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ELŐTERJESZTÉS
- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elé -

Szigligeti Gyermeküdülő 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés 160/2011. (VIll.25.) számú KGY határozatával a
NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adta a Szigligeti Gyermeküdülőt (8264 Szigliget,
Majális domb, hrsz 0144/2).
A tábor működéséről szóló szakmai beszámolót mellékelten megküldöm.
Kérem a Tisztelt Bizottságot előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 14.
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SZIGLIGETI GYERMEKÜDÜLŐ
2018. évi működéséről

Nyíregyháza, 20 18. szeptember 14.

Készítette:
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Dr. Hudákné Fábián Nóra
szakmai koordinátor

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti Gyermeküdülő szakmai koordinálását
Dr. Hudákné Fábián Nóra végzi, aki a táborvezetői feladatokat is ellátja.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. az elmúlt évek során arra törekedett, hogy minél több
gyermek számára biztosítson felhőtlen, élményekben gazdag kellemes kikapcsolódást
a Balaton partján. Idén 761, nyíregyházi székhelyű, alapfokú iskolában tanuló
gyermek, 11 óvodás korú és 260 felnőtt üdülhetett a Szigligeti Gyermeküdülőben. Az
első turnus június 18. napján kezdődött, az utolsó augusztus 18. napján ért véget. A
turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. Ebben az évben is biztosítottunk a nyíregyházi
civil szervezetek, Nyugdíjas klubok részére is időpontot elő- és utószezonban (2018.
június 11. napjától - 17. napjáig, augusztus 19. napjától - 31. napjáig).
Az Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a
gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákokra, a fenntartó intézmény
státuszától függetlenül.
Idén a 9 turnusra jelentkezett gyerekekre nagyon gondosan kiválasztott felügyelő
tanárok vigyáztak az ott eltöltött idő alatt. A gyerekek megérkezésükkor
balesetvédelmi oktatásban is részesültek.
A nyári táboroztatás szervezése januárban kezdődött. A jelentkező iskolákból az
intézmények igazgatói egy kapcsolattartó személyt jelöltek ki, akik segítettek a
szervező munkában Gelentkezési lapok begyűjtése, táborozási díj beszedése).
A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került
megállapításra. Az általános iskolások 34.000,- Ft/fő, a felnőttek 45.000,- Ft/fő,
óvodások 22.500,- Ft/fő költségtérítést fizettek turnusonként. A 0-3 éves korig az
üdülés térítésmentes volt. A táborozás díja 6 napra és 5 éjszakára lett tervezve. A
befizetett összeg tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a
strandbelépőt, a szállás és a háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai
programok díját.
A táborozó gyerekek nem egyformán fizettek, mivel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé tette, hogy az
önkormányzat üdülési támogatást biztosítson a nyíregyházi lakóhellyel (állandó
lakcímmel) rendelkező nyíregyházi székhelyű, alapfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló gyermekek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek a szülője három vagy több kiskorú
gyermekről gondoskodik.
A támogatást évente egy alkalommal (10.000,- Ft/fő) lehet a gyermeküdülőben történő
üdüléshez felhasználni. Ezzel az összeggel a részvételi díjak költségeit lehetett
csökkenteni.
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Összesen 176 nyíregyházi általános iskolás tanuló kapott 10.000,- Ft egyszen
támogatást:

Jókai Mór Református Altalános Iskola
Nyíregyházi Móra Ferenc Altalános Iskola
Petőfi Sándor Ta intézmén e
Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
- Gárdonyi Géza Tagintézménye
- Kazinczy Ferenc Tagintézménye
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium
Nyíregyházi A áczai Cs.J. Gyakorló Alt.Isk. és AMI
Nyíregyházi Kodály Zoltán Altalános Iskola
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Altalános
Iskola és kollégium
- Szőlőskerti Tagintézménye
- Szabó Lőrinc Tagintézménye
- Zelk Zoltán Ta intézménye
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Altalános Iskola
Kertvárosi Ta intézménye

13
15
11
17
11
4
8
5
24

A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével kerültek
összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és
környékéről.

