VI. ÉVF. 11. SZÁM

2018. szeptember 17.

Az első napot elmosta az eső…

Becsengettek
Vége szakadt a szép nyárnak,
iskolában könyvek várnak!
Betűk hívnak útra kelni,
a világot megismerni.
Csanádi Imre
Szeptember 3-án becsengettek intézményeinkbe, így megkezdődött
a 2018/2019-es tanév országosan
több, mint egy és negyedmillió általános és középiskolás diák számára.
A június 14-éig tartó tanévben újságunk révén továbbra is végigkövethetik
az Észak-Budapesti Tankerület intézményeiben zajló szakmai munkát, a III. és
a IV. kerületi színvonalas programokat,
iskolai foglalkozásokat. Ha követnek
bennünket nem fognak lemaradni sem a
versenyeredményekről, sem a nagy sikerű témahetek programjairól, sem iskolai
ünnepségekről, vagy fergeteges osztálykirándulásokról, szóval továbbra is érdemes lesz fellapozni újságunkat!
Olvassanak minket, élvezzék
írásainkat, terjesszék újságunkat
Önök is!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Borús, esős napra ébredtünk
szeptember 3-án. Kis elsőseink izgatottan lépték át iskolánk, az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
kapuját szüleik kezét szorongatva.
Érthető, hiszen számukra egy új dolog kezdődött. Pár lépés után azonban, ismerős arcok vették körül őket,
a tanító nénijük, akiket az előző évben már közelről megismerhettek. Testvérosztályuk tanulói nagy szeretettel
kísérték be a kicsiket a tornaterembe, életük első tanévnyitó ünnepségére. A
virágkapu alatt átlépve Miskolczi Erzsébet intézményvezető asszony egy-egy
szál virággal fogadta az új tanulókat, és kedves, köszöntő szavait hallva, már
nem is tűnt olyan távolinak az iskola.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Iskolakezdés egy elsős
tanító néni szemével

Vándortábor a
Mátrában

Izgalommal, ugyanakkor vegyes érzelmekkel vártam a szeptember harmadikát – kezdte gondolatait Makráné Várjon Katalin,
a Megyeri Úti Általános Iskola
tanárnője, az 1.b osztály osztályfőnöke.
Nehéz volt a búcsú előző osztályomtól a negyedikesektől. Szerettem Őket, jó volt Velük dolgozni,
összeszoktunk, fél szavakból és
szemrezdülésekből is értettük egymást. A négy év zárása is jól sikerült, a Balatonnál táboroztunk a családokkal közösen.
Cikkünk az 5. oldalon folytatódik

Július 4-én a reggeli órákban
indult az Óbudai Nagy László
Általános Iskola vándortábora
Sirokra. A gyerekeknek és kísérőiknek a Vár-Camping adott
otthont.
A túra az első napunkon a siroki
várnál indult, ahol megmásztuk a várat, majd a Barát és Apáca-sziklákról
is megcsodáltuk a kilátást. Este csapatalakításokra és az új táborozók
bemutatására került sor.
Másnap 24 km-es szakaszon keresztül érkeztünk következő szálláshelyünkre, a Csevice Erdei Iskolába.
Cikkünk a 12. oldalon folytatódik
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Megkezdődött az új tanév a Fodrosban

A Fodros Általános Iskolában
Havas Thyra intézményvezető
nyitotta meg ünnepélyes keretek
között a 2018/2019-es tanévet augusztus 31-én délután.
A rendezvény a szokásokhoz híven
az első osztályosok ünnepélyes bevonulásával indult. A Himnusz után a
negyedik évfolyamos kisdiákok ben-

sőséges kis műsorral kedveskedtek a
szépszámú közönségnek.
Ezt követően az ünnepség legmeghatóbb pillanatai következtek: a végzős diákok a Fodros-jelvény feltűzésével avatták fodrososokká a kis
elsősöket.
Thyra néni köszöntötte az új kisdiákokat, majd emlékeztetett arra a tényre, mennyire fontos nevelő-oktató
munkánkban a szülők, gyermekek és
pedagógusok „csapatmunkája”.
További
támogató
együttműködést kért a szülőktől, a diákokat pedig szorgalomra, tiszteletteljes
viselkedésre
kérte.
Sikeres tanévet kívánunk mindenkinek!

Tanévnyitó a Szigetiben

Napsugaras, rekkenő nyár után ért
utol minket az ősz. Újra ünneplőbe
öltöztünk, nyakkendőt kötöttünk és
elindultunk első napra az iskolába.
Nyolc órakor évnyitóval kezdtük az
új tanévet az Újpesti Szigeti József
Utcai Általános Iskolában. Hagyományosan a 3. osztályosok készültek műsorral, melyben a tovatűnt nyár vidám
perceit, eseményeit idézték fel, majd
a tanulás előnyeit és fontosságát sorolták fel az egybegyűlt diáktársaknak.
Szokás a mi iskolánkban, hogy a kis
elsősöket a legnagyobbak vezetik be
az agora lépcsőire, a Szigetis iskolaközösségbe. A kicsik között volt, aki
érdeklődve, volt aki megszeppenve
foglalta el helyét a régi diákok előtt.
Közösen énekeltük a Himnuszt, majd
a versek után Ibus néni évkezdő beszédét hallgattuk meg. Most is biztatta
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

az ifjúságot a tanulásra, a tudás megszerzésének örömét, hasznosságát
pedig eddigi sikereinkkel igazolta.
Évek óta vendégünk Ozsváth Kálmán képviselő úr, aki idén sem jött
üres kézzel. Az iskola környezetének
újjáépítése, szépítése lassan végéhez
közeleg, így hamarosan rendezett, vidám környezetben érhetünk az iskolába. Ezután az kis elsősök megkapták
az Újpesti Önkormányzat ajándékát.
Megvigasztalt minket, hogy már csak
181 tanítási nap van hátra a tanévből.
Ehhez munkával, tanulással töltendő
időszakhoz a legjobbakat kívánta az
iskola tanulóinak, tanárainak.
Végül Ibus néni megnyitotta a
2018/2019-es tanévet. Kitartást, jó
munkát, jó kedvet kívánt diákoknak,
pedagógusoknak.
Andi néni és a 3.b diákjai
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Elérhető az Óbudai
„Jó tanuló, jó sportoló”
ösztöndíj pályázat

A Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj célja, hogy támogassa és ösztönözze azokat a diákokat, akik a
tanulás és az egészséges életmód,
sportolás összhangját kiemelkedő
módon gyakorolják.
Az Óbudai Sport és Szabadidő
Nonprofit Kft. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megbízásából a 2018/2019-es tanévre is kiírta a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj
pályázatot.
Kik pályázhatnak?
Azok a III. kerületben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók, akiknek a 2017/2018-as tanév
végén a tanulmányi eredménye elérte
vagy meghaladta a 4,00 átlagot.
A havi 10.000 forint pályázati támogatásban idén is minimum 25
fő részesülhet 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíjat 12 éve alapította
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. A tavalyi évben 18 iskolából
64 érvényes pályázat érkezett. Ez
azt mutatja, hogy a gyerekek a tanulás mellett számos sportban, számszerűen 18 sportágban kiemelkedő
teljesítményt értek el. Legtöbben
úszásban és cselgáncsban jeleskednek a tananyag magas szintű elsajátítása mellett.
A pályázat beérkezési határideje
2018. október 1. (hétfő).
Az ösztöndíj pályázat részletiről a
www.obudasport.hu oldalon tájékozódhatnak, ahonnan a pályázati
felhívás és a pályázati lap is letölthető.
További tájékoztatás a +36 (1) 2501346 telefonszámon lehetséges.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Becsengettek a Csillaghegyi Általános Iskolába

Az évszakok változnak, a hónapok
repülnek. Június, július, augusztus
és elérkezett a szeptember, amikor
elkezdjük az iskolát. Az esős, borús
időjárás miatt az ünnepi műsorra a
tornateremben került sor.
A Csillaghegyi Általános Iskola diákjai, kicsik és nagyok vidám verseszenés műsorral köszöntötték a tanévet, melyet Reznyikné Gnoll Beáta
tanítónő felkészítésével mutattak be
a hallgatóságnak. Színes a világ címmel, a boldogság éve jegyében azon
indító gondolattal, mely szerint sosem
leszünk egyformák, s pont ezt a szép
benne. Az a szép benne, hogy van a te

kis világod, és van az én kis világom;
néha találkozunk és egymásra csodálkozunk. Nézd, pont olyan vagy, mint
én, vagy pont olyan vagy mint, vagy
éppen teljesen más. Tőled és tőlem
szép színes a világ. Az ünnepély egyik
legszebb pillanata a megható műsor
után az volt, amikor az immáron nyolcadikosokká lett gyerekek köszöntötték a kis elsősöket az iskola emblémájával díszített zászlóikkal.
A Csillaghegyi Általános Iskola megbízott intézményvezetője Dr. Vajdáné
Havacs Erika köszöntötte a hallgatóságot, majd tanévnyitó beszédével megnyitotta az új iskolai évet.

Fodrosos gólyaóra, avagy a felsőssé avatás

A Fodros Általános Iskola ötödikesei izgatottan várták a pénteki osztályfőnöki órát, melyen
egy mókás csapatverseny keretében avatták őket felsőssé.
A végzős nyolcadikosok az ötödikesekkel közös csapatokat alakítottak, s együtt dolgoztak a Fodros
kvíz izgalmas feladatain.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Némelyik kérdés megoldása komoly fejtörést okozott még a végzősöknek is! Ki tudja: hány lépcsőfok
vezet a tetőtérbe..., esetleg Thyra
néni pontos nevének helyesírása…,
vagy a tanári függönyeinek színe…
A játék végére minden kiderült, a
diákok pedig jókat derültek a „kemény” fejtörőn.
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Még nem késő pályázni!
Szeptember 30-ig pályázhatnak
Újpest Önkormányzatának diákösztöndíjaira a sportban, tanulmányaikban, az alkotó- és előadó-művészetekben kiemelkedő eredményeket
felmutató újpesti diákok.
Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat az iskolai tanulmányok során
elért eredmények, a Bene Ferenc Sport
Diákösztöndíjat a sportban nyújtott
teljesítmény, a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjat és a Házy
Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat pedig a művészetek terén aratott sikerek alapján lehet elnyerni.
Az önkormányzat 1997 óta működteti a diákösztöndíj pályázati rendszerét, összesen négy kategóriában
pályázhatnak a diákok, tanulmányi,
sport, előadó-művészeti és alkotóművészeti diákösztöndíjra – mondta dr.
Molnár Szabolcs alpolgármester.
Az Újpesti Diákösztöndíjak célja a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a sport vagy a művészetek területén
tehetséges tanulók és hallgatók támogatása, ezzel elősegítve felkészülésüket
a felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez, valamint hogy segítséget nyújtson
az eredményes befejezésben.
Az ösztöndíj alsó korhatára a tanulmányi ösztöndíj esetén a középiskola
tizenegyedik osztálya, a többi kiírásban a középiskolai kilencedik évfolyam. Pályázhatnak felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói
is, amennyiben az első képesítésüket
szerzik meg tanulmányaik során. A kiválasztott középiskolásoknak a tanév
tíz hónapja alatt havi 27.600 forintot,
felsőoktatási intézmény hallgatójának
pedig 55.200 forintot biztosít az önkormányzat.
A kiírás, a részletes pályázati feltételek és az űrlapok beszerezhetők az
Újpesti Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthetők az
ujpest.hu oldalról.
A kérelmeket 2018. szeptember
30-ig fogadja be a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és
Oktatási Osztálya.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Megjöttek az elsősök!

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban
hagyományaikhoz híven ünnepélyesen fogadták az elsősöket augusztus 30-án délután, amelyről
Veszprémi Ildikó igazgatóhelyettes asszony írását olvashatják.

A másodikosok műsorral köszöntötték az új károlyisokat. Furulyáztak,
mesejelenetet mutattak be és táncoltak is. Elsős tanulóink szépen kiöltözve, némi megilletődöttséggel, de igen
nagy érdeklődéssel hallgatták az alsós
igazgatóhelyettes szavait, akinek kéré-

Az első napot elmosta az eső…

Az igazgató asszony az ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az új
tanévben tele vagyunk tervekkel,
ötletekkel, vágyakkal. Ez az érzés
motivál, fontos, hogy nyitottá váljunk, nyíljunk ki, mint a virág, mert
a nyitottság maga az élet. Higgyünk,
legyünk bátrak, bízzunk, bármi jöjjön: akadály, fal. Szabó Lőrinc szavait idézte a Harc az ünnepért című
művéből:
„s falba léptem, – s ajtót nyitott a fal!
S láttam, történnek jó csodák,
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

amikért élni érdemes, tovább
botladozni máson s magamon át,
egyszerre sírva s egyszerre kacagva,
emberi sorsom hálásan fogadva,
mint égi kedvest, aki ha kiválaszt,
akkor szeret igazán, ha kifáraszt. (...)
s nem félek már, hogy újból elveszítsen:
két kezével egyszerre tart az isten
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, jobbja emel, és fölragyog az ünnep.”
Ezután Péterfi Orsolya Réka 5.b
osztályos tanuló baráti hangon köszöntötte a kicsiket.
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sére közösen számláltak és énekeltek
is. Egy bátor kisfiú egyénileg is vállalkozott az éneklésre, kiállt a közönség
elé, és mikrofonba énekelt. A műsor
után az igazgató urat is figyelemmel
hallgatták.
Ezután Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester úr köszöntötte a jelenlevőket, és a tanító nénik segítségével
átnyújtotta az újpesti önkormányzat
ajándékát: labdát, könyvet és tornazsákot kapott minden elsős.
A közös ünneplés után leendő osztályukba vonultak a gyerekek és szüleik,
nagyszüleik. A padokon tankönyveik
várták őket, amiket hazavihettek. A
termekben nyugodt, jó hangulat volt,
a kölcsönös bizalom megalapozásához ez mindenképpen jó előjel.
Nyugodt, jó hangulatú, bizalom teli
légkörben zajló iskolai napokat kívánunk minden elsősnek! Reméljük, sikerül az idén is! Mi azon leszünk!
„…Ne féljetek, itt is vidáman telnek
majd az órák, mint az óvodában! Sok
tanulás, izgalmas játék, kedves tanító
nénik és új barátok várnak rátok. Itt
minden nap történik majd valami érdekes veletek, unatkozni sosem fogtok...”
Majd Mózes Mátyás 1.a osztályos
tanulónk lépett bátran a mikrofonhoz. Képes Géza: Első nap az iskolában című versével óriási sikert aratott.
A tanévnyitó ünnepség után a
Muki avatás nagy versengés közepette sikeresen lezajlott. Szülők,
gyermekek, tanítók egyaránt meggyőződhettek elsőseink ügyességéről, bátorságáról. A játékos akadályverseny teljesítése után mindnyájan
névre szóló oklevelet kaptak, s Benés diákká fogadtuk őket.
Ezt a napot Újpest Önkormányzatának ajándéka – egy szép könyv, egy
labda és egy tornazsák –, valamint az
Észak-Budapesti Tankerületi Központ ajándéka a Betűzsák koronázta
meg.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Iskolakezdés egy elsős tanító néni szemével

