
 

Szakmai beszámoló a 2020.évi  Pécsváradi Roma művész táborról 

  
A Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság  támogatásának 

köszönhetően a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2020 nyarán megszervezhette a Roma művész 

tábort . 

A tábor kezdő időpontja 

2020. 07.27. 

A tábor záró időpontja 

2020.07.31. 

A megvalósított tábor helyszíne 

8646 Balatonfenyves, Mészáros Lázár utca 17. szám alatti Gyermek és Ifjúsági tábor. 

A táborban megvalósított programok (1-5.nap): 

1. nap 

Dél körül érkeztek meg a szállásukra, ahol a csomagok elhelyezése után ebédelni mentek. A finom falatok 

után átbeszélték a délutáni programot. Természetesen első útjuk a közeli strandra vezetett. A gyerekek nagy 

lelkesedéssel vetették bele magukat a vízben jól úszó önkéntesek felügyelete mellett. A strandolás után 

megismerkedtek a környékkel és elfogyasztottak egy fagylaltot. A késő délutáni vacsora után tábortűznél 

folytatódott az ismerkedési, közösségépítő program, melynek végét közös éneklés koronázott meg. 

2. nap 

 Reggeli után elindultak Balatonfenyves kikötőjébe, ahol a Szent Benedek sétahajó várta a csapatot. Úti cél 

Badacsony volt. Az úton csapatjátékokkal, énekléssel ütötték el az időt. Badacsonyhoz közeledve mindenki 

elgyönyörködött a hegy látványában. Megérkezéskor körbe néztek a környéken és betérve egy badacsonyi 

étterembe elfogyasztották az ebédjüket. A visszafelé vezető hajóúton már a pihenésé volt a főszerep. 

Balatonfenyvesre való megérkezés után újra a strand várta a fiatalokat egészen a vacsoráig. Vacsora után 

tábortűznél rendezték meg a „Ki mit tud” -ot. Mindenki a legjobb tudása szerint adta elő műsorát. 

Természetesen itt is az éneklés és a tánc vitte a főszerepet. Lefekvés előtt még egyszer felelevenítették 

egymásnak élményeiket. 

3. nap 

A reggeli elfogyasztása után lovári és beás nyelvű mesét adtak elő a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat önkéntesei. A papírszínházi előadás után a gyerekek is előadhatták saját meséiket. A fiatalok 

nagy lelkesedéssel rajzolták történeteikhez a képeket. Az ebéd elfogyasztása után délután újra a strandé volt 

a főszerep. Vacsora után újból a kikötőbe mentek, ahol szintén a Szent Benedek sétahajó várta őket. Fedélzetén 



készülődött az a program, amit a csapat egész héten a leginkább várt. Roma zenékből összeállított zenehajóra 

szállhattak fel. Az egy órás foglalkozáson mindenki énekelt és táncolt a Balatonon. A szállásra visszatérve 

nem okozott problémát az elalvás. 

4. nap 

A reggeli után táncházba invitálták a csapatot lelkes önkéntesek. A már összeszokott csapat ezután 

önismereti játékokban vett részt. Az ebéd utáni rövid szieszta után roma festők műveivel ismerkedtek a 

gyerekek. Ráczné Kalányos Gyöngyi, Orsós Teréz, Kunhegyesi Ferenc, Bada Márta festményeivel való 

ismerkedés után elkészítették saját festményeiket is. A téma Roma holokauszt volt. Augusztus 2-a a roma 

holokauszt nemzetközi emléknapja közeledett. A képek elkészítése előtt az önkéntesek megbeszélték a 

fiatalokkal a történelem e szomorú fejezetét és az emlékezés fontosságát.A délután hátralévő részében a 

gyerekek a strandon fürödtek. Vacsora után a közösségi teremben ismét a Roma holokauszt volt a 

beszélgetés középpontja. 

5. nap 

A reggeli elfogyasztása után mindenki szomorúan vette tudomásul, hogy elérkezett a tábor utolsó napja. 

Összerámolták a ruháikat. És a busz megérkezése előtt egy utolsó fürdőt vettek a Balatonban. Ebéd után 

felszálltak a járművekre és 2 órai utazás után megérkeztek Pécsváradra. 

A tábor résztvevői,közreműködöi: 

Magyarországi oktatásban résztvevő tanulók száma 20 (fő)  

Előadók létszáma 4 (fő) 

Szervezők létszáma a pályázó szervezet részéről 2 (fő) 

Részt vevő kísérők száma 2 (fő) 

 

 

A rendezvény a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 

Államtitkárság támogatásával valósult meg 

 


