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Álmos-tábor
A nyári Álmos-tábor résztvevőinek idén is rengeteg
élményben volt része. Kirándultak a Szalajka - völgyben,
bejárták a történelmi Eger várát, ahol a 15:52-kor
leado� díszlövéseket is látha�ák, hallha�ák.
Finom ételek adtak lendületet a sportversenyeken való
részvételhez, a fáradalmakat pedig sok fagyival enyhíte�ék a gyerekek. Az éjszakai bátorságpróbán meghallga�ák az es� erdő hangjait, a próbát kiállók elismerő
oklevélben részesültek.
A bobozás és a számháború is nagy élmény volt gyerekeknek, felnő�eknek egyaránt. A kézműves foglalkozásokon szép alkotások szüle�ek, és természetesen a
közös tábori pólófestés sem maradhato� el.
A hat napos Álmos-táborból sok szép emlékkel tértek
haza a diákok.
Kádár Gabriella

Álmos gyalogtúra
Az ÁLMOS a hagyományoknak megfelelően az idén 25.
alkalommal szervez kiskunsági gyalogtúrát a Soltvadkerten táborozni szándékozó vállalkozó szellemű általános
iskolás gyermekeknek. Immár 25 éve indulunk el Budapest határától gyalogosan, hogy 7 nap ala� elérjük ú�
célunkat, az Önkormányzat soltvadker� táborát. Idei
útvonalunk az éjszakai szálláshelyek sorrendjében: Ócsa
— Kakucs — Pusztavacs — Ladánybene – Orgovány.Kaskantyú, majd utolsó nap: Soltvadkert. A gyalogtúrát
leírni lehetetlen feladat. Jóformán az egész kalandos
események sorozata, melyek a kívülálló számára

már-már hihetetlennek tűnnek. Az erős igénybevétel
után igazán kellemes és vidám 8 nap vár ránk
Soltvadkerten.
Blanár Edit, Katona Gábor, Drechsler Mónika táboroztatók
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Dwa bratanki, „két jó barát” –
magyar-lengyel testvériskolai kirándulások
Az Álmos Vezér Gimnázium és a lengyelországi Raciborz város spor�skolája 2019-ben testvériskolai kapcsolat kialakítását kezdeményezték.
Ennek jegyében diákjaik és tanáraik ellátoga�ak egymáshoz: a lengyel
fél a május 29.-június 1. közö� napokat töltö�e Budapesten, majd a
magyarok augusztus 21. és 24. közö� viszonozták a látogatást. Mind az
Álmos Vezér Gimnázium zöld udvarában, mind a raciborz-i iskolaudvarban barátságfát ülte�ünk. Az iskolalátogatások melle� városnézések
(Krakkó és Racibórz), múzeumlátogatás (Racibórz), továbbá szabadidős
programok (pl. bowlingozás) te�ék emlékezetes élménnyé az utazásokat, amelyek már az első alkalommal hozzájárultak a lengyel-magyar
diákközi, illetve tanárközi kapcsolatok alakításához. Folytatás, kölcsönös reményeink szerint, 2020-ban várható.
Dr. Puszter Bernade� igazgató

Az intézményvezetők barátságfát ülte�ek

Néptánc táborban az Aranyosok
Az idei néptánc táborunkat Leányfalun tarto�uk. A
gyerekek igen magas létszámmal (35 fő) jelentkeztek a
táborba. Ennek mi nagyon örültünk, hiszen a tábor az
idei tanév néptáncanyagát volt hivato� megalapozni.
A bukovinai székelyek táncéletébe próbálták a kollégák
bevezetni a kis táncosokat az o� eltöltö� idő ala�. Erre
délelő� és délután is két és fél óra állt a rendelkezésükre. Ezelőször soknak tűnhet, hiszen zömmel 3.-4.-5.
osztályos tanulók voltak jelen, de nagyon jól, kitartóan
ve�ek mindennemű akadályt a gyerekek.
A tánc melle� része volt még a mindennapjaiknak az
Üdülő területén található medencékben való fürdőzés
is. A vacsora után az estéket Duna-par� sétával, majd
csütörtök este Táncházzal zárták.
Szerda délután a próba helye� remek idegenvezetők
segítségével túráztak a közeli erdőkben és felmásztak a
Vörös-kőhöz. Pénteken már nem voltak próbák, hanem
számháborúval és a Vadkacsa Egyesület által szerveze�
kenutúrával zárták a hetet. Egy ﬁzikailag igen fárasztó 5
nap állt mögö�ük, de úgy hiszem, hogy a gyerekek
csodálatos hetet töltö�ek Leányfalun.
Szűcsné Tihanyi Gyöngyi igazgató
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Nyári moderntánc- és kézműves
tábor
A nyarat egy moderntánc táborral indíto�a az Arany János
iskola. A táborban a moderntánc tanszakos diákok jelentkeztek. A célunk, hogy az év során tanult technikákat elmélyítsük, és egy kötetlenebb formában megvalósítsunk egy
koreográﬁát.
Délelő�önként moderntréning és koreográﬁa tanulás volt a
program, délután a táncot a kézműves foglalkozás válto�a
fel.
A tábor utolsó napján egy szülői bemutatót tarto�unk , ahol
a gyerekek által készíte� díszlet elő� két csoportban eltáncolták a koreográﬁát a Minden ember macska nem lehet
című rajzﬁlm zenéjére. A kézműves foglalkozásokon is a
macska volt a téma, készíte�ek agyagﬁgurákat, rajzoltak és a
bemutatóra a díszletet is a gyerekek alko�ák meg. Az ötödik
napon arcfestés is volt, így cica sminkben táncoltak a szülők
elő�.
A gyerekek ezala� a hét ala� sokat fejlődtek szakmailag,
mivel intenzív fejlesztést kaptak kitartásból és koncentrációból is, így nagy volt a sikerélményük a bemutatón.
Szűcsné Tihanyi Gyöngyi igazgató

Székelyzsomboron a Berzsenyi Dániel
Gimnázium
Óriási élmény volt az első zsomboros táborom. Rengeteg új
embert ismertem meg a tábor ideje ala�, és nagyon jó élményeket szereztem i�. Különösen élveztem a különböző túrákat, mint
például Brassóban a Cenk megmászását. Érdekes volt megtapasztalni, hogy milyen az élet egy faluban, ráadásul Erdélyben.
A délelő� és délutáni programok nagyon sokszínűek voltak, de a
kedvenceim a gyermekfoglalkozások voltak. A gyerekek lelkesen
részt ve�ek a játékokban és a kézműves foglalkozásokban.
Brassói kirándulásunk is eseménydús volt, és jól éreztük magunkat a játékos feladatokkal egybekötö� városnézésen is.
Jártunk a Fekete Templomban, Fekete-, és Fehér-Toronyban is,
illetve az Áprily Lajos Főgimnáziumba is ellátoga�unk, ahol még
egy gyors táncházba is bekapcsolódtunk. Összességében nagyon
jól éreztem magam, már alig várom a következő zsomboros
tábort, és szerintem ezt mindenki nevében elmondhatom, aki o�
volt.
A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Határtalanul! pályázat támogatásával valósult meg.
Nagy Gréta (12.b)
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NagyNull tábor
A NagyNull tábor a Berzsenyi egyik legszebb hagyománya,
amely egy rendkívül fontos állomás a tanulók életében.
A diákok i� tapasztalják meg először, milyen érzés is
valójában berzsenyisnek lenni. A tábor egy ismert
rajzﬁlm történetére épült, a játékok, vetélkedők, éjszakai túra, végzősök búcsúztatása, mind a történetet kereteiben, szerepjátékra építve zajlo�ak. A négy nap ala�
kialakul egy olyan szoros kötelék, amely nem csak az új
évfolyamot tartja össze, hanem az összes résztvevőt,
beleértve a szervezőket is. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kilencedikesnek és szervezőnek, hogy
felejthetetlenné te�e számunkra is ezt az egész évet!
Brezovszky Dániel, Péter Gergő, Szűcs Veronika

KisNull tábor
2019-ben is megrendezésre került iskolánk hagyományos
nyári KisNull tábora. Idén a keretmese "A három testőr"
című regény modern ﬁlmváltozatára épült. A tábort az
előző évekhez hasonlóan a jó hangulat, a fantasz�kus
programok jellemezték, a felejthetetlen kalandok és
élmények idén sem maradtak el. A szervezésben közel 50
berzsenyis diák, agg és tanár ve� részt, akik egy életre
szóló emléket adtak az újonnan érkeze�eknek. Na persze
nem csak nekik, hanem nekünk, idősebbeknek is mindig
nagy élmény a KisNull. Reméljük másnak is örök részévé
vált ez a tábor, mint nekünk, főszervezőknek.
Bernhardt Milán, Körner Olga, Melecsek Bence
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Hurrá, nyaralunk!