Miközben augusztus végén csinosítgattuk tanító párommal a frissen
festett termet, sokat beszéltünk
arról, vajon milyenek lesznek az
új „gyermekeink”; mindig nehéz a
váltás.
Az első hétfő reggelén már sokan
fél 8-ra megérkeztek az évnyitóra.
Ki bátortalanul félve, ki magabiztosan, ki pityeregve, ki mosolyogva.
A szülők, nagyszülők talán jobban
izgultak, mint a gyerekek. Sajnos ez
néhány csemetére is átragadt.
Nálunk a Megyeriben az évnyitó
ünnepségen egy jelképesen feldíszített kapun halad át minden kis
elsős az iskolai életbe, miközben az
igazgató néni név szerint szólítja és
köszönti, és idősebb diáktársai megtapsolják. Majd ugyanezen a kapun
haladnak át nyolcadikosként is a ballagásukon.
Újpest Önkormányzatától minden
kis elsős egy tornazsákot kapott ajándékba az első nap emlékére, benne
egy labdával és egy mesekönyvvel.
A Tankerület pedig egy Betűzsákot
küldött minden kis iskolakezdőnek.
Nagy volt az öröm.
Az ünnepség után búcsúztunk
a szülőktől, tízórai, átöltözés, és
rögtön az első tanítási nap következett. Az ismerkedést komolyan
véve mindenkivel kezet fogtunk, és
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

névkártyát készítettünk neki, amin
az a neve állt, ahogyan otthon szólítják: Gyuszika, Bors, Nóri, Karcsika,
Zsófika.
Dalt tanultunk, mondókáztunk,
ismerkedtünk az osztályteremmel,
az épülettel, a tolltartóval és a napirendet is megbeszéltük. Ebéd után
Bodó Béla „Brumi az iskolában” című
könyvéből szólt az első fejezet, azóta
is minden délutánt ezzel kezdünk. A
mese után sokan ezen az első napon
haza mentek pihenni, felkészülni a
másnapi igazi tanulásra. Mi pedig a
délutáni szülői értekezletre készülődtünk, ami maratoni hosszúságúra
sikeredett a sok adminisztratív teendő és ismertetnivaló, a tankönyvek
átvétele, valamint az SZMK választás miatt. Emberpróbáló nap volt,
este 9-re értem haza.
A második nap már reggel korán
fogadtam a hatalmas tanulási kedvvel érkező kicsiket, és az őket igen
nehezen elengedő, ajtóig, vagy be a
terembe kísérő szülőket. Pedig igazán önállóan elő tudtak a gyermekek
készülni a tanításra, nem kellett igazából a szülői segítség már. Meg is
tanultunk a nap folyamán rögtön 3
betűt. Sokat mondókáztunk, énekeltünk, de már igazi órákat tartottunk.
Nagyon sokféle kisgyermekünk
van: vidáman és magabiztosan mo-
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solygó, szorongó, folyékonyan olvasó, egész nap csak pityergő, hangos
és verekedős, 1000-es számkörben is
magabiztosan számoló, izgő-mozgó,
folyton éhes, csodaszépen rajzoló,
csengő hangon énekelő. Ahány gyerek, annyiféle személyiség, annyiféle
családi háttér. Egy a közös, mindan�nyian szeretnék, ha zökkenőmentesen és jól sikerülne az iskolakezdés.
A harmadik napunk maga a csoda
volt, a Fővárosi Nagycirkusz meghívott minket egy elsősöknek szóló
délelőtti előadásra. Nagy merészségnek éreztem rögtön az első héten
elindulni a városba külső programra olyan gyerekekkel, akik még nem
szoktak össze, akiket még nem ismerünk jól, de megérte. Örök élményt
jelentett az előadás, jó csapatépítés
volt rögtön egy ilyen közös élmén�nyel kezdeni. Aznap délután pedig
az iskola udvarát is fel tudtuk fedezni a fáradhatatlan lurkókkal.
Csütörtökön és pénteken már igazi
tanulás folyt megint, ismerkedtünk a
tankönyvekkel, a betűkkel és a számokkal. Már igazi iskolás házi feladatok is voltak a napköziben. Lassan a szülők is megnyugodtak talán:
minden rendben lesz.
Nem mondom, rettenetesen fárasztó volt az első hét nekünk, tanítóknak is. Elszoktunk már a folytonos nyüzsgéstől, a mindig kérdező
hatévesektől. Rengeteget készülünk,
javítunk, ragasztunk-vágunk, pénzt
beszedünk, adminisztrálunk, nehéz
egy új közösség elindítása. Pedig
nem először tesszük… Nekem ez a
mostani már a nyolcadik osztályom.
Sok humorral és apró örömökkel
majd átlendülünk ezeken a fárasztó
napokon is, s abban reménykedünk,
hogy hamar kialakul a rend, hamar
megismerjük és megszeretjük egymást.
Pozitív zárásként álljon itt egy
mondat, amit egy kisfiú mondott nekem pénteken:
„Hú, ez az iskola nekem eddig
nagyon bejött!”

Kattintson Facebook oldalunkra!

Simogató Szellő

Bevallom, pár napja már nagyon
izgultam. Az önfeledt nyár után
első nap az új suliban. Két napja
azért elsétáltunk apuval a Vihar utcán át a Szellő felé, hogy legalább
kívülről ismerkedjek az épülettel.
Szép neve van, Szellő! Szeretem,
amikor a lágy fuvallat egy kicsit enyhíti a meleget. Harmadikán már nagyon korán felkeltem, hogy gondosan előkészített ünneplőben lépjek át
az iskola kapuján.
Mosolygósan fogadtak és elkalauzoltak

az osztályterem felé, ahol mostantól
minden reggelem indul. Még körülnézni sem volt időm, mert indultunk
a tornaterem az évnyitóra. Nagyon
sokan voltunk és mi az első sorban
kaptunk helyet. Méregettem az osztálytársaimat, akiket először láthattam.
Nagyon szimpatikusak voltak. Különösen az a szöszi lány, akinek rózsaszín
gumival volt összefogva a haja. Nem
lesz ez rossz! Az igazgató néni legtöbbet velünk foglalkozott és kaptunk
egy nyakba akasztható cicát, amin még
a nevünk is szerepelt. A ceruzának is
nagyon örültem, mert színességével,
vidámságot csempészett a reggelbe.
Láttam szüleimen is, hogy megnyugodtak. „Jó kezekbe” kerültem. Nincs
is más hátra, mint megbirkózni a betűkkel és számokkal és új barátokra
szert tenni. Ahogy körülnéztem, azt
gondoltam menni fog! – Zsolt - 1.osztály

Gólyanap a Fodrosban

A Fodros Általános Iskola immáron 1.a osztályos gyerekei izgatottan várták a gólyanapot.
A meghatározó jeles napra teljes
létszámmal jött el az egész osztály.
Először beszélgettünk, megismerkedtünk egymással, utána rocky bemutatóra mentünk.
Egy kis evés-ivás után elkészítetTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

tük a gólya egyik kedvenc eledelét,
a békát, papírból. Végezetül körbe
mentünk a hatalmas udvaron, és
megtekintettük az egész sulit. A legizgalmasabb a könyvtár, az ebédlő,
és a tanári volt.
Mindenki boldogan távozott, és alig
várják a hétfői első tanítási napot a
gyerekek.
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Mezítlábas ösvény a
Csalogány EGYMI-ben

A nyári hónapok gyümölcse
megérett, sok-sok egyeztetés,
engedélyezés után, melyet köszönünk a Tankerület és iskolánk
vezetőinek, a Csalogány Általános Iskolában elkészült a mezítlábas ösvényünk.
2018. július 13-án a napunkat a
munka és a jó kedv jellemezte. Vidáman dolgozott kicsi és nagy a cél
érdekében. A cél pedig egy igazi
mezítlábas ösvény, melyet megálmodtunk iskolánk hátsó kertjébe.
Szeptember 10-én ösvényünket ünnepélyes keretek között megnyitottuk és használatba adtuk az intézmény tanulóinak.

A Cargill Zrt munkatársainak szeretnénk megköszönni mind az anyagi támogatást és kétkezi munkát is,
melyet az ösvény létrejöttéhez biztosítottak. Köszönjük a Csalogányos Padavanok közreműködését,
köszönet a kollégáknak, akik jelenlétükkel, munkájukkal részt vettek
az ösvény megvalósításában és köszönet a Csalogány DSE-nek hogy
megálmodták és teljes mellszélességgel részt vettek a munkában.
Nem utolsó sorban a pedig nagy köszönet a gyerekeknek és szüleiknek,
hogy ránk szánták ezt a napot!

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Bolyaiak Békásmegyeren

„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.” – idézi a
Bolyai Csapatverseny mottója Bolyai János gondolatait. A magyar
tudomány történetének kiemelkedő alakjairól – apáról és fiáról
– elnevezett verseny népszerű az
általános és középiskolás diákok
között, szülők és tanárok egyaránt ismerik.
A népszerűség oka a színvonalas
feladatanyag mellett a csapatmunka.
Igazán jó eredményt csak összetartó
és hatékonyan együtt dolgozni tudó
csapatok érhetnek el. A szervezők
a Bolyaiak hagyományának ápolása
mellett egy olyan korszerű célt is kitűztek tehát maguk elé, amely a 21.
században munkát vállalók számára
az egyik legfontosabb képesség lehet: a csapatban való gondolkodást.
A Bolyai Csapatverseny körzeti és
országos fordulóit 2004 óta rendezik matematikából, ehhez csatlakozott az évek során a magyar nyelv
és irodalom tantárgy, később a természettudományok versenye. A két
Bolyai sokoldalúságának bemutatása tehát a verseny szerkezetén is látszik. Az utóbbi években a matematika területén a verseny nemzetközi
szintre lépett.
A nemzetközi döntőnek június 22én adott otthont a Békásmegyeri
Veres Péter Gimnázium.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A Békásmegyeri Veres
Péter Gimnázium
tanulóinak nyári
eredményei

A magyarországi résztvevőkön kívül öt országból érkeztek versenyzők: Ausztriából, Németországból,
Romániából és Szerbiából. Összesen
124 diák vett részt a finálén. A verseny nyelve a magyar és a német volt,
és a jó hangulat azon is meglátszott,
hogy minden ország képviselői szereztek érmet. Ez azért is lényeges,
mert bizonyítja, hogy a nemzeti tantervek különbözősége sem jelenthetett akadályt abban, hogy a matematika szeretetének ürügyén összehozza
a csapatokat. A közös programok is
segítettek ebben, a bringózás a Margitszigeten, a Csodák Palotája és a
parlamenti látogatás.
A díjátadók sorában köszönthettük
Dr. Pfeiffer Barbarát, az osztrák követség kulturális attaséját, Prof. Dr.
Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, Dr. AáryTamás Lajost, az Oktatási Jogok
Biztosát és Fassang Lászlót, improvizációban világelső orgonaművészt.
A szervezők részéről külön köszönet illeti Tamás Ilonát és a Klebelsberg Központ Észak-Budapesti Tankerületét, hogy a Békásmegyeri Veres
Péter Gimnázium és a Vécsey János
Leánykollégium segítségével a rendezvény helyszíne lehetett a III. kerület.
Bízunk benne, hogy a Bolyaiak szellemi hagyománya Óbuda kulturális
életével hosszú időre összefonódhat.
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Ezen a nyáron a Közép-Európai
Informatikai és a Közép-Európai
Matematikai Olimpia helyszíne is
Lengyelország volt.
A Varsóban megrendezett 25. Közép-Európai Informatikai Diákolimpián 13 ország 14 csapata indult 55
versenyzővel. Magyarország csapata
5. helyezést érte el. A magyar csapat
tagjai közül hárman bronzérmet szereztek, köztük Gyimesi Péter, a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
11. b osztályos tanulója is. A magyar
olimpiai csapatot Horváth Gyula és
Nikházy László vezették.
A lengyelországi Bielsko-Bialá-ban
megrendezésre került 12. Közép-Európai Matematika Olimpián 11 ország
csapata vett részt. Minden nemzetet a
matematikai olimpiai válogatóversenyeken legeredményesebben szereplő
diákok képviselték. A közép-európai
régió 66 középiskolása egyéni és csapatversenyeken mérte össze tudását,
ahol a magyar csapat bronzérmet
szerzett. A magyar csapatot Lenger
Dániel és Szoldatics József vezették.
Egyéni kategóriában a 6 fős magyar
csapatból két diák hozott haza aranyérmet, egyikük Beke Csongor, a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
11.b osztályos tanulója.
A Bolyai Matematika Csapatverseny nemzetközi döntőjében június
23-án – mondhatni hazai pályán – a 10.
évfolyamon 1 helyen végzett a Beke
Csongor, Földi Dániel, Ferencz
István, Gyimesi Péter összetételű
Veres Péteres csapat.
Az eredményekhez szívből gratulálunk!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Lengyelországban jártunk

A mintegy 20 éve az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a
varsói Bemowo kerület között
fennálló testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően idén júliusban az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tanulói és a Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7-8. osztályos
diákjai közül húszan-húszan kelhettek útra a tíznapos kirándulásra. A felejthetetlen táborról Ráczné Schanda Katalin kísérő tanár és
Donát Flóra 8.a osztályos tanuló
írását olvashatják.
A július 4-étől 13-áig tartó programot a lengyel fél állította össze. Kint
tartózkodásunk ideje alatt szintén
negyven lengyel diák táborozhatott
Sóstón, illetve ismerkedhetett hazánk
fővárosával. A szerencsés kiválasztottak négy napot töltöttek Varsóban és
hat napot a Mazuri tavaknál. Utunkon
végig velünk tartott az Önkormányzat képviseletében Gaál Jenőné, Éva
néni és táborvezetői minőségben
Antos Gábor, valamint a Varsóban
hozzánk csatlakozó tolmács, Michal
Kowalczyk. A tartalmas programnak köszönhetően végigjártuk Varsó
óvárosát, meglátogattuk a Willonow-i
kastélyt, találkoztunk Bemowo polgármesterével, aki a rövid program
keretében a gyerekeket egy-egy hátizsákkal ajándékozta meg, majd közösen megkoszorúztuk az önkorTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

mányzat épülete előtt álló Bem József
szobrot.
Ellátogathattunk egy katonai kiképző táborba is, ahol a lengyel hadsereg
által használt tankokat és harckocsikat nézhettük meg. A bátrabbak fel
is mászhattak, be is ülhettek páncélos
járművekbe.
A második világháború mély sebeket
ütött a lengyel nép életébe is. Varsót
földig rombolták a harcok során, nem
volt olyan család, aki ne vesztett volna
el családtagot, barátot, otthont. Nem
csoda tehát, hogy a háborús sebek
még mindig elevenen élnek a varsóiak
szívében. A Varsói Felkelés Múzeuma
ennek állít emléket. Megrázó két órát
töltöttünk e falak között, ahova a lengyelek hosszas sorban állás után családostul, sokszor kisgyerekekkel együtt
érkeznek. A város az elmúlt évtizedek
során újjáépült, és épül napjainkban
is. Volt, amit eredeti mivoltában állítottak helyre, mint az Óvárost vagy
a Királyi palotát, de a város maga vegyes képet mutat: a modern üvegpaloták mellett ott állnak a „szocreál”
épületek, de szembetűnőek a széles
utak, tágas terek is.
A Visztula partja esténként benépesül, és nem csak turistákkal. Sokan itt
nézték a focimeccseket is. Egyik este,
már sötétedés után, érdekes látványosságot csodálhattunk meg mi is:
szökőkutak vízpermetére vetítettek
egy hagyományos mesét: a legenda
egy férfiről szól, aki beleszeret egy
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hölgybe, de az elutasítja, s máshoz
megy hozzá. A férfi bánatában medvévé változik… Az előadásra benépesül a varsói vár és a Visztula közötti
domboldal, igazi népünnepélyt teremtve.
Utunk második felét a Mazuri tavaknál, Gizycko-ban töltöttük, ahol az
Olimpiai faluban, faházakban voltunk
elszállásolva. A helyi sportolási lehetőségek mellett minden nap részünk
volt valamilyen szervezett programban is: sétahajókáztunk, megnéztük
a Boyen erődöt, a Swieta Lipka-i
Mária kegyhelyet, ahol rövid orgonahangverseny keretében nem csak
a felhangzó zenét csodálhattuk meg,
hanem a páratlanul szép és különleges orgonát is. A kalandpark sokak
számára jelentett izgalmas kihívást:
majdnem mindenki végigment legalább 1 pályán. 1-2 pályán volt olyan
csúszás, ami átvitte a „kalandozót” a kis
tó fölött is. Tisztelet a bátraknak!
A II. világháború alatt Hitler idejének nagy részét ezen a vidéken töltötte, innen irányítva a hadműveleteket.
Ennek emlékét „őrzi” az a bunkerrendszer, a Wolfsschanze (Farkasverem), amit saját biztonsága érdekében
építtetett ki. A területet angol nyelvű
idegenvezetővel jártuk be, aki nagyon
sok érdekességet mesélt többek között Hitler szokásairól, a bunkerek
külső álcázásától kezdve azok berendezéséig és a Hitler elleni, végül sikertelen merényletről.
Több alkalommal is lehetőségünk
volt a Sportcsarnokban mozogni
egyet: nagy sikere volt a futópadnak,
evezőpadnak, kondigépeknek, de sokan röplabdáztak, kosaraztak, fociztak. Akik elég bátrak voltak, azok az
úszómesterek árgus szemei mellett
persze úszhattak is a 18-19 celsiusfokos tó 3-4 méter mély vizében.
Az időjárás végig kegyes volt hozzánk, az esernyőinket csak egyszer
kellett elővennünk, ami itt, északon
ritkaságszámba megy. Köszönjük a
páratlan lehetőséget! Nagyon jól éreztük magunkat!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Angol nyelvtanfolyam Nagy-Britanniában

