
Szakmai beszámoló

A  település  cigány  lakosságának  kívánsága,  hogy  a  nemzeti  identitás  és  kultúra  ápolásának,
bemutatásának  legyen  egy  saját  szervezésű,  önálló  rendezvénye,  mely  elsősorban  roma  nyelven
történik. 2016-ban sikerült megszerveznünk az elsőt, és a siker akkora volt, hogy 2017-ben, 2018-ban,
2019-ben,  2020-ban  is  folytattuk,  valamint  2021-ben  ismét  roma  kulturális  napot  tudtunk
megvalósítani.  Célcsoportunk  a  település  roma  lakossága,  akik  e  közösségi  program  segítségével
tudják  a korai elődök által létrehozott, művelt és az utódok által életben tartott nemzetiségi tárgyi és
szellemi kulturális értékek fenntartásához hozzájárulni. 

A Roma Kulturális Nap  eseményei: roma himnusz közös eléneklése, megnyitó, a  környező települési
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
kézművelődési  lehetőség,népi  játszóház,  továbbá  szakmai  előadás  a  roma  kultúráról,  a  roma
identitásról, és a roma gasztronómiáról, a legismertebb és legelterjedtebb roma ételek bemutatása,
drogprevenciós  előadás,  önvédelmi  bemutató  stb..  Mivel  egész  napos  programról  van  szó,  a
megjelenteket egy-egy tál meleg étellel és egy kis üdítővel is megvendégeltük. 

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. 

Ezen  a  délutánon  Botos  Gabika  zenész  szolgáltatta  a  talp  alá  valót  a  közönség  számára
Tunyogmatolcsról,  biztosítva  ezzel  a  folyamatos  jó  hangulatot.  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” töltött káposzta  volt. A nap
folyamán hagyományos roma ételekből volt lehetőség kóstolásra. 
















