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„Egy nap az unokáink múzeumba mennek majd, 

hogy lássák, milyen volt a szegénység.” 
(Muhammad Yunus) 

 
 

 

KIVONAT 

A mai roma politikának nem siránkoznia kellene, hanem fel kellene lépnie. Bizonyára a roma 

kérdés még több generáció munkáját fogja megkövetelni. Úgy gondoljuk, hogy a forint 

milliárdokat felőrlő CÖK-ok ideje lejárt, a rendszerváltás óta nem sok mindent tudtak 

felmutatni. Szerencsére egyre több roma származású politikust, közszereplőt, tudományosan 

elismert embert ismerhettünk meg az elmúlt évtizedekben, akik felvállalva egyfajta aktivista 

szerepet nagyban lendítettek a cigányság jelenlegi helyzetén. Ilyen szereplőként robban be a 

köztudatba a köcsögmentesítő cserdi polgármester Bogdán László is, aki helyi fiatalokat visz 

a börtönbe elrettentés céljából, miközben a társadalom egy része háborog ezen, és homofób 

diskurzusokban vergődik. Ugyanez az innovatív polgármester a kreatívan kiaknázott 

közmunkával megszünteti a szegénységet a falujában, azzal, hogy helyi „biogazdaságot” hoz 

létre. Mára már a kis falu odáig fejlődött, hogy évente több tonna ingyen zöldséget 

adományoznak a rászorulóknak, azzal a célzattal, hogy leépítsék a romákról kialakult negatív 

sztereotípiákat. 

 

 

Kulcsszavak: innováció, társadalmi innováció, vidékfejlesztés, local hero, roma etnikum, 

közfoglalkoztatás, változásmenedzsment 
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ELŐSZÓ 

„Nehezen nyílok meg a magándolgaimban, mert az ügy a fontos, amit képviselek. Meg hát ki 

vagyok én? Fél analfabéta cigánygyerek, aki próbál a világban ellavírozni.” (HVG, 2014) – 

mondja magáról Bogdán László Cserdi község polgármestere egy interjúban. 

Esettanulmányunk témájaként a Baranya megyei, 70%-ban cigányok lakta kisközséget, 

Cserdit választottuk.  

De miért pont a számunkra az ország másik felében lévő Cserdi mellett döntöttünk? 

Mindez több okra vezethető vissza. Az elmúlt években futótűzként robbant be a médiába 

Bogdán László személye, akinek provokatív beszédstílusa és karizmatikus személyisége rám 

is nagy hatással bírt. Néhány éve egy egyetemistáknak tartott előadásán volt szerencsém 

személyesen is találkozni vele Szegeden, és roma származású egyetemi hallgatóként 

különösen tetszett, hogy nem csak kér és kritizál, mint a legtöbb roma származású politikus, 

hanem mindig tettre kész és rengeteget tesz is elsősorban a saját közösségéért, Cserdi 

lakosaiért.  

A 2006 óta hivatalban lévő polgármester olyan egyedi alternatív programokat 

dolgozott ki és valósított meg, amit korábban még soha senki. Ilyen volt többek között a nagy 

kritikákat kapó „köcsögmentesítés” nevű börtönlátogatási projektje, vagy a kőkorszaki, 

cigányokról szóló sztereotípiákat lebontó „piros zsiga” akció, vagy ugyanígy említhetném a 

forradalmi ötletként indult cigány skanzen építési tervét is. Mindezekről bővebben is lesz még 

szó az esettanulmány során, amit két hallgató társammal Fleisz Balázsal és Demsa Andreával 

készítettünk el. 

Bogdán László személye nagyon rövid időn belül nemzetközi elismerésre tett szert, 

mindezt annak köszönhetően, hogy ő a pozitív diszkrimináció helyett valódi teljesítményeket 

követelt a cigányoktól, mindezt főként annak érdekében, hogy javítson a cigány-magyar 

együttélésen, hogy az emberek ne legyenek inaktívak, bűnözők, maguk termeljék meg az 

alapvető élelmiszereket ezzel új pillérekre helyezve a község lakosainak életét. Bogdán 

László a mai napig is megosztó közmunka programot próbálta értékteremtő munkává tenni, 

ami a mai napig is a leghangsúlyosabb foglalkoztatási lehetősége a falunak.  

A szociális földprogram keretében másfél év alatt több mint 50 ha földet tudtak 

vásárolni, ahol a mai napig biozöldség és -gyümölcstermesztés folyik. A korábbi 98%-os 

munkanélküliséget 3%-ra csökkentette, sikeresen visszaszorította a bűnözést, a korábbi 

években több száz bűncselekményhez képest, ma már éves szinten 3-4 bűneset fordul elő. 
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Ezen felül sikerült rendezni a falu adósságát, ma már Cserdinek balatoni nyaralója is van, 

ahová a „legérdemesebb” dolgozókat és családjukat küldik el nyaralni.  

A falu korábbi súlyos problémája az éhezés is megoldódni látszik, ugyanis ma már 

több tonna élelmiszert termesztenek, és nem ők szorulnak adományra, hanem ők adnak.  

A polgármester különös hangsúlyt fektet a helyi gyermekek oktatására. A jó tanulók 

év végén 50 000 Ft-os pénzjutalomban részesülnek. Nem titkolt célja az, hogy megerősítse az 

értelmiségi cigány középréteget, hogy itthon is érdemi párbeszéd indulhasson a cigány és a 

nem cigány magyarok között. Bogdán szerint a magyarországi cigányság egyik legfőbb 

problémája, hogy még mindig nincs egy erős értelmiségi középrétege. 

Egyetértően azt gondoljuk, hogy a cigányság a rendszerváltás egyik legnagyobb 

vesztese volt. Sokan közülük, még azóta sem tudtak talpra állni. Cserdin egy példátlan 

folyamat kezdődött el néhány évvel ezelőtt a településen, amely nem csak a cigányság 

számára hozott gondolkodásmódbeli változást, hanem a többségi nem roma társadalom 

számára is, amely reményeink szerint nagyobb szintre is képes lesz kiterjedni. 

 

          Dobrea Alex 
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TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ 
 
A klasszikus schumpeteri értelmezése szerint az innovációk két legfőbb tulajdonsága: új 

elképzelés, ötlet és a megvalósultság. Az innováció mindig kézen fogva jár a fejlődés 

tényével, és ez csak a már említett két fő tulajdonság létével együtt történhet meg. A fejezet 

címének mégsem a klasszikus innovációs típusok (új termékek, új eljárások, új piacok, új 

erőforrások, új szervezet) valamelyikét adtunk, hanem az ezekkel összefüggésben álló, 

komplexebben megmutatkozó társadalmi innovációt.  

A társadalmi innováció gyökerei a múlt század végére tehetők, ahol a globalizálódó 

világban megnőtt tudáskényszer, a jelenlévő társadalmi problémák felerősödése, az 

elhanyagolt területiség illetve a fenntarthatóság paradigmaváltást eredményeztek. Mivel a 

kormányzati szektor rugalmatlan és nem képes reagálni időben minden újonnan felmerülő 

igényre és változásra (gazdasági, társadalmi), ezért ez a civil szektort cselekvésre sarkallja az 

egyre inkább diverzifikáltabb szükségleteik kielégítése érdekében (G. Fekete, 2013). A 

társadalmi innováció a gazdaság működésébe a társadalmi erőforrások bevonását (társadalmi 

tőke, hálózatok, társadalmi részvétel, önkéntesség, szabad felhasználású szellemi termékek, 

helyi tudás) jelenti (G. Fekete, 2014). Ez kulcsfontosságú, hiszen a társadalmi innováció új 

igényeket akar kielégíteni és nem új piacokat teremteni. Olyan új együttműködési forma, 

amelyben új kapcsolatrendszerek és közösségek alakulnak (Szörényiné, 2014).  