Voltak olyan gyerekek is, akik életükben először jártak a Balatonon, esetleg földrajz
órán tanultak csak a látottakról, de voltak olyanok is, akik már sokadik alkalommal
vettek részt a programokon, mivel tudták, jó kaland vár rájuk.
A táborban tej-, cukor- vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak.
A tartalmas programok mellett a mindennapos strandolást is beterveztük.
Ebben az évben két új elemmel bővült a tábor programjának a kínálata, Keszthely
városában a sétakocsikázás, a Madárház és a Pálmaház megtekintése.
A gyerekek a Balatonban való fürdőzést várták a legjobban. A szerencsés nyan
időnek, verőfényes napsütésnek köszönhetően a csoportoknak minden nap volt erre
lehetősége. A fürdés és napozás mellett érdekesebbnél érdekesebb programokon vettek
részt.

•!• Kedden a Sárvári Gyógy-és Welnessfürdő megszámlálhatatlan csúszdájával
egész napos programlehetőséget nyújtott.
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•!• Szerdai keszthelyi kiránduláson - ahol a gyerekek szabad program keretében
sétálhattak a belvárosban
megvásárolhatták apró ajándékaikat,
sétakocsikázhattak a belvárosban, megtekinthették a csodálatos Festetics
Kastélyt - mely Magyarország leglátogatottabb kastélya -, ahol tárlatvezető
segítségével csodálhatták meg a gyerekek a kastély belsejét. A programot a
Madárház, Hintómúzeum és a vadászati kiállítás megtekintésével zártuk.
•!• Csütörtök délelőtt és délután is a fürdőzés volt a meghatározó. Este badacsonyi
hajókirándulás várta a gyerekeket. Rövid séta után dzsip túra, majd buli hajó
zárta a napot. Egyórás hajóút során nemcsak a gyönyörű, kivilágított
Balatonban gyönyörködhettek, hanem önfeledten táncolt kicsi, nagy, tanár,
szülő. Jó volt látni, hogy a visszafogott gyerekek is boldogan táncoltak,
énekeltek együtt a többiekkel.
•!• Péntek délelőtt a Szigligeti váré volt a főszerep, ahol megbizonyosodhattak
saját szemükkel arról, hogy miért is nevezik e várat a Nyugat-Balaton ékének, s
arról, hogy valóban csodálatos panorámát kínál a tóra. A várban egy különleges
élményben volt részük a tábor lakóinak. A Szigligeti vitézek korabeli ruhában
harcászati bemutatót tartottak. A bátrabbakat a színpadra csalogatták, ahol ők is
kipróbálhatták a különböző harci eszközöket, s egyben saját magukat.
•!• Szombaton a tábor lakói feltöltődve, de mindakkor szomorúan készülődtek a
hazautazásra azzal a reményben, hogy jövőre ismét ellátogatnak a
gyermektáborba.
A szervezett programok mellett a kísérő pedagógusok esténként különböző
vetélkedőket szerveztek a tábor lakóinak. A kollégák lelkiismeretesen, jól látták el a
munkájukat.
Az üzemeltető mindent megtett annak érdekében, hogy a gyerekek számára minél
kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék a táborozást, ezért a gyermeküdülő felújítására,
fejlesztésére az utóbbi években több millió forintot költöttek annak érdekében, hogy a
tábor lakóinak a komfortérzetét növeljék.
A gyermeküdülő üzemeltetője az étkezés
hangsúlyt fektetett.

minőségére

és az utaztatásra 1s nagy

A gyerekek részére 6 db 8 ágyas, 5 db 9 ágyas szoba állt rendelkezésre, a pedagógusok
2 db 4 ágyas, a buszsofőrök 1 db 3 ágyas fürdőszobás házban kerültek elhelyezésre.
Ezen felül 5 db 4 ágyas fürdőszobás ház volt biztosítva a fizető vendégek számára.
16 gyermek után egy kísérő pedagógus részvétele ebben az évben is ingyenes volt.
Ezek a kollégák az ingyenes részvétel mellett szerény anyagi elismerésben is
részesültek. A tábort egy táborvezető felügyelte, aki koordinálta a napi programokat,
kísérte a kirándulásokra a gyerekeket, balesetvédelmi oktatást tartott, illetve ha
valamelyik táborlakó beteg lett, gondoskodott az orvosi ellátás azonnali
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igénybevételéről,

valamint a folyamatos
megszüntetéséről, megoldásáról.

