
 

PETTENDI PROGRAMSOROZATRÓL 
 

 

 

Az egyik budapesti VAK csoport támogatásával egyéves programsorozat zajlott 

Pettend községben, ahol 150 cigány testvérünk él, igen sanyarú körülmények 

között. A támogatással egy éven át 2012 áprilisától 2013 májusáig havonta két 

játszóház valósult meg, átlagban 15–20 kisgyermek részvételével. 

A foglalkozásokat vezető két anyukát havi 5000 Ft-tal tudtuk díjazni, valamint 

biztosítottuk az anyagköltséget is.  

A gyerekek – és a szülők is – nagy örömmel fogadták a játszóházakat, ahol sok 

szép alkotás született, rengeteg dal, mese, vers hangzott el, fontos dolgokról 

beszélgettek. 

A maradék pénzből azt terveztük, hogy kivisszük a – már egész világot 

bejárt – MárkusZínházat. Bábjátékos barátaink azonban a helyzetre való 

tekintettel ingyen vállalták a fellépést, így a polgármesterrel egyeztetve tudtunk 

venni még harminc nehéz sorsú családnak néhány kiló tartós élelmiszert és 

vetőmagokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bábelőadás napján gyönyörű napsütésre ébredtünk, s a falubeliek már nagyon 

vártak bennünket. Benedek Elek: Az égigérő fa c. meséje kelt életre, 

meglehetősen interaktív módon, ahogy már ez a MárkusZínháznál lenni szokott, 

rengeteg nevetéssel, felszabadult örömben. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

A falut – szokás szerint – gyönyörű rendben találtuk, sehol egy szemét, árkok, 

közterületek kitisztítva, sok ház előtt kis virágoskert. 

 

Nagy újsággal fogadtak a falubeliek: sikerült mindenki számára közmunkát 

biztosítani, fát gyűjteni járnak napi nyolc órában és büszkén újságolták, hogy 

munkabért kapnak és nem segélyt. Ez a program decemberig fog tartani. 

  

A másik örömhír az volt, hogy a faluban most már mindenki nekiállt művelni a 

kertjét! 

(Az előző években közösségünkkel már többször vittünk vetőmagokat, s egy 

másik VAK csoport segítségével vetőkrumplit, talicskát, szerszámokat is). 

A polgármester kapálógépével ingyen dolgozza meg a kiskerteket, így a 

vetőmagok most már biztosan a földbe kerülnek. 

A program során megbizonyosodtunk arról, hogy ez a kis zsákfalu igenis akar 

tenni azért, hogy helyzete jobbra forduljon, s a konkrét segítségen túl az is sokat 

jelentett számukra, hogy valakik - Pestről, Pécsről - törődnek velük. 

 

Köszönjük mindannyiuk nevében a segítséget! 

A pécsi Bokor - Gyurgyóka közösség nevében  

Kőszeginé Melinda 