Az eddigi hagyományoknak megfelelően iskolánk lelkes
csapata idén is az első iskolai turnusban táborozo� a
Zuglói Önkormányzat soltvadker� gyermektáborában.
Június 23-án vasárnap 34 tanulóval (köztük pár öregdiákkal) indultunk útnak. A megszoko�ól eltérően idén –
először táborozásaink történetében – a 2. számú, kőházas, külön mosdóhelyiséggel bíró altáborban kaptunk
elhelyezést, a gyerekek (és felnő�ek) nagy örömére. A
tábor alapvetően is rendeze�, kellemes, a kikapcsolódást
igazán szolgáló környezet, de a 2. altábor elhelyezkedése,
elrendezése még kényelmesebbé és célszerűebbé te�e
napjainkat. A gyerekek boldogan ve�ék birtokba a házakat, szobákat, sok régi táborozó kívánsága teljesült ezzel.
Reméljük, jövőre is lehetőségünk lesz i� szállást kapni.
Az időjárással is szerencsénk volt: remek, zavartalan
strandidőnk volt a kezdő vasárnapi záporok után.
Az első turnus általában nyugodtabb, csendesebb a többi iskolai turnusnál, idén is így volt: rajtunk kívül csak egy másik
csoport volt, a Hermann O�ó Általános Iskola alsó tagozatosai. Pedagógusaikban kedves, nyito�, elfogadó ﬁatalokat
ismerhe�ünk meg. Szűcs József (Hozé bá) táborvezetővel is kifejeze�en jó, kölcsönös együ�működésen alapuló a
kapcsolatunk. Munkáját három középiskolás táborépítő segíte�e, mindhárom ﬁú segítőkész, kedves és türelmes volt
tanulóinkkal. Nagyon jó érzés volt, hogy értékrendileg ennyire nagyszerű csapat támoga�a munkánkat, táborozásunkat.
Az étkezéssel kapcsolatos tavalyi visszajelzéseket valószínűleg ﬁgyelembe ve�ék, mert az élelmezés minőségileg és
mennyiségileg is jobb volt, mint tavaly, diétásaink szükségleteire is mindig odaﬁgyeltek.
Nem meglepő, hogy ilyen kedvező körülmények közö� nagyszerű hetet töltö�ünk Soltvadkerten. Minden nap tudtunk
strandolni, ami a gyerekek számára a legörömtelibb élmény. Sok sportversenyen ve�ünk részt, hatalmas lelkesedéssel
szurkolva a pokróclabda-, foci- és par�záncsapatnak, vagy a pingpongozóknak. Minden hagyományos tábori és saját
program sikeresen és pompás hangulatban zajlo� le: a
ﬁlmve�tés, a diszkó, a tábortűz és a ’tűzoltó-show’, a
kerékpározás, gokartozás, a lovaskocsikázás, a közös palacsintázás, éjszakai csillagﬁgyelés, a csúszdás vízibiciklizés,
a csillámtetoválás és a fagyizások, játszóterezések mind
vidáman, oldo�an, mégis fegyelmeze�en zajlo�ak.
Aranyos, segítőkész, egymásra odaﬁgyelő, megbízható
tábori közösség alakult ki tanítványainkból, családias,
bensőséges légkörben.
Minden gyermek, köztük az új táborozók is (7 fő, köztük 3
első osztályos) gyorsan hozzászoktak a tábori rendhez,
alkalmazkodtak a tábori élethez, ügyesek és az ado�ságaiknak megfelelően önállóak, talpraese�ek voltak. A kisebbek természetesen több segítséget igényeltek az önkiszolgálás, �sztálkodás, rendeze�ség terén, a nagyobbaknál
viszont évről évre fejlődés tapasztalható. Egyre ügyesebben tartják rendben és �sztán szobáikat és felszerelésüket, és ha nem is minden sikerül, az igyekezetük elismerésre
méltó. A három pici elsős személyisége, viselkedése, lelkesedése, fegyelmeze�sége, jó hangulata pedig egyenesen megható volt. Példaértékű hozzáállásuk mindannyiunkat leve� a lábunkról.
Összességében tehát egy kifejeze�en jó hangulatú, élményekkel és színes programokkal teli, mosolygós hetet töltö�ünk
Soltvadkerten. Úgy gondolom, hogy mind a gyerekek, mind a táboroztató pedagógusok derűs emlékekkel gazdagodtak.
Így várjuk a következő nyarat.
Katona Erika altáborvezető
Zuglói Benedek Elek
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Városjáró Tábor - Eötvös

Kedd: Mul�plex, mozilátogatás

A Városjáró Tábor több éves múltra tekint vissza.
Szinte már hagyományként rendezzük meg ezt a nyári
programot.
Az idén 2019. július 1-4-ig került rá sor.
A táborban az osztályunkba járó gyerekek, illetve a
hozzájuk csatlakozó - ﬁatalabb vagy idősebb - testvérek
ve�ek részt. A létszám átlagosan 22 fő volt.
A találkozás az osztálytermünkben volt, s a napi programok végén is ide érkeztünk vissza. ½ 8-tól ½ 5 óráig
tarto� táborunk.
Programjainkat az időjáráshoz is igazíto�uk ebben az
évben.
Táborvezetők: Ferenczy Zsuzsa, Rab Kriszta
Szerda: Tarzan Park
Hé�ő: Milli Pop Játszóház
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Csütörtök: Margitsziget

Mindennap készült egy-egy jellegzetes étel, amihez a
hozzátartozó receptkönyvet is elkészíthe�ék a gyerekek.
A Hopp Ferenc múzeumban pedig nemcsak kiállításon
jártunk, hanem legyezőt is készíthe�ünk.
Az idei tábor különlegessége volt, hogy egy leendő elsősünk is részt ve� rajta, aki éppen Kínából, Pekingből
érkeze� hazánkba.

Hagyományosan a csütörtöki napon tartjuk a kiállítást a
héten elkészíte� alkotásokból, de beszéljenek a szavak
helye� a képek!
Jávorszky Ágnes, Hajdu Brigi�a, Nagy Vera, Győri Beáta

Paca tábor
A tábor 11 éves múltra tekint vissza, 2008-ban születe� meg a kézműves-rajz komplex tábor ötlete, amelynek a harmadik pillérét vagy angol, vagy dráma vagy
életvitellel kapcsolatos foglalkozások adják. A tábor
résztvevői mindig vegyes korosztályúak, elsőstől a
nyolcadikosig.
Az évek során egy-egy ország szokásai, hagyományai,
művészete és érdekességei köré szerveződtek a tevékenységek. Így foglalkoztunk már Indiával, Spanyolországgal, Franciaországgal, Japánnal és Olaszországgal.
Idén Kínát, a kínai kultúrát ve�ük górcső alá, a képek
és a kézműves alkotások egy-egy jellegzetes szimbólumhoz, hagyományhoz kötődtek. A gyerekek és a
családok is mindig hozzáteszik a saját tudásukat és
élményanyagukat az ado� országról, kultúráról.
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Do you speak English?
-Avagy angol nyelvi tábor
Balatonföldváron
Mi lehet izgalmasabb egy balatoni, gyermekzsivajtól
hangos, éjszakai bulizós, kirándulós, idegenvezetőset
játszós, hajókázós, túrázós, nyomozós, fürdős, nem
találom a papucsomat, zoknimat, zseblámpás-keresős,
rejtvényfejtős, divatbemutatós, színjátszós, reggeli
tornázós, dalolós, mondókázós, palacsintázós, levendula illatpárna-készítős tábornál?
Egyértelmű, hogy egy olyan tábor, ahol mindez angolul
történik.
Július 1. hetében a csillagok állása szerint is minden
ado� volt: a sok ügyes, okos, vállalkozó kedvű angolt
tanuló gyerek, jó idő, kellemes vízhőmérséklet, lakhely
a levendulás-házban, így hát nagy lelkesedéssel
vágtunk neki a 6 napos angol tábornak. Jó volt együ�,
reméljük mindenki jól érezte magát, legalább annyira,
mint mi...és amikor még haza se értünk, de már azt
kérdezték, jövő nyáron lesz-e tábor: mi csak azt felel
tük: yes, of course.
Szekeres Szilvia és Balázsné Cseke Borbála

A Fischer Annie Zeneiskola több év�zede, hagyományosan megrendezésre kerülő tehetséggondozó nyári
tábora idén júniusban Balatonszemesen volt, a tó
partján. A több mint 80 főnyi táborlakó növendék a
Zeneiskola szinte minden tanszakát képviselte. A
vastapsot kiérdemlő, teltházas zárókoncert az üdülő
konferencia termében zajlo�, ahol minden egyes
növendék bemutatkozhato� a különböző kamarazenei, zenekari formációkban. Az egyhetes felkészülést
a Zeneiskola kilenc szaktanára irányíto�a.

