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Ottjártunkkor éppen a tábor 
ötödik heténél tartottak a részt-
vevők. Kinn mintha dézsából 
öntötték volna, kitartó nyári 
zápor áztatta az ősfákkal öve-
zett, mozgásra, szabadtéri 
játékokra alkalmas, hatalmas 
zöldterületet, így a gyerek-
sereg – talán az idén először 
– kénytelen volt pár órát fedél 
alatt, a zárt helyiségben tölteni. 
Mégis remekül tûrték, hiszen 
előkerültek a társasjátékok, a 
gyöngyfûző készletek, a színes 
ceruzák és a rajzlapok, ragasz-
tók, ollók meg a többi anyag, és 
mindenki belemerült valamibe. 
A csocsóasztal is gazdákra talált, 
sőt, még a peonza is mûködött! 
Marosánné Gáti Gabriella, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium igazgatója érke-
zésemkor csak a kedvemért állt 
fel a kártyázó asztaltársaságtól, 
pedig épp nyerésre álltak lap-
jai – majd amikor elkezdtünk 
beszélgetni, elárulta, az esős 
nap valamennyiük számára 
próbatétel, hiszen eddig a sza-
badban kereshettek magunknak 
helyet a csoportok, szerencsé-
sek is voltak, mert ez az első 
csapadékos napjuk, de úgy 
tûnik, a társasjátékok remekül 
lekötik a nebulók figyelmét.

– Telt ház van a táborban? – 
faggatom az igazgató asszonyt, 
aki az első naptól kezdve jelen 

van, és táborzárásig maradni 
fog, hiszen az intézmény veze-
tőjeként ő felel azért, hogy 
minden a legnagyobb rendben 
folyjék 

– Jelenleg 85 a gyermeklét-
szám, de az átlag száztíz körüli. 
Szerencsére senkit sem kellett 
elutasítani, aki itt akar lenni, 
van helye. Idén az Intézményi 
Gondnokságnál kell a szülőknek 
jelentkezni, és ott kell befizetni 
a heti étkezés költségét, ami 
öt napra 3040 forint. Mi már 
pénteken megkapjuk a követ-
kező hétre jelentkező táboro-
zók listáját, így hétfőn már úgy 
kezdhetünk, hogy mindegyik 
pedagógusnak megvan a saját 
csoportja. A lista pedig a gyerek 
minden szükséges adatát tartal-
mazza. Hétfőn ismerkednek a 
táborral, rövid balesetvédelmi 
oktatást kapnak, majd kezdőd-
hetnek a foglalkozások, ame-
lyek az idén a magyar népme-
se köré épülnek. Mivel már az 
előzetes jelentkezések alapján 
nyilvánvaló volt, hogy főként 
az alsósok igénylik a táboro-
zást, ezért kézenfekvő volt, 
hogy mesékkel, a mesék világá-
val ismerkedjenek a gyerekek. 
Ennek alapját Benedek Elek A 
vitéz szabólegény címû kötete 
adja, amiből két-három mesét 
elolvas a csoportvezető peda-
gógus, majd a hallottak alap-

ján közösen eldöntik, milyen 
kézmûves-foglalkozásokkal ele-
venítik meg a történet részleteit, 
elemeit vagy szereplőit.

– Biztosan nem a csak kötött 
foglalkozások jellemzik a napo‑
kat…

– Korántsem, hiszen vakáció 
van, és fontosnak tartjuk a moz-
gást és a sportolást is. Pingpong, 
röplabda, zsinórlabda, foci és 
minden egyéb labdajáték szá-
mításba jöhet, amihez a gyere-
keknek kedvük van. A fiúknak 
most nagy kedvence a peonza.

– Árulja el mi az, milyen 
játékról van szó?

– Ez egy búgócsigához 
hasonló, kis kúp alakú szerke-
zet, amit minél hosszabb ideig 
pörgetni kell. Annyira kedve-
lik, hogy péntekenként peonza-
bajnokságokat is rendeznünk 
kell, külön a kisebbeknek és 
külön a nagyobbacska fiúknak. 
A pörgési rekordidő két-három 
perc. 

– Úgy hallottam, bunkerépí‑
tésben is verhetetlenek a srácok. 
Miből lehet itt bunkert építeni?

