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ROMA HELYTÖRTÉNETI KUTATÓVERSENY
A Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai Szö-
vetség Országos Roma Helytörténeti Kutatóversenyének felhí-
vása.
Talán az utolsó pillanatokban vagyunk, hogy a rohanó világ, a
technológiai fejlődés, az elidegenedés eltörölje, megsemmisítse
azokat az emlékeket, amelyek a magyarországi cigányság helyi
emlékeihez kapcsolódnak, amelyek a helyi identitás meghatáro-
zói lehetnek.
A magyarországi cigányság történetének kutatásával kapcsolat-
ban is nagy hiányosságok vannak, bár kétségtelen, hogy renge-
teg olyan roma hőst, olyan roma történetet, hírességet ismerünk,
amelyek/akik általánosságban is büszkeségre adnak okot. Nagy
hiányosság azonban, hogy nem ismerjük a történelmünk helyi
roma jó példáit, hiszen minden térségnek, településnek voltak
ilyen emberei, történetei. Őket, az ő történetüket, a helyi roma
történelmi- és kultúrkincseket keressük, és online, valamint ki-
advány formájában igyekszünk majd közzétenni.
Felhívás az országos roma helytörténeti kutatóversenyen való
részvételre  szakmunkásképzők,  szakközépiskolák,  gimnáziu-
mok, főiskolák, egyetemek diákjai és történelem szakos tanárai,
és a cigányság múltja, történelme iránt érdeklődők részére:
- Cél a közgyűjteményekben (könyvtár, levéltár, múzeum), illet-
ve magánszemélyek birtokában lévő levelek, újságcikkek, fotók
összegyűjtése a megadott szempontok szerint. Egyben mód és
lehetőség van visszaemlékezések gyűjtésére és rögzítésére is;
- Jelentkezési lap, felhívás és útmutató a
ciganyszervezetek@gmail.com e-mail címen igénylehető;
A pályázatok beadásának határideje 2019. szeptember 30.
A beérkezett műveket, gyűjtéseket, tanulmányokat egy levéltá-
rosokból, történészekből álló 3 tagú bizottság értékeli, s díjazza.
Az összes kutatás a honlapon közzétételre kerül, valamint a pá-
lyaművek kiadványban publikálásra kerülnek, és további érté-
kes díjakat oszt a Szervezet a versenyben résztvevők számára.
Mindenkit bátorítunk, hogy gyűjtse össze a helyi települési, csa-
ládi emlékeit, illetve végezzen kutatásokat a helyi levéltárban,
gyűjtsön régi, szájhagyomány útján terjedő emlékeket, történe-
teket!

CEFERINOT ÜNNEPELTÉK ESZTERGOMBAN 
Május 4-e  Boldog Ceferino roma származású vértanú emlék-
napja. Ez alkalomból Esztergomban a Boldog Ceferino Roma
Misszió több mint százfős közösséggel ünnepelt a sportcsarnok-
ban, ahová Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye segédpüspöke is ellátogatott.
Még alig hallgattak el a bazilika harangjai a Mindszenty József
boldoggá  avatásáért  bemutatott  szentmise  után,  alig  indultak
haza a zarándokok, az esztergomi sportcsarnokban máris újabb
ünnep kezdődött.
A cigány közösségek hagyományosan együtt ünneplik Boldog
Ceferino vértanút, védőszentjüket, aki a spanyol polgárháború
idején, 1936-ban vesztette életét katolikus hite miatt. A róla el-
nevezett Boldog Ceferino Roma Misszió Személyi Kvázi-Plé-
bánia szervezésében színes programok várták a cigány és nem
cigány családokat egyaránt.
Megérkezésünkkor kellemes illat lengte be a csarnok udvarát,
hiszen pörköltfőző versenyt hirdettek a szervezők, amire szép
számmal neveztek versenyzők.
Nagy vendégszeretettel  fogadtak minket,  s  hamarosan megis-
merhettük az igazi cigány pörkölt titkát: fatűzön és téglán kell
főzni. Míg az asszonyok sürögtek-forogtak az étel körül, a férfi-
ak sakkversenyen mérték össze tudásukat, a gyermekeket pedig
bohóc szórakoztatta.
Michels  Antal  plébános,  a  közösség  lelkivezetője  hamarosan
megérkezett,  és  miután  köszöntötte  a  híveket,  elindultunk  a

