Dunántúli Roma Folklórfesztivál

Szervezetünk, a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis 1996 óta nagy
szerepet tölt be Pécs és a Dél-Dunántúli régió roma kulturális értékeinek,
hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Működésünk
során eddig számos országos jelentőségű és nemzetközi romafesztivált szerveztünk,
valamint rendszeresen elláttunk egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt
azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság
értékeit.
Programjaink megvalósítása során kiemelt szerepet kap a nyitott szemléletmód
kialakítása, valamint az esélyegyenlőségre való törekvés, mind a pozitív példa és
világnézet felmutatása, mind az integráció terén. Szervezetünk tapasztalataival,
információival segítette és segíti a helyi cigány közösségek önszervezését.
Tevékenységünk során az utóbbi években együtt működtünk a Csoóri Sándor Alappal.
A regionális program kiírásakor fogalmazódott meg bennünk a koncepció, miszerint a
Dunántúli Régióban élő roma előadókat, együtteseket hívjuk meg egy fesztiválra.
Természetesen ez a pályázati támogatás nélkül elképzelhetetlen lett volna.
Sajnos a koronavírus és a veszélyhelyzet elrendelése felülírta az elképzeléseinket.
Először csak az időpontot kellett későbbre módosítanunk, de később a koncepción is
változtatni voltunk kénytelenek, a nyár végén újra kezdődő vírushelyzet miatt ugyanis
viszonylag kevesen regisztráltak a fesztiválra, vagy nem merték vállalnia pécsi utazást,
illetve sorozatban történtek a korábbi lemondások. Mivel úgy döntöttünk, hogy a
Dunántúli Roma Folklórfesztivált mindenképpen megtartjuk, a koncepcióban annyit
változtattunk, hogy a fellépést vállaló amatőr csapatok mellet (pl. a Nagybajomi Fiúk,
Kalányos József, Khelipeske Rom, Vojake Shave, Fekete Láng) ismert együtteseket
hívunk meg a programra.

A Dunántúli Roma Folklórfesztivál megvalósult programja:


Az 1. napi program (2020.08.28) helyszíne a FUND Iskola Pákolitz utcai székhelye
(az iskola a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület
fenntartásában működik) volt.
A program a következő volt:

-

Roma Ízek utcája (ételkóstoló), főzőverseny 5 csapattal

-

Népművészeti bemutató (fazekas korongozás, kosárfonás)

-

Roma hagyományőrző fórum
A fórumon előadóként szerepelt Orsós Ferenc, a FUND Iskola
nyugalmazott igazgatója (előadásának témája a beás zenék és dalok voltak),
Dr. Kosztics István, a pécsi Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
elnöke

(téma:

a

cigány

kultúra

története

képzőművészetekben,

irodalomban), valamint Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Együttes vezetője, aki
a lovári cigányok kultúrájáról és természetesen a zenéről beszélt.
-

Állófogadás a fórum résztvevőivel

-

Főzőverseny eredményhirdetés



A 2. napi program (2020.08.29) délután és este a Balokány ligetben került
megrendezésre.
A fellépő együttesek:

-

Kalányos József (Nagykanizsa)

-

Nagybajomi Fiúk (Nagybajom)

-

Khamoro Együttes (Budapest)

-

Kalyi Jag Együttes (Budapest)

-

Romengo Együttes (Budapest)



A 3. napon (2020.08.30) is a Balokány liget volt a rendezvény helyszíne. Mivel erre
a napra esős időt jósolt a meteorológia, ezért esőhelyszínt béreltünk a Zsolnay
Negyed E78 termében, de szerencsére erre nem volt szükség.
A fesztivál zárónapján fellépő együttesek:

-

Khelipeske Rom Tánccsoport (Berkesd)

-

Vojake Shave Tánccsoport (FUND Iskola Tánccsoportja, Pécs)

-

Komlói Fekete Láng Együttes (Komló)

-

Chache Rom Zenekar (Pécs)

-

Kanizsa Csillagai (Nagykanizsa)

-

Lashe Shave (Budapest)

A Dunántúli Roma Folklórfesztivál 3 napja jól sikerült rendezvény volt. A konferencia,
a főzőverseny (5 csapat vett részt rajta) és a hagyományos foglakozások bemutatása,
valamint a zenés-táncos programok óriási sikert arattak.
A közönség számát a vírushelyzet miatt 500 fő alatt kellett tartanunk (pedig jóval többen
érdeklődtek a fesztivál iránt), melyet karszalagok kiosztásával oldottunk meg. A
rendezvény időpontjában aktuális rendelkezéseknek teljes mértékben megfeleltünk,
kézfertőtlenítő szert biztosítottunk a résztvevőknek, továbbá felhívtuk a figyelmüket az
1,5 méteres távolság betartására. A rendezvény biztonságáról a Project X gondoskodott.
A fellépőket többször visszatapsolta a közönség, többen közülük táncra perdültek a
tradicionális cigányzenék és a fergeteges táncprodukciók közepette.
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