2018 nyarán is sor került a devoni
SOL nyelviskola és az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által közösen
szervezett nyelvtanfolyammal egybekötött tíz napos angliai utazásra, amelyről a következőkben egy
csokornyi élménybeszámolót olvashatnak.
Az Aquincum Iskoláért Alapítvány
idén 39 hatodikos és 4 hetedik évfolyamos diákunk részvételét támogatta
ezen a nagyszerű programon.
Július 16-án két és fél órás repülőút
után érkeztünk meg a londoni Luton
repülőtérre, ahonnan a SOL nyelviskola buszával folytattuk utunkat a híres Stonehenge-hez, majd Salisburybe. A nevezetességek megtekintését
követően este értük el úti célunkat,
Barnstaple-t, ahol vendéglátó családjaink már izgatottan vártak minket. A
következő kilenc nap folyamán váltakozva követték egymást a színes, interaktív nyelviskolai órák és a csodás
délnyugat-angliai buszos kirándulások.
Rengeteg élménnyel, kulturális tapasztalattal és frissen szerzett nyelvtudással indultunk haza július 24-én, de
mielőtt repülőnk felszállt volna, sétálhattunk még egy nagyot Oxford festői
belvárosában is. És most lássuk, hogyan vélekedtek diákjaink az utazásról:
„Nagyon tetszett ez az utazás. Azért
ajánlanám a következő osztályoknak,
mert nagyon érdekesek voltak a kiTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

rándulások. Személyes kedvencem
a strandolás volt Woolacombe-ban.
De azért is ajánlanám, mert hasznosak és szórakoztatóak voltak az órák,
különösen az interaktív órák.” – Egri
Dániel, 6.b
„Nekem nagyon tetszett, amikor
meg kellett interjúvolni az embereket,
mert nagyon kedvesek voltak, és ez az
önbizalmamban is segített. Nagyon
szép helyeken jártunk, és szívesen elmennék még egyszer ezekre a helyekre. Épp ezért örülök, hogy vállaltam
az utat, mert nagyon jó volt.” – Szendrei Hanna, 6.b
„Nagyon érdekes volt az út, mert
sok helyre mentünk. Volt lehetőségünk fürdeni az óceánban, és felmenni egy csodálatos kilátóba. A családok
kedvesek, segítőkészek.” – Brandner
Dániel 6.b
„Az angliai útban nagyon tetszett az,
hogy megtanultunk néhány olyan dolgot, amit nem tanítottak az angol tanárok a SOL-ban, hanem a családnál
tanultam. Nagyon sok helyen ahol jártunk, tanultam néhány apróságot. Nagyon ajánlom, mert tényleg jobb angoltudásod lesz. Még ha nem is tanulsz
sok új szót, sokkal jobban megérted
majd az angol nyelvet. Ha figyelsz az
idegenvezetőre, akkor még a városok
történelméből is fogsz tudni apróbb
részleteket.” – Vidor Nikoletta 6.b
„Nagyon élveztem az angliai utat, de
a legjobb mégis a Barnstaple-ben töl-
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tött idő volt. Az is jó volt, hogy sok
nevezetességet megnéztünk, mint például a Stonehenge, Clovelly, és még a
strandra is elmentünk… Ajánlom
mindenkinek mert sokat lehet tanulni
a bizonyos helyekről, és az angol nyelvi tudásodat is fejlesztheted.” – Vidor
Patrik 6.b
„Feledhetetlen pillanat volt számomra,
mikor megérkeztünk a vendéglátó családhoz, nagyon kedvesek voltak. An�nyira megkedveltem őket, hogy elbúcsúzáskor meg is hatódtam, fiú létemre.
Vasárnap, a családi napon az óceánhoz
vittek minket, nagy örömünkre. A víz
ugyan nagyon hideg volt, de ennek ellenére fürödhettünk benne. A látvány csodaszép volt, a sirályok nagyon viccesek.
Barnstaple nagyon szép város, a leghihetetlenebb számomra a Taw folyó apályának és dagályának gyors váltakozása,
ahogy apálykor a folyó leteszi a hajókat,
a víz visszahúzódik, a hajó megfeneklik,
majd 1-2 óra múlva már újra vízen van.
Hazafelé útba ejtettük Oxfordot, az álmodó tornyok városát, ahol tényleg minden
háznak tornya van. Köszönjük az életre
szóló élményeket!” – Mihályi Ádám 6.b
„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy már másodszor vehettem
részt ezen az úton. Sok nevezetességet csodálhattunk meg, úgy gondolom, hogy a kint tanultakat a későbbiekben kamatoztathatom. Számomra
a legnagyobb élményt az óceán látványa nyújtotta. Köszönöm, hogy részt
vehettem.” – Hadnagy Bence 7.b
„Nekem azért tetszett nagyon az angliai
út, mert rengeteget tanultunk, nem csak
angolból. Számtalan szép helyet látogattunk meg, kedvencem Clovelly volt. A
család, ahova én kerültem, nagyon kedves volt hozzám és nagyon jól összebarátkoztunk. Mindent megértettem, és
sokat fejlődtem a családi beszélgetések
által is. Ezt az utat azért ajánlom, mert
utána sokkal bátrabban fogod beszélni
a nyelvet, és rájössz, hogy amit a szüleid
évek óta papolnak neked a mindennapi dolgokról, annak van értelme. Plusz
megismersz sok új, kedves embert.”
Szabó Bence 6.c

Kattintson Facebook oldalunkra!

Táborozás Ivóban

2018 júliusában Ivóban táborozott
az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium 30
diákja, amelyről Borbély Edit beszámolóját olvashatják.
A táborozáson az Erzsébet táborok
Alapítvány szervezésében vettünk
részt. Csodálatos környezetben, a Madarasi Hargita lábánál található az Ivói
Erzsébet-tábor. A 2,5 hektár területű
táborhelyen összesen 180 férőhely
van. Minimum 29, maximum 145 tanulóval lehet pályázni a táborozásra.
Gyönyörű kilátás, modern, jól felsze-

relt 8 személyes szobák, érdekes és élvezetes programok teszik vonzóvá és
felejthetetlenné az egy hetes nyaralást.
Mindez a gyermekek és kísérőik számára teljes egészében (utazás, szállás,
étkezés, programok) költségmentesen.
Már maga az utazás is felejthetetlen
élmény volt, hiszen a délutáni órákban indultunk, egész éjszaka utaztunk
hálókocsiban. A gyerekek legtöbbjének ez teljesen újszerű élmény volt.
A vonaton biztonsági őrök vigyáztak
ránk, a vonatkísérők pedig a kiszolgálásunkról gondoskodtak.

Megérkezésünk után szívélyes fogadtatásban részesültünk; a szobák elfoglalása után máris indultunk a Madarasi
Hargitára. Az igaz, hogy a borús, esős
idő nem kedvezett a kirándulásnak: az
út végig sáros, csúszós volt, a látótávolság minimális, ezért a lenyűgöző
kilátásban sem lehetett gyönyörködni.
Vidámságban, lelkesedésben így sem
volt hiány!
Az egyhetes táborozás során fiatal,
lelkes pedagógusok, egyetemisták,
úgynevezett animátorok gondoskodtak a gyerekek színes és sokféle szórakoztatásáról. A nap minden szakában
volt valamilyen vidám, érdekes program: vetélkedők, csapatjátékok, táncház, „Ki mit tud?”, kirándulások (például Parajdra, a sóbányába), strandolás,
éjszakai bátorságpróba, könnyűzenei
koncert, és folytathatnánk a sort. A
gyerekek nagyon jól érezték magukat,
igazi csapattá kovácsolódtak az egy
hét alatt. Felejthetetlen, élménydús
táborozásban volt részünk. Örömmel vennénk részt jövőre is ebben a
csodás természeti környezetben lévő,
gazdag programokat kínáló táborban.

Nyári tábor a Visegrádi-hegységben a Csalogány EGYMI diákjaival

A Csalogány EGYMI ebben az
évben is megtartotta hagyományos nyári túratáborát. Idén a Visegrádi-hegységben volt a tábor a
Kő-hegyi menedékházban, vagyis
a Czibulka János menedékház-turistaházban június 25-től július
1-e között 15 táborozó fiatallal 5
felnőtt kíséretében.
A túrázás, kirándulás, a természetben
járás volt a legfőbb célunk, ami melTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

lett lehetőségünk nyílt megismerni
hazánk egyik legszebb és legizgalmasabb táját, a Visegrádi-hegységet.
Új és izgalmas élmény volt a Duna
világának megismerése. A természeti
különlegességeket avatott természetjárók, erdei iskolai tanárok mutatták
be a gyerekeknek, izgalmas programok keretében. A túrák mellett sokat
játszottunk, és a pihenésre, lazításra
is szakítottunk időt.
A reggelit és egy meleg étkezést a
turistaház biztosította, egy étkezést a
hozott és a helyben vásárolt élelmiszerekből tanulóinkkal készítettünk
el magunknak, erősítve megszerzett
önellátó képességüket.
Programjaink közt volt a menedékház környékének felfedezése, a
túraútvonalak megismerése, a környék növény és állatvilágának meg-

- 10 -

ismerése. Emellett a nagy melegben
strandoltunk is. Esténként közösen
játszottunk, és szalonnát sütöttünk.
Szerveztünk éjszakai túrákat, melyet
nagy izgalommal éltek meg fiataljaink.
Mindeközben fejlődhetett a diákok
önellátó, tájékozódási képessége és
mozgáskoordinációja. Nem kis szerepe van a tábornak a készségfejlesztő iskola közösségének építésében is.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Salzkammergutban a medgyessysek
Június utolsó hetében a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjai hat felejthetetlen napot
tölthettek Ausztria egyik legfestőibb vidékén, amelyről Szegediné
Wurm Judit szervezőtanár számolt
be újságunknak.
Nyelvoktató iskola lévén kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tanulóink
megélhessék valós célnyelvi környezetben a korábban elsajátított tudásanyag
hasznosságát, és ez motivációt adjon a
további tanuláshoz, a fejlődés iránti elkötelezettséghez is. Szállásunk Ausztria
egyik legmagasabban fekvő településén,
Gosauban volt. Az égbe nyúló hegyek
között megbúvó városka nyugalma,
szépsége nagy hatással volt ránk. Innen
indultunk minden nap a környező települések, természeti kincsek felfedezésére. Hozzánk legközelebb az UNESCO
világörökség részét képező kisváros,
Hallstatt feküdt. Ide vezetett első utunk,
bolyongtunk a szűk, hangulatos utcácskákban, elképedten vettük észre a főtér feletti hegyről lezúduló vízesést, és
izgalmas borzongással figyeltük meg
a Csontkápolnában található, díszesre

festett koponyákat. Egy üveges, modern sikló innen vitt fel bennünket a
híres élménysóbányába. A régi vájatokban a legmodernebb digitális technikák
segítségével mutatták be a közönségnek a bányát, és a múlt itt élő emberének életét. Különösen élvezetes volt a
bányaszintek között való közlekedés:
a legbátrabbak lépcső helyett hosszú
csúszdákon tehették meg az utat, majd
a sebességüket is kontrollálhatták egy
elektronikus kijelző segítségével. Em-

lékezetes, jó program volt. Ahogyan a
3-tó túra is. Úgy jártunk be három festői szépségű tavat, és azok partján lévő
vízeséseket, hogy először egy nagyobb,
később egy kisebb hajóra szálltunk, végül pedig egy erdei séta keretében értük
el az utolsó, legkisebb tengerszemet.
Egész napos kirándulás keretében bejártuk Salzburg nevezetességeit, az erődöt, a játékmúzeumot, Mozart utcáját
és a dómot is. Útközben megálltunk a
vizes csodáiról híres Hellbrunni kastélynál. Éppen eleredt az eső, így azt sem
tudtuk, hogy merről érkezik ránk az a
sok víz. Az utolsó kirándulásunkon
drótkötélpályás felvonóval utazva értük
el Európa egyik legnagyobb jégbarlangját. Lenyűgöző élmény volt számunkra.
A tábor azonban nemcsak a kirándulásokról szólt. Nagy hangsúlyt kapott
a nyelvgyakorlás is. Gyermekeinknek
délutánonként osztrák tanárok tartottak
nyelvórákat Bad Ischl egyik modern iskolájában. Mindeközben adódott lehetőség a patinás császárváros felfedezésére is.
Felejthetetlen napokat töltöttünk
együtt Ausztriában. Reményeink szerint
jövőre folytatás következik.

