
Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
BESZÁMOLÓJA

a ROMA-NEMZ-KUL-21-0527 pályázat megvalósulásáról

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Belügyminisztérium által (mint támogató) – a
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, mint lebonyolító szervezet - „Roma nemzetiségi
kulturális  kezdeményezések 2021.  évi  költségvetési  támogatása,  pályázati  kategória  kódja:
ROMA-NEMZ-KUL-21” pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be ROMA-NEMZ-KUL-21-
0527 pályázati azonosító számon „Vidám szabadság” címmel beadott pályázatra 350.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert.

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat a „Vidám szabadság” elnevezésű rendezvényt
2021. augusztus 14-én valósította meg a pályázatban foglaltaknak megfelelően az alábbiak
szerint:

A minél  nagyobb  látogatottsága  érdekében  széles  körben  hirdettük  meg  a  rendezvényt,
szórólapokat, plakátokat készítettünk, valamint közzétettük a honlapon és a facebookon is.

A rendezvény megvalósulási helye a Devecser Sportpálya volt.

10.00-12.00 óra között hat üstben kezdtek el főzni a helyi csapatok és családok, akik lecsós,
húsos  roma  tradicionális  ételeket  készítettek.  Öröm  volt  nézni,  hogy  a  felnőttek
gyermekeikkel  jöttek  és  végig  segítettek  a  családi  hagyományok  ápolásában.  Egy-egy
főzőcsapat kb. 50-60 adag ételt készített el és osztott ki a rendezvény vendégeinek. 



A rendezvényen Orsós Tibor, a Fláre Beás Együttes énekese által gyűjtött anyagból kiállítást
lehetett megtekinteni „A beás cigány mesterségek” címmel. A kiállítást Orsós Lajos meséi,
elbeszélései színesítették.

15.00-16.00  óráig  a  Veszprém  Megyei  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatok  részére
workshopot szerveztünk, melynek célja a tapasztalatcsere volt,   résztvevő önkormányzatok
képviselői  összegezték  és  megosztották  egymással  az  elmúlt  időszak  eredményeit  és
kudarcait. 

15.00-19.00 óra között arcfestés, ugrálóvár, kis körhinta, rendőrségi- és tűzoltóautó bemutató
várta a gyerekeket.

   



15.40 órakor a Fláre Beás Együttes lépett színpadra autentikus cigányzenei produkcióval.



16.20 órakor a meglepetés fellépők Varga Mihály /Szifa/ Nagyecsedről és Tatos Magdaléna
Budapestről. 

  

17.00 órakor kezdődött a Tündérkert Daloló Horváthné Szabó Andreával. A gyerekek a dalos, 
mesés interaktív műsort nagyon élvezték, együtt énekeltek, táncoltak.



18.00 órától szórakoztatta a jelen lévőket Rudi bohóc műsora, aki visszatérő vendég a 
rendezvényeinken, városunkban.

19.00 órától amatőr rap fellépőket láthattunk a színpadon, akik színvonalas műsort hoztak a 
közönségnek.



20.00 órakor az A.S.P x G-Kid rap zenei produkció / Lakatos Bence/ lépett színpadra.

21.00 órától báli zenét szolgáltatott WÖRÖS

  

23.30 órakor Burai Krisztián sztárvendég lépett a színpadra.

2.00-4.00 óráig Guccika szolgáltatta a zenét.



  

Örömmel nyugtáztuk, hogy a helyszín és az idő is kedvezett a rendezvénynek, egy nagyon 
sikeres, nagy látogatottságú rendezvényt tudhatunk magunk mögött.

Köszönjük a Belügyminisztérium támogatását és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
közreműködését!

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat


