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„Munkalehet�ség nélkül 
minden er�feszítésünk 

csepp a tengerben”
(Csóka János Pállal Váradi Krisztina beszélget)

Az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat 

megalakulásától Csóka János Pál az önkor-

mányzat elnöke. Négy választási ciklust tud-

hat maga mögött úgy, hogy a Csóka vezette 

szervezet sorra elnyeri mind az öt képvisel�i 

mandátumot. A  nagyobb települések között 

ritka a választók ilyen töretlen bizalma a kép-

visel�-testület egészét illet�en. 2002 és 2006 

között az Újpesti Közgy�lés tagjai sorába is 

beválasztották. A  Kisebbségi Önkormányzat 

több mint száz kulturális programot szervezett, ezért a munkáért Csóka János Pál 

2001-ben Szárnyas Oltár Díjat, 2003-ban Tolerancia Díjat, 2010-ben Újpest gyer-

mekeiért Díjat kapott.

– Hol született?

– 1953. május ötödikén szület-

tem az Újpesti Szül�otthonban. Édes-

apám, Csóka Károly 1903-ban, ze-

nész családban látta meg a nap-

világot. �  nagyb�g�s volt a háború 

el�tt, aztán szegkovácsként dolgozott 

a Fóti úton m�köd� cigány ktsz-ben. 

Édesanyám, Balog Katalin kovács és 

zenész családban született 1917-ben. 

Testvéreim József, Károly, Gyula és a 

két öcsém, Géza és Antal, akik között 

tizenöt perc különbség van, ikrek. 

A  családunk nagyságát mégsem így 

értem, mert a közvetlen rokonsá-

gunkban van a szintén újpesti Balog 

és Farkas család. Így unokatestvérb�l 

kijutott nekem b�ven: n�vérek, hú-

gok, bátyáim és öccseim is, összesen 

hetvenhat f�. Laktunk a Liszt Ferenc 

utca 14-ben, a Nyár utcában egy ki-

szuperált üzlethelyiségben, a Mártírok 

útján és a Deák utcában.

– Civilben mit dolgozik?

– Szállítómunkás vagyok. Testvé-

reimmel egy vállalkozásban nehézgé-

peket, kasszákat fuvarozok. Több ál-

landó munkánk között megrendel�nk 

a Nemzeti Bank is.

– Hogyan választotta ezt a foglal-

kozást?

– Kicsi gyerekként láttam, hogy 

pakolnak meg egy szekeret Újpes-

ten. Egy gépet húztak fel két pallón 

a lovak segítségével. Mozgatták a 

több száz kilós gépet, hárman. Le-

ny�gözött, hogy az ember az eszével, 

tapasztalatával nehéz tárgyakat meg 

tud emelni. Amit csak er�b�l fi zikai-

lag lehetetlen megoldani. De nem itt 

kezdtem, hanem az újpesti Gyapjú-

szöv�ben tizennégy évesen egy évig, 

majd a Szegkovács ktsz-ben voltam 

két évet apámékkal. Tizenhét voltam, 

amikor Gyuszi bátyám a F�SPED-hez 

hívott. Ott dolgoztam a rendszerváltá-
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sig. Urbán László tanított meg azokra 

a fortélyokra, amikkel ezt a mun-

kát eredményesen el lehet végezni. 

A  kötözési technikákat, a csörl�zést, 

mindent. Nyomdagépeket, kemencé-

ket, páncélszekrényeket, köt�gépeket 

szállítottunk.

– Az olajemel� és a kisebb daruk 

megjelenése nem jelentett konku-

renciát?

– Nem, mert nem minden oldható 

meg gépekkel. A  gyárban, vagy pél-

dául a pályaudvaron feltehetik a te-

herautóra daruval a szerkezetet, meg 

ugyanígy le is vehetik, de egyáltalán 

nem biztos, hogy a végleges helyére 

így bevihet�. Képzelj el egy kisebb 

m�helyt, ahol az ajtón nem fér be a 

daru vagy emel�, esetleg lépcs�n kell 

felvinni. Ilyen helyzetben csak embe-

ri er�vel lehet dolgozni. Megnézzük, 

hogyan tudunk hozzáférni, hol van a 

tárgy balansza. Mindenki megkapja a 

feladatát, vagy gurtnival, vagy csúsz-

tatva, vagy vegyes technikával helyé-

re kell tudni rakni. Ha felborul, akár 

súlyos törésbe, vagy ne add Isten, 

emberéletbe is kerülhet. A  brigádon 

belül meg kell lennie a bizalomnak, 

hogy jól m�ködjön, mert aki alul 

emel, annak bíznia kell a fölül húzó 

vagy támasztó társaiban. Így érthet�, 

hogy a testvéreimmel dolgozom.

– Hogy jött el a vállalattól?

– A  rendszerváltás els� vállalati 

leépítésével eljött a csapatom. Egy 

harmincf�s listát kellett volna összeál-

lítanom, hogy ki kerüljön leépítés alá. 

Magamat és a saját brigádomat írtam 

fel erre a listára, mert úgy gondoltam, 

hogy mások balsorsáról nincs jogom 

dönteni. Mi voltunk a legeredménye-

sebbek, mi jöttünk el a leghamarabb. 

Végkielégítésünket is húzták-halasz-

tották, pedig mindegyikünk több mint 

harminc évet keményen ledolgozott. 

Nagy nehezen adtak egy tízéves ZIL 

teherautót kárpótlásul. Ezt kaptuk a 

vállalattól az elmaradt pénz helyett. 

Megcsináltuk a saját kis cégünket, és 

szerencsénkre másnap már volt meg-

rendelésünk. Azóta így dolgozunk.

– Család?

