
Ház.avatás
Atadtak a Cigánq Kultűra otthTnát

Akadnak kivételes ihletetiséeű pil-
lanatai a létnek, amikor mindenki
tudatában van annak. hogy egy tör-
ténelmi esemény részese lett. llyen
perceket élhettek át, akik jelen vol-
tak január l2-én, az Orszlgos Cígáng
Infarwációs és Művelídési Közplnt únne-
pélyes átadásán, Amikor dr, Hende

Csaba, az lgazságüeyi Minisztérium
politikai államtitkára jelképesen át-
adta a létesítmény ku|csait Fdrúds

Flóriánnak, az Országos Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat elnökének,
pontosan tudhatlák, hogy a hazai
cigányság kultúrájával foglalkozó
konológiákban sarokdátumként fog
szerepelni ez a nevezetes időpont.

A KöZpontot - az 1072/1998,

|v.22.) számú kormányhatározatnak
megfelelően - tavaly június 10-én
hozta ]étre az Országos Cigány Kisebbségi Önkormány-
Zat. Pű első megvásárlásra felaiánlott épületet, a Dam-
janich utcában (miként azt Dobóván| lldikó ügyvezető
igazgató elmondta) azéfi találták aikalmatiannak, mert
mindössze hatszáz négyzetméternyi területe nem volt
továbbfeileszthető, Az udvarj terület nélküli építmény a
kerü]eti önkormányzat hétemeletes 1akóépületével kö-
Zös telken állt, olyan ingatlanra volt szükség, amely a
későbbiekben alkalmas iesz majd a létrehozandó Orszd-
gos Ciqány Múzeum és a Ciqáry Színház befogadására is.
Végül olyan épületre esett a Választás, amelynek termei
(köztük egy színházterem) már jelenleg is másfélezer
négyzetméternyi területtel rendelkezik, A kiszemelt és
most birtokba Vett épületet ráadásul egy tágas, csak-
nem háromnegyed hektáros park övezi, amely számos
szabadtéri program megvalóSítása meliett lehetővé te-
szi a távlati bővítéseket is.

A főváros X, kerüIetében, Kőbányán, a Gyömrői út
l03. alatt felavatott - korábban is művelődési központ,
ként funkcionáló - épület me€vásárlására és fe]újításá-
ía százötven, berendezésére harmincmillió forintot for-
dítottak, EZ tette lehetővé, hogy az intézmény, már mű-
ködése első esztendejében, több, régóta fájó űrt is be-
tölthessen. Falai köZött megkezdheti működését a Ci-
qánq In|ormácios Snloálat, amely a cigányság kulturális és
művelődési életével kapcsolatos infolmációkat gyújti,
rendszerezi s a cigányságot érintő kutatások eredmé-
nyeit is elérhetővé teszi; azokat feldo]gozva, különféle
szolgáltatásokkal kiegészítve kívánja a hozzá fordulók
rendelkezésére bocsátani, csakúgy mint az aktuális tá-
mogatási és páIyázati lehetőségekől szóló táiékoztató-
kat- A Ciqáuj Művéswti Qalena képző-, ipar- és népművé-
szeti alkotások bemutatására szerveződik, Ezeket - teí-
veik szerint - zenei és irodalmi eseményekkel szándé,

A l00 tagú ClgánYzenekar a megn'itón 
Nyári Gyula felvétele

koznak gazdagítani, Meenyílik a RamOIóOiai Szakhijnqvtdr
is, amely nemcsak a témába Vágó írott, hanem aZ audi-
ovizuális anyagokat is gyűjtőköréhez tartozónak tekinti,
Szépirodalm1, zene1 és szakkönyMári részleggel várja az
olvasókat, kutatókat egyaránt, Egy kávézó és egy étte-
rem szolgálja még a látogatókat, a kulturált eszmecse-
réket, a baráti éS üZleti partnerj kapcsolatok építését,

A Cigány Kulturális és Művelődési Módszertani Köz-
pont feladatának tekinti a kon[]iktus-megelőzést, a civil
szervezetek tevékenységének módszertani segítését, a
hagyományőrző művészi közösségek és művészeti alko,
tókörök, együttesek tagiainak továbbképzését is,
Ugyanakkor mentálhigiénés szolgáltatások és a felnőtt-
képzés beindítása is szerepel a terveik közótt, Sajátos
eszközeikkel részt kívánnak válla]ni a cigányságot kü]ö-
nösen sújtó munkanélküliség társadalmi kezelésébő] is,

l999 nyarán, a Roma Holocaust 55, évfoídulóján
megnyitiák a Hllocaust Keqqeleti Enléfttermlt, amely
nemcsak a fasizmus hazai, hanem minden európai ci-
gány áldozatára emlékeztetni fog,

A különböző programokhoz - mint arról a kiadott
sajtóanyag tájékoztat - sikerült megnyerni a cigány
szellemi élet színe-javát, Csak kiragadva néhányat az
ismert nevek köZül, Bari Károlyra, Choli Daróczi ]ózsefre,
LílÉdtos Menyhéítre, csemer CéZála, |ónás ludi:j'a H}llai
Kálmánra, Orsós ]akabra, Szakcsi Lahatos Bélára, a l00
tagú Cigánqzenekar művészeire és számos más kiemel-
kedő személyiségre is számíthatnak,

Együtt Van tehát minden: szándék, eltökéltség s a ter-
vek megvalósításukhoz szükséges személyi, anyagi és
technikai háttér java része. Koss,{tli Lajos elhíresült be-
szédének zárómondata jut eszembe: ,,Csak annqi energiót a

kivitelben, mint amennuit a megajánlásban tapasztaltam,..|"

Hegedűs Sándor
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