Hqed s Sándor

A roma saitó negyedsálada
Akik l975 januárjában kezükbe vehetté k a f város XV
kerületi Tanácsa cigány klubjának, a Rom Som klubnak - cigány szerz k irodalmi alkotásaival tarkí tott programfüZeté t, aligha tudták, hogy törté nelmi pilla,
nat ré szesei. A stencilezé sseI sokszorosí tott id szaki
kiadvány 1977 vé eé iejelent meg Choli Daróczi |ózseí
szerkeszté sé ben. A negyedé vente megieIen ,,Rorr
Som" cí m folyóirat nemcsak magya1 hanem cigány
nyelv í rásokat, verseket, visszaemlé kezé seket,novel,
lákat is közölt. Voltak ugyan cigányokkal kapcsolatos
ióval korábbi sajtótermé kek is (pé ldául az l889-1890
között kiadott, s telies egé szé ben cigányzenekarokkal
é s cigányzené vel foglalkozó ,,Maguar Né puné sz")mé gis
e füzetecské k közreadását tekinthetiük a hazai roma
saItó születé snapiának.

Az í ndulds
Nem tekinthet k ugyan roma ú lságnak, de fontos állomás volt azok kialakulásának ú tián, é s sokat segí tett
a cigányság elfogadtatásában, í gy szólni kell a követ,
kezó három folyóiratról í s. ,,Roma" cí men l979 áp lisától 1984,ig a Né pm velé silnté Zet Feln ttnevelé si
osztálya (Budapest) adott ki - ugyancsak stencilezve
- egy id szaki sajtótermé ket. Ez másodközl ielleg
folyóirat volt, amely - noha negyedé vi megjelenteté sé t tervezté k - el bb é vente, ké s bb ké té Venteielent
meg. A cigányokkal kapcsolatos legfontosabb hazai
ú jsáecikkekb l, hí radásokbóI nyú jtott válogatást.
l980-ban ké tszer is kiadták ugyanazt a számát, A
mindössze száz pé ldányban megielen ,,ú iság" szer,
keszt ie l980-ig Kalla É va,l98l,l l Bársory ]ános volt.
A ,,M helymunka" a ]ász-Nagykun-Szolnok megyei Ta,
nács Cigányügyi Koordinációs Bizottsága módszerta,
ni kiadványaké nt l988-1990 között ne€yedé vi, maid
ké thavi rendszeressé ggel ielent meg l80-250 pé ldányban, A megyei cigány családsegí t k szakmai lapja é s
tájé koztatója Volt, cigánysággal foglalkozó né pra|zi,
törté nelmi, politikai é s szociális tanulmányokat adott
közre. Szerkeszt j e dr. Kolldr József volt, Az ,,Úi szemle"
cigány nevelé ssel é s kultú rával foglalkozó folyóiratké nt az országos Pedagógiai Inté zet kiadásában, a
Magyarországi Cigány Kulturális Szövetsé g támogatásával 3000 pé ldányban l988 iú tiusától ielent meg, Ezt
követ en fé lé venké ntielentkeztek ú i számmal. Felel s
szerkeszt ie Kárpdtha Cyula, olvasószerkeszt je Kovács
József Hontalan. Rovatrendié ben irodalom é s m vé szet, család é s társadalom, né phagyományok, törté nelem, elmé let é s gyakorlat, valamint nemzetközi fi,
gyel szerepeltek. Teret adott a fiatal tehetsé geknek
is, í gy Lakatos Menyhé rt, Holdosi ]ózsef, Choli Daróczi,
orsds lakab é s kovács József mellett szé csi Macda, Rigó
]ózsef, Zsiqó |en é s a pedagógiai szakí ró Rárz Gyöngyi
is bemutatkozhatott-

