
6550

A Cigány Költők és Írók I. Országos Találkozójára 
2010. április 9-10-én került sor a Művészetek és Iro-
dalom Házában, valamint a Rácz Aladár Közösségi 
Házban. Rózsa Péter budapesti újságíró nyito# a meg 
az országos találkozót, az est házigazdái pedig Ko-
vács József Hontalan költő és Dr. Kosztics István, az 
immár huszonegy éves Cigány Kulturális és Köz-
művelődési Egyesület elnöke voltak.

A találkozón részt ve# ek Rigó József tatai, Horváth 
Gyula miskolci, Nagy Gusztáv érdi, Kovács József 
mohácsi, Bertók László pécsi, Kertész Ákos és Tamá-
si Orosz János budapesti, Pethes Mária agárdi és Eva 
Klepp-Afritsch grazi írók és költők. Műveikből a Pécsi 
Nemzeti Színház művészei, Németh János és Sólyom 
Katalin olvastak fel. Ezt követően Békés Sándor, az 
est moderátora beszélgete#  az alkotókkal arról, ho-
gyan írnak, mi készteti őket az írásra, milyen témá-
kat dolgoznak fel műveikben. Másnap a Rácz Aladár 
Közösségi Házban délelő#  Irodalmi matinét tarto# ak, 

ahol Eva Klepp-Afritsch grazi költőnő fi lmvetítéssel 
egybekötve olvaso#  fel írásaiból. I#  került sor a „Nők 
fővárosa 2010” című irodalmi antológia bemutatójára 
is, amelyben Bertók László költő, Csemer Géza író, 
Horváth Gyula költő, Ilĳ a Jovanovics költő, Kertész 
Ákos író, Eva Klepp-Afritsch költő, fotó és festőmű-
vész, Kovács József Hontalan költő, Nagy Gusztáv 
műfordító, Pethes Mária költő, Rigó József költő, Ta-
mási Orosz János költő írásai és Tibai Gyöngyi gra-
fi kái találhatók. Az antológiát a szerkesztő Kovács 
József Hontalan muta# a be, majd a művészek saját 
verseiket, írásaikat olvasták fel a megjelent kötetből.

Dr. Kosztics István igazgató elmondta, a kétnapos 
rendezvény igen sikeres volt, több százan voltak kí-
váncsiak a Cigány Költők és Írók I. Országos Talál-
kozójára, amelyet követ majd a II. is. Hagyományt 
kívánnak teremteni, rendszeres fórumot biztosítani 
a cigány irodalom újabb alkotóinak és alkotásainak 
bemutatására.

Pécs 2010, Európa Kulturális Fővárosa

A
A megszámlálhatatlanul sok és változatos kínálatban, melyet a baranyai megyeszékhely nyújtott a látogatóknak, számos 

cigány, horvát és német programot is láthattak az érdeklődők. Ezek kiváló alkalmat teremtettek arra, hogy az ott élő nemze-

tiségek bemutatkozzanak, megmutassák sajátos, gazdag kultúrájukat, mely a magyar és az európai kultúra szerves része. A 

nemzetiségek éltek is ezzel a lehetőséggel. Mi most kiemelünk néhányat a gazdag programból…

2010. augusztus 7-én este a világon egyedülálló 25 
éves 100 Tagú Cigányzenekar lépe#  fel a Pécsi Sza-
badtéri Színpadon. Az együ# es igazi hungarikum. 
A 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és 
Közművelődési Egyesület Magyar Örökség Díjas, 
nevét az Aranykönyv és a Magyar Szellem Láthatat-
lan Múzeuma őrzi.

