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A 2010-es év hagyományait folytatva ebben az évben is két közös tábort szervezett a Fővárosi 

TEGYESZ Nevelőszülői Hálózata és a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság. A tavalyi 
zsögödi és alsóbélatelepi közös élmények és jó tapasztalatok alapján szerveztük a 2011-es év nyári 
táborait a „Gyökerek és szárnyak” valamint a „Játszunk kreatívan” gondolatok jegyében. 

 
A magyar Országgyűlés, a trianoni szerződés 90. évfordulója alkalmából életre hívott pályázati 

programja, amely a határon túli magyar és a magyarországi diákok közötti személye kapcsolatok 
kialakításának elősegítését határozza meg, jelenleg még nem terjed ki a helyileg nem egyazon oktatási 
intézményben tanuló, nevelőszülőknél élő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekeink  nyári 
táboroztatására.  

 
A 2011-es esztendőben a tábor első helyszíne, a Paloznak községben (Veszprém megye) lévő 

Meseterápia Központ biztosított helyet és teljes körű ellátást a Fővárosi TEGYESZ nevelőszülői 
hálózatában élő és nevelkedő 12 (10-14 éves korosztályába tartozó) gyermeknek és 10 Hargita megyei, 
nevelőszülőknél elhelyezett gyermek számára. 

 

        
 
2010. szeptember 30-án, a Népmese napján Paloznakon megnyílt a világ első Meseterápia Központja, 

mely „a világot jobbítani akaró emberek nemes szándékából elsősorban az állami gondozott gyerekeket 
segíti”. Az alapító Wirtz-házaspár, a Meseterápia Központot „azoknak a gyermekeknek és felnőtteknek 
hozták létre, akik fizikailag és mentálisan is egészségesnek számítanak, de életük bizonyos pontján 
nehézségekbe ütköznek”.  

A központ célja: „egy komplex művészetterápiás modell keretében kapukat nyisson meg egy stabil, saját 
belső értékeken nyugvó, a szűkebb és tágabb környezettel is harmonikus kapcsolatot fenntartó élet 
kialakításához és a boldogság képességének elsajátításához”.  

„A mesék és a madarak segítségével - „gyökerek és szárnyak” - nemcsak arra tanítjuk meg őket, hogy 
nehéz körülmények között is élhetnek emberhez méltó életet, hanem arra is, hogy konkrét alapélmények 
nélkül is létrehozhatnak egy jól működő, szeretetteljes családot”.  

 

          



A Meseterápia Központ felhívásának megfelelően és az ottani részvételre 36 gyermekünk készítette el 
egyéni és egyedi pályázati anyagát: rajzolt le egy soha nem volt madarat, és írt erről mesét.  A Meseközpont 
szakmai vezetője: Dr. Boldizsár Ildikó és két munkatársa a 2011.05.20-án a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban megrendezésre került személyes ismerkedés alkalmával találkozott a pályázati felhívásnak 
eleget tett gyermekeinkkel és adta át 12 fő számára a személyre szóló meghívót és valamennyi résztvevő 
gyermeknek a Meseterápia Központ ajándékát. 

 

          
 
A meseterápiás foglalkozások előre kidolgozott és felépített tematika szerint történtek. A hétfő délutáni 

megérkezést, a szívélyes, meleg fogadtatást követően gyermekeink megismerték a központot, valamint az ott 
dolgozókat és egymást. Délután énekkel készültek az erdélyi gyermekek érkezésére.  

 
A közös bemutatkozás, a napi- és a házirend ismertetése után elfoglalták helyüket, elhelyezkedtek.  

Keddtől - keddig, a tematikának megfelelően – (ebédig) három csoportban közös foglalkozásokon vettek 
részt. Az ebéd utáni a rövid csendes pihenőt követően meghívóink és szállásadónk jóvoltából lehetőségünk 
volt kirándulni, közös programokon részt venni. 

 

       
 

       
 



      
 
Tihanyban az Apátsági templom, a tihanyi-félsziget történetének megismerésével, Zánkán a balatoni 

hajózás és hajóvezetés, valamint a dinoszaurusz - kiállítás élményeivel gazdagodtak gyermekeink.  
 
A csopaki strandon – a polgármester úrnak köszönhetően – ingyen fürödhettünk a Balatonban. A külső 

programok megszervezésében és lebonyolításában a központ munkatársai mindenben a segítségünkre voltak. 
A meseterápiás tábor ideje alatt barátságok, jó kapcsolatok alakultak ki gyermekeink között.  

 

             
 

              
 
Terveink és reményeink szerint a Meseközponttal való együttműködésnek jövőre is lesz folytatása.  
 
Az idei pályázaton a táborozásra részvételi lehetőséget nem nyert gyermekek ígéretet kaptak, hogy 

jövőre ők utazhatnak Paloznakra, és ismerhetik meg a mesék és a madarak különleges világát. 



