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1. számú melléklet: Megbízási szerződés tervezete
2. számú melléklet: Józsefvárosi gyermektábor szakmai tematikája

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A józsefvárosi káptalanfüredi nyári tábor 2022. évben sem tudja fogadni a kerületi gyermekeket, azonban 
óriási igény mutatkozik a balatoni nyaralás igénybe vételére. Ennek érdekében Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 15.000.000,- Ft a józsefvárosi gyermekek díjmentes balatoni 
nyári táboroztatására biztosításra került.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata 11/10. pontja szerint a 
beszerzési eljárás előkészítése során a beszerzést kezdeményező szervezeti egység minimum három 
potenciális ajánlattevőt gyűjt össze. Három ajánlat került bekérésre az alábbi balatoni táboroktól (melyek 
esetében a megkeresés szempontja az önkormányzat korábbi kapcsolatai, tapasztalatai voltak). A kiválasztás 
fö szempontja a tábor maximális férőhelye, és a táboroztatás teljes körű lebonyolításának biztosítása.

Név: Velence - KID S&B Kft. 
- XIII. kerület ifjúsági 
üdülője

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Balatonszemes - Esély-Budapest 
- fővárosi gyermek és ifjúsági - 
Alapítvány tábora

Férőhely: 150 fö 150 fö 200 fö
Szolgáltatás: szállás és háromszori 

étkezés;
szakmai stáb, 25 fő 
mentor biztosítása;
programok teljes körű 
lebonyolítása

szállás és háromszori 
étkezés; oda-vissza utazás 
biztosítása;
szakmai stáb, mentorok 
biztosítása;
programok teljes körű 
lebonyolítása

szállás és ötszöri étkezés;
oda-vissza utazás biztosítása;
szakmai stáb, 30 fö mentor 
biztosítása;
programok teljes körű
lebonyolítása 75.000,- Ft/fö/ 6 
nap

Ár: Mindösszesen 150 fő 
esetében: 13.100.000,- Ft

Mindösszesen 150 fö 
esetében: 13.720.000,- Ft

Mindösszesen 200 fö esetében: 
15.000.000,- Ft

Az Esély-Budapest - fővárosi gyermek és ifjúsági - Alapítvány 200 fő gyermek részére tudja saját tulajdonú 
táborban biztosítani az aktív pihenést és a nyári élményeket, valamint a tábor teljes körű lebonyolítását - az 
utaztatást is beleértve - tudja vállalni. Az Alapítvány 2021-ben már sikeresen lebonyolított 
Önkormányzatunk részére a jelenlegi megbízással megegyező tartalmú nyári gyermektábort.

Teljes körű szervezéssel rendelkező nyári balatoni táborok esetében a piackutatás során az alábbi ajánlatok 
találhatóak: V2



Név: Funside táborok/ 
Balatongyörök

Szörftábor/ Siófok Balatoni Kalandtábor/
Révfülöp

Ár: 135.000,- Ft/hét/fö-töl 98.000,- Ft/hét/fő 70.000,- Ft/hét/fö

A kiválasztás szempontjai (maximális férőhely, teljes körű lebonyolítás), és piackutatás keretében 
bemutatott reális árak alapján javasolom, a legtöbb férőhellyel rendelkező Esély-Budapest - fővárosi 
gyermek és ifjúsági - Alapítvány megbízását a fenti balatoni nyári tábor teljes körű megszervezésével és 
lebonyolításával a mellékelt megbízási szerződés tartalmának megfelelően az alábbiak szerint: Egy tumusos 
tábor megszervezése 2022. július 11-16. között (6 nap 5 éjszaka), az Esély-Budapest - fővárosi gyermek és 
ifjúsági - Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 5.). A 
nyári táborban résztvevők maximális létszáma 200 gyermek (6-18 éves korú fiatalok) és 30 fő felnőtt kísérő. 
Az Önkormányzat által fizetendő megbízási díj tartalmazza a szállás és ellátás költségeit, mely napi ötszöri 
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) étkezést, valamint programok szervezését jelenti a táborban és a 
táboron kívül. Továbbá a táborban lévő felnőtt kísérők és a programokban közreműködők díjazását, és a 
táborba való eljutást oda-vissza szállítással.