A magas színvonalú pedagógiai munka eredményeképpen nagy sikerű zárókoncertet adtak a gyerekek. A nyári
programot a hangszeres gyakorláson kívül a mindennapi strandolás, tréfás vetélkedők, és egyéb szabadidős
programok színesíte�ék. A tábor létrejö�ét az iskola
Zenélő Gyerekek Alapítványa támoga�a sikeres
pályázatai segítségével.
Ujháziné Gyöngyössy Beatrix
gitártanár

Gitár és fuvolamuzsika a
Börzsönyben
Festői környezetben, a Börzsöny szívében Kemencén
került sor az idei gitártáborra, amit gitártanárként évek
óta szervezek, és amihez első alkalommal fuvolista
növendékek is csatlakoztak.
Július 8-13-ig, 31 gyerek (3-12. osztályosig), 4 tanár
(Ravasz Veronika, Déginé Kapuy Zsuzsanna, Kis Ákos,
Erős Dénes) kíséretében töltö� egy emlékezetes hetet a
táborban. Minden délelő� egyéni hangszeres órák, míg
délutánonként a kamara órák voltak a fő program.
Az utolsó napon a táborban tanult darabokból összeállíto� hangversenyt hallgatha�ak meg a szülök, ahol
főleg kamara produkciókat játszo�ak a gyerekek és
tanáraik.
Azt gondolom, hogy táborunk elérte a célját, a hangszert tanuló gyerekek jobban megismerték egymást, és
olyan összeállításokban próbálha�ák ki magukat, amit
évközben nagyon nehéz idő, és helyhiány mia� megszervezni.

Erős Dénes gitártanár
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Szigetköz
Nyári kenus tábor-Dunasziget
A sorozat folytatódo�…. az újabb epizódot szervezte, rendezte Réthy Zsuzsi, Besze Lívia és jómagam.
Szereplők: 47 Gárdonyis, volt Gárdonyis, Hermanos belevaló táborozó, 1 idegenlégiós. Faházban laktunk, de a bátrak
sátorban aludtak. Július utolsó hetében jártunk, forróság tombolt Dunaszigeten. A nagy többség tudta, mire vállalkozik, a „nagyok” (8.-osok) már 6. éve jönnek velünk Dunaszigetre, s a kisebbeket (4.-esek) is megfertőzte a szigetközi levegő, a csodálatos látvány, a �tkos kert, a kenuzás élménye.
Megérkezésünk napján kisétáltunk a szabad strandra egy nagy csobbanásra. A víz friss volt, de a gyerekeket ez egy cseppet sem zavarta. A héten 3x
szálltunk vízre, az utolsóra csak a legmerészebbek vállalkoztak. 14 gyerek
2 kísérővel. Felszerszámoztuk a kenukat, és az erősebb sodrású ágrendszerben először a Hallépcsőn kötö�ünk ki, majd folytatva utunkat, előre
nem terveze� kitérőkkel megtaláltuk a hidat, ami ala� a 14 karikások
átúszha�ak. A kisebbek kipróbálha�ák, milyen érzés mentőmellényben
vízbe ugrani, s abban úszni. Kenuinkat átemelve folyta�uk a túrát vissza a
kiindulási pontra. O� a sekélyebb vízben két hajó legénysége is a vízben
kötö� ki. Üröm az örömben, hogy utána ki kelle� merniük a felborult
kenukból a vizet. A házat körülvevő kert árnyas fái ala� ki-ki focizo�, íjászkodo�, pingpongozo�, fogócskázo�, célba dobo� kedvére. Ha csak tehettük, meglátoga�uk a
„Titkos kertet”, ahol
majomhintával lendülhettek be a gyerekek a
kristály�szta vízbe. Kipróbálha�ák ügyességüket az egy perc és nyersz játékokban. Tippeljetek, hány ruhát ve� fel magára egy perc ala� a leggyorsabb, vagy
hány befő�es gumit tudo� egy kézzel felhúzni egy ﬂakonra?
Az utolsó elő� este lo�ósorsolással indult, igazi 6-os lo�ószelvényekkel, de nem igazi nyereménnyel (a gyerekek legnagyobb bánatára). Egyre nő� a feszültség! „Pont melle�e!”, „Már megint”, „Nem
hiszem el!” –kiabálták bosszankodva. A legeredményesebb �ppelő
2 számot talált el. Tábori körülmények közö� ez is ﬁzete�!
A Ki Mit Tud-ra 3 lelkes csapat készült produkcióval. Krimi, Micimackó zenei paródia és mese (A négy évszak) volt a repertoárban.
Ez utóbbit egy tanítványunk írta. Az utolsó este fénypontja a
svédasztalos hamburgerezés. A hús hagyományosan koprodukcióban készült: a lányok begyúrták, a ﬁúk kiszagga�ák. A tábortűz
melle� jóízűen fogyaszto�ák el a gyerekek. A végén nem hiányoz
hato� a nagy dinnyeevés sem.
A hazautazás napját a Futura Interak�v Természe�udományi
Élményközpontban töltö�ük, ahol mindent szabad 4 emeletnyi magasban. Ránk, megfáradt pedagógusokra is gondoltak, li� is van az épületben.
Jövőre tervezzük, lefoglaltuk: Miénk a Szigetköz 2020!
Sol� Katalin
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Nyelvi tábor Karintiában
Ha nyár, akkor nyelvi tábor Ausztriában. Idén augusztusban is egy hetet tölthete� el a Zuglói Hajós Alfréd
Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 46
diákja Karin�ában, a Turnersee partján. A délelő�önkén�
nyelvtanulás melle� sokat kirándultunk, túráztunk, megismerkedtünk a környék látnivalóival, nevezetességeivel.
Kipróbáltuk a Klopeinersee melle� fekvő városka, St.
Kanzian erdei tornapályáját, meglátoga�uk a híres cseppkőbarlangot Bad Eisenkappelben, felmásztunk a 100
méter magas pyramidenkogeli kilátóba. Innen az egész
Wörthi-tavat és csaknem egész Karinthiát megcsodálhattuk volna, de sajnos az idő nem kedveze� nekünk. A
Mária Wörth-i kikötőbe igyekezve csoportunk teljesen
bőrig ázo�, ennek ellenére a hajózást Klagenfurtba már
mindenki élvezte. Klagenfurtban nagy élményt jelente� a
Minimundusban te� séta. A parkban látható híres épületek az erede� épületeknél 25-ször kisebbek. Örömmel
fedeztük fel a Mátyás-templomot és a Halászbástyát a
világhírű látnivalók közö�. Igazi kihívást jelente� a Tschepa-szurdokon való átkelés.

Néha megremege� a lábunk, amikor a sziklafalhoz erősíte� pallókon, hidakon kelle� átkelnünk, de a látvány
megérte. A 26 m magas Tschaukofall zuhataga csodálatos
látványt nyújto�. Persze nem hiányozhato� a strandolás
sem. Többször is fürödtünk a Turnersee és a Klopeinersee
langyos, lágy vizében. Sajnos, hamar elröppent a 6 nap,
de jövőre újra megyünk!

