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Beszámoló 
 
Dátum: 2018. augusztus 17. 
 
Program megnevezése: Helyi nemzetiségi értékmentő és hagyományőrző nap „Ismerj 
meg” Sátoraljaújhelyben élő nemzetiségek bemutatkozása 
 
Program időtartama: 09.00-15.00.  5 óra 
 
Program helyszíne: Hegyközi Általános Iskola, Pálháza Vásártér út 13. 
 
Összefoglaló: 
 
A programon 69 fő vett részt. Jelen voltak az informális kisközzösségek tagjai közül is 

néhányan. Mindkét kisközösség („Koinonia Baráti Kör”, „Ifi önkéntesek klubja” 

képviseltette magát és részt vettek a rendezvény sikeres lebonyolításában. 

A helyi nemzetiségi értékmentő és hagyományőrző napon Sátoraljaújhely város településén 

élő nemzetiségek bemutatkozását tűztük ki célul. Szerettük volna, ha különösen a fiatalabb 

korosztály megismerné a nemzetiségekben rejlő értékeket, az egymás elfogadásának erejét. 

Több együttműködő partnerünk elfogadta felkérésünket, bár a nyári időszak miatt csak egy-

egy személy, tanuló tudta képviselni az intézményeket, szervezeteket.  

Különösen megtisztelő volt a számunkra, hogy hollóháza Község kis „Csipet csapata” is 

meglátogatta a programot és nemcsak keresztény dalokkal, hanem szlovák dalokkal is 

készült a számunkra. 

Az egyesület elnökének a köszöntője után a Hollóházi csipetcsapat mutatta be műsorát, 

majd nagyon bátran a 3. osztályos németnemzetiségi osztályba járó Márk mutatkozott be 

németül és mondott el egy rövid verset. 

Nagyon bátran roma önkéntesünk is köszöntötte a jelenlévőket és ő is verssel készült a 

jelenlévők számára.  Köszöntőjében kiemelte, hogy milyen fontos, hogy a különböző 

nemzetiségű emberek elfogadják egymást, és közösen együttműködve építsék a jövőt. 

A Hegyalja népi együttes tagjaiként a következő előadók a magyar népi énekekből, 

táncokból mutattak be egy csokorra valót. 
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Mindenki nagy érdeklődéssel várta a roma fiatalok által készített „vakarót”, melynek 

jelentőségét tálalás előtt el is mondták. „Nagyon régen a cigányok találták ki ezt az 

egyszerű, de laktató kenyeret, nagyon szegények voltak, de ezek az alapanyagok mindig 

voltak az otthonukban, ma már sokan készítik el, mert nagyon finom, friss, és nagyon illik a 

székelykáposztához, a lecsóhoz, a paprikás krumplihoz, a töltött káposztához.” 

Egyesületünk tagjai is töltött káposztával vendégelték meg a jelenlévőket, akik 

mindannyian megállapították, hogy a vakaró illik ehhez az ételhez. 

A roma táncokat bemutató előadó után már nem nagyon lehetett a résztvevőket megállítani 

abban, hogy közös táncba kezdjenek. Először a roma fiatalok páros táncokat mutattak be, 

majd mindenki bekapcsolódott a közös táncba. 

Mindenki részéről pozitív volt a visszajelzés a rendezvény után és többen érdeklődte, hogy 

milyen programok várhatóak még a projekt szervezésében. 

              
 

 


