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Beszámoló
Népismereti, hagyományőrző, kulturális tábor
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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásának köszönhetően, Kisújszállás Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata2015. július 06-12-ig sikeresen valósította meg aNépismereti,
hagyományőrző, kulturális táborát, melynek helyszínétaKisújszállás, Széchenyi utca 6. szám alatt
található épület biztosította.A táborban húsz hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekvett részt.
A gyermekek felügyeletét Önkormányzatunk biztosította, három önkéntes személy
bevonásával.Hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolunk és együttműködünk a helyi nevelési-oktatási
intézményekkel (Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola, Pedagógiai szakszolgálat és Kollégium,
Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola tagintézménye), valamint a
Magyar Vöröskereszt Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Szervezetével, Civil szervetekkel. A tábor
idején a fent megnevezett intézmények részéről 1 fő Hon- és népismereti tanárnő, a Magyar
Vöröskereszt részéről két fő egészségügyi szakember, valamint civil önkéntes segítők segítették
programjaink megvalósítását.
A tábormegvalósítása sorána gyermekek pozitív testi, lelki, szellemi fejlődését elősegítve, új
élményekkel és újabb ismeretekkel vérteztük fel őket. Programjainkkal biztosítottuk részükre a
közösségi élet megélését, valamint a demokratikus készségeik fejlesztését. Hon és népismereti
foglalkozások keretében, a cigány-magyar népismeret kultúrájában bővítettük ismereteik
ésfelelevenítettük a hagyományos cigány mesterségeket. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos
előadásokkal, felhívtuk figyelmüket az egészséges táplálkozásra és a személyes higiénia fontosságára,
valamint az őket fenyegető veszélyforrásokra (pl.: drog, alkohol, dohányzás stb.).
Mindennapos programként roma írók, költők műveit ismerhették meg, pozitív példaként pedig híres
roma és nem roma személyiségeket (színészek, sportolók, politikusok stb.) életútjait mutattunk be. A
közösségépítő és közösségfejlesztő foglalkozásainkkal biztosítottuk számukra a lehetőséget a
szorosabb baráti kapcsolatok kialakulására, a csapatszellem erősítésére, az önfeledt szórakozásra.
A tábor eseménydús hét napja hosszú, gondos előkészítő és szervező munka (forgatókönyv írása,
gyermekek toborzása, családok felkeresése, tábori megbeszélés a szülőkkel, tábori kellékek
beszerzése, étkezés megszervezése, programjaink szervezése) eredményeként valósult meg.
A hét folyamán a reggeli és az uzsonna elkészítéséhez szükséges alapanyagok a helyi
élelmiszerboltban kerültek megvásárlásra. Elkészítésükről a tábor szervezése alatt megválasztott
önkéntes segítők gondoskodtak. Az ebédet, az előzetesen egyeztetett menü alapján, a gyermekek a
Kis-új Étteremben fogyasztották el.
Sajnos táborunk nyitó tábortüzétaz országos tűzgyújtási tilalom miatt nem tudtuk megvalósítani.
Tekintettel arra, hogy a résztvevő gyermekek többsége halmozottan hátrányos helyzetű nagycsaládból
kerültek kiválasztásra, számukra édességet, gyümölcsöt, süteményt vásároltunk. Ismerkedési estét
tartottunk ahol a gyermekek megismerhették egymást, betekintést nyerhettek egymás nehéz sorsú
életébe. A nap végén,közösségi játékos vetélkedőket követően, közös éneklés és tánc mellett a
gyermekek nagy örömmel, jóízűen fogyasztották el megvásárolt csemegéket.