Megemlékezés: Hajós Alfréd
sírjának felújítása

A Nemze� Örökség Intézete szervezésében, Hajós
Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok sírjának
felújítása alkalmából tartandó megemlékezésen
2019. július 31-én Molnár Márta igazgatónő képviselte intézményünket.

Iskolánk 1988 óta viseli Hajós Alfréd nevét, 1999
óta tagja a Magyar Olimpiai Akadémiának.

Kocsisné Szabó Ildikó (szervező tanár), Páczay Sándorné
és Vargáné Szaka Gabriella (kísérő pedagógusok)
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Tantestületi élményprogramok a Zuglói Hajósban
Jó hangulatú csapatépítő élményprogramokkal zártuk az
elmúlt tanévet és kezdtük az ideit.
Nevelőtestületünk 23 tagja ve� részt a Hajós Alfréd Alapítvány támogatásával június 24-26. közö� egy 30 órás, helyben szerveze� akkreditált továbbképzésen. Ebben a
három napban erőszakmegelőzéssel és konﬂiktuskezeléssel foglalkoztunk élménypedagógiai módszerek bevonásával. Az új tapasztalatokat rengeteg játék, helyzetgyakorlat
során szereztük meg, amelyeket a munkánk során a tanórákba is be tudjuk majd építeni. Megismertük, hogyan
lehet a gyerekek szociális kompetenciáit fejleszteni az
élménypedagógia eszközeivel. Rálátást kaptunk arra is,
hogy a konﬂiktusokat miként lehet eredményesebben
megelőzni, felismerni és kezelni.
Mindannyiunk számára hasznos volt a tanfolyam, miközben úgy éreztük, hogy nem is továbbképzésen, hanem
egy csapatépítő tréningen vagyunk, ahol jobban megismertük egymást is.
Az új tanévet közös dunai evezéssel indíto�uk augusztus
26-án Ábrahám Andrásné kolléganőnk szervezésében. Az
Újpes� Kajak-Kenu és Sárkányhajó Club programján két
sárkányhajóba szálltunk, és az evezés technikájának elsajá�tása után nem sokkal már remekül siklo�ak kecses vízi
járműveink a Dunán. Többen először próbáltuk ki ezt a
remek sportot, amelyhez az időjárás is kedveze�.
Ezután az élménypedagógiai konﬂiktuskezelő program
eleimeiből ízelítőt adtunk azoknak a pedagógusoknak,
akik év végén nem tudtak a képzésbe bekapcsolódni.
Juhászné Bóka Szilvia igazgatóhelye�es

Júniusi programok a Hallássérültek
Tanintézetében
Intézményünk spor�agozata 2017 szeptemberében indult, s
azóta is töretlen lelkesedéssel vesznek részt diákjaink az
edzések melle� különböző sportversenyeken. A nyár folyamán felső tagozatos tanulóink közül hárman is elutaztak a
Csehország Olmütz városában megrendeze� Tájfutó Világbajnokságra. Kiváló lehetőség volt ez számukra a gyakorlásra, a későbbi nagy versenyekre való felkészülésre. A diákok
szépen teljesíte�ek, élvezték a pályák sokszínűségét, a nívós
megmére�etést.
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Idén első alkalommal hallássérült kollégáink jelnyelvi
tábort szerveztek tanulóinknak intézményünkben. A
több, mint harminc fős diákcsapat tájfutás, barlangtúra,
gyalogtúra, futball körverseny programokon vehe�ek
részt, illetve az Aquaword élményparkban élvezhe�ék a
nyári szünet első napjait. A programok során a gyermekek egyaránt fejleszthe�ék jelnyelvi tudásukat különböző témakörben siket anyanyelvű tanáraikkal, gyakorolha�ák a kulturált szociális viselkedés, a biztonságos
közlekedés és a közösségi lét szabályait. Élményekben
gazdag hetet zártak, bízva és tervezve a folytatást.

A Sco�e Go társasjátékkal programozási alapismereteket szereztek a diákok. A „Tervezz egy 3D társasjátékot
egy 3D nyomtatóért” pályázaton pedig 3D nyomtató
segítségével a diákok megvalósítha�ák a terveze�
társasjátékot. A pályáza� anyag elkészítésében mindhárom szakma tanulói részt ve�ek kompetenciáik kiaknázásával. Az általuk kifejleszte� társasjáték bármelyik
tantárgyhoz kapcsolható kép és fogalomkártyák segítségével. Segítséget nyújt a jelnyelvi kommunikáció és
számos más terület fejlesztésében.
Farkas Andrea igazgató

A Hegedüs Géza Általános Iskola diákjai Ausztriában jártak a nyáron

Az idei nyári MAGYE Országos Szakmai Konferencia
hallássérült szekcióülésén intézményünk egyik kiváló
informa�katanára, Kertész Éva Zsuzsanna tarto� előadást a Hallássérültek Tanintézetének szakiskolájában
évek óta működő projektekről. A STEM és STEAM
projektek bevezetésével az Ipar 4.0 elvárásainak megfelelő képességek fejlesztését célozzák, melyek lehetővé
teszik a szükséges munkavállalói kompetenciák kialakítását. A már hagyománnyá vált kód órája és kód hete
melle� a Digitális Témahét keretében három új projektben ve�ek részt a gyerekek. Az ELTE Micro:Bit botorkálás segítségével megismerkedhe�ek a tanulók a BBC
Micro:Bit
áramköri
lapok
programozásával.

Csodás egy hetet töltö�ünk a festői szépségű Karin�ában. Jártunk Grazban, Klagenfurtban, Landskronban,
körbevonatoztuk a Klpoeinerseet, hajókáztunk az Ossiacherseen, és minden este fürödtünk a Turnerseeben.
Megcsodáltuk a világ legszebb épületeit kicsiben, a
világűr hatalmas csodáit a Planetárium kupolájában.
Ragadozómadár show-n ve�ünk részt, órásteknősöket
és madárpókokat ﬁgyelhe�ünk meg, japán makákók
közö� sétáltunk, sky-line-on siklo�unk. 100 méter
magas kilátóba másztunk fel, 2000 méterre felvonóval
juto�unk fel.

Jókat e�ünk, sokat neve�ünk, és még tanultunk is egy
kicsit. Ilyen a valódi ak�v pihenés. Várunk benneteket
jövőre is.
Kocsis Hajnalka, német-magyar szakos tanár
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EB ezüstérmes tanulók a
Hegedüs Géza Általános
Iskolában
A magyar U17 lány válogato� ezüstérmet nyert az
Ul�mate Európa-bajnokságon.
A csapat sikeréhez két tanítványunk, Vaszary-Maklári
Lilla és Kókai Lili 8. c osztályos tanulók teljesítménye is
hozzájárult. A lányok megelőzték Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Szlovákia
és Hollandia csapatait is, és egy szoros döntőben nyerték meg a csillogó ezüstöt.
Ezt a sportot iskolánkba Brunovszky Dávid hozta be,
azóta is nagyon népszerű a gyerekek körében.
További sikereket kívánunk Lillának és Lilinek!

Timárné Sárosi Katalin igazgató

jóga táborát. A kis csapat igazán családias hangulatban
töltö�e el a hetet. A gyerekek igényei szerint le� megszervezve a programok sorozata. A jógafoglalkozások
melle� társasjátékozással, par�zánozással telt az idő.
Külsős programjaikon játszo�ak az Olimpia parkban,
bowlingoztak a Mammutban, a Pálvölgyi-cseppkőbar-

lang csodáit keresték fel. Kereskedelmi– és Vendéglátóipari Múzeumban marcipánkészítéssel töltö�ék el az
idejüket. A záró napon az újpes� Tarzan Parkban töltöttek egy felszabadult, vidám, mosolygós napot. A
délutánok kézműveskedéssel, ügyességi játékokkal,
óriástársasjátékkal, énekléssel, sok nevetéssel teltek.
Melegszendvicset és pudingot is készíte�ek. Nagy
öröm volt látni, hogy kicsik és nagyok együ� játszo�ak,
ﬁgyeltek egymásra. Az időjárás egész héten remekül
alakult, a programok is mind érdekesek voltak. A visszajelzések alapján nagyon jól érezte magát mindenki.
Biztos folytatjuk a következő nyáron!