működés

során

felmerülő

problémák azonnali

A gyermekek utaztatását a Trans-Tour 90 Kft. végezte. Az utazás minden esetben
problémamentes volt. A buszok a hat nap alatt lent maradtak a csoporttal.
A táborban 1 gondnok és 1 fős takarító személyzet dolgozott, akiket az üzemeltető
foglalkoztatott. A turnusok idején egy személygépkocsi, utánfutó állt rendelkezésre.
Ezzel oldottuk meg a csomagok szállítását. A tábor nyitásától, zárásáig - a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft.-nek köszönhetően - egy 9 fős kisbuszt kaptunk annak
érdekében, hogy a beteg, a nyugdíjasok és mozgásukban akadályozott üdülő gyerekek,
vendégek szállítása megoldott legyen.
A tábor körülményei, felszereltsége kielégítő és megfelelő. Tiszta szobák, mosdók,
kulturált ebédlő, sok-sok virág várta a táborozókat.
Az étkezést a Napkorona Udvarház Kft. biztosította, naponta háromszor. Az ételek
ízletesek és finomak voltak. Az ebédlőben a Napkorona Udvarház Kft. büfét is
üzemeltetett. Az étkeztetés kulturált körülmények között zajlott.
Egész héten színes programok várták a diákokat. A hat nap alatt sokat játszottak,
érdekes dolgokat láttak, finomakat ettek, táncoltak, új barátságok szövődtek, és soksok élménnyel gazdagodtak. A dolgozók mindig mosolyogva, figyelmesen és
segítőkészen álltak a tábor lakóinak a rendelkezésére. A táborvezető kedves szavai
oldotta az izgalmat a gyerekekben. Érezték, hogy jó helyen, biztonságban vannak és
egy kellemes hét előtt állnak. A Festetics Kastély, a sétakocsikázás, a Badacsonyba
vezető hajóút, dzsip túra, a Szigligeti vár, a Sárvári Élményfürdő, a buli hajó
lenyűgözte a csoportokat, csodálták az ott látottakat.
A strand, a játék, a programok olyan élményeket nyújtottak a résztvevőknek, amit nem
fognak elfelejteni. Az időbeosztás átgondolt volt. A programok zökkenőmentesen,
rugalmasan zajlottak.
Őszinte örömmel tapasztaltuk, hogy a Szigligeti Gyermeküdülő egyre népszerűbb. A

telt ház, valamint a gyermekek és a pedagógusok visszajelzései is azt mutatják, hogy
munkánk nagyon eredményes.
A sajtó és a helyi televízió is segítségünkre volt. A Nyíregyházi Naplóban, a KeletMagyországban több, összefoglaló cikk is megjelent a Szigligeten táborozókról.
Nyíregyháza honlapján - minden héten - a táborozó iskolák fotóit, élménybeszámolóit
is figyelemmel lehetett kísérni.
A turnusok ebben az évben is elégedettségi felmérő lapokat töltöttek ki. A
kérdőíveken a szülők, gyerekek, vendégek hetente véleményt nyilváníthattak, valamint
javaslatokat tehettek a jövőre vonatkozóan a következő témákban:
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• a tábor programja, minősége
• ételek mennyisége, minősége
• a táboroztató nevelők felkészültsége
• a táborvezető személy hozzáállása
• az utaztatást végző cég alkalmazottainak segítőkészsége
• más programok beiktatása
• a kapott információkkal való elégedettség
• egyéb észrevétel, javaslat.
lap alapján a következő évben figyelembe vesszük a szülők,
gyerekek visszajelzéseit és arra törekszünk, hogy minél újabb, színvonalasabb
programokat szervezzünk.

Az elégedettségi

felmérő

Az elmúlt nyár tapasztalatai alapján köszönetünket fejezzük ki Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesterének, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály
vezetőjének, munkatársainak, hogy továbbra is üdülhettek a gyerekek a Balatonnál.
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1. turnus Jókai Mór Református Általános Iskola

2018.06.18-2018.06.22

A Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános lskola tanulói az idei nyáron is részt
vehettek a szigligeti táborban. Összesen 82 gyerek, és a rájuk vigyázó 7 pedagógus töltött
el öt feledhetetlen napot a Balaton partján 20 18. június 18. napjától 2018. június 22.
napjáig.
Hétfőn,
idő

a hosszú utazás után mindenki alig várta, hogy lássa a magyar tengert. A

nem volt

kedvező

táborba a nap

hűvös

a fürdéshez, ezért csak egy sétát tettünk a strandon. Visszaérve a

hátralévő

részében a gyerekek használatba vették a röplabda pályát, a

pingpong és csocsó asztalokat, a kondiparkot, a hintákat és a csúszdát.

