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A fesztivál célja: a roma kultúra értékeinek szélesebb körű 

megismertetése és az előítéletek csökkentése. Ennek érdekében a Nők 

a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában működő Bács-Kiskun 

Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház roma irodalmi, zenei 

és táncprodukciókat szeretne bemutatni általános és középiskolás 

cigány és nem cigány előadók segítségével.  

 

Hisszük, hogy ez a lehetőség elősegítheti a másság tiszteletét, 

elfogadását és megbecsülését, miközben erősíti a cigánygyerekek 

identitástudatát is. Egymás értékeinek felfedezése közelebb hozhatja a 

roma és nem roma diákokat.  

 

Jelentkezni: kizárólag cigány eredetű és témájú irodalmi alkotással 

(vers, mese, elbeszélés, novella, regényrészlet, drámajáték stb.), zenei 

művel és táncprodukcióval lehet.  

 

A résztvevők: Bács-Kiskun megye valamennyi nevelési és oktatási 

intézményeinek diákjai két korcsoportban. Általános iskolák felső 

tagozatos és középiskolák diákjainak jelentkezését várjuk. 

 

A fesztivál tervezett helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 

díszterme (6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.) 

 

A fesztivál tervezett időpontja: 2018. november 30., péntek 

Jelentkezési határidő: 2018. november 23., péntek 

A jelentkezés módja: kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott 

nagybetűkkel töltsék ki, majd aláírva elektronikusan az 

eselyteremtes.bacs@gmail.com e-mail vagy postai úton  

a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, 

6000 Kecskemét, Reile Géza u. 22. szám alatti címre küldjék el! 
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Vers- és prózamondás 

Kizárólag cigány szerzők műveinek (vers, mese, elbeszélés, novella, 

regényrészlet, drámajáték stb.) vagy a roma kultúrához kapcsolódó 

népmesék, népmondák, népballadák előadását várjuk az egyéni 

jelentkezőktől. Az előadás hossza maximum 5 perc lehet. 
 

Dramatikus játék 

Szintén kizárólag cigány szerzők műveinek (vers, mese, elbeszélés, 

novella, regényrészlet, drámajáték stb.) vagy a roma kultúrához 

kapcsolódó népmesék, népmondák, népballadák dramatizált 

változatainak előadását kérjük a jelentkező csoportoktól. 

Az előadás hossza maximum 10 perc lehet. 
 

Ének-zene, tánc 

A cigány népzene és tánc interpretálását várjuk az egyéni vagy 

csoportos jelentkezőktől hangszeres vagy vokális előadásban. A 

tánccal készülő csoportok esetében az élő zenéről vagy az előre 

rögzített zenei anyagról a jelentkezőknek kell gondoskodni.  

Az előadás hossza maximum 8 perc lehet. 
 

Díjazás 

A fesztivál minden résztvevőjét emléklappal jutalmazzuk. Az egyes 

kategóriák első három helyezettjei oklevelet és értékes ajándékokat 

vehetnek át.  
 

Forrásanyag és bibliográfia (csak néhány segítség) 
 http://romaklub.network.hu/blog/roma-kozosseg-cigany-klub-hirei/a-pap-es-a-tojasok-cigany-mese 

 http://terebess.hu/keletkultinfo/cigany.html 

 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/nepkolt/szogkir/szogkir.htm 

 http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1008/cigany-eredetmesek 

 http://esztergomiromalap.gportal.hu/gindex.php?pg=14892793 

 http://hu.scribd.com/doc/44718454/cigany-mesek-

ciganyul-magyarul#scribd 
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Az előadó neve, életkora és osztálya: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

A jelentkező melyik intézmény tanulója:  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Az intézmény elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím): 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Felkészítő tanár(ok) neve(i): 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Felkészítő tanár(ok) elérhetősége(i) (telefon, e-mail cím): 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
A programot a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában működő 

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház valósítja meg  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. 



 

 

 

 

 

|. oldal 4 
 

A nevezés kategóriája: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Az előadott mű címe: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Az előadott mű műfaja és szerzője, ha van: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

A benevezett mű (kérjük, másolják vagy szkenneljék be az előadni 

kívánt művet): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A programot a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában működő 

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház valósítja meg  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. 



 

 

 

 

 

|. oldal 5 
 

 

 

 

Alulírott, nyilatkozattételre jogosult személy 

..…................................................................................................. (név) 

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati adatlapokon feltüntetett 

személyes adataimat a pályázat kiírásáért felelős résztvevők 

megismerhessék.  

Egyúttal hozzájárulásomat adom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Család, 

Esélyteremtő és Önkéntes Ház az általam megadott személyes 

adatokat 2019. május 31. napjáig, megőrizze és kezelje. 

 

………………………….(település), 2018. …………………………... 

            

        

 …......................................... 

   a pályázó olvasható aláírása 
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