Nyár a Hermanban
Tanulóink hagyományainkat ápolva immár sokadik alkalommal indultak útnak vona�al a Szigetközbe, július 3.
hetében Besze Lívia és Réthy Zsuzsanna tanítók szervezésében. A Hermanos diákok csoportja a Gárdonyis gyerekekkel alko�ak egy jókedvű, mindenre elszánt táborozó
csapatot. A strand, amely a Duna egy kijelölt partszakaszán helyezkedik el hangos lubickolással kelt életre azon
a héten. Sok érdekes program várta a gyerekeket, úgy,
mint kenuzás, íjászkodás, lovaskocsikázás, fürdés a
„�tkos kert” -ben, sport-és csapatépítő játékok, rókavadászat, Ki mit tud? ...Gyorsan elrepült az egy hét, szombaton Mosonmagyaróvár interak�v tudományos játszóháza, a FUTURA zárta a táborozást.
Jövőre is várja a Duna a lelkes sportos természetvédőket is.
2019 nyarán immár második alkalommal szervezte meg
Kósa Veronika tanítónő 5 napos napközis jellegű
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2019 nyarán Besze Lívia, Réthy Zsuzsanna és Molnárné
Spisák Ágnes tanítónők már harmadik alkalommal
hirde�ék meg a Barangoló tábort.

Nyári tábor 2019. Enying
A Zuglói Hunyadi János Ének-zenei Nyelvi Általános
Iskola 3/a osztálya egy hé�g Enyingen a Kabóka Lovastanyán táborozo�. Kalandos indulást követően szerencsésen megérkeztünk erre a csodálatos helyre. Visszatérő vendégként üdvözöltek a tábor vezetői. A gyerekek minden reggel korán keltek és segédkeztek a karámok takarításában, a lovak etetésében, sétáltatásukban.

Hé�őn a Csodák palotájában bátran próbáltak ki
minden eszközt és csodát a résztvevők.
Kedden Gödön a Dunaparton lévő kalandparkba látogattak el, ahol mindenki bátran mászta végig a drótkötélpá
lyákat.
Reggeli után a jól megérdemelt lovaglás következe�.
Délutánonként gazdag programmal készültek a táboroztatók.

Szerdán megcsodálták és végig hűsölték a Pálvölgyi-barlang bejárható részeit.
Csütörtökön vonatozva juto�ak el Kismaroson keresztül
Királyrétre, ahol a békás tanösvényt meghódítva végig
gyalogolták a kijelölt távot. Majd kövekből építe�ek
átjárókat a patakparton.
Pénteken a Gellérthegyet mászták meg, és csodálkoztak
rá a Budai-hegy gyönyörűen karbantarto� zöld területeire.
A mindennapi kézműveskedésük során vasalható
gyöngy képeket, feste� üvegtárolót, pixel képeket,
fonalfonást, gyöngy ékszereket készíte�ek a gyerekek.
Nagyon szép munkák készültek. Tanév végén folytatjuk
o�, ahol abbahagytuk!
Besze Lívia, Kósa Veronika,
Molnárné Spisák Ágnes, Réthy Zsuzsanna

Csapatépítő játék, akadályverseny, fürdés a tábor területén lévő medencében, csónakázás a helyi tavon,
kézműves foglalkozások, agyagozás, számháború, es�
"rókavadászat", éjszakai bátorságpróba, csillagmegﬁgyelés, az utolsó este tábortűz színesíte�e a gyerekek
o� tartózkodását.
Csodálatos, színes, programokkal teli hetet töltö�ünk
együ�!
Almási Edit
tanító
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Szuperhősök Sotyán!
Vidám hetet töltö� a Zuglói Hunyadi János Ének-zenei,
Nyelvi Általános Iskola 80 tanulója júliusban, a Zuglói
Soltvadker� Gyermektáborban.
7 napig szuperhősökké válha�unk. Érdekes vetélkedőkön mérhe�ék össze tudásukat az altáborok. Az iskolák
közö� sportversenyeken rekedtre kiabáltuk magunkat
iskolánk győzelméért. Hol boldogan, hol bánkódva, az
elért eredmények mia�. Számháborút vívtunk a másik
iskolával, amit inkább villámháborúnak neveztünk, mert
az ellenfél hamar becserkészte és ellopta a zászlónkat.
Altáborunkban nagy készülődés után megérkeztek a
Marwel hősök. A gyerekek fantasz�kus krea�vitással
eleveníte�ék meg a ﬁlmekből már jól ismert szuperhősöket. A legnagyobb sikert a hunyadis hős: Légyölő
János ara�a.

Re�egtünk az éjszakai „bátorság” próbán, - ez, mint
mindig, a legjobban várt program volt a gyerekek számára – hiszen, sötétben bizony a legbátrabbnak is inába
szállhat a bátorsága. Szerencsére mindenki jól
ve�e az akadályokat.
Esténként hol a discoban, hol ﬁlmve�tés közben, a
szabadtéri moziban űztük a szúnyogokat. Mint mindig,
most is kihagyhatatlan volt a soltvadker� „büdös „tóban
fürödni, vibitezni a nyári forróságban.

Diákjaink nagy élményekkel, vidáman érkeztek vissza
ebből a nyaralásból. Jövőre veletek ugyani�!
Komáromyné Morschhauser Krisz�na
altáborvezető
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ANGOL-SPORT tábor 2019
18 éve határoztuk el Bankáné Csáki Csilla testnevelő
szakos kolleganőmmel, hogy elindítunk egy olyan nyári
tábort, ahol az angoltanulás fontossága és a sport szeretete áll a középpontban. Erre Balatonszemesen találtunk megfelelő helyszínt.
A tábor célja megismertetni diákjainkkal az angol anyanyelvű országok kultúráját és történelmét, sajátos
szokásaikat, különleges hagyományaikat, valamint a
sportolás, a mozgás fontosságának megerősítése.
A táborban a gyerekek kötetlen formában ismerkednek
meg az országokkal. Így sikerült már Nagy-Britanniát,
Kanadát, az Amerikai Egyesült Államokat és Írországot
„elhozni” a szemesi táborba. A nyelvi foglalkozásokon
játékos és érdekes feladatokat oldanak meg, rövidebb
kis színdarabokat is megtanulnak a gyerekek, amelyet
később iskolai előadáson mutatunk be a szülők nagy örömére. A táborozók két csoportban vesznek részt a foglalkozásokon, hiszen a nyelvi szintek különbözőek. Ezzel párhuzamosan alapfokú teniszoktatásban is részesülnek, mely
során nagyon sokszor kiderül a tehetségük ebben a labdajátékban. Többen kezdtek el komolyan teniszezni a
tábori alapszintű oktatása után.
Természetesen sokszor az időjárás alakítja a programokat,
hisz volt már balatoni hőség és fázós időszak vagy akár
hatalmas hullámverés a tóparton. A délelő� angol - és
teniszfoglalkozásokat a délutáni fürdés, a vízi ügyességi- és
úszóversenyek, a kajakozás és a strandröplabda köve�. Az
estéket a szemesi kikötőben és a mólón te� séták, a közös
daltanulás teszi változatossá.
Minden tábori program elengedhetetlen része az ado�
ország zenészeinek és népzenéjének megismerése. Így tanultunk már dalokat az amerikai ’country’ zenészektől és
az ír hagyományos dalok közül is néhányat megtaníto�unk. Idén Nagy-Britannia országaival ismerkedtünk
részletesebben, ezért a nagyhírű Beatles együ�es dalait
dúdoltuk, énekeltük. Mindenki számára nagy élmény
amikor karaokeval kötjük össze az éneklést.
Az elmúlt 18 tábor bizonyítja, az igényes, tartalmas
időtöltésre mindig van igény. Hunyadis diákjainknak és
szüleiknek köszönjük az idei jó hangulatú tábort, amely
végén most is így köszöntünk el: See you next summer!
Dékányné Jáky Judit angol tanár
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
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Ausztria immár huszonegyedik
alkalommal

