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1.

A Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis rövid bemutatása

Szervezetünk, a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis 1996 óta nagy szerepet tölt
be Pécs és a Dél-Dunántúli régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában,
oktatásában és ez által megőrzésében. Működésünk során eddig számos országos jelentőségű
és nemzetközi romafesztivált szerveztünk, valamint rendszeresen ellátunk számos egyéb
kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi
társadalom megismerje a cigányság értékeit.
Az általunk létrehozott FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskolában a zene, tánc és
képzőművészeti oktatásban az elmúlt évek során tanévenként közel 500 gyermek vett részt,
mely számadat a hazai kisebbségi oktatásban kiemelkedőnek nevezhető. Munkánk
hasznosságának, eredményességének elismeréseként iskolánk 2007 decemberében elnyerte a
„kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. A diákok produkcióikat a
széles közönség előtt is bemutatják a roma fesztiválok keretében.
A Bázis egyben összefogó szerepet is ellát: a térségben működő roma szervezetek
közreműködésével, művelődési és művészeti szakemberek bevonásával folyamatosan
kulturális programokat hívunk életre, egyben fórumot biztosítunk az identitás erősítésének.
Ezek között szerepelnek nagyobb lélegzetű fesztiváljaink a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit
Kft.-vel (korábban Pécsi Kulturális Központ) közösen. A Művészeti és Gasztronómiai
Fesztivál, valamint a Pécsi Sétatér Fesztivál keretén belül évek óta megrendezésre kerülő
Nemzetközi Roma Művészeti Hét, a Pécsi Napok Roma Napja, valamint a Nemzetközi Roma
Fesztiválok.
Programjaink megvalósítása során kiemelt szerepet kap a nyitott szemléletmód kialakítása,
valamint az esélyegyenlőségre való törekvés, mind a pozitív példa és világnézet felmutatása,
mind az integráció terén.
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2.

Előzmények rövid ismertetése

Pécs mindig is híres volt arról, hogy a különböző kultúrák iránt rendkívül befogadó város,
természetesen ebben az is közrejátszik, hogy a hazai nagyvárosok közül itt élnek a legnagyobb
arányban nemzetiségek (németek, horvátok, szerbek, romák). A lakosság aktivitásán mindez
jól érzékelhető, a különböző nemzetiségi programok mindig nagy népszerűségnek örvendenek.
Ez is közrejátszott abban, hogy Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, a kulturális
összefogás napjainkban is jelentősnek mondható.
A városban megközelítőleg 10.000 roma származású ember él, számukra az általános iskolától
az egyetemig minden oktatási, képzési forma rendelkezésre áll (pl. Gandhi Gimnázium, PTE
Romológia Tanszék). A programok során kiemelten fontos a fiatal közönség érdeklődésének
felkeltése, hiszen a hagyományok átvétele, a különböző kultúrák megismertetése esetükben
hatványozottan igaz. Az elmúlt években megrendezésre került hazai és nemzetközi
romafesztiváljaink során a cél az volt, hogy tovább éltesse a hazai és a határokon túli cigány
népművészeti hagyományokat, és egyben kitekintést nyújtson a világra, a kiemelkedő külföldi
és hazai cigány együttesek produkcióira.
3.

Pécsi Napok Roma Nap

A Pécsi Napok Roma Napja szervezője a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis,
illetve a fenntartásában működő FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola. Idén sikerült egy
széles összefogást létrehozni a többi roma szervezettel, velük együttműködve került
megrendezésre 2016.09.16-án a FUND Iskola évnyitó és Pécsi Napok Roma Napja rendezvény,
mely már 20 éves múltra tekint vissza. A programra a korábbi évektől eltérően nem a Sétatéren,
hanem a Balokány-ligetben került sor.

3.1

A Roma Nap programja

A program során találkozott egymással a múlt és a jelen a kulturális, kulináris kalandozások
révén. Sokaknak nagy élményt nyújtott a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis
azzal, hogy 2016-ben már XX. alkalommal rendezte meg a Pécsi Napok Roma Napot.
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A fesztivál jellemzőinek bemutatása

3.2


Ideje: 2016. szeptember 16.



Helyszínei:

Pécs

Balokány-liget,

a XXV.

Cigány Kulturális

Napok Pécs

Rendezvénysorozat, Országos Cigány Képzőművészeti Kiállítás megnyitója pedig a
Rácz Aladár Közösségi Házban volt.
3.3

A Pécsi Napok Roma Nap programsorozat

A Pécsi Napok Roma Nap programja a következő volt:
3.3.1 17.00: Kiállítás megnyitója
A XXV. Cigány Kulturális Napok Pécs Rendezvénysorozat, Országos Cigány
Képzőművészeti Kiállítás megnyitója (helyszín: 7621 Pécs, József u. 4).
A Cini Jag Együttes lépett fel a megnyitón.

