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Diákjaink bizonyára nem egyforma lelkesedéssel fogadták a 
tanév kezdetét, de illendően tudomásul vették, hogy véget ért a 
gondtalan vakáció, következik a tanulás. (Biztosan vannak 
olyanok is, akik már gondolatban elkezdték a visszaszámlálást a 
181. tanítási naptól.)

A tanévnyitó ünnepséget természetesen a kis első osztályosok 
várták a legnagyobb izgalommal és kíváncsisággal. A Garay úti 
óvodások bemutatkozása különösen jól sikerült, színvonalas 
produkciójukat a közönség nagy tapssal jutalmazta. Köszönjük 
a felkészítő óvó nénik, Molnárné Kovács Krisztina és Varga 
Róbertné munkáját.

A nyolcadikosok tekintetét látva, már kezdett bennük 
tudatosulni a gondolat, hogy a legnehezebb tanévük előtt állnak, 
hiszen rohamosan közeledik a középiskola-, illetve pálya-
választás időpontja, és bizony sokat kell tenniük azért, hogy az 
első helyen megjelölt intézménybe vegyék fel őket.

Köszönjük a szülőknek, hogy bíznak tantestületünk 
értékrendjében, következetes munkájában, eredményeiben, és 
továbbra is számítunk együttműködésükre közös feladataink 
megoldásában. 

A diákoknak pedig élményekben gazdag, sikeres új tanévet 
kívánunk, megszívlelve a bölcs mondást:

„A siker titka: elhatározod, mit akarsz elérni, majd napról 
napra kitartóan teszel is érte.”

Az Iskolavezetés

Erzsébet-tábor: Zánka 2018.
Július végén 35 diákkal együtt nyaraltunk a zánkai Erzsébet-

táborban. Pazar programokat biztosítottak számunkra, a 
tábornyitó- és záró rendezvények hangulata − melyeken kb. 
1200-an vettünk részt egyszerre −, felejthetetlen volt.

Sétahajóztunk a Balaton északi partja mentén nyugati 
irányba, Balatonszepezd magasságáig; kipróbáltuk az óriás-
csúzdát. A bátrabbak a kalandpark mászópályáin ügyeskedtek 
vagy az óriás trambulinon ugráltak. Részt vettünk éjszakai 

akadályversenyen, Lasertag „harci” csapatjátékon, gps-es 
„kincskeresőn”, táncházon, Pápai Joci koncertjén. 

Szerencsénk volt, hiszen ez volt az első turnus ezen a nyáron, 
amikor minden nap tudtunk fürdeni a Balcsiban, és a víz 
hőmérséklete is szuper volt. A strand területén „érzékenyítő 
bemutatókat” láthattunk, megismerkedtünk a fogyatékkal élők 
életével. Kipróbáltuk a szájjal festést, tolókocsiban ülve a 
mozgássérültek lehetőségeit. Bekötött szemmel csörgőlabdáz-
tunk, ismerkedtünk a siketnéma jelbeszéddel. 

Újdonságként a sárkányhajókba is beültünk. A csapatépítő 
játék oktatással kezdődött, a mentőmellények kiválasztása után 
az evezőfogást is gyakoroltuk. Beszálltunk a hajókba; lapátok 
csattogása, surlódása, vízcseppek csobbanása hallatszott. Elin-
dultunk. Az izmok feszültek, az arcok torzultak, de a hajónak 
menni kellett. A dob hangja adta a ritmust, csak néha lépett fel 
némi mozgáskoordinációs zavar. Szerencsére egy-két segédszó 
és dobszó kíséretében félórás próbálkozás, kísérletezés után 
sikerült visszatérnünk a kikötőbe.

Az egész hét hangulata szuper volt. Már most várjuk a 
következő nyarat… a jövő évi tábort!

Békés Imréné, Gál Ildikó, Tóbiásné Simon Emese,
a tábort szervező pedagógusok


