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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. Egyesületünk hosszú évek óta szervez táborokat a
FUND Iskola diákjai részére, ezek nagyon népszerűek a gyerekek körében.
3. Pécsi Napok Roma Napja
2020.09.20-án délután került sor a Pécsi Napok Roma Napja elnevezésű rendezvényre.
Eredetileg erre a napra tervezetük a FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos
tanévnyitó ünnepségét is. A vírushelyzet miatt ebben az évben azonban erről le kellett
mondanunk. A rendezvényre ezért korlátozott létszámot engedtünk be, ügyelve a vírushelyzet
előírásainak betartására (pl. kézfertőtlenítés, testhőmérsékletmérés).
A tervezett programot pedig átalakítottuk, továbbá kibővítettük egy kiállítás megnyitójával.
Ennek során Orsós Ferenc, a FUND Iskola nyugalmazott igazgatójának festményeiből lett
válogatva 14 alkotás. A kiállítás megnyitóján Orsós Ferenc mutatta be a festményeket. A
művész beszélt a képek elkészítésének körülményeiről, azokról az életérzésekről, melyek a kész
alkotásokban visszatükröződnek. A megnyitónak igazi színfoltja volt, amikor Havasi Ibolya, a
Kanizsa Csillagai Együttes csodálatos hangú tagja énekelt egy beás dalt. A kiállítás megnyitója
állófogadással ért véget (ezt a Színes Gyöngyök Egyesület végezte).
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Ezt követően a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület által szervezett
roma ételkóstolóra került sor (punya, lecsó, töltött káposzta). A Pécsi Napok Roma Napja
program résztvevői finom ételeket kóstolhattak meg, színvonalas kiszolgálás kíséretében.
Az ételek elfogyasztása után a Kanizsa Csillagai Együttes tagjai tartották meg műsorukat. A
Kanizsa Csillagai Együttes tradicionális beás dalaik mellett oláh cigány, délszláv és román
dallamokat is megszólaltattak. Az együttes családtagokból áll, a művészek remekül mutatják
be, hogy is születtek a népdalok régen, de még ma is: tehetséges emberek a saját kultúrájukban
gyökeredzve hívják életre a legszebb ötvözeteket. A program során az ismertebb dalokat
közönség együtt énekelte az előadókkal.
A vírushelyzet miatt elmaradt a FUND Iskola hagyományos tanévnyitója, az emeleti
tanteremben került megrendezésre egy zenei foglakozás, melyet Chache Rom Együttes tagjai
tartottak gyerekek részére. A Chache Rom a FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola korábbi
tanulóiból álló, 4 fős zenekar, 2012-ben alakultak. A Fölszállott a páva televíziós vetélkedőn
különdíjat nyertek, egyben országosan ismertségre tettek szert. A zenekar tagjai a
hagyományos, autentikus zenéket részesítik előnyben, melyekből sokat otthonról hoztak, majd
a pécsi székhelyű FUND Iskola növendékeként tanultak. A zenei foglakozás során a FUND
Iskola zenei képzésére járó gyerekeknek tartottak egy „csendesülős” koncertet, melyet közös
daltanulás és éneklés követett.
A Pécsi Napok Roma Napja rendezvény elsősorban a zene és a képzőművészet segítségével
mutatta be a tradicionális, nagyon gazdag hagyományokkal rendelkező cigány kultúrát, annak
sokszínűségét. A rendezvény nem titkolt célja a kulturális esélykülönbségek csökkentése volt,
melynek érdekében szervezetünk megalakulása óta nagyon sokat tesz.
A Pécsi Napok Roma Napja annak ellenére jól sikerült, hogy a vírushelyzet miatt nem lehetett
nagy, többszáz fős létszámú rendezvényt szervezni. A program alatt végig szem előtt tartottuk
az egészségvédelmi szabályokat (pl. kézfertőtlenítés, testhőmérsékletmérés), de az esemény így
is kellemes hangulatban zajlott le.
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében előzetesen szórólapokat készítettünk.
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