Magyarországon elsőként, non-profi t Cigány Kul-
turális Egyesületként, 1985. november 2-án alakult 
meg. Elnöke „Buff ó” Rigó Sándor, alelnöke Lendvai 
„Csócsi” József, főtitkára „Beke” Farkas Nándor. Örö-
kös tiszteletbeli elnöke Cziff ra György, a Francia Be-
csületrend és a Magyar Köztársasági Érdemkereszt 
Középkeresztjének kitüntete# je, a néhai világhírű 
zongoraművész. A zenekar örökös főprímása Boross 
Lajos Kossuth-díjas prímáskirály. A zene és a kul-
túra nagyköveteként több mint ezer koncertet ado#  
szerte a világon: a Lisszaboni Világkiállítás meg-
nyitóján koncertjük volt a fő műsorszám. A Magyar 
Örökség Díjat 2000-ben kapták, ugyanebben az 
évben bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe, 
Monte Carlóban, ahol a „III. évezred éjszakáján” a 
Grand Casino elő# i főtéren szabadtéri koncertet ad-
tak. 1999-től 2001-ig a Magyar Állami Operaház ren-

Cigány Költők és Írók I. Országos Találkozója

A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje
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dezésében „A Hegedű Hangja” című ünnepi kon-
certsorozatukat, karácsony másnapján műholdas élő 
közvetítéssel tizennégy országban látha# ák, 1996-tól 
pedig „Zene-Bor” című Óév búcsúztató gálaműso-
rukat látha# ák évről-évre a Budapest Kongresszusi 
Központban. Berlinben 2009-ben a magyar határnyi-
tás huszadik évfordulója alkalmából léptek fel.

Fennállása óta a zenekar hét platina- és tizennégy 
aranylemezt vehete#  át, megkapta a Magyar Rádió 
Nívódíját, ötvenhét muzsikusa részesült állami és 
szakmai kitűntetésben, mint a zene utazó nagykö-
vete, a magyar és a cigány kultúra jeles képviselője. 
A 100 Tagú Cigányzenekar létszáma jelenleg 138 fő. 
Célja a zenei érték életben tartása, az utánpótlás ok-
tatása, a magyar cigányzene, a magyar nóta és nép-
zene ápolása.

A pécsi fellépésen elhangzo#  Brahms I., V. és 
VI. Magyar tánca, Hubay Hullámzó Balaton című 
műve, Bizet Carmenjének nyitánya, a Monti-csár-
dás, Rossini Tell Vilmos-nyitánya, Horváth Zoltán 
Cigánytűz című műve, egy fergeteges cimbalom-
szóló Ökrös Oszkár cimbalomművész előadásában, 
majd Johann Strauss Éljen a magyar című polkája, a 
Radetzky-induló, s a műsort Dinicu A pacsirta című 
virtuóz művével zárta a zenekar.

A rendezvényen az ötszáz főt befogadó szabadtéri 
színpadon mintegy 600 nézőnek sikerült pótszékek-
kel helyet biztosítani. Mintegy százan a Szabadtéri 
Színpad elő# i kerthelyiségben hallga# ák a csodála-
tos muzsikát. Hatalmas volt a siker, a zenekar művé-
szetével, muzsikájával most is megtalálta az utat a 
közönség szívéhez.
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Szeptember 19-én a Pécsi Német Nap keretében mutatkoztak be a magyarországi németek: 
az óvódásoktól a középiskolásokon túl a felnőttekig minden korosztály

Német nemzetiségi rendezvények Pécsett

2010-ben számos német nemzetiségi kultúrát bemu-
tató rendezvény volt Pécse# , többek közö#  kiállítá-
sok és tanácskozások, jubileumi és i& úsági rendez-
vények, melyeket a Lenau Ház, illetve Alapítvány, 
a Koch Valéria és Leöwey Gimnáziumok szerveztek 
és bonyolíto# ak le. Közös – Pécs-Essen-Isztambul – 
színházi találkozóra is sor került. A rendezvényeket 
bemutató képekből váloga# unk. 

A „Fachwerk-építészet a Dél-Dunántúlon” című kiállítás 
2010 februárjában volt látható a Lenau Házban. 

A kiállítás nemzetközi tanácskozással zárult

Április 18-án a Magyarországi I* ú Németek Közössége kezdeményezésére 
a Német Szövetségi Köztársaságban élő török és hazai német 
+ atalokból álló csapat nagysikerű közös színházi előadást tartott 
a Művészetek Házában

Pünkösd vasárnapján 
a „25 éves a Lenau egyesület, 20 éves a Lenau Ház” című jeles 
jubileumot tánccal, zenével, tanácskozással ünnepelte az Egyesület

Habel János felvételei


