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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 14-én Roma Napot 

tartott, melynek helyszínéül a Dévaványai Művelődési Ház udvara szolgált. A kiszolgáló 

helyiségekben büfé működött, amelyre egy helyi vállalkozót kértünk fel. Az udvaron több 

sátrat állítottunk fel, melyek alatt a program egész ideje alatt tartó kézműves foglalkozás, 

arcfestés folyt, illetve asztalokat, székeket állítottunk alá, ahol lehetősége volt mindenkinek 

helyet foglalni, fogyasztani. A kézműves foglalkozás a helyi Nagycsaládos Egyesületnek 

közreműködésével jött létre, melynek során papírból készült figurákat, rajzokat készíthettek 

a gyermekek. A kicsik számára a program ideje alatt ingyenesen állt rendelkezésre 2 db. 

ugrálóvár. 15 órától kezdődött a rendezvény, amikor az elnök köszöntötte a résztvevőket, 

majd felkonferálta az első fellépőt, a Körösladányi Könnyűzenei Műhelyt, akik autentikus 

roma tánc- , és énekbemutatót tartottak citera kísérettel. Ezt követően 16 óra 10 perctől a 

Dévaványai Folkműhely Egyesület tagjainak műsorát láthattuk. A Balogh Duó és Mohácsi 

Józsika előadásában roma népdalok csendültek fel. Kora délután a Sanci hami büfé által, 

roma receptúra alapján készített csülkös pacalt és cigány káposztát kóstolhatták meg az ide 

látogatók, melyhez a Hagyományörző Nők Egyesülete készített helyben cigány kenyeret és 

kalácsot.  16 óra 40 perctől a Csökmői Cinnijág Együttes előadását láthattunk, melyben 

autentikus roma táncokat és dalokat mutattak be. A rendezvény alatt folyamatosan folyt a 

roma nyelvi bemutató, ahol az érdeklődők, betekintést nyerhettek a roma nyelv 

szépségeibe, sajátosságaiba, megpróbálhattak mondatokat alkotni. A roma nyelvi oktatás 

minden korosztály számára elérhető volt. Ez azért is fontos, mert a roma nyelv megismerése 

ma már nem csak a nem roma származású embereknek érdekes, hanem roma kisgyermekek 

számára is, hiszen a fiatalabb generációk egyre kevésbé használják ezt a nyelvet. 17 óra 10 

perctől roma táncverseny kezdődött, ahol 3 korosztálynak volt lehetősége megmutatni 

tánctudását; 1-4;5-8; és 9-12 év. A gyermekek közül minden kategóriában nyertest hirdettek, 

melynek zsűrizésére a Csökmői Cinnijag Együttes tagjait kértük fel. A nyertesek egy-egy 

tortát kaptak nyereményül.19 órától érkezett a Roma Nap sztárvendége, Dani Leila, aki roma 

könnyűzenei műsorral szórakoztatta a jelen lévőket. A koncertet követően lehetőség nyílt a 

művésznővel közös fotó készítésre, autogram kérésre is.  Ezt követően 20:15-tól Berényi 

Palika és zenekara szolgáltatta a roma mulatós zenét, mely másnap hajnal kettő óráig 

tartott. A rendezvényen megközelítőleg 300-350 fő vett részt, melynek aránya a roma és 

nem roma embereket tekintve körülbelül 50-50% volt. 

 

 

                                                                  