Csalogányos focitábor Tiszaújvárosba
A Csalogány EGYMI focicsapata
immáron hetedik alkalommal kapott meghívást a Magyar Labdarúgó Szövetség-Grassroots program és a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség közös szervezésében az
értelmileg akadályozott sportolók
számára megrendezett három napos focitáborba június 25-27-ig.
Hét sportoló és három felkészítő edző,
pedagógus vett részt ezen a focigálán.
Ez a tábor méltó lezárása volt az egész
tanévet jellemző kemény munkának.
Sportolóinknak lehetősége nyílt ebben
a 3 napban közös edzéseken részt venni az „ellenfél” csapattagjaival, edzőivel,
mely egy igazi bajnoksággal zárul. A
közös edzéseken kívül a felkészítőknek
lehetőségük nyílt a kollégákkal a tapasztalatcserére és megbeszéléseke is.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A táborban a sporton kívül lehetőségünk volt közös fürdőzésre is a városi
termálstrandon. Nagyon jól éreztük
magunkat a táborban sok élménnyel
és hasznos tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza.
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Ezúton is szeretnénk megköszönni
a meghívást az MLSZ–Grassroots
programjának és az MSOSZ-nek, valamint a tankerületünknek, hogy lehetővé tette számunkra ezt a felejthetetlen tábori élményt.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Szigetközi tábor

Vándortábor a Mátrában

A turistaút a Mátra hegygerincén
vezetett végig kelet-nyugati irányban,
közben gyönyörködhettünk a kilátásban, ami elénk tárult néha a fák
lombjai közül. Végül az Ilona-völgyön át jutottunk el szálláshelyünkre.
Harmadnapon
egy
retromotorkiállítást néztünk meg Parádon.
Ezután Magyarország legmagasabban
fekvő vízesésénél fotózkodtunk, majd
útunk tovább vitt következő szállásunkra, a Nagybükkfai-tisztásra. Egy
nomád sátortáborban élveztük az erdei
éjszakát vezetékes víz és áram nélkül.
Negyedik napon, felvérteztük magunkat, hogy megmásszuk hazánk
legmagasabb pontját, a Kékestetőt.
Egy nagyon megerőltető túraútvonalon, majd nehéz időjárási körülmények között érkeztünk Galyatetőre. Este egy kiváló csillagászati
előadást és bemutatót élvezhettünk.
Az ötödik napunk a pihenésről
szólt, hogy kissé felfrissítsük magunkat. Ezen a napon csapatvetélkedőt
rendeztünk, a szálláshely környékén

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

több ponton is. Felmásztunk a Péterhegyese-kilátóba, ahol szemünket
végigvezethettük, hogy az elmúlt napokban merre is jártunk pontosan.
Hatodik
napunk
tábora
Fenyvespusztán volt, hasonló nomád
körülmények között, mint a harmadik napon. Az út során betértünk
Mátraszentlászlóra, Mátraszentivánra,
és így haladtunk tovább egészen az
Ágasvári Turistaházhoz, ahol elfogyasztottuk ebédünket. Végig fenyőerdőkön haladtunk, melyek árnyékot
adtak nekünk a nagy melegben, míg
meg nem érkeztünk. Este erdei iskolai foglalkozáson vettünk részt. Megtartottuk az utolsó csapatvetélkedőt.
Ajándékokkal értékeltük, jutalmaztuk
az egész hetet.
Utolsó napunkon megnéztük a Dr.
Tuzson János Arborétumot, majd
folytattuk utunkat a vasútállomásra,
ahol felszállva a vonatra, nekivágtunk a vonatozásnak Budapestre.
Megfogadtuk jövőre újra találkozunk!
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A Dr. Béres József Általános Iskola idén hetedik alkalommal szervezte meg Szigetközi vízitúra táborát július első hetében, ahol ismét
felejthetetlen élményekben volt része a hetven résztvevőnek.
Évről évre egyre többen csatlakoznak a csapathoz, de sokan évek óta
velünk táboroznak. A vadregényes
ártéri erdőkben kanyargó Duna mellékágakban lévő folyólabirintus mindenkit rabul ejt, a szűk csatornák, a
csodálatos vízi világ lenyűgöző szépsége visszatérésre készteti a látogatókat.
A tábor nem csak a táj szépsége miatt
lett vonzó, hanem a nagyon jó társaság
miatt is. Az evezés után az esték sportolással teltek el: pingpong, röplabda,
méta, frizbi játék, igazi csapatépítő tréningnek is beillettek. A jó humorú és
kedélyű társaság az esti beszélgetéseket
a tábortűznél is folytatta, ahol Rózsa
Laci bácsi gitár kísérete mellett időnként dalra fakadt a társaság.

Egyetlen probléma volt, hogy a hat
nap nagyon gyorsan eltelt, hiszen szívesen maradtunk volna még. Az utolsó
búcsú estét emlékezetessé tette Balogh
Laci bácsi, aki rögtönzött táncházat varázsolt a társaságnak, miközben kisütöttük a 85 darab lángost, megettük a 33
kiló dinnyét és felköszöntöttük a három
születésnaposunkat 7 torta kíséretében. Az éjszakába nyúló közös zenélés,
éneklés, táncolás felvidította a kemping
életét, néhányan átvirrasztva az éjszakát,
reggelig beszélgettek, minden pillanatát
kihasználva a tábor utolsó perceinek.
Nagyszerű élmény volt minden
résztvevőnek a szigetközi tábor, és
örömmel tölt el, hogy sokan jövőre is
velünk tartanak majd!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Vakáció a Bakonyban

Az előző tanévet egy nagyszerű német nemzetiségi táborral
zárták a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola diákjai május
végén. A nyári szünet első hetében viszont újra együtt volt a kis
csapat, amely kibővülve felsős
tanulókkal egyhetes nyári táborba indult a Bakonyba. A táborról
Anikó és Edit néni beszámolóját
olvashatják.
Június közepén útra kerekedtünk,
hogy felfedezzük egy szeletét a Bakonynak – egy természetszerető és
egy kicsit erdész – vadász „szemüvegen” keresztül.
Szálláshelyünk Bakonybél közelében helyezkedett el. Utunk során
megálltunk és sétát tettünk Zircen,
ahol az impozáns zirci ciszterci
apátságot tekintettük meg. Ezt követően izgatottan folytatódott az
utazás, alig várták már a gyerekek a
megérkezést, a táborhely birtokbavételét és az elhelyezkedést.
A táborhoz tartozó hatalmas parkban bőven volt lehetőség a kötetlen
játékra, focizásra. Heti programunk
összeállításában törekedtünk, hogy
mindig változatos elfoglaltságokat
szervezzünk a gyerekeknek. Erdészeti bemutatót tartottak nekünk
házigazdáink, vadnyomokat követve szarvas, muflon és őz trófeákat
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kerestünk a parkban. Vadászkutyát
is láthattunk „munka” közben, jelenléte színesítette a délelőttöt.
Délután vadlesre indultunk a közeli tanösvényen, este pedig bátorságpróbán vettünk részt. A legbátrabbak még egy elejtett vaddisznót
is megnézhettek. A sötétben távcsővel szemlélhettük a csillagokat,
a Holdat. Számtalan szarvasbogarat
láttunk és szentjánosbogarak lámpásként kísérték utunkat.
Kézműves foglalkozásaink alkalmával lehetőség nyílt szép bőrkarkötőt készítésére. Egy másik
alkalommal pedig csuhé virágokat
kötöttek a szorgos kezek. Ilyen
kézügyességet fejlesztő foglalkozásokon ritkán tudunk részt venni a tanév során. Itt nem csak
volt alkalmunk megismerni ezeket
a természetes anyagokat, hanem
gyakorlatot is szerezhettünk a megmunkálásukban. Sokan készítettek
ajándékot az itthon maradt testvéreknek, szülőknek.
Egy alkalommal kirándulást tettünk a gumikerekű kisvonattal Bakonybélbe, ahol megnéztük a Bakonyi erdők házát, majd játszottunk a
Gerence-patak partján.
A tábori programok közül nem
maradhatott ki a közös bográcsozás és szalonnasütés sem, és hogy
a gasztronómiánál maradjak, meg-
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említeném, hogy kemencében sült
kenyérlángost is készítettünk, mindenki a saját ízlésének megfelelő
feltéttel. Szintén elengedhetetlen
program volt a számháborúzás,
melyre mindig izgalommal és új
taktikával készülnek a csapatok. A
jóleső kellemes játék után mindig
volt még kedvünk a közös énekléshez is.
Jó időnk volt ezen a héten. Hamar
elszaladtak az itt töltött napok. Fájó
szívvel búcsúztunk a tábortól, de a
hazafelé vezető út is tartogatott látnivalókat. Bakonybélben a bencés
monostort láthattuk, finom lekvárokat, mézet, csokit vásároltunk,
majd Zircen a Bakonyi természettudományi Múzeumban gyarapítottuk
tudásunkat. Csodás ásványkiállítást,
mamutcsontvázat és itt élő emlősökből, madarakból álló színes kiállítást nézhettünk meg.
Késő délután érkeztünk vissza Békásmegyerre az iskolához sok élménnyel gyarapodva. Akadt bőven
mesélnivaló az élmény dús táborozásról. Még sok-sok látnivaló és a
házigazdáink vendégszeretete vis�szavár bennünket.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Élménybeszámoló az ESN-táborról

Tizenkét tagország, más-más
anyanyelvek, különböző kultúrák
– az Európai Iskolai Szövetség,
az ESN (European School Network) ezen a nyáron is összehozott minket, külföldi és magyar
diákokat, olyanokat, akik szívesen fejlesztik az angol nyelvtudásukat. Az ESN táborról Szente
Nóra, a Babits Mihály Gimnázium 10.c osztályos tanulója írt élménybeszámolót.
Többek közt holland, francia, török,
portugál és olasz cserediákok érkeztek
hozzánk a nyáron az ESN-program
keretein belül, összesen tizenhatan,
hogy együtt tapasztaljuk meg, milyen
az önkéntes segítő munka.
A szociális projekt bázisa az újpesti
önkormányzat napközis gyermektábora volt, de kisebb csapatokban részt vettünk olyan szervezetek
munkájában is, mint például a Református Szeretetszolgálat. Dobozoltunk, kerítést festettünk, kertészkedtünk vagy dalokat tanítottunk
kisebb gyerekek. Jártunk egy újpesti
szeretetotthonban is, ahol angolul
énekeltünk az időseknek Beatles- és
ABBA-dalokat.
Persze, jutott időnk kikapcsolódni
is: Egyik délután a CyberJump-ba
mentünk, amitől az én diákom nagyon félt már előre. Ennek oka az
volt, hogy nem tudott szaltózni, és
attól tartott, ő lesz az egyetlen ilyen.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Fonyódligeti tábor
a Csalogány EGYMI
szervezésében

Pedig, mint kiderült, a majdnem 40
fős csapatban csak egy-két diák volt,
aki tudott. Természetesen megmutattuk a külföldi vendégeinknek a Libegőt, az Állatkertet és az ismertebb
látnivalókat Budapesten, de kóstoltattunk velük magyar édességeket,
mint például a Túró Rudit. Legnagyobb meglepetésünkre ők annyira
nem voltak oda érte, mint amennyire
mi, magyarok.
Az együtt töltött idő alatt a sok
vicces félreértés mellett igazán tartalmas beszélgetésekre is sor került,
egy-egy vonatút alatt. A sulis menzás ebédeket idéző Bródy-s koszt és
a „Mekis” vacsorák után pénteken
mindenki ehetett, amit igazán szeretett: az utolsó munkás hétköznapot
és az egész tartalmas hetet egy közös vacsorával zártuk. Kaptunk oklevelet és búcsúajándékot is a szervezőktől.
Másnap a reptéren a cserediákommal mind a ketten szomorúak voltunk, hiszen nagyon jó barátság alakult ki kettőnk között. Számára ez
volt az első ESN- tábor, mint ahogy
számomra is. Úgy gondolom, mindkettőnknek felejthetetlen marad ez
az egy hét.
Szeretnénk megköszönni Wiedemann Krisztina és Balázs-Szakmári
Csilla tanárnőknek, hogy segítették,
hogy létrejöhessenek ezek a találkozások és programok.
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Hagyományainkhoz híven, ezen
a nyáron is megrendeztük nyári táborunkat, július 7-14 és július 14-21
között, ezzel is segítve a szülőkre
nehezedő nyári terheket, melyet a
fogyatékossággal élő gyerekek szabadidejének tartalmas megszervezése jelent.
Ez iskolánkban fontos feladat hiszen
sok szülő anyagilag sem engedheti
meg magának a nyári táborok megfizetését, illetve sok helyen szakértelem
és ismeret hiányában nem vállalják
ezeket a gyerekeket. Felejthetetlen napokat töltöttünk el a Balaton parton.
Sokat fürödtünk a Balatonban. A délutáni órákban sétáltunk, kirándultunk.
Minden nap élvezhettük a közös játékokat. Hajózni is elvittük a ránk bízott
gyermekeket. Élményekkel gazdagon
tértünk haza.

Köszönjük a francia segítők, a Reménysugár Alapítvány és a Máltai
Szeretetszolgálat segítségét táborunk
megvalósulásában. Köszönjük a Tankerület, és igazgató asszonyunk Dr.
Kántor Gézáné támogatását, aki személyes jelenlétével is erősítette csapatunk munkáját. Nagyon nagy köszönet a kollégák áldozatos munkájáért
is. Reméljük, következő nyáron újra
folytathatjuk ezt a szép hagyományt.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Ancient Roman Summer Camp

Az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola idén nyáron is nyelvi táborba invitálta a 4. és 5. osztályos diákjait. Augusztus 13-17-ig
nem más volt a téma, mint az
ókori rómaiak.
Ha már aquincumosok vagyunk,
és egy hajdani római légió romjai között élünk, illett részletesen
megismerkedni a római emberek
mindennapjaival is. Az idővonalon
évezredeket utaztunk vissza gondolatban, hogy a történelem fontosabb
eseményeit bejelöljük, hogy érzékelni tudjuk a történelmi korok távolságát, és be tudjuk tájolni a Római
Birodalom idejét.
Nagy élmény volt átkompolni a
Dunán, és Dunakeszin megtekinteni
egy lakóház kertjében és pincéjében
feltárt római kori erőd maradványit.
Egy izgalmas előadást hallgattunk
meg a rómaiak életéről, a harcokról, a fegyverekről és a gályákról. Ez
utóbbi haditengerészeti eszközt volt
is alkalmunk kipróbálni a Dunán.
Bizony mondom, az aquincumosok
tán még a római kori evezősökkel is
versenyre kellhettek volna a Szürkősziget megkerülésében!
Táborhelyünk, a Regatta Szabadidőközpont, közvetlenül a folyó
partján volt, ahol a kecskék és a kisTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

cicák simogatásával egyszerűen nem
tudtunk betelni. Minden nap, nagyon
hangulatos környezetben, a Dunára
néző teraszon fogyaszthattuk el reggelinket, ebédünket és vacsoránkat.
A terepi séta alkalmával vezetőnktől megtudtuk azt is, hogy őzek és
szarvasok is élnek a Szentendrei-szigeten. A nagy kánikulának és a Duna
alacsony vízszintjének köszönhetően alkalmunk volt megfürdeni a folyóban, a horányi szabad strandon.
Szigetmonostoron, pár száz méterre
egy a rómaiak és a barbárok közötti
összecsapás helyszínétől, mi is csatáztunk és védtük „a nagy, kék vödröt”. Persze a mi számháborúnkban
szerencsére senki sem sérült meg.
Majd a híres gladiátorharcban bátorságukról adhattak tanúbizonyságot a
diákok.
Ízletes gyümölcssalátát készítettünk, és eredeti recept alapján bedagasztottunk egy lepényt. Vitathatatlan, hogy a tábor egyik fénypontja a
szabadtűzön és tárcsán sütött római
„kenyér” volt.
Miután megismerkedtünk a korabeli ruházattal, megtartottuk a tóga
divatbemutatót. Kézműves foglalkozások alkalmával készítettünk barátság karkötőt fonalból, aquincum
pénzérmét tejfölös pohár tetejéből,
könyvjelzőt gyöngyből és huzalból,

- 15 -

malomjátékot filcből és dunai kavicsokból valamint mozaikkal díszítettük fel tükrünket.
A hét folyamán tanult szavakból
„felépítettük” Hadriánus falát; megismerkedtünk a római kori pénzérmékkel; latin-angol szószedet segítségével megpróbáltunk latinul
kommunikálni; tanulmányoztuk a
római utakat, vízvezetékeket, lakások
fűtőrendszerét, és nyomába eredtünk
a Seuzo kincsnek is; nyelvtörőkkel és
találós kérdésekkel éleztük elménket.
A rómaiakról szóló dalocskákkal éltettük a római kor vívmányait, és a
dalokon keresztül rácsodálkoztunk,
hogy mennyi mindent köszönhetünk
a rómaiaknak.
A tábor másik fénypontja az utolsó
esti tábortűz volt, ahol közeledve a
tábor végéhez, már nem egy ókori,
hanem egy legújabb kori finomsággal örvendeztettük meg magunkat.
Pillecukrot olvasztottunk, és keksz
közé tettük, valamint a héten tanult
dalokat énekeltük Péter bácsi jóvoltából, gitárkísérettel.
Az angol nyelvi táborok lehetővé
teszik, hogy a diákok ráhangolódjanak a következő tanévre. Kötetlenebb formában játékos és izgalmas
feladatokkal kiváló alkalom volt a
negyedikeseknek, hogy bepillantást
nyerjenek az ókori történelembe; az
ötödikeseknek pedig, hogy átismételjék a már megtanultakat.