Másnap a Sárvári Gyógy-és Wellness
medence és csúszda várt bennünket.

fürdőbe

látogattunk el, ahol megszámlálhatatlan

Szerdán Keszthelyre utaztunk, ahol a Festetics Kastélyt tárlatvezetés keretében ismertük
meg. Megtekintettük a pálmaházat és a hintókiállítást is. Utána lovaskocsival körbejártuk a
belvárost. Ezt követően a gyerekek szabad program keretében sétálhattak,
megvásárolhatták apró ajándékaikat. A táborba visszaérve fürödtünk a Balatonban. Este
táncházat, és focibajnokságot szerveztünk a tábor lakóinak.

Csütörtökön az egész napos

fürdőzés

után egy hajóval átkeltünk Badacsonyba, ahol

fantasztikus program várt ránk. Dzsipekkel vittek fel bennünket a hegyre, ahonnan
gyönyö rű

panoráma tárult elénk. Az este csúcspontja egy egész órás „diszkóhajó" volt. A

gyerekek a fedélzeten önfeledten bulizhattak.

Utolsó nap szakadó esőben búcsúztunk el a tábortól, de élményekkel gazdagon térhettünk
haza.
Köszönetet szeretnénk mondani a tábor vezetőj ének, Dr. Hudákné Fábián Nórának a
változatos programokért, segítőkészségéért, rugalmasságáért. Köszönj ük a szakácsoknak
a finom ételeket, és soförjeinknek, Lászlónak és Rolandnak, akik épségben hazahoztak
bennünket.
Köszönjük!
Bezzeg József
Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola

II. turnus Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény,
Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Móricz
Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény
2018.06.25-2018.06.30

2018. június 25. és 30. között három nyíregyházi iskola, a Kazinczy, a Petőfi és a Vécsey
Tagintézmény diákjai nyaraltak együtt, a Szigligeti Gyermeküdülőben.
A kedvezőtlen időjárás szerencsére egyik programot sem hiúsította meg, így ezek a gyerekek
is csúszdázhattak Sárváron, megcsodálhatták Keszthely nevezetességeit, régi fegyvereket
próbálhattak ki a szigligeti várjátékokon, és a bulihajó fergeteges partiján is rophatták a
táncot.
Nagyon köszönjük a tábor lelkének, dr. Hudákné Fábián Nórának fáradhatatlan szervező
munkáját, rugalmasságát, aminek köszönhetően a táborozóknak örök emlék marad ez a
nagyszerű hét.

III. turnus Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Zelk Zoltán Angol és Német

Kéttannyelvű

Tagintézmény

2018.07.02-2018.07.07

Nyíregyházi Zelkes diákcsoport
elindul „bevenni" a szigligeti tábort
2018 július havának 2. nap hajnalán.
Mit csináltunk ottan éppen?
Hallgassátok, elbeszélem.
A buszos út most is hosszan tart,
de a melegtől és unalomtól
légkondi és a telefonos zene véd meg majd.
Idő

kegyes hozzánk kedden,

nap süt Sárvár fürdőj ében,

egész testünk leég szépen.
Keszthelyen kocsikázás is vár,
meglepetés képpen.
Csütörtökön imádunk megmártózni Balaton vizében.
Badacsonyban autózunk hegyi

levegőben.

Balatoni hajón zene tombolásra késztet minket.
Péntekig vészek törnek reánk,
tanáraink is betegségekkel csatát vívnak már.
Megfogyatkozva bár,
bevesszük a szigligeti várat,
3 vitéz támad, de

legyőzzük

Zoliiiit,

Nem hagyhatjuk ki a fantasztikus fagyit.
Vetélkedünk, játszunk, éjjel nem is alszunk,
táborozásnak mi íly hívei vagyunk.
Étekfogóink most újak és húslevével,
gyrostállal és palacsintával elcsábítanak minket.
Nóra néni segít, irányit, bátorít, hőn szeretjük őt
a jövő évi meghívást már is várjuk innen ...
Lelkes Zelkes diáksereggel ilyen kaland esett meg.

