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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel a következő információt: tegnap reggel kaptam egy számomra szürreális 
telefonhívást, amelyben erőteljesen nyomatékosították azt a kérést, hogy a mai sajtótájékoztatót ne tartsam meg, 
illetve a helyszín kiválasztása sem alkalmas a sajtótájékoztató megtartására. Jelezték számomra, hogy ez nem 
egészséges sem rám, sem pedig a Roma Polgári Tömörülésre (RPT) nézve. 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium egyik magas beosztású munkatársa arról tájékoztatott, hogy amennyiben 
megtartom ezt a sajtótájékoztatót ezen a helyszínen, akkor annak következményei lesznek. 

Jelenleg a RPT a Cigány Holokauszt Központtal kapcsolatos támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása az Emberi 
Erőforrások Minisztérium asztalán van. Ennek elfogadását függővé tették attól, hogy ma én itt tartok e 
sajtótájékoztatót. 

Az általuk adott támogatás 32.480.000 Ft volt. Abból pár százezer forintos visszafizetési kötelezettséget próbálnak 
érvényesíteni. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a RPT a Cigány Holokauszt Központ honlapjára feltette a szakmai és pénzügyi 
beszámolóját több hónappal ezelőtt. Minden egyes forintot a Központ működtetésére, gazdálkodására fordítottunk. 
De amennyiben hibáztunk, annak mi vállaljuk a következményeit, illetve visszafizetési kötelezettségünknek, 
amennyiben lesz ilyen, eleget fogunk tenni. 

Ha a Roma Holokauszt Központra szánt forrás hiányzik az állami költségvetésből, akkor akár a dupláját is szívesen 
visszafizetjük a minisztériumnak, nehogy a költségvetésben hiány jelentkezzen. 

Méltatlan az ügyhöz és a roma holokauszt ügyéhez képest az ilyen jellegű telefonhívás, amit én a leghatározottabban 
visszautasítok. Semmilyen telefonhívásnak és nyomásgyakorlásnak nem szoktam eleget tenni. Ezért a mai 
sajtótájékoztatónkat megtartjuk annak szellemében, hogy az ügy, amit képviselünk mind erkölcsi, mind pedig szakmai 
szempontból a szélesebb társadalom figyelmére tarthat igényt. 

Ugyanakkor engedjék meg azt is, hogy elmondjam: a Cigány Holokauszt Központ létrehozásával és működtetésével 
többet fizettünk be az állami költségvetésbe, mint amennyit kaptunk. 

Szervezetünk közpénzzel való gazdálkodása tiszta és átlátható. Örülnénk, ha ez minden szervezetről elmondható 
lenne. Kérem, hogy tekintsék meg honlapunkat, ahol a pénzügyi és szakmai beszámoló már régóta fent van. 
www.cigany-holokauszt.info. Nincs takargatni valónk. 

Azt gondolom, hogy ha kellemetlen is ez a sajtótájékoztató Balog miniszter úr számára. Ismerve Őt, nem gondolom 
azt, hogy Miniszter Úr a szabad véleménynyilvánításhoz és helyszínválasztáshoz való jogát bárkinek is korlátozná. 

Az ilyen nyomatékos minisztériumi iránymutatásokkal a továbbiakban nem kívánok foglalkozni. 

Amiért ma a sajtótájékoztatót tartjuk, az egy olyan ügy, amiben szeretnénk a roma holokauszt emlékezetpolitikájára 
felhívni a figyelmet, illetve beemelni, beépíteni a nemzettudatba. 

Egész Európában minden állam megemlékezik a zsidó holokausztról. Hozzáteszem, hogy teljes joggal és teljes 
mértékben egyetértünk ezen megemlékezésekkel. A nemzetállamok biztosítják az intézményesített megemlékezést és 
azok forrásait is. 

