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Szakmai beszámoló a 2021.évi  Pécsváradi Roma művészeti táborról 

 

 
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásának köszönhetően a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. július 26-30-ig roma nemzetiségi művészeti tábort szervezhetett a Balaton partjára, 

amin 20 roma és nem roma nemzetiségű hátrányos helyzetű gyermek vett részt. A foglalkozásokat a tavalyi 

évhez hasonlóan idén is 2 gyermekfelügyelő koordinálta és vezette végig. Néhány programot civil önkéntes 

segítők is segítették. A segítők között szerepelt cigány lovári nyelvvizsgával rendelkező pszichopedagógus 

aki elvégezte a Csodaszarvas programon belül a „Élmény tanulni!" - Pedagógus felkészítés vezető 

pedagógusok számára című képzést és velük tartott egy gyermekotthonban dolgozó nevelő is. A gyerekekkel 

tartott a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

A tábor célja volt, hogy a pécsváradi és a környékbeli roma nemzetiségi diákokat anyanyelvi beás és lovári 

nyelvi környezetben olyan élményekkel kínálják meg amelyek elősegítik kreativitásuk kibontakozását, 

melynek segítségével megtalálják saját művészi nyelvüket, kifejezésüket. 

Fontos volt a táborszervezők számára, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki a szülőkkel és minél többet 

megtudjanak a táborozó gyerekekről. 

A tábor helyszíne 8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 18. szám alatt található ifjúsági üdülő. Itt a Balaton 

partján élményekkel gazdagodva a gyerekek elszakadtak a hétköznapok egyhangúságától és izgalmas 

élményekkel gazdagodtak. A tavalyi nyáron összekovácsolódott csapat az első napokban, hogy jobban 

megismerje az új résztvevőket csapatépítő és ismerkedő foglalkozásokon vett részt. Az önismereti 

foglalkozások alkalmával a gyerekek önértékelését, önbizalmát fejlesztették.A tábor napi 3-szori étkezést 

biztosított.  

A tábor kezdő időpontja 

2021. 07.26. 

A tábor záró időpontja 

2021.07.30. 

A megvalósított tábor helyszíne 

8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 18. Ifjúsági üdülő 

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

https://www.pecsvarad.hu/onkormanyzat/palyazatok/pecsvaradi-cigany-nemzetisegi-onkormanyzat-palyazatai
https://www.pecsvarad.hu/onkormanyzat/palyazatok/pecsvaradi-cigany-nemzetisegi-onkormanyzat-palyazatai


1. nap 

Az idén is a Pécsváradi Művelődési Ház parkolójában várták a táborozók a Pécsvárad Önkormányzata által 

rendelkezésünkre bocsájtott 16 személyes kisbuszt és Martonfa Önkormányzata által küldött 8 személyes 

kisbuszt amelyekkel kényelmesen dél körül elérték a gyerekek és kisérőik az úticéljukat. A táborban 

elfogyasztott 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. Csoportokba rendeződve álltak neki a közös 

versírásnak, amelyet beszélgetés előzött meg a 20. század egyik legnagyobb rémtette a Roma Holokauszt 

történetének felidézéséről. A késő délutáni vacsora után tábortűznél folytatódott az ismerkedési, 

közösségépítő program, melynek végét közös éneklés koronázott meg. 

2. nap 

Reggeli után elindultak Balatonlelle strandjára, ahol ismét kedvenc elfoglaltságuknak hódolhattak: a 

strandolásnak. Délután kipróbálhatták hogyan tudnak megszabadulni a „sárkányok földjéről” vagy a 

„titokzatos erdőből”. A gyerekek lelkesedése minden akadályon átvezette őket. Nagyon ügyesen oldották 

meg a feladatokat, amellyel újból bebizonyították, hogy mennyire okos, ügyes, értékes emberek, akikből 

megfelelő foglalkozások segítségével könnyen elő lehet csalogatni tehetséget. Vacsora után a tavalyi évben 

nagyon kedvelt éjszakai fürdőzés következett, természetesen a Balaton parti szabályok betartásával. 

3. nap 

A reggeli elfogyasztása után Balázs János festőművész mágikus világával ismerkedtek a gyerekek. A feladat 

az előző nap élményeinek megelevenítésével saját kép elkészítése. A fiatalok nagy lelkesedéssel rajzolták 

történeteikhez a képeket. Az ebéd elfogyasztása után délután újra a strandé volt a főszerep. Este a tábor 

konyhájában és bográcsban elkészített hagyományos cigány ételek kóstolása mellett kiállítást szerveztünk a 

délután készített képekből. A beszélgetés cigány nyelven folyt. 

4. nap 

A reggeli után a Roma Holokausztra írt verseket mutatták be a gyerekek. Az ebéd utáni pecatúrán vehettek 

részt a táborlakók. Az egészen kicsi halaktól a 2 kg-os halig horogra akadt a zsákmány. A délután hátralévő 

részében a gyerekek a strandon fürödtek.  

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)  

Szervezők létszáma a pályázó szervezet részéről 2 (fő) 

Részt vevő kísérők száma 2 (fő) 

 

A gyerekek idén is rengeteg élménnyel térhettek haza. A tábor ideje alatt arra motiváltuk a gyerekeket, hogy 

a beszélgetések cigány nyelven történjenek.  

 

 

A rendezvény a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

 támogatásával valósult meg 

 