A tábort megszervezte és a foglalkozások témáit összeállította Ráczné
Schanda Katalin. A foglalkozások
témáit kitalálta, összeállította és levezette Brassói Annamária, Kupper
Anna, Nagy Beáta és Demeter Péter.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Hol volt, hol nem volt mese folytatása Felsőtárkányban

Ismét eltelt egy év és elérkezett a várva várt találkozás a
csíkszentgyörgyi csapattal. Az
év folyamán több levél és üzenet
váltásával űztük el a hosszú szürke hétköznapok „gyötrelmeit”.
Újpest Önkormányzata ismét lehetővé tette, hogy a legjobb tanulók iskolánként két fő, részt vehessenek egy hetes nyaraláson a
csíkszentgyörgyi gyerekekkel az
erdő közepén, gyönyörű környezetben, Felsőtárkányon.
A budapesti gyerekcsapattal augusztus 12-én 16 órakor várakoztunk az
indulásra az István téren, miközben
a Csíkszentgyörgyről érkező 45 diák
és 5 tanáruk sok-sok kilométert hagytak már maguk mögött közelítve a
felsőtárkányi táborhoz.
A buszra szállva, gyorsan megkezdődtek az ismerkedések. Hamar eltelt
az a néhány óra és már meg is érkeztünk a táborba, ahol már vártak bennünket a csíki gyerekek.
A szállás elfoglalása adta a következő
ismerkedési lehetőséget, mert a szobák három ágyasak voltak, mi pedig
kettesével jöttük az egyes iskolákból.
Nagyon hamar sikerült megoldani a
problémát, mert mindenki együttműködő volt és mehettünk is vacsorázni.
Vacsora után meglepetéssel készültek
tanáraink, mert egy hatalmas tábortűz
mellett ismerkedhettünk meg egymással. Közös énekléssel, bemutatTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kozással, máris remek lett a hangulat.
Másnap délelőtt kézműves foglalkozásra került sor. Zsuzsa néni
Csíkszentgyörgyről sok-sok alapanyagot hozott magával, és csodaszép faborítású jegyzetfüzeteket festhettünk.
Mindenki betekintést kapott a pingálás művészetébe. Néma csendben
dolgoztunk, annyira élveztük ezt a
páratlan lehetőséget. Közben elindult
a métaverseny is a csapatok között,
melyet Levente bácsi útmutatója után
nagyon lelkesen űzött mindenki.
Ebéd után lesétáltunk a község központjába, ahol várt bennünket a kisvonat. Végállomástól végállomásig
utaztunk, majd az erdőben egy másfél
kilométeres túrát tettünk, megismerkedve a Bükk állat- és növényvilágával, valamint földtanával.
Hazafelé az 5 km-es távon jól elfáradtunk, mert gyalog tettük meg a
táborba vezető utat. Megéheztünk
valamennyien, de bőséges és finom
vacsorával várt minket a szakács néni.
Reggel buszba szálltunk, hiszen egy
izgalmas budapesti program várt ránk.
Először Újpestre mentünk a Kakukk
vendéglőbe, ahol finom ebéddel fogadtak minket, majd a Budai vár volt
a program. Siklóval mentünk fel a várba, majd a Mátyás templomot jártuk
be. A jól megérdemelt fagyinkat itt, a
Mátyás templom szomszédságában
fogyasztottuk el, ami nagyon jól esett
mindenkinek, mert igen meleg volt.
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Utunkat a Vigadó térre, a hajóállomásra a Várkertbazáron és a Lánchídon
keresztül tettük meg, közben megcsodálva a páratlan panorámát. Néhány
fotó elkészítésével örökítettük meg a
sok szép látványt és a gyülekező felhőket. Rövidesen hajóra szálltunk, éppen
jókor, mert lecsapott a vihar ránk. Ez
is nagy élmény volt, mert a Duna úgy
fodrozódott, mint a háborgó tenger a
villámok pedig cikáztak körbe-körbe.
A program lejártáig csitult az eső, így
gyorsan buszra szálltunk és visszagurultunk a táborba. Élményekkel teli
napot tudhattunk magunk mögött.
Következő reggelen, szerdán strandfelszereléssel nekiindulva levittek a
buszok bennünket Egerbe. A Bazilikában kezdtük az egri ismerkedést,
ahol Hajnalka és Hunor vezetésével a
csíki gyerekek két székely dalt énekeltek mindenki kedvére. A Bazilika után
a várba sétáltunk át. Itt várt bennünket Laci bácsi, aki rengeteg izgalmas
történettel színesítette a vár és Eger
bemutatását. Sajnos egy baleset és a
viharfelhők átírták a standprogramunkat és a jó kedvünket. Megvártuk
a vihar csendesedését és visszamentünk a táborba. Táborunkat sem kímélte a vihar, mert hatalmas tócsák,
letörött faágak tanúskodtak az itt
tomboló időjárásról.
Csütörtökön reggel Hortobágy felé
vettük az irányt. A csapat két csoportra oszlott. Az egyik csoport a halastavakhoz ment, majd itt kisvonatra
szálltunk, mely végig vezetett a halastavak mentén. Láttunk bivalyokat,
nagykócsagot, felmentünk a kilátóba,
végigjártuk a tanösvényt. A program
végén cseréltünk színhelyet és a mátai
méneshez buszoztunk. Lovas kocsikon hajtottunk ki a mezőre, itt csikósok bemutatóját csodálhattuk meg
először egy ötös hajtást, majd a lovak
fektetését nézhettük végig. Itt is láttunk bivalyokat, valamint racka juhokat és szürke marhákat. Fantasztikus
élmény volt ez a nap is, kellemesen
elfáradva érkeztünk vissza a táborba.
A következő oldalon folytatódik

Kattintson Facebook oldalunkra!

Hol volt, hol nem
volt mese folytatása
Felsőtárkányban

Babitsos gólyatábor Velencén

A Babits Mihály Gimnázium
120 Gólyája, 65 rendező diák és
10 tanár kelt útra augusztus végén, hogy egy felejthetetlen négy
napos velencei gólyatáborban legyen részük. Az élményekről Parádi Anna és Binder Luca írását
olvashatják.
Luca: Minden gólya nevében beszélhetek, ha azt mondom, hogy eddig a Gólyatábor szó annyi különféle
jelentéssel és elképzeléssel bírt ahányan vagyunk, ám a tábor végére ez
a szó mindenkinek ugyanazt jelentette: négy felejthetetlen nap, elképesztő
emberekkel, jobbnál jobb programokkal egy nagy összetartó közösségben.
Balázs: Az állomásra vezető úton
nem egy embert töltött el az a bizonyos pozitív előjelű izgalom, izgatottság mely azon nyomban megszűnt,
amikor elkezdtünk ismerkedni leendő
osztálytársainkkal, iskolástársainkkal.
Mindenki nyitott volt és közvetlen,
bármerre néztünk mindig megakadt a
szemünk egy mosolygó társunk arcán.
Luca: A rossz idő ellenére kivétel
nélkül jól éreztük magunkat a tábornyitáson és az első ismerkedős
programokon, melyet az esti kaszinó koronázott meg. Másnap reggel,
amikor megszólalt az a bizonyos
zene, aminek fülbemászó dallamát
Tel: 437-8652
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az évek múlása sem fogja kikoptatni
emlékezetünkből, a tábor nagy része
kipattant az ágyából és futott a placcra, ahol minden reggelünk tánccal és
tornával kezdődött.
Balázs: Programokból egyik nap
sem szűkölködtünk, nem költői túlzás, hogy egy unalmas percünk sem
akadt. A vidám hangulatú osztályfoglalkozásokon kívül minden programon a színek szerinti csapatainkkal vettünk részt, mely kis csapatok
a tábor végére szinte kis családokká
alakultak. Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a tábor leghangulatosabb és
mindenki által kedvelt része a sportpályán folytatott nagy pár váltogatós
körtánc volt, mely szintén lehetőséget kínált sok-sok kis, 10 másodperces ismerkedésre.
Luca: Maga a tábor vetélkedők
köré szerveződött a Verdák című
film tematikája alapján. A csapatfeladatok fő célja nem az első hely,
hanem egymás bizalmának és baráti szeretetének megnyerése volt. És
ilyen értelemben mindenki egy első
díjjal gazdagodott. A végtelenségig
sorolhatnánk mennyi, és milyen új
élményekkel gyarapodtunk ez alatt a
pár nap alatt, de sajnos, ahogy szerdán a gólyatábornak, most ennek a
kis élménybeszámolónak is vége.
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Nagyon gyorsan elszállt ez az egy
hét. Az utolsó programra, Egerszalókra utaztunk és megcsodálhattuk a
szinte egyedülálló sódombot. Természetesen az élményfürdő feledtette
velünk, hogy Egerben nem sikerült
strandolnunk, kiélvezhettük a pancsolás minden izgalmát és lehetőségét.
Volt csúszda, dzsakuzzi, mindenféle
élményfürdő. Fantasztikus nap volt.
Este meglepetésünkre ajándékokat
is kaptunk, mert tanáraink értékelték
a hét történéseit; szobaszemlét, métaversenyt, kézműves foglalkozáson
nyújtott precizitásunkat, segítőkészséget és még sok egyebet. A még nagyobb meglepi az volt, hogy három
táborlakónak szülinapja volt és erre
az alkalomra tanáraink pizzát rendeltek nekünk, mely a szülinapi tortával
vetekedett. Szuperül sikerült ez a nap
is és az egész hét.
Szombat reggel szinte mindenki felkelt, hogy elbúcsúztassuk barátainkat, hiszen a csíki csoport reggel fél
hatkor indult neki a hosszú útnak. A
búcsú után volt még egy kicsi időnk
a pihenésre, de ezt követően rendet
raktunk, reggeliztünk és vártuk a buszunkat.
Telis-tele élményekkel érkeztünk
haza. Remélem, hogy a sok telefonszám, email csere lehetővé teszi, hogy
találkozhassak még új barátaimmal.
Köszönöm ezt a csodaszép emléket

Kattintson Facebook oldalunkra!

Ízelítő a Homoktövis
nyári táboraiból

Megérkeztek a Kerékbe a gólyák

Az iskolaváltás, az általános iskolából a középiskolába kerülés
nagy változást jelent a tanulóknak,
ezért a Kerék Általános Iskola és
Gimnázium Diákönkormányzata
leendő elsősei részére minden évben gólyatábort szervez.
A kétnapos tábor kiemelt célja, hogy
a 9. osztályos tanulók tanévkezdés
előtt megismerkedjenek egymással,
új osztályfőnökükkel, a felsőbb éves
diáktársaikkal, az iskola hagyományaival, szokásaival, így szeptember 1-jén
nem idegenként ülnek egymás mellett
az iskolapadban, kevésbé érzik torokszorítónak az első napokat, heteket.
A gólyatábor szervezése gondos
előkészítő munkát igényel, amit már
az előző tanítási ciklus végén elkezd
a diákönkormányzat erre kijelölt
csapata. A tanév végén megalakuló
szervezőbizottság a magasabb évfolyam tanulóiból és a két leendő osztályfőnökből áll össze. Az 5-6 főből
álló csapat feladata, hogy előkészítse,
megszervezze és lebonyolítsa a kétnapos tábor programsorozatát. A
helyszín és az időpont kiválasztása
nagyon fontos feladat.
Az idén Gizella királynő városára,
Veszprémre esett a választás, ahol
nemcsak csapatépítő játékokat kínálhattunk a diákoknak, hanem gazdag
kulturális programokat is. Évről évre
egyre több diák él a lehetőséggel,
Tel: 437-8652
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hogy az iskola falain kívül találkozzon először leendő osztálytársaival.
Ez most sem volt másképp, 45 gólyával találkoztunk augusztus 29-én
reggel a pályaudvaron. Mire a két
osztályfőnök, Boczán Csilla (9.b) és
Papavasziliu Gabriella (9.a) tanárnők
vonatra terelték osztályukat, már
nyoma sem volt a kezdeti megilletődésnek, felszabadult beszélgetés mutatta, hogy nem lesz itt semmi baj, jó
kis csapat jött az idén is össze. Ebben aztán nem is csalódtunk.
A gólyatábor sikerének kulcsa, hogy
az indulástól az érkezésig minden
percet pontosan megtervezünk, a
gólyák és osztályfőnökeik idejét értelmes, kreatív és csapatépítő programokkal töltjük meg. A feladatok nagyon színesek, változatosak voltak:
sportjátékok, játékos fejtörők, csapatépítő feladatok, kirándulás, közös
főzés, éjszakai rém-túra, tánctanulás,
dramatikus játékok, filmvetítés és
karaoké szerepelnek minden évben
a kínálatunkban. Eddigi tapasztalataink szerint a Gólyatáborban szerzett
közösségi élmények nagyon jó hatással vannak az alakulóban lévő osztályközösségekre. Diákjaink elmondása szerint évekre szóló barátságok
kezdődnek az együtt töltött első néhány nap alatt. Ekkor még nem számít a teljesítmény, csupán az érdemjegyek nélküli közösségi élmények.
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A Homoktövis Általános Iskolában minden nyáron sok tábort
szerveznek a diákoknak. Idén hét
tematikus vagy osztálytáborban lehettek kötetlenül együtt tanáraink
és a gyerekek. Ezen táborok egyike volt a gárdonyi tábor, amelyről
Roskovenszki Zita osztályfőnök,
történelem szakos tanárnő írását
olvashatják.
A Homoktövis Általános Iskola 7.b
osztálya 2018 júliusában 6 feledhetetlen napot töltött Gárdonyban, a Velencei-tó partján.
Izgalmas, igazi nyári élményekben
volt részünk. Holdfényes esti bringatúra Velencére, rejtvényekkel teli
szabadulószoba, sárkányhajózás, a tó
körbe kerékpározása, „hadakozás” a
gárdonyi rönkvárban, sok-sok fürdés,
andalgás a tóparton, tánc, éneklés és
romantikus naplemente.