Nos, még kimondani is sok. Huszonegy év! És mi még
mindig töretlen lelkesedéssel szervezzük diákjaink
számára az egyhetes nyelvi tábort. Mennyi helyszín,
mennyi csodálatos látnivaló, mennyi közös élmény van
már a hátunk mögö�. Akárcsak most.
Ausztra Tirol tartományának szebbnél szebb helyeit,
látnivalóit ismerhe�e meg az idén velünk utazó 26
diákunk.
Ugyan majd 700 km-t utaztunk, de a jó hangulat,az
egyre összefonódóbb közösség feledte�e az utazás fáradalmait.
A délelő�ök anyanyelvi tanárok vezetésével tanulással
teltek, de a cél, hogy minél magabiztosabb legyen a
célnyelvi kommunikáció, még ezt is elviselhetővé te�e.
Pláne, hogy a délutánok annál változatosabb programokat nyújto�ak.
Eljuto�unk Kufstein várába, ahol magyar rabok celláit
nézhe�ük meg, kisvona�al fekapaszkodtunk Tratzberg
várához, Innsbruckban Európa legmagasabban fekvő
állatkertjébe látoga�unk a városnézés után, lovaskocsiztunk, hajóztunk a csodálatos Herrenchiemseen , sőt még
Münchenbe is átruccantunk, hogy különösen a ﬁúk
örömére megnézzük a BMW Múzeumot. Persze a lányok
sem szenvedhe�ek hátrányt, ezért a Swarowski kiállítás
sem maradhato� ki a programból.
Azt hiszem, nem is csoda, ezt a teljesség igénye nélkül
leírt ismertetőt látva, hogy huszonegy éve óriási az
érdeklődés a táboraink iránt. Kívánjuk, hogy maradjon
ez így továbbra is, hiszen idén is lesz néme�ábor, csak
már a huszonke�edik!
Kun Ágnes, Makó Tímea, Varga Edina
a Liszt Ferenc Általános Iskola néme�anárai

Lisztes szuperhősök Sotyán
Július elején 55 lisztes diák foglalta el szokásos helyét a
soltvadker� 3. altáborban. Izgato�an vártuk a programokat, hiszen idén a Marvel-hősök nyomába eredtünk.
Ennek a témának a jegyében zajlo�ak egész héten a
programok, amelyeket igen színvonalasan állíto�ak
össze és vezényeltek le a tábor szervezői (külön köszönet Hozé bácsinak és a táborépítőknek, akik egyébként
óriási büszkeségünkre volt lisztes diákokként kerültek
be a csapatba, és igen jól megállták a helyüket).
Az időjárás bár nem volt annyira kegyes hozzánk,
mégsem zavarta meg semmi a különböző vetélkedőket,
a sportversenyeket, a diszkót, az éjszakai túrát. Szabadidőnkben az altáboron belül különböző kézműves
foglalkozásokon vehe�ünk részt; pólót feste�ünk,
hennáztunk, változatos technikákkal készíte�ünk képeket, csoportokba tömörülve rövidﬁlmeket gyárto�unk
a tábori éle�el kapcsolatban. Nagyon fontos és hasznos
ismereteket is szereztünk, hiszen megtanultuk, mit kell
tenni, ha valaki újraélesztésre szorul.

Időt szakíto�unk idén is a hagyományos fagyitúránkra,
valamint nagy izgalommal vártuk, hogy milyen tema�kája lesz a szokásos éjszakai bátorságpróbának, amit
idén először a nyolcadikosok segítségével valósíto�unk
meg. Az utolsó nap a díjkiosztón, ahol a sportversenyeken és az egyéb vetélkedőkön való eredményes részvételt díjazták, büszkén álltunk a tábori zászló ala�, hiszen
a Liszt Ferenc Általános Iskola neve hangzo� el legtöbbször a győztesek felsorolásakor. Ismét nagyon jól éreztük magunkat a Hunyadi és a Herman diákjaival. Megismerkedhe�ünk és barátságot köthe�ünk Zugló testvérvárosainak csapatával, hiszen alsórákosi és csíkcsicsói
gyerekek is élvezhe�ék a helyszín adta lehetőségeket,
és remélhetőleg ők is nagyon jól érezték magukat.
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Nyári táborok
Idén nyáron is rengeteg tábort szerveztünk: angol, ergoterápiás, alsós, boccia vízi vándor, sport- és kertésztáborokban vehe�ek részt az általános iskolás és középiskolás diákjaink. Ezeken felül egy-egy csapat eljuto�
Regensburgba, az Erzsébet-táborba és a Művészetek
Völgyébe is. Szóval szokás szerint mozgalmasra sikerült a
szünidő.
Mozgásjavító EGYMI, Szily Krisz�na koordinátor

Sportsikereink
Diákunk, a mindössze 16 éves Kiss Péter világbajnok le�
az augusztus 21-25 közö� megrendeze� szegedi
kajak-kenu világbajnokságon KL1-es kategóriában! A
200 méteren megszerze� aranyérem egyú�al paralimpiai kvótát is jelent a magyar csapatnak Tokióba. (Edző:
Pruzsina István)

Augusztus végén Szabó Alexandra szépen helytállt a
boccia Európa Bajnokságon Sevillában
(Edző: László Anita)
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Alkotótábor Zsennyén
A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola művésze�
tagozatos diákjai ezen a nyáron a zsennyei Bezerédj-kastélyban táboroztak.

Száraz Evelin, a Paraúszó Világkupa kiváló eredményei
után szeptember 9-től Londonban, a World Para Swimming paraúszó világbajnokságon versenyez a Vasas
színeiben. Nagyon szurkolunk neki! (Edző: Szabó Álmos)

Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Mozgásjavító jelente�e a kezdeteket mindhárom versenyzőnél, és bízunk
benne, hogy még sok-sok eredményes sportoló kerül ki
az uszodánkból, tornatermeinkből, szakembereink kezei
közül.
Révész Rita intézményvezető-helye�es
Mozgásjavító EGYMI

A Magyar Alkotóművésze� Közhasznú Nonproﬁt K�.
(MANK) által működtete� Alkotóház remek helyszín
volt a kikapcsolódásra, alkotásra vágyó felső tagozatos
diákok számára. Utunk tervezésekor már lá�uk, izgalmas napoknak nézünk elébe, hiszen várt ránk a �tokzatos Vas megyei kastély és az azt körülvevő 18 hektáros
park. Már megérkezésünkkor elvarázsolt minket a
hatalmas tölgyekkel és hársfákkal körülölelt gyönyörű,
több száz éves épület, és a nagyon kedves személyzet. A
hatnapos táborozás alkotás és pihenés is volt egyben. A
délelő� és délutáni foglalkozásokon selymet feste�ünk
és köveket faragtunk, ismerkedtünk a videó és animáció ﬁlmkészítéssel, majd belevete�ük magunkat a plein
air festészetbe.

Gyönyörű tájképek szüle�ek kezeink ala�. Szabadidőnkben, a parkban játékos feladatokat oldo�unk
meg, a ﬁnom vacsorát pedig fagyival koronáztuk meg.
Az alvással éjszakánkét nem volt gond, hiszen ki sem
mertük dugni az orrunkat a koromsötét folyosóra. Már
alig várjuk a következő zsennyei nyarat!
Becski Leonóra
Művésze� igazgatóhelye�es
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ÖKO tábor Munkácsy módra

Munkácsysok Soltvadkerten

Idén július végén 5 felejthetetlen napot töltö�ünk a
Szigetközben. A Zuglói Munkácsy hagyományos ÖKO
táborának ismét a dunaszige� ökopark ado� helyet.
Ezen a nyáron is kegyes volt hozzánk az időjárás, napsütéses, igazi evezős és strandidőnk volt. Az első napot a
Futura Interak�v Természe�udományi Élményközpontban töltö�ük Mosonmagyaróváron, majd délután elfoglaltuk a tábort, és sátort vertünk.

Június végén 102 gyermekkel, 6 kollégával és 2 animátorral utaztunk Soltvadkertre, ahol közel nyolc vidám
napot tölthe�ünk el együ�. Nagyon jó időjárás melle�
vehe�ünk részt a tábori programokon, amit egy-két
saját foglalkozással egészíte�ünk ki. Az idei nyár talán
legmelegebb napjain rengeteget fürödtünk a tóban,
nagyon jókat e�ünk (mind a táborban mind a strandon), voltak vetélkedők, lövészet, ﬁlmve�tés, karaoke,
disco, tűzoltók, tábortűz és persze az elmaradhatatlan
sportversenyek. Délelő�önként tanulóink kézműves
teraszon és tábori magazin szerkesztéssel múla�ák az
időt, délután pedig a strandon hűsöltünk.

