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Szakmai beszámoló a 2021. évi Romanapról
A Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat 2021 nyarán a hagyományokat folytatva újból megrendezte a hagyományos
Roma napját.
Helye: Pécsvárad, Várkert Ideje 2021 július 17.
A Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat célja:
- Megőrizni a pécsváradi roma nemzetiség kulturális hagyományait, tárgyi és szellemi
kulturális kincseit.
- Olyan értékhordozó programot létrehozni, amely a pécsváradi roma nemzetiségi közösség
egészét érinti, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó.
- Más kultúrákból származó emberek is meglátogassák a programot ezzel hozzásegítve a
különböző kultúrákból származó embereket egymás kölcsönös elfogadásához.
Programok:
1. Látvány disznóvágás
A helyi cigányság körében a teli asztal a jólét jele. Ha teli az asztal akkor az ételt is sz ívesen
kínálják. Egy disznó feldolgozásával jó időre tele lett a kamra. A disznóvágás minden folyamatából

kivette a részét a közösség apraja-nagyja. Itt a kolbász készítése csapatokban történt. Az
elkészült kolbászokat megsütötték. A zsűri és a vendégsereg nem csalódott egyetlen csapat
tudásában sem. Az elkészült kolbászok mindenki tetszését elnyerték.
2. Labdarúgó meccs
Az előző esti és délelőtti eső feláztatta az alkalmi labdarúgó pályát, ezért labda
zsonglőrködésben mérhették össze a fiatalok a tudásukat. A fiatalok és idősebbek egyaránt
kipróbálhatták ügyességüket. A futball sokszínű sport, amely összehozza a közösségeket és
mindenféle hátterű kultúrákat.
3. A legszebb cigánylány megválasztása, táncverseny

A szépségverseny jelöltjei megnehezítették a zsűri döntését. A lányok nemcsak szépek voltak,
de táncolni is kiválóan tudtak. Az első 3 helyezett egy-egy ajándékcsomagot vihetett haza, a
legszebb egy diadémmal is gazdagodott. A vendégek egy kellemes délutánt és táncos estét
töltöttek el a Roma napon.
Az estét táncház zárta , amely profi hangosítással volt megoldva.
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.

A rendezvény a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
támogatásával valósult meg

