
Harmadik műsorán van túl, a NősziRom fantázianévre keresztelt roma–magyar női 

klub, meséli a rendező – szervező Váradi Éva. A névadás egyszerre utal az írisz virágra, 

és egyszerre hangsúlyozza a klub roma jellegét. Az egyesület a minőségi együttlét mellett 

az ismeretterjesztést, a közvetlen kapcsolatok ápolását, önszerveződő, önsegítő női 

közösség megteremtését tűzte ki célul. 

A klubot Váradi Éva, Rózsa Mónika és Szántó Marietta, az újpesti cigány önkormányzat 

képviselője szervezi, de a programokhoz kapcsolódó, aprólékos vendégváró munkából a többi 

tag is bőven kiveszi a részét. 

 

Szántó Marietta, Váradi Éva, Rózsa Mónika szervezők (Fotó: Csoboth Edina) 

A szeptember 17-ei estnek a Rácz Gyöngyi Közösségi Központ aulája adott otthont, 

hangulatos környezetként pedig a Magyarországon egyedülálló Cigány Helytörténeti 

Gyűjtemény szolgált. 

A különleges alkalom meghívott előadója Jónás Judit Domján Edit-díjas, a Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett színművésznő volt, aki 1987-ben Marton 

László osztályában végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 
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Jónás Judit (Fotó: Csoboth Edina) 

Azonban nem ő volt az est egyetlen fellépője: a kísérő színészkavalkád pedig még számára is 

meglepetés volt. Váradi Éva elárulta, miért is volt nagy kihívás a szervezés: 

„Vezető színészeket kellett leszerveznünk Judithoz, és ügyelnünk kellett rá, hogy a 

pénteki időpont mindenki számára megfelelő legyen, ami nem könnyű feladat, hiszen 

tisztában voltunk vele, hogy a színész számára a színház az első. Így sikerült Weisz 

Ildikó, Stohl András, Csányi Dávid, Seress Zoltán, Gergely Róbert, Nemcsák Károly 

színészek mellett, Mata Ahmed András zenészt és Bangó Margit énekest, Radics Ferenc 

prímást és zenekarát is meglepetésvendégként elhívnunk Újpestre.” 
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Fotó: Csoboth Edina 

Öt órakor a műsort vezető Rózsa Mónika bekísérte a terembe Jónás Juditot, akit a teltházas 

előadótér közönsége spontán vastapssal fogadott. A személyes történeteket, szavalatokat és 

Mata András eredeti cigány hallgatóját Gergely Róbert érzelmes „Egy szál harangvirág…” 

című dala követte. 
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Horváth Mónika énekművész, Rózsa Mónika műsorvezető (Fotó: Csoboth Edina) 

A közel kétórás, sodró lendületű műsornak érzelmes cigányzene volt a csúcspontja: Bangó 

Margit „Fekete bánat van…” című nótáját a kitűnő prímás, Radics Ferenc kísérte. A 

személyes hangú záróbeszédet Csóka János Pál, a Fővárosi Roma Önkormányzat elnöke 

mondta. 

 

Szalóki Ági énekes (Fotó: Csoboth Edina) 

„Csak ámultam, tényleg meglepetés volt minden! Nem tudom, hogy tudták így 

megszervezni. A szívem csordultig telt szeretettel, boldogsággal. 33 éve vagyok a művészi 

pályán, ilyen megtiszteltetésben, ilyen magas színvonalú rendezvénnyel, vendéglátással, 

egyedi környezettel még nem találkoztam. A klub közönségének szeretete megható volt, 

bevallom el is sírtam magam” 

– foglalta össze gondolatait, érzéseit az előadás után Jónás Judit. 

Kőrösréti Ágnes 

(Fotók: Csoboth Edina) 
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