RÁCZ GYÖNGYI

„Eötvös József”
Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság
1986-ban a Kísérletvezetõk Országos Konferenciáján Mezõberényben
alapított, budapesti székhelyû „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság országos hatókörû, kisebbségi, érdekvédelmi, közhasznú társadalmi szervezet. Tevékenységét Eötvös József munkásságának,
nemzetrõl, kisebbségrõl vallott nézeteinek ismeretében folytatja. Munkája során aktívákra, hazai és határon túli tagozataira támaszkodik.
Célja, hogy elismertesse a cigány etnikum és a magyar nemzet kulturális értékeit, bemutassa és az utókor számára archiválja.
Feladata – a magyar és cigány identitású tagjainak közös tevékenysége által – a kisebbségi értékek pedagógiai feldolgozása, az intézményes közvetítés lehetõségeinek bõvítése. A cigány kultúra és mûvészetek témakörében rendezvénysorozat, mûvészeti táborok, tehetségkutatás és -gondozás, szaktanácsadás, képzés, kutatás folytatása. A többség
és a kisebbség viszonyát meghatározó törvény-elõkészítés során vélemények, javaslatok kidolgozása. A képviselõk munkájának segítése, kiemelten a helyi és a kisebbségi önkormányzatok számára, lakossági és
szakmai fórumokkal, közéleti képzésekkel.
Fõ tevékenysége a pedagógusok továbbképzése, óvónõk, tanítók, tanárok részére egyéni és csoportos szaktanácsadás. A szervezet tagjai:
pedagógusok, közmûvelõdési szakemberek, tudósok, mûvészek, szülõk, és a cigány értelmiség tagjai, akik a cigányság legégetõbb problémáival foglalkoznak, a különbözõ rétegek iskolai motivációjától – az
egész életen át tartó tanulásig. Az óvoda, iskola, média, színház területén a személyi feltételek bõvítéséért, a tehetséggondozás, képzés, to-
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vábbképzés megteremtéséért dolgoznak. Diák és ifjúsági táborok szervezése, bonyolítása, melyekbõl az elsõ volt az 1990. szeptember 1–12.
között rendezett Európai Kisebbségi Tábor, ahol 120 gyermek tanulással/mûvelõdéssel egybekötött üdültetését szervezte meg. Helyi, megyei
és országos tanulmányi versenyek rendezése – melybõl kiemelkedõ
eredménnyel zárult „Az én hazám az én családom” címû Országos
Gyermekrajz Verseny. 1987-tõl Cigány Alkotók Mûvészek címû portréés dokumentumfilmeket, tévésorozatot forgat olyan alkotókkal, akiknek munkássága, személyisége példaértékkel bír a saját és a többség
közösségeinek. A sorozatban szerepelnek zenészek, képzõmûvészek,
táncmûvészek, írók és költõk egyaránt.
A fõ tevékenységek mellett a média számára szakembereket képez,
akik felelõsséggel, mélységében vállalhatják fel a cigány kisebbség bemutatását az újságokban, a televízió különbözõ csatornáin és a rádiókban. Cél volt továbbá, hogy a többségi mûsorokban szerkesztõként,
operatõrként, vágóként jelenjenek meg a kiképzett fiatalok. A speciális
képzésekre, mindig a média legjobb szaktekintélyeit kérte fel elõadónak. A gyakorlat mellett, az elméleti anyagot az egyetemek tanárai, elõadói adták át: Vagyóczky Tibor és Rák József operatõrök a Színház és
Filmmûvészeti Egyetem docensei, dr. Szabó József PhD, a Debreceni
Egyetem adjunktusa, Czeilik Mária vágó, egyetemi oktató, Kozma Károly igazságügyi film- és videószakértõ, Féjja Sándor filmesztéta,
Almási Tamás és Duló Károly filmrendezõ.
A program 1992-ben a Magyar Televízióval közös képzéssel kezdõdött a Pécsi Körzeti Stúdióban. 1993-ban a társaság és az OPAKFI közös akkreditált képzésén Budapesten vettek részt a fiatalok. 1994-ben
szintén közös szervezésben felsõfokú videómûsor-gyártó szakképesítést
szereztek, amelynek gyakorlati helyszíne az Újpesti Óceán Televízió
volt. A végzettek közül többen a filmes/televíziós pályán maradtak, bekapcsolódtak helyi és országos televíziók stábjaiba, többen fõiskolára,
egyetemre kerültek és más területen tanultak tovább, mint például
Kóczé Angéla szociológus, az Európai Parlament szakértõje, Solymosi
Imre szociálpolitikus a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány elnöke, Farkas László az Oktatási és Kulturális Minisztérium referense lett. A
filmes/televiziós pályán maradók közül Horváth Kálmán a Duna Televízió bemondója volt, Kovács János pedig az MTV Cigány Magazinjá-
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nak szerkesztõje. A végzettek közül többen kerültek helyi kábeltévé csatornákhoz. Danyi András egy németországi filmfesztiválon kapott díjat
újszerû zenés klipp feldolgozásáért, Molnár István Gábor, pedig a
2001-es Miskolci Filmfesztiválon kapott díjat cigányokról szóló filmetûd
operatõri munkájára.