A közösségek közül leghamarabb azok jutottak el a változtatás szükségességének 

felismeréséhez, ahol a legszegényebbek az emberek (G. Fekete, 2013). Az előbbiek kapcsán 

jutunk el az esettanulmányunkban vizsgált Cserdihez, egy a „leghátrányosabb helyzetű” 

jelzővel ellátott településből az elmúlt évek kitartó és fáradságos munkájának eredményeként 

mára „csak” hátrányos helyzetűvé vált településhez. A koncepció ugyanaz, az emberekben 

megváltozott valamiféle igény, amivel a szükségleteiket kielégítik, lokálisan és közösen 

tesznek a jobb életért, hiszen a múlt rávilágított arra, hogy másképpen nem tudnak előrelépést 

mutatni, amely nagyon komoly konfliktusokat eredményezett.  

A társadalmi erőforrások bevonása nem egy automatikus és egyszerű folyamat, hiszen 

a szereplői emberek, akik saját érzelmekkel, értékekkel, akarattal stb. bírnak. Ebben a 

feladatban hatalmas szerepe van a „helyi hősnek”. A helyi hősökre jellemző, hogy az adott 

településhez valamilyen formában kötődnek (ott születtek, ott élnek, stb.), hiszen így a 

közösség jobban be és el tudja fogadni az adott személyt, mivel érti a problémájukat, ismeri 

az emberek nagy részét személyesen is. A local hero az állami politikától és bürokráciától 

független, illetve ő egymaga vívja meg az előbb említett tényezőkkel való harcot. A 
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paternalizmus újfajta megnyilvánulásai a local hero-k. „Céljuk nem a saját 

profitmaximalizálás, hanem a közösség jólétének növelése.” (Illés, 2014). Cserdi esetében a 

local hero Bogdán László polgármester. Az ő hivatalba lépésétől kezdve beszélünk és beszél a 

média egésze „Cserdi csodáról”. Az ő központi szerepe, mint innovátor, 

megkérdőjelezhetetlen. Helybéli, ismeri a helyieket és a problémájukat, éles víziója van, hogy 

honnan hová kell fejlődni, és ehhez milyen lépések szükségesek. A közösség iránt elhivatott, 

bízik bennük, ezért a cserdiek is bíznak benne. Az egyik leglényegesebb része az egész cserdi 

fejlődésnek Bogdán személye, amelyet az esettanulmányunk során ki fogunk fejteni.  

A társadalmi innováció Cserdiben amellett, hogy gyökeresen megváltoztatta az 

emberek életét és megélhetését, egy olyan folyamatot indított el, amely a jövőre nézve 

kulcsfontosságú lehet. Mind a mostani, mind a felnövekvő nemzedékeknek, hiszen a 

folyamatok révén a leszakadt, generációk óta mélyszegénységben élő családok tagjai 

társadalmi szinten is javíthatnak helyzetükön. Ez pedig nem csak közvetlenül a megélhetésük 

biztosításán múlik, hanem azon is, hogy az embereknek új értékek lesznek fontosak, 

másképpen gondolkoznak bizonyos dolgokról, együtt tudnak működni a közös cél érdekében, 

ami a kormányzati politika háttérbe szorulását eredményezheti a mindennapi életükben, 

ezáltal öntevékenyek, önállóak lesznek. Felelősek magukért, a közösségükért és a 

környezetükért. 

 

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
 
Cserdi község a Szentlőrinci járás egyik települése, Baranya megyében a Dél-dunántúli 

régióban helyezkedik el. Polgármestere Bogdán László, immáron harmadik ciklusát tölti. A 

megyeszékhelyétől, Pécstől 24 km-re észak-nyugati irányban, Szentlőrinctől pedig 5 km-re, 

északra található (1. térkép). Vasúti közlekedéssel is elérhető a Budapest-Pécs útvonalon. 

Cserdi három utcából álló kisközség (1. kép), amelyből az egyik az ún. cigánysor. A 406 főt 

számláló község lakosságának a 2011-es népszámlálás során 40%-a vallotta magát roma 

származásúnak, a valóságban ez a szám 70% körül tendál.  
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1. térkép: Cserdi elhelyezkedése Magyarország térképén 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

1. kép: Cserdi felülnézeti képe 1 km-es magasságból 

 
Forrás: Google Earth, 2015 

 

Cserdi lakossága a rendszerváltozást követően néhány kisebb visszaeséstől eltekintve 

folyamatosan nőtt (1. táblázat), ami meglepő lehet, hiszen a magyarországi falvak legtöbb 

esetben folyamatos népességcsökkenést mutatnak.  
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1. táblázat: Cserdi lakosságának változása 1990-2014 között 

IDŐPONT LAKÓNÉPESSÉG (fő) 

2014. 01. 01. 406 

2010. 01. 01. 381 

2006. 01. 01. 363 

2002. 01. 01. 340 

1998. 01. 01. 346 

1994. 01. 01 286 

1990. 01. 01. 290 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 2. táblázat alapapján a demográfiai adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy Cserdiben a 

0-14 éves fiatalok, arányukban majdnem kétszer annyian képviseltetik magukat, a 60-69 éves, 

illetve a 70 éven felüli korosztály pedig bőven alatta van a Baranya megyei átlagnak. Mindezt 

az idős- (60 év felett) és fiatalkorú (14 év alatti) népesség arányából számolt öregedési index 

is alátámaszt. A mutató értéke Cserdi esetében 57%, miközben a Baranya megyei 170%. 

Eszerint a megyei adatok egy elöregedő társadalom képét mutatják, míg Cserdi helyi 

társadalma fiatalodik. Ez miért fontos? A magyar falvakban és az ország legtöbb településén a 

60 éven felüli korosztály többségben van a legfiatalabb korosztályhoz képest, komoly hosszú 

távú szociál- és gazdaságpolitikai problémákat előrevetítve. 

Az elmúlt években hatalmas arculati változáson is átesett a falu. A bizalom jeleként 

Bogdán L. leszereltette az önkormányzati épületről a rácsokat, lebontotta a kerítést, mivel 

nincs rá szükség. Feltevése beigazolódott, tényleg nem volt szükség kerítésre és rácsokra, 

senki nem tört be az önkormányzati épületbe. A rácsokat odaadományozta olyan helyekre, 

ahol szükség van rá, például állattartóknál.  
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2. táblázat: Cserdi és Baranya megye lakosságának korszerkezete (2011) 

Korcsoport 
Cserdi Baranya megye  

fő % fő % 

0-14 93 24,09 53 819 13,93 

15-39 140 36,27 13 0068 33,66 

40-59 100 25,91 11 0917 28,70 

60-69 30 7,77 45 141 11,68 

70 23 5,96 46 496 12,03 

∑ 386 100 38 6441 100 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok 

 
Nem rég még tombolt a düh, agresszió, mindennapi bűncselekmények voltak 

jellemzőek. Napjainkban ezeknek nyoma sincs, így megszűntek a társadalmi konfliktusok 

mind a cigány-magyar, mind a cigány-cigány szegmensekben. Ezt a békét jelképezi a Bogdán 

László által építtetett Barátság híd. Amely egyébként összeköti a település cigányok lakta 

részét a magyarok lakta részével. Ez a híd (2. kép) legjobb jelkép arra, hogy az embereket 

sikerült „összekötni” minden értelemben.  

 

2. kép: Cserdi fafaragású hídja 

 
Forrás: http://gpsgames.hu/jatek/pontkereses/2683/ 

 

Bogdán polgármestersége alatt épült konditerem a mozogni vágyóknak, 

önkormányzati vegyes és zöldséges bolt, amik előtte nem voltak a községben, így nem kellett 

átjárni a szomszédos faluba élelmiszerért. Mindezeket saját önerőből, és kétkezi munkával 
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sikerült létrehozni. A felújításokat és az eszközöket papír, hulladék, illetve fém gyűjtéséből 

származó bevételekből finanszírozták. A kocsmát első intézkedései között bezáratta, helyette 

csapatépítő tréninggel korszerűsített. Épült még játszótér, cigányholokauszt-emlékfal (4. kép), 

amely a mai generációk tiszteletadása a második világháború során a komáromi-erdőbe 

elhurcolt cigányok felé. 

