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Szakmai beszámoló a 2020.évi  Romanapról 

 

  
A Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság  támogatásának 

köszönhetően a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020 nyarán a hagyományokat folytatva 

újból megrendezte a hagyományos Roma napját. 

A rendezvény  helye: 

Pécsvárad, Várkert  

A rendezvény  időpontja: 

2020. augusztus 8. 

A megvalósított rendezvény rövid  programja: 

Céljuk az volt ezzel a rendezvénnyel is, hogy megőrizzék a pécsváradi roma nemzetiség kulturális 

hagyományait, tárgyi és szellemi kulturális kincseit. Olyan értékhordozó programot kívántak létrehozni, 

amely a pécsváradi roma nemzetiségi közösség egészét érinti, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából 

meghatározó. Fő céljuk idén az volt, hogy más kultúrákból származó emberek is meglátogassák a programot 

ezzel hozzásegítve a különböző kultúrákból származó embereket egymás kölcsönös elfogadásához. Olyan 

interaktív tevékenységeket terveztek, amelyekbe bárki bekapcsolódhatott. Reményeik szerint ezzel 

megindulhatott egy párbeszéd egymás jobb megismerése érdekében. 

A zenét Pere és zenekara szolgáltatta. 

Programok: 

1. Hagyományos cigány ételek kóstolása. Káposztáslecsó, csülkös babgulyás. 

Hagyományos cigány ételek elkészítését a roma közöség szakács vezetésével közösen készítette el. Az 

ételkészítés során a beszélgetésekben megelevenedtek a régi emlékek. A különböző, mégis egy gyökérből 

eredő receptek, édesanyjuk főztje. Az étel elkészülte után mindenki jó étvággyal állt neki a falatozásnak. A 

vidám étkezés során felelevenedtek a régi történtek a közösség történelme. 

2. Labdarúgó meccs 

A gyerekek labdarúgó meccse sok fiatalt vonzott. Az esemény folytatása volt annak a tábori programnak, 

amely során hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok együtt nyaraltak. Az ott megkötött barátságok 

erős szállal kötötték össze őket. A labdarúgó meccs levezetését és lebonyolítását is nem roma származású 

szervező vállalta magára. A meccs még inkább elmélyítette a táborban szövött barátságokat. 

3. A legszebb cigánylány megválasztása, táncverseny 
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Egy gyönyörű cigánylány nemcsak szép, de táncolni is tud. Ez a feladat is része volt a választásnak. A 

zsűrinek nagyon nehéz döntése volt és így végül a tánctudás győzött. Az első 3 helyezett ajándékot kapott az 

első helyezett pedig egy szalagot is hazavihetett hirdetve azt, hogy 2020 augusztusában ő volt a legszebb 

cigánylány Pécsváradon. 

A pécsváradi Roma nap elérte célját. A roma hagyományok felelevenítése mellett nem roma származású 

érdeklődőket is sikerült megszólítani. Egy kellemes délutánt és táncos estét töltöttek el együtt. Pere és 

zenekara nagyszerű hangulatot varázsolt a táncparkettre.  

 

A rendezvény a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 

Államtitkárság támogatásával valósult meg 

 


