Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
2013. évi szakmai beszámolója
Januártól márciusig „Fiatalokkal a szebb jövőért, környezetért” címmel, 118 iskolás
bevonásával előadásokat, vetélkedőt, téli túrát szerveztünk, valamint kiadványt is jelentettünk
meg.
Március 13.-án Kosztics László faszobrász és Ádám Zoltán festőművész részére rendeztünk
kiállítást a pécsi Néprajzi Múzeumban. Dél- Pannon Múzeumokért K. K. Egyesülettel közösen
Kosztics László faszobrásznak és Ádám Zoltán festőművésznek
A kiállítást köszöntötte Kiefer Ferenc Polgármester (Lapáncsa)
A kiállítást megnyitotta: Fabényi Júlia Igazgatóasszony (Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága) A kiállításon többek között bemutatásra kerültek a Lapáncsai Szent Család
szoborkompozíció tervei is.
A Baranyai Cigányok Tavaszi Fesztiválját immár 15. alkalommal rendeztük meg. Az idei
évben két helyszínt választottunk, az első napon a Pécsi Kulturális Központ- Szivárvány
Gyermekházában tartottuk meg nyitó ünnepségünket 2013. április 19-20.-án.
A Fesztiválunkat Nagy Csaba Pécs. M. J. Város Alpolgármestere nyitotta meg, Köszöntötte a
vendégeket Horzsa Gábor a Pécsi Kulturális Központ igazgatója. A megnyitón közreműködött
a Duettó Együttes.

Itt rendeztük meg a Baranyai Cigány Képzőművészek Kiállítását I.
A kiállítást Dr. Kosztics István elnök nyitotta meg, aki minden egyes művészről szólt egy-két
szót.
Kiállító művészek voltak: Almási Lilla, Bogdán János Amigo, Fenyvesi József, Füzesi József,
Horváth Zoltán Jenő, Jovánovics László, Kalányos Gyula, Kosztics László, Orsós Gábor, Orsós
Teréz, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Szilber Mátyásné és Veres Istvánné.

Program sorozatunk eredménye, hogy a kiállítás kapcsán nem csak a hazai, hanem a külföldi
látogatók is megismerkedhettek a cigány képzőművészettel. Egyéni és szervezeti kapcsolatot
révén külföldi kiállítások, értékesítési lehetőségek is megnyílhattak.

A kiállítás megnyitóját követően Papp Judit és Bujtor Evelin felolvasó estjére került sor,
ahol a költő-írók a saját műveiket adták elő.

A Fesztiválunk másnapján a Rácz Aladár Közösségi Házban kezdődtek meg programjaink.
Délelőtt kezdtük meg a cigány gasztronómiai bemutatónkat. Nagyon nagy sikert aratott e
programrész. Kosztics Ilona alsószentmártoni cigányasszony helyben dagasztotta le a cigány
kenyeret, és ezzel egy időben elkezdte főzni bográcsba a cigány lecsót. Mire a punya megkelt
és kisült addigra a lecsó is elkészült. Orsós Tibor pedig kakaspörköltet készített túrós csuszával.
A rendezvényen minden vendégünk jó lakottak élvezhette a délutáni programokat.

A gasztronómiai bemutatóval egy időben a Baranyai Cigányok Képzőművészeti Kiállítása
II. címmel megnyitottuk kiállításunkat a Rácz Aladár Közösségi Házban is, amelyet
jótékonysági árusítással kötöttünk egybe.

A délutáni programon folklór találkozót rendeztünk, melyen fellépett a Fehér Liliom Együttes,
a Szalántai Csillagok Együttes, Jokó-Jokó.

Elmondható, hogy a két napos rendezvényünk sikeresen zárult, nagyon sok érdeklődő vett részt
programjainkon, jó visszhangot kaptunk.
Április végén a Polgár Alapítvány tehetségkutató versenyének adtunk helye, ahol több száz
roma fiatal mutatta be produkcióját.
Május elején Csehily József ruszin önkormányzati elnök-gitártanár növendékei
mutatkoztak be, adtak koncertet.

Gyuricza Márta PTE Művészeti Karos hallgató kiállítása május 22-től volt látható a
Közösségi Házunkban.

A nyár folyamán több vidéki településre vittünk kiállításokat, roma napok alkalmából (pl.
Gordisa, Kémes).
2013. augusztus 24.-én rendeztük meg a Pécs-Baranyai Roma Napot Pécsett. A programból
kitűnik, hogy e nagy rendezvényünk minden évben elsősorban a folklórról és zenéről szól.
Az idei évben is megrendeztük a Dél-dunántúli hagyományőrző együttesek és tánccsoportok
területi bemutatkozó programját. A rendezvényen hat hagyományőrző együttest, táncos
produkciót láthatott a közönség. A fellépők között volt a sumonyi Csoboka Csillagai Együttes,
Bátai Vadvirág Cigány Hagyományőrző Együttes, a Keszüi Roma Tánccsoport, a rádfalvai
Fekete Hattyú Tánccsoport, a Drávafoki Feketegyöngy Kulturális Egyesület Tánccsoportja és a
Fehérhegyi Fiúk Együttes.