 

4. kép: Holokauszt-emlékfal Cserdiben 

 
Forrás: http://www.geocaching.hu/images.geo?id=58787&group=4620&table=cache_images 

 

Bogdán az évek során a község házainak arculatára, és komfortjára is adott. Mára 

több, mint 50 ház lett felújítva, kifestve, és több mint 20 házba fürdőszobát is építettek, ahol 

eddig csak lavór volt. Ennek célja, hogy a szegény körülmények között élő emberek ne 

romos, omladozó házakban éljenek, hanem, hogy végre megtapasztaljanak egy 21. századi 

posztmodern mintát. Emellett a korábbi időszakban Cserdi rossz hírrel bírt a környező 

településeken, ezért úgy gondolta, hogy az effajta arculatváltás, amely emeli a falu esztétikai 

képét, kezdeményezheti a bizalom kialakulását a Cserdin át, illetve odautazó emberekben. 

Bogdán elérte, hogy ma már nem elmenekülnek a „magyarok” Cserdiből, hanem kezdenek 

visszaköltözni oda. 
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ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 
 
FOGLALKOZTATÁS CSERDIBEN 

 
A közmunka program napjainkban az egyik legtöbbet alkalmazott és kritizált szociálpolitikai 

eszköz. Rengeteg vita övezi, hogy az esély vagy veszély az aktív, munkanélküli emberek 

számára. A közmunka program célja, hogy a munkanélküli embereket visszavezesse a munka 

világába. Azonban az a jellemző, hogy a közmunka után az emberek vagy munkanélküliek 

lesznek, vagy ismét közmunkások. Az viszont kétségtelen, hogy az elmaradott térségekben, 

illetve kistelepüléseken sokszor ez az egyetlen foglalkoztatási lehetőség. A lakosság fejében 

legtöbbször az a kép él, hogy a közmunkások haszontalanok, nem csinálnak semmit, és csak 

az államon élősködnek.  A közmunka programhoz köthető negatív sztereotípiák közé tartozik 

az az elképzelés, mely szerint nincs valódi, kézzel fogható eredménye a közmunkások 

tevékenységének. Emellett sokszor a közmunkásnak is megalázó lehet a programban való 

részvétel a fent említett sztereotípiák miatt. A munkások morálját az is csökkenti, hogy a 

fizetés, amit kapnak a munkájukért, jóval kevesebb, mint a minimálbér, emiatt sokszor olyan 

komoly döntési kényszerben vannak az emberek, mint: vagy számlákat fizetik ki, vagy 

esznek.  

A valóság azonban a közmunkával kapcsolatban, hogy legtöbbször a polgármester 

kreativitásán múlik, hogy a munka produktív lesz, vagy látszólagos. Ezt a lehetőséget ragadta 

meg és közelítette meg nagyon jól Bogdán László is. A polgármester a termelő, érték- és 

közösségteremtő munkarendszert tudott létrehozni Cserdiben. Ahol az emberek felelősséget 

tudnak vállalni a saját munkájukért, mivel azonosulni tudnak Bogdán elképzelésével. 

5. kép: „Közmunkások” Cserdiben 

 

Forrás: http://nol.hu/data/cikk/1/52/0/51/cikk_1520051/140505-Cserdi-Kozmunka-MSJ-08.jpg 
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A probléma az, hogy a köztudatban összeállt egy olyan maszlag, hogy a közmunkás az 

ingyenélő, annak munkája nem értékes, és nem védik meg azokat, akik közmunkások. „Én 

kimondottan szeretem a közmunkát és a hozadékát is. Az embereknek is folyamatosan azt 

próbálom átadni, hogy örüljünk, hogy van, és becsüljük meg magunkat.” (Mandiner, 2015). 

„Szeretem a közmunkát. Jó dolognak tartom. Nem azért, mert integrál, mert 

visszavezet a munka világába – ezeket a mondatokat én értelmezni sem tudom –, hanem mert 

általa felmerül az emberekben az igény, hogy ne a segélyekre várjon. Mi vagyunk a szociális 

háló Darnyi Tamásai: órákig állunk sorba pár forintért, aztán megsértődünk, mikor kiderül, 

hogy nem elég semmire (…)” (Neményi, 2015, 24.hu) – mondja Bogdán. A közmunka 

programban résztvevők Cserdiben főként mezőgazdasági tevékenységeket végeznek (5-6. 

kép). Az önkormányzat 1000 m2 fóliasátor építésére adott be pályázatot, amely elnyerése után 

Bogdán László állítása szerint a YouTube nevű közösségi videó megosztó portálról tanulták 

meg, hogyan kell megépíteni azokat. A ma már fél hektárosra nőtt fóliasátrak a volt 

cigánytelep helyén épültek, ahol az elhagyatott házakat ledózeroltatták, átadva a terepet a 

mezőgazdaságnak.  

 

6. kép: Bogdán cigányság köré épített sztereotípiák lerombolását tartja a legfontosabb 

feladatnának 

 
Forrás: http://www.sajto-foto.hu/hu/2013/kepek/kallai-marton-fotoi/cserdi_9 

 

A sátrakban évszakokon és szezonalitáson túlívelő paprika, paradicsom, hagyma és 

uborkatermesztés zajlik, így az emberek egész évben termelő munkát tudnak végezni, és 

mindamellett, hogy nem kell pénzt költeniük ezekre a zöldségekre, de a felesleget több piaci 

szegmensen értékesítik (7. kép) (pl.: éttermekben, Pécsi piacon, élményközpontnak, más 
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településeknek stb.), amely bevételt hoz Cserdinek. Érdekesség, hogy a Pécsi piacon Bogdán 

két analfabéta cigányembert küldött termékeket árulni, akik csak számolni tudtak. A 

törzsvásárlók nagyon elégetettek, örömmel vásárolnak cserdi termékeket, és a visszajelzések 

alapján nagyon kedves, segítőkész és precíz kiszolgálásban részesülnek. 

 

7. kép: Bogdán László a község csodaszép termékeivel  

 
Forrás: http://www.letelegramme.fr/monde/hongrie-le-maire-rom-arrache-son-village-a-la-misere-09-09-2014-

10330788.php 

 

A sátrak mellett szabadföldön krumplit és vöröshagymát is termesztenek. A környék 

egyik nagy mezőgazdasági vállalatával megegyezve a cserdiek bérmunka keretében 1 200 

hektár földet kapáltak meg. A bérmunkások között közmunkaprogramban résztvevők, diákok 

és nyugdíjasok is részt vettek. Cserdi 40 hektárra vett fel földalapú támogatást, amelyen 

fakitermelést, állattartást (magnalica) végeznek. Ennek célja, hogy legyen saját faforrásuk és 

az embereknek ne kelljen lopni más erdőkből, mivel nincs pénzük fát vásárolni. De vásároltak 

még 53 hektár legelőt, amelyet közmunkásokkal rendbe szedtek és a szarvasmarhákat tartanak 

majd rajta.  

Bogdán szerint nem az a legnagyobb dolog, hogy „megtanultak” dolgozni az emberek, 

és nem is az, hogy az értékesítések révén 14 millió forint profitjuk volt, hanem az, hogy 

minden nap hajnali 4-kor találkoztak, és együtt mentek dolgozni a földekre. 

Szegeden hallgatott előadása kapcsán olyan újszerű és merész ötletet fogalmazott meg 

Bogdán, miszerint a Cserdiben termesztett zöldségekből és némi beruházással büfét nyitnának 

Pécsett, amelyben cigány lecsót és cigány hamburgert, azaz „Romburgert” árulnának. Ez 

annyiban más, mint a hagyományos hamburger, hogy az összetevők „cigányosan-lecsósan” 

kerülnek a zsemlébe, illetve mennyiségre is több kerülne egy-egy adagba.   
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A Cserdiben alkalmazott közmunka tehát valóban esély, hiszen e nélkül az emberek 

90%-a munkanélküli lenne. Emellett valóban produktív, köszönhetően a bio 

növénytermesztésnek, amelyet saját felhasználás mellett értékesítenek és adományoznak is 

belőle. De a legfontosabb nem az, hogy az embereknek van munkájuk, hanem az hogy valódi 

közösségként működnek együtt, azonosulni tudnak a polgármester által elképzelt célokkal, 

felelősséget tudnak vállalni a saját munkájukért, megtanulták, hogy amennyit beleraknak a 

földbe, azt ki is kell venni. Ez mind-mind verejtékes, kemény munkával jött létre Cserdiben. 

