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SZETA Egri Alapítványa
Tisztelt Elnök Asszony!
Mindenek előtt köszönöm megtisztelő megkeresését, melyet örömmel fogadtam és reményeim szerint kellő
segítséget tudok nyújtani a választópolgároknak abban, hogy a számukra legmegfelelőbb döntést tudják
meghozni, az április 8-án esedékes, országgyűlési választások alkalmával.
Ugyanakkor kérdései rendkívül megleptek. Nem a kérdések mondanivalója, azokkal sajnos magam is
tisztában vagyok, hisz számtalan rokonom, barátom és munkatársam él a nevezett városrészekben, így
magam is nap-nap kénytelen vagyok szembesülni az ön által is megfogalmazott problémákkal. Sokkal
inkább az lepett meg, hogy ezt kizárólag a cigányságra leszűkítve tette fel, mint egy szegényeket támogató
Alapítvány vezetője, tovább mélyítve ezáltal, a többségi és a kisebbségi társadalom közti szakadékot.
Továbbá bízok benne, hogy ezt azoknak a cigány származású képviselőjelölt társaimnak is feltette, akik a
választáson, különböző pártok színeiben indulva, leginkább számolnak a cigányság szavazatával.
Független országgyűlési képviselőként én nem „fekete és fehér” alapon kezelem a társadalmat, cigány
származású honfitársaim szememben semmivel sem másabbak mint a többségi társadalom tagjai, őket is
ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik, mint bárki mást.
Számomra kétféle ember létezik: az értékteremtő, és a pusztító! Függetlenül politikai, etnikai vagy éppen
vallási hovatartozásától.
Súlyosan diszkriminatívnak tartom, és a legmesszemenőbbekig elutasítom ha bárki is - legyen az
magánszemély, politikai párt, vagy akár civil szervezet - úgy tekint erre a társadalmi csoportra mint valami
gyógyíthatatlan betegségre, szánalommal, reménytelenül. Igen, az sajnos kétségtelen, hogy ezeknek az
embereknek az önbizalmát, az önérzetét az elmúlt 28 évben tudatosan és módszeresen fertőzték meg annak
haszonélvezői, továbbá sziklaszilárd meggyőződésem, hogy a rengeteg „antibiotikum” helyett, sokkal inkább
jó levegőre, és napsütésre van szüksége ezeknek az embereknek.
Az elmúlt 28 évben számtalan tanulmányt írtak már a témában, sok ezer milliárd forintot szórtak
el„integráció” címén, mégis az a szomorú tapasztalatom, hogy a cigányság helyzete egy jottányit sem
változott az elmúlt közel három évtizedben, sőt, bátran kijelenthető, csak tovább romlott. Ezekről a
problémákról már kevés beszélni, a diagnózist jól ismerjük, végre cselekedni kellene, kezünkbe venni azt a
bizonyos „szikét” és végre eltávolítani a betegségért felelős, gyulladásba lévő szerveket. Ahogy az
evangélium is, az Apostolok cselekedeteiről szól és nem a szavaikról úgy nekünk is ezt az utat kell
választanunk, hisz ahogy a mondás is tartja: a szó elszáll…!
Ezt a műtétet pedig mindenkinek maga kell elvégezze! Magának, magában! Cigánynak, magyarnak
egyaránt!
Én magam is vállalkoztam erre a műtétre, és mondhatom, mára számos sikeres operáción vagyok túl,
melyről ha lehetőségem nyílik szívesen tájékoztatom a nyílt nap keretében az érdeklődőket, reményeim
szerint képviselőjelölt társaim társaságában!
Kérem levelemet, változtatás nélkül tegye közzé az Ön és szervezete által képviselt választópolgárok
körében, melyet ezúton is köszönök.
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