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  Rendhagyó énekóra a Városi Mővelıdési Központban   

 

           A Békéscsabai Bartók Béla Zenemővészeti Szakközépiskolások elıadásával  

Amíg Isten megtart, tanítom a zenét 

    mert hívatásom 

  és szerelmem 

      a zene 

Január 30-án Békésen a 
M ővelıdési Központ 
adott otthont a Rendkí-
vüli Énekóra címő elı-
adásnak, melyet a Békés-
csabai Bartók Béla Zene-
mővészeti Szakközépis-
kola tanulói adtak az  
általános iskolások szá-
mára. Az elıadók ugyan-
is szintén az Eötvös Jó-
zsef tagintézményben 
végezték általános iskolai 
tanulmányaikat.   
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 Rendkívüli énekóra Békésen a Mővelıdési Központban 
     Horváth Elek: „Amíg Isten megtart, tanítom a zenét, mert hívatásom és szerelmem a zene” 

Január 30-án Békésen a Mővelı-
dési Központ adott otthont a 
Rendkívüli Énekóra címő elı-
adásnak, melyet a Békéscsabai 
Bartók Béla Zenemővészeti Szak-
középiskola tanulói adtak az álta-
lános iskolások számára. 
 
Horváth Elek zene-tanár kérdésem-
re elmondta, hogy a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából már évek óta 
megrendezi a most Rendkívüli 
Énekóra elnevezéssel megrendezett 
hangversenyt. Célja többirányú: a 
gyerekek megmérettetése, hogy 
szokták a közönséget, emellett fel-
lépések lázát is átélhessék. Azt, 
hogy miért ezt a helyszínt választja 
már évek óta? - Itt tanultam jóma-
gam is, és a növendékeim is e falak 
közt sajátították el általános isme-
reteiket, itt tudnak elsınek példát 
mutatni a most ide járó társaik szá-
mára - nyilatkozta Horváth Elek. 
Nagyon nehéz a mai gyerekek szá-
mára a kitörés, pláne ha hátrányos 
helyzető valaki. Büszke vagyok a 
tanulóimra, mert ezek a gyerekek 
egyszerre két iskolát is végeznek, 
ugyanúgy tanulják a matematikát 
vagy történelmet, mint a zenei órá-
kat, melyet nagyon komoly szinten 
végeznek. - Hálás vagyok a Jóiste-
nek, hogy erre a pályára állított en-
gem, s hogy nem marasztalt Buda-
pesten. Egyfelıl nem tetszet nekem 
Pest, másrészrıl úgy érzem, nekem 
a vidéki gyerekek tanítása a hivatá-
som. Nagyon sok gyereket, mond-

hatjuk fiatal kész mővészt adtam az 
országnak s a pályának, erre méltán 
vagyok büszke. A cigánygyerekek-
ben van egy plusz, a génjeikben a 
zene, s a zene mellett egy nagy 
adag alázat is van bennük a hang-
szereik felé. De nem elég csak alá-
zatosnak lenni, nagyon sok gyakor-
lás és tanulás kell ahhoz, hogy ko-
moly szintre jussanak el. Mint 
például én vagy sokan mások, de 
akár ık elıttük is nyitva az a 
bizonyos „nagy kapu”. Részem-
rıl még egy vágyam volna, sze-
retnék egyszer nagy közönség 
elıtt(szülık, cigány képvise-
lık, vezetık, politiku-
sok stb.) most az 
egyszer nem zenél-
ni, hanem beszélget-
ni, s megtudni miért 
tartunk mi cigá-
nyok ott ahol je-
lenlegi állapo-
tunkban va-
gyunk. Mi a kiút 
v é l e m é n y ü k 
szerint, hogy  
mindenki büszke 
lehessen a Te-
remtıtıl kapott 
nemzetiségé-
re, hogy ne 
kelljen szé-
g y e l l n i 
m a g u n k . 
Jó magam 
r é s z é rı l 
nagy aján-

déknak tartom az élettıl, munkám 
és hivatásom mellett a cigányságo-
mat. E gondolat menetével zárta le 
beszélgetésünket Horváth Elek ze-
netanár. Ugyanis megkezdıdıt a 
mősor. A Hangversenyen többek 
közt hallhatták Varga Teréziát zon-
gora, Budai Máté nagybıgı, 