A különbözõ etnikumú fiatal filmesek részére, 1996-tól minden évben megszervezi a szakmai továbbképzést – Országos Roma Filmakadémia néven. Helyszíne a festõi környezetben található Balatonzamárdi, Mûvész Üdülõ. Az akadémia társszervezõje a Mûvész Szakszervezetek Szövetsége és a Filmalkalmazottak és Filmmûvészek Szakszervezete. A továbbképzés szakmai vezetõje dr. Duló Károly filmrendezõ, évrõl
évre más elõadókkal, szaktekintélyekkel lepi meg a hallgatókat, például Sándor Pál filmrendezõ, Sára Sándor operatõr. A cigány kultúra és
mûvészet témakörben meghívott vendégek: Csemer Géza író-rendezõ,
D. Magyari Imre irodalomtörténész, Kerékgyártó István mûvészettörténész, Jónás Judit színmûvész, Kovács József Hontalan költõ, Fátyol Tivadar zeneszerzõ, Horváth Jenõ zenepedagógus, Szecsõ Kovács Zoltán
táncmûvész.
A Cigány Színház megalapítását elõsegítendõ, színész, szinkronszínész képzést indított 1995-ben. Az országos beiskolázású, bentlakásos
képzésre 260-an jelentkeztek, közülük a felvételi bizottság 25 fõt választott ki a térítésmentes kurzusra. A diákok közt volt a késõbb a Ki mit
tud?-ra készülõ Horváth Kálmán, Csonka Szilvia, aki jelenleg a Vígszínház színmûvésznõje, Viszt Tünde, a Dal-Via-Dal Nemzetközi Énekverseny elsõ helyezettje, és még többen az azóta befutott színészek közül.
A tanárok között volt: Csemer Géza író-rendezõ, Jónás Judit, Hollai
Kálmán, Nyári Oszkár színmûvészek valamint Szakcsi Lakatos Béla
zongorista, Vinczéné Bíró Etelka, Stollár Katalin beszédtanárok.
A Magyar Televízióval közös képzést indított 1996-ban: tévébemondó, -mûsorvezetõ, -riporter munkakörökben, amelyekben a szakmai
tantárgyak mellett a Cigány Kultúra és Mûvészeti Ismeretek is bekerült
a tananyagba. A képzés tanárai voltak: Cserhalmi Imre újságíró, Berki
Zsuzsanna szerkesztõ-bemondó, Detre Anna Mária színmûvész, Kertész
Zsuzsa és Mohai Gábor bemondók.
2007-ben a Társaság a Filmalkalmazottak és Filmmûvészek Szakszervezetével és az OPAKFI-val Komplex Mozgóképes Szakember Képzést
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tartott, ahol tizenhárom fiatal kapott szakmai végzettséget, közülük ketten a HSC, Magyar Operatõrök Társasága által tartott speciális filmes
képzésén is részt vehettek.
2001-ben a Közéleti Képzést a Társaság abból a célból indította,
hogy újszerû ismeretekkel lássa el az országban mûködõ kisebbségi és
települési önkormányzati képviselõket. A kommunikációs tréning kiegészült a különbözõ minisztériumok szakreferenseinek elõadásaival és
a cigány kultúrát és mûvészetet bemutató rendezvénysorozattal.
Az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság 2005-ben,
2006-ban és 2007-ben „Cigány Mûvészek Mesterek” címû A3-as, színes falinaptárt jelentetett meg, amelynek olajfestmény illusztrációit Pintér Sándor festõmûvész készítette.
A társaság az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzattal közös rendezvénysorozatot indított, amelyben az író-olvasó találkozókon
Kalányos Mónika, Kovács József Hontalan költõk, Orsós Jakab és Lakatos Menyhért írók vettek részt. Koncerteket adtak: Szakcsi Lakatos
Béla Kossuth-díjas zongorista, Kathy Horváth Lajos hegedûmûvész,
Puka Károly és Fátyol Tivadar prímások. Filmvetítésükön André
Shvarc: A lét peremén címû filmjével ismerkedhettek meg a nézõk.
