleti Lí-
ceumban érettségizik” – fogalmaz 
a polgármester. Aki azt is jelentős 

eredménynek tartja, hogy a cigány 
férfi ak közül egyre többen dolgoz-
nak, elsősorban a mezőgazdaság-
ban és az építőiparban. A nehéz fi -
zikai munkát igénylő szakmákban 
vagy szakképzetlen munkásként 
többen is nagyváradi építőtelepek-
re ingáznak, vagy a környéken ta-
lálnak alkalmi munkát.

A polgármester szerint az embe-
rek egy része nem érzékeli a válto-
zást, mert sokan előítélettel viszo-
nyulnak a cigánysághoz. Ha egy 
cigány ember ellop valamit, akkor 
a cigányok tették, ha egy magyar 
követi el ugyanezt, akkor János 
vagy István tette, és nem a ma-
gyar közösség. Ezzel szemben a 
statisztikák azt bizonyítják, hogy 
tíz év alatt a székelyhídi bűnelkö-
vetési „trend” látványosan vissza-
esett, és ma már semmivel nem 
magasabb, mint más magyar te-
lepülések átlaga. Amit nagy meg-
valósításnak tart, hiszen ezek a 
változások egyenesen arányosak 
a cigány közösség lassú, de biztos 
felemelkedésével a nyomorból és 
a mélyszegénységből.

Béres ebben a jó irányú változás-
ban a protestáns és neoprotestáns 
egyházak, elsősorban a baptisták 
szerepvállalását hangsúlyozza. 
A gyülekezeti tagokká váló cigá-
nyok rövid idő alatt óriási válto-
záson mennek át. „Legalizálják” a 
házasságukat, és felelősebben vi-
szonyulnak a családtervezéshez, 
a gyerekvállaláshoz. A székely-
hídi cigányok körében is jelen-

tősen kitolódott a gyerekvállalás 
határideje, ugyanakkor a legtöbb 
fi atal család ma már nem négy-
öt, hanem maximum két-három 
gyereket vállal. Annyit, amennyit 
anyagi lehetőségei szerint fel tud 
nevelni. „A nagykágyai szakis-
kola mintegy 300 diákjának egy-
harmada cigány, ami számomra 
egy sikertörténet. Három éve ta-
nítok ott, így első kézből ismerem 
a fejleményeket, és azt a pozitív 
változást, ami a cigányság életé-
ben bekövetkezett. Hiszem, hogy 
az egyházakkal közösen kifejtett 
munkának köszönhetően jó úton 
haladunk”– összegzi a cigányság-
gal kapcsolatos tapasztalatait Bé-
res Csaba polgármester.

Keresik a kitörési
lehetőségeket
A jó irányba haladó helyi cigány 
közösség ügye azonban csupán 
egy kihívás a sok közül a székely-
hídi városvezetés számára. A Bihar 
megyei városka az ipar gyors átala-
kulásának az áldozata, akárcsak 
a legtöbb kisváros Romániában. 
A polgármester becslései szerint a 
rendszerváltás óta mintegy kétezer 
munkahely szűnt meg Székelyhí-
don az egykori szocialista ipar fel-
számolódásával, de ez csak egyik 
vetülete a növekvő problémáknak. 
Az elmúlt évek legnagyobb gondja 
az, hogy az olasz tulajdonba került 
kisebb-nagyobb cégek elhagyják 
a partiumi kisvárosokat, és átte-
lepednek a Moldovai Köztársa-
ságba, ahol a romániai fi zetések 
egyharmadát, egynegyedét fi zeti 
a helyi munkavállalóknak. Ezt a 
több éve tartó trendet erősítette fel 
a pandémia: a legnagyobb érvágás 
Érmihályfalvát érte, de Székelyhí-
don is több száz munkahely szűnt 
meg egyik napról a másikra. Béres 
szerint egy kisváros polgármeste-
rének összehasonlíthatatlanul ke-
vesebb a mozgástere a befektetők 
megtartásában vagy idecsábításá-
ban, mint olyan nagyvárosoknak, 
mint Nagyvárad vagy Kolozsvár, 
ahol egymást érik az ipari parkok, 
és a gazdasági-pénzügyi lobbi arra 
törekszik, hogy a megyéből, illetve 
a környékről a centrumokba csá-
bítsa a befektetőket. Ezért sem túl 
sikeres a székelyhídi ipari parkos 
próbálkozás.

A polgármester elismeri, hogy 
számos vád éri a munkahelyek 
megszűnése miatt, de mint fogal-
maz, nem ülnek karba tett kézzel, 
és nem a sült galambot várják. Há-
rom év igen kemény munkájukba 
került, amíg Székelyhíd a bukares-
ti kormányhivatalokban elismert 
turisztikai besorolást kapott, ami 
számos európai uniós pályázat 
előtt nyitja meg a kapukat. A vá-
rosban ötven év óta üzemel termál-
vizes strand, a termálvízforrásokra 
pedig turisztikai iparágat építené-
nek. Már több hatástanulmány is 
született egy akvapark és gyógyá-
szati kezelőközpont létrehozására. 
A több millió eurós befektetések-
hez már vannak kijelölt területei 
az önkormányzatnak. A közösségi 
vállalkozás beindulása után akár 
több száz embert is foglalkoztat 

Az új „színház” épülete. A művelődési házban bérletes előadásokat hívnak meg erdélyi színházakból

Béres Csaba polgármester mindenre keres és talál megoldást
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Biztató cigány–magyar együttélés Székelyhídon
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