 

KÖCSÖGMENTESÍTÉS 1. 
 

Mindenekelőtt úgy gondoljuk, hogy néhány adattal és gondolattal be kell mutassuk a falu 

előzményeit, ami még a 2006-ban polgármesterré vált Bogdán László előtt történt. 2006 előtt 

az alig 400 fős településen és környékén több, mint 900 (!) bűnelkövetés volt egy évben, ez 

ma már 10-es nagyságban mérhető, tehát a bűnözés szinte teljesen megszűnt. Bogdán Lászlót 

az a nagy port kavart tragédia sarkallta a program megalkotására, amikor is Bándy Katát Pécs 

városában brutálisan meggyilkolták, és kiderült az elkövetőről, hogy cigány származású. Ez a 

szörnyű rémtett Bogdán véleménye szerint nem csak, hogy önmagában is elítélendő, de 

fokozhatta a nem cigány többségi társadalom gondolkodásmódját roma származásúakkal 

szemben, főként, hogy Cserdi község Pécstől nem messze található. Akkori nyilatkozataiban 

többször megemlítette például a Marian Cozma és az olaszliszkai botrányt is, amelyek 

egyébként a média által is fel voltak kapva, erősítve a többségi társadalom cigánysággal 

kapcsolatos negatív sztereotípiáit. Egy ilyen tragédia által született meg a gondolat a 

polgármester fejében, hogy prevenciós célzattal megszervezze az ún. „köcsögmentesítő 

napokat”, aminek fő célja az elrettentés volt. Véleménye szerint a cigányság átlépte a nem 

cigány társadalom ingerküszöbét, az olyan bűntettekkel, amelyben a bűnös cigány 

származású, ezáltal a média előszeretettel szereti kiemelni ezeket az eseményeket. A 

„köcsögmentesítés” nevet ő maga adta a programnak provokatív, figyelemfelkeltő célzattal, 

hogy az esemény nagyobb médiafigyelmet kapjon. Fontos megjegyezni, és ő maga is többször 

elmondta, hogy a program neve nem a homoszexuális embertársait célozza meg, hanem a 

„köcsög” szó, mint megalázott, megerőszakolt jelentéssel is bír. Több riporter és újságíró és 

civil szervezet is bírálta a polgármestert a program nevének szóválasztásáért, mire ő általában 

így felelt: „Miért, a ribancroller jobb lenne?” (Fülöp, 2013, Dunántúli Napló). 

Bogdán László polgármester két szóval jellemzi a programot: „recept és diagnózis”. 

Elmondása szerint tehát a bűnözés megelőzésére alapított programot azok az esetek ihlették, 
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amelyek roma elkövetőkhöz köthetők, és éppen ezek azok a bűncselekmények, amelyek 

kapcsán a legtöbbször napirendre került a szélsőjobboldalhoz és különböző rasszista 

sajtóorgánumokhoz köthető „cigánybűnözés” kifejezése. Magyarán a „recept” saját ötlet, a 

„diagnózis” tekintetében azonban a falu cigány vezetője a cigánybűnözés rasszista közhelyet 

elítéli, viszont azt mondja, hogy vannak cigány elkövetők. A község első embere szentül 

hiszi, hogy egy kemény helyzetben kemény szavakat kell használni, a köntörfalazással 

semmit nem érünk. Ő maga is cigánytelepen nőtt fel, ahol gyerekként azokat tartották nagyra, 

akik már ültek börtönben. Akkoriban, ahogy mesélte, ha egy családból valaki „hűvösön” volt, 

azon nem botránkozott meg senki, a fejekben úgy élt ez, mintha a világ legtermészetesebb 

dolga lenne, mi több egyfajta követendő tradíció. Ezen szeretett volna változtatni, hogy a 

mostani generációk már ne ilyen világképet lebegtessenek a szemük előtt, ahol egy 

börtönviselt ember nagyobbra van tartva a tisztességes társainál. Tehát a cél, hogy az emberek 

ne bűnözzenek, és ne legyenek „köcsögök”. A köcsögmentesítő programot helyi lakosokkal 

együtt gondolta ki, amelynek lényege, hogy a lakosság egy részét, főként „gyerekeket”(18+) 

és fiatal szülőket elvigyen a pécsi börtönbe. Ezt megelőzte a napokig tartó előadássorozat, 

amelyen a polgármester mellett, egy lelkész is előadást tartott a fiataloknak. A polgármester 

így fogalmaz a látogatással kapcsolatban: „Amikor a börtönben jártunk a fiatalokkal, akkor 

egy csapat fekete cigánnyal mentem be, és egy csapat fehérrel jöttem ki. A fiatalok egytől 

egyig halálsápadtak voltak, úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy őket sikerült a jó útra 

téríteni.” (Fülöp, 2013, Dunántúli Napló). 

A látogatás nem titkolt célja volt a direkt elrettentés, így az ifjak megtanulnak „3-ig 

számolni” mielőtt meggondolatlanul cselekednek valamit, a szülők pedig olyan neveltetésben 

részesítik utódaikat, amely megóvja őket a bűnözéstől és a börtönbe kerüléstől. A börtönben a 

parancsnok tartott előadást kifejtve a börtöntársadalom mibenlétét és az ott tapasztalt 

eseményeket. A köcsögmentesítési program nem csak a börtönlátogatásokról szólt. Mivel a 

bűncselekmények legnagyobb része addig betörés és lopás volt, ezt kiküszöbölve Bogdán 

munkahelyteremtő akciókat kezdeményezett. A társadalom nagy részében az a kép él, hogy 

bizonyos bűncselekményeket csak cigányok követnek el. Ez nyílván így nem igaz. A 

valóságban bizonyos bűncselekményeket szegények követnek el, a marginális társadalmi 

státuszukból kifolyólag, és ezek a társadalom peremén élő emberek nagy arányban cigányok. 

Így volt ez Cserdiben is. Az addig több mint 90%-os munkanélküliség kevesebb, mint 5%-ra 

csökkent le a kezdeményezései révén. Mivel ma már az embereknek van munkájuk, jobban 

meg tudtak élni, visszaszorult a bűnözés, és ez teljesen alátámasztotta Bogdán vízióját a 

bűnözés és megélhetés aspektusában, azaz, hogy nem a bőrszín, hanem a pénztelenség idézte 
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elő a számos bűncselekményt. Első nagy volumenű programja sikeresnek bizonyult, hiszen 

visszaszorult a bűnelkövetések száma, elmondhatjuk tehát, hogy az emberek elrettentek a 

börtönben látottaktól és a munkahely teremtő programok is sikeresek voltak.  

 

KÖCSÖGMENTESÍTÉS 2. 
 

A „köcsögmentesítés 1.” arról szólt, hogy cigány szülőket, illetve 18. évüket betöltött 

fiatalokat vitt el börtönlátogatásra Bogdán László elrettentés céljából. A többeket megosztó 

nevű Köcsögmentesítő projektet továbbvéve a Köcsögmentesítés 2-ben, ezúttal főként iskolás 

lányokra koncentrálva a Pécsi Tudományegyetem látogatására invitálta a helyi fiatalokat. 

Ismételten jól alkalmazva az ún. változásmenedzsment megoldásait. Köztudottan nagy 

szívügye Bogdán Lászlónak a fiatalok jövőképformálása, mivel szerinte a cigányság egyik 

legsúlyosabb problémája az, hogy nincs erős értelmiségi középrétege, aki kiváltképpen tudná 

képviselni a cigányságot Magyarországon.   

