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Előzmények: 
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot nyújtott be              
„A kulturális örökség védelmét és a lakosság helyi és közösségi identitástudatának 
erősítését szolgáló tevékenységek fejlesztése” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-085-5 
azonosító számú felhívásra, melyet a Támogató Szervezet pozitív elbírálásban 
részesített. A döntésnek megfelelően megkötésre került a „Roma Karaván - Kultúra, 
hagyomány- és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével” című,      
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02195 azonosító számú pályázat Támogatói Okirata, 
valamint megkezdődött a projekt megvalósítása. 
 

A projekt során megrendezésre kerülő programok:  
 

• Roma mesterségek bemutatásához kapcsolódó program (2 alkalom)  
Helyszín: Turisztikai Központ 

 
A roma mesterségek bemutatásához kapcsolódó programok:  

 előadás és bemutató a teknő vájáshoz kapcsolódóan  
 előadás és bemutató a kosárfonáshoz kapcsolódóan  
 festménykiállítás 
 roma költészet - versmondó verseny (díjátadóval egybekötött 

eredményhirdetéssel) 
 kosárfonó kézműves foglalkozás gyermekek részére  

 
 

• A roma történelem bemutatásához kapcsolódó program (2 alkalom)  
Helyszín: Turisztikai Központ 
 
A roma népismeret, a romák eredete, nyelvjárások, nyelvi hagyományok 
bemutatásához kapcsolódó programok:  
 



 egy meghívott romológus előadása – téma: Roma 
népismeret, a romák eredete, nyelvjárások, nyelvi 
hagyományok  

 hagyományőrző játékos vetélkedő és rajzverseny a 
gyermekek részére (díjátadóval egybekötött 
eredményhirdetéssel)  

 
• A roma kultúra és hagyomány bemutatásához kapcsolódó program (2 

alkalom)  
Helyszín: Turisztikai Központ 
 
A roma kultúrához, hagyományokhoz és értékekhez kapcsolódó programok:  

 Roma hagyományőrző előadók tehetségkutató versenye 
(díjátadóval egybekötött eredményhirdetéssel)  

 Roma Nap kapcsán díjak átadása  
 roma népi játékok - foglalkozás gyermekek részére  

 
• Roma gasztronómia – Roma-lecsó fesztivál (2 alkalom)  

Helyszín: Turisztikai Központ 
 
A tradicionális roma ételek bemutatásához kapcsolódó programok:  

 előadás a tradicionális roma ételek bemutatásához 
kapcsolódóan  

 tájékoztató recept füzet a roma ételekről  
 főzőverseny (díjátadóval egybekötött eredményhirdetéssel)   
 gasztronómiai foglalkozás: punya (cigány kenyér) elkészítése 

 
A programsorozat 4 elemből áll, amely elemek külön időpontokban kerülnek 
megvalósításra évente, tehát a projekt teljes időtartama alatt 4-4, azaz összesen 8 
alkalommal.  
 
A projekt közvetlen célcsoportja Nagyatád közösségei, valamint a fejlesztési 
eredményeket közvetlenül igénybevevő előadók, fellépők, a nemzetiségi kulturális, 
hagyomány- és értékmegőrző közösségi programokon résztvevő különböző 
célcsoportba és korosztályba tartozó érdeklődők, ők azok, akik a projekt 
megvalósulása során létrejött eredményeket közvetlenül használni fogják és ők azok, 
akiknek helyzetét, identitástudatuk erősödését a projekt megvalósulása befolyásolja.  
 
A projekt közvetett célcsoportjai Nagyatád és a térség lakossága, azon személyek 
köre, akiknek helyzetét a projekt megvalósulása közvetetten befolyásolja.  

 