Bodóczki Ernı nagybı-
gı, és Varga Tihamér 
zongora elıadását a 
kulturális központ 
színháztermében.  
             Lakatos Gyula 

                                                Horváth Elek zenetanár 

    Bódultan vezette autóját a megyei kisebbségi 
                  önkormányzat vezetıje 

Jármővezetés ittas vagy bódult állapotban vétségé-
nek alapos gyanúja miatt indult eljárás Dógi János, a 
Békés Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke ellen. Azt, hogy ittasan vagy gyógyszer hatá-
sa alatt történt a szabálysértés, még nem tudni. Az 
autóban mintegy 150 ezer forint anyagi kár keletke-
zett az eset kapcsán.                             Forrás: index.hu Dógi János elnök 
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  A roma vezetık is felelısek a romaság helyzetéért 

  A roma vezetıket is felelısség terheli a cigány kisebbség nehéz helyzetéért 

A roma vezetıket is felelısség terheli a 
cigány kisebbség nehéz helyzetéért. A 
kisebbségi szervezetek politikailag 
megosztottak, bal- vagy jobboldali ér-
dekképviseletként hatalmuk átmenté-
sével, vagy esetleges hatalomra kerülé-
sükkel foglalkoznak, ahelyett, hogy 
egységesen, hatékonyan lépnének fel a 
romákért. 
 
Negyedévenként meg lehet mérkızni a 
választáson, de másnap már együttmő-
ködve, határozott célokat megfogalmaz-
va kellene tenni a cigányság sorsának 
jobbra fordulásáért, hiszen a helyzet már 
több mint aggasztó. Ehelyett roma ön-
kormányzatok sokasága azt sem tudja 
mit is tegyen bár megválasztatta magát, 
de a mondatnak itt van vége részükrıl. 
Az érdekképviseleti tevékenység bénázá-
sa, hogy az elmúlt 20 évben nem került 
ki a romák közül olyan vezetı személyi-
ség, aki frissítést hozott volna  a hazai 

cigányság életé-
ben. Egyszóval 
belterjesek a hazai 
kisebbségi szerve-
zetek is. A térség-
ben közben igen 
feszült a helyzet a 
cigány társadalom-
ban, hiszen közöt-
tünk 95 százalékos 
arányú a munka-
nélküliség, egyre több lakás marad köz-
üzemő szolgáltatás nélkül, a beteg romák 
közül sokan a gyógyszereket sem tudják 
kiváltani, s az oktatási lehetıségek is 
egyre jobban beszőkülnek a  kisebbség 
fiataljai számára. Véleményem szerint 
Békésen semmit nem érzékelnek abból a 
romák, hogy elindult a Kormány Roma 
évtized programja. Sıt sokan még csak 
most szembesülünk majd igazán a Kor-
mány okozta gazdasági válsággal. 
                                             Lakatos Gyula 

Cigány Múzeum 
 
Az ország elsı cigány 
múzeumát szervezik 
Eleken.  
 
Nagy fába vágták fejszé-
jüket az eleki romák: el-
határozták, hogy össze-
győjtik és kiállítják múlt-
juk tanúit, a hagyományos 
cigány mesterségek mun-
kaeszközeit. Ez lehet Ma-
gyarország elsı - nem 
képzımővészeti jellegő - 
cigánymúzeuma, amelyet 
augusztusban terveznek 
megnyitni a viharsarki 
kisvárosban.  Forrás: romanet   

    Bajban a cigány diákok: késnek az ösztöndíjak 
    Nem fizették határidıre a roma gyerekek számára megítélt segítı ösztöndíjakat 

 
Nem  fizette ki határidıre a Szőcs 
Erika vezette szociális tárca a ro-
ma gyerekek számára megítélt, 
tanulást segítı ösztöndíjakat - 
írja a  Magyar Nemzet. 
 
Az eredeti határidı szerint a diákok 
tavaly december 30-ig kellett volna 
értesíteni arról, hogy nyertek-e  

 
pénzt a pályázaton, és január köze-
péig kellett volna folyósítani a 
pénzt - írja a lap. A szaktárca fel-
ügyelete alá tartozó Magyarországi 
C igányokér t  Köza lap í tvány 
(MACIKA) elıször azt közölte az 
érintettekkel, hogy január végére 
csúszik a kifizetés, most már azon-
ban februári kifizetésrıl beszélnek. 

A diákoknak a tanulmányi 
kötelességeket a második fél-
év kezdetekor kell fizetni, 
ezért az érintettek most baj-
ban vannak. A pénz késése 
miatt sokuknak kölcsönt kell 
felvenni, hogy tudják folytatni 
tanulmányaikat. Mint a Ma-
gyar Nemzet írja, az ügyben 
megkeresték a szociális tárcát, 
ám kérdéseikre még nem kap-
tak választ.     Forrás: Hírmondó 

Több roma tanulónak is kölcsönt kellet felvennie 

F
otón

k illu
sztrá

ció 

 Roma képviselı lesz a 
       kampány arca 
 
Az Európai Nép-
párt 25 millió pél-
dányban készítte-
tett DVD-t Járóka 
Lívia EP- képvise-
lırıl. Az Európai 
Parlament legna-
gyobb politikai 
csoportja az idei 
választás elıtt sze-
melte ki magának a magyar politi-
kusnıt, hogy arcával népszerősítse a 
család, biztonság, szolidaritás jel-
szavakra épülı irányvonalát. A 
DVD várhatóan a hazai kampány-
ban is nagy szerephez jut majd,  
miután a párt a tízperces videót in-
gyen szóróanyagként való terjeszté-
sét tervezi.                    Forrás: index.hu 

            Járóka Lívia  
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         Kurta sorokban a cigányzenérıl 
  Régi vendéglátók, csárdák elmaradhatatlan szereplıi 
                    voltak a híres prímások 

Régi vendéglátók, lakomák, de 
szállodák, fogadók, éttermek, 
kávéházak, vendéglık, csárdák 
elmaradhatatlan szereplıi voltak 
a híres prímások, neves cigányze-
nekarok.  
 
Régi emlékek között böngészve 
érdekes nevekre, hangulatos törté-
netekre bukkantam a régmúlt ese-
ményei között. A legrégebbi idık-
bıl Bihari János és Cinka Panna 
neve merül fel az emlékezés homá-
lyából. A kiegyezés korának volt 
nagyhírő prímása Szegeden Erdélyi 
Náci, aki Gárdonyinak és Mik-
száthnak a barátágát is bírta. Ami-
kor 1883-ban Ferenc József Sze-
gedre látogatott, halpaprikásos 
ebédjénél Erdélyi Náci zenekara 
szórakoztatta. Az uralkodónak any-
nyira tetszet a muzsikája, hogy meg 
is szólította és elbeszélgetett az ele-
gáns prímással. Virtuóz muzikalitá-
sára mi sem jellemzıbb, mint hogy 
az 1880-as évek végén a New 
York-i Éden Színház ünnepelt ven-
dégmővésze volt. Dankó Pista, az 

egyszerő meszelı és 
vaslapát árus asszony 
nagy tehetségő fia, a 
Rigó Jancsi elıtti 
korszak jeles prímá-
sa, még Szegeden 
kötött életre szóló 

barátságot Gárdonyi Gézával.  
Abban az idıben Szeged Pilvaxá-
nak hívták a Kass kávéházat, ahol 
az úgynevezett „írók asztalánál” 
avatták szegedivé a városba érkezı 
tollforgatót vagy más jelességet. 
Dankó Pistának is Kass volt a min-
dennapos tanyája. Sok szép nóta 
született itt. Gárdonyinak Dankóval 
való barátságát számos levél és kö-
zel 60 együtt szerzett nóta ırzi. 
Dankó Pista a  millenniumi idık-
ben az úgynevezett İsbudavárában 
és a Wekerle kávéházban muzsi-
kált. Érdekes „vetélkedés” zajlott 
ebben az idıben a hegedős Dankó 