A program célja az volt, hogy inspirálja a fiatalokat a továbbtanulásra és egy stabilabb 

jövőkép kialakítására, amelyben ők maguk is a felsőoktatás részei. Ez miért fontos? Országos 

szinten a cigány emberek csupán 1%-a rendelkezik felsőoktatási végzettséggel, és ez lenne az 

egyik kiút a cigányság társadalmi szintű felemelkedéséhez és a nem cigány társadalommal 

való békés együttműködéshez. A  fiatalokat arra ösztönzi, hogy túl lehet lépni a közmunkán, 

vagy a munkanélküliségen, hiszen magasabb végzettséggel rendelkezőként sokkal nagyobb 

eséllyel fognak majd indulni a munkaerőpiacon és példaként állhatnak társaik elé, akikre 

pozitívan tudnak hatni. Ezen felül kiszakíthatják magukat a több generáció óta tartó 

szegénységből, és a korai gyermekvállalás helyett a tanulást választják. Tíz évvel ezelőtt 

csupán egy érettségivel rendelkező ember lakott a faluban, ma már szinte minden évben több 

általános iskolát befejezett helyi diák dönt úgy, hogy érettségit adó szakközépiskolában vagy 

gimnáziumban megy továbbtanulni. „A közelmúltban nyolc cigány ösztöndíjas lányt küldött a 

közösség a pécsi egyetemre.” (Bíró, 2015). 

A gyerekek tanulmányaimban is erős fejlődés tapasztalható. Erre a jelenségre a 

pszichológia tudománya az ún. Pygmalion-effektussal magyaráz. A Pygmalion-effektus, azaz 

önmagát beteljesítő jóslat, miszerint a gyerek elhiszi a vezető (adott esetben Bogdán László 

személye értendő itt) általában a tanára ítéleteit a képességeiről. Miszerint, ha a tanárnak az a 

véleménye a diákról, hogy jó képességű, azzal szárnyakat ad neki, amivel produktív hatásokat 

generálhat a gyerek életében, akik folyamatosan a környezetüket, ezáltal a tanáraik, vezetőiek 
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elvárásait figyelik és teljesítik. Hiszen ezáltal sajátítják el az élethez szükséges képességeket 

(Sallay, 1995).  

 

8. kép: Bogdán L. az iskolában 

 
Forrás: http://tehetseg.hu/sites/default/files/styles/large/public/hirek/bogdan05.jpg?itok=lXuZ0h-I 

 

Kétségtelen, hogy a Pygmalion-effektus megmutatkozik a diszkrimináció esetén is a 

cigányok kapcsán, hiszen a sztereotip előítéletek valójában elvárások, amik ugyanezen elv 

alapján működnek. Bogdán László tudattalanul is nagyon jól ráérzett ennek a mechanikájára 

és megpróbálta átfordítani, konstruktívvá tenni ezt a pszichológiai folyamatot a helyi 

gyerekeknél, még akkor is, ha az elején a negatív elvárások pozitívra kicserélése irreálisnak 

tűntek. A gyerekek szüleitől elvárja a kemény munkát, tisztességes életmódot, de odafigyelése 

munkásai gyerekeire is kiterjed. Éves szinten többször tesz iskolalátogatást (8. kép), volt rá 

precedens, hogy diák-tanár konfliktusba is beavatkozott, megtörtént, hogy egy fiú a szünetben 

gyengébb társa fejét belenyomta egy WC-be, miután a polgármester tudomást szerzett a 

történtekről, másnap bement az iskolába és az elkövető fejét ugyanúgy belenyomta egy 

újonnan vásárolt WC csészébe, amelyet szarvasmarha trágyával telített, mindezt a fiú 

hozzátartozójának szeme láttára. A polgármester a „fogat fogért, szemet szemért” ideát 

előszeretettel alkalmazza eszközként a mindennapokban, ami sok ember középosztálybeli 

elveivel összeférhetetlen és megvitatásra adhat okot. 

Bogdán László az elmúlt években a helyi diákok felzárkóztatására több százezer 

forintot különített el. 2013 óta hagyomány a faluban, hogy a képességeikhez mérten jó 

tanulókat, és templomba is járó diákokat 50 000 Ft-tal jutalmazza. 2013-ban erre a célra 

300 000 Ft-ot különített el a polgármester, de végül 1,5 millió Ft-ot kellett kifizetnie, amit 

természetesen azóta sem bánt meg. 2017-ban indítják el a környéken teljesen újszerűnek 

számító angol nyelvű óvodát, eme elképzelés szorgalmazása nagyban előlendítheti a helyi 
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gyermekek nyelvismeretét, hiszen köztudott, hogy az óvodai nyelvoktatás egy nagyon jól 

bevált metódus, ugyanis pont óvodás korban, 7 éves kor alatt a legfogékonyabbak a 

gyermekek az idegen nyelvekre. A korai kétnyelvűség kimutatottan jó hatással van a 

gyermekek későbbi tanulmányaira is. 

Úgy gondoljuk, hogy a gyerekekkel való erős koalíció létrehozása, rövid távú 

sikereiknek a díjazása látszólag egy új kaput nyit meg a cserdi fiatalok számára, amely 

további lehetőségeket fog generálni a jövőben. 

 

A POLGÁRMESTER KARIZMATIKUS SZEMÉLYE, MINT ESZKÖZ 
 

Provokatív megszólalásainak, figyelemfelkeltő akcióinak köszönhetően mára a fél ország 

ismeri a nevét, mi több nemzetközi hírnévre is szert tett. Személyének köszönhetően olyan 

nagy televíziók is forgattak már Cserdiről, mint a BBC, vagy az Al Jazeera TV csatorna. Az 

indiai nagykövet állandó vendége a falunak. 2014 őszén pedig maga a német kancellár Angela 

Merkel hívta el magához több napra Cserdi polgármesterét. 

Magánéletéről nagyon keveset tudunk. 41 éves, nős ember, gyermeke nincsen, évek 

óta vegetáriánus életmódot folytat. Bogdán László gyermekként nagyon szegény 

környezetben nőtt fel. Elmondása szerint 13 évesen kapta első pár cipőjét. „Meghatározó 

gyermeki élménye a szüntelen éhezés. Anyja takarítónő, apja bányász volt. Rá is ez a sors 

várt: az általános iskola után építőipari szakmunkásképzőbe járt. Építkezéseken dolgozott, 

gyárudvart sepert, majd monitorokat pakolt az Elcoteq pécsi egységénél. A 19-évi ottléte alatt 

a középvezetői szintig küzdötte fel magát. Amikor lopással gyanúsították, ott hagyta a céget. 

2002-ben faluja önkormányzati képviselője lett.” (HVG, 2014). 

2006-ban összeállt a polgármesteri programja, 78,4%-os támogatással megkezdhette 

első polgármesteri ciklusát, ma főállásban vezeti a települést. Elmondása szerint a 

képzőművészet nagy szerelmese, amit mi sem bizonyít jobban, mint a falu főterére maga 

tervezte cigány holokauszt emlékmű és a cigány-magyar együttélést jelképező fahíd is 

alátámaszt. 

Őszintén, tabuk nélkül mondja ki a cigányság problémáját:”Cigány kérdés nem 

szenzitív probléma (…) itt nagyon nyíltnak kell lenni. Kiborít ez a pol. korrekt romázás. Le 

kell szállni a földre, és megmondani, hogy kivel mi a probléma!” (HVG,2014). Nem akar 

megmondó ember lenni, még is sokan annak tartják számon. Nyíltan támadja az ősi 

tradicionális cigány kultúrát éltető vajdarendszert, ami nem állhatja meg a helyét egy olyan 

posztmodern korban, amiben mi is élünk. Egyenesen szembemegy a fideszes Farkas 
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Flóriánnal és az Országos Roma Önkormányzatokkal, szerinte forint milliók vesznek el a 

süllyesztőben miattuk, és a Cigány Önkormányzatok „mutyizós világa” csak rossz fényt vet a 

cigányságra. Bogdán L. szerint a cigányság mai legnagyobb problémája nem a bőrszínükben 

keresendő, hanem abban, ahogyan viselkednek. 

A polgármester a köztudatban a „Köcsögmentesítő 1.” börtönlátogatási akciójával 

robbant be. Elmondása szerint tudatosan választotta ezt a nevet, direkt provokálni szeretett 

volna. A köcsög megnevezés főként a homoszexuálisok körében vert nagy port, bár ekkora 

meg nem értésre Bogdán nem számított, ő csak a valós szabadságvesztést szerette volna 

szemléltetni a fiataloknak. A polgármester a következőket nyilatkozta erről: „Cigányként nem 

akart „leminősíteni” senkit, pláne nem a melegeket, hiszen cigányemberként magasabb a 

toleranciaszintje. Célja csak annyi volt, hogy felhívja a figyelmet arra, nem helyes, ha valaki 

börtönbe kerül.” (Mandiner, 2013). 

