
Április 8. a romák világnapja. A romák
1971-ben, Londonban rendezték meg el-
sõ világkongresszusukat, amelyen az In-
diából és további húsz országból érkezett
küldöttek elfogadták a roma nép szimbó-
lumát, zászlaját, mottóját, himnuszát, és
április 8-át a romák világnapjává nyilvá-
nították. Ilyenkor folyami szertartások-
kal, illetve gyertyagyújtással ünnepelnek
a romák a világ mintegy negyven orszá-
gában, ezzel emlékezve arra, hogy mint-
egy ezer évvel ezelõtt indultak Indiából
máig tartó vándorútjukra.

Április 8. az emberszeretet világnapja
is. Na, azért nem kell keblünkre ölelni az
egész emberiséget, mert az amúgy sem
menne. Egyszerûen csak szenteljünk egy
kicsivel több idõt az embereknek, le-
gyünk egy kicsivel türelmesebbek a kö-
rülöttünk lévõ világgal. Ez nem is olyan
nehéz, és legalább valami jót is tettünk az
emberszeretet világnapján.

A hajdúdorogi Mészáros Károly Vá-
rosi Könyvtár 2009-ben egy hagyomány
alapjait rakta le.

Miért is kezdtem a romák világnapjá-
nak leírásával? Mert a 2. sz. Általános Is-

kola (mai neve Kalkuttai Teréz Anya Ál-
talános Iskola) megbízott igazgatójával,
Urgyán Tibor Györggyel azon gondol-
kodtunk, hogy lehetõséget kellene adni
az iskola gyerekeinek a bemutatkozásra.
Ebbe az iskolába cigánygyerekek, vala-
mint enyhe és középsúlyos fogyatékos
gyerekek járnak. Az elsõ fesztiválunkon
csak az iskola diákjai vettek részt a váro-
si könyvtár olvasótermében. Verset, me-
sét mondtak, énekeltek, táncoltak, báboz-
tak, színes mûsort adtak a jelenlévõknek. 

2010-ben már meghívtuk az óvodák
és az általános iskolák cigány származá-
sú gyerekeit, hogy mutassák be, õk mire
képesek. Nem csalódtunk ekkor sem, hi-
szen mindannyian, szülõk, pedagógusok,
könyvtárosok és érdeklõdõk, jól éreztük
magunkat. Már zsûri segítette munkán-
kat, mivel egy-egy kategóriában több
gyerek szerepelt, és úgy döntöttünk,
hogy rangsoroljuk a szereplõket. Újfalusi
Istvánné, a cigány önkormányzat tagja,
Sári Erika, a gyámhivatal vezetõje, vala-
mint Farkasné Jurás Zsuzsa, a családse-
gítõ és gyermekjóléti szolgálat vezetõje
volt a zsûri tagja. Nagy örömmel hallgat-
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✒✒    Jeles Erzsébet

Cigányfesztivál Hajdúdorogon

K ö z h í r r é  t é t e t i k

„Ne felejtsd, hogy ágrul lettél
szederfa alatt születtél

s mint a röpke mag az ágrul,
úgy leszakadsz majd anyádrul

se apád,
se anyád,

se országod, se tanyád.”

(Babits Mihály: Cigánydal)



tuk a gyerekek vers- és mesemondását.
Újfalusi Istvánné (Kati néni) megköszön-
te a könyvtár dolgozóinak, hogy hagyo-
mányt teremtettek ezzel a rendezvénnyel.
Egy kettévágott cigány kendõt adott az
intézményvezetõnek, kifejezve köszöne-
tét. A rajz kategóriában is csak a legjob-
bakat emeltük ki. Urgyán Tibor György,
a 2. sz. Általános Iskola mb. igazgatója
három darab mandalát ajánlott fel jutal-
mazásra. Az iskola diákjai (tizennégyen),
a tavaszt köszöntötték versekkel, magyar
és cigány nyelven. A gyerekek jutalma-
zását a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0027
projektbõl finanszíroztuk.

2011-ben rajzpályázatot is hirdettünk
a diákoknak, témája cigány vers vagy
mese illusztrálása volt. Nagyon sok,
(összesen hatvannyolc) pályamunka ér-
kezett a felhívásunkra. Monostory Viktó-
ria, a Szent Bazil Oktatási Központ Gim-
náziumának tanára válogatta ki a jók 
közül a legjobbakat. Nem osztottunk ki
helyezést, csak a nyerteseket soroltuk fel
korosztály szerint. 