Pista és a cimbalmos Lányi Géza 
között, hogy ki a jobb nótaszerzı. 
Sokan ki is akarták játszani ıket 
egymás ellen. Végül Gárdonyi 
nagy visszhangot kiváltó cikkben 
döntötte el a vetélkedést, azzal, 
hogy Dankó hegedővel, Lányi cim-
balommal a király a maga helyén. 
Dankó halálos ágyánál is ott volt 
Gárdonyi. Hegedőjét Pósa Lajos, 
utolsó húrjait az egri remete ıriz-
gette.  
Híres gordonka mővész volt Fátyol 
Károly, aki Sátoraljaújhelyen Kos-
suth Lajost andalította el muzsiká-
jával. A hálás kormányzó ezüstfe-
delő pipával jutalmazta játékáért. 
Késıbb sokszor vendégszerepelt a 
Fıvárosban, Rudolf trónörökös is 
szívesen hallgatta ıt. Ne hagyjuk ki 
a felsorolásból Rigó Jancsit sem, 
akirıl süteményt neveztek el. İ a 
muzsikáján kívül arról lett híres, 
hogy elcsábította egy belga herceg 
nejét, akit feleségül is vett aztán. 
Ma is ünnepelt prímásaink vannak 
a teljeség igénye nélkül említem a 
méltán híres Mága Zoltánt, vagy a 
Száztagú Cigányzenekar vezetı 
zenészeit.                  Lakatos Gyula       

Sokba kerülhet a  
    diszkrimináció 
 
A megfelelı munkavállaló kivá-
lasztása nehéz feladat, a hátrányos 
megkülönböztetés azonban milliós 
bírságot is jelenthet a cégnek. Mi-
lyen esetekben vizsgálódik a ható-
ság és mit kell bizonyítani a mun-
kaadónak.  
 
„Menjen fel a tévétoronyba és 
ugorjon le”- így válaszolt egy cég 
vezetıje, amikor a meghirdetett 
állásra pályázó 45 éves nıt életkora 
miatt alkalmatlannak ítélte a titkár-
nıi pozícióra, s a kétségbeesett asz-
szony megkérdezte tıle, mit tegyen 
ennyi idısen. „Ilyeneket nem fogla-
koztatunk” - ezt már egy roma 
munkavállalónak mondták, amikor 
a telefonon egyeztetett állásra a 
munkakezdés reményében jelentke-
zett. Hasonló vagy kevésbé válasz-
tékos elutasítással cigány, fogyaté-
kos, idıs, terhes, munkakeresı egy-
aránt találkozhat. A negatív diszkri-
mináció több millióba is kerülhet 
egy munkaadónak, ha nem tudja 
bizonyítani: nem történt hátrányos 
megkülönböztetés. Ha egy munka-
vállaló úgy véli, diszkriminálják, 
akkor vagy az Egyenlı Bánásmód 
Hatósághoz (EBH) vagy az Orszá-
gos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Fıfelügyelıség (OMMF) területi-
leg illetékes szervéhez fordulhat. 
Emellett persze a Munkaügyi Bíró-
ságon is kérhet elégtételt, amennyi-
ben a hátrányos megkülönböztetés 
bizonyítást nyer. Az OMMF 
és/vagy az EBH akkor kezd vizsgá-
lódni diszkriminációs ügyben, ha a 
hátrányos megkülönböztetés el-
szenvedı munkavállaló megkeresi 
a hatóságot, eljárást tehát kérésre 
indítanak.                  Forrás: romanet      

Dankó Pista 