Provokatív magatartásával, módszereivel otthon is megosztó a személye. 

Polgármesteri pályafutását azzal indította, hogy úgymond megtisztította a falut a bűnözéstől, 

ennek érdekében még a saját nagybátyját is lecsukatta. Bogdán egyértelműen domináns 

vezetőnek mondható, akinek a legfontosabbak maguk a „vezettetek”, elsősorban Cserdi 

lakosai. Bogdánról elmondható, hogy egy igazi „helyi hőssel” van dolgunk. Helyi hősként 

tartunk számon olyan vezetőket, akik erejüket, energiájukat, sokszor családi életüket sem 

kímélve, felvállalják a helyi közösség fejlesztését. Cserdi esetében is okkal merül fel a kérdés, 

hogy vajon a helyi közösség helyben tudja-e tartani a saját helyi hősét, illetve a jövőben ki 

tudja-e termelni a hősének az utánpótlását egy másik vezető személyében. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni dolgozatunkban azt a lényeges tényt, hogy Cserdi 

polgármestere egy „belülről érkező” vezető, hiszen roma származású, oda született emberről 

van szó, bizonyára, ha a helyi hős kívülről érkezett volna a falu történetébe, „magyarként” 

sokkal nehezebben tudott volna sajátos „Bogdán-féle” módszereivel együttműködni a 

lakossággal. Bogdán „magyarként” (ahogy a cigányok nevesítik a nem romákat), nem tehette 

volna meg velük azt, amit így közéjük tartozó, cigány emberként végrehajtott. Mint a helyi 

hősöket, Bogdánt is egyfajta politikamentesség (politikától való tisztes távolságtartás) és a 

pragmatizmus értékei jellemzik, erről egy interjúban a következőket mondta: „Egyik politikai 

elitnek sem leszek a ribanca (…) Egyáltalán nem vagyok elnyomva, akármennyire is mást 

szeretnének hallani egyesek” – mondja Bogdán László a Mandiner-nek (Stumpf, 2015, 

Mandiner). 

A helyi hősök természetrajzának leírásakor nem feledkezhetünk meg a 

közgazdaságtanban és a szociálpszichológiában jól ismert „potyautas-szindróma” működési 
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mechanizmusairól sem. „A helyi hős elhivatottsága és a közösség iránt érzett felelősségérzete, 

továbbá a közösség részéről megnyilvánuló elismerésigénye miatt, kívülről nem elvárható 

mértékű energiát fektet be tervei véghezvitele során. Ennek gyümölcseiből kockázatmentesen 

és energia befektetéseiknél nagyobb mértékben részesülnek a helyi hősök környezetében 

levők, a potyautasok.” (Illés, 2014).  

Fő célja, hogy a perszonális kapcsolatok erősödjenek a családokban, hogy a gyerekek 

végre fel tudjanak nézni a szüleikre. A lakosokkal egyfajta atyai gondoskodással bánik. 

Amiben tud, segíti őket. Tőle bármikor lehet kölcsönkérni, de cserébe érdemi munkát vár el 

mindenkitől. Elutasítja a naplopást és a bűnözést. Egy dologban biztosan különbözik Bogdán 

a többi falu polgármesterétől, mégpedig abban, hogy megvan a szándéka arra, hogy 

példamutatással vezesse a közösséget, legyen szó arról, hogy saját kezeivel mutassa be a 

krumplikapálás helyes technikáját, akár a fóliasátor alatti palánták megöntözését, segít kőfalat 

építeni vagy kutat ásni (9.kép). Mint primus inter pares, fáradhatatlanul és teljesen 

elhivatottan hisz abban, hogy magyarok és cigányok békében és harmóniában élhetnek együtt. 

Mindamellett, hogy Bogdán keményen dolgozik, született vezető, nagyon érthetően fogalmaz. 

 

9. kép: Bogdán L. kútfúrás közben 

 
Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20150618-cserdi-bogdan-laszlo-cigany-roma-jobbik.html# 

 

Kifinomultan beszél a sajtó képviselőivel, de ha a közmunkások nem az elvárásainak 

megfelelő munkát végeznek, akkor gyorsan változtat a hangnemen. Munkásaival nagyon 

szigorúan bánik. Korrektnek tartja magát, amit a helyi embereitől is elvár. Ha valaki elkésik a 

munkából, akkor azzal egy oldalt olvastat fel a Micimackóból. A nyári melegekben elvárja a 

hajnal négy órai kezdést, amikor, ha ideje engedi, ő maga is beáll földet művelni.  
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Volt rá többször precedens, hogy amikor a helyiek átmeneti segélyért érkeztek hozzá, 

mielőtt kiadta volna az összeget, ellátogatott a kérelmező otthonába azok kukáját kiborítva 

alaposan átvizsgálta azok tartalmát. Amennyiben abban olyan feleslegesnek gondolt 

tartalmakat talált, mint pl.: kólás üveg, chipses zacskók, sörös dobozok visszautasította a 

segély kérelmezőt, mondván, hogy ha az illetőnek a fentebb említett árucikkekre van pénze, 

akkor ő nem szorul rá az átmeneti segélyre. 

Figyelemreméltó tanítói módszer az is, hogy a helyi önkormányzat épületében nincs 

takarító személyzet, ugyanis Bogdán kijelentette, hogy belépéskor mindenkinek le kell 

törölnie a lábát, és mindenki maga után takarít. 

Az elveihez hű polgármester, ha „szükséges”, akkor a tettleges bántalmazástól sem 

retten el. Volt olyan, hogy egy közmunkás hölgy egyik reggel monoklival a szeme alatt 

érkezett munkába, ezt látván a polgármester felkerekedett elment az asszony otthonába és 

behúzott egyet a bántalmazó férjnek. 

Többeket megosztó provokatív magatartása ellenére, vagy véget többen különféle 

díjakkal, elismerésekkel díjazták. Elmondása szerint a programjának célja, hogy: „Minden 

nap egy újabb magyar higgye azt, hogy a cigányok jó emberek.”(Nagy, 2013, Budapest 

Beacon,). Egy baranya megyei online újság olvasói őt választották az év emberének 2013-

ban. 2015 februárjában civilekből szerveződő Ars Humanica Hungarica Kör pedig a Magyar 

Civil Becsületrend címed ítélte a Cserdi polgármesternek. A díjátadón a következőket mondta 

a polgármester: „Én úgy gondolom, sokat kaptam a hazámtól, és úgy érzem, adnom kell 

vissza. Azzal, hogy szeretem, azzal, ahogy beszélek a hazámról. Meg vagyok győződve arról, 

hogy ma Magyarországon nem rossz cigánynak lenni” – fogalmazott Bogdán László. „Ez a 

díj az egész magyarországi cigányságnak szól. Nem Bogdán László ebben a kérdésben a 

legfontosabb, nem Bogdán László kapta, hanem a magyarországi cigányság”(168 Óra 

Online, 2015) – mondta a polgármester. 

 
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK 
 

Bogdán László szerint a falu történetének egyik legnagyobb sikereként könyvelhető el az a 

tény, hogy mára Cserdi község már több civil szervezettel együttműködve több tonna zöldség 

adományt szállít a szegény rászorulóknak, bárminemű állami támogatás nélkül, szerte az 

országban és már külföldön is. A polgármester elmondása szerint az embereinek a 

pénzszerzés után ez a másik legnagyobb örömük az életben.  
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2014 novemberében 1 tonna Cserdiben termesztett zöldséget adományoztak a Böjte 

Csaba ferences szerzetes által létrehozott és működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

részére, amely szervezet a romániai, főként mélyszegénységben élő, illetve utcagyerekek 

nevelésében és iskolázásában vállal oszlopos szerepet már több, mint egy évtizede töretlenül. 

