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Beszámoló Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017.I-III.negyedévben
végzett tevékenységéről

Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a következő közösségi napokon vett
részt a térség romáinak egymás közti szorosabb összefonódása és a roma-nem roma integráció
jegyében a 2017.év harmadik negyedéve végéig:
-

Dömsödi roma nap (2017.04.25) – Dömsödön nem első alkalommal tettek látogatást a
nagykőrösi romák. Az időjárás nem befolyásolta a rendezvényt, mert az esemény a
kultúrházban került megtartásra. A vendégek szendvicset, üdítőt, ásványvizet
fogyaszthattak, melyből tetemes mennyiség fogyott, hiszen több mint 200 látogató
volt a nap folyamán, összesen 8-9 különböző helyiségből. A sztárfellépő este 6 órától a
Tuzséri Fiúk együttes volt, valamint énekelt P.Violetta énekes-műsorvezető. Felléptek
a nagykőrösi roma táncosok is. A nap folyamán gépi zene biztosította a jó hangulatot.
Este roma bál kezdődött, mely hajnalig tartott.

-

Csörögi roma nap (2017.04.29) - A nagykőrösi és a csörögi roma önkormányzat
korábban együttműködési megállapodást kötött, melynek az is része volt hogy az
általuk szervezett roma napokra meghívják egymást. Ennek értelmében – de ettől
függetlenül is – sor került 2017.04.29-én Csörögön a Csörögi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett roma napra. Az esemény a helyi óvodában került
megtartásra, délelőtt 10 órától este 8 óráig tartott. Az eseményen nemcsak Nagykőrös,
hanem 8-9 egyéb helyiség roma önkormányzatának tagjai, és a nemzetiséghez tartozó
egyéb tagok is részt vettek. Volt étel, ital, verselés, tánc és ének. A zenét hangtechnikai
berendezésből szolgáltatták. Két kislány verset mondott, egy roma zongorista
játékával örvendeztette meg a közönséget. Így ismert sztárvendég nélkül is kellemesen
telt a nap.

-

Kunszentmiklósi roma kulturális nap (2017.06.03) – A kunszentmiklósi futballpályán
is sor került roma közösségi nap megrendezésére. Partner önkormányzatok nem kis
számú résztvevővel mutattak érdeklődést, a látogatók száma 100-150 körül mozgott.
Az idő melegsége kedvezett a látogatottságnak. A közönséget muzsikus
hagyományőrző cigányok szórakoztatták, de volt olyan kis roma gyerek is, aki
raptáncát mutatta be, mások énekeltek. A nagykőrösi romák táncosaikkal léptek fel.
Étellel-itallal is szolgáltak a vendéglátók. A sztárvendég Kökény Attila volt, aki
természetesen nagy népszerűségnek örvendett. Marhapörkölttel lakhattak jól a
vendégek, hozzá üdítőt, ásványvizet fogyaszthattak. Az eseményt rögzítette a Dikh
tévé is.

-

Dömsödi kulturális nap (2017.06.10) – Dömsöd Város Önkormányzata és a Dömsödi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös roma- magyar kulturális napot szervezett a
sportpályán gyermeknappal egybekötve. Gasztrodélután keretében főzőversenyt
tartottak, mely eredményeként született ételeket természetesen a vendégek
fogyasztották el. Ezután roma fellépők táncoltak, énekeltek, olyan is megmutathatta
tudását, aki eddig még nem. Roma gyerekek Pápai Joci híressé vált dalát és egyéb
hírességek könnyű- és cigányzenéjét adhatták elő. A délután folyamán rövid ideig esett
az eső, de ez sem vette el a vendégek kedvét. A nagykőrösi romák 10-en képviseltették
magukat, az eseményre ellátogató romák és nem romák együttes száma 400-500 körül
mozgott. Más helyiségek roma önkormányzatai is nagy számban vettek részt a

rendezvényen.
-

Nagykőrösi roma kulturális és sportnap (2017.07.08) – Nagykőrös Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata támogatást nyert Nagykőrös Város Önkormányzata
sport- és kulturális pályázatán, így saját maga is szervezett romanapot, mely sport és
kulturális nap is volt egyben. 2017. július 8-án került megrendezésre a nagykőrösi
Cifrakertben. A rendezvényen összesen kb. 200 érdeklődő tett látogatást, akik
csodálattal vették szemügyre a Norvég Alap által nyújtott támogatásból nemrég
megújult parkot és létesítményeit. Az előkészületek már reggel 8 órakor
megkezdődtek, fél 9 körül a vendég önkormányzatok is megérkeztek és megkezdték a
főzés előkészítését. Tiszteletüket tették a váci, szabadszállási, ceglédi, ráckevei,
dömsödi, csörögi, dabasi, pilisi roma önkormányzatok. A rendezvényre a romák
többségében családjaikkal, vagy fiatalok a baráti körükbe tartozókkal érkeztek. A
megújult játszótér és a felállított légvár rendkívül népszerű volt a kicsik körében, a
légvár egész nap tömve volt kicsikkel. 11-kor a jó hangulat fokozására beindult a zene
a hangtechnikai berendezésből, majd megérkezett Újszászi Kincsó és zenekara is, akik
autentikus cigányzenét játszottak. Az egybevont sport- és kulturális napon sport
témában futballmérkőzés zajlott a szomszédos Ceglédi úti sportpályán. A nyertes
csapatok oklevelet, kupát, érmét vittek haza. Volt még felállított forgó-hordó, amin a
gyerekek - amellett hogy igen jól szórakoztak - ügyességüket is fejleszthették. A
focival egyidőben a Cifrakertben lévő Svájci ház mögötti füves területen felállított
sörpadoknál továbbra is szorgosan ment a főzés: készült pacal, marhapörkölt, csirkeés tyúkpörkölt, halászlé, babgulyás és süteményt is fogyaszthattak a látogatók. A
zsűrinek nehéz dolga volt a tekintetben, hogy melyik a legfinomabb étel. Délután a két
sztárvendég, Mulatós Kata, és az Európa Budapest tévécsatorna műsorvezetője,
P.Violetta is megérkezett, és 14-től 18 óráig szórakoztatták a közönséget. A színpad
megújult nézőteréről csoport- és szólótáncok voltak láthatók, a gyermekek örömmel
vettek részt táncversenyben is a kupák elnyerése érdekében. A tánctér megtelt a
közönséggel, mindenki táncra kelt. A meleg napos idő már csak bónusz volt a jó
hangulatra. A mulatság 20 órakor zárult, a résztvevők szép élményekkel távoztak.

