
 

 

 

Szakmai beszámoló 

Egynapos kulturális eseményünk nagyobb közösségeket kívánt megszólítani, ahol nem csak a roma 

közösségek voltak a célcsoportunk, hanem a nem roma közösségek is. Közvetlen célcsoportunk a 

település roma lakossága, akik e közösségi program segítségével szeretnének a korai elődök által 

létrehozott, művelt és az utódok által életben tartott nemzetiségi tárgyi és szellemi kulturális értékek 

fenntartásához hozzájárulni.  

Az 5. Roma Kulturális Nap eseményei voltak: roma himnusz közös eléneklése, megnyitó, az környező 

település nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek köszöntése, a legidősebb és a legfiatalabb 

jánkmajtisi roma lakos köszöntése, óvodások és iskolások nemzetiségi nyelvű műsora (ének, tánc, vers 

és mesemondás),hagyományos népi mesterségek és eszközeinek bemutatása, gyerekeknek 

kézműveskedési lehetőség, szakmai előadás a roma kultúráról, a roma identitásról, és a roma 

gasztronómiáról, a legismertebb és legelterjedtebb roma ételek bemutatása, drogprevenciós előadás. 

Tekintettel arra, hogy egész napot rendezvényt szerveztünk a megjelenteket megvendégeltük egy-egy 

tál meleg étellel és egy kis üditővel. A rendezvények lebonyolítására a  4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos 

u. 10. szám alatti Művelődési házban került sor.  

A rendezvényünkön az alábbi társ szervezetek közreműködtek illetve nyújtottak segítséget számunkra:  

hosszú évek óta támogatást kapunk Jánkmajtis Község Önkormányzatától a szervezési és lebonyolítási 

feladatokban. Jánkmajtis Község Önkormányzata biztosítja számunkra a programjaink 

megvalósításához szükséges helyszínt. A Móricz Zsigmond Általános Iskola nem csak és kizárólag a 

szervezési és lebonyolítási feladatokban közreműködik, hanem tanulóik rendszeres fellépői is a 

rendezvényeinknek.  

A nap folyamán a megnyitó beszédet (elnök úr közreműködésével) követően drogprevenciós 

tanácsadások zajlottak a felékért szakemberek közreműködésével. Szeretnénk minél szélesebb körben 

terjeszteni ezen felvilágosítások fontosságát. A napi tervezett műsor részeként mindezeket követően 

Herceg és Bandája szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.  

A gyermekek számára koruknak megfelelően kézműves sarok került kialakításra a Művelődési ház 

tánctermében, ahol a roma hagyományokat ismerhették meg, arcfestés és csillámtetoválás 

segítségével igyekeztünk a kicsik számára felejthetetlenné tenni a napot. Szem előtt tartva az 

egészséges életmódot és mozgás szükségességét ugrálóvárat felállítva tettük még színvonalasabbá ezt 

a napot.  

A minden résztvevő és látogató számára biztosított „Szeretet vendégség” babgulyás volt. A nap 

folyamán hagyományos roma ételekből volt lehetőség kóstolásra.  

 



 











 

 