A Rom Som megsz nté t l, l9784ól nyolc

é Vnek

kellett eltelnie, amí g - immár valódi cigány nyomda,
telmé kké nt - a ,,R)manl NUryipr" (cigány Úiság) lqao
decemberé ben megielenhetett, Ezt a ké thetente megielen lapot a Magyarországi Cigányok Kulturális Szö,
Vetsé ge iegyezte, Munkatársai között Volt Kárpáthy
Gyula, Supai ]ózseí , Farkas Kálmán, Kanai Ervin, N49y
cusztáv, Rostás,FarÉ as György, Rácz Laios é s mások, A
Lapkiadó Vállalat gondozásában megjelent ú iság f szerkeszt |e Ruva Farkas Pál volt. l989 augusztusában
megváltoztatták az ú iság nevé t, é s az é v decemberé ig

cí men jelentek meg további számai. 1990ú ira a ré gi cí men (Romano Nyevipe) szerkesztetté k é s teriesztetté k, maid röVidesen ,,ciqánv K/.,
tika" né ven fejezte be pályafutását. Ké s bbi korok
orosz irodalmárai emlegetté k í gy: ,,Mind Gogol Köpönyeqé bó1 bú jtunk ki-" A hazal cigány irodalom é s cigány ú jságí rók els nagy nemzedé ke ugyaní gy lehet a sokszor
szemhunyásra, esetenké nt politikai megalkuvásra is
ké nyszerül lappal, Átvitte a,í ú lsópartra" a roma
mozgalmakat, amelyek az MCKSZ-szel, s é ppen a
Romano Nyevipé vel, vagy a Cigány Kritikával szemben teremtetté k meg saiát saitóiukat,
A Magyalországi Cigányok Szociáldemokata Pártjánaklapia az ,,É I szó" (egy é kezettöbbletes cí me az El szó
fo]ytatását í gé rte) 1989-1990 között jelent meg Ruva
Farkas Pál f szerkeszté sé ben, Rostás,Farkas GyöIgy
szerkeszté sé ben. Kiadóia a Pallas Lap, é s Könyvkiadó
VáIlalat volt. A f városban szerkesztett lap els dleges
cé liának az 1989. október l-|é n megalakult pán prog,,EI szó"

l993 között

ramiának, szervezeti é leté nekné pszer sí té sé t,választási kampányának segí té sé ttekintetté k. Különkiadásban,
nagy teriedelemben közölté k a teljes pártprogramot, A
pártszervezé s állása, a jelöltek né pszer sí té se,hí rei
mellett a cigányság törté nelmi gyökereivel is foglalko,
zott né hány publicisztika, A ,,Kii?ilxti abc" rovat az olva,
sóknak a politikai é Ietben törté n eligazodását kí vánta
szolgálni, Irodalmi oldalán né hány kevé ssé ismert fiatal
költ nek (ETd'í Zsuzsának, I-áaí r Ttbornak é s másoknak)
adott lehet sé get a megjelené sre.

Sokasod

lapok

A Phralipe Független Cigány Szervezet l990-ben alapí totta meg a maga ,,Phralipe" (Testvé risé g) cí m irodalmi é s közé leti folyóiratát, a melynek kiadóia a
Phralipe Cigány M vé Szeti Alapí tvány. A havonta

megjelen lap szerkeszt ie, majd kiadóJ szerkeszt |e
Osztlikán Bé la, f munkatársa Glo nczi Ern . Rovat-szer
rendszeressé ggel közöl hí rcsokrot a Roma Saitóköz,
pont hí ranyagaiból, Í rásai, m faiukat tekintve, tú lnyomó többsé gükben tanulmány é s publicisztika. Irodalmi oldalaival kUlfOldi é s pályakezd fiatal irodalmárok
indulását is megismeré sé t is segí tette.
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l99l-ben indult meg ké theti |apké nt a Magyarországi
Roma Paí lament által alapí tott ,,Amar| DrOm" (Utunk),
amely l993-tól havi rendszeressé ggel jelent meg, Szer-