A Rácz Aladár Közösségi Házban folytatódott a program a képzőművészeti kiállítással. A
kiállításon roma festőművészek alkotásaik voltak láthatók. Kiállító művészek: Bogdán János,
Boris Salamaha, Fenyvesi József, Ferkovics József, Füzesi József, Horváth Zoltán Jenő,
Jovánovics László, Kalányos Gyula, Kosztics László, Kunhegyesi Ferenc, Orsós Gábor, Orsós
Teréz, Pintér Sándor, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Szentandrássy István, Szigeti Szabó János,
Szilber Mária, Tibai Gyöngyi, Túró Zoltán, Váradi Gábor
A kiállítás megnyitójára Ádám Zoltán festőművészt kértük fel, aki Budapesten és a Pécsi
Egyetem művészeti karán tanít. Közreműködött a megnyitón a Pötyi a pécsi utcazenész.

A program ideje alatt cigány kézműves termékek és cigány témájú könyvek kiállítására is sor
került. A nap zárásaként fellépett, koncertet adott a Pécsi Fiúk Együttes.
A rendezvényünk elérte célját, hogy megismertessük a többségi társadalommal a cigányság
kultúráját, képzőművészetét, irodalmát is, megszűnjenek az előítéletek a két nép között.
2013. szeptember 13.-án, 10 órakor rendeztük meg a Rácz Aladár Közösségi Házban (Pécs,
József u. 4.) "A cigányság történeti múltja és jelene Magyarországon, különösen a
dunántúli és a nyugat-magyarországi régiókban” című történeti konferenciánkat.
A konferenciát Erb József Pécs M. J. Város Önkormányzat nemzetiségi tanácsnoka nyitotta
meg, A konferencia levezető elnöke: Márfi Attila Baranya Megyei Levéltár főlevéltáros volt.
Pörös Béla Baranya Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi Központjának munkatársa, „A
munka nélkül maradt falu” vázlat Gilvánfa község történetéhez című előadását tartotta meg
Jakus László a győri Czinka Panna Kulturális Egyesület elnöke "A győri cigányság története"
„Romák határon innen és túl” címmel tartotta meg előadását, Kardos Ferenc könyvtáros,
romológus, Nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárból.

Az orszták származású Michael Stanzer, akadémiai politológustól "Megoldás modell a Középkelet Európai romák és sintik helyzetére" címmel hallhatott előadást a közönség.
Dr. Kosztics István a CKKE elnöke "A cigány kultúra és modernitás II." című előadás zárta a
nagyon érdekes konferenciát. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a történeti konferenciánkkal,
amit minden évben megrendezünk, bemutassuk a többségi társadalomnak a cigányság
történetét, kultúráját.
A konferencia történészek, etnográfusok, romológusok, szociológusok szakmai tanácskozása
volt a Dél-Dunántúli cigányközösség több évszázados életéről, sorsfordulóiról. Az előítéletek,
hátrányos megkülönböztetés és a cigánysors sötét oldalai mellett a cigánykultúra, a pozitív
értékteremtés, az együttélés közös értékeit reprezentálják az előadások. Betekintést nyújtottak a
cigányok és a magyarok együttélésének különböző szakaszaiba, baranyai, regionális és
országos kitekintést felvállalva. Gazdagodhattunk a közös értékteremtés, a cigánykultúra és
életmód értékeivel. Óhatatlanul felszínre kerültek azonban a negatív jelenségek is, az
évszázados elmaradottság súlyos következményei, az előítéletektől terhelt cigánysors nehéz
korszakaszai, a társadalmi kirekesztettség következményei.

A konferencia összeköthető tanártovábbképzéssel, középiskolások, egyetemisták és más civil
közösségek számára is. A szakemberek mellett érdeklődő laikusok, egyetemisták, tanárok
figyelmét felhívni a romaügyre.
2013. november 13.-án Stavniszki Emese PTE Művészeti Karos hallgatónak rendeztünk
kiállítást a Közösségi Házba. A kiállítást Ádám Zoltán Munkácsy Díjas festőművész nyitotta
meg. A megnyitón zenélt: Gyuricza Márta, Pérez Nati és Rédei Viktória.
2013. december 05.-én Kalányos Gyula önálló kiállítását tartottuk meg, a rendezvényen
közreműködött Pötyi az utcazenész gitáron és Kerekes Brigitta énekkel.
Több civil szervezeti és versenyszférával való együttműködési tanácskozást is szervezünk. 3
foglalkoztatási programunk beindult. Egyesületünk felszerelt irodákkal rendelkezik, 5 fő
főállású dolgozó, 3 fő vállalkozói jogviszonyban lévő dolgozó és kb. 10 önkéntes segítségével
végezzük munkánkat.
Pécs, 2013. december 31.

Dr. Kosztics István
elnök

