
 
 
CCIT 2016. Esztergom 
Üdvözlet a résztvevőknek  
Csemer Csaba 
 
Kedves Testvérek! 
 
Szeretettel köszöntöm a találkozó valamennyi résztvevőjét itt Esztergomban. 
Köszönöm a szervezőknek, hogy együttlétünk, közös munkálkodásunk idejére ezt a láthatóan szép 
környezetet biztosították részünkre. 
Meg vagyok győződve arról, hogy választott témánk : "Európa, az Egyházak és kultúrák  
találkozása az irgalmassággal" mindnyájunkat aktív részvételre késztet, a CCIT hagyományosan 
testvéries légkörében. 
A Jóisten hozott benneteket Testvéreim! 
A Jóisten adjon nektek erőt egészséget, nektek meg a szép családotoknak! 
Köszönjük a Jóistennek, hogy Magyarországon tarthatjuk a CCIT találkozót! 
Köszönjük azoknak a jó papoknak, akik az Isten jóságát mutatják meg  
nekünk cigányoknak! 
Köszönjük azoknak a cigány embereknek, akikkel kézen fogva, imádkozva  
megyünk a Jóisten felé! 
Köszönjük azoknak a gádzsóknak, akik a sok-sok munkájukkal segítenek minket cigányokat, hogy jobb 
életünk legyen és hogy elfogadjanak minket! 
 
Mindenkinek kellemes ittlétet és jó munkát kívánok! 
 
Lacshe prala! 
 
Kami phe a tu men pay peha szakony ako adaj szan! Edej ando  
Esztergomo. Paj kerav ako adá kergya taj bútyargya  akaj maskare mende  
ako but dive maskara mende anda dá shukár fóro amenge. Me patyav odá  
asszosztár vakereha Európa jekher taj ole kultúra szkero irgalmasságo  
sza kuno losanyi peszke arakhel o CCIT. 
O gulo del tu men andja endányil! 
O gulo del te tu men baszt zor taj szasztyipe tu men taj tu mare shukar  
savoren! 
Paj kerasz o le lacse devleszke ko angro unglipe shaj i krasz CCIT- te  
akharipe! 
Paj kerasz o da le lacse rasajenge ako o le devlesko lacsipe szikavel  
amenge o le romenge tu pelenge dikhasz! 
Paj kerasz o da le lacse romenge akaszaha amare vaszta asztaraz taj avla  
dzsasz taj molinasz o gulo del! 
Paj kerasz o da lenge gádzsenge ako but-but bútyi keren pasa amenge  
romenge taj te lacso dzsivibe to ove amen taj te maskar tu mende te  
ovasz! 
 
Szakunonde patyi vala gyive taj lacshi bútyi te del! 
 
 


