Becsengettek
Országos tanulmányi verseny cigány népismeretbõl
Az Országos Közoktatási Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája Fábiánné Orosz Ibolya vezetésével, és személyes elkötelezettségén alapuló munkájával megszervezte az Magyarország elsõ országos általános iskolai tanulmányi versenyét a cigány népismeretbõl. Az
Oktatási Minisztérium által támogatott megmérettetés elsõ ízben biztosított a hagyományos iskolai tantárgyakban versenyzõkkel egyenrangú feltételeket, a
cigány népismeretet, a cigány nyelveket tanuló diákoknak. Ez az esemény a cigány, roma közösség iskolai
emancipációjának fontos lépését jelenti, mivel – az általános iskolák más tantárgyaiból tartott tanulmányi
versenyekhez hasonlóan – a tárgyszerû ismeretekrõl,
az ismeretek alkalmazásáról, a fogalmazni tudásról, a
kifejezõkészségrõl tettek bizonyságot a versenyzõk.
A tanulmányi versenyrõl valószínûleg nem értesült
minden iskola, amelynek a népismeret és a cigány nyelvek valamelyikének oktatása szerepel a programjában.
Ez sajnos természetes, hiszen egy új kezdeményezés
nem juthat el egy csapásra minden érintetthez. Ennek
ellenére így is tizenhét iskola tanulói vettek részt az írásbeli
feladatsorok megoldásában. A száznegyven versenyzõ
közül harmincöten érték el a 85%-os szintet. Õk kaptak

meghívást a szóbeli vetélkedõre, melynek feladata egy
cigány, roma költõ vagy író mûvébõl vett idézet mintegy
ötperces elõadása, valamint választhatóan ennél
hosszabb elõadás egy cigány, roma író vagy költõ életútjáról, a mai magyarországi cigányságról, esetleg egy jellegzetes cigány étel elkészítésének menetérõl.
A szóbeli döntõre május 25-én az Országos Cigány
Önkormányzat épületében került sor, és a szervezésben az OCÖ szakemberei is részt vettek. A díjakat és a
verseny lebonyolításával kapcsolatos pénzügyeket elsõdlegesen az Oktatási Minisztérium fedezte, de hozzájárult az Országos Cigány Önkormányzat is. A rendezvényen Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke is jelen volt.
Két zsûri elõtt szerepeltek a versenyzõk: az egyik az
5-6. osztályosok, a másik a 7-8. osztályosok szereplését
bírálta el. A döntõ minden résztvevõje emléklapot és
ajándékot, a nyertesek igen értékes díjakat kaptak,
amelyeket az Oktatási Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat biztosított számukra. A minisztérium díjait Fábiánné Orosz Ibolya, az OCÖ jutalmait Kolompár Orbán adta át. A verseny szakértõi hátterét a
Pécsi Tudományegyetem biztosította.
Forray R. Katalin

Hajdrák Tímea felvétele

A nyertesek a következõ tanulók voltak:
5-6. osztály:
1. Kiss László – Általános Iskola, Gyulaj; 2. Kecskés
Evelin – Petõfi Sándor Általános Iskola, Taktakenéz; 2.
Lakatos Vivien – Általános Iskola és Szakiskola, Tiszacsege; 3. Kolompár Márk – Felsõ-vámház utcai Általános Iskola, Pécs; 3. Rácsai Nikolett – Nagysándor József
Általános Iskola, Debrecen; különdíj: Horváth Krisztina
– Bártfa utcai Általános Iskola Pécsbányatelepi Isko-
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lája, Pécs; különdíj: Orsós Krisztián – Körzeti Általános
Iskola Csapi.
7-8. osztály:
1. Ignácz Etelka – Gandhi Közalapítványi Gimnázium,
Pécs; 2. Nagy Nikoletta – Általános Iskola és Szakiskola,
Tiszacsege; 2. Orgován Renáta – Móricz Zsigmond Általános Iskola Tagiskolája, Nyíregyháza; 3. Kiss Katalin –
Felsõ-vámház utcai Általános Iskola, Pécs; 3. Wágner
Szabolcs, Körzeti Általános Iskola, Csapi.

