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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,
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, számunkra 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 főszervezője a Pécsi kreatív Központ Kft. volt. A Cigány Szociális és
Művelődési Módszertani Bázis velük együttműködve tartotta meg 2015.09.20-án a Pécsi
Napok Roma Napot, mely a korábban már 17 alkalommal megrendezett Örökség Fesztivál
Roma Nap folytatása volt, ezúttal új néven került sor a rendezvényre a Pécsi Sétatéren.
3.1

A Roma Nap programja

A program során találkozott egymással a múlt és a jelen a kulturális, kulináris kalandozások
révén, benépesült a Sétatér. Felejthetetlen élményt nyújtott a Cigány Szociális és Művelődési
Módszertani Bázis azzal, hogy 2015-ben már XIX. ízben rendezte meg a Pécsi Roma Napot.
A színvonalas zenei kínálaton kívül azoknak sem kellett csalódniuk, akik a cigányság kultúráját
más oldalról szerették volna megismerni. A szó szoros értelmében ízelítőt kaptak az
érdeklődők, akik ellátogattak a cigány ételek kóstolója programra, szellemi táplálékul pedig a
cigányképzőművész Orsós Ferenc alkotásaiból összeállított kiállítás szolgált.

4

A fesztivál jellemzőinek bemutatása

3.2

3.3



Ideje: 2015. szeptember 20.



Helyszínei: Pécs - Sétatér, a kiállítás pedig a Rácz Aladár Közösségi Házban volt.
A Pécsi Napok Roma Nap program

A Pécsi napok Roma Nap programja a következő volt:
3.3.1 15.00: Emlékezetem vagyok
Kiállítás: Orsós Ferenc képzőművészeti kiállítása a Rácz Aladár Közösségi Házban
Orsós Ferenc: (1955). 1995-ben kezdett el festeni. A naiv expresszív festészet vonalán kezdte
munkásságát, a vászonra festett életképeket emlékeiből festette. Vizuális tanár diplomáját
2007-ben kapta meg. A kiállítást megnyitotta: Dr. Németh Pál szobrászművész.
Kulturális műsor: Havasi Ibolya énekelt a megnyitón

Sétatér
3.3.2 16:00-tól: A FUND Iskola évnyitója
Résztvevő telephelyeink a következők voltak:
1. Nagykanizsa
2. Kaposvár
3. Komló
4. Pécs
5. Murakeresztúr
3.3.3 16-19.00-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 16.30: Khelipeske Rom, Chache Rom és a Komlói Fekete Láng közös műsora


Khelipeske Rom

2001-ben alakult FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola felnőtt tánccsoportja.
Versenyeken és rendezvényeken magyarországi és Maros menti cigány táncokat adnak
elő, mindig megújuló koreográfiában.


Chache Rom

A zenekar tagjai a hagyományos, autentikus zenéket részesítik előnyben, melyekből
sokat otthonról, majd a pécsi székhelyű FUND iskola növendékeként tanultak.


Komlói Fekete Láng

A komlói együttes 5 éve alakult a FUND Iskola együtteseként. Elsősorban Baranya
megyében próbálják népszerűsíteni a roma folklórt.
3.3.5 17.00: Etno Rom Együttes Budapest
Az Etno Rom formáció tagjai a közép-európai zenei élet kiemelkedő művészei, akik
gyermekkoruk óta muzsikálnak és csaknem azóta állnak színpadon. Az elmúlt
évtizedekben Európától az Egyesült Államokig milliókkal ismertették meg hazánk és a
térség cigány- és folkzenei stílusait.
3.3.6 18.00-19.00-ig: Étel kóstoló, vacsora, szünet

A Fesztivált 19.00-kor megnyitotta Hegedűs István, az Országos Roma Önkormányzat Elnöke.
3.3.7 19.00: Kanizsa Csillagai Együttes Nagykanizsa
Az együttes 1993-ban alakult nagykanizsai oláh és beás cigány fiatalokból.
Magyarországon élő cigányok kultúrájából lovári, beás és romungro népdalokat,
szatmári, erdélyi és zempléni cigánytáncokat adnak elő cigány hagyományőrző népi
viseletben.
Jelenleg azon kevés együttesek közé tartoznak az országban, akik a beás népcsoport
dalait, táncait ápolják, és megismertetik a világgal.
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3.3.8 19.40: Kalyi Jag Együttes Budapest
A Kalyi Jag Együttes híre bejárta az egész világot, világsikereket értek el. Számos
világkörüli turné után, ismét együtt dolgoznak, folytatják küldetésüket, a legeredetibb
cigány népzene nagyköveteiként.
3.3.9 20.40: Romengo Együttes Budapest
A Romengo a magyarországi roma folk egyik legrangosabb együttese. Gyökerei a
kilencvenes évek közepéig nyúlnak vissza. A Romengo a nagyecsedi oláh-cigány
hagyományon alapuló cigányzenét játssza, feldolgozásaiban és saját szerzeményeiben
egyaránt.
3.3.10 21.30: Grófo formáció Szolnokról
Grófo 1983 óta zenél, ez idő alatt bejárta Európát, a világon mindenhol ismeretséget
szerzett. Miniszteri kitüntetésben részesített roma zenész.