De említhetném ugyanezt Önöknek a malenkíj robot és a gulagra való elhurcolásról szóló megemlékezést, ahol az 
ártatlan áldozatokról intézményesített keretek között emlékezünk meg, teljes joggal. 

http://www.cigany-holokauszt.info/
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Vagy, ahogy az ’56-os hősökről megemlékezünk, hiszen ezek egy nemzet önbecsülését szolgálják. 

Ugyanakkor a Roma holokauszt Magyarországon a kormány mostoha gyermeke. Az egyetlen cigányok által létrehozott 
intézmény sem tudott fennmaradni, működni. 

Mi, mindent megtettünk annak érdekében, hogy méltó módon emlékezhessünk halott és meggyilkolt őseinkre. 

Hogy ehhez a kormány tudatosan nem adott támogatást, az túlmutat önmagán. Illetve, ha nem érzékelte ennek a 
súlyát az is túlmutat önmagán. Mindkettő üzenetét értjük. 

Nekünk nincs szégyenkezni valónk. Mi megtettük azt, amit előttünk még senki más. 

Mivel az RPT továbbra is kiemelten fontosnak tartja a roma holokauszt emlékezetpolitika magyarországi és külföldi 
ápolását, ezért olyan kezdeményezést tettünk, amire még nem volt példa sem itthon, sem külföldön. 

Az UNESCO által 1992-ben elindított Világemlékezet program keretében vezetett Világemlékezet jegyzékének 
kritériumrendszere szerint a Jegyzékbe olyan hiteles, egyedi és pótolhatatlan dokumentumok vehetők fel, amelyek 
globális, regionális vagy nemzeti jelentőségűek s egy adott időszakban a történelem menetére jelentős – akár pozitív, 
akár negatív – hatással voltak. 

A jegyzékbe vételre társadalmi szervezetek is tehetnek javaslatot, ezért a Roma Polgári Tömörülés a következő 
kezdeményezéssel élt: 

A Roma Polgári Tömörülés javasolta az UNESCO Világemlékezet Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottságának, hogy 
támogassa a Komáromi erődrendszerben 1944/1945-ben működtetett deportálási gyűjtőközpont tevékenységével, az 
ott raboskodott foglyokkal és az onnan koncentrációs táborokba hurcolt cigány születésű magyar állampolgárokkal 
kapcsolatos dokumentumegyüttes felvételét az UNESCO Világemlékezet jegyzékébe. 

A komáromi erődrendszerben történtekről a különböző levéltárakban, múzeumokban őrzött dokumentumok a 
magyarországi cigány holokauszt legfontosabb, de nemzetközileg is jelentős, pótolhatatlan forrásértékei. A 
Világemlékezet jegyzékébe vételük nemcsak védelmüket szolgálná, hanem a cigány holokauszt tényének az egyes 
tagállamok nemzeti tudatába, emlékezetpolitikájába történő beemelését, beépítését is. Jelentősen hozzájárulna a 
világszerte diaszpórában élő cigányság közös történelem- és önazonosságtudatához, s ösztönzően hatna a roma 
holokausztkutatásra is. 

A Roma Polgári Tömörülés mindezek figyelembe vételével tette meg javaslatát, amelyhez a Bizottság valamennyi 
tagjának személyes támogatását kérte. 

A sajtótájékoztatót követően a Cigány Holokauszt Központ szakmai beszámolóját át kívánom önöknek adni. Ezt a 
beszámolót szeretném átadni Miniszter Úrnak is, azzal a gyászszalaggal együtt, amely a 2017. január 27-i bezárásunkat 
jelképezi. 

Szeretném, hogy ha a Miniszter Urat a gyászszalag emlékeztetné arra, hogy a Magyarországon és Európában is 
egyedülálló kezdeményezés milyen fontos mérföldkő volt közösségünk életében. Ha rátekint erre a szalagra, érezze a 
cigány közösség keservét és fájdalmát, amit a Cigány Holokauszt Központ elvesztésével mi is érzünk nap, mint nap. 

 