/Ezen írás született Zelkes tanároknak tollából
köszönetünket kifejezve 2018 július havában/

IV. turnus Kodály Zoltán Általános Iskola
2018.07.09-2018.07.14

Egy hét Szigligeten
A Kodály Zoltán Általános Iskola diákjai és tanárai évek óta örömmel indulnak útnak a
Szigligeti Gyermektáborba, mert tudják, hogy a balatoni fürdőzés mellett sok, jól szervezett
program várja őket. Idén a táborba 74 diák és 4 tanár látogatott el július 9-14 között. Két diák
így számolt be élményeiről : " A hosszú út után első nap jót fürödtünk a Balatonban. Második
nap a Sárvári Gyógy- és Wellness fürdőben élveztük a napot, csúszdáztunk, fürödtünk,
napoztunk. Harmadik nap, annak ellenére, hogy esett az eső jól éreztük magunkat a keszthelyi
Festetics-kastélyban és különleges állatokat láttunk a Vadászati Múzeumban. Este együtt
szurkoltuk végig foci vb meccsét a tévé előtt. Csütörtökön a Szigligeti várba látogattunk el.
Hosszú volt a séta, de megérte, mert gyönyörű volt a kilátás és a várban izgalmas előadást
láttunk a régi fegyverek használatáról, a végén még egy ágyút is elsütöttek. Este hajóval
Badacsonyba indultunk, majd egy dzsip-túrával folytattuk utunkat a hegyre és egy discohajóval utaztunk vissza Szigligetre. A pénteki napot a Balaton partján töltöttük.
Köszönjük ezt a fergeteges hetet dr. Hudákné Fábián Nóra néninek!
Szigligetre."

Jövőre

újra ellátogatunk

Írta: Varga Vanda és Szemák Henrietta, a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói.

Szigligeti vár

Sárvár Gyógy-és Wellnessfürdö

Kikötő

Szigliget

V. turnus Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
2018.07.16-2018.07.21

A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskolából az idei nyáron újra részt vehettek tanulóink a
szigligeti táborban. A turnus 87

fővel,

6 pedagógussal, s ugyancsak az iskolánkban tanuló

gyermekek családjaival együtt, mint egy hatalmas család foglaltuk el az egész tábort, s így is
éltük a mindennapjainkat, élvezve a tábor nyújtotta változatos programokat,

lehetőségeket.

A gyermekek nagy izgalommal készültek erre a táborozásra, sokan közülük azért, mert már
voltak itt korábban, s tudták, jó kaland vár rájuk. Az „újakat" a kíváncsiság, az új

lehetőség,

kissé az aggodalom a szobák miatt tett izgatottá. Már a hosszú út is a táborozás része volt, hisz
az osztálytársakkal, barátokkal hamar elrepült az

idő.

Megérkezésünkkor nagy örömmel töltött el bennünket a tábor képe, hiszen a tiszta, gondozott,
muskátlikkal díszített, minden lehetőséggel felszerelt hatalmas udvar, a kis faházak mind arról
árulkodtak már az
vezetője,
alapvető

első

pillanatban, hogy nagyon kellemes hetet fogunk itt eltölteni. A tábor

Dr. Hudákné Fábián Nóra kedvesen üdvözölt bennünket, s egyben ismertette az
betartandó szabályokat is. Megtudtuk, hogy az

tartanunk, hiszen a sok program, ami
Természetesen a Balatonban való
nyári időnek,

verőfényes

előttünk

fürdőzésre

időpontokat

nagyon pontosan be kell

áll, csak így valósítható meg.
vártunk a legjobban, s egész héten a szerencsés

napsütésnek köszönhetően minden nap volt is elég lehetőségünk erre.

Amikor már éppen ráuntunk volna a fürdésre, napozásra, strandfocira, jött egy érdekes program,
egy rövid utazás, séta, amiben eléggé elfáradtunk ahhoz, hogy újra vágyjunk a Balaton vizébe.
A Sárvári Gyógy- -és
programlehetőséget

Wellnessfürdő

megszámlálhatatlan csúszdájával egész napos

nyújtott, kellemesen elfáradtunk.

