
Roma Kultúra

„Igaz szemmel”

A nagykanizsai székhelyű Demokratikus Roma Vezetők Szövetsé-
ge 2002-ben kezdte meg működését. Elsődleges céljuk, hogy tevé-
kenységükkel hozzájáruljanak a cigányság életkörülményeinek ja-
vításához, integrációjuk elősegítéséhez, az emberi jogok megfelelő 
érvénysüléséhez. A szövetség országosan csaknem 200 kisebbségi 
önkormányzattal és civil szervezettel van folyamatos kapcsolatban, 
hogy a partneri együttműködéssel is segítse működését. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támogatásából kulturális esemény-
sorozatot valósítottak meg – többek között erről is beszélgettünk 
elnökükkel, Nagy József Györggyel.

R.: Mi a DRVSZ fő tevékenységi területe?

N.J.GY.: Programjaink általános célja, hogy a hátrányos helyzetű, 
roma származású, önbecsülésükben megrendült, alacsony moti-
vációs szinttel rendelkező gyermekek, fiatalok és családtagjaik szá-
mára kulturális értékeket közvetítsen. Ennek során arra törekszünk, 
hogy minél szélesebb körben ismert legyen maga a szervezet és 
munkássága is. A Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége nagy 
hangsúlyt fektet a fiatalokat célzó programokra is. Ennek érdeké-
ben regisztrált tehetségpontként is működik, amelyen belül Te-
hetségklub működtetésével biztosítjuk a tehetséges roma fiatalok 
rendszeres tapasztalatcseréjét, gondozását, hisz a fiatal generáci-
ókban van a lehetőség, számukra kell megmutatni a kultúra érté-
keit, hogy továbbvihessék, és terjesszék a roma hagyományokat, a 
roma kultúra szépségét. 

R.: Mik voltak a főbb programelemek?                     

N.J.GY.: Összesen hét alkalmat szerveztünk. Kiállításokkal és gyer-
mekfoglalkozásokkal indult a program. Roma képző-és festőművé-
szek, írók kiállításai, előadásai zajlottak. A közönség beszélgethetett 
utána a művészekkel, interaktív tárlatvezetés, a művek bemutatása 
kerültek sorra. Megismerkedhettek a hagyományos roma mester-
ségekkel, roma táncokkal a táncházban és még beás nyelven írt 

irodalmi művekkel is. A gyermekek számára festészeti technikákat 
mutattunk be, majd közös festésre volt lehetőség a művésszel. 
Mindezeket zenei kísérőprogram követte, autentikus cigány népze-
nét játszó művészek zenei bemutatkozója, közös zenéléssel. Önkén-
tes pontot is működtettünk, ahol egészségmegőrzési tanácsadás 
zajlott, valamint a foglalkoztatási,  képzési, közművelődési, tovább-
tanulási és ösztöndíj lehetőségekről is adtunk tájékoztatást.  

R.: Mi volt a céljuk a rendezvényekkel?

N.J.GY.: Programsorozatunk az Igaz szemmel címet kapta, mert 
az igazi, őszinte áhitat és csodálkozás, a világra nyitott gyerme-
kek képe jelent meg előttünk. A Roma Kultúra programban meg-
valósult sorozatunkban kiemelt célként fogalmazódott meg a 
nem roma fiatalok és pedagógusok bevonása, részvétele a fog-
lalkozásokon. Fontosnak tartottuk, hogy a roma és nem roma 
közösségek - a programsorozat segítségével - megismerhessék 
a roma kultúra értékeit, párbeszéd alakuljon az érintettek kö-
zött, hiszen ez csak a közvetlen megtapasztalás útján valósulhat 
meg. Programjainkon megvalósult a hagyományőrzés és átadás, 
a kultúra ápolása, pozitív példák bemutatása a többségi társada-
lom számára. 

További sikeres működést kívánunk a szövetségnek!
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A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 700 000 Ft összegű támogatásával valósult meg.


