
A különböző népek, nyelvek, hagyományok olyanok, mint egy sokféle virággal telehintett rét. 
A Teremtő Isten gazdagsága ragyog minden emberen, és ugyanez a gazdagság van elrejtve a 
népek kultúrájában is. (…) A cigány népi hagyományokból, szokásokból köszöntőkből, mai 
roma költők verseiből megcsodálhatjuk azt, hogy mennyi evangéliumi érték rejtőzik a 
cigányság hagyományaiban. Ilyen evangéliumi értékek az Istenbe vetett mély hit, a hozzá 
való fohászkodás, az ünnepek méltó megtartása, a család- és gyermekszeretet, a házasság 
szent volta, a szegények segítésének kötelessége, az elhunytak iránti tisztelet és az örök 
életbe vetett hit. Azt is szeretném megmutatni, hogy melyek azok a pontok, ahol a cigány 
hagyományvilágnak, a cigány szokásoknak tisztulásra, kiegészítésre van szüksége. Melyek 
azok a rossz beidegződések, szokások, amelyektől Krisztus meg akar szabadítani. 

Székely János – Leszállt közénk a Szent Isten 

A Hit Évében a Boldog Ceferino Alapítványhoz kötődő, Székely János püspök atya vezette 
Kájoni János Romapasztorációs Közösség országos pályázatot hirdet intézmények, 
magánemberek, plébániai és egyéb gyermek és felnőtt közösségek részére. Olyan 
pályaműveket és produkciókat várunk, amelyek a cigány kultúra és a keresztény értékek 
közös pontjait mutatják meg, vagy pedig feltárják a cigány emberek hitvilágát, vallásos 
életüket. A téma feldolgozásának módját a pályázóra bízzuk, örömmel fogadjuk cigány 
költők, meseírók, írók által szerzett művek előadását, dramaturgiai feldolgozását, táncos 
produkciókat, bármely szabadon választott formában. Várunk rajzokat, festményeket, 
szobrokat, fotókat is a témában. 

A pályaműveket 2013. szeptember 1-éig lehet beküldeni az alábbi postacímre: 2500 
Esztergom, Szent Adalbert Központ, Szent István tér 10. Borítékra kérjük, írja rá: 
Kereszténység- Cigányság pályázat 

A pályázat eredményhirdetése 2013. szeptember 29-én várható, az Esztergomban tartandó 
„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” cigány-nem cigány ifjúsági találkozón, ahol a pályázati 
témát feldolgozó előadások is bemutatásra kerülnek. Ezen a rendezvényen adják át az ez évi, 
kiemelkedő cigánypasztorációs tevékenységet elismerő Vályi István Díjat is. A rendezvényre 
produkcióval szintén 2013. szeptember 1-éig lehet regisztrálni, az alábbi elérhetőségeken: 
boldog.ceferino.alapitvany@szentadalbert.hu 

További infók: Kissné Oláh Anita, + 36 20 663 3414, www.boldogceferinoalapitvany.hu 

(A pályázati kiíráson látható kép Káli-Horváth Kálmán kortárs roma festőművész Ima című alkotása) 
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