Diákjaink két egész napos kalandokkal teli, borulásokkal
tarkíto� evezős túrán ve�ek részt a Duna csendes ágaiban. A „pihenőnapon” strandoltunk, illetve a gyerekek
által a nádasban fogo� vízi élőlényeket ve�ük vizsgálat
alá vezetőnk, Gábor segítségével. Este pedig elkészítettük a vacsoránkat, kenyérlángost sütö�ünk. Az utolsó
nap Magyarország kőzeteivel ismerkedtünk és fagyiztunk.
Táborunk idén is jól sikerült, a gyerekek jól érezték
magukat, többen már a jövő évi táborra is szere�ek
volna jelentkezni.

Mohos Éva
természe�udományi munkaközösség-vezető

A Munkácsys gyerekek minden évben nagyon várják a
tábort, és már hónapokkal elő�e érdeklődnek a programokról, elkezdik a szobabeosztást, a készülődést. Idén a
szuperhős tema�ka talán minden eddiginél jobban
megmozga�a a gyermekeket: a szobanevek és azok
címere is ebben a tema�kában készült óriási lelkesedéssel, illetve az iskolától kapo� kis tábori emlék
há�zsákot is szuperhősökkel rajzolták tele.

A tábor minden dolgozója nagyon kedves, ﬁgyelmes,
rugalmas volt, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
minden gyerek igazi „hősnek járó” ﬁgyelemben részesüljön.
Lekics Lilian és Karlik Helga
táborvezetők
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50 Éves a munkÁcsy
Jubileumi 50. tanévét kezdte meg a Zuglói Munkácsy
Mihály Általános Iskola, és 15. tanévét az Alapfokú
Művésze� Iskola. Az intézmény 1970 szeptemberében
nyito�a meg kapuit 12 tanuló - és napközis csopor�al,
mint a Dózsa György ú� általános iskola jogutódja.
Losonczi Julianna igazgató tanévnyitó beszédében
kiemelte, hogy a jubileumi év óriási kihívások elé állítja
az intézmény dolgozóit, diákjait. Idén történetében
először 3 első osztályt indít az iskola, emelle� megkezdődö� a kis és nagy épület összekötése egy új szárnnyal,

ahol 4 művésze� és tanterem kap majd helyet. A beruházás a Magyar Nemze� Sportközpont ﬁnanszírozásávan valósul meg.
Az intézmény volt diákja, jelenleg szülője, Nagy László
emlékeze� arra, milyen jó alapokat ado� neki az iskola
felnő� életéhez, és gyerekként, most szülőként is
remek közösségre, barátokra lelt a Munkácsy falai
közö�.
Az 50. évfordulót tavasszal gálaműsorral, tanár-diák
találkozóval, kerüle� komplex műveltségi verseny szervezésével ünnepli az iskola.
Boldog Születésnapot Munkácsy!

Pelyva Judit igazgatóhelye�es

Pannóniások a Balti-tengernél
A Pannónia Általános Iskola idén Lengyelországba
utazo� a lengyel-magyar cserekapcsolat keretében
augusztusban. A tábor lehetőséget nyújt Lengyelország
megismerésére, új barátok szerzésére, és nem utolsó
sorban az angol nyelv gyakorlására is. Idén a Bal�tenger partjával ismerkedtek meg diákjaink. Látogatást
te�ünk Gdanskban, Gdyniaban, Sopotban és Szymbarkban. Sok érdekes dolgot tudtunk meg ezeken a helyeken
a lengyel történelem viharos eseményeiről, a II. világháborúban betöltö� szerepükről. A természet erejével és
annak szépségével a Slovinski Nemze� Parkban ismerkedtünk. A vándorló homokdűnék közt sétálva olyan
érzésünk volt, mintha sivatagba tévedtünk volna. A
tengerpar� séta a ragyogó napsütésben mindenkit
jókedvre, nevetésre sarkallt. Jó érzés volt mezítláb sétálni a homokban, bele-beleszaladni a sós vízbe. Természetesen a fürdőzést sem hagytuk ki a programból. Hideg
volt a víz, de mindenki bemerészkede� rövidebb,
hosszabb időre. Akik nem fürdőztek, azok önfeledten

röplabdáztak a homokos tengerparton.
A 8 nap hamar elrepült, mindannyian szívesen maradtunk volna még, nehéz volt a búcsú. A gyerekek ajándékkal kedveskedtek egymásnak, és kicserélték címeiket,
hogy a jövő nyári magyarországi táborozásig tudják
tartani a kapcsolatot.

Puksa Beáta
igazgatóhelye�es, programfelelős
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Állatok akcióban

Erdei Vándortábor Program

Idén is megrendeztük iskolánk hagyományos szaktáborát a nyári szünetben, az Állatkertben. Csapatokat
választo�unk: Természetvédők, Táborozook, Környezetvédők, Állatbarátok, Védelmezők. A gyerekek kontaktkeretek közö� ismerhe�ek meg sok-sok élőlényt. Etethet-

ték őket, közvetlen közelről elemezhe�ék viselkedésüket, mikroszkóp ala� tanulmányozha�ák részeiket.
Minden gyermek kiselőadást készíte� a többiek számára, amelyben bemuta�a az általa választo� állatcsoportot. A szemléltetéshez kiváló helyszín volt a kifutó, ahol
élnek. Az utolsó két napon akadályverseny formájában
kalandoztak, és oldo�ák meg a rejtvényfeladatokat.
Hagyományunkhoz híven idén is örökbe fogadtunk egy
i� élő állatot. Idén a Komodói varánuszt választo�ák a

gyerekek, mivel nagyon veszélyeztete� faj. Élményekben gazdag tábort zárunk az ötödik napon.
Zsadányi Viktor, biológiatanár
Számítástechnikai Általános Iskola

Csodálatos útvonalon, kiépíte� táborhelyekkel, egyhetes vándorlásra indultunk a Börzsönybe a nyári szünet
elején a Számítástechnikai Általános Iskola lelkes diákjaival (4-8. osztályokból). Az Országos Erdésze� Egyesület szervezésében kulturális és természe�smere� programokon vehe�ünk részt, melynek célja a természetjá-

rás és a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló
egészség- és környeze�udatos életmód támogatása volt
a ﬁatalok körében. Az erdei vándortábor során a diákok
testközelből ismerkedhe�ek meg az erdő növényeivel és
állataival, személyes természe� élményeket szerezhettek. Az erdei iskolai programok segítséget nyújto�ak
természe�smere� tudásuk bővítéséhez, a kulturális
emlékek meglátogatásával látókörük szélesede�. Összesen kb. 60 km-t gyalogoltunk Diósjenőtől Bernecebará�ig a Börzsönyön keresztül. Rengeteg szép élménnyel
gazdagodva tértünk haza, jövőre biztosan folytatjuk a
vándorlást!
Urbanics Magdolna Rita

22

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

FECSKE TÁBOR
Az egyhetes napközi jellegű Fecske táborban 17 fő
kisgyermek ve� részt. Reggel 9:00 - 5:30-ig bejárós
ellátásban részesültek, menza ebéddel.
Tábor céljaként az iskolára való felkészítést határoztam
és valósíto�am meg, mind szociális, mind képességek
előkészítésében.
Minden nap egy-egy lépéssel közelebb kerültek a gyerekek az iskola szabályaihoz, magatartási normáihoz.
Szabályok megismerése, begyakorlása, elsajá�tása mindennapi tevékenységekbe ágyazva volt jelen.
Készségek területén a ﬁgyelem, koncentráció, memória,
térirányok, helyes ceruzafogást sajá�to�uk el játékos
tevékenykedtető munkaformában.
Szocializáció terén egy teljes napot töltö�ek a gyerekek
az Azúr kutyás terápiával foglalkozó szakember vezetésével kutyaterápiás foglalkozáson.
Az egész hetet gyümölcs projekt keretére fűztük fel, a
feladatok, memoriterek, több-kevesebb halmaz megismerés , betűkeresés mind-mind egy-egy gyümölcsről
szólt. A napi feladatokat gondola�érképekre helyeztük
el, a tábor végére egy kész plakátot alakítva ki.
A gyerekek nagyon szere�ék a foglalkozásokat, zökkenőmentesen olvadtak bele az iskolai életbe.
A szülők nagyon hasznosnak találták a felkészítő tábort,
minden elvárt szolgáltatást és eredményt pozí�van
jeleztek vissza.
Tánczos Melinda
Számítástechnikai Általános Iskola

