
„S Z I N E Z D  Á T” 

társadalmi célú kampány, családi programsorozat 

 

Mint bárhol másutt a világon, Magyarországon is sokféle ember él együtt. Együttélésünk épp 

olyan színes, mint mi magunk: kerültünk már konfliktusokba, de voltak és lehetnek is 

egymást gazdagító időszakaink. A „Színezd át” rendezvénysorozat arra tesz kísérletet, hogy 

együttélésünkben ne a konfliktusok, az előítéletek legyenek a meghatározók, hanem úgy 

lássuk és láttassuk egymást, hogy mindennapi életünket is hassa át ez az együtt és egymásért 

gondolkodás.  

Az eseménysorozat 2015. április-májustól kezdődően év végégig bejárja az országot, tíz 

plusz egy nagyváros főterére látogat el. Egész napos gyerek-, illetve családi program 

keretében hívja fel a figyelmet egymás elfogadásának fontosságára a gyermekbarátságok 

tisztaságán, előítélet-mentességén keresztül. Színezzük át mi először a gondolatainkat, majd 

a színek gazdagságát próbáljuk meg kivetíteni a környezetünkben élőkre! Célunk, hogy 

megmutassuk mindenkinek: több az azonosság bennünk, mint a különbözőség. A kampány 

során „hősöket”, példaképeket állítunk ismert és szeretett személyiségek bevonásával, akik 

mindannyiunk büszkeségei, s eredményeik révén példát mutathatnak a kitörés számos 

lehetőségére.  

A kampány során az érintett állomásokon többféle programból összeállított rendezvényt 

szervezünk, melynek célcsoportjai a résztvevő gyermekek és szüleik egyaránt. Az állomások: 

Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szolnok, Veszprém és 

Budapest. 

Partnerként a városok önkormányzatait, óvodáit, iskoláit, valamint egyházi szervezeteket, 

kulturális, szociális és egészségügyi intézményeket keresünk meg. A programsorozat 

fővédnökségét Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vállalta. 

A városokban szakmai védnökök (köztiszteletben álló személyek: sportolók, művészek, 

orvosok, tanárok, lelkészek) segítik a programot, a házigazdák pedig a városok 

polgármesterei lesznek. A kampányban a partnereknek, támogatóknak lehetőségük van 

standdal megjelenni, termékeiket, szolgáltatásaikat a nagyközönség elé tárni. 

Háromféle programmal készülünk: 1. családi programok 2. kísérő programok 3. kulturális 

program: Somnakaj előadás. 

 

1. CSALÁDI PROGRAMOK 

A gyerekeket és velük együtt a szülőket szólítjuk meg, célja, hogy pozitív értelemben 

„átszínezzék” a résztvevők látásmódját, gondolkodását. A programokat műsorvezető segíti, 

melyeken „Színezd át” feliratú színes sapkákat, kitűzőket, szemüvegeket, lufikat nyerhetnek 

az aktív résztvevők. Minden egyes játékállomásnak más és más színe lesz.   

1.1. Mivel az előítéletek jelentős részben az ismeretek hiányán alapulnak, a nemzetiségek – 

köztük kiemelten a romák – kultúrájának, életformájának bemutatására alkalmas játékok 

segítségével ismerheti meg a közönség ezeket az értékeket.  



1.2. Tévhitek. A Tudtad-e fal különböző tévhiteket sorol fel, illetve azok cáfolatait 

tudományos adatokkal támasztja alá. Ez főként a szülőknek szól.  

1.3. A Büszkeség-fal felsorolja azokat, akikre mindenki büszke lehet, akiknek az érdemeit 

magyar sikerként értékeljük.  

1.4. Csapatjátékokban a gyerekek össze kell, hogy fogjanak, hogy közösen érjenek el 

eredményt.  

1.5. Várépítés: interaktív mesejáték. A saját tapasztalatok megszerzése és az azokon alapuló 

megítélés, valamint az érzelmeket kiváltó élmények talán a leghatékonyabb eszközök az 

előítéletek elleni küzdelemben. 

1.6. Élő hangos könyvtár.  Személyes beszélgetés előadókkal.  

1.7. A gyerekszínpad műsora a barátság, az elfogadás, a bizalom, a szeretet témakörére épül, 

gyerekműsorok, bábjátékok, zenekarok, mesélők szereplésével.  

1.8. Közös játékkészítés. A játékot barátságuk emlékeként hazavihetik a gyerekek.  

1.9. Hangszerek kipróbálása: a magyar és a nemzetiségekre, köztük romákra jellemző 

hangszereket a gyerekek kipróbálhatják, illetve kisebb zenekarokat is alakíthatnak.  

1.10. „Színezd át-fal”: egy óriási fal kartonpapírból vagy rajztáblából, rajta fekete-fehér város 

szürke emberekkel. Ezt át kell színezni a gyerekeknek. Az emberfigurák arcára 

ráragaszthatják a saját fotójukat, amit elkészítünk nekik.  

1.11. Írjunk mesekönyvet! Ez a program az utolsó állomás, amely a gyerekpárok barátságára 

és a közösen átélt élményekre, kalandokra épít, meghívott grafikusok közreműködésével.  A 

megrajzolt mesét akár a gyerekek is kiszínezhetik. 

 

2. KÍSÉRŐPROGRAMOK  

Terveink között szerepel: 

2.1. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek helyszínre szállítása  

2.2. Közös tornaóra  

2.3. Fogászati meseállomás felállítása. A játékot hatalmas fognak beöltözött narrátor vezeti. 

Minden gyerek a vizsgálatot követően ajándékot kap, hogy pozitív élményt vigyen magával. 

Az adott város fogorvosai is kitelepülnek a helyszínre, és lehetőséget biztosítanak fogászati 

rendelésen való részvételre időpont megadásával.  

2.3/2. A használt fogkeféket újakra cseréljük, és bemutatjuk, hogyan kell helyesen fogat 

mosni.  

2.4. Kis pénzből is egészségesen! A kampány játékos formában tájékoztatást ad és kedvet 

csinál az egészséges étkezéshez. Bemutatjuk, hogy kis pénztárcával is lehet egészségesen 

étkezni. Heti menüt, recepteket adunk.  

 

 



3. KULTURÁLIS PROGRAM 

Esti Somnakaj előadás.  Az esti előadásra a helyi színházban kerül sor, ahol a felnőtteket is 

megszólító – a családi napon is megtalálható – számos standot állítunk fel.  

3.1. Videoklip. A kampány üzenetének erősítése érdekében társadalmi célú videoklipet 

készítünk, amelyet több TV csatornán sugároztatnánk. A klip három énekes főszereplője: 

Mező Misi, Tintér Gabi, Falusi Mariann.  

Tervezett televíziós partnerek: MTVA / TV2  