Ellátogattunk a pákozdi Katonai
Emlékhelyre, és megnéztük a világ
legnagyobb huszár szobrát is.
Apró örömök tették teljessé napjainkat: vízisiklók és hattyúk, pingpongozás és tollaslabdázás, hamburger
és palacsinta, kártyapartik és foci,
melegszendvics és bundáskenyér, és
nagy beszélgetések.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Szaktábori költészet

Emlékek. Apró foszlányok, amik, ha
nem ápolod őket egy pillanat alatt a
semmibe vesznek. De óvatosnak is kell
lenned ugyanakkor, hiszen ha túl sokat
törődsz valamelyikkel, a rabja leszel, és
nem fog hagyni majd szabadulni, álmatlan éjszakákat hoz rád, és ami a legros�szabb, életed végéig kísérteni fog. Talán,
most mindenki rab lett a szaktábor börtönében. Így gondolkodsz, egészen addig, amíg megkérdezik tőled:
- Milyen volt a szaktábor? – mire te
csak egy fél mosollyal válaszolsz. Eláraszt milliónyi emlék szilánkja, ami
felvágja lényed sebeit, mindössze egy
vérző pontot hagyva szíved helyén.
- Jó – suttogod a semmibe meredve.
Nem ismersz több szót, amivel le lehetne írni az érzések színes skáláját, melyek
a mélyből, mint egy vulkán, törnek fel
és hozzák a felszínre lényed legforróbb
porcikáit, amiket csak a táborban ismertél meg.
- Jó? – a veled szemben álló csak nevet. – Akkor nem hagytam ki túlontúl
sok mindent. Ő nem érti. Ő nem volt
ott. Nem élte át.
- De mégis, mit csináltatok? – tovább
erőlteti a friss foszlányok szaggatását.
- Játszottunk. – suttogod, silányan,
mintha mindez csak egy könnyed kérdés lenne.
- Igen… – várja a folytatást, mire te
megadod magad, és mint hatalmas tenger az ártatlan szárazföldet, öntenek el
az érzések.
Tel: 437-8652
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- Volt sport – suttogod. Újabb emlékek szilánkjai vésik magukat beléd. Már
tudod, hogy a rabja vagy mindennek.
- Sport, mindenhol van! – kacag a
szemben álló értetlen ember, mire te
megcsóválod a fejed, ám ő folytatja.
– Lemész a parkba, focizhatsz. Van
röpihálód is, kosárlabdád, tollas ütőd
meg ilyenek. Ettől még nem lesz jó.
- Nem igaz! – már te is nevetsz az
aprócska élményeken, amik oly hatalmassá teszik az emléket. A milliónyi
vízcseppre, ami tengert formál. Egy
hűsítő tengert, az emlékek tengerét,
amelyben bármilyen, szomorú napon
úszni tudsz. Eszedbe jut a gólotok, a
torkokból feltörő üvöltés, és úgy érzed,
el kell mondanod, ám mégsem tudod
szavakba önteni mindezt. – Nem volt
százezer ember, mint a Bernabéu-ban
– megrázod a fejed – Milyen gyenge
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kísérlet is ez az emlék szavakba foglalására! – de TI ott voltatok. Nem volt
vörösen lángoló görögtűz, ám nekem
elég volt a szívünkből jövő láng.
- Ugyan ember! – már röhög rajtam.
– Ez túlzás!
- Túlzás? – kínodban te is kacagsz
egyet. – Túlzás lenne kétszáz ember
énekének a szépsége? A ropogó tábortűz és a gitárok lágy trillája? Túlzás
lenne a Velencei-tó hűsítő vize a nyári
forróságban? Túlzásnak érzed ezt?
- Őszintén, igen! – és megfordul, elmegy tőled.
Egy pillanatra úgy érzed, mintha az
emlékeiddel sétálna el. Nem akarod elveszteni őket. Bár minél inkább rájuk
gondolsz, annál jobban beljebb kerülsz a belőlük épült cellában, és csak
úgy szabadulhatnál, ha újabb emlékeket szereznél máshol. De hogyan? Hiszen folyamatosan attól rettegsz, hogy
ennél már nincsen feljebb, mindent
megéltél abban a pár napban, és minden, ami ezután következik, csak egy
silány lenyomata lesz tábornak. Egyfajta ismétlés, ami részben hozná vissza a
fantasztikus élményt csakis.
Gyűlölni szeretnél, amiért ilyen mély
nyomot hagyott benned a tábor, ám
nem jut más szó az eszedbe, mindös�sze egyetlen röpke szócska csusszan a
nyelvedre, ami kikívánkozik, mindig,
amikor a táborra gondolsz:
- Köszönöm.
Írta: Csapó Krisztián, 11.d
Babits Mihály Gimnázium

Kattintson Facebook oldalunkra!

A szentendrei skanzenben táboroztunk

A Csalogány EGYMI értelmileg
akadályozott gyerekeknek és közösségi szolgálatukat végző gimnazista tanulóknak szerveztek integrált tábort a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba június 25-29.
között.
Ezt a tábort évek óta megszervezzük
a Csalogány EGYMI gyermekei számára, ahová gimnazista tanulókat hívunk meg segítőnek. A szervezésben
a múzeum néprajzos-múzeumpedagógus munkatársai, Hegyi Füstös Ilona
és Bardócz Tódor Enikő vettek részt,
a Csalogány EGYMI részéről pedig
gyógypedagógusként Onódi Ágnes.
A tábor elsődleges célja, hogy az iskolai
tanév végén kivigyük a gyerekeket a városi környezetből egy emberi léptékűbe,
ahol szabadon tudnak futkározni, játszani, alkotni és közvetlen tapasztalatokat
szerezni természetes környezetükről.
A táborban gyerekeink olyan gimnazista társakkal ismerkedhetnek meg,
akik kíváncsian fordulnak feléjük, akik
szeretnék megismerni az ő belső világukat. Célunk a korábbi évekhez hasonlóan továbbá az, hogy a sérültséggel
úgy találkozzanak a gimnazista tanulók,
hogy elsősorban ne a fogyatékosságukat, hanem kitárulkozásukat, nyitottságukat, játékosságukat lássák meg a gyerekeinkben, és ezen a szűrőn keresztül
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ismerkedjenek meg a sérültséggel.
Tíz csalogányos és tíz gimnazista diák
vett részt a napközis táborban, ami
minden nap 9 órától 15 óráig tartott.
Külön busszal utaztunk az iskolából
Szentendrére és vissza, amit a tankerület biztosított számunkra. Délelőtt
szervezett programok voltak, az ebéd
után szabad játékok.
A tábor indulása előtt a gimnazista
önkéntesek egynapos érzékenyítő programon vettek részt, ahol megismerkedhettek az értelmi sérültséggel, a sérültek
jellegzetességeivel, és megismerhették a
programban résztvevő gyerekeket.
A tábor első napján kialakultak a kisgyerek és gimnazista párok. Tervünk
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volt, hogy változtatunk a párok ös�szetételén a napok során, de a kialakult
kötődések miatt nem akartuk az első
szimpátia vezérelte választásokat megbontani. Különösen azért, mert a kapcsolatokban nemcsak segítő-segített
viszony bontakozott ki, hanem a kölcsönös baráti, partneri kapcsolat is. A
megtervezett napi programunk keretbe
foglalta az egész heti vidámságot, játékokat. Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából
Mátyás királyról szóló meséket választottunk a hét vezérfonalául. Minden
nap egy Mátyás királyos mesét mondtunk el, amelyet a meséhez illő helyszínen eljátszottunk, dramatizáltunk.
A falusi környezet ideális volt a mesék
világához: kovácsműhely, parasztudvar,
szegény leány háza, gazdag bíró udvara.
A játék után a mese jellegzetes tárgyát,
eszközét készítettük el: botot faragtunk, cipót sütöttünk, vajat köpültünk,
virágot kötöttünk, koronát festettünk.
Nagy öröm volt, hogy a gimnazisták
társként vettek részt a játékokban és a
kézműves foglalkozásokon. A délelőttök befejezéseként az önkéntesekkel
lezáró beszélgetést tartottunk, melynek
során élményeiket, kérdéseiket, vívódásaikat osztották meg velünk, vezetőkkel, mi pedig próbáltunk ezekre válaszokat adni. A beszélgetésekbe idővel
a csalogányos gyerekek, mint érintettek
is bekapcsolódtak, izgalmas témák merültek fel az ő jelenlétükben is.
A hét végére őszinte, közös nyelv
alakult ki a két csapat között, szép élmények, megható kötődések születtek
az általános iskolások és a gimnazisták
között. A hét során megfogalmazódott
a fiatalokban, hogy milyen érzéseket
váltott ki bennük a fogyatékossággal
való találkozás. Ki mit visz magával az
eltelt hétből. Reméljük, hogy nem sajnálattal, vagy elutasítóan fognak a sérült emberre tekinteni a jövőben. A mi
kisgyerekeinknek is szép élmény volt a
skanzenes hét, elfogadást, befogadást
érezhettek, ami erőt adhat számukra és
bizalmat ahhoz, hogy bátran lépjenek
ki az iskola falai közül máskor is.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Velencei nyári tábor

Július elsején izgatott gyereksereg gyülekezett az István téren hatalmas csomagokkal, hogy megkezdődjön a Lázár Ervin Általános
Iskola diákjainak egyhetes nyári
tábora a Velencei-tónál.
A névsorolvasás után a gyerekek érzékeny búcsút vettek szüleiktől, bepakoltak a buszokba és egy-egy ismerőshöz csatlakozva elhelyezkedtek a
buszokon, majd végre elindult a menet
a táborba. Éppen ebédre érkezett meg
a csapat Velencére az Önkormányzat
Ifjúsági táborába. Étkezés után Csilla
néni a tábor vezetője bemutatta a pedagógusokat és elmondta a tábor szabályait. Ezt követően mindenki megkapta, hogy melyik faház lesz az övé,
kivel lesz egy szobában. Gyors elhelyezkedés után törölközővel, fürdőruhában, papucsban sorakozott a csapat,
és elindult száz gyermek a strandra. A
napok óta tartó kánikulában felmelegedett vízben nagyon jó volt lemosni
az út porát. Mindennapos program
volt a reggeli hétórás ébresztő, a szobaszemle, a reggeli és az esti tíz órás
takarodó. Az ébresztő és a lefekvés között minden nap sor került egy hos�szabb strandolásra, a tábor területén
sport-, sorverseny és számháború, illetve busszal megközelíthető programok keretén belül tölthették tartalmasan idejüket a gyerekek. Az első napon
a gyermekek kipróbálhatták, hogy az
aranyásók hogyan mosták az aranyat a
patakban, majd a velencei tavon evezve
megcsodálhatták a környéket a víz feTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

lől is. Másnap Dinnyés volt a buszok
végállomása, ahol az idén Guinness
rekordot elnyerő Várparkban tölthettünk mozgalmas órákat. Bár a rekkenő nyári nap megviselt mindenkit, a
csapatjáték és a Várpark története sok
gyermek szórakozását biztosította.
A következő nap programja Pákozd
volt. A Katonai Emlékparkban egy
rövid fegyveres kiképzés után a magyar katonaság történetén keresztül
Magyarország háborús múltjába kaptak bepillantást a gyerekek. Az 1848as szabadságharc kiállításán kézbe
vehették a harcok során használt fegyvereket, megtekinthették az életnagyságú bábukon a különböző rendfokozatok egyenruháit, illetve a történelmi
tankönyvekben megismert helyszínek
és személyek is megelevenedtek. Az
első világháborús 200 méter hosszú
lövészárokban
megtapasztalhatták
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a katonák életterének szűkösségét,
majd az emlékpark területén elhelyezett 1945-ös és 1956-os emlékművekhez kaptak egy kis történelmi hátteret.
Végül a Pákozd-Sukoró Arborétum
és Vadaspark állatai kínáltak élvezetes
programot a táborlakóknak. A Vadaspark szakvezetőjének felügyelete és
történetei mellett szinte természetes
környezetben csodálhattak meg több
állatot is a gyerekek. A csendes nyugodt, ligetes környezet pihentető kikapcsolódást nyújtott a táborlakóknak.
Utolsó nap a strandolás és pakolás közben izgatottan készülődtek a
táborlakók a tábortűzzel színesített
záróprogramra. Nagy sikert aratott a
KI MIT TUD?, amin több frissen alakult csoport is részt vett tánccal, énekkel, verssel. Minden műsorszámot hatalmas taps jutalmazott. Ezt követően
a tábori sport- és sorverseny, valamint
a szobaszemle értékelése következett,
amit gyönyörű tábortűz kísért.
Szombat reggel a szobák és a tábor
területének rendbe rakása közben a
búcsúzkodás, aláírások gyűjtése és
elérhetőségek cserélése után ismét a
buszoké volt a fő szerep. Újpestre
az István térre elfáradt, lebarnult,
élményekkel teli gyerekcsapat érkezett a várakozó szülőkhöz. Reméljük, hogy jövőre újabb száz újpesti
gyermek tölthet hasonlóan izgalmas
napokat az Újpesti Önkormányzat
segítségével!
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Károlyisok a természetjáró táborban

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 4. osztályos diákjai az idei évben Bernecebaráti településre látogattak
osztályfőnökük, Buday Vera tanítónő szervezésében. A táborról
Várhalmi Márta kísérőtanár írását
olvashatják.
A településválasztás azért is egyedi,
mert Bernecebaráti község Magyarország legészakibb települése, mely a
Börzsöny hegység és Ipoly folyó között helyezkedik el.
Szállásunk a Domszky Pál Erdei Iskola
és Matracszállás területén volt, mely remek kialakításával a gyerekek minden
igényének eleget tett. Nemcsak az infrastrukturális háttér, de kedves vendéglátóink, Pesek Gézáné, Bea néni,
Erika, Andi és Erzsi néni is minden
formában igyekeztek segítségünkre lenni. Mi is igyekeztünk mindezt
meghálálni. Igazi tábori hangulatot
varázsoltunk oda mind a magunk,
mind az Ő örömükre. Többük úgy
fogalmazott, hogy végre volt pezsgés
és szeretet a táborban. Ez azért is felemelő, mert így nemcsak számunkra
volt szívet melengető a helyiek kedvessége, de mi is adhattunk energiát,
jókedvet a hétköznapokra számukra.
Unatkozásra nemigen volt idő, hiszen a dombok lábainál álló épület
számos sportolási lehetőséget nyújt
az ottlévők számára. Lehetett pingpongozni, számháborúzni, sőt egy kis
csavart beiktatva még „rókavadászatban” és mókás sorversenyben is volt
Tel: 437-8652
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részük a gyerekeknek. Illetve nem
hagyhattuk ki az immár hagyományosnak tekinthető táborzáró KI MIT
TUD?-ot sem.
Ezek mellett több olyan foglalkozásban is volt részük táborosainknak,
mely által az erdők élővilágával ismerkedhettek meg. Pesek Géza erdész úr
több évtizede igyekszik szaktudásával
hozzájárulni az erdők élővilágának
megmentéséhez. Kitűnő ismerője a
kis- és nagyvadaknak. Maga is vadász,
és számos igazán érdekes története
van az erdő lakóiról. Felesége, Bea
néni is kitűnő ismerője az állatvilágnak, de tőle most az erdő „kincseiről”, a festőnövényekről hallhattunk,
illetve gyűjtésükkel mi magunk is
színezhettünk asztalterítőt és könyvjelzőket. Az ún. batikolási technikát
használtuk, és számos nagyon szép
alkotás került ki a kezeink közül.
Nemcsak ebben a kézügyességet
igénylő feladatban szorgoskodhattak gyerekeink, hanem egy budapesti
tűzzománckészítő mester, Csilla néni
segítségével kis nyakláncot is készíthettek az úgynevezett rekeszzománctechnikát alkalmazva.
Amikor éppen nem a táborhelyen
voltak elvégzendő feladatok, akkor
a falubejárás során, és egyben helyiekkel is beszélgetve műemléksorsok
kutatására is sor kerülhetett. Már
tudjuk, hogy a faluban található több
nevezetesség egyike az Árpád-kori
római katolikus templom, a Huszár
és a Szokolyi kastélyok. Nevezetes,
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híres emberek nyomára is lehet bukkanni a településen, hiszen Sisa Pista
betyár nevét nemcsak a helyi italkimérő egység, de egy erdei tanösvény is
hirdeti, illetve sírja a régi temetőben
is fellelhető. Külön érdekesség, hogy
a Budapesti Műszaki Egyetem néhány
éve ezen a településen is végez felújításokat, és ugyan néhány év még a mi
gyermekeinket elválasztja az egyetemi
évektől, de a tábor ideje alatt szerzett
parányi településföldrajzi ismeretek
később is szárba szökkenhetnek majd
az idők során.
Van a településnek egy tájháza is,
mely itt, a Palócföld határán élők
egykori hétköznapjaiba enged betekintést. A tájház udvarában helyi
mesteremberek hirdetik munkájukat,
így ezáltal megidézhető a régmúlt számos, és ma ismét gyakorlott mestersége. Mesterjegyes téglákat is láthattunk,
melyek szintén emlékei az egykori
téglavetőknek, téglaégetőknek.
Ottlétünk alatt megkóstolhattuk a
korábban sok családnak megélhetést
biztosító bogyós gyümölcsöket is,
többek között a mézédes málnát is
Erzsi néni kiskertjéből.
A falubejárás során elhaladtunk az
egykori pincesor mellett, hiszen a korábbi évtizedekben többen bortermelésből is éltek.
Külön érdekesség, hogy épp ottlétünk alatt volt az úgynevezett Virággal egy mosolyért nemzetközi kezdeményezés, melynek helyi programjába
mi is bekapcsolódhattunk Erika néni
jóvoltából. Miszerint a településen
virágcsokrokat lehetett keresni a virágkötők munkájának népszerűsítése
céljából. Sajnos nem jártunk a keresésben sikerrel, de izgalmas és újszerű eseménybe kaphattak betekintést
csemetéink.
Még egyszer köszönjük az itt élők
vendégszeretetét, a finom helyben
készült péksüteményeket, és mindazt a néprajzi, kulturális, történelmi,
földrajzi ismeretet, mellyel gazdagabbak lettünk hazánk e csodálatos
kis szegletében.
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Így nyaralt a Kerék