Főzőtábor
Iskolánk tankonyhájában több éve rendezzük meg minden nyár elején
a "FŐZŐTÁBORT". Június első hetében idén 14 fő jelentkeze�, vegyesen ﬁúk - lányok, akik szeretnek főzni és enni ! :) A korosztály is vegyes,
általában 4. - 6. évfolyamos tanulók szoktak jelentkezni.
A tábor nevéhez illően önellátó a tábor. A résztvevők készí�k a reggelit
ebédet, uzsonnát. Csoportokban főznek a gyerekek az tanárnő vezetésével. Mindennap mindenki főz! Ezenkívül érdekes programokon
vehe�ek részt a gyerekek. Strandtáska és - póló festés, fagyizás, strandolás, kirándulás a Hajógyári-szigeten, csúszdás, játszótéri játék, mozilátogatás. Ez mind a tábor programja volt.
Így már érthető, hogy minden évben nagy sikere van a táboromnak.
Buthné Fekete Anikó, technikatanár
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Játék-sziget
Játék-sziget néven krea�vtábort tarto�unk kolléganőmmel. Tema�kus napokkal vártuk a gyerekeket szobrászat,
festészet, rajzos és szociális kompetenciák, fejlesztő
gyakorlatok színesíte�ék a napokat. No, de meséljenek a
képek!

Gecsei Gabriella, tanító
Számítástechnikai Általános Iskola

Nyári német tábor a Számítástecnnikásoknak
Hagyományainkhoz híven az idei nyári szünetben is megszerveztük napközis német táborunkat.
Az egész napos foglalkozásokon 30 alsó tagozatos kisgyerek ve� részt. A héten az első négy napot az iskolában
töltö�ük. Két nagyobb témával foglalkoztunk, a nyárral, ill. a vakációval és a mesékkel. Minden évben 1-1
Grimm-mesét dolgozunk fel, az idén a Froschkönig, vagyis a Békakirály történetével ismerkedtünk meg. A mese
meghallgatása és megtekintése után sok játékos felada�al, rejtvénnyel, színezéssel, krea�v barkácsolással szórakozta�uk a gyerekeket. Nagy segítségünkre voltak a Mini
Spatzenpost magazinok, melyek megrendelésére
minden német szakkörös diáknak lehetősége van, és a
kedvelt Hans Hase játékok is remek kikapcsolódást
biztosíto�ak a táboros gyerekeknek. Az utolsó napunkat
a Duna Plazaban töltö�ük, ahol felkerestük a Libri
könyesboltot, megtekinte�ük az idegen nyelvű kiadványok kínálatát, a McDonaldsban ebédeltünk, és a moziban egy meseﬁlmet is megnéztünk. A gyerekeknek egy
igazi élménytáborban volt részük.
Timcsák Istvánné, Ondrusákné Nagy Rita
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Tanévnyitó ünnepség a Vizafogó Általános Iskolában
Szeptember 2-án az iskola tornatermében, ünnepélyes keretek
közö� nyito�uk meg a 2019-2020-as tanévet. A Himnusz elhangzása
után Szállási Zsuzsanna, intézményvezető asszony megtarto�a
tanévnyitó beszédét, és virággal köszöntö�e az új tanár kollégákat.
Az ünnepi hangulatot szép szavalatok is emelték tanulóink tolmácso
lásában.
58 lelkes első osztályos kis diákunk is velünk ünnepelt, hiszen a mai
naptól ők is iskolánk nagy családjának tagjai. Immár hagyományosan
buborékfújót kaptak ajándékba az ötödik osztályosoktól, amit ki is

próbálha�ak. A levegőbe röppenő rengeteg
színes buborék a sokszínű diákélet és számtalan kellemes iskolai élmény lehetőségét hivato� jelképezni.
Reméljük, sikeres tanév kezdete volt ez a szép
nap!
Simon Márta - könyvtáros

Velencei kézműves tábor
A Vizafogós diákoknak idén is tartalmas programokban
volt részük a nyári táborok során. A Velencei táborban
július 11-16. közö� pihenhe�ék ki a tanév fáradalmait
az alsó tagozatos tanulók és a kísérő tanárok. Annak
ellenére, hogy strandolni csak első nap tudtak és az
időjárás ezután már nem kedveze� a táborozóknak,
élményekben gazdag napokat töltö�ek együ�.
A délutánokat közös kézműveskedéssel zárták, mely
csodálatos alkotásokat örömmel muta�ák meg szüleiknek hazaérkezéskor. Megnézték a Gárdonyi rönkvárat az
Egri vár, az Egri csillagok c. regény helyszínének kicsinyíte� mását, ahol a gárdonyi várkapitány végigkalauzolta
őket a váron, a kazamatarendszeren, és interak�v,

játékos foglalkozások segítségével bepillantást nyerhettek a várvédő vitézek életébe.
Székesfehérvár történelmi játszóparkjában, a Koronás
Parkban a középkor rejtelmes világában kalandozha�ak
a gyerekek. Egyedi és változatos játékokkal ismerhe�ék
meg az egykori koronázó város történelmét, mindennapi életét, próbálha�ak ki elfelede� kézműves technikákat, és tapasztalha�ák meg, hogyan éltek, mivel játszottak a lovagok korában a gyerekek.
A tábori napokat számháború, es� mese is színesíte�ék.
Kedves gesztus volt, hogy tortával köszöntö�ék és
megünnepelték a születésnaposokat.
Simon Márta - könyvtáros
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Angol tábor
Balatonszárszón
A felsős diákok Balatonszárszóra utaztak kísérő tanáraikkal együ�, és i� töltö�ek felejthetetlen napokat
augusztus 1-6.-ig. Az angol tema�kus táborban a foglalkozások melle� a pihenésre is juto� idő. Hozzájuk
kegyesebb volt az időjárás, sokat fürödtek, amit megfűszereztek az Isaszegi Általános Iskolával vívo� vízi vetélkedővel is.
Torkoskodtak a Csoki manufaktúrában Balatonlellén, a
Zamárdiban található kalandparkban pedig csúszdáztak, és utaztak kisvasúton. És hogy a tanév ala� szerze�
tudás se vesszen el, volt játékos angol foglalkozás is.
Néhány helyszínre mindkét tábor lakói ellátoga�ak.

Arról, hogy milyen jól sikerültek a táborok, tanúskodjon
néhány szülői vélemény:
„…Köszönjük, hogy a rossz idő ellenére is szuper programokkal gazdagíto�átok ezt a néhány napot! További
szép és nyugalmas nyarat kívánunk szerete�el!”
„Nagyon szépen köszönünk mindent!!! Csodálatos
programok voltak!”
„Nagyon szépen köszönjük a tartalmas táborozást.”
„Én is köszönöm szépen a tartalmas tábort, és hogy a
ﬁam befogadó társaságra talált.”
„Köszönünk szépen mindent a felügyelő tanároknak!!!
Tudtuk, hogy jó kezekben vannak a gyermekeink. A fotókon keresztül pedig átjön a remek hangulat, jobbnál
jobb programokkal. Mi i�hon irigykedünk, ha újra iskolások lehetnénk, csakis a Vizafogóba járnánk... „

Ilyen volt a Tordasi Western falu, mely bővelkede�
szórakoztató játékokban, a szabaduló szobától a
rodeó-bikáig, de kipróbálha�ák az íjászkodást és az
aranymosást is a gyerekek.
Siófokon egy igazán különleges helyen járt minden
táborozó, a fordíto� házban, ahol minden a feje tetején
áll, a plafonról lógnak le a használa� tárgyak, szinte
beleszédül az ember a látványba. Érdekes volt megtapasztalni, milyen lehet egy denevér szemszögéből látni
a világot.

Simon Márta - könyvtáros
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