Képzõmûvészeti kiállításain többek között Szentandrássy István, Váradi
Gábor, Pintér Sándor, Bada Márta és Turó Zoltán festõmûvészek vettek
részt. A társaság szervezte a MOM Kultúrházban (ma Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Mûvelõdési Központ) Rácz Aladár
Kossuth-díjas cimbalommûvész emlékestjét. Minden évben megemlékezik Orsós Jakab író-fafaragóról és Péli Tamás festõmûvészrõl – akik a
társaság alapító tagjai voltak.
A magyar parlamentben 2004-ben Péli Tamás halálának 10. évfordulójára megszervezte a fiatalon tragikusan elhunyt festõmûvész emléknapját, amelyen a vendégek száma elérte az ezer fõt.
Az Újpesti Roma (Cigány Kisebbségi) Önkormányzattal közösen kutatást indított az Újpesti cigányság története címmel. A több évig tartó
gyûjtõmunka eredményeképp több ezer archív fényképet és dokumentumot, több száz levéltári iratot, újságcikket – a lakosság körébõl több
száz családinterjút gyûjtött és kutatott fel, amelynek anyagából készül a
Régi Újpest cigányai címû albummonográfia. A kutatás munkatervét és
elkészült anyagait neves tudósok, szociológusok véleményezték, és
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mint példaértékû gyûjtést jellemezték. Ebbõl a munkából kiindulva
Kadi phuv si muro them – Ez a föld a hazám címmel cigány helytörténeti mozgalmat indított, amely felhívásra jelenleg országosan tizenhat
település jelentkezett be.
Videó- és fényképarchívumában több száz film és több ezer fényképfelvétel található. Külön anyag a magyarországi cigány muzsikusok
gyûjteménye, amely jelenleg a legnagyobb ilyen tematikájú archívum.
Az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság 2006-ban
megjelentette húszéves munkásságának évkönyvét, amelyben a Társaság alapításától 2006-ig mutatja be tevékenységét. Székhelye alapításától Újpesten található. Az azóta lebontott Dalos Ida Mûvelõdési Házban 1990-ben megrendezte a Kárpát-medencei Tehetségkutató Versenyt, amelyen több száz fiatal mérhette össze tudását a dal, ének, tánc,
próza egyéni és csoportos kategóriákban. Ennek zsûritagjai voltak: Péli
Tamás festõmûvész, Orsós Jakab író, Choli Daróczi József költõ, D.
Magyari Imre irodalomtörténész és Rácz Gyöngyi, a társaság elnöke. A
VII. Nevelésügyi Kongresszust 2008-ban a Magyar Pedagógiai Társasággal karöltve szervezte. Kulturális/mûvészeti programjához kapcsolódott a „Jövõnk” címû gyermek képzõmûvészeti kiállítás, a Szecsõ Kovács Zoltán vezette Romenc táncegyüttes – Csemer Géza pedig dedikált. A Mûvészetek Palotájában a Példaképekrõl készített filmsorozatot
is vetítették.
Az Eötvös Társaság vezetõségébõl többek kaptak állami elismerést:
Vinczéné Bíró Etelka beszéd és kommunikációs szakember Kiss Árpáddíjat, Varga Istvánné és Tóth Józsefné óvónõk Brunszvik Teréz-díjat,
Lencsés Tamásné szaktanácsadó Arany Katedra-díjat, Kerékgyártó István mûvészettörténész Apáczai Csere János-díjat kapott.
2000-ben Magyar Kultúra Napján, szakmai teljesítményének elismeréséül az Eötvös József Cigány – Magyar Pedagógiai Társaságot kitüntette az oktatási miniszter. 2008-ban Hazai Kisebbségekért–díjat kapott.
2009. január 7-én javaslatunkra az OKM miniszterétõl Kovács József
Hontalan költõ-író Solt Ottília-díjat vett át. Pedagógus napon hat tagozatvezetõnk kapott esélyteremtõ pedagógusoknak kiírt Teleki Blankadíjat: Somody Sándorné (Mátraverebély), Szabó Sándorné
(Tiszavasvári), Prosek Gyuláné (Ózd), Nemesné Leiti Magdolna (Nagybajom), Bányiszki Istvánné (Miskolc), Végh Mihályné (Sarud). Az át-
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adásnál a települések polgármesterei is részt vettek, akik a társaságot
felkérték, hogy vállalja településükön a szakmai továbbképzést, amelyhez anyagilag is hozzájárulnak. 2009. december 18-án dr. Kosztics
László jogász és Csonka József missziós lelkész Kisebbségekért-díjat,
2010. január 17-én dr. Rozner László hitközségi elöljáró és Tóth
Józsefné ny. óvónõ Raoul Wallenberg-díjat kapott.
A cigány kulturális szakértelmiség kineveléséért a társaságot 2009.
június 11-én „Magyar Köznevelés és oktatás” kategóriájában Junior
Prima-díjjal jutalmazták.

A társaság emblémáját Péli Tamás festõmûvész készítette
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