
Jánkmajtis Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának tájékoztatója a 2021. évi
nyári táborról

2021.  július  15.  és  2021.  július  20.  között  megrendezésre  került  Tivadaron  a
Jánkmajtis  község  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  az  Emberi  Erőforrások
Minisztériuma és Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott 2021. évi nyári
„Táborozni jó!” tábora.  A tábor „küldetése” a nyári szabadidő tartalmas és hasznos
eltöltésén  túl  az  volt,  hogy  a  résztvevők  tanulva  kapjanak  széles  betekintést
népcsoportjuk  kultúrájára,  azok  fontos  és  kiemelkedő  hagyományőrző  értékeire.  A
tábor témája ezúttal is a roma nyelv és a roma hagyományok voltak. Ezen témákat
szem előtt tartva lettek meghatározva a tábori program céljai és célkitűzései. Ezúttal is
nagy hangsúlyt fektettek a roma gyermekek anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésére,
ezt követően a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel
kapcsolatos  történelmi,  földrajzi,  néprajzi  ismereteik  fejlesztésének  támogatására,
roma  anyanyelvi  hagyományőrző  tábori  program  szervezésével.  A  bevont  roma
gyermekek és  fiatalok az  életmódtáborban kötetlenül  és  szabadon tölthettek el  pár
napot, ahol a szerzett ismeretek biztosíthatták a kompetenciáik, attitűdjeik fejlődését,
életminőségük javulását. Az előzetesen kialakított terv szerint a tábor ideje alatt olyan
programok lettek szervezve, melyek tematikája roma irodalmi, zenei-táncos, nyelvi,
gasztronómiai,  hagyományőrző és  identitás-erősítő  tartalommal  lettek  megtöltve.  A
tábor napjai délelőtti és délutáni foglalkozási időszakokra lettek bontva, melyeket egy
programszervező  koordinált  és  irányított.  A  kézművességek  fejlesztését  segítő
foglalkozásokon  is  volt  lehetőségük  a  résztvevőknek  szerepet  vállalni.  A
lehetőségeikhez  mérten  a  program  keretein  belül  a  Tisza  parton  és  a  Luby
kastélymúzeumban, Szatmárcsekén és Kisvárdán is tartalmason töltötték az időt. Az
esti vacsorák után az aznapi programok kipihenésére szolgáltak a közös filmnézések.
A táborban használt  szakmai anyagok úgy voltak kiválasztva, hogy azok szervesen
kapcsolódtak a nemzetiségi oktatásban tanulók/résztvevők tantervéhez. 
A  tábor  során  a  gyerekek  több  népismereti,  hagyományápoló,  hagyományőrző
foglalkozáson  vettek  részt,  és  egy  Roma KI  MIT  TUD versenyen  is  részt  vettek,
amivel vissza is  tudtuk ellenőrizni,  hogy mennyire sikerült  az átadott tudásanyagot
elmélyíteniük.  A  sport,  egészséges  testmozgás  (zsákbafutás,  akadályversenyek),
megfelelő higiéniai körülmények, rendszeres táplálkozás és a "világra való rálátás" is
központi szerepet kapott projektünk során. Nagyon nagy lehetőség volt ez a pályázat a
gyerekek számára,  hiszen sokan vannak olyan gyerekek a településünkön,akik még
sosem  hagyták  el  Jánkmajtis  határát,  nyaralásról,  táborról  pedig  még  csak
fogalmuk,elképzelésük sem volt.  A roma nemzetiségi  önkormányzat vezetőségének



egyöntetű véleménye szerint egy tartalmas és hasznos „rendezvénysorozaton” vettek
ismét részt a közösségbe tartozó roma gyermekek és fiatalok. 










