
PÁLYÁZATI PROGRAMUNK CÍME:  

A roma népmesék és művészet hatása a magyar társadalomra 

 

Programkód : ROMA NEMZ KUL 21 – 0372 

Elnyert és elszámolandó összeg : 450 000 Ft  

A program megvalósítója : GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY  

Szakmai támogató: SAVALE-EGYÜTT ROMA-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS CIVIL 

SZERVEZET  

Szakmai vezető: RÁTZ OTTÓ, Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt-díjas, Diploma 

Honoris Causa-díjas, Innovatív Oktatásért-díjas mesterpedagógus, szaktanácsadó-szakértő, az 

alapítvány és a Savale –Együtt civil szervezet elnöke  

Projekt  kezdete és vége : 2021.01.01.- 12.31.  

A projekt megvalósításának helyszíne/i: Pápa, Ravazd , Kapuvár  

 

A megvalósított program bemutatása :  

 

Pályázati programunkról: 

Programunk címe: A roma népmesék és művészet hatása a magyar társadalomra  

CÉL: Programunk mind tartalmában, mind korosztálymegközelítésében 

érdekes és hasznos; célunk volt, hogy a legkisebbek (óvoda, alsó tagozat) roma identitásának 

erősítését és megőrzését elősegítsük. Ehhez hasznos eszköz : a roma népmese és a művészet 

eszközei . 

A roma / cigány / népesség évszázadok óta együtt él a többségi magyarsággal, ugyanakkor a 

roma kultúra nagyon sok érdeklődő esetében is megreked csupán a roma zenei előadók, 

együttesek szintjén...Mi ezen változtatni kívánunk partnerszervezetünkkel, a Savale - Együtt 

Roma- Magyar Együttélés Civil Szervezettel. Kulturális missziónk országos szintű, s bízunk 

benne, hogy e pályázati támogatással is sikerült közelebb jutnunk közös célunkhoz: a roma és 

magyar 

közösség békés, kultúrateremtő együttműködéséhez, illetve a roma költők és írók műveinek 

megismertetéséhez.  

Programunk az irodalom / népmese és képzőművészet összekapcsolására épített.  

EREDMÉNYEK:- a programnak köszönhetően sokan felfigyeltek a roma 

népmesékre, keresik majd műveiket könyvtárakban, interneten - a fiatal korosztály számára 

meseíró, meseillusztrációs és művészeti pályázatot hirdettünk a projekten belül; mindez a 

figyelemfelhívást szolgálja, továbbá a tehetségazonosítást.  



A megvalósítási időszakban több szakmai műhelymunkát és megbeszélést tartottunk , bevonva 

jogászt, pedagógusokat, költőt, irodalmi társaság képviselőit, művésztanárokat.  

 

A PÁLYÁZAT KIEMELT , MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMJAI:  

 

CÉL: roma gyermekek művészeti nevelése, a roma kultúra megismertetése a művészeti 

eszközökkel, a roma látásmód megismertetése , a roma identitás erősítése  

1.Megvalósítás: 2021.június hónapban: / alsós roma gyermekek részére művészeti alkotótábor 

( népmese és művészet témakör) Ravazd községben ( Écsi Pertőfi Sándor Ált.Iskola és AMI 

IV. Béla Tagintézménye, Ravazd );  

Szakmai vezető: dr. Borbély Károly művészterapeuta, főiskolai docens  

2. Szakmai megbeszélések , műhelymunkák ( témakör : roma mesék, népmesék, roma 

művészet)  

A műhelymunkákban részt vettek:  

 Borbély Edina pedagógus, szakgrafológus  

 dr. Cierna Lubica PhD, Főiskolai docens (ELTE-SEK)  

 Prof. emeritus Prof. Dr. Gadányi Károly Széchenyi-díjas , Bene Meritus-díjas ny. 

rektor, MTA doktora  

 Galyas Bertalan Ferenc , a Pápai Amatőr Írók , Költők Társaságának elnöke  

 Molnár Gusztáv színművész  

 dr. Pintér Gábor jogász  

 Rátz Ottó mesterpedagógus , szaktanácsadó-szakértő , a Savale-Együtt Roma-Magyar 

Együttélés Civil Szervezet alapító elnöke  

 Rozinka László művésztanár 

 

3.) Rajz - és képzőművészeti pályázat diákoknak , a projekthez kapcsolódóan  

4.) Kiállítás, közösségi program szervezése  

5.) Projektzáró, reflexió/önreflexió  

 

A programsorozatból a pandémia miatt nem valósult meg az I. Regionális Roma Népmese Nap 

c. program. ( tervezzük, hogy 2022-ben megszervezzük)  

 

Pápa, 2022.január 28.  

 

Rátz Ottó 

elnök 

 



SZAKMAI BESZÁMOLÓ DOKUMENTÁCIÓJA 

 

1.melléklet :  

A művészeti programsorozat tervezete  

Cím: A roma népmesék és művészet hatása a magyar társadalomra 

Összeállította: dr. Borbély Károly Főiskolai docens  

Ravazd 

2021.06.21-24. 

 

Program 

1. A halász és a felesége című népmese feldolgozása. Ismerkedés a mesével.  

Szerepjátékok. Mit tennél az egyes szereplők helyében, hogy jól 

végződjön a történet? 

Rajzolás. A szereplők jellemző karaktereinek kialakítása. 

 

2. A mese festői feldolgozása. Nagy méretű (A/1-es) lapokon képek 

alkotása a meseélmény feldolgozása. A szereplők és az esemény 

hangulatának megfelelő színhasználat, élményszerűség. 

Drámajáték. Jelmezek és díszletek tervezése. 

 

3. A mesealakok megalkotása plasztikusan, mintázás agyagból. 

Képregény készítése a történet egyes epizódjainak, jeleneteinek képi 

megfogalmazása. Időbeliség megjelenítése. 

 

4. Tárgyalkotás természetes anyagokból.  

Az elkészült alkotások rendezése, bemutatása. Kiállítás a helyszínen.  

Színjátszás előadás. 

 

 

 

Ravazd, 2021. 06. 10.                                                              

 

Dr. Borbély Károly 

 

 

 

 

 



 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

 

1. Ravazd ( népmese és művészet alkotótábor)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZAKMAI MŰHELYMUNKA 

(2021. december) 

Téma: Roma irodalom , népmese 

 

Csapó Gábor polgármester és dr. Pintér Gábor  



 

 

 

RÁTZ OTTÓ elnök 



A MEGHIRDETETT ROMA NÉPMESE ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATRA 

ÉRKEZETT ALKOTÁSOK KÖZÜL NÉHÁNY 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 