A tábor tematikája olvasótábor, melynek szakmai programját az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A tábor szervezésének költsége bruttó 75.000,- Ft/fö/6 nap, mindösszesen 15.000.000,- Ft, mely összeg 
tartalmazza a szállás, étkezés költségét, a kísérők díjazását, valamint az oda-vissza utaztatás és külső 
programok finanszírozását.

IL A beterjesztés indoka
A nyári balatoni tábor sikeres megszervezése érdekében szükséges, hogy a bizottság 2022. június 13-i ülésén 
megtárgyalja az előterjesztést.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja 2022. évben nyári balatoni tábor megszervezése érdekében megbízási szerződés megkötése 
az Esély-Budapest - fővárosi gyermek és ifjúsági - Alapítvánnyal 2022. július 11-16. közötti időszakra az 
Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 5.) nyári tábor 
szervezése és lebonyolítása érdekében.

A szerződés fedezete bruttó 15.000.000,- Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet 5.1 melléklete szerint a 20402 címen Józsefvárosi gyerekek nyári táboroztatásához 
kapcsolódó kiadások részelőirányzaton biztosított

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet 7. számú melléklete 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
feladat- és hatásköre különösen bármely önkormányzati szerződés megkötése.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 60. §- 
a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdése és a 35. § (2) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget igényel. 
A Mötv. 46. § (1 ) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést a 
Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi bizottsága...... /2022. (.) számú határozata

a 2022. évi balatoni nyári tábor biztosítása érdekében kötendő megbízási szerződés elfogadásáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megbízási szerződést köt az Esély-Budapest - fővárosi gyermek és ifjúsági - Alapítvánnyal 
(székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. 2. em./218.; képviseli: Kutassy György kuratóriumi elnök; 
adószám: 19022888-2-42), 200 fő józsefvárosi gyermek részére a 2022. július 11-16. közötti időszakban az 
Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 5.) nyári tábor 
teljeskörű szervezésére és lebonyolítására.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti - az előterjesztés mellékletét képező - megbízási 
szerződés aláírására.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a táborszervezéssel kapcsolatos teendőkről és javasolja, 
hogy e teendők koordinálására kérje fel Szili-Darók Ildikó alpolgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 3. pont esetében: 2022. június 13. 2. pont esetében: 2022. június 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. június/Í3 ' .

l4 -ILA—
Szili-Darók Ildikó 

alpolgármester

Készítette: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Leírta: Rókusfalvy-Bodor Gergely

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: LV

Jogi kontroll 
Ellenőrizte;

rós Szilvia
aljegyző

Beterjé

ajlos Csilla 
.ÜŐyzö

Jóváhagyta:

Sátly Balázs 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Elnöke



Szerzödésszám: /2022.

1. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: Pikó András polgármester
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: 11784009-15508009
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről
Esély-Budapest - fővárosi gyermek és ifjúsági - Alapítvány
székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. 2. em./218.
képviseli: Kutassy György kuratóriumi elnök
adószám: 19022888-2-42
nyilvántartási szám: 01-01-0000190
bankszámlaszám: 10400157-00019992-00000006

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:
1.1. Megbízó megbízza Megbízottat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 
..../2022. (......... ) számú határozata alapján 2022. július 11-16. között (6 nap 5
éjszaka) a Megbízott kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon - 8636 
Balatonszemes, Szabadság u. 5. - nyári tábor (továbbiakban: nyári tábor) 
szervezésével és lebonyolításával. A szolgáltatás tartalmazza 200 gyermek - 6-18 
éves korú fiatalok - részére és 30 fö felnőtt kísérő részére biztosított szállást és 
ellátást, napi ötszöri (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) étkezéssel, valamint 
programok szervezését a táborban és a táboron kívül. Tartalmazza a szerződés a 
felnőtt kísérők és a programokban közreműködők díjazását. A Megbízott biztosítja 
a táborba való eljutást Budapest - Balatonszemes oda-vissza útvonalra.

1.2. Megbízott kijelenti, hogy az 1.1. pontban meghatározott helyszínen nyári tábor 
megvalósítására kizárólagos joggal rendelkezik.