Ezen felül rendszeresen adományoznak Pécsett és Budapesten is, ahol főként időseket, 

gyermekotthonokat és hátrányos helyzetben élő családokat segítenek. Tavaly évben több, 

mint 20 tonna pluszban kitermelt biozöldséget adományoztak el Cserdi lakosai a polgármester 

közbenjárásával, több estben olyanoknak is, akiktől talán még maguk az adományozók is 

sokkal szegényebbek. Bogdán L. különösen nagy hangsúlyt fektet az adományozásban, 

amellyel többi programjához hasonlóan szintén a cigánysághoz köthető hamis sztereotípiákat 

kívánja leépíteni, ahogyan ő mondja ”viccesen, ironikusan” lebontani. Főleg azon a hamis 

képen szeretne eme felhívó akciójával hatást gyakorolni, hogy a cigányok a magyarokkal 

ellentétben nem képesek dolgozni, és csak kéregetnek és várják a különböző állami 

támogatásokat. Lassan már két éve, hogy sikeresen útjára indította a „piros-zsiga akció” 

néven elhíresült adományosztó programot, amivel ismételten nagy hírnévre tett szert. 

Miszerint a cigány és nem cigány közmunkásaival egy piros színű, fehér műszőrmés, 

bólogató kutyás zsigulival járják az országot és osztják szét azokat az adományokat, amiket 

főként cigányokkal termeltek ki otthon Cserdiben (10.kép). 

 

10. kép: A híres „Piros-Zsiga” 

 
Forrás: http://nullahategy.hu/wp-content/uploads/freshizer/117810-zsiga-940x481.jpg 

 

Szinte hagyományőrző módon, már második éve, hogy az egyik európai hírnévre is 

szert tevő fővárosi szegényeket segítő budapesti biciklis gerilla szervezettel a Budapest Bike 

Maffiával (BBM) együttműködve osztanak szét adományokat karácsony előtt Cserdi emberei 
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a VII.-VIII. kerületi, főként mélyszegénységben élő családoknak. BBM már több éve jó 

kapcsolatot ápolván a helyi gyermekjóléti és családsegítő központtal, ő szerzi be a rászoruló 

belvárosi családok címeit, akiknek az adományokat viszi ilyenkor Cserdi. A biciklis szervezet 

tekintettel a cserdi barátságra, ilyenkor a szokásoktól kicsit eltérve, miszerint ők biciklivel 

szortírozzák szét az adományaikat (főként a hajléktalanokat megcélozva), ezeken az 

alkalmakkor utat engednek az osztásban a Cserdiből jött szorgos munkásoknak, amikor is az 

osztást helyben rendezik meg a levélben kiértesített adományozottak részére. A részletekre is 

nagy hangsúlyt fektető polgármester az ilyen akcióira fehér köpenyben a „Jó szellemiség” 

felirattal érkező munkásaival, és egy Cserdi logójává vált óriás molinóval érkezik, aminek a 

szlogenje: „Magyarország nem fekete, vagy fehér! Attól szép a nemzet, hogy sokszínű!” (Bíró, 

2015). A mondatok önmagukért beszélnek. 

Tavaly karácsony előtt 200 családot (700 rászorulóból) tudtak kisegíteni 4 tonna 

biozöldség adomány (krumpli, hagyma, fokhagyma) körültekintő szétosztásával, amivel 

valószínűsíthetően sokat tudtak segíteni a rászoruló adományozottak karácsonyi 

ünnepkörének minőségén (11. kép). 

 

11. kép: Cserdi adományok és a híres BBM biciklis aktivistái 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Bogdán László nagyon büszke arra, hogy az egykoron adományokra szorult község, 

mára képesnek mondhatja magát olyan nagy dolgok elérésére, mint egy ilyen nagy volumenű 

adakozás. A folytatást a jövőben is nagyon fontosnak gondolja, évről évre minél több 

terményt szeretnének adományok céljára fordítani, azzal a célzattal, hogy minél több emberrel 

elhitessék, hogy nem minden cigány „rossz” ember, mint ahogy azt az ominózus olaszliszkai 

tragédia óta még többen gondolják Magyarországon a többségi társadalom részéről.  
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JÖVŐKÉP 
 
Cserdi jövőjével kapcsolatban nem lehet nem megállni amellett a kérdés mellett, hogy vajon 

Bogdán visszavonulása esetén is folytatni tudják-e a megkezdett munkát és igazi 

közösségként együttműködni. A közösség már bizonyított és jelesre vizsgázott tenni 

akarásból, szolidaritásból, kemény munkából. Éppen ezért csapatunk olyan jövőbeli 

javaslatokat kíván tenni, amely nem konkrétan Bogdán László személyéhez kapcsolódik. Azt 

reméljük, hogy Cserdiben az idő előrehaladtával lesz még hasonlóan aktív és eredményes 

„local hero”, mint Bogdán. „Ugyanis a sikert elsősorban a polgármester, az újító személyisége 

határozza meg.” (Bódi-Bőhm, 2000, 13.o.).  

Először is megnéztük azokat a tényezőket, amelyek megléte sikeres településekhez 

köthetőek. Ennek alapjául Bódi-Bőhm szerzőpáros által leírt sikerfeltételeket is 

megvizsgáltuk (Bődi-Bőhm, 2000, 13-17.o.). 

1. Az integrátor polgármester: Egyértelműen nagyon erős tényező Cserdiben Bogdán 

László, aki képes fenntartani az egyensúlyt a falu érdekeit szolgáló célok 

elérésében és az emberek közösséggé kovácsolásában. Esettanulmányunk előző 

részeiben erről bővebben is szót ejtettünk. 

2. A helyi nagykoalíció: Bár Cserdi lakossága még a félezer főt sem éri el, mégis 

rendszeresen vannak visszajelzési lehetőségek fórumokon és csapatépítő 

tréningeken egyaránt. Szemtől szembeni kommunikációnak köszönhető, amit 

Bogdán kifejezetten fontosnak tart a közösség formálás szempontjából. Szinte 

minden nap, amikor lehetősége van, az aznapi munkát csapat megbeszélés előzi 

meg, ahol mindenkinek lehetősége nyílik az esetleges problémák megbeszélésére, 

vagy hasznos javaslatok tételére. 

3. Széles külkapcsolatok: Cserdi számos értékes külkapcsolati tőkével dicsekedhet. A 

polgármester személye óriási presztízsre tett szert. Iskolázottság hiányában teljesen 

önerőből autodidakta módon tanult bele a mezőgazdaságba és a faluvezetésbe. Ma 

már hozzá fordulnak segítségért a környék polgármesterei. Bogdán László 

személyében az ország egy őszinte cigányságról nyíltan beszélő közszereplőt 

ismerhetett meg, karizmája lehetővé tette, hogy a médián keresztül külföldi 

elismerésre is szert tegyen, ami nyilvánvalóan nagy előnyére vált. Nagyon okosan 

használta a média adta kiváló lehetőségeket, aminek köszönhetően ismert 

politikusok, közszereplők, mérnökök keresték őt fel kreatív újító ötleteik 

megvalósítása érdekében, amire Bogdán nyitottan reagált. Jó kommunikációjának 
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és kreatív alkotó képességei végett rengeteg partnerre, támogatóra talált, akikről 

elmondhatjuk, hogy igazán elhivatottak, a jövőben kötelezettséget vállalva 

támogatják a községet. E három tényező erős megléte is azt bizonyítja, hogy 

Cserdi kétségtelenül a sikeres települések körébe tartozik. Ezek nagyon jó stabil 

alapok, amelyek elengedhetetlenek az innováció tekintetében, azonban a cél 

mindenképpen az, hogy a település megtarthassa, önállóságát és minél tovább 

fenntartható legyen az egyedisége megtalálása mellett. 

 

A legtöbb sikeres település esetén közös tényező az egyediség megléte. Gondolhatunk 

magyar viszonylatban sikeres Komlóskára, Panyolára stb. Cserdi esetében van egy nagyon jó 

alap, azonban hosszú távú siker kulcsa mindenképpen a saját egyediségének megtalálása. Már 

épülőben lévő feldolgozó üzem remek lehetőségeket nyithat. Azonban egyedi attól lehet, hogy 

a saját branddel (Lasipe) ellátott termék is egyedi és több felvevő piac jön létre. Erre 

Cserdinek kiváló esélyei vannak, hiszen a médiából, előadásokról, fórumokról stb., 

rengetegen ismerhették meg a község nevét, amit döntő fontosságú lehet ebben a tekintetben. 