A vakáció kitörésével a legtöbb
szülő is majd kezét-lábát töri, hogy
szeretett gyermekének értelmes elfoglaltságot találjon a végeláthatatlan nyári napokra. Tervez, szervez,
sőt beszervez minden elérhető rokont, barátot, akik legalább néhány
napra, netalán egy hétre vállalnák a
felügyeletet. Aztán némi gyors fejszámolás után ott a felismerés, hogy
a szabad kapacitású rokonok száma
fogy, azonban a megoldatlan napok
száma szinte változatlan. Végső elkeseredésében ekkor jó néhány szülő kimondja a varázsszót: tábor!
Ám a Kerék Általános Iskola és
Gimnáziumba járó tanulók szüleinek
a tábor fogalma elsők között jut eszébe, mert velünk táborozni jó, ezt mindenki tudja. Ezt bizonyítják a számok
is. Az idén négy táborunkban több
mint 160 diákunk nyaralt velünk.
Kerékpárral a Balaton körül
Szinte még meg sem száradt a tinta
a bizonyítványokban, amikor Molnár
Ákos bácsi vezetésével útnak indult
20 sportos diákunk, hogy öt nap alatt
megkerülje a magyar tengert. A Balaton körüli bicikliút legrövidebb szakasza is 206 kilométer, de a túra könnyedén 250 kilométeresre is nyúlhat, ha a
Balaton-felvidék legszebb tájai is szerepelnek a programban. A két keréken átélt élményekhez hozzátartozik
a sátrazás, a bográcsozás, a strandolás,
a történelmi emlékek meglátogatása,
a naplementék romantikája, de a szúnyogokkal való harc megvívása is.
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A Temze partján és a Diadalív
árnyékában
Egy kicsit nagyobb költségvetésű a
négynapos londoni és háromnapos
párizsi élményt nyújtó táborunk. A
hét nap legfőbb célja a gyakorlatorientált, kreatív nyelvtanulás és nyelvhasználat, továbbá egy idegen ország
kultúrájának megismerése volt. A
tábort ebben az esetben is képzett
nyelvtanárok vezették. Andi néni és
Klári néni nemcsak a két város, hanem a tinédzser korú gyerekek kiváló
ismerője is, így a táborba jelentkező
tanulók több száz kilométerre otthonuktól sem nélkülözték a gondoskodást, törődést.
Angol nyelvi tábor a Balatonnál
Napsütés, hullámzó Balaton. S ha
mindehhez még angol nyelvleckéket
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is kapcsolunk, kész a balatonföldvári táborunk receptje. Harmadik
éve töretlen a népszerűsége, amit
bizonyít, hogy idén 33 tanuló jelentkezett a meghirdetett 30 helyre. Az
egyhetes tábort három magas szinten képzett nyelvtanárunk (Ani néni,
Rita néni és Viki néni) koordinálta. A
délelőtti és délutáni nyelvórák mellett bőven maradt idő hajókirándulásra, pancsolásra és közösségépítő
játékokra is.
Sóstói-tábor
Idén július 23. és 29. között élvezhettük a sóstói gyermektábor
egyedi, semmihez sem fogható hangulatát. Hosszú évek óta a kerekes
diákok alkotják a tábor legnépesebb
csoportját, nem volt ez másképp
idén sem, 69 gyerek és 5 pedagógus
nyaralt együtt egy hétig. A sokféle
játéklehetőség és kulturális program, a kézműves foglalkozások, az
ismerkedési lehetőségek vagy éppen a közös lazulás vonzó a 8 éves
kisiskolásnak és a 16 éves gimisnek
is. Az időjárás is remek volt, igazán
kellemes nyári meleg és strandidő
uralkodott, ezért a sóstói strand, a
Balaton örömeit is kiélvezhettük.
Nem csoda, hogy az utolsó este fellobbanó tábortűznél sokan, könnyeiket sem leplezve fogadták meg:
Sóstó visszavár, itt leszünk jövőre is!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Sóstó visszavár!
A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjai idén nyáron is
részt vettek a hosszú évtizedes hagyománnyal bíró sóstói táborozáson, amelyről Vecsei András tanár
úr számolt be.
Az utolsó előtti turnust választottuk, ez július végére esett. Több
mint negyven diákkal voltunk jelen,
ebből tíz már korábban végzett ifi,
akik az élmények gyűjtésén túl a
pedagógusoknak is segítettek. Az
időjárás többé-kevésbé kegyes volt
hozzánk, néhány nyári zápor ugyan
elért minket, ám a hőmérséklet szinte végig 30 fok felett maradt. A Balaton vize kiváló volt, így délelőtt
és délután is tudtunk fürödni. A
sportot előtérbe helyező intézmény
lévén minden nap több órát töltöttünk sportolással: az alsósok zsinórlabdáztak, a felsősök és az ifik magas
hőfokú röplabda és focimeccseket
játszottak egymással. Rossz időben
a benti termekben asztaliteniszezéssel és csocsóval ütöttük el az időt. A

vízben pedig „vízi-röplabdáztunk”.
Idén egy nyertes eszközpályázatnak köszönhetően még színesebbé
tudtuk tenni az ottlétünket: társasjátékokat és sporteszközöket vásároltunk, amelyekkel minden szabadidős igényt ki tudtunk elégíteni.
A tábor egyik csúcspontja a csütörtö-

ki nap volt, amikor is – az évek alatt
gyűjtött pénzből – levonatoztunk
Siófokra, és sétahajóztunk egy jót a
Balatonon. Nem akármilyen sétahajó volt: kalózhajó! A gyerekek, főleg
a kisebbek nagyon élvezték, a hajó
animátorai különböző játékokkal készültek: a gyerekek kincset kerestek,
kifestették magukat, „harcoltak” a
többi hajó ellen.
A tábori esték változatosak voltak,
a vezetés idén is kitett magáért: volt
karaoke est, ismerkedés, utcabál,
kvíz, sportvetélkedő. Ezen felül a
Medgyessy ifijei is készültek: szerda
délután „Egy perc és nyersz” játékokat készítettek a kicsiknek. A jól bevált naplementés esti fürdőzés sem
maradt el.
A tábor a megszokott módon zárult:
zászlólevonás majd tábortűz. A sóstói tábor jövőre ünnepli 60. születésnapját, ennek a kétharmadán a Medgyessy is részt vett, ennek tükrében
jövőre is szeretnénk egy nagyon jó
hete eltölteni ott, mint ismert:
Sóstó visszavár!

Nyári táborok a Csillaghegyi Általános Iskola tanulóinak

A Csillaghegyi Általános Iskola tanulói ezen a nyáron két turnusban nyaraltak a Balatonnál
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának gyermektáborában,
Siófok-Sóstón.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Somogyiné Gál Hajnalka tanárnő vezetésével július 16-22. között
„Mazsorett edzőtábor” került megrendezésre immár kilencedik alkalommal. Egy hét alatt két új koreográfiát tanultak a lányok, melyeket
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a táborzáró ünnepélyen boldogan
mutattak be. A napi kétszeri edzés
mellett maradt idejük még kirándulni Siófokra, és a jó időnek köszönhetően minden nap strandoltak is.
Az iskolai tábor július 23-29-ig tartott Paulikné Blaha Judit szervezésében. Közel ötven gyerek töltött
felejthetetlen napokat Sóstón. Tanáraik változatos programokkal kedveskedtek nekik. Kétszer kerékpártúrát tettek Siófokra, csónakáztak és
vízi bicikliztek a Balatonon, éjszakai
túrára mentek a környéken. Tortákkal ünnepelték a születésnaposokat
és megrendezték a saját „Kék Szalag” vitorlásversenyüket is saját készítésű hajóikkal.
Mindkét jól sikerült tábor után a
gyerekek ismét felejthetetlen élményekkel térhettek haza szeretteikhez.
Folytatás jövőre!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Szöszmötölő tábor a Csokonaiban

Idén 6. éve szervezték meg a
Szöszmötölő („Szöszi”) kreatív
tábort június végén az Újpesti
Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola és Gimnáziumban. A táborról Salamonné Simonffy Zita
tanárnő írását olvashatják.
Mindegyik évben kitaláljuk a kolléganőimmel, hogy melyik országot
járjuk körbe, ismertessük meg a gyerekekkel. Olyan gyerekek jelentkezését várjuk évről-évre, akik szeretnek
„szöszmötölni”, mert ebben a táborban épp az a lényeg, hogy nem kell
sietni, van rá idő, belefeledkezhetnek
a remekműveik elkészítésébe.
A tábort már nagyon várták a gyerekek, sokan visszajárnak hozzánk,
gyakran a testvéreik is velük tartanak. A törzsközönségünk a 2-5. osztály életkorú gyerekek közül kerül ki;
bár az nagyon jól tud esni, ha még
jön néhány 6-7. osztályos, mert még
mindig szívesen alkot velünk. Délelőttönként készítik el az aktuális alkotásaikat, délután pedig szabadidős
játékok várják őket.
Az idei ország Görögország volt,
amely nem volt ismeretlen számukra, így sok új és érdekes információt tudtunk megosztani velük. Hogy
miket alkottak? Az első napon csoportmunkában plakátot készítettek a
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gyerekek a hozott anyagból, így készítettünk el egy „mini kiállítást” az
otthon talált tárgyakból. Mindenki
kapott egy dossziét, amit kidekorálhatott; időkitöltőnek is jónak bizonyult a hét során a sok-sok színezővel együtt.
A következő napon színes mozaikos
képkeretet készítettünk, mindegyik
gyerek más-más mintázatot talált ki.
Többeknek ez a program tetszett a
legjobban. Kolléganőm, Szendrői
Andrea segítségével görög táncházat
tartottunk a gyerekeknek. Szerdán
sem unatkoztak a táborozók, hiszen
egész nap az Olimpiára készültünk!
Minden gyermek babérkoszorút és
olimpiai lángot készített, így biztosan mindenki győzni fog! Délután
kezdődtek az Olimpiai játékok, amelyet Rényi Krisztina kolléganőmmel
együtt vezényeltünk le. Szerepelt a
programok között futás, távolugrás,
gerelyhajítás (szivacsból), diszkoszvetés frizbivel. A végén mindenki egy
olimpiai éremmel lett gazdagabb.
Csütörtökön strandtáskát festettek
a gyerekek textilfilc és textilfesték segítségével. Kaptak sablonokat, melyek
segítségével mintákat tudtak festeni
az anyagra. Többek egészen ügyesen
kiegészítették még saját ötleteikkel is.
Természetesen, ami elmaradhatatlan,
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az a görög saláta készítése volt! Nagyon élveztük a csoportmunkát az
ebédlőben, ráadásul rengeteg egészséges zöldséget ettünk!
Az utolsó napon, pénteken a lányok
ékszereket készítettek, a fiúk pedig
sisakot. Mindkét csapatnak tetszett a
„személyre szabott” feladat. A lányok
wc papír gurigából arany szórófesték
segítségével , ékkövek dekorálásával
alkottak maradandót. Mivel két éve
elnyertük az Ökoiskola nevet, igyekszünk tudatosabban odafigyelni az
újrahasznosítható anyagokból készíthető tárgyak minél szélesebb körű
felhasználására. A tábort délután a
Tarzan Parkban zártuk, amelyet szintén nagyon vártak a gyerekek!
Jövőre újra találkozunk!

Mezőberényi Sport- és
Szabadidő tábor
A Homoktövis Általános Iskola
hagyományos sport-és szabadidő
táborát Mezőberényben tartják
évek óta, amelyről Kiss Ágnes,
testnevelés-földrajz szakos tanár,
a tábor szervezője írt.
A táborunk létszáma a remek
programoknak köszönhetően idén
is magas volt, hiszen nem kevesebb, mint 50 fővel vágtunk neki a
mezőberényi tábornak. A sportolás
mellett számháborúztunk, strandoltunk, vízi feladatokat oldottunk
meg, a hangulatot fokoztuk a tábortűzzel, a városi vetélkedő csapatépítő feladataival.

Az utolsó este felejthetetlen meseparódiával és ajándék tábori pólóval
zárult.

Kattintson Facebook oldalunkra!

De jó Tajó! Csalogány Alapítvány tábora

A Csalogány EGYMI mellett
működő Csalogány Alapítvány
ezen a nyáron is két tábort szervezett a Kiskunhalas melletti tajói tanyáján az intézmény diákjainak.
Júniusban a „Kicsik táborát”, valamint augusztusban a „Tánc és kézműves” tábort a szakiskolásoknak.
Mindkét táborban tizennyolc-tizennyolc gyermek vehetett részt az alapítvány támogatásával.

A „Kicsik táborát” a falusi környezettel való ismerkedés, a játék és a
strandolás jellemezte.
A tánctáborban a próbák mellett,
vidám, táncos délutánok, délelőttönként tematikus kézműves foglalkozások határozták meg a programot. Természetesen a kiskunhalasi strandolás,
a tábori medencében való pancsolás,
az esti tábortűz és szalonnasütés sem
maradhatott el.
„De jó, reméljük jövőre is lesz Tajó!”

Zeneiskolai kalandok a
nyáron

Idén nyáron harmadjára került
megrendezésre az Erkel Gyula zeneiskola nyári tábora, ahol a gyerekek iskolai kereteken kívül is élvezhették a hangszerek és a közös
zenélés nyújtotta örömöket.
Augusztus 1-én szállt buszra a diákok
és tanárok alkotta zenekar, hogy Diósjenőn tölthessék a hat napos, különleges programokkal tűzdelt felkészülési
időszakot, melyet augusztus 5-én nagy
sikerű koncert követett. Az idei tábor
anyaga a Jézus Krisztus Szupersztár
volt - Mester Zsolt Barna (zeneiskolánk
furulya és fagott tanára) különleges hangszerelésében, melyben kicsik és nagyok
egyaránt megmutathatták tudásukat.
Mindannyian sok élménnyel, új barátságokkal és az együtt muzsikálás adta
örömteli pillanatokkal gazdagodtak.

