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A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 220 000 Ft összegű támogatásával valósult meg.

220 000 Ft
R o m a  K u l t ú r a

A Jánoshidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára rendkívül fontos, 
hogy a településen élő roma és nem roma lakosság közelebb kerüljön egy-
máshoz, szórakoztató programokon keresztül megismerhesse egymás 
kultúráját, hagyományait, értékeit. A szervezet a Roma Kultúra program 
keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszön-
hetően színvonalas programsorozatot valósított meg. A program részle-
teiről Szöllősiné Pintér Krisztina, könyvtárost kérdeztük.

PEPITA – NAPOK

R.: Milyen célból pályáztak?

P.K.: Településünkön jelentős számban élnek 
roma családok, akik már nem igazán őrzik hagyo-
mányaikat, vagy legalábbis csak szűk és zárt kör-
ben. Azért pályáztunk ennek a rendezvénysoro-
zatnak a megvalósítására, hogy ezen keresztül a 
roma családok – elsősorban a gyerekek és a fiata-
lok – valamint velük együtt a településen élő nem 
roma lakosság is megismerkedhessen a cigányság 
múltjával, szokásaival, hagyományaival. Célunk 
volt az is, hogy a roma történelem és a történeti 
hagyományok ne csak a kisebbség, hanem a több-
ség számára is érdekes, új ismereteket adó progra-
mokon keresztül váljanak elérhetővé.

R.: Milyen eseményeket valósítottak meg?          

P.K.: A programsorozat egyes napjai tematikusan 
kerültek összeállításra. A hét egy cigányság-tör-
téneti kiállítással nyílt meg. Ezt követően a mesék 
világába kalandoztunk az óvodásokkal és az el-
sősökkel. Meghívott vendégek segítségével vittük 
őket közelebb a cigány és roma népmesék világához. 

A harmadik nap a zenéről szólt. Délelőtt az óvo-
dásoknak tartottunk hangszerbemutatóval egy-
bekötött zenés programot, ahová a roma zenét 
is becsempésztük egy kis tánccal összekötve, majd 
délután az alsósok citerás magyar népzenével és 
gitárral kísért roma zenével ismerkedhettek meg. 
A következő nap roma hagyományokkal folyta-
tódott, játékos feladatokat kellett megoldani a 
témában. Az ötödik napon pedig egy konkrét ha-
gyományos cigány mesterség, a seprű és kefekészí-
tés került bemutatásra egy, a mesterséget ma is 
aktívan űző helyi szakember közreműködésével. A 
hetet egy egész napos, többféle programot tartal-
mazó családi nap zárta, ahová a település összes 
családját vártuk.

R.: Mekkora segítség volt a támogatás?

P.K.: A támogatás nagyon nagy segítség volt a 
rendezvény megvalósításában, hiszen ebből tud-
tunk nyereményeket vásárolni a gyerekeknek a 
különféle vetélkedőkhöz, versenyekhez. Készítet-
tünk Emlékkönyvjelzőket a tematikus napokhoz, 
valamint sokféle anyagot vásároltunk a kézműves 
foglalkozáshoz is. A záró családi napra pedig így 
olyan színes programot tudtunk biztosítani, ami-
hez nem lett volna máshonnan anyagi forrásunk.

További sikeres működést kívánunk az önkor-
mányzatnak!