-

Mendei roma nap (2017.08.13) – a mendei füves sportpályán került megrendezésre a
helyi romanap. Az idő tökéletes volt a kültéri rendezvényhez, melyre kb. 120 ember
látogatott el. Volt főzés, futball, táncosok léptek fel, a nap folyamán zenekar
biztosította a folyamatos cigányzenét. Az eseményt a Dikh tévé is rögzítette.

A közösségi napokon túl fontos részei az integrációnak a romák-nem romák közti együttélést
támogató konferenciák, megbeszélések is, melyekre 2017-ben következő példák voltak:
-

Gyáli roma konferencia (2017.03.29) – a Gyáli Művelődési Házban előadás keretében
ismertették a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó pályázati lehetőségeket a roma
nemzetiség felzárkóztatása jegyében. Az érdeklődők száma kb. 40 volt. A pest megyei
rendőrfőkapitány tájékoztatót tartott a megyei közbiztonsági helyzetről.

-

Együttműködési megállapodással kapcsolatos megbeszélés Budapesten (2017.04.07) –
A XIII. kerületi rendőrkapitányságon történt egyeztetésen Nagykőrös Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának tagjai és Horváth Lehel, a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság romaügyi referense is részt vett.
A Pest Megyei Roma Önkormányzat és a Pest Megyei Rendőrkapitányság között
évek óta létezik egy együttműködési megállapodás, melyben lefektetésre került az
olyan témákban felmerült problémák kezelése, mint a drogok használata, ovizsaru,
összetűzések. Cél volt megbeszélni, hogy milyen módon történjen a fiatalok

felvilágosítása a tekintetben, hogy nagyobb összetűzések esetén hogyan járjanak el.
Szó volt a rendőri túlkapásokról, szerencsére ilyenről Kövesdi János Nagykőrös
esetében nem tudott beszámolni. Ha viszont történik ilyen, annak az a menete, hogy ő,
mint elnök, értesíti a rendőrkapitányság romaügyi referensét, aki beszámol a
történtekről a dandártábornoknak. Kövesdi János elnök beszámolt a nagykőrösi
rendőrséggel való együttműködésről is, beszélt a jó viszonyról, a gördülékeny
kooperációról. Az eseményen 10-15 roma önkormányzat és rendőrségi referenseik
vettek részt.
-

Nemzetközi Roma Nap Sibiuban (2017.04.08) – a Nemzetközi Roma Unió a romániai
Sibiuban nemzetközi roma napot rendezett. A nagykőrösi roma önkormányzat
hajnalban indulva, út közben a dabasi és pilisi roma önkormányzat tagjait is felvéve
érkezett az eseményre. A rendezvény legfőbb célja volt a roma unió soros elnökének
megválasztása, ami ebben a ciklusban a magyar Vitéz Farkas Ferencre esett. A romák
körmenetben vettek részt, a magyaroroszági roma önkormányzatokon kívül román,
szerb, szlovák és egyéb nemzetiségű roma önkormányzatok is részt vettek.

-

Lepsényben (2017.05.03) - szintén a roma felzárkóztatás témában hallgattak előadást a
nagykőrösi roma önkormányzat tagjai a többi kb. 80 résztvevővel együtt.

Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata fontosnak tartja a Nagykőrös Város
Önkormányzatával való minél szorosabb együttműködést is, így a következő, Nagykőrös
Város Önkormányzata által szervezett rendezvényekhez csatlakozott a roma önkormányzat:
-

Möggyfesztivál (2017.06.24-25.) – tevékenyen részt vállalt a nagykőrösi roma
önkormányzat a Nagykőrös Arany János Kulturális Központ által szervezett
Nagykőrösi Möggyfesztiválon, valamint a 2017. szeptember 10-11-én rendezett
nagykőrösi Arany Napokon. Mindkét rendezvényen főzősátrat állítottak, onnan
kínálták a bográcsban készült birkapörköltet, a lecsót és a töltött káposztát. Az Arany
Napokon főztükkel második helyezést értek el.

Pályázatok tekintetében is tevékeny volt az év, a 2017.07.08-án Nagykőrösön megrendezett
roma sport és kulturális nap finanszírozásához szükséges pénzt a helyi önkormányzat által
kiírt pályázaton nyerték. Pályáztak továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt,
ROM-RKT-17-B azonosítószámú pályázati felhívás keretében is egy további roma kulturális
nap megrendezésére, melyen 300 000Ft támogatás került megítélésre. Az előterjesztés
elkészítéséig még a támogatói okirat nem született meg.
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