1.3. Megbízott a megbízást elfogadj a.

2. A szerződés hatálya és megszűnése:
2.1. A szerződés határozott időre, 2022. július 30. napjáig szól.
2.2. Jelen szerződéstől bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, írásban 

elállhat. Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha 8 napos 
késedelembe esik a megbízási díj kifizetésével és azt a Megbízott írásbeli 
felszólítását követően sem fizeti meg. Megbízott részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megbízó az 1.1. pontban 
meghatározott teljesítési időben nem teljesít; ha a Megbízó által kifogásolt vagy 
hiányolt cselekményeket a Megbízott nem orvosolja vagy pótolja a megadott 
határidőn belül; ismételten szerződésszegést követ el; a Megbízó érdekeivel 
ellentétes magatartást tanúsít; titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettségét 
megszegi. A Megbízó elállása esetén a Megbízott a Megbízó felszólítására köteles a
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Szerzödésszám: /2022.

3.1. pont szerinti előlegként kifizetett megbízási díj teljes összegét visszafizetni a 
Megbízó részére.

3. A megbízási díj:
3.1. A Megbízottat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok 

maradéktalan és szerződésszerű ellátásáért bruttó 15.000.000,- Ft összegű 
megbízási díj illeti meg. A Megbízó a megbízási díj teljes összegét, előre, 
előlegként fizeti meg a Megbízott részére átutalással, a jelen szerződésben rögzített 
bankszámlára legkésőbb 2022. július 07. napjáig. Az előleg összegéről a Megbízott 
a pénzügyi és számviteli előírások szerinti, tartalmilag és formailag kifogástalan 
előlegszámlát köteles kiállítani. A Megbízott a jelen szerződés szerinti nyári tábor 
befejezésétől számított 15 napon belül a pénzügyi és számviteli előírások szerinti, 
tartalmilag és formailag kifogástalan végszámlát köteles kiállítani. A végszámlában 
levonásra kerül a kifizetett előleg összege. Megbízott a Megbízó által kiállított 
teljesítésigazolás alapján jogosult a végszámla kiállítására.

3.2. Amennyiben a Megbízott a megbízásának nem teljes mértékben tesz eleget, a 
vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér és, ezáltal 
nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot, vagy Megbízó részéről a feladat 
elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Megbízó jogosult a 
megbízási díjat arányosan csökkenteni. Ebben az esetben a Megbízott a végszámla 
kiállításával egyidőben köteles a szerződés 3.1. pontban meghatározott megbízási 
díj és a jelen pont szerint csökkentett összegű megbízási díj különbözetét 
visszafizetni a Megbízó részére.

3.3. Amennyiben a Megbízott elszámolása alapján a szerződésben meghatározottaknál 
kevesebb gyermek/felnőtt kísérő vesz részt a nyári táborban, a 4.13. pontban 
foglaltak figyelembevételével a Megbízottat a megbízási díj ennek megfelelő 
arányos összege illeti meg és köteles a végszámla kiállításával egyidőben a 
szerződés 3.1. pontban meghatározott megbízási díj és a jelen pont szerint 
csökkentett összegű megbízási díj különbözetét visszafizetni a Megbízó részére.

3.4. A Megbízó általi teljesítés igazolására a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 
jogosult.

3.5. A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét is, a Megbízott a megbízási díjon 
felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem egyéb ellenértékre nem tarthat igényt.

4. A felek jogai és kötelezettségei:
4.1. Megbízott a nyári tábor programját a Megbízóval előzetesen írásban ismertetett 

programterv alapján bonyolítja le, attól eltérni csak a Megbízó előzetes írásbeli 
jóváhagyásával lehet.

4.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy megbízotti teendőit a hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai 
gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megbízó érdekeinek figyelembe 
vételével. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a gyermekek felügyeletével és 
foglalkoztatásával az általa biztosított személyek megfelelő szakképesítéssel 
rendelkeznek.

4.3. Megbízott a megbízás teljesítése során Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával 
közreműködőt vonhat be, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt 
volna el.

4.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során 
tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Megbízott a 
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a
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Szerződésszám: /2022.

Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja harmadik személy vagy 
hatóság tudomására.

4.5. Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni, a 
feladatellátás során felmerült problémákat, hiányosságokat egymás felé 
haladéktalanul jelezni.

Megbízó részéről: Pokomyi Viktória
459-2588
pokomyi v@j ozsefvaros .hu

Megbízott részéről: Szlatényi György

tabortata.szgy@gmail.com

4.6. Megbízott köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megbízó utasításait
követve ellátni. Megbízott a Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el, ha ezt a 
Megbízó érdeke feltétlen megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs 
mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell. Ha a Megbízó 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles öt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megbízó az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a 
Megbízott a feladatot köteles végrehajtani a Megbízó kockázatára. Meg kell 
tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát.