keszt i az id k folyamán Osztojkán Bé la, Rostás,Farkas
cyörgy, H7rváth M. Judit Voltak, ]elenieg Kuránui György
szeIkeszti. Munkatársai köZött tarthatta számon - máSok mellett - choli Daí óczi lózsefel, Farkas Flóriánt, Baloqh Attilát, Didsi Ágnest, Szóke ]uditot, Kovács |ózsef
Hontalant, Zsigó ]en t, Radulq cé zát, Radultl ]ózsefet,
Blaha Mártát, Szé csi Magdát é s T Zselenszkt1 Pé tert, jelenleg pedig Kende Ágnesí , Kótl Antalt, Ré zm ves Mel\ndát,
Martln László Távolod t, Gaönqaösi Anikót, Cane cábort
é S máSokat. A politikai jelleg í rások mellett szociológiai, né pralzi í rásokat, é s zenei figyel t is közölnek, Komoly jelent ssé ggel bí rt, ,,Roma Akadé mia" mellé klete, a
Roma Parlament tanácskozásain, vagy levelez szabadegyetemé n elhangzó el adásokat é s hozzászólásokat
szerkesztette egybe.
l99l, decemberé ben jelent meg Szé kesfehé rvárott a
,§tgáruJ |d ' (Romengi Vrama), a Fejé r Megyei Független
Cigány Szövetsé g Iapla. A havilapnak induló ú jság elsósorban a helyi cigányságot é rint esemé nyekr l szándé kozott hí radással szolgálni, de ugyanakkor fontos elmé leti té mákat is felvetett. (Kinek fontos a cigányság?)Az ú jság az indulást követ hónapokban rövidesen
megsz nt, SzeIkeszt 'e Sáinger Károly volt,

Ké ré szé let nek bizonyult a ,,|ózseí városi Szí ilól Táié koztat ia" is. Ez 1992 áprilisában jelent meg el ször é s
negyedé ves periodikának szánták, melyet Budapest
VIII. kerületi Önkormányzata Önálló Cigány Kisebbsé gi Csoportia é s Józsefuáros Önkormányzata Kultuí ális
Bizottsága adott ki, A lap cé lja a kerületben é l - s
köztük kiemelten a cigány - családok tájé koztatása a
gyerekek óvodai, iskolai é s kulturális lehet sé geir l.
Meg|elené sé r l 1993-ban már nincs tudomásunk. A
lap cigányügyi társszerkeszt ie Sz ke Judit volt.
l992, decemberé ben hagyta el a nyomdát a ,,Lungo
Dron" (Hosszú tJt1 cí m roma havilap els próbaszáma, Szerkeszt sé ge Szolnokon m ködik, Felel s kiadóia Farkas Flórián, f szerkeszt ie Paksi É va. A szí nes oldalakkal megjelen , magazin-jelleg ú |ság els sorban a vidé k cigányságát kí vánja megszólí tani, Állandó rovatai között kiemelt helyet foglal el a cigány
ké pz m vé szeti, é s a magas szí nvonalú gyermekrovat,
Rendszeresen adja közre a különböZ , a cigányságot
é rint páiyázati kií rásokat, vé gez iogi é s egé szsé gügyi
felvilágosí tást is a lap hasábjain. El Szeretettel mutat
be pozití v cigány é letutakat, s tudósí t a laphoz közel-

álló Lungo Drom Cigány É rdekké pviseletiSzervezet
rendezvé nyeir l is, (Kiadóia: az Oktatási é s Továbbké pzé siKöZpont Alapí tvány,

)

A ,,ROmaTaní t k Lapja" , aroma anyanyelvi taní tóké p,
zé s szakmai folyóirata, l993 márciusában jelent meg
els í zben, Az alsó fokú taní tóké pzé sfeladatait é rint