Szerdán Keszthelyre utaztunk, ahol a gyerekek szabad program keretében sétálhattak,
megvásárolhatták apró ajándékaikat. Majd együtt mentünk a már

kívülről

is csodálatos

Festetics Kastélyba, mely Magyarország leglátogatottabb kastélya. Már a parkja - ami
természetvédelmi terület - is lenyűgözött bennünket a több száz éves fáival, színes

virágágyásaival, szökőkutakkal, szobrokkal, a kerti tavával. A parkban és a városban - a lovakat
szerető

gyermekek nagy örömére - sétakocsikázhattunk. Ezután várt ránk a csoda, a kastély

belseje, a

főurak

életformáját

hűen tükröző

helyiségek, a korabeli, sokszor még az eredeti
főúri

bútorokkal, tapétákkal, a hatalmas könyvtár, mely Európa legnagyobb épen maradt
könyvtára. E sok szépség láttán több gyermek,

főleg

a lányok, elképzelték, milyen jó is lett

volna itt élni a 18. században. De hogy a fiúk se szomorkodjanak, megtekintettük az udvarban
található vadászati kiállítást, mely öt földrészen elejtett, több mint 200 vadfaj trófeáinak ad
helyet.
A csütörtöki napba a lehető legtöbb programot belesűrítettük, mondhatnánk, nagykanállal ettük
a

lehetőségeket,

érezve, hogy nemsokára el kell búcsúznunk.

Délelőtt

a Szigligeti várba

látogattunk el, ahol megbizonyosodhattunk saját szemünkkel arról, hogy miért is nevezik e
várat a Nyugat-Balaton ékének, s arról, hogy valóban csodálatos panorámát kínál a tóra. Itt a
várban még egy különleges élményben volt részünk, a Szigligeti vitézek korabeli ruhában
harcászati bemutatót tartottak a gyerekeknek, a bátrabbakat a színpadra csalogatták, ahol
kipróbálhatták a különböző harci eszközöket s egyben saját magukat. Az
jó hangulatú. Ezt a programot a vár lábánál található, különleges

előadás

ízű

ők

is

érdekes volt,

fagylaltokat kínáló

Várkávézóban zártuk.
A délutáni

fürdőzés

és vacsora után egy hajókirándulás várt ránk. Badacsonyba hajóztunk. A

hajóról csodálhattuk a

festői szépségű

tájat. Minden, amit a természetben szépnek ismerünk,

csodálatosképpen együtt van itt, a Badacsony környékén. Mindenből ízelítőt kapunk, tengerből,
gyönyörű,

büszke

hegyekből,

omlatag öreg várakból, napsütötte,

szőlős

déli lankákból.

Badacsonyban rövid séta után újabb fantasztikus program várt ránk. Nyolcasával ültünk bele
egy-egy dzsipbe, ami

őrült

gyorsasággal vitt fel bennünket a hegyre, ahol pillanatra megállt,

hogy megcsodálhassuk mindazt

fentről

is, amit már

lentről

láttunk, de nem gondoltuk, hogy e

látvány még fokozható.
S a napot a bulihajó zárta. Egyórás hajóút következett, de már nemcsak a most is

gyönyörű,

kivilágított Balatonban gyönyörködtünk, hanem önfeledten táncolt kicsi, nagy, tanár,

szülő,

csoportban, egyedül, nem számított. Jó volt látni, hogy még az általában visszafogott
gyerekeket is elkap a buliláz, s boldogan táncol, énekel együtt a többiekkel. A hajóról leszállva
tovább folytattuk a jókedvű éneklést, így együtt a mórás gyerekek.

Másnap kellemesen elfáradva még strandoltunk egy nagyot, majd szombaton csokibamán,
élményekkel tele hagytuk el a tábort, mindenki megfogadva, hogy

jövőre

ide újra el kell

jönnünk.
Köszönetet szeretnénk mondani a tábor
tábor

vezetőjének,

szervezőinek

Nórikának kedvességéért,

e csodálatos hét minden programjáért, a

segítőkészségéért,

rugalmasságáért, a tábor

gondnokának a segítőkészségéért, munkájáért, és a két soförünknek, akik épségben hazahoztak
bennünket.
Köszönjük!
Dr. Komáromi Istvánné
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

VI. turnus Bem József Általános Iskola és a Gárdonyi Géza
Tagintézmény
2018.07.23-2018.07.28.

„NEKEM A BALATON A RIVIÉRA... "
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Nekem a Balaton a Riviéra ..." - szól az örökzöld sláger, amelyet akár a Bem József Általános

Iskola és a Gárdonyi Géza Tagiskola diákjaként el is énekelhetnénk, hiszen egy tartalmas,
élményekben gazdag hetet tölthettünk a magyar tengernél.
A kényelmes buszoknak és a jó társaságnak

köszönhetően

az út nem

tűnt

nagyon

hosszúnak. Délután már a szigligeti strandon voltunk, és az utazás fáradalmai velünk együtt
merültek el a Balaton

hűsítő

habjaiban.