4.7. Megbízott a megbízást felelősségteljesen köteles ellátni. A Megbízott köteles a 
munka során felmerült problémákat haladéktalanul jelezni a Megbízó részére. 
Megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról a 
Megbízót folyamatosan tájékoztatni. Megbízott felel azért, hogy a tevékenysége 
során betartja a tevékenységére vonatkozó jogszabályi (különösen a tanuló ifjúság 
üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 12/1991. (V. 18.) NM 
rendelet) és hatósági előírásokat. Megbízott helytállni tartozik Megbízó irányába a 
Megbízottnak felróható okból okozott kárért is.

4.8. Megbízó, illetve az általa kijelölt személy a Megbízott tevékenységét - a jelen 
szerződés alapján történő teljesítéssel összefüggésben - bármikor jogosult 
ellenőrizni.

4.9. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós 
adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

4.10. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél 
rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, 
amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a 
másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő 
vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

4.11. Amennyiben gyermek a nyári tábor ideje alatt megbetegszik, a Megbízott köteles 
haladéktalanul értesíteni a gyermek szülőjét.

4.12. A Megbízott a táborozó gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal.
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4.13. A Megbízott köteles lehetőséget biztosítani a táborozó gyermek szülője számára, 
hogy módosítsa a részvételi szándékát, illetve lemondja a nyári táborban való 
részvételt. Amennyiben a nyári tábor megkezdése előtt kevesebb, mint öt nappal 
előbb mondja le a szülő a részvételt, a Megbízott megbízási díja a lemondás miatt 
nem kerül csökkentésre.

5. Egyebek:
5.1. A jelen szerződés csak írásban módosítható, bontható fel vagy szüntethető meg.
5.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (la) bekezdése, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. 
§ (1) 1. pontja alapján Megbízott a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy 
átlátható szervezetnek minősül. Megbízott a jelen bekezdésbe foglalt 
nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a változásokat a 
Megbízónak bejelenteni. Megbízott tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megbízó felmondja vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

5.3. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

5.4. Felek a jelen megbízási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 
módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége 
esetén fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 5 egymással egyező példányban jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. június

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
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2. sz. melléklet

Olvasótábor 2022

2022-ben harmadik alkalommal rendezzük meg a kerület gyermekei számára a Balaton partján 
olvasótáborunkat, mely nem csupán egy tábor, ahol a gyermekek szabadidejüket töltik és pihennek, 
hanem egy tematikus, interkulturális olvasótábor, ahol a tábor minden perce előre megtervezetten 
zajlik.

Célunk, hogy a tábor egy önmagát erősítő impulzust eredményezzen, a gyermekek eredeti közegükbe 
visszatérve még inkább átgondolt, a problémákat kreatívan megoldó személyé váljanak. A tábor 
segítséget nyújt abban is, hogy a gyermekek közösséget alkossanak, ezáltal hozzájárulunk helyes 
identitáskialakításukhoz, életmódjuk formálásához, személyiségük, intelligenciájuk, kultúrájuk 
fejlesztéséhez.

Mi az olvasótábor?

Speciális módszerünk a keretjáték, amely az egész tábor idejére kiterjedő színjáték. Módszereinket a 
Magyar Garabonciás Szövetség által kidolgozott módszertan és szaksegítség alapján dolgozzuk ki.

Elsősorban ez teszi a tábort olvasótáborrá, ez az eszköz segít abban, hogy a tábor nagyon hatékony és 
eredményes legyen. A táborban eljátszunk egy mesevilágot, amelynek mindannyian részesei és 
szereplői vagyunk, így a táborban nevelői szerepben lévő felnőttek nem tanár nénik, tanár bácsik, 
hanem a színjátéknak megfelelő szereplők. Ez segíti a gyermekeket abban, hogy elvonatkoztassanak 
hétköznapjaiktól, és konfliktusaikat, problémáikat könnyebben "kijátszhassák". A keretjáték hármas 
funkciót tölt be. Egyrészt kiléptetni a résztvevőket a mindennapi életből, a megszokásokból és a 
mindennapi világtól megfelelő távolságot teremt. Nem jó, ha ez a távolság túl közeli, mert akkor nem 
gátolja a történet szabad áramlását, de ha túl távoli, akkor viszont színházzá válik, és nem jelenik meg 
benne a személy maga.