munkatársai Naqtl ]ózset szerkeszt é s Beré nai ]ózsef
felel s szerkeszt voItak.
A ,,ROma Maqazin" 1993-1994 köZött megjelent háromnyelv cigány családi havilap, A f városban szerkesztett ú jságban ké pz m vé szet, irodalom, bibliai é s
családi törté netek, cigány dialektusban közölt fohászok, imák, ké pes bibliai törté netek várták az olvasót,
Né pszer sí tette a füves gyógymódokat, ismertetve a
gy jthet gyógynövé nyeket, Cigány zenei- é s
folklóIegyüttesek bemutatásáí a is Vá]lalkozott. Igen
gazdag volt m fordí tásrovata iS. A PIo Romani
Cultura Hungaria Alapí tvány, a Magyarországi Cigány
Kultú ráé rt adta ki, Szerkeszt le Fekete Mihály, felel s
kiadóla, maid szerkeszt |e Moliáí si Attila volt,
,,Kethanl DrOm" (KöZös Út) cí mmel l993-ban indí totta folyóiratát a Magyarországi Cigányok (ké s bbl Cigányszervezetek) É rdekközössé ge is, A lap f szerkeszt je Rostás-Farkas György, szerkeszt je Kárpáthy Gyula Iett, A szí nes ku]turális, politikai magazin szociális,
kisebbsé g, é s m vel dé spolitikai ké rdé sekkel, ké pz m vé szettel, irodaiommal, jogvé delemmel, válla)kozási ismeretekkel, m vel dé störté nettel, né prajzzal,
nyelvm velé ssel é s pedagógiával is foglalkozott, RoVatvezet i köZött Hdqd Antónia, Plli Tamás, Csemer Gé za, Ruva Farkas PáI, Sánta Elemé r, Lázók Tibor, Bódi
zsú zsa, RáCz Laios é s Keré kgydrtó lstván is szerepelt.
Negyedé ves gyakorisággal, budapesti szerkeszté sben
l997,ig je]ent meg, Szünetelé s után a VlI. NemzetköZi
Cigány Tudományos é s M vé szeti Konferencia alkalmából (l999-ben) egy szám ereié jg ú ira jelentkezett,
Kisebbsé gszellem m vé szeti é s közé rzeti folyóiratké nt, a Dunától a cangeszig Alapí tvány kiadásában l994 jú liusában jelent meg a ,,Cigáryfú r ". F szer,
keszt je Balogh Attila, f munkatáí sa Eó'lsi István é s
Petri György Volt, de helyet adott, Csepeli cyörgy, Rhé sz
Sándor, Szé csi Magda, Tamás Amaryllis, Sebe h lános
é s lancsó Miklós í rásainak is. Folyamatosan közölt é rté kes külföldi irodalmat is, Noha a különfé le kisebbsé gi lapok számára kií rt pályáZatokon hátrányt szenVedett, mert nem Volt tipikusnak tekinthet cigány folyóirat, számos igen é rté kes,é S másutt mé g meg nem
jelent, cigány tárgyú , hazai é s európai publikáció jelent meg megsz nté ig, l998-ig hasábjain,
,,ROma, ROma Hí rlevé l" cí mmel l995-t ' a Magyar Mí í ,
vel dé si Inté zet Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi osztálya ad ki rendszertelen id közökben megje)en id szaki kiadványt, hí rIeve]et- A Budapesten szerkesztett
kiadvány a cigány m vel d közössé gek, m vé szek,
pedagógusok é s né pm vel k számára szánt közhasznú információkat, szakmai é s módszertani segé danyagokat közöl, Anyagi eszközök hiányában a hí rlevelet
csak az országos é s megyei szervekhez, szervezetekhez
tudják eljuttatni, de az anyag a szerkeszt sé g felhatal-

mazásával szabadon sokszorosí tható, terieszthet .
szakmai programok kimunkálásának, el ké szí té sé nek Összeállí tója, szerkeszt ie Bódi Zsuzsa.
l995 ianuárlában iSmé t megielent a ,,Ror,l Soí ,1", öné S megvalósí tásának támogatását tekintette cé l|ának.
Roma nyelvé szeti cikkeket, nyelvú jí tási kódexet tett magát cigány anyanyelvi, tudományos, m vé szeti,
kulturális, vallási é s pedagógiai folyóiratké nt határozközzé , olvasói számára né praizi pályázatoí is kií rt a
va meg. A Kalyi
Roma M vé szeti Egyesú let, valaIap- Szerkeszt sé ge é s kiadóia Pá.srtt m ködött, Mindmint a Hátrányos'agHelyzet Fiatalok É letmód é s Szaössze né hány számnyi lé t adatott meg neki. Vezet
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Szövetsé ge adta ki ezer pé ldányban, A havilap
felel s kiadóia Yarga Gusztáv, f szerkeszt je Nagy
Gusztáv volt, lmák, né pralzi tanulmányok, irodalmi alkotások {köztük mesé k, versek, novellák é s drámák is)
ls helyet kaptak oldalain. KüIön cigány nyelv rovata is
volt, mely segí tette a cigányul tanulókat, Né hány tanulmányt angol fordí tásban is közölt. Utolsó száma
l995 jú niusában hagyta el a nyomdát,
1995 augusztuSában a Zhutinas Független országos Cigányszervezet is lapalapí táSra szánta el magát,