Tábori programunk rövid ismertetése:
1. nap
Gyülekező reggel 8 órakora Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál volt, ahol az ismerős környezet
ellenére a szülők kicsit aggódva búcsúztak gyermekeiktől. A reggeli elfogyasztása után, közösen
feltérképeztük a tábor helyszínét, megbeszéltük a tábori rend szabályait. Átbeszéltük az aznapi,
valamint a heti programtervet. Kiosztottuk részükre az egyen pólókat, melyeket a külső helyszíneken
folyamatosan viseltek a gyermekek. Az ebédet a Kis-új Étteremben fogyasztottuk el. Pihenésképpen a
Jubileum Parkba látogattunk el, ahol jégkása elfogyasztása mellett átbeszéltük a délutáni programot.
Délután közös foglalkozás keretében, egymás játékos formában történő bemutatkozása
következett,mellyel elősegítettük a gyermekek kommunikációjának, önkifejezésének fejlesztését. Az
aznapi program zárásaként ismerkedési estet tartottunk, ahol közös éneklés, tánc mellett édességgel,
gyümölccsel, süteménnyel kedveskedtünk számukra. Már az első nap végére új barátságok szövődtek
a gyermekek között. A szülők 19 órakor érkeztek meg gyermekeikért.

2. nap
A gyermekek érkezését követően megreggeliztünk, ismertettük az aznapi programot. Irányított
beszélgetés következett, melynek témája a cigányság eredetéről, történetéről szólt. A gyermekek nagy
érdeklődéssel hallgatták végig a romák bevándorlásáról, a régi cigány mesterségekről szóló
előadásunkat. Meglepően tapasztaltuk, hogy fiatal koruk ellenére nagyon jól informáltak ezekben a
témakörökben. Több gyermek saját kis szókincsüket használva, rövid előadást tartott a szüleiktől és
nagyszüleiktől hallott történetekről. Szabadfoglalkozást követően, a délelőtt folyamán elhangzott
anyagokból roma kvíz vetélkedőt szerveztünk.
Délben elindultunk elfogyasztani az ebédet az étterembe.
Délután a helyi Kumánia Élmény és Strandfürdőbe látogattunk ki a gyermekekkel. A hűtőtáskákba
szendvicseket és üdítőt készítettünk, valamint labdát, vízi pisztolyokat, úszógumit, törölközőket és
naptejet vittünk magunkkal. Ez a program nagyon érdekes és egyben szórakoztató is volt a gyermekek
számára, nagyon élvezték a homokfocit, a különféle vízi játékokat és az úszóversenyt. Pihenés képen,
a strandon fogyasztottuk el, az előre elkészített szendvicseket. Ezt követően visszaindultunk a
táborhelyre.Öt órától a Magyar Vöröskereszt munkatársai, egészségmegőrzéssel-, egészséges
táplálkozással-, a környezetben fellelhető veszélyforrásokkal kapcsolatban tartottak előadást, melyet a
gyermekek nagy érdeklődéssel hallgattak végig. A szülők megérkezéséig, cigányzene mellett
tánckoreográfiákat tanulhattak a gyermekek.

3. nap
A gyermekek érkezését követően megreggeliztünk, ismertettük az aznapi programot. Délelőtti
programként a kisújszállási Horváth tanyára látogattunk ki, ahola gyermekekállatokat (nyulat, lovat,
stb.) simogathattak, lovagolhattak. A rendelkezésre álló szabad területen a lányok tollaslabdázhattak, a
fiúk focizhattak.
Délben a Kis-új Étteremben fogyasztottuk el az ebédet.
Délutáni programként a helyi strandfürdőbe látogattunk el, melyet egész nap nagyon vártak a
gyermekek. Az elmúlt naphoz hasonlóan, az elcsomagolt uzsonnát a strandon fogyasztottuk el.
Visszaérve a táborhelyre cigány írók, öltők életútjait, valamint műveikből tartottunk felolvasást,
melyeket a gyermekekkel átbeszélve közösen elemeztünk. A szülők megérkezéséig Ki-Mit-Tud
vetélkedőt szerveztünk ének, tánc, versmondás kategóriákban. Számos gyermek, több kategóriában is

megmutatta tehetségét. Pozitívan szembesültünk azzal, hogy fiatal koruk ellenére, nagy
versenyszellemmel, kitartással vetik bele magukat a feladatok megoldásába.