E távolság lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevő saját problémáira rálásson, távolítva 
szemlélhesse azt. Azáltal, hogy a belső konfliktusokat, feloldhatatlannak vélt feszültségeket, egy 
külső, tőlük bizonyos távolságban álló világba transzponálják, amiről nekik csak véleményük van, segít 
abban, hogy azok feldolgozhatóvá váljanak, befogadásra kerüljenek. A keretjáték történései gyakran 
kiscsoportos beszélgetések indító tárgyaként használhatók, így megkönnyítik a témák kivetítését.

A keretjáték nagy segítséget jelent a nagycsoport szintű közösségteremtésre. Az, hogy a csoportnak 
együtt van feladata, hogy valamiben egyek, egy közösséghez tartoznak, segíti az együvé tartozás 
élményének kialakulását. A keretjátékos táborokban mindig hamarabb következik be a közösség 
kialakulása, és ez által nagyobb az igazi feltárulkozás lehetősége. Az együvé tartozás nem hordozza 
magában a külső személyek kirekesztését. Inkább a saját csoportra irányuló pozitív érzelmeket segíti.

Végezetül a keretjáték alkalmat teremt az önfeledt, összetett játékra. Ezzel elősegíti a résztvevők 
képességeinek kibontakozását, feszültségeinek oldását.

Winnicott szerint „a játék univerzális, része az egészségnek: a játék segíti a növekedést és így az 
egészséget, a játék csoport-kapcsolatokhoz vezet el, a pszichoterápiában a kommunikáció egy módja, 



és végül a pszichoanalízis is a játéknak egy igen magas formája, melyben önmagunkkal és másokkal 
kommunikálunk."

A játék olyan kreatív élményt nyújt, ahol a tér és idő nem kötik meg a fantáziát. A játék bizalmat, és 
ezzel biztonságot teremt. Olyan eszköz a kezünkben, amivel ha nem élünk, kevesebbet adunk 
azoknak, akiknek igazán szeretnénk nyújtani valamit, valami hasznosan, jót.

Célunk, hogy a különféle ismereteket ne közvetlen módon, iskolai keretek között adjuk át, hanem 
játékos formában.

A táborban kis színdarabokat készítünk - életkor szerinti csoportbeosztás mellett -, amelyet a 
gyermekek előadnak egymás számára. Ez igen nagy élményt jelent, mivel az önkifejezés, a szereplés 
eddig általában ismeretlen világ számukra. Megtanítunk néhány népdalt, műdalt, hiszen a tábortűz 
körüli éneklés szintén örök élményt ad.

A szabályozott, tervezett napirend, a korlátok elfogadása tovább erősíti a fegyelmezett, de a 
kreativitást nem gátló életmód kialakítását.

Tervezünk gyakori mozgást, sportolást, ahol a szabályok betartása többnyire ismeretlen érzés a 
gyermekek számára.

Keretjáték 2022: Jevgenyij Svarc A sárkány

A keretjáték témája ebben az évben ismét két síkon futó történtet lesz. Egyrészt mesevilágot idézünk 
a tábor falai közé, ahol megjelenítünk egy falut. Építünk dobozokból és egyéb kellékekből várfalat, 
bástyát és templomot. A tábor közepén helyt adunk a falu vezetésének is.

A falu nagy problémával küzd. Egy sárkány uralja, aki minden évben feleségül vesz valakit a falu lányai 
közül. De az első estén egy lovag érkezik a faluba és vállalja, hogy megmenti az új jelöltet.

A sárkány és a lovag csatája, illetve Jevgenyij Svarc által megirt konfliktusok megbeszélése és 
feloldása fogja adni a napok gerincét. Megkérdőjeleződik majd, a megmentő szerepe, a sárkány 
gonoszsága is.

A kiscsoportos beszélgetések így a középkor, a középkori legendák, a lovagok és a vélt, valós 
ellenségek témakörökön keresztül a becsület, az áldozatvállalás, a hatalom, a félelem, a barátság és 
szerelem, a család témákat dolgozzák majd fel életkori megfeleltetéssel.

A keretjáték epizódjainak megelevenítését a Másik Színház színészei segítik.

Programok:

6 kiscsoportos beszélgetés
Színházi előadások
vetélkedők
hajókirándulás
Népek tánca - táncház
kézműves foglalkozások
Csillagászati foglalkozás
lovagi torna (sport vetélkedők)


