Labda az erszényben – A kama mint miskolcikum
Tisztelt Pedagógusok, Iskolavezetők, Kedves Partnereink!

A kama avagy erszénylabda elnevezésű miskolci játék, sport népszerűsítése ügyében
keressük/keresünk!
Szeretnénk tovább fejleszteni tevékenységünket, még több helyi fiatalhoz (és más
korosztályokhoz) eljuttatni a játék hírét. A kama a miskolci Települési Értéktárba bekerült
miskolcikum. Jelenleg pedig a Hungarikum pályázat keretében zajlik programunk.
A kamázás sportoló, sportkedvelő fiatalok körében kiváló lazító játéknak alkalmas, míg a
kevésbé sportosabb fiatalok körében is fontosnak tarjuk terjeszteni: egyrészt a játék
élményszerű mivolta miatt, másrészt hogy eljuthasson hozzájuk mint unikális helyi érték,
miskolcikum. A kama ugyanis „Miskolc sportja”, itt keletkezett és csak itt (és környékünkön)
ismert.
Ez ügyben szeretnénk tehát felkérni a kama avagy miskolci erszénylabda nevű játék/sport
népszerűsítésére. A következő tevékenységekre gondoltunk:
kamabemutatók szervezésében való segítség (testnevelés órán, sportnapon vagy más
alkalommal), amelyen mi is részt vennénk, felszereléssel és bemutató anyaggal
házibajnokságok szervezése iskolán belül (egyeztetés szerint részt veszünk szívesen
néhány iskolában)
korosztályos bajnokságon, alkalmi kupán való részvétel iskolai csapatokkal (májusban
várhatóak a korosztályos bajnokságok, alkalmi kupák pedig már áprilistól)
Célunk a játék felélesztése, újbóli népszerűsítése, eltűnésének megakadályozása egy kiállítás
létrehozásával, hogy ez az évtizedekkel ezelőtt gyerekek és fiatalok körében a városban és
környékén rendkívül népszerű játék önálló sportágként fejlődjön tovább, mivel sajátosságai
révén kifejezetten alkalmas kicsik és nagyok, fiúk és lányok együtt sportolására (akár a helyi
iskolai tantervekbe is beépíthető).
A kama egy olyan komplex játék/sport, melyben a dobás és elkapás, az elrejtve vitt labda kapuba
juttatása és kivédése stratégiák és taktikák kidolgozására is készteti a játékosokat, másrészt
könnyen megtanulható és nem igényel költséges sportszereket, így könnyen hozzáférhető a
legkülönbözőbb szociális hátterű gyerekek számára is. Ugyanakkor sok idősebb és fiatalabb
városlakó számára – gyerekkori élményként – kedves emlékként maradt meg, így sokan kedvelik
és támogatják a kezdeményezést.
Röviden az eddigi eredményekről:
2013 őszén szerveztük az első kamázást: egyfajta közösségi akcióként, flashmobként az Erzsébet
téren, és 2014-től rendszeresen rendezünk kamakupákat és bajnokságokat az Észak-Keleti
Átjáró Egyesület programjai keretében. 2017-ében megalapítottuk az első kama sportklubot is
Zöld Meteor Kama TTE néven.
2016-ban a kama játék bekerült a Települési Értéktárba, 2017-ben Városmarketing Díjat nyert a
Kama Projekt. Jelenleg egy Hungarikum pályázat (HUNG-2018) zajlik, vagyis a Nemzeti értékek
és hungarikumok bemutatására és népszerűsítésére kiírt pályázat segíti a tevékenységünket.
A Kamasuli című népszerűsítő kisfilmet 2016-ben forgattuk Varbón, rá egy évre a Duna TV
Önkéntesek című és az Echo TV Élő Örökség című műsora készített egy-egy riportfilmet a
kamáról, a kamázó miskolciakról.

A kama-kutatás első nagyobb eredménye a Kamatérkép volt, melyet a jubileumi
rendezvényünkön mutattunk be két évvel ezelőtt. Időközben tovább folytatódik a gyűjtés, újabb
változatok és sok izgalmas információ került és kerül elő, éppen mostanában is.
A 2014-es varbói KAF-on rendeztük az első kamakupát, majd 2015-től váltak rendszeressé a
korosztályos kamabajnokságok, Észak Kupa néven. Az egyesület két nagyrendezvénye, a KAF és
az USF mellett több, immár hagyományosnak nevezhető kupát indítottunk (Karácsonyi
Kamakupa, Jubileumi Kamakupa, Kapufanapi Kamakupa), tavaly elindult a Tanodai Kamakupasorozat is (tavasz, ősz). Több helyi fesztiválhoz és rendezvényhez kapcsolódva szerveztünk
kamázást, mint például a Lecsófesztivál, a MEN, az Örömünnep, a Szirmai Főzőverseny, stb.
Jelenleg is szervezés alatt néhány: http://kamaprojekt.hu/kamakupak-2019/
Kérjük, hogy csatlakozz/csatlakozzon
egyeztessünk telefonon!
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Üdvözlettel, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület és a Zöld Meteor kamaklub nevében
Darázs Richárd egyesületi elnök
atjarok@gmail.com, 06-20/328-5097

Részletes szabályleírás:
http://kamaprojekt.hu/jatekszabaly/
A játék szabályairól készített kisfilm részlete:
https://www.youtube.com/watch?v=Zm7iYW_vANU
A Települési Értéktárba vételről:
https://minap.hu/cikkek/egy-sport-ami-miskolcikum-telepulesi-ertektarban-kama
A kama sport történetének összefoglalása:
http://utanamsracok.blogspot.com/2015/04/utanam-sracok-kamazni-avagy-miskolci.html
https://utanamsracok.blogspot.com/2019/02/utanam-sracok-kamazni-labda-az.html
Riport az egyesület kapcsolódó tevékenységéről:
https://minap.hu/cikkek/utanam-sracok-kama-es-minden-ami-miskolc
A Duna TV-ben:
https://www.youtube.com/watch?v=89-tPaToTog&t=3s
Az Echo TV-ben:
https://www.youtube.com/watch?v=tIq1v36tl38&t=46s
Wikipédia szócikk:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kama_(j%C3%A1t%C3%A9k)

