
Ismét ingyen táborozhattak
a Csete Balázs Általános Iskola tanulói

Bizonyára  még  jól  emlékeznek  a  kedves  olvasók  arra,  hogy  egy  évvel  ezelőtt 
milyen  örömmel  számoltunk  be  arról,  miszerint  Európai  Uniós  forrásnak 
köszönhetően  82  fő  tanulónk  ingyen  táborozhatott  a  Balaton  partján.  Akkor 
nem  is  sejtettük,  hogy  egy  év  elteltével  ismét  beszámolhatunk  hasonlóan 
örömteli  eseményről.  Az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  a  2008/2009. 
tanévben  hazai  forrásból  igyekezett  támogatni  a  táboroztatást,  s  írt  ki  ennek 
megfelelőn  pályázatot,  melyen  iskolánk  is  indult.  Mivel  több,  mint  170 
pályázat  érkezett  be  a  minisztériumhoz,  s  ebből  a  forrás  mindössze  kb.  70 
pályázat  támogatására  volt  elegendő,  így  sajnos  mi  is  az  elutasítottak  között 
voltunk.  Ezért  is  volt  még  nagyobb  az  örömünk,  mikor  megtudtuk,  hogy  az 
iskolánkban  folyó  -  esélyegyenlőség  megteremtését  támogató  -  munka 
elismeréseként  a  minisztérium  egyéni  elbírálás  útján  külön  keretből  mégis 
támogatta  táboroztatási  szándékunkat.  

Bár  a  feltételek  így  némelyest  megváltoztak:  lerövidült  a  tábor  ideje  illetve  a 
résztvevő  tanulók  száma  (ami  magával  hozta,  hogy  sajnos  nem  minden 
jelentkezőt  tudtunk  elvinni),  de  ez  nem  szabad  volt,  hogy  kedvünket  szegje, 
hiszen  így  is  fantasztikus,  hogy  52  fő  tanulónk  1  teljes  hetet  tölthetett  a 
Zánkai  Gyermek  és  Ifjúsági  Táborban.  Nem volt  könnyű  kiválasztani  a  127 fő 
jelentkező  közül  a  szerencsés  táborozókat.  A  nehéz  feladat  végül   egy  8  fős 
team-re  hárult,  akik  az  alábbiakat  súlyozták  a  tanulók  kiválasztásánál: 
halmozottan  hátrányos  helyzet,  sajátos  nevelési  igény,  a  tanév  során   végzett 
kiemelkedő  tanulmányi  munka  és  példamutató  szorgalom,  elért 
versenyeredmények.  

A  szerencsés  kiválasztottak  aztán  felejthetetlen  napokat  tölthettek  a  „Magyar 
Tenger”  partján.  A  fő  program  természetesen  a  fürdőzés,  csúszdázás,  vízi 
sportok  űzése  volt,  aminek  az  időjárás  is  nagyon  kedvezett.  Emellett 
autóbuszos  kirándulásra  mentünk  Nagyvázsonyba,  ahol  egy  fantasztikus 
várjáték  részesei  is  lehettünk.  Több  alkalommal  voltunk  cirkuszban, 
kézműves  műhelyfoglalkozáson,  fejlesztő  foglalkozásokon,  moziban,  tini 
discoban  és  táncházban  is.  A  programok  nem  adtak  lehetőséget  az 
unatkozásra,  a  táborozás  minden  percét  sikerült  aktívan  kihasználnunk. 
Elmondhatjuk,  hogy tanulóinkra méltán lehetünk büszkék, ugyanis  a legkisebb 
rendbontás  sem  volt,  mindenkor  és  mindenhol  jólnevelten  viselkedtek,  a 
programokon segítették egymást,  figyeltek a kisebbekre.

Ezúton  szeretném  megköszönni  a  pedagógusok  munkáját,  akik  szabadságuk 
ideje alatt  vállalták a csöppet sem kis felelősséget jelentő táboroztatást.

Továbbra  is  igyekszünk  kihasználni  minden  olyan  lehetőséget,  amivel 
iskolánk tanulóit  támogathatjuk.

A táborban készült  fotók iskolánk hivatalos honlapján tekinthetők meg:

csetebalazs-iskola.hu

Cseh Gáborné

http://csetebalazs-iskola.hu/
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