roma misszió felújítás alatt álló központjához, a Simor János ut-
cába, ahol Mohos Gábor segédpüspök is csatlakozott hozzánk.
Ferenczy  Éva,  az  Esztergom-Bajóti  Karitász  Régió  vezetője
mutatta be a több épületből álló komplexumot, amely várhatóan
augusztus  végére  készül  el.  A  központ  ad  majd  otthont  a
karitásznak, a Boldog Ceferino Intézetnek és a roma missziónak
is. A főegyházmegye támogatása révén új irodákat, raktárhelyi-
ségeket, közösségi termeket alakítanak ki, amelyekben karitás-
zos felnőttképzések, összejövetelek, valamint romapasztorációs,
missziós programok lesznek majd, sőt vendégszobák, teakony-
hák, fürdőszobák is rendelkezésre állnak majd lelkigyakorlato-
zók számára.
Mire visszatértünk a sportcsarnokhoz, már elkészültek a finom
pörköltek, melyekből meg is kínáltak bennünket. A zsűrinek va-
lóban nehéz volt eldönteni, melyik a legízletesebb.
A Ferences Szegénygondozó Nővérek és a ferencesek régről is-
merik az esztergomi romákat, hisz évek óta ők készítik fel őket
a szentségek felvételére, foglalkoznak lelki, fizikai gondjaikkal
egyaránt. Nem volt kérdés, hogy az ünnepen is velük tartanak.
„Tevékenykedik a közösségben öt-hat megtért család, akik ko-
molyan veszik a hitüket. Ők segítenek ezeknek a programoknak
a szervezésében, melyekkel igyekeznek a cigányok minden ré-
tegéhez eljutni. Amellett, hogy értékeikben, hagyományaikban
erősítik cigány testvéreiket, Istenhez is közelebb szeretnék őket
vezetni. Ez az ünnep is erről szólt, és ebben mi szívesen támo-
gatjuk őket” – mondta el Veronika nővér.
Közben a lányok gyönyörű szoknyákba öltöztek, és vidám tánc-
cal köszöntötték a püspököt. Az ünnep misével zárult, melyen
Mohos Gábor arról beszélt: Jézus a barátunk akar lenni, azt sze-
retné, ha a szívünkbe fogadnánk. Ott ő le tudja csendesíteni éle-
tünk viharait. S mikor ezt megtapasztaljuk, átéljük a csodát.
A szentmisén gyönyörű cigány dallamok és ismert gitáros éne-
kek csendültek fel lovári nyelven. Megható volt az Úr imáját
magyarul és lovári nyelven is elmondani, miközben egymás ke-
zét fogtuk. Michels Antal elmondta, azt reméli, félévente össze
tud így gyűlni a közösség, hogy együtt ünnepeljen – erre remek
alkalom nyílik majd augusztus végén, a roma missziós központ
átadásakor és megáldásakor. 

Bánlaki Zsanett

6  TANÁCS, HOGY FEJLŐDJÖN AZ IMAÉLETED!
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha egy embert szeretnél zavar-
ba hozni, kérdezd őt az imaéletéről… Az imádság létszükségle-
tünk, ez lelkünk lélegzetvétele, mégis sokunknak nehézséget je-
lent, hogy kitartsunk benne. Isten azonban azt szeretné, ha fej-
lődne az imaéletünk, és ezáltal egyre szorosabb lenne a kapcso-
latunk vele.
A következő  hat  gyakorlati  szempont  segítséget  jelenthet,  ha
szeretnéd, hogy fejlődjön az imaéleted:
1. Tanulmányozd az imádsággal kapcsolatos igeverseket!
A Szentírás tele van gyakorlati tanácsokkal és lelki tanulságok-
kal  az  imádsággal  kapcsolatban.  Használj  egy bibliai  kereső-
programot, internetes kereshető Bibliát (pl. szentiras.hu, bible-
gateway.com), vagy egy konkordanciát, hogy rátalálj azokra az
igeszakaszokra,  melyeket  érdemes  tanulmányoznod.  Írd  le,
hogy milyen tanácsokat vagy lelki igazságokat találsz bennük, a
későbbiekben pedig kezdd el alkalmazni őket.
Az is segíthet, ha a számodra legfontosabb igeverseket kiírod
magadnak egy naplóba, vagy egy lapra, és kitűzöd egy jól látha-
tó helyre (az íróasztalod fölé, a hűtőre stb.). Mindennapi emlé-
keztetőül szolgálnak majd neked, hogy az imára ösztönözzenek.
Ha pedig lankadna a lelkesedésed, újra áttekintheted őket, hogy
motivációt nyerj.
2. Olvass bibliai imádságokat!
Nem csak az imádságról szóló igékkel találkozhatsz a Szent-
írásban, hanem Jézus és a hithősök konkrét imádságaival is. Mi-