2012-ben negyedik alkalommal ren-
deztük meg a fesztivált. Jó volt látni az
izguló gyerekeket és az õket nyugtatgató
felnõtteket. A délelélõtt folyamán volt
vers (magyarul és cigányul), mese, tánc –
igazán színes volt a program, ügyesen
felkészült gyerekekkel. Ebben az évben

Kati néni (Újfalusiné) és Farkasné Jurás
Zsuzsa intézményvezetõ töltötte be a
zsûri szerepét. Életre szóló élményben
volt részünk. Igaz, ezt minden évben el-
mondjuk, de talán ez a fesztivál volt az,
amely a legjobban sikerült. 

A Kalkuttai Teréz Anya Általános Is-
kola diákjai közös mûsort adtak elõ. El
kell mondanunk, hogy tökéletes volt a
gyerekek és pedagógusok összhangja – 
a pedagógusok még a levegõt is egyszer-
re vették a szereplõ gyerekekkel. A csil-
logó szempárok, egymás biztatása na-
gyon felemelõ érzés volt számunkra. 
A gyerekek teljesítményét Farkasné Ju-
rás Zsuzsa értékelte a zsûri nevében. Ka-
ti néni köszönetet mondott a városi
könyvtárnak, hogy felkarolja a cigány-
gyerekeket és alkalmat ad kultúrájuk be-
mutatására. Kati néni, immár második al-
kalommal, egy félbevágott cigány kendõt
ajándékozott a könyvtár vezetõjének,
szeretete és köszönete jeléül.

A fesztiválon a rajzpályázat eredmé-
nyét is kihirdettük. A pályázat címe: 100
éves a Hajdúdorogi Egyházmegye. Ro-
mák és a kereszténység. Több mint negy-
ven rajz érkezett hozzánk. A munkákat
ismét Monostory Viktória tanárnõ ér-
tékelte. És felajánlott három darab 
rézkarcot a nyerteseknek. A Külügymi-
nisztérium közkönyvtári pályázatának 
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köszönhetjük, hogy minden gyerek aján-
dékban részesült.

Nagyszerû dolognak tartjuk ezt a
fesztivált. Lehetõséget adunk a gyerekek-
nek arra, hogy megmutassák kultú-
rájukat, szokásaikat, tanúbizonyságot 
kapunk arról, hogy vannak közöttük te-
hetséges, ügyes elõadók, rajzolók és
„kis” színészek. Ajánlom a könyvtáros
kollégáknak, hogy próbálják ki települé-
sükön a miénkhez hasonló fesztivál szer-
vezését. Kívánok ehhez jó munkát és sok
sikert! ■
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör egy-
napos kirándulást szervezett a Bódva-
völgybe, hogy közelebbrõl megismer-
hessük, megcsodálhassuk a különleges
természeti és kevésbé ismert kultúrtörté-
neti értékeit. Néhány családtag, külföld-
rõl hazaérkezett magyar rokonok is csat-
lakoztak hozzánk.

Július végén, szakadó esõben indul-
tunk el Sárospatakról. Az odavezetõ
hosszú úton elbûvölt minket a táj szépsé-
ge, észre sem vettük, hogy megérkeztünk
programunk elsõ helyszínére, Marto-
nyiba. A Szalonna-hegység délkeleti ré-
sze már az õskorban lakott volt, az itt fel-
lelhetõ vasércet akkor is hasznosították.
A kistelepülést Szent Mártonról nevezték
el, majd Mátyás királytól bányászati jo-
got kapott. A vasércbányászat csak a hu-
szonegyedik század elsõ éveiben szûnt
meg. A rendezett és tiszta község parko-
sított központjában látható a különleges
formájú római katolikus templom és
elõtte egy harangláb. Az egyház igen ak-
tívan tevékenykedõ kurátora nem kis

büszkeséggel mutatta be a település
egyik híres személyisége, Horváth István
Ybl-díjas építész által megálmodott és
1988-ban átadott építészeti remekmûvet.
A településrõl elszármazottak példaérté-
kû felajánlásaiból, a helyi lakosság ado-
mányaiból megvalósult, kívül-belül 
modern kis templom védõszentje a
Karmel-hegyi Boldogságos Szûz Mária.
A szentélyben megcsodálhattuk a Szûz-
anya és Szent Márton fából készült szob-
rát is. A görög katolikus szertartás szerint

✒✒    Halász Magdolna

Barangolás a Bódva-völgyben


