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Szakmai beszámoló

Támogatott neve: Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület 
A projekt címe: „Őseink nyomában”
Támogatási felhívás neve, kódszáma: VP6-19.2.1.-11-4-17 
Projekt azonosítója: 3006200708
A projekt megvalósításának időpontja: 2020. július 27. — 2020. július 31.
A rendezvény helyszíne: Szász tanya, Berettyószentmárton külterülete

A projekt céljának bemutatása:
A tábor egy sajátos szocializációs környezet, melyet a közösség által szabályozott rendszer 
alakít, formáz, épít, és nevelési módszerekkel fejleszt, amelynek elsődleges célja az 
élményszerzés, személyiségfejlesztés. Feladatunk volt, hogy tábori programokon, 
értékteremtő ismereteken, képzéseken keresztül megvalósítsuk a kitűzött célokat, elvárásokat. 
Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület 2020. július 27-től 2020. július 31-ig 20 
gyermek részére biztosított lehetőséget a tartalmas szabadidős elfoglaltságra 6 felnőtt 
vezetésével a Szász tanyán, Őseink nyomában címmel.
Az összeállított programterv segítségével olyan tudás átadása valósult meg, mellyel a mai 
társadalomban a fiatalok már nem nagyon találkozhatnak, ugyanis nem ismerik a tanyasi élet 
rejtelmeit, szokásait. A program megszervezésével célunk volt, hogy a táborba érkező 
gyerekek, - ezáltal közvetve a családok- identitástudatát erősítsük, a helyi összefogást 
ösztönözzük, a település kulturális értékeit, hagyományait bemutassuk, valamint felkeltsük az 
érdeklődést a népszokások, népi mesterségek, helyi értékek iránt. A választott helyszín 
kiválóan alkalmas volt a tanyasi élet hagyományainak, a népi kultúra elemeinek bemutatására. 
A programokat a tanya és a tanyasi élet témakörére építettük, megismerkedhettek a természeti 
környezetükkel, az élővilág az ember és -állat kapcsolatával. Bepillantást nyertek egy 
másfajta világba, annak hangulatába, információt kaptak őshonos állatokról, megízlelték a 
kemencés ételeket, illetve megtanulhatták azok elkészítésének módját. Mindemellett 
kipróbálhatták magukat mezőgazdasági tevékenységek, állatgondozás, kukoricafosztás, régi 
gyermekjátékok elkészítése közben.

Projekt eredményének és hatásainak bemutatása:
A helyszínen az egy hét alatt a résztvevőknek lehetősége volt népdaltanulásra, hagyományos 
népi játékok kipróbálására, hagyományőrző foglalkozáson való részvételre, lovaglásra, 
szekerezésre, ami hihetetlen élmény volt a városban felnövő gyerekeknek. Mindemellett 
túráztunk, és lehetőséget biztosítottunk önálló szabadidős elfoglaltságra is, hiszen az életkori 
sajátosságok figyelembevételével fontosnak tartottuk, hogy legyen a tábori időszakban egy
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olyan idősáv, amikor a gyermek önállóan dönti el, hogy mivel is foglalatoskodik. Voltak, akik 
összeülve beszélgettek, voltak, akik trambulinoztak, kinek mihez volt kedve ebéd után abban 
az egy óra hosszában.
A tábor kiválóan alkalmas volt a szociális készségek alakítására, a meglévő kapcsolatok 
ápolására, új barátságok kialakulására. Az elkészített tárgyak a gyermekek esztétikai érzékét, 
kézügyességét fejlesztették. A hozzánk érkező gyerekek által, a családok is új ismeretek 
birtokába kerülhettek Berettyóújfalu (Berettyószentmárton) egy, másfajta arculatáról, 
turisztikai lehetőségéről, a múltunk egy darabkájáról, mely hozzájárult a hagyományok, a 
kultúra és az értékek iránti érdeklődés felkeltéséhez annak alakításához, a közösségi 
összejöveteleknek megvalósulásával a helyi identitástudat erősítéséhez. A szervezett 
programokkal törekedtünk hasznosítható tudás új ismeret átadására a közös múltunkkal 
kapcsolatosan, mellyel esetlegesen intézményi keretek között, vagy a családi nevelés által már 
nem találkozhatnak. Az egy hét alatt lehetőségünk volt annak rámutatására, hogy a szabadidőt 
hogyan is lehet kulturáltan, hasznosan eltölteni.
Összességében a támogatás segítségével megvalósított egy hetes program hozzájárult a gyer
mekek személyiségének a fejlődéséhez, elősegítette a közösségi szellem megteremtését, vala
mint az önállóság és öntevékenység fejlődését
A tábor ideje alatt a különböző programok, előadások olyan ismereteket nyújtottak, amelyek a 
kultúra, a rekreáció, a természeti környezet a hagyományápolás fontossága és ezek védelm é
vel kapcsolatosak. A táborban résztvevő felnőttek különös hangsúlyt fektettek a pszichológiai 
és fizikai biztonságra amellett, hogy a napi programok az egyéni és csoportos fejlődésre való 
tekintettel szerveződtek.
A táboroztatással, - mely az aktív részvételen alapult-, értékteremtő szabadidő eltöltésén ke
resztül elősegítettük a projekt jóvoltából a kistérségünkben élő gyermekek közül a hozzánk 
érkezők esélyegyenlőségének, életminőségének javulását.

Kelt: Berettyóújfalu, 2020.08.24.

410C PCíídns. 40L
í̂ viüim̂cetwiotiiQso

J . CLa fcjs——

Pályázó 
Cégszerű aláírása



F otódokumentáció

Táborozók a Szász tanyán

Népdal - és néptánctanulás
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Népi gyermekjátékok, népi mesterségek
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Biciklitúra Bakonszegre

Kirándulás a Csonka toronyhoz