Balokány-liget
3.3.2 14:00-16.00-ig: A FUND Iskola évnyitója
Résztvevő telephelyeink a következők voltak:
1. Nagykanizsa
2. Nagybakónak
3. Kaposvár
4. Komló
5. Pécs
3.3.3 16.00-19.00-ig: Cigány ételkülönlegességek, tradicionális roma ételek bemutatója
Bemutatkozott a Színes Gyöngyök „Kóstoldája”, az egyesület a - kultúrához kapcsolódó gasztronómiában is egyedi jártassággal rendelkezik.
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3.3.4 16.00-21.00-ig: Pécsi Napok Roma Napja
A fellépő együttesek a következők voltak:


16:00-16:10: PTE Romológia és Bogyiszlói csoport (Pécs, Bogyiszló)



16:20-17:10: Kopár Band Együttes (Nagykanizsa)



17:20-18:00: Kanizsa Csillagai (Nagykanizsa)



18:10-18:30: Komlói Fekete Láng Együttes és Chache Rom Együttes (Komló, Pécs)



18:40-19:00: Khelipeske Rom (Pécs)



19:10-19:30: Cini Jag Együttes (Marcali)



19:40-20:10: Beás Zsolti Együttese (Nyírbéltek)



20.20-21:00: Khamoro Budapest Band (Budapest)

Kézműves foglalkozások (14:00-18:00-ig, Színes Gyöngyök Egyesület)
3.4

A rendezvény megvalósításában közreműködő és támogató szervezetek:



Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat



Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület



Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis



Délvidéki Roma Fórum Közhasznú Egyesület



Emberi Erőforrások Minisztériuma



Emberi Erőforrás Támogatáskezelő



FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola



Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.



Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület



Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat



PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék



Színes Gyöngyök Egyesület
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A rendezvény helyszínének biztosításában közreműködött a Balokány-liget Egyesület és a TettHely Ifjúsági Egyesület, segítségüket és támogató együttműködésüket ezúton is köszönjük!

4.

A program értékelése

A FUND Iskola évnyitóján a tehetséges tanulók fellépésével kezdődött a műsor. A gyerekek és
tanáraik a FUND Iskola 5 telephelyéről érkeztek (Nagykanizsa, Nagybakónak, Kaposvár,
Komló, Pécs). A Balokány-ligetben (Pepita Kultúrtér) a Színes Gyöngyök Egyesület meleg
ételt szolgált fel a megjelenteknek.
Az évnyitót követően a PTE Romológia és Bogyiszlói Csoport elénekelte a We Are the World
című híres dalt, majd a Kopár Band, és a Kanizsa Csillagai Együttesek léptek fel.
Ezt követően az iskola korábbi tanítványaiból álló, a FUND Iskolához tartozó Komlói Fekete
Láng, a Chache Rom és a Khelipeske Rom együttesek adták elő műsorukat.
Őket a Marcaliból érkezett, hosszú idő után ismét színpadra lépő Cini Jag Együttes követte
(előtte felléptek a XXV. Cigány Kulturális Napok Pécs Rendezvénysorozat, Országos Cigány
Képzőművészeti Kiállítás megnyitóján is a Rácz Aladár Közösségi Házban). A következő
fellépő az ország másik végéről (Nyírbéltek) érkezett Beás Zsolti Együttese volt, majd az este
folyamán színpadra lépő előadók közösen zenéltek, a közönség nagy ovációja közepette. A
Pécsi Napok Roma Napja programot a Khamoro Budapest Band nagysikerű produkciója zárta,
ők korábban sokfelé vitték már el a világban a tradicionális magyar cigányzene vívmányait.
A koncertek alatt a közönség részéről többen táncra perdültek, mindezt nagy tapsvihar kísérte.
Az egész napos program lehetővé tette a zenei kultúra élményszerű megismerését, egyben
segítette kialakítani a fiatalokban a zene szeretete iránti igényt, az élményt befogadó képességet,
az alkotó magatartást és az ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
A rendezvény megszervezésében a CSZMMB-n kívül az általa fenntartott FUND Iskola
dolgozói, tanárai és 3 önkéntes, valamint az együttműködő szervezetek képviselői is részt
vettek. A látogatók száma a Balokány-ligetben a zenés programon meghaladta az ötszáz főt, a
hangulat az elejétől a végéig nagyszerű volt.
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A rendezvény megismertetése érdekében 500 db. szórólap és 10 db. plakát készült. A FUND
Iskola munkatársai és az együttműködő szervezetek képviselői is aktívan bekapcsolódtak a
Pécsi Napok Roma Napja népszerűsítésébe, ezen kívül a Facebookon és személyes módon
történt a közönség szervezése.
A programról elmondható, hogy összességében sikeres volt, az összes fellépő nagy
közönségsikert aratott, még az ország másik végéből, Nyírbéltekről is sikerült hívni előadót. A
közönség remekül szórakozott, a program végén már kérdezték is, hogy a következő évi
rendezvény mikor lesz megtartva és kik lesznek akkor a fellépők. Természetesen tervbe van
véve a következő évben is a Pécsi Napok Roma Nap program megvalósítása.
Abban szinte mindenki egyetértett, hogy az igazi, jól bevált helyszín a Sétatér, bízunk benne,
hogy ott tudjuk 2017-ben megtartani a rendezvényt. Egyöntetű volt a vélemény, hogy 2017
szeptemberében is folytatni kell Pécsett a Roma Nap hagyományt. Amennyiben sikerül jövőre
is megszervezni, az már a XXI. lesz a sorban.

Orsós Gábor
elnök
Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis
7626 Pécs, Béri Balogh Ádám u. 3/6.

Pécs, 2016. Október 03.
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