badid

Közé leti szolgáltató é s tájé koztató havilapja, az
,,összefogás", a második számtól kezd d en ,,Orszógos
Összefogás" cí men ielent meg, Felel s kiadója MaÉ ai
István, f szerkeszt je Louas Gábor voIt, VállalkozáSi ta,

nácsokkal, jogi felvilágosí tással, oktatási ké rdé sekben
való eligazí tással szolgálták olvasóikat. Politikai í rása-

ik a gettósodással é s a szubkultú rával, hátrányos

fiatalokkal, a helyhatósági választásokkal, a
cigány kisebbsé gi önkormányzatok tevé kenysé gé vel
foglalkoztak, lrodalmi m veket é s né prajzi í rásokat is
közöltek, Utolsó száma l996-ban ielent meg,
l995. szeptember 8-án indí totta ú tjára hivatalos lapiát aZ olszágos Cigány Kisebbsé gi Önkormányzat. A,,Ciqánq Hí rlap" (Romano Zhurnalo) szerkeszt sé ge Szolnokon m ködött. F szerkeszt je: Farkas Kálmán, felel s
helyzet

szerkeszt ie, choli Daróczi József voit, l995, novemberé t l mellé klettekkel jelent meg, melyek zömé ben irodalmi ielleg ek voltak, de közölté k pé ldáut az I996-os
parlamenti cigánypolitikai vitanap felszólalásainak teljes szövegé t is, A havilap az 1997. október/novemberi
számát köVet en sZünetelt, Úiraindí tására Kárpáthy
Gyula kapott f szerkeszt i megbí zást, de vé gül mé g
sem jelent meg. A kormány mellett felállí tott cigány,
ügyi KoordinációS Tanács közlemé nyeit gy jtötte egybe
a ,,Kisebfué gi Hí rad ' , amely rendszertelen id közökben
1996-1997. között került ki a nyomdából,

Napjaí nkban

A

Cigány Vezet k Szakmai Egyesületé nek l999,t l

megjelen havilap ja a,,Rominí o". szerkeszt bizottságát
HOnlí tú István Vezeti, szerkeszt je pedig fuzn Tibor. A
debreceni szerkeszté s lap munkatársai Cazdag Pé ter é s
Kállai Fatjme. Aktuálpolitikai í rások me]lett, irodalomkritikákat, szé piroda]mat é s portré kat is köZöl. Jelent S humolrovata is. ,,Dzra" a cí me a pomázi né met, Ioma é s szerb kisebbsé gi önkormányzat által l999 ianuáriában indí tott, közös szerkeszté s kisebbsé gi folyóiratnak. Kiadóia az Embersé ggel, Kultú ráVal PomáZé rt
Alapí tvány, szerkeszt je Szilágyi Károly. A fé lé vente
megjelen lap els dleges cé ljának a helyi kisebbsé gi
lé t esemé nyeinek, kulturális é s nyelvi hagyományaik
bemutatását tekinti, Cigány nyelven is közöl cikkeket.
Az Országos Cigány Önkormányzat kiadásában
l999 áplilisától megjelen kulturális é s é rdekvé delmi
havilap a ,,Yilágunk". F szerkeszt je Osztoikán Bé la,