A tábor második helyszínéül - Hargita Megye Tanácsa Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságának 
meghívására - a szovátai (Maros megye) Teleki-kert biztosított helyet és teljes körű ellátást. A napi 
háromszori étkezés az Oktatási Központ éttermében, kulturált körülmények között történt. Szállásunk 
csendes, fákkal, zöld területtel körülvett tiszta, vidéki, friss hegyi levegője megnyugtatásul szolgált. 

 

        
 
Az együttműködés fő célja „Játszunk kreatívan” a nevelőszülőknél elhelyezett valamiben kiemelkedő, 

tehetséges fiatalok kreativitásának a fejlesztése, erősítése. Vendéglátóink maximálisan törekedtek az oldott s 
felhőtlen légkör biztosítására. A Hargita megyei kollégák a fiatal tehetséges gyermekek érdeklődésének, 
kíváncsiságának felkeltését, kielégítését színes és sokrétű programok megszervezésével a beszerzett s 
rendelkezésünkre bocsátott eszközökkel biztosították.  
 

       
 
A kézműves foglalkozások, egyéni és csoportos előadásokra való készülődések (pólófestés, 

álarckészítés) jó hangulatú légkörben valósultak meg. Fiataljaink együttműködési készségüket különböző 
játékokban és csapatversenyeken keresztül gyakorolhatták. Neves fiatal művészek, pedagógusok vezették be 
őket a kreatív művészetek világába: „Sebe Gyöngyvér a helyi Táncház tagjainak aktív közreműködése 
keretében a néptáncot (a zene és ritmus világán keresztül), Kovács Katalin a mese, a vers, a színjátszás 
világát (mini előadásával), Bartha Zsolt sporttanár a sportjátékok, a csapatversenyek játékos kivitelezésén 
keresztül a csapatszellem fontosságának a kialakításával segítette kibontakoztatni tehetségüket”. 

 

       
 



Gyermekeink között nagyon gyorsan kialakultak a baráti körök és a jó kapcsolatok, amelyek a közös 
séták (Medve-tó környéke és Szováta), kirándulások (a parajdi sóbánya, a korondi bazársor), vásárlások, 
szórakozások, közös élmények megélése (falmászás) még tovább erősített.  Ezen alkalmakkor még jobban 
kihangsúlyozódott „a határon túli magyar és a magyarországi diákok közötti személyes kapcsolatok 
kialakításának” az életszerűsége. 

 

     
 

  Mindkét tábor helyszínén, reggelente gyermekeink kitakarították a szobájukat, rendbe rakták ruháikat. A 
szoba szemléket követően a tábor végén a legkiemelkedőbbek jutalomban részesültek. A közösség életében 
legaktívabban közreműködő gyermekeket is külön jutalomban részesítettünk - elismerő oklevelet kaptak. 

 

           
 
   A kitűzött célt (pihenés, kikapcsolódás, új ismeretek és élmények megszerzése, tehetségük 

kibontakoztatása, a baráti és testvér kapcsolatok erősítése, önértékelésük javítása) - sikerült jó hangulatban 
teljesíteni. A közös elfoglaltságok mellett a gyermekek fejleszthették kézügyességüket, kreatív tudásukat – 
rajz, színezés, festés – közös játékok tekintetében.  

 

     
 
Végezetül elmondhatjuk, hogy megfelelő környezetben, jó hangulatban, színes és változatos 

programokkal sikerültek a 2011-es táborozásaink.  
 
 



     
 
Örömünkre szolgált, hogy a két tábor ideje alatt a felügyeletünkre bízott gyermekek alapvetően 

betartották az előzőleg megbeszélt és a menet közben kialakított magatartási és viselkedési szabályokat. A 
közös programokon fegyelmezettek voltak, odafigyeltek önmagukra és egymásra.. Magatartási, 
megbetegedési, baleseti és egyéb problémák nem történtek. A táborok idején lévő időjárással, a 
programokkal mindannyian meg voltunk elégedve.  

 

      
 

 
A táborok jó hangulatának a megteremtéséért 

köszönetet mondunk a résztvevő gyermekeinknek, 
nevelőszüleiknek, kollégáinknak, a Fővárosi 
TEGYESZ vezetőségének. dr. Radoszáv Miklósnak 
(szaktanácsadó) valamint kísérőinknek - Kosztel 
János, Kristóf András és Iván József gépjárművezetőknek.  

Köszönet vendéglátóinknak Wirtz Albrechtnak és kedves feleségének Wirtz Ágnesnak a szívélyes és 
kedves vendégszeretetéért, akik gyermekeinket egy csodás, mesés élménnyel ajándékozták meg. 

Elekes Zoltánnak a Hargita Megye Tanácsa Szociális és Gyermekvédelem Igazgatóság vezetőjének, a 
Hargita megyei kollégáknak, valamint Ambrus Tibor csopaki Polgármester Úrnak.  

Köszönet támogatóinknak, segítőinknek és mindazoknak, akik a táborok szervezésében, 
lebonyolításában részt vettek és hozzájárultak a táborok anyagi kiadásainak a fedezetéhez. 

 
A paloznaki és az erdélyi oda- és visszautazás a Fővárosi TEGYESZ kisbuszaival történt.  


