Bada Márta albumáról
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gondozásában az előző évben megjelent Bada Márta cigány művész
színes albuma A Teremtés címmel. Az album roma és magyar nyelven tartalmazza a cigányság eredetmondáját, és
ezt a történetet 35 csodálatos, színes képpel illusztrálta a
tehetséges művésznő.
A kötetet eljuttattuk mintegy húsz olyan intézménybe,
ahol roma gyermekek tanulnak. Eddig kb. hatszáz jó magaviseletú, szorgalmas tanuló vehetette át jutalmul ezt a
szép kiadványt névre szólóan dedikálva. A közvetítésért
köszönettel tartozunk Székely János püspöknek és Rácz
Tibornak, az EMMI munkatársának.
A meglepett diákok hálásan köszönik az ajándékot a
művésznőnek, és több intézményből képeket is kaptunk az
átvétel örömteli pillantatairól.
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Bada Márta művésznő

Egy kiállításon

A gödöllői könyvbemutatón

Levelek a Művésznőnek
Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkolégium
Kedves Bada Márta! Szeretném köszönetemet kifejezni az
Evangélikus Roma Szakkollégium nevében, hogy megalkotta, és
eljuttatta a Teremtés című kötetét hozzánk. Nagyon örülünk mindannyian a kötetnek, hiszen olyan maradandó értéket képvisel számunkra, ami egyedüli. Nekem van már egy roma nyelvre fordított
Bibliám, és ezzel együtt kincsként tartom őket számon, kiemelt helyen, a könyvespolcomon.
Fontosnak tartom, hogy az ember tudja azt, hogy honnan jött,
hogy legyen büszke a kultúrájára, de legfontosabb számomra az,
hogy igazán higgyen az Istenben, és az ő kegyelmében. Ez a kötet
mindezt megtestesíti számomra. Kifejezetten nagy örömömre szolgál, hogy cigányul is olvashatjuk a történetet, és a képcímeket. Ez is
hozzájárul ahhoz, hogy megőrizzük a nyelvünket.
Számomra a legkifejezőbb az utolsó kép, ahol a cigányok az Istenhez fohászkodnak. Eszembe juttatja azt, hogy amikor a romák a
hitükről beszélnek, elmondják, hogy mennyire nagy bennük az Istenszeretet, hogy mennyire hisznek az áldás erejében Jézus Krisztus
által, és mindig hozzá teszik, hogy az Istennél nincs jobb. Ez a kép
szavak nélkül is erről beszél, és a történet is erről tanúskodik. Szeretjük az Istent.
Ezzel a pár sorral szerettem volna megköszönni azt, hogy ilyen
maradandót, és értékeset alkotott, illetve azt, hogy eljuttatta ezt hozzánk.
Te aldiltut o Sunto Del! - Legyen áldott! Üdvözlettel:
Balázs Bianka, az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatója.

Drago Bada Márta! Bares losalem tyire lilake, sukar si kodi
rema kaj vi pe amari romani sib taj vi pe amari gazsikani sib saj
ginaven ande., le moszurenge anava. Pe tyire moszura si but sukara
remi anda e Bibla kadala bares csájon mange ke vi me bares patyav
ando csacso Del. Ande amaro kollegiumo sam vi roma taj vi gazse
taj bares misto si amenge ande jhek, sakon patyal ando Del taj kodi
gindinav vi le Devlesko kamipo khetane linkrel amen.
Kana o manus dhikel tyire moszura pala kodi hoj o Del sar genezisarel e luma kodi saj hatyaren so ando romengo duho si taj vi pe
tyire budera moszura saj dhiken , hatyaren kadi.Pe sakon moszura saj
dhiken kodi soske shukares dhikas amen e luma andaramaro jilo taj
vi andar amare jhaka, vi kodi saj dhiken soske hatyaripe si ando
amaro jilo, saj dhiken amare but bare dhuka ba amari bari los taj vi
amare shukara sune.
Kodi mangav khatar o Sunto Del te zsutil tyiri shukar butyi taj te
del tut ande tyiro trajo baxt tsastyipotaj zor! Bares najiszarel tuke
sakon andar o Evangélikus Roma Szakkollégium!
Nyíregyháza, 2017. 06. 30.
Jilesa: Rézműves Norbert
Kedves Bada Márta! Nagyon örültem a könyvednek, nagyon szép,
hogy a mi cigány nyelvünkön és a mi magyar nyelvünkön is olvashatóak
benne a festmények címei. A festményeiden sok szép bibliai történet
megjelenik, ezeket nagyon kedvelem, mert én is nagyon hiszek az igaz
Istenben. A mi kollégiumunkban együtt vagyunk cigányok és magyarok,
és nagyon jól érezzük magunkat együtt, mindenki hisz Istenben és azt
gondolom Isten szeretete is egyben tart minket.
Amikor az ember a festményeidet nézi arról, hogy Isten hogyan teremtette a világot, lehet érezni, ami a cigányok lelkében van, és a többi
festményeden is lehet látni, érezni ezt. Minden képeden lehet látni, milyen szépen látjuk mi a világot a szívünkön és a szemeinken keresztül,
azt is lehet látni, milyen érzések vannak a szívünkben, lehet látni a sok
nagy fájdalmat, de a nagy örömünket és a szép álmainkat is.
Azt kívánom a Szent Istentől, hogy segítse a szép munkádat és adjon
az életedre áldást, egészséget és erőt. Hálásan köszöni neked mindenki
az Evangélikus Roma Szakkollégiumból!
Nyíregyháza, 2017. 06. 30.
Szeretettel: Rézműves Norbert