3.4

A rendezvény megvalósításában közreműködő és támogató szervezetek


Baranya megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat



Cigány Kultúra és Közművelődési Egyesület Rácz Aladár Közösségi Ház
(Képzőművészeti kiállítás helyszíne)



Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis (Roma Nap szervezője)



Emberi Erőforrások Minisztériuma

(Támogatás)



Nemzeti Kulturális Alap

(Támogatás)
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Országos Roma Önkormányzat (Hegedüs István Elnök Úr megnyitotta a
rendezvényt, szervezésben segítség nyújtása)

4.



Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Szervezésben segítség nyújtása)



Színes Gyöngyök Egyesület (Étel főzés és kiszolgálás)



Khetanipe Egyesület (Önkéntesek biztosítása)

A program értékelése

A Pécsi Napok Roma Nap rendezvény óriási sikert ért el, mivel az egész Pécsi Napok
programsorozat egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye volt. A délutáni kiállításon
közel kétszáz ember vett részt, a Rácz Aladár Közösségi Házban képviseltették magukat az
országos, a Baranya megyei és a pécsi roma szervezetek vezetői, valamint Pécs kulturális
életének számos prominens alakja is. A kiállítás megnyitója egyben remek alkalom volt Orsós
Ferenc képzőművész 60. születésnapjának megünneplésére.
A kiállítás megnyitóját követően kezdődött a program a Sétatéren. A FUND Iskola évnyitóján
a tehetséges tanulók fellépésével kezdődött a műsor. A gyerekek és tanáraik a FUND Iskola 5
telephelyéről érkeztek (Pécs, Komló, Kaposvár, Nagykanizsa, Murakeresztúr). A Sétatéren a
Színes Gyöngyök Egyesület punyát, cigánypecsenyét, lecsót szolgált fel a megjelenteknek,
akiknek étkezni a – templomban istentisztelet miatt szükséges – szünet végéig volt lehetőségük.
Az évnyitót követően az iskola korábbi tanítványaiból álló, a FUND Iskolához tartozó
Khelipeske Rom, Chache Rom és a Komlói Fekete Láng együttesek adták elő közös műsorukat.
A szünet előtt az Etno Rom Együttes, majd a szünetet követően a Kanizsa Csillagai Együttes
lépett fel nagy sikerrel. A Kalyi Jag színpadra lépésekor már teljesen meg tellett emberekkel a
Bazilika előtti tér. A Kalyi Jag és a Romengo Együttesek óriási sikert értek el, többször
visszatapsolták őket a nézők. Az est zárásaként pedig a Grófo formáció lépett fel, a Roma Nap
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minden túlzás nélkül fenomenális hangulatban ért végett. A Grófo koncertje alatt többen
felmentek táncolni a színpadra, mindezt nagy tapsvihar kísérte.
Az egész napos program lehetővé tette a zenei kultúra élményszerű megismerését. Segített
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 is részt vett. A látogatók száma a kiállítás megnyitóján közel
200 fő volt, míg a sétatéri zenés programon meghaladta az ezer főt, a hangulat az elejétől a
végéig nagyszerű volt a fesztiválon. A fellépők és megjelentek remekül szórakoztak, a
közönség visszajelzése alapján jól sikerült a Pécsi Napok Roma Napja (ezt hallottuk nemcsak
a roma célközönségtől, hanem a többi érdeklődőtől is, akik szintén szép számmal vettek részt a
zsúfolásig megtelt Sétatéren, ez utóbbi külön öröm számunkra).
A Pécsi Napok programsorozat főszervezőjétől, a Pécsi Kreatív Központ Kft-től is hasonlóan
pozitív visszajelzéseket kaptunk a rendezvénnyel kapcsolatban. Egyöntetű volt a vélemény,
hogy 2016 szeptemberében is folytatni kell Pécsen a Roma Nap hagyományt. Amennyiben
sikerül jövőre is megszervezni, az már a XX. lesz a sorban.

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

Pécs, 2015. November 13.
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