
             

NEMZ-TAB-17-0072 

Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és  nyelvi táborozása Dömsödön 

 

Dabas  Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

2016. december 02.-án megjelentetett NEMZ-TAB-17 kódszámú, „Nyelvi környezetben 

megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok 

megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása”  elnevezésű pályázati felhívására 

benyújtott  NEMZ-TAB-EPER-17-0072  pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba 

vett „Dabasi roma gyerekek hagyományőrző és nyelvi táborozása Dömsödön”  című 

projektjét  850.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  

Dabas Város roma lakosainak összetétele, 70%-a rumungló ( magyar anyanyelvű cigány) ezért 

folyamatos igény merül fel főleg a gyerekek körében, hogy megtanulják a lovári cigány nyelvet. 

Kialakult kapcsolatunk van Csík Tamás újságíró- főszerkesztővel, aki több esetben tartott  a 

gyerekek és a felnőttek részére is lovári nyelv oktatást. Ezen kívül roma  hagyományokról  és 

kultúráról is  több ízben tartott már előadásokat.  Az idei táborunkban  ő volt előadó. A tábor 

ideje alatt reméljük sikerült  a gyermekekben a roma indentitás tudatot megerősíteni, 

megismergettek  a régi roma kultúrával, hagyományokkal. Az is célunk volt, hogy a roma 

indentitás tudat, úgy kerüljön kialakításra, amely a roma kultúra és hagyományok megismerésén 

át vezet, hogy egy úttal illeszkedjen a társadalmi elvárás a roma integrációhoz. Igaz, hogy nem 

teljes összegben nyertük meg a megpályázott támogatási összeget de mi így is örültünk mert el 

tudtunk vinni 15 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket Dömsödre és ott megtartani a 

pályázati kiírásnak megfelelő hagyományőrző és anyanyelvi tábort, és egyúttal tudtuk biztosítani 

a gyermekek részére az üdülés lehetőségét is.  A tábor ideje alatt minden alkalommal a nyelvi 

program végén alig várták a másnapot, hogy újra hallgathassák az előadást. Az előadások után a 

gyerekek a hagyományőrző szakkörökön vettek részt. A szakkört kettő hagyományőrző roma 

asszony tartotta. A nagy népszerűségnek örvendett hagyományos roma tánc oktatást és a 

szabadidős programok keretében gyöngyfűzést tanulhattak a gyerekek illetve rajzolással festéssel 

tölthették a gyerekek a szabadidejüket. A gyerekek egy része már ismerte a cigány táncokat 

mivel Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és a vele szorosan együtt működő 

Alapítványnak van egy cigány tánc csoportja és az ott táncoló gyerekek közül is jöttek a táborba. 

Így ők nagy segítségére voltak az oktatásban. A két roma asszony önkéntes munka keretén belül 

vett részt a táborban.  A gyerekek a tábor végén megköszönték az Elnök Úrnak és a Roma 

Önkormányzatnak, hogy elvitte őket táborozni. 