Bada Márta részére Az Evangélikus Roma Szakkollégium tagjaként szeretnék köszönetet mondani magam és társaim nevében a
Teremtés c. albumért.
A rajzok nézésekor egészen különös érzések kerítettek hatalmukba. Szeretem a festészetet, a művészet minden ágáért oda vagyok.
Biztosra merem állítani, hogy ekkora érzelmeket egyetlen egy festmény sem váltott még ki belőlem. Ahogy végig haladtam a Teremtés
lépcsőin, megelevenítve láttam, ahogy Isten megteremt mindent,
illetve ahogy Isten megpihen, ahogyan Isten kiűzte Ádámot és Évát a
paradicsomból, ahogyan leküldi a Földre a fekete embert és a sárga
asszonyt, majd látva az embereket, a szegény asszonyt a gyermekeivel, a gazdagokat…
Szinte éreztem az ő érzéseiket, és meg kell, hogy mondjam, fantasztikus volt! Ennyi szeretetet, amit a képek adtak vissza... még
ehhez hasonlót nem tapasztaltam. Ezek a színek, ábrázolások, amik
visszanéznek reám, akárhányszor végiglapozom az albumot: csodálatosak! Tényleg, minden egyes rajznak megvan a maga varázsa.
Öröm nézni őket, mert olyankor úgy érzem, nem vagyok egyedül. S
bár tudom, hogy nem vagyok egyedül, a rajzok által mégis olyan,
mintha valóban itt lenne előttem. Tudom, hogy megőrzöm ezt az
albumot, s majd a leendő gyermekeimnek is meg fogom mutatni.
Bízva abban, hogy ők is hasonlót fognak látni és érezni, amikor a
kezükbe veszik.
Ha csak röviden kellene jellemeznem a Teremtés c. albumot, csak
ennyit mondanék: Gyönyörű színek, gyönyörű érzelmek. Köszönöm!
Nagy tisztelettel és szeretettel: Czifra Barbara

Köszönet a Kiadónak Kaposfőről
Tisztelt Tarjányi Béla Professzor Úr! Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani a karácsony előtt hozzánk eljuttatott jutalomkönyvekért, melyek azóta kiosztásra kerültek, a végzős tanodás diákoknak. Az átadásról készített rövid beszámolót és fényképeket készítettünk, melyet csatoltan küldünk. További munkájára Isten áldását
kérem. Köszönettel:
Somos László plébános és munkatársai, Kaposfő

Köszönet – „Lázár megkísértése” címmel mutatták be a tanodás
gyerekek idén szenteste karácsonyi műsorukat. A drámajátékot egyik
tanodás pedagógusunk írta, amire a gyerekek már hónapokkal ezelőtt
készültek. A gondolatébresztő és tanulságos műsor az egyházközség
híveinek tetszését is elnyerte.
A műsor végén, a szentmise előtt került sor a Tarjányi Béla Professzor Úr által kiadott könyvek átadására. A diákok örömmel fogadták és megtiszteltetésnek érezték a névre szóló könyveket.

Mint azt a gyerekektől érkező visszajelzésekből tudjuk, azóta is
szívesen nézegetik Bada Márta festőművésznő képeit. A püspök Úr
jóvoltából egy igazán szép, hasznos és nem utolsó sorban a cigány
identitástudatot is erősítő karácsonyi ajándékkal jutalmazhattuk végzős diákjainkat.
A tanulók nevében is még egyszer köszönjük a megtisztelő lehetőséget és a felajánlást.
Karácsonyi műsorunk záró gondolatával búcsúznék:
„Önként osszad meg, – Szeress, amíg lehet
Lázár kísértése – Nyissa fel a szemed!”

Képek az átvételről Orosziból

Iskolás koromtól festegetek. Remsey Iván és Mizser Pál
festőművészek és László Lilla rajztanárnő segítő keze nyomán alakult ki festészetem.
1973-tól rendszeresen festek, munkáimon Gödöllő város
és annak környéke, valamint a környezetében élő cigány
emberek élete, és megálmodott mesevilága elevenedik
meg.
Festményeimmel örömet szeretnék szerezni az embereknek, átadni azt a boldogságérzést, amit a festést szerez
nekem.
Bada Márta

–*–*–
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapjáról
a www.biblia-tarsulat.hu/erdekes.htm
címen elérhetők a következők:
– Az album bemutatása
a Társulat központjában (Juhász Judit)
és Gödöllőn (Magyar Kurír)
– Gondolatok a cigányság kultúrájáról
(Kovács Gergelyné)
– és az Album képei (videó)
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