
Napközi Erzsébet-tábor a Széchenyiben 

 

A „nagy fába vágta a fejszéjét…” mondás új értelmet nyert az idén nyáron a Széchenyi István 

Általános Iskolában. A mindenki életét megnehezítő járványhelyzet csillapodásával nagy 

örömmel vettük tudomásul, hogy a „karantén lazítása” azt is lehetővé teszi, hogy a hónapokra 

bezárt gyerekek végre egy kicsit közösségbe is kerülhetnek. Az újra munkába álló szülők 

terheinek levételére is szolgáló általánosan meghirdetett nagyobb kapacitású nyári 

gyerekfelügyelet kapcsán úgy gondoltuk, miért is ne kötnénk össze a hasznosat a kellemessel. 

Ha már a helyzet úgy hozta, hogy több gyermek kényszerül az iskola épületében tölteni a nyári 

szünetét, hát legyen az sokkal kellemesebb, mint egy átlagos felügyelet. 

Intézményünk nem kis adminisztrációs és szervezési munkával beadta a pályázatot szinte az 

egész szünetet felölelő nyári táboroztatásra, hogy az államilag szervezett Napközi Erzsébet-

tábor biztosítsa azt az anyagi pluszforrást, amiből kicsit változatosabb program biztosítható a 

gyermekeinknek. Nagy örömünkre mind a 14 pályázatunk sikeres volt. Ennek megfelelően egy 

komolyabb támogatással tervezhettük a programjainkat. A 7 héten keresztül heti turnusokban 

üzemelő nyári táborba mindvégig két-két csoportnyi táborlakó kisdiák érkezett reggelente. Még 

a szomszédos településekről is volt köztünk gyermek. A programot iskolánk fő profiljainak 

megfelelően állítottuk össze. A tematikus napok között volt egészséges életmód, környezeti 

nevelés, honismereti nap is a közösségépítésen és a kiránduláson felül. 

A Napközi Erzsébet-tábor nyertes pályázatnak köszönhetően ezekre a programokra szakavatott 

szervezőket is tudtunk biztosítani. Volt így kutyás foglalkozás, karate oktatás, tánciskola, ÖKO-

program és oktatás, néptánc és ének, pólófestés, kerámiázás, valamint bábos foglalkozás is. De 

ellátogathattunk a szigethalmi Helytörténeti Gyűjteménybe, ahol hasznos kézműves tárgyakat 

készíthettünk a múzeumpedagógusok segítségével. A hét utolsó napjain pedig a szigethalmi 

Családi Vadasparkba is tettünk egy remek kis kirándulást. A programok közötti fennmaradó 

időben a táboroztató pedagógusok változatos játékokkal szórakozatták a gyerekeket, amihez a 

Napközi Erzsébet-tábor új eszközöket, sportszereket is biztosított. A mozgásos 

tevékenységeket sokszor megnehezítette, hogy a konyháról minden földi jóval elláttak minket, 

hiányt tehát semmiben nem szenvedtünk. Főként igaz ez a jókedvre és a nevetésre! Ha már egy 

idézettel kezdtük, akkor azzal is jellemezzük a furcsa iskolai tavasz utáni nyári táborunkat: „A 

későn virágzó fa hozza a legjobb termést.” 

Mi mindannyian gazdagabbak lettünk, sok újat tanultunk, szép élményekben volt részünk és 

nagyszerűen éreztük magunkat. Köszönjük! 

 

A tábor szervező pedagógusai 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 



 