– Van egy lányom és egy fi am, aki 

közgazdasági technikumba jár. Na-

gyon büszke vagyok rájuk, Szilvia lá-

nyom csodálatos unokával, Ferikével 

ajándékozta meg a családot. Krisztián 

fi am pedig a családból els�ként ta-

nult tovább. Ez a legnagyobb öröm 

számomra.

– Hogyan került a közéletbe?

– A F�SPED-en keresztül KISZ-ve-

zet� lettem. Táborokat, továbbkép-

zéseket szerveztünk. Megérintett a 

politika is. Estin befejeztem a nyolc 

osztályt és leérettségiztem. Amikor 

volt rá lehet�ségem, bekéredzkedtem 

egyetemi el�adásokat hallgatni.

– Az els� kisebbségi önkormány-

zati választáson milyen indíttatásból 

vett részt?

– A kisebbségi törvény elfogadása 

után megkeresett Tóth József, hogy 

vállaljam el a kisebbségi önkormány-

zat vezetését. Második megkeresésre 

mondtam igent. Giczy Béla lett az el-

nökhelyettes, aki a Langlet Valdemár 

Általános Iskola igazgatójaként dol-

gozott. Vele és képvisel�társaimmal 

fogalmaztuk meg azt, hogy munkánk-

ban az oktatásra helyezzük a hang-

súlyt. Ez a terület, ahol a legtöbbet 

lehet és kell tenni. Mind a mai napig 

óriási a lemaradás. A  fi atal feln�ttek 

részére, akik valamilyen oknál fogva 

nem fejezték be az általános iskolát, 

megteremtettük a lehet�ségét annak, 

hogy pótolhassák lemaradásukat. 

A  kisebbségi önkormányzat adta a 

helyiséget és a tanulók megszervezé-

sét, a Langlet a tanárokat biztosítot-

ta. Kevés lemorzsolódás és sok-sok 

sikerélményünk volt. A cigány kultúra 
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bemutatása és népszer�sítése a má-

sik feladatunk. Világhír� zenem�vé-

szeknek és fest�m�vészeknek sikerült 

koncerteket és kiállításokat rendez-

nünk. Az elmúlt tizenkét évben meg-

fordult Újpesten a cigány értelmiség 

és m�vészvilág színe-java. A  kisebb-

ségi önkormányzatokat a törvényal-

kotó a kultúra ápolása céljából hozta 

létre. Az összes nemzetiségt�l eltér�, 

hogy szociális problémákkal is kell 

foglalkoznunk. Szociális segít�irodát 

m�ködtetünk Rozner László úrral, aki 

társadalmi munkában segíti a rászo-

rulókat. Minden évben meg tudjuk 

szervezni a nyári táborunkat, ahová 

halmozottan hátrányos helyzet� kis-

gyermekeket viszünk el. Olyanokat, 

akiknek esélyük sincs arra, hogy a 

családjuk elvigye vagy befi zesse �ket 

egy táborba. Itt csak és kizárólag a rá-

szorultság elve alapján döntünk, nem 

a származás a feltétel. Vegyes nyara-

lás, cigányok és magyarok együtt.

– Az Újpest Gyermekeiért Díj mél-

tatásában elhangzott a táborok szer-

vezésében végzett munkája…

– Igen. Erre vagyok a legbüsz-

kébb. Tizenhat éve szervezzük a nyári 

táborokat, Soltvadkerten, Balatonon, 

Katalinpusztán. Számos – mára fel-

n�tt – régi diákkal találkozom, akik-

nek ez a lehet�ség volt életük egyet-

len nyaralása. Megismernek az utcán, 

és az a szeretet, ahogy felelevenítik a 

régi tábori élményeket – mindenért 

kárpótol. Magyarországon el�ször ná-

lunk készült el a cigányság helytör-

téneti kutatása, amely mélységében 

tárta fel az újpesti cigányság történe-

tét. Ennek hatására több településen 

indult meg hasonló munka. Molnár 

István Gábor barátom, aki a gy�jt�-

munkát kitalálta, májusban kiállított 

egy archív fotóválogatást az Újpesti 

Polgár Centrumban.

– Cigányok és magyarok együtt. 

Milyennek látja a mai viszonyokat?

– Elképeszt� dolgok történnek. 

Talán a háború el�tt volt ilyen vagy 

ehhez hasonló állapot az országban. 

Államalkotó kisebbség vagyunk, az 

egyedüli, aki nem titkolhatja, mond-

juk a munkaadó el�tt, a származását. 

Az el�ítéletek a gazdaság és a szociá-

lis helyzet romlásával egyenes arány-

ban növekednek. A politikai széls�sé-

gek pedig kollektív b�nösséget em-

legetnek, akárcsak a háború el�tt. 

Az Állami Számvev�szék vizsgálata 

alapján több milliárdot fordít az állam 

a romák felzárkóztatására. A felhábo-

rító az, hogy hol vannak ezek a pén-

zek? Nem is érkeznek meg a bajba 

jutott közösségekhez. Ha az Újpesti 

Roma Önkormányzatból indulunk ki, 

még egyetlenegy munkahelyteremt� 

programot sem sikerült elnyernünk. 

Több ezer oldalt megírtunk különbö-

z� pályázatokra, hiába. Képvisel�tár-

saimmal együtt nem veszünk fel tisz-

teletdíjat, sem egyéb költségtérítést. 

Mindenki társadalmi munkában dol-

gozik, a szabad idejét szenteli a kö-

zösségnek. Többen példaként említik 

a munkánkat, ett�l függetlenül nem 

jutunk pályázati forrásokhoz. Pedig 

Újpesten is jócskán elkelne a segít-

ség. Munkalehet�ség nélkül minden 

er�feszítésünk csepp a tengerben.