Kedden az egész napot a sárvári

élményfürdőben

töltöttük, ahol számtalan medence

és csúszda várt ránk. A zavartalan napsütésben mindenki talált kedvére való elfoglaltságot.
A harmadik napon
Festetics

kastély

délelőtt

megtekintése

Keszthelyre látogattunk el, ahol igazi
után

lovas

sétakocsikázáson

időutazás

vettünk

várt ránk. A
részt,

ahol

gyönyörködhettünk a kastély csodálatos parkjában, és a város látványosságaiban. A
Pálmaházban különleges növényeket, madarakat láthattunk. Az élményt a Történelmi
Modellvasút Kiállítás és Vadászati Múzeum megtekintése koronázta meg. Délután a strandon
pihentünk ki a kirándulás fáradalmait. Itt azonban nem ért véget a nap, mivel az ízletes vacsora
után egy esti túrára indultunk. Miután felkapaszkodtunk a kilátóra lélegzetelállító és tökéletes
balatoni panoráma tárult a szemünk elé.
Csütörtökön az egész napos strandolás után következett a hét fénypontja : a mindenki által
nagyon várt badacsonyi kirándulás. Nagyon élveztük a hajó lágy ringatózását, és a Balaton
csillogó vizének látványát. A dzsip túra és az azt

követő

fergeteges hangulatú „bulihajó"

felejthetetlen élményt jelentettek számunkra.
Pénteken felsétáltunk a szigligeti várba, ahol a várjátékok során régi korok fegyvereit
és harci szokásait ismerhettük meg. A vár tövében nagyon finom fagylaltot ettünk.
A tábor végére egy igazán jó csapattá kovácsolódtunk, köszönhetően a sok közös élménynek,
amelyekben a hét folyamán részünk volt. Köszönjük
mindenkinek, aki
magunkat!

lehetővé

táborvezetőnknek,

tette, hogy itt lehettünk és ilyen

Nóra néninek, és

nagyszerűen

érezhettük

A Bem József Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Tagintézmény tanulói

VII. turnus Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI,
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
2018.07.30. - 2018.08.04.
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Köszönjük a kellemes hetet Szigligeten:
Apáczais táborozó diákok és kísérőik

l
L

L

Sajtóban megjelent

cikkek

-MBGKEZDÖDÍEK~A NYARl~TÁBOROK
„

Nyfregyhúa önkortmnyzata 20,4 mill6 forlnlol "9 neflul6lc tneginerbdhetne k az erdei állatokkal; a mamogat.éssal idm is meg ••ezte a ny6ri IMrocWat•• gyar ~nyekfcal, a népi gasztronómiával, a szfnpafalános ilkaMll'f&AaeWtmnlÚa. tMlfletrszfDea,iasze. don pecfts különleges el6adásokkal szórakoztatják 6ket.
sen 25turnusban1609,...tilthetim......,......_
kal a vakáció egy r&za
Alig hogy befejez6dött a 2017-2018-as tanév, folyama tosa n startolnak el az önkormányzat nyári napkclzis
táborai. Fogadják a gyerekeket a múzeumfaluban, Sóstófürdőn a Kis Vakond Táborban, a Szent Miklós Görögkato likus Általános Iskola úszótáborában, nyelvi táborban
Sóstóhegyen, valamint Nyírsz~, focitáborban szintén Nyírsz616sön, illetve idén is lesz Göllesz tibor a Göllesz
Speciá lis Szakiskola és Általános Iskolában.

Ezen a héten már a Kis Vakond Táborban és a múzeumfa luba n is megkezdódte k a programok. Az utóbbiban a

Az önkormányzat idén 1600 fó támogatott helyet bizrosftolt a gyennef<ek részére, ez egy gyermek egyheti kedvezményes-napközis táborozását teszi lehetóvé. Aki több
turnusban szeretné gyermekét táboroztatni, 15 OOO Ftlhéf/
f6 önköltséges ár megfizetésével teheti meg. A táborozás
június 1s.M6I augusztus 10-éig tart, 25 turnuson k~
tOI, hétf6tcSt péntekig. Persze, az önkormányzat nyári napközis táborai mellett idén is várja a 1tyíregyházi ~
ket Szigliget. Tavaly ezren töltöttek el egy-egy hetet a vá''.'
ros tulajdonában és a NYfRW Nonprofit kft. faaa?1J'
ban lévd táborban, de ebben az évben is telt hiizml fl8
rm:iködni. Az els6 turnus hétfón már el is indult, az utolsó
augusztus 19-én ér majd véget.