Szerkeszt bizottságában FarkaS Kálmán {elnök),
Raduly József é s Aradi PáI vesznek ré szt, A lap negyed,
é vente megjelen mellé kleteké ntad|ák közre * az
önálló é vfolyamie gyzé s - ,,Cigány Közlöng"-t, az orszá,

gos Cigány Önkormányzat hivatalos é rtesí t ié t-Ennek

felelós szerkeszt ie Dobóvái lldikó. A Közlöny els
száma 1999 áprilisában jelent meg,
Az Országos Cigány lnformációs é s M vel dé si
KöZpont aZ országos Cigány Önkormányzattal karö]tVe adta ki l999 jrlniusában aZ,,EglJütt" (Kethane) els

számát. A Kárpáthy Gyula szerkesztette lap cé Iia az or-

szág ötszáz települé sé n m köd

önkormányzat

összefogása

cigány kisebbsé gi

a millenniumi é v program-

iainak teljesí té sé re,

Gqermeft é s í í i sáqí lapok

fu é vek folyamán megteremt dött a roma diáksajtó

is. A,,Palacsinta" (Palacsinto) a tiszab i általános iskolában |993-1996 között m kód Freinet M hely, - a

szemé lyisé gközpontú pedagógia egyik megaIapozója,

Celestin Frrinsi fiancia pedagógus elveit követ , ci,
gány fiatalokból álló kí sé r]eti osztály - diákú jsáeja
volt, Országos hí r vé azáltal vált, hogy az osztály diák-

iai megalapí tottak egy cigány folklóregyüttest, amelynek az ú iság lett a né vadója. A ,,Palacsintl Glasm" í a Palacsinta hangia) az l996-os Ki mit tud?-on a televí ziós
el dönt be jutva né pszer Sí tette magát a lapot is,
Felel s szerkeszt je a M hely vezet -pedagógusa, Inrrri lstván volt, l999,ben a Palatinus kiadó A Palacsinta hangia cí men Válogatást közölt a több é vfolyamnyi
í rásb l, Wizner Yé g Balázs szerkeszté sé ben.
A,,shav1rehge" (Gyerekeknek) az Anda Romani
Kultura (a Cigány Kultú ráé rt)Alapí tvány által é vente
né gyszer megjelentetett, Medoueseqqházán szerkesztett
é s kiadott, óvodás é s kisiskolás korú gyermekeknek
szánt füzetecské ik, Magyar é s cigány nyelv

gyerekver"

seket, kiszámolókat, mondókákat, köSzönt ket, né pdalokat é s jeleneteket ad közí e. Karsai Ervin Szerkeszti,
Els ké t száma 1993,ban ielent meg. Az l994-es é vfolyamtól folyamatos számozású , A cigány gyereklap jelenleg már a 22. számánál tart,
A ,,Csodaldmpa" pé csi megjelené s diáklap, amelyet
az els sorban cigány diákokat tömörí t Amrita oBK
Egyesület ad ki. A lap alapí tója Keczer zoltán- Els száma l994 októberé ben ielent meg é s eredetileg egy kisebb diákközössé gnek szólt, l997 decemberé t ] a Soros Alapí tvány támogatásával országos terieszté s
lett. Diáké lmé nyek, tanulást segí t pályáZatok, tanulok
mányi pályázatok é s egyé b hátté ranya€

közreadásá-

val jelentkeztek. Irodalmi rovatukban diákkölt k é s
í rók mutatkoztak be. Kiemelked kritikai (irodalomé s filmkritika) mellett Zenei é s gasztronómiai rovatuk
is né pszer , Jelenlegi f szerkeszt ie Orsós Sándor
A,Faáq-Info" - 1998 tavaszától - általában havi rend,
szeressé ggel megjelen pé csi diáklap é s plogramaiánló. Kiadóia a Baranya Megyei Gyermek- é s lfjtlságvé delmi Inté zetben é l , zömé ben cigány fiatalokat é s segí t i,
ket tömörí t
FAÁG Egyesület, Interjú k é s a diáké letr l
szóló tudósí tások mellett az í rott cigány nyelvr l é s a
cigány kultú ráról is közölnek folyamatosan í rásokat. A
lap szerkeszt sé ge heti programajánlattal is !elentkezik,
melynek cí me Falevé l. A ú iságké szí té sta Csodalámpa
munkatáí sai é s az Eszter-ploglam is segí tik,
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A