4. nap
Reggelit követően,Hon és népismereti szaktanárnő (Nagy Istvánné) vezetésével történt a cigánymagyar népismereti foglalkozás a cigányság történetéről, hagyományairól, kultúrájáról. A gyermekek
identitáserősítő, közösségfejlesztő, közösségépítő-népismereti készségek fejlesztése (témái: Ki vagyok
én? Mitől vagyok én cigány? Honnan származunk?). A demokratikus készségek fejlesztése (Mitől
vagyok én cigány? Mitől vagyok magyar? Hogyan éljük ezt meg az országban, a városban, az
osztályban, a családban?). A cigány –magyar népismereti foglalkozások (a gyermekek
azonosságtudatának, értékfelismerésének, értékvállalásának és őrzésének támogatása). A táborban
résztvevő gyermekek feleleveníthették a nemzetiségi népismeretük tudását.
Délben a Kis-új Étteremben fogyasztottuk el az ebédet.
Délután ismét a helyi strandra szerveztünk programot. Az előre elkészített szendvicseket, üdítőket
hűtőtáskában vittük magunkkal. A strandról visszaérkezve, a segítők finom, meleg lecsót készítettek
részünkre. Ezt követően a szülők megérkezéséig Farkas Zsolt fiatal roma tehetség előadásában
autentikus cigány énekeket hallhattunk, gitár kíséretében. Majd közösen énekeltünk ismert cigány és
nem cigány dalokat, énekeket.
5. nap
A reggeli gyülekező a Kis-új Étterem parkolójában volt. Aznap egész napos kirándulásra vittük a
gyermekeket Túrkevére, ahol a település turisztikai látványosságait ismerhették meg. A reggeli
elfogyasztása az autóbuszon történt, az aznapi ebédet becsomagolva vittük magunkkal a kirándulásra.
Először a Nimfea Természetvédelmi Egyesület területére látogattunk el. Megérkezésünket követően
egy fő szakvezető vezetésével, tanösvény túrán vettünk részt. A túra ideje alatt az élővilágunkban
fellelhető rovaroknak, madaraknak az élőhelyével, életvitelükkel, táplálkozási szokásaikkal
ismerkedhettek meg. Biológiai órán szerzett ismeretiekre hagyatkozva, az elhangzott előadásokat, sok
új információval tudták kiegészíteni. A túra végén magaslesből figyelhették meg a környezetünkben
lévő madarakat és a minket körülvevő tájat. Ezt követően számos program közül választhattak a
gyermekek. Volt, aki lovagolt, állatot simogatott, agyagedényt készített, vagy éppen a területen
található játszótéren szórakozott. Az ebéd elfogyasztása után a Finta Múzeumba látogattunk el. A
tárlatvezető segítségével igen tartalmas és érdekes előadást hallhattunk Túrkeve kialakulásáról, a város
híres szülöttjeiről valamint az általuk készített tárgyakat tekinthettük meg. Kirándulásunk a Túrkevei
Termál és Gyógyfürdőben folytatódott. Nagyon élvezték a csúszdával felszerelt medencéket, a
játszóházat. Uzsonnaként a sajtos-tejfölös lángost fogyaszthattak, majd hazaindulás előtt fagylalttal
kedveskedtünk nekik. A fárasztó egyben élményekben gazdag nap után hazaérkezve már mindenkit
vártak a szüleik.

6. nap
A reggelit követően,irányított beszélgetés keretében felelevenítettük az eddig tanultakat valamint,
közösségfejlesztő játékokat játszottunk (Felelsz vagy mersz? Amerikából jöttem stb.) A foglalkozást
követően, a helyi Morgó Néprajzi Kiállítóterem éppen aktuális kiállítását tekintettük meg a
gyermekekkel.
Délben elfogyasztottuk az ebédet.
Közösségépítő, kommunikációs képesség javító játékos foglalkozást szerveztünk, mint például
amőbaverseny, rajz verseny, kvíz feladatok stb. Ezt követően a gyermekekkel és szüleikkel közösen