J

A múzeumfaluban a felújfrás miatti bezárást megelózt5

két hétben táborozhatnak a nyíregyházi iskolások

utaz• ""'n

„ HétfOO, a hosszú
mindepkl alis v4rta. hogy
lássa a masrar tengert. A ht1VÓ5 id6 nem volt kedvez6 a
fürdéshez, ezért csak f!8Y JéUt tettünk a strandon. Visszaérve a táborba, a nap hMraléM1 reszében a srere/celc használatba, vették a röpla~yát, a pinftPCHJgasztalolcat, a
c socsóasztalokat, a kondiparlcot, a hintákat és a csúszdát.
MtJSnap a Sárvári Gyósy- és Wellnessfütd6be láloflallUnk
el, ahol megszámlálhatatlan medence és csúszda várt benn ünket.
'>Lerdán Keszthelyre utaztunk, ahol a Festetics-k.ulé/yt
hrlJtvezetés keretében ismerWk
Megtelcintetttlk a
p.ilmaházat és a hintókiállításl is. Ut.1na lovas kocsival
J..orbe1ártuk a belvárost. Ezt kővekfen a gyerelcelc szabad
pro~ram keretében sét.flhattak, megvás.írolhatták apró
ajándékaikat.
A táborba visszaérve fürödtünk a Balatonban. Este táncházat és focibaj~ szeM!ztünk a tál1or lakóinak.
Csütörtökön az egész napos fürd6zés ""'" egy lvj6val
átkeltünk Badacsonybav ahol fantasztikus prosram várt
ránk. Dzsipekkel vitte/e fel bennünket a hegyre; ahonnan
győnyőnI panoráma tárult elénk.
Az este csúcspontja esY esész órás .,diszkóhajó" volt.
A gyerelcelc a fedélzeren iinfeledten bulizhdttak. Utolsó

meg.

A jókais dWcok az els6 turnusban táborozhattak Szigligeten
nap szakadó es6ben búcsúztunk el a tábortól, de élméKöszönjük a szakácsoknak a finom ételeket., és sofó rje-n )lekkel sazdagon térhettünk haza. Kőszönetet szeretnénk inknelc, Lászlónak és Rolandnak, akik épségben hazahozmondani a tábor vezet6jé nelc, dr. Hud.1/cné Fábián Nórá- tak bennünket. Kőszőnjükt
nak a változ atos programokért, sesltt1kézséséért, rusalBeZR3 }6zsef
masságáért.
Nyfregyhúi jókai M ór Református Általános Isko la"
2018 . J(1Nfl"S 29

2018
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hosszú út után elsó nap jót fürödtünk a Balatonban.
>Jtt lflik nap a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürd6ben él~ ,__ \ ..; napot, csúszdáztunk, fürödtünk, napoztunk. Har' .. ; ndp, annak ellenére, hogy esett az es6, jól éreztük
•)..u n kJl a keszthelyi Festetics-kastélyban és különleges
. ,. " <.clt láttunk a Vadászati Múzeumban. Este együtt szur, · · •. végig a foci vb meccsét a tévé elótt. Csütörtökön a
'>l 1 .:et: várba látogattun!C el. Hosszú volt a séta, de meg~· . 'ne~t gyönyörű volt a kilátás és a várban izgalmas
1,1~1 láttunk a régi fegyverek használatáról, a végén
'"' .1gyút is elsütöttek. Este hajóval Badacsonyba in" "-· :najd egy d zsiptúrával folytattuk utunkat a hegy''.!v rl iszkóhajóval utaztunk vissza Szigligetre. A pén" ' .por a Balaton partján töltöttük. Köszönjük ezt a fer~c·11-g1 ' hetet dr. Hudákné Fábián Nóra néninek! Jöv6re
Ují, Pi;..ítogatunk Szigligetre.•

w1rxa Vanda és Szemák Henrietta, a K~ly Zoltán Ál1, 1/;inn(

Iskola tanulói
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