rádió ós a televfti

l988-ban megszületett az elektronikus cigány saitó is_
,,Ciqánufolhlór Mdgdzin" (Romano Folklorno Magazi,
no), L é vfolyamának l. száma a Kossuth Rádióban
l988. augusztus ló-án é jjel 22,30-kor került adásba. A
rádiós magazinm sor (Szerkeszt : Kozma András, m sorvezet : ]ónás |udit, munkatársak: Baloqh lbolya, Ké kesi Zsolt, Koyalrsift Katalin, Ré qer Z|ta, Szaiai ottilia é s
Tí los Ede voltak; negyedé vente jelentkezett. A m sorban els sorban kulturális é s né praizi ihleté s tudósí ,
tásokat, riportokat é S interiú kat köZvetí tettek, A köVetkez é v vé gé nmegsz nt, l988, december l ó-án indult
meg a Magyar Rádi ,,Ciqánlrfé Ióra" cí m m sorsorozata. Alapí tó-szerkeszt i Sóskú ti Márta é s Órdögh Csilla,
ké s bb Yarga Ilona - s jelenleg is - a szerkeszt , (A

A

a l0 é ves rádióm sort. - A szerh.) A kezdetben ké thetente, maid l992. ianuár 2-t l heti m sorké nt sugárzott adást a hallga,
tottsági mutatók szerint alkalmanké nt 300-ó00 ezer
Ba.álrág 1999/5, Szdmában mutattuh be

hallgató kí sé rifigyelemmeJ. Ha]lgatói között igen magas arányban talá]hatók nem cigányok is, í gy különösen kiemelked szerepet vállalt magára az el í té letek

oldásában. A hagyományok ismerteté se, a sikeres
é letutak é s é letmodellek bemutatása, a feszültsé gek
feltárása, a roma politika é s önkormányzatiság esemé nyeinek ismerteté Se, a cigánysággal kapcsolatos
hí rek, pályázatok közreadása, állandó m sorelemei,
Eddigi m ködé se több, mint egy é vtizede alatt a roma
é rtelmisé gszjnte minden kiemelked szemé lyisé ge
megszólalt a m sorban, ]elesebb munkatársai voltak.
Varga Ilona, Kovács Zoltán, Bogdán Bé la, Kovács József Hontalan, Bogdán lózsef, Siroki Sándor, Ignácz
Tünde, Sánta Andrea é s mások.
Az els alkalommal l99l. május I0,é n sugárzott cigány televí ZióS m sorfolyam, a ,Bagem sama!" (Fiweli
rám! - Ashun kate!) amely ,,Cigánu Magazik" felcí mmel,

ké thetente 25 percben került adásba. A cigány törté nelmet, é letmódot é s az együtté lé s pé ldáit bemutató magazin nemcsak a cigányok é rdekl dé sé retartott számot,
A Magyaí Televí zió Pé csi Körzeti Stú diója ké Szí tette,s
aZ MTV 2-eS csatornáián került országos sugárzásra,
Szerkeszt ie Rózsavdlgui Erzsé bet é s Kurucz Gy:ula, mí isoí Vezet ké nt ]ónás ]ú dit szí nm vé szm ködött közre,
Rendez je Sz cs lmre, de né hány adást Brrcsí y Csilla é s
M. Markó ludit iS rendezett, l992 augusztusában Volt
utolsó adása, akkor adta át helyé t az önálló szerkeszt sé g által szerkesztett Cigány Magazinnak, a ké s bbi
,,Patin" -nak.

A

,,Rotnale Shavele"

el szór l99l, máius 3l-

é n sugárzott televí ziós m sor volt, amely Cigány Magazin felcí mmel, ké thetente 25 percben került adásba,
Szerkeszt je Ambrus Pé ter é s Hága Antónia (ké S bb
Ambrus Pé ter egyedü]), riportere Páf Balázs é s a kezdetekben Siroki Sándor, rendez je Ferenczi Gábor é s zömmel Surányi András volt. Szerkeszté se a f városban törté nt, l991 decemberé ben jelentkeztek utoliára, Helyé t a
,,Bagem Sama!" Vette át,
A Magyar Te]eví zióban l99l-ben indult cigány nem,
zetisé gi m sorok, a Romale Shavele é s a Bagem
Sama cí m cigány magazinok uí ódia a ,patú n" IÜze2858