A cigánylecsó, savanyúság és a lekvár valóban kuriózum lehet a boltok polcain. A termékek 

jövőjéről a polgármester a következőt nyilatkozta: „Az egy szép pillanat lesz, amikor először 

leemelik a polcról a Lasipe savanyúságot, és nem teszik vissza azért, mert cigányok 

csinálták.” (Fülöp, 2015; bama.hu). Ezt továbbgondolva kialakulhat a környező 

településekkel olyan együttműködés, amely a Lasipe márka égisze alatt egy klasztert 

eredményezne. Összefogással, egymással társulva remek gazdasági eredményeket lehet elérni, 

illetve a térségbeli településekkel szorosabb viszony alakulna ki a közös érdek miatt, jól 

mutatja ezt a Zempléni Helyi Termék és Szolgáltatás Klaszter is.  

Ahhoz, hogy a község és a közösség fenntartható maradjon, minél jobban 

függetlenedni kellene az állami közmunkaprogramtól. Ez kulcsfontosságú a sikeresség 

tekintetében is. A legtöbb sikeres település az állami közmunkaprogramtól részben vagy 

egészben már függetlenedett. Erre vannak Cserdiben is elképzelések, amelyek önálló 

kisvállalkozások és üzemek létrehozásáról szólnak. A közmunka nem lehet cél, csupán 

eszköz.  

A cigány skanzen elkészülése is egy remek lehetőség, hiszen itt fizikailag is találkozik 

a hagyomány és a modernitás. A vályogházakat helybéli emberek bevonásával építik, a 

látogató komplexum pedig a legkorszerűbb technikával fog épülni. Ez egy olyan meghatározó 

pont lehet a cserdiek életében, amely nem csak helyben kuriózum, hanem országosan is 

egyedülálló. Hatalmas befektetésről van szó, sokat is remélnek tőle. Azonban magának a 
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skanzennek a megléte, még nem garancia semmire. Ehhez kapcsolódóan egy komplex 

rendszernek kellene felépülnie, ami kihasználja a festői szépségű cserdi tájat, az eddig 

megszerzett jó hírnevet, az épült – szintén egyedülálló – látnivalókat. Viszont a legfontosabb 

az lenne, hogy a helyiek a sajátjuknak érezzék a skanzent. Ezt elérni szintén a helyiek 

bevonásával lehet. Például a legtöbb munkakört helyi lakosok töltenének be, ezzel már 

kialakulna egy hosszú távú kötődés, az emberek identitásának fontos része lenne a skanzen, 

amellyel a szakképzett, diplomás fiatalok egy részét helyben lehetne tartani, mint pl.: 

muzeológus, idegenvezető, népművelő, romológus, könyvtáros, pénztáros stb. De a látogatók 

növekedésével az önkormányzat is több bevételhez jutna, a helyiek szállások, panziók 

kialakításával bekapcsolódhatnak a turizmusba. 

Mint korábban említettük, 2017-re angol nyelvű óvodát szeretne nyitni a község. Ez 

azért kuriózum, mert az óvodáskorú gyerekek olyan nyelvtanulási esélyekkel indulhatnak, 

mint például nagyvárosi „társaik”. Így nem csak általános iskolában, 2-4 évvel az óvoda 

befejezése után tanulhatnak idegen nyelvet, ami napjainkban elengedhetetlen a későbbi 

továbbtanulás, és munkavállalás szempontjából is. Elgondolásunk szerint hasznos lenne akár 

az angol vagy akár más idegen nyelvek szorgalmazása az iskoláskorú gyerekek részére is. 

Jelenleg általános iskola sincs Cserdiben, a szomszédos Bükkösdre járnak a gyerekek. A 

legjobb megoldás a nyelvtanulási kedv és a tudás megtartásában az általános iskolai oktatás 

mellett egy nyári iskola létrehozása, amelyben nyelvet tanulnak a gyerekek. Célja pedig nem a 

számonkérés vagy különböző szabályok bevasalása lenne, hanem a játszva tanulás és a 

gyerekek flow élménye a foglalkozások során. 

A partnerség egyik legfontosabb hozománya az információ, a tudás megszerzése, 

amely mindegyik résztvevőnek hasznos, hiszen együttműködve, egymástól tanulunk a 

legtöbbet. Mint már esettanulmányunkban említettük, a cserdi folyamatokat rengetegen 

ismerik itthon és külföldön is. Jártak önkéntesek Németországból a községben, és Bogdán is 

járt Németországban, ahol 3 nap alatt 27 előadást tartott, és csupa pozitív visszajelzést kapott. 

Erre alapozva, a jövőre gondolva a külföldi partnerségre épülő folyamat az utolsó javaslatunk. 

Egy olyan nemzetközi önkéntes programban való részvételre ösztönöz, ami kifejezetten a 

mezőgazdaságra koncentrál. Ilyen pl. a WOOFING (World Wide Opportunities on Organic 

Farms), amelynek lényege, hogy a programba jelentkeznek kisméretű gazdaságok/farmok, 

jelzik, hogy szükségük van önkéntesre az adott munka elvégzésére, és ha van önkéntes 

jelentkező a világ bármely pontjáról, akkor létre is jött a megállapodás. Az önkéntes a tudás 

megszerzésén, és bizonyos folyamatokban való mélyebb elmerülése mellett ingyenes szállást 

és étkezést kap a farmtól. Cserdinek szerencsés lenne ebbe bekapcsolódni, hiszen a 
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szakképzett, mezőgazdasági téma iránt érdeklődő fiatalok értékes külföldi tapasztalatot 

szerezhetnek, és nem utolsó sorban pozitív tapasztalatokat Európa legnagyobb számú 

kisebbségéről is. Nem beszélve az olyan nem mellékes dolgokról, mint a már említett 

nyelvtanulás, másik kultúra megismerése, olyan emberi attitűdök, mint az empátia, tolerancia 

készségek fejlesztése. Továbbá a település hírnevét még több külföldi ország megismerné, így 

mindenképpen profitálhatna ebből a fajta partnerségből. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Cserdiről tudjuk, hogy korábban teljes munkanélküliség, etnikai feszültségek és évenként 

több száz betörés stigmájával vette át a falu vezetését Bogdán László. Azonnal felmérte, hogy 

kríziskezelésre van szükség. A „cserdi csoda” egyedi krízis intervenciójnak köszönhető, 

amely egyediségében rejlik a hatékonysága. A kiút a sürgős munkahelyek és a tartós 

jövedelem megalapozása volt Cserdiben, mérlegelve a helyi környezet adta lehetőségeket. 

Mivel sem közel, sem távol ilyen nem létezett, azt tette Bogdán, ami az országos roma 

integrációs programokból drámaian hiányzik: autonóm, helyi kezdeményezéssel, a 

paternalista vezetői modellt követve, közösségét hajánál fogva rángatta ki a sárból. Ezeket a 

tényezőket és folyamatokat ábrázoltuk a 2. ábrán. Az irigylésre méltó anyagi sikereknél talán 

fontosabb, ami a cserdiek és polgármesterük között történik. Elmondása szerint nem tett nagy 

dolgokat, csak cselekedett és a profitot mások megsegítésére fordította vissza, hogy közben az 

emberekkel megszerettette a munkát és a hozományait. Bogdánról elmondhatjuk, hogy egy 

született aktivista, egy karizmatikus provokátor, aki akkora eddig alig látott őszinte 

nyíltsággal beszél a magyarországi cigányság problémáiról, hogy érdemes lett őt figyelni. 

Lehet, hogy Bogdán László sajátos módszerei nem férnek össze a fehér európai többségi 

társadalom értékrendszerével, de Cserdi elsősorban ennek a hétköznapi hősnek köszönheti a 

nagy átváltozását és a leszakadt társadalmi rétegből való felemelkedést, továbbá elindulást a 

klasszikus értelemben vett polgárosodás felé (3. ábra).  
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2. ábra: Cserdi innováció mátrix

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. ábra: Polgári értékek képlete 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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