Rajz-kézműves tehetséggondozó tábor a Medgyessyben

A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola idén nyáron újra megszervezte a már hagyományosnak mondható rajz-kézműves
tehetséggondozó táborát az alsó
Tel: 437-8652
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tagozatos gyermekek számára.
A táborról Szabóné Vaskuti Rita
és Szalontainé Fodor Mária szervezők számoltak be.
Mint minden évben, idén is törekedtünk arra, hogy a sok játék mel-
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lett diákjaink átéljék az alkotás örömét és sokféle kézműves illetve rajz
technikával gazdagodjanak.
A munkában húsz tanulónk vett
részt. Minden napra más-más tevékenységet szerveztünk a táborozóknak a famunkától a fonalmunkán át
a zoknibábkészítésig. Kipróbáltuk a
zsugorka fóliát is.
Két külső programunk is volt a
tábor ideje alatt. Egyrészt kirándultunk Piliscsévre, ahol többek között agyagoztunk, majd ellátogattunk a Kassák Múzeumba is, ahol
igazán színvonalas múzeumpedagógiai órán ismerkedtünk a sík és
a tér fogalmával egyszerű, de annál
látványosabb tevékenységekben.
A tábort sok-sok élménnyel és
szebbnél szebb alkotásokkal fejeztük be mindenki nagy örömére.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Dinnyeevő-túra

Iskolánk a Lázár Ervin Általános
Iskola az Újpesti Hajósklubbal
együtt, minden évben megszervezi hagyományosan, az iskola első
hetének hétvégéjén, Szentendrén
a Dinnyeevő-túrát, amelyről Bódy
Zsuzsanna és Varga János táborvezetők készítettek beszámolót.
Idén szeptember 8-án szombaton
gyűlt össze kis csapatunk az Újpesti
Hajósklub csónakházában. A régiek
köszöntése, az újak megismerése, a
hajóbeosztás és bepakolás után elindultunk Szentendre felé. Nyolc túrakenuval, 29 fős legénységgel megkerültük a Szentendrei-sziget alsó csücskét,
áthaladtunk a Megyeri híd alatt, majd
kikötöttünk a Lupa-szigeten egy kis pihenőre „Sanyi bácsi büféjénél”.
Evezés közben csodáltuk a már
őszbe hajló természetet, a part mentén úszkáló vadkacsákat, kerülgettük
az alacsony vízállás miatt kibukkant
zátonyokat. Késő délután érkeztünk
fel Szentendrére, a „Postás strandra”.
Felállítottuk sátrainkat, elkészítettük
közösen vacsoránkat, majd sötétedéskor tábortüzet gyújtottunk. A tűz
körül beszélgettünk, a régebbi „din�nyeevős” élményeinkre emlékeztünk,
a gyerekek serényen tevékenykedtek,
hogy a tábortűz minél tovább tartson.
Az éjszakai megérdemelt pihenés
után napsütéses meleg vasárnapra ébredtünk. Reggeli után megkezdődtek
a versenyek. Nem csak a gyerekek
vettek részt ezeken, hanem a már felTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

II. Homoktövis Öko-tábor

nőttkorba lépett volt tanítványaink,
illetve szülők is.
Először a vízből futásra került sor. Ez
nem okozott gondot senkinek, hiszen
már reggel az itt fürdésre kijelölt dunai
szakaszon mindenki megmártózott.
Majd következett a csapat gyorsasági
verseny. Ezután a gyakorlott, illetve kevésbé gyakorlott kormányosok mutatták meg tudásukat a bójakerülés során.
A nap fénypontja a túra névadója a
dinnyeevés kezdődött. „Ádáz” küzdelemben gyűrte le mindenki a saját
dinnyeszeletét, igyekezve megelőzni a
többieket.
Ebéd és összepakolás után, kora
délután indultunk vissza Újpestre.
Útközben, a vízen összekapaszkodva
értékeltük a két napot, felsoroltuk a
versenyeredményeket és jutalmaztuk
a versenyzőket. Senki nem maradt ki a
meglepi osztásból. Kissé fáradtan, de
mégis kipihenten, a nyári barnaságra
ránapozva, elégedetten tértünk haza.
Jövőre újra találkozunk!
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A Homoktövis Általános Iskola
Öko-táborának idén is az intézmény épülete adta a helyszínt, kihasználva az iskola Közösségi kertje adta lehetőségeinket. A táborról
Szárisz Zsófia, Gulyás Bernadett és
Acsin Mihályné szervező tanárok
írását olvashatják.
Idén bővült a tábori létszám, hiszen a
tavalyi egy csoport helyett már 3 évfolyamon került megszervezésre az ökotáborunk, összesen 52 gyermekkel és 6
pedagógussal.
Nagy sikere volt az üzemlátogatásoknak a víztisztító telepeken, a szemétégetőben és a FőKert komposztáló területén is… Ki tudja, lehet, hogy a biztonsági
sisakok miatt? De a gyerekek nagyon szeretek a természetben lenni például a Budakeszi és Vácrátóti arborétumban, vagy
akár a suli közösségi kertjében.
A hét nem csak a kirándulásról szólt,
hanem a tanulásról is. A természetvédelemről, a tudatos környezeti életről,
a víz tisztításról és a komposztálásról.
A kicsik még a rajzok és képek segítségével okosodtak, a nagyok meg már
a digitális világban az okos telefonjukkal, amiket végre hasznosan forgattak.
Az idei tábor is nagyon jól sikerült, és
reméljük jövőre még nagyobb létszámnak örvendhetünk.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Sport táborok a Csalogány EGYMI-ben a tankerület támogatásával

A nyári szünet első hetében a
Csalogány EGYMI adott otthont
az I. Országos Kölyök Sportoló Tábornak. A Kölyök Sportoló
program óvodás, alsó tagozatos
sportolói egy héten keresztül számos szakág edzőinek köszönhetően megismerkedhettek az
úszás, a kosárlabda, az atlétika, a
floorball, a tenisz és a kézilabda
alapjaival is.
Támogatóink segítségével két alkalommal játszóházban, fagyizással és
meglepetés programokkal színesíthettük a táborlakók napjait. A tábor
zárónapjaként a Csodavár Játszóházban ünnepeltünk a közel 30 kis sportolóval és családtagjaikkal, a Magyar
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Speciális Olimpia Szövetség képviselőivel, fő támogatónk a MetLife kollégáival, ahol Száz Tibor, az EMMI
Sportszakmai osztályának főosztályvezető-helyettese is tiszteletét tette.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Tankerületnek, a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, és Csalogány EGYMI vezetésének, hogy
lehetővé tették a legkisebb sportolóink táborozását.
IX. Eunice Kennedy Shriver
Emléknap
A Csalogány Intézmény tanulói
és kollégái is részt vettek a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség által
szervezett IX. Eunice Kennedy
Shriver Emléknapon.
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A minden évben nagy szabású rendezvény idén különösen ünnepli
hangulatban telt, hiszen a Speciális
Olimpia mozgalom 50. évfordulóját
ünnepeltük. A kazincbarcikai eseményen tanulóink számos szakág
sportágában próbálhatták ki magukat:
tollas ütőt, súlyokat és még sílécet is
ragadtak! Már az olimpiai lázban égve
fáklyás futással tisztelegtünk a Speciális Olimpia mozgalom megálmodója,
Eunice Kennedy és a tavaszi olimpiai
játékok versenyzői előtt.
Sport és művészeti tábor
Parádfürdőn
Július 23-28 között 22 sportoló
tanulónk és négy kísérőjük Parádfürdőn táborozott.
A táborhely a Kalandvár egyesület
fenntartásában működik Parádfürdőn, nagyon kellemes környezetben.
Az egy hét alatt rengeteg élményben
volt részünk, nagyokat kirándultunk
a környéken erdőiben, alkalmanként
6-7 kilométeres távot is megtettünk.
Parádon megtekintettük Asztalos
Johák fafaragó kiállítását, majd elsétáltunk a Palócházhoz, azután pedig
a tájházat is megcsodáltuk. Sétát tettünk a Szűz Mária kegyhelyhez, a Sástói Oxigén kalandparkot is meglátogattuk, boboztunk és egy függőhídon
is átkeltünk legyőzve félelmeinket.
Kirándultunk az Ilona völgyi vízeséshez is, és Bükkszéken egy nagyot
strandoltunk. Minden délelőtt vagy
meseterápiás, vagy alkotó kézműves
foglalkozásokon vehettek részt táborozóink, délután sportoltunk, vagyis
atlétika, úszás vagy gyaloglás edzéseket tartottunk. Így esténként nem volt
gond a gyerekek étvágyával sem, jókat
ettünk-ittunk. Esténként közös játék
vagy „buli” zárta a napot. Rengeteg
élménnyel a tarsolyunkban tértünk
haza! Köszönjük a lehetőséget, hogy
létre jöhetett ez a tábor, az iskola és
a Tankerület vezetésének, az Alinanz
Zrt-nek az anyagi támogatást, a Cserei
Busz Kft.-nek az utaztatást, a szülőknek pedig a bizalmat és remek gyermekeiket.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Túrakenuzás a Bodrogon
A Lázár Ervin Általános Iskola
volt és jelenlegi tanulói és családjaik közül néhányan minden évben
nyáron egy hétre útra kel, hogy a
Duna valamelyik szakaszán evezzen. Azonban idén másra vállalkoztunk, amelyről Bódy Zsuzsanna és Varga János táborvezetők
írása nyomán olvashatnak.
A múlt évi izgalmas és embert próbáló szigetközi barangolásunk után
idén csendesebb vizekre eveztünk. A
festői Zempléni-hegység aljában kanyargó Bodrog folyó teljes magyarországi szakaszát jártuk be, ami nem túl
megerőltető evezést jelentett. A lassú
folyású, kellemes vizű folyó ideális terepe volt a kezdő túrázóknak, illetve
csöndes, nyugodt vízjárást jelentett
a gyakorlottaknak, amihez gyönyörű
hátteret biztosított a hegység. Az út
során híres vidékeket érintettünk és
a tokaji tartózkodás garantálta a túra
eredményes befejezését. Hajóinkat és
a felszerelést, mint minden évben az
Újpesti Hajósklub biztosította számunkra. Minden nap campingben,
saját sátrainkban éjszakáztunk. Ételeinket saját magunk készítettük a gyerekek és felnőttek közreműködésével.
Július 15-én összepakoltunk, és néhány nagyobb gyermekkel és felnőttel
elindult a tréler a hajókkal, a többiek
vonattal. Kalandos utazás (vagonlekapcsolás, vágányzár, átszállás, nincs menetrend
szerinti buszcsatlakozás, taxizás) után
megérkeztünk Felsőbereckibe, ahol
végre sátort állíthattunk. Az este az ismerkedéssel, tábori élet szabályainak
illetve hajózási ismeretek megismerésével, ismertetésével zajlott. A folyó
48-as folyamkilométerétől indultunk
(az egész folyó 65 fkm-nek magyarországi
szakasza 51 fkm).
Másnapi úti célunk Sárospatak volt.
Itt a táborhely melletti vízfelület megengedte, hogy néhány játékos vízi feladatot teljesítsenek a gyerekek, mint
a gyorsasági csapatverseny, a kormányos verseny vagy a bójakerülő verseny. Következő délelőtt megnéztük a
sárospataki várat, érdeklődéssel hallTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Szivacskézilabda
tehetséggondozó tábor
a Medgyessyben

gattuk az ágyúöntő műhely működéséről a bemutatót. Ezután kenuinkba
szálltunk és elindultunk következő állomásunk Sárazsadány felé. Azonban
még Sárospatakon találkoztunk egy
borásszal, akinek Olaszliszkán volt
háza a folyó partján és meginvitált
bennünket, hogy ott sátorozhatunk.
Így továbbeveztünk a vízparti birtokig. Olaszliszkán is volt látnivaló, a
templom régi tornyába (10 emeletes ház
magassága) felmehettünk és körbenézhettünk.
Következő napi állomásunk Bodrogkisfalud volt (Tokaj kapuja), ahol a
kompállomáson állíthattuk fel sátrainkat. Utolsó sátorozó helyünk Tokaj
szélén az Unió Vízitelep volt. Itt végre fürödhettek, ugrálhattak a Bodrogba a gyerekek.
Kulturális program erre a napra is
jutott. Körbejártuk Tokajt, vásárfiákat vettünk, illetve megtekintettük a
Tokaji bormúzeumot, mely mindenki
számára érdekesen, interaktívan mutatja be Tokajt, borkultúráját, fejlődését. Az utolsó esténket tábortűzzel és
énekléssel zártuk.
Minden évben úgy búcsúznak táborozóink a vezetőktől, hogy jövőre újra
jövünk. Ez mindig nagy öröm számunkra. Jövő nyáron ismét a Dunán
fogunk evezni, egészen Bajáig.
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A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tehetséggondozásának egyik fő területe a sport.
Ennek megfelelően egész tanévben sokat mozognak a gyerekek,
megmutatják tudásukat mind
a labdarúgásban, tornában és a
szivacskézilabdában is.
Tanulóink számos versenyen szereztek dobogós helyezéseket. A
kitartó munka méltó lezárása a június végén megrendezésre kerülő
szivacskézilabda tehetséggondozó
tábor volt, melyen 1-6. osztályig,
mintegy 40 gyermek vett részt.
Palotásné Horváth Melinda, Galamb Péter és Papp Gábor kollégák
szervezésében tábori bajnokságot
rendeztek, edzőmeccsre vitték a
gyerekeket az Óbudai Sportiskolába illetve elvégezték a Tehetségpont
által előírt felméréseket is. Iskolánk
alapítványa biztosította a jutalmazás
anyagi hátterét, az utazás költségeit
pedig a Tankerület.

Sportolás mellett jutott idő
fagyizásra és egy nap fürdésre is.
Tartalmas hetet töltöttek együtt
diákjaink, reméljük a következő táborra is hasonlóan nagy lesz az érdeklődés.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Mit és hogyan sportoljunk? Válasszunk az Óbudai Sportágbörzén!
Ismét várjuk a gyerekeket az Óbudai Sportágbörzére! Minden évben
célunk mozgósítani a tanuló ifjúságot, ebben az évben programkeretünkben a sportágbörze hétvégén,
szeptember 22-én, szombaton kerül
megrendezésre, ezúttal eddig még
nem szereplő helyszínen a Görzenál
Görkorcsolya és Szabadidőparkban.
A létesítmény változatos és sokszínű
kialakításával színvonalas otthont
ad rendezvényünknek.
Mit sportoljon gyermekünk? Merül
fel bennünk a kérdés az iskolaév kezdetén, akár ha csemeténk iskolakezdő,
vagy éppen folytatja a már megkezdett
útját az iskolapadban. Tudjuk, hogy
nagyon fontos a testmozgás, amellyel

nem csak a testi kondíciónkat, hanem
agyunk működését is karban tartjuk,
trenírozzuk. Gyermekeinknek főképp
kisiskolás korukban, a szülei által szinte kielégíthetetlen mozgásigényük van,
érdemes ezt az időszakot kihasználni,
hogy felkeltsük bennük az érdeklődést a mozgás, a rendszeres sportolás
iránt, legyen az hobbi jellegű, vagy
épp idővel, tehetséggel és akarattal
profi vonalra is terelve. Éppen ezért
nagyon fontos a szülői példamutatás.
Nem menthetjük fel magunkat és az se
szegje kedvünket, ha nem sportolunk
rendszeresen, hiszen lehet, hogy a kölcsönös példamutatás az, ami gyermeket és szülőt egyaránt rávehet a rendszeres testmozgásra. Menjünk minél

több olyan helyre, ahol sportolási lehetőségekkel találkozhatunk. Ne gondolkodjunk rögtön versenysporton!
Mi az, ami nagyon lényeges? Az, hogy
egy rendszer szerint végezzük a testedzéseket, legyen ez bármelyik sportág. Hiszen a gyerekek napi rutinjába ez
is nagyon fontos, mert a tanulás is ezt
kívánja meg tőlük!
Figyelem óvodásokat is várunk!
Óvodás kortól a legfontosabb, hogy a
gyermek a természetes mozgások a futások, ugrások, dobások megtanulása
mellett sokmozgásos, mozgásutánzós,
játékos feladatok kerüljenek előtérbe. Jöjjenek el, ismerkedjenek meg a
sporteszközökkel és az egyesületekkel.
Kedves szülők, hogy Önök is részt
tudjanak venni rendezvényünkön és
el tudják kísérni gyermekeiket erre a
sokszínű, jó hangulatú sportrendezvényre ebben az évben újra hétvégén várjuk Önöket! Nagy kedvencek
a kerékpár és különböző freestyle
sportok is bemutatkoznak, találkozhatnak küzdősportokkal, atlétikával,
tornával, akrobatikával, tánccal, vizes
sportágakkal és labdajátékokkal.
forrás: obudasport.hu
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