- Vorba) lett, l992. szeptember l2-r l november
2l-ig Cigány Magazinnak, akkortól Patrinnak hí viák_
Cé lkit zé sük a kezdetekt l: számot adni a cigányság
helyzeté r l itt é s szerte a világban. A heti 25 perces
net

(é s egy alkalommal ismé telt) m sor né zettsé ge ló0,
240 ezef f adásonké nt, Szerkeszt -riportere, majd

DaróQi Ágnes, A m sor
voltak: Balázs cusztáv, Csalog

szerkeszt je 1992-1998 között

munkatáí sai között

Zsolt, ]|ka Daró.zi )ános, KuruCZ Gyula, Sztoika Katalin,
yadászi Bálint, Rózsavölgyi Erzsé bet, Mohácsi Viktória.

l994-ben Varga llona szerkeszté sé ben, a Magyar
Rádió é jszakai sávjában (ké s bb: Más-sáv) m sorsorozat indult, a ,sztilkdk", amely stú dióbeszé lgeté sek
formájában, telefonos, é ] m sorké nt, a hallgatókat
is bevonva iár körbe egy-egy, a cigányság sorsa szem,

pontiából meghatározó ké rdé st,Ké tórás, maid egy
órányi id tartamí a csökkent m soraiban olyan jeles
szemé lyisé gekis megszólalhattak, illetve párbeszé det
folytathattak, vjtatkozhattak a hallgatókkal, mint pé ldául Lakatos Menyhé rt, Choli Daróczi |ózseí , Orsós An,

na, Pé Iiné Nqón Hilda, Furmann Imre, Szé csi Magda, Oldh
Mara, supesi József, l997-ben a Más-sáv, a ré szeké nt
sugárzott,,Szá kák"-ka] elnyerte a,,Tolerancia- dí j at" .
l995, augusztus 17-é n a Sziget '95 rádiósprogram
kereté ben ielentkezett el ször a ,,ROma Rádió", s napi
|

egy alkalommal egy órán keresztül szólt augusztus
20-áig. Noha egy hé tig m ködhetett volna az adott
terjedelemben - megsz ntetté k a további sugárzását,
A koncepció azonban tovább é lt, azt az 1998-as
frekvencia-pályázatra is benyú itották.
l995 novemberé ben a FIKSZ Rádió adássorozatában megindult a ,,Yan ia-csoklládl' cí m roma m sor,
amely beszé lgeté seketé s Zenei blokkokat tartalmazva
a cigányságot leginkább feszé lyez közé rzeti ké rdé seket é s a roma kultrlra ké rdé seittaglalta. Felel s szer,
keszt je Cs. Kódár Pé ter voltA Rlmanl Claszo Rádió l997-t l heti egy órában sugárzott rádióm sor a kiskunmajsai helyi rádióban (a
Maisa Rádióban), A m sor a maisai Cigány Kisebbsé gi Önkormányzat kezdemé nyezé sé reé s felel s szerkeszté sé ben kerüit adásba. Ké szí t i Lakat1s Györw,
Kolompár Orbán é s Tapolcai Pá], A zené s m sorban környé kbeli cigány emberek é s országos roma politikusok egyaránt megszólaJnak, A zenei gerincet a
Romano Glaszo együttes - sokszoí é l - muzsikálása
biztosí tia,
l998-tól sugároz napi fé l órás cigány té májú magazinm sort a Magyal Rádió Szolnoki Körzeti Stú dióia
,,Cigánq ú ton" cí mmel
A Magyar Televí zióban ,,Cigána Magazin" cí men kerü]t hetenké nt adásba a korábbi Patrin utódiaké nt aZ
ú i kisebbsé gi m sor, l999 februária é s áp lisa között,
Szerkeszt i,riporterei Soiyttlosi Imre, Valda Imre é s Sánta Andrea voltak, állandó m sorvezet ké nt Horuáth
Kálmán é s ]ónás ]udit m ködött közre, felel s szerkeszt Varga llona volt. l999 májusától a Magyal TeleVí Zió Nemzetisé gi Adások Szerkeszt sé gé nek cigány
kisebbsé gi té vé m sora a Roma Magazin lett. Felel S
szerkeszt je |1ka Daróczi ]ános_
H. s.

