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 Projekt bemutatása 

A Hagyományőrző Roma Nap 2021.augusztus 7. én szombaton került megrendezésre. 

Hosszas előkészületek után az Önkormányzat a Fiatalokban a Jövő Egyesület és a helyi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közös munkájának köszönhetően minden zökkenőmentesen 

megvalósult.  

Szombaton már 9 óra előtt megérkeztek az első csapatok a focikupára. A regisztráció 

megkezdését a biztonsági szolgálat és több önkéntes is segítette a szabályokat pedig 2 

hivatalos játékvezető ismertette. Összesen 5 csapat állt fel a versenyhez. A csapatokat a 

környékbeli Roma Nemzetiségi Önkormányzatok képviseletében indultak. 

A regisztráció után Vajda Roland a Csornai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott 

megnyitót, ahol köszöntötte a megjelenteket és jó játékot kívánt nekik.  

A focikupával egyidejűleg a főzőverseny résztvevői is megérkeztek. Átvették az egyesület által 

biztosított alapanyagokat és neki is álltak a munkának. Délre el is készültek a csapatok így a 

kóstoló is elkezdődött. A zsűri tagjai Vajda Roland, Horváth József László és Szilágyi Magdolna 

volt. Ezután a főzőverseny résztvevői átvették okleveleiket és a nyertes szakácsnő a kupát. Az 

eredményhirdetés után a Romungro fiúk előadásukkal szórakoztatták a rendezvényre 

kilátogató közel 150 embert, akik térítés mentesen kóstolhatták meg az autentikus Roma 

ételeket.  

Szilágyi Magdolna egy órakor kezdte meg előadásának első felét. Ahogy azt a meghívóban is 

feltűntettük az előadás témája a Roma hagyományok megőrzése és a népviselet bemutatása 

volt. Nagy érdeklődéssel hallgatták maguk a Romák és nem romák is az előadást. 

Kettőkor pedig a focikupa eredményhirdetése következett. A focikupa játékosai a verseny 

ideje alatt térítés mentesen fejenként 1 liter hűtött ásványvizet kaptak és természetesen Ők is 

megkóstolták az ételeket az eredményhirdetésük és az érmek, serleg átvétele után. Az 

eredményhirdetés után még egy órás előadás következett szintén Szilágyi Magdolnától, de 

most már a ruhák és a hagyományos népviselet volt a középpontban. Minden érdeklődő 

megtekinthette a ruhákat. 

Ezután következett Csonnó Imre előadása. Az időjárásra való tekintettel nem a 

rendezvénysátorban tartotta meg előadását, hanem az emberek között sétálva zenélt nekik.  

Ezután következett az autentikus Roma előzene (Lugosi Szalon cigányzenekar és Romungro 

Gipsy Band). Ezen a résztvevők táncoltak és a hosszú bezártság után a járványhelyzet 

enyhülésének köszönhetően önfeledten jól érezhették magukat. A rendezvény végén pedig 

Vajda Roland mondta el a zárszót.  

A rendezvény teljes ideje alatt ingyenes ugrálóvár, óriás csúszda és arcfestéssel vártuk a 

gyermekeket. A rendezvényen résztvevők létszáma kb. 200 fő volt. 

 













































 