közben az imáikat olvasod, tanulhatsz tőlük, és felbátorodhatsz
arra, hogy ugyanolyan elszántan kövesd Istent, ahogy ők tették.
Olvashatod ezeket az imákat áhítattal, lelkileg Isten elé megér-
kezve.  Ez  olyan,  mintha  együtt  imádkoznál  Pállal,  Dániellel
vagy Salamonnal, miközben imáik különféle lelki megmozdulá-
sokat idéznek elő benned. De olvashatod őket az elméddel is,
válaszokat keresve: Ők miért és hogyan imádkoztak? Mit tartot-
tak fontosnak az Úr elé vinni? Imádságuk mit árul el az Istennel
való kapcsolatukról?
Íme néhány példa Jézus (Mt 11:25-26, Jn 17) és mások imáira
(2Krón 6:12-42,  Dán 9:4-19,  Jón  2:1-11,  Lk 1:46-55,  67-79,
2:29-32, Róm 1:8-10, 15:5-6, 2Kor 1:3-7, 2:14-16, Ef 1:3-14,
3:14-21 stb.).
3. Olvasd a zsoltárokat!
A zsoltárok könyve a zsidó nép és a keresztény egyház imádsá-
gos könyve, mely tele van Istentől ihletett, különböző élethely-
zetekben elmondott (helyesebben énekelt) imákkal.
Olvasd ezeket a zsoltárokat, hogy megtanuld, Isten elé jöhetsz
mindenfajta érzéseddel.
Miközben  olvasod  őket,  különböző  gondolatokat  ébresztenek
majd  benned.  Amikor  pedig  a  végére  értél,  folytasd  a  „saját
zsoltárodat”, mondd el Istennek mindazt, ami a szíveden van az
olvasottakkal kapcsolatban.
Nekem a zsoltárok akkor is segítenek, ha azt érzem, hogy még
nem érkeztem meg az imádság lelkületébe. Az időmet oda aka-
rom szánni Istennek, és  imádkozni akarok,  de a gondolataim
még cikáznak bennem. Ilyenkor elolvasok egy vagy több zsol-
tárt, és engedem, hogy saját magamról és az aktuális helyzetem-
ről Istenre irányítsák a figyelmemet.
4. Olvasd mások imáit!
Könnyen be lehet szerezni olyan „imakönyveket”, melyekben
régen élt vagy kortárs hitbeli példaképek imái olvashatók. Eze-
ket ne saját imáid helyett olvasd, hanem figyelj rájuk, tanulj tő-
lük, és engedd, hogy saját imaéletedben inspiráljanak.
Nagyon sok jó könyvet lehetne megemlíteni, ezért nem vállal-
kozom arra,  hogy részletes  listát  adjak.  Azonban  elmondom,
hogy rám melyek voltak a leginkább hatással:
Kindelmann Győző (szerk.):  Híd az Égbe – A világ legszebb
imái (Szent István Társulat, Budapest, 2014)
Döbrentey  Ildikó:  Beszélgetek  az  Úrral  –  21.  századi  imák
(Ekhó, Luther, Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2009)
Lukács László (szerk.): Fohászok és vallomások – A világ leg-
szebb imái (Vigília, Budapest, 1988)
Szent Ágoston: Vallomások (Szent István Társulat, Bp., 2015)
Részben ezek a könyvek indítottak el az imádságnak azon az út-
ján, melynek eredményeként saját kötetem is megjelent Zarán-
dok-imák címmel.
5. Olvass jó könyveket az imádságról!
Sokat segíthet imaéleted fejlődésében az is, ha valóban jó köny-
veket  olvasol  vele  kapcsolatban.  Bár  én  magam  is  rengeteg
könyvet  elolvastam  az  imáról,  ennél  a  pontnál  nem  ajánlok
egyet sem. Más könyvek vannak ugyanis hatással ránk, és ami
nekem áldást adott, az mást talán elkedvetlenítene – és fordítva.
Ezért azt javaslom, hogy időzz el egy keresztény könyvesbolt
polcai előtt, és keresd meg azokat a könyveket, melyek némi la-
pozgatás után a leginkább megragadják a figyelmed.
6. Gyakorolj!
Nem  kell  addig  várnod,  míg  elég  „fejlettnek”  érzed  magad.
Kezdd el már most! Imádkozz – ne úgy, ahogy szerinted mások
elvárják tőled, hanem úgy, ahogyan tudsz. És miközben imád-
kozol, Isten vezetni fog, és formálja majd az imaéleted.
Amikor csak időd van rá,  állj  meg egy pillanatra,  és szólítsd
meg Istent. Adj hálát neki, kérd a segítségét, fejezd ki az imáda-
tod és szereteted. Engedd, hogy ezek a pillanatok a szüntelen
imádság állapotához vezessenek téged (1Tessz 5:17).

Tóth-Simon Károly


