Beszámoló

2015. június 29. és július 5. között a Zornica Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) rendezte meg
hagyományőrző táborát, mely a tavalyi évi Kökény község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által rendezett hagyományőrző tábor „folytatása”. Terveink szerint ez évente
megvalósuló esemény lesz, köszönhetően annak, hogy az Önkormányzat biztosította és a
továbbiakban is biztosítja az Alapítvány részére a sátrait, amelyek biztosítják a gyermekek tábor alatti
szálláslehetőségét. Eredetileg 20 fős létszámot terveztünk, azonban az igényelt támogatási összegnél
kevesebbet kaptunk, így a létszám 15 fős lett.
A tábor célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a horvát nyelvvel, szokásokkal, élményt adjon
számukra a természet közelsége, a falu és a horvát hagyományok megismerése és a közösség
formálása. A tábort a kökényi sportpályára szerveztük, mely ideális helyszíne volt a gyermekek teljes
körű ellátására 7 napon keresztül. A gyermekeke éjszakai elszállásolása a szabadban 4 személyes
sátrakban történt, míg a higéniás tevékenységek elvégzésére, és az ételek tárolására, előkészítésére a
sportpálya melletti öltöző épülete szolgált. Az étkezést és egyéb foglalkozásokat egy közösségi
sátorban bonyolítottuk le.
Kiemelten figyeltünk az alkotás, a programok és a szabadidő eltöltésének helyes arányára.
A programok különböző helyszíneken zajlottak, melyek közt minden gyermek megtalálhatta a
számára legkedvezőbb időtöltést: horgászat, foglalkozások, futball, kirándulások, strandolás,
hagyományőrzés, horvát nyelvű programok,
A szabadidős játékok, versenyek igazi kikapcsolódást jelentettek a táborozóknak, míg a közös
programok, beszélgetések rengeteg újdonsággal szolgáltak számukra.
Az első napon a gyermekek érkezéskor megismerhették a házirendet, majd a bemutatkozást,
ismerkedést követően csapatokat alakítottak ki. A sátrak felállítása, a Zornicanova internetes újság
szerkesztése után, az esti tábortűz melletti sütögetés közben horvát népi énekeket tanultak, mely
igazi közösségformáló hatással volt a gyerekekre.
A második napon a pogányi repteret és Kökény szakrális épületeit (kápolna, templom, temető)
látogatták meg a gyerekek, a kökényi tavon csónakáztak és horgásztak, a Zornicanova internetes
újságot szerkesztették és horvát nyelvű filmvetítésen vettek részt.
A harmadik nap délelőttjén a gyerekek meghallgatták Gábriel Káplán „tanítását”, majd Pécsre
kirándultak a „táborlakók”, mely során meglátogatták Pécs nevezettességeit, pl.: a Zsolnay negyedet
(interaktív varázstér, planetárium), a városnéző vonatozás után Pécs belvárosában fagyiztak.
Visszaérve a táborba folytatták az újság szerkesztését, esti futballmeccset rendeztek, filmet néztek
és hulló csillagokat lestek.
A negyedik napon kirándultak Siklósra, fürdőztek a Termál fürdőben, az út közben és visszaérkezés
után horvát dalokat tanultak, és szerkesztették a Zornicanova internetes újságot.
Az ötödik napon Mohácsra kirándultak a gyerekek, horvát népdalokat tanultak és szerkesztették az
újságot.
A hatodik napon Eszékre kirándultak, megtekintették a Ferences templomot, meglátogatták az
állatkertet, fagyiztak és vásároltak Portanova Osijek-ben, majd visszaérkezés után tábortűz mellett
karaoke showt- tartottak horvát dalokkal és szerkesztették Zornicanova internetes újságot.

A hetedik és egyben utolsó napon a táborozó gyerekek élménybeszámolót írtak horvát nyelven,
rajzolat készítettek a táborról, majd szerkesztették a Zornicanova internetes újságot.
A tábor a táborbontással ért véget.
Valamennyi gyermek pozitív élményekről számolt be a tábor végén, így rendszeresen, évről évre meg
kívánjuk rendezni a tábort.
Sem baleset, sem betegség nem fordult elő a hét nap során. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által nyújtott támogatás és Kökény község Önkormányzata segítsége nélkül 15 fő általános iskolás
tanuló a nyári szünidejéből ezt a 7 napot nem tudta volna ennyire tartalmasan és eredményesen
eltölteni.