– A nebulók kreativitása nem 
ismer határokat! Ha kell, hoz-
nak otthonról kellékeket, taka-
rókat, gumiabroncsot, sátort, 
vagy jobb híján a bokrok is 
remekül megfelelnek a célnak, 
és máris jó ízûen lehet játszani! 
Délutánonként kerítünk sort a 

különféle ügyességi versenyek-
re, ami a csoportok összetartá-
sát is megalapozza, hiszen igen 
lelkesen tudnak szurkolni a 
saját csapatuknak. A győztesek 
apró édességet kapnak jutalmul, 
ami ösztönzi őket arra, hogy jól 
szerepeljenek. A játékok szer-
vezésében egyébként segítséget 
jelentenek iskolánk gimnazis-
tái, akik év végén jelentkezhet-
tek önkéntes munkára. Az ifjú 
lányok és fiúk heti váltásban 
érkeznek, és nemcsak a játé-
kokban, hanem a felügyeletben, 
az ebéd tálalásában is segédkez-
nek, és mondanom sem kell, 
igen népszerûek az apróságok 
körében. 

– Óriási előrelépés, hogy az 
ebéd már „házhoz érkezik”, 
vagyis a gyerekek helyben 
fogyaszthatják el a meleg ételt.

– Igen, az önkormányzat – túl 
azon, hogy évente 6,5 millió 
forinttal támogatja a napközis 
tábort – az idén, nem kevés 
anyagi áldozattal és összefogás-
sal az épületen belül kialakí-
tott egy tálaló konyhát, így a 
táborozóknak végre nem kell 
mindennap a Bem téri óvodáig 
buszozniuk az ebéd miatt. Jóval 
kényelmesebb és biztonságo-
sabb ez így. Délután uzsonnát 
kapnak a gyerekek, de aki még 
a háromszori étkezésen túl is 
megéhezik, meg tudjuk kínálni 
zsíros kenyérrel és jeges teával. 

– Hívtak‑e népszerû külső ven‑
dégeket az idén?

– Mivel minden drágult, de 
a rendelkezésre álló keret nem 
lett több, most inkább a kirán-
dulásokra, valamint a megfele-
lő eszközök, anyagok, játékok 
beszerzésére fektettük a súlyt. 
Minden csütörtök kiránduló 
nap. Jártunk már a martonvásá-
ri kastélyparkban, a Budakeszi 
Vadasparkban, az Alcsúti 
Arborétumban. Tervben van a 
Velencei-tó környéke, Pákozd, 
majd Százhalombatta és a sós-
kúti lovas tábor meglátogatása. 
Remek élmény ez a nebulók-
nak, de ebédre visszatérünk, 
és itt folytatjuk a megszokott 
programokat. Péntekenként a 
Gárdonyi iskola táncpedagógu-
sának közremûködésével mindig 
magyar táncházzal zárunk, de 
hét közben drámapedagógus is a 
segítségükre van, nem beszélve 
arról, hogy Godány Balázs fut-
ballista is rendszeresen együtt 
focizik a gyerekekkel. 

Programokban, mesékben, 
mozgásban, táncban sincs 
tehát hiány, idén is tartalmasan 
és vidáman telik a vakáció az 
önkormányzat napközis tábo-
rában, ahol augusztus 12-ig vár-
ják a még bekapcsolódni vágyó 
apróságokat. 

 Bálint Edit

Vidáman telnek a napok a parkvárosi napközis táborban

Bunkerépítés és peonzabajnokság
Idén a bunkerépítés és a peonzabajnokság a sláger az érdi napközis táborban. 
A bunkerépítés nem igényel magyarázatot, de vajon mi fán terem a peonza? 
– kérdezhetik azok, akiknek még vagy már nincs alsós korú fiúgyermekük. Így, a 
nyolcadik éve Felsõ Parkvárosban mûködõ nyári táborról készült beszámolónkban 
nemcsak a változatos programokról esik szó, hanem a peonza nevû játék mibenlé-
tét is felfedjük.

Az esõ miatt megtelt a terem, de mindenki talált magának izgalmas elfoglaltságot
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A gyöngyfûzés – bár aprólékos munka – a lányoknak és fiúknak egyaránt 
tetszett

A Gárdonyi iskola önkéntes gimnazistái só-liszt gyurma alapanyagot 
készítettek

Nyerésre állnak az igazgató néni lapjai a kártyapartiban

A digitális eszközök és játékok is elõkerültek


