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BLABLA 
2018. 

JÚNIUS-NYÁR 

 

 

MENTOVICS ÉVA: VAKÁCIÓ, 

VAGYIS VÉGRE SZABADSÁG! 

  

Szabadságon leszek végre, 

holnaptól már nem jövök. 

Nem kelteget anya reggel 

és az óra sem csörög. 

 

Nem mondják, hogy; reggelizz 

már, 

öltözz, futás, moss fogat! 

Nem szól senki; el ne késsünk! 

Nem siettet, noszogat. 

  

Mateklecke? Elfelejtve! 

Angol szavak? Á, minek? 

Rajzra se kell bepakolni 

festéket meg pemzliket. 

  

Nem kell korán ágyba bújni, 

nincs könyörgés, hajcihő, 

tornazsákból se szaglik ki 

büdös zokni, vagy cipő. 

  

Eldugtam a táskámat is, 

minek, úgyse használom?! 

Meglehet, majd úgy, mint tavaly, 

könnyen meg se találom. 

Eláruljam, hogy leltem rá? 
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Pszt! Anya előtt 

az titok! 

A szag után, mert a szendvics 

régtől benne lapított. 

  

De most nincs, mi kedvem szegné, 

hahó, szép nyár, vártalak! 

Hívnak tavak, folyópartok, 

árnyas erdők, várfalak… 

  

Kedvem szottyan? Lustálkodom. 

Szabadidőm? Temérdek! 

Ha játszani hívna bárki, 

garantáltan elérhet. 

  

Elkészült az órarendem, 

nézd csak, az lett ráírva; 

minden program szünidei 

üzemmódhoz állítva. 

 

A verssel Sebők Bianka 4. osztályos tanuló 

búcsúzott a tanévtől. 

 

Képek a  ZÖLD-NAPRÓL 

 

 

Ballagási próba ezen a napon

 

 Ballagás  képekben
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Nyári programok 

Balatonszemesi tábor 

 

Nagy várakozással indultunk el 2018. 

június 17én reggel 26 nagymányoki 

gyerekkel a balatonszemesi táborba. Az út 

bár hosszú volt, de izgalmas. Nagyon 

tetszett a gyerekeknek a buszozás. 

 

Kényelmes busszal utazhattunk, így az idő 

gyorsan eltelt. Nagy várakozással érkeztünk 

meg a táborba, ahol már a táborvezetők 

vártak minket és szívélyesen fogadtak.  

Megkaptuk a szállásunkat. Szerencsékre 

mind a 26 gyerekünk egy épületben lett 

elszállásolva velünk, a három kísérő 

pedagógussal. Ennek nagyon örültünk, mert 

így gyerekeink mindig szem előtt voltak. A 

szállás tiszta, rendezett volt 4-6 ágyas 

szobákkal, melyekhez zuhanyzó is tartozott. 

A szervezők nagyon felkészültek és 

lelkiismeretesek voltak mindvégig. Ha 

bármi problémánk adott igyekeztek azonnal 

megoldani. Színes és változatos 

programokkal készültek a gyerekek nagy 

örömére. Első este egy bemutatkozós este 

volt, ahol minden iskola egy kis műsorral 

mutatta be saját magát. Iskolánk egy rövid 

programmal mutatkozott be, mely nagy 

sikert aratott a többi résztvevő körében.  
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 Már ezen a délutánon megmártózhattunk a 

Balatonban. Ez nagyon jó ötlet volt, mivel 

nagyon sokan még soha nem látták a 

Balatont.  Így hatalmas élmény volt a 

fürdés. 

 

Második nap sem unatkoztunk. Kora reggel 

ébresztettük már a gyerekeket. 

 

Szentgyörgyi Rómeó aerobik tornát tartott a 

táborlakóknak. 

 

Ezt követően egy gyors és finom reggeli 

után meglátogattuk a Latinovits Zoltán 

Emlékmúzeumot.  
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 A 

múzeumlátogatás után drámajáték 

következett tréning formában. Ez egy 

érzékenyítő tréning volt, melyre a tábor 

minden napján sor került. A sok kötöttség 

után egy szabadságot kaptunk délutánra. 

Mindenki eldönthette, hogy mivel szeretné 

a délutánt eltölteni. Lehetett fürödni a 

Balatonban, fagyizni, esetleg mozizni a 

szomszédban lévő kerthelyiségben. Este 

fáradtan kerültünk ágyba. 

Harmadik nap délelőtt ismét érzékenyítő 

tréning, majd szabadprogram szerepelt.  

 

 Így lehetőség volt ismét strandolásra, 

napozásra, játékra. A bőséges és finom 

vacsora elfogyasztása után még volt idő 

kötetlen játékra, vagy táncolhattak a 

discoban. 

Az utolsó, negyedik nap volt a 

legizgalmasabb, a legtöbb program ezen a 

napon volt. Reggeli után külön buszokkal 

útra keltünk Balatonboglárra, ahol a 

Gömbkilátóba látogattunk el. 

 

 

Ezt követően átutaztunk Keszthelyre, ahol 

megtekintettük a Festetics kastélyt, majd a 

szomszédos Vadász és Vasútmodell 

Múzeumot, ami nagyon-nagyon tetszett a 

gyerekeknek. 
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Nem időztünk 

sokat a keszthelyi bazársoron, sem a 

kikötőben, mivel a gyerekek nagyon 

szerettek volna fürdeni. Talán ezen a napon 

volt a legmelegebb, a víz is a legjobb. Így a 

délutánt fürdéssel töltöttük. 

 

Az este nagy meglepetést hozott. A 

sportcsarnokban koncertre gyülekeztünk, 

Caramel koncert várt minket.  

 

 Ennek azért is volt nagy jelentősége, mert 

az énekes gyermeke betegsége miatt 

minden koncertjét lemondta, kivéve ezt az 

egyet. A koncert után visszasétáltunk a 

táborba és összepakoltunk a másnapi 

hazautazásra. Június 21-én fájó szívvel, 

emlékkel gazdagodva értünk haza. 

Összességében azt gondolom, hogy a 

balatonszemesi Esély Budapest Tábor 

maximálisan megszervezte és 

lebonyolította a gyerekeknek a tábort. 

Fantasztikus, marandó élményeket adva 

nekik. Köszönjük a lehetőséget!! 

Wenczel Veronika kísérő pedagógus 

Német nemzetiségi 

táncos tábor 

A hagyományokhoz híven az idei évben is 

megrendezésre került a tábor. A táborozók 

létszáma 45 fő. Három felnőtt és 8 ifjúsági 

vezető irányította a tábor munkáját. A 

gyerekeket érdekes programok várták. 

Hétfő – csapatalapítás, csapatok nevének 

kiválasztása (állatos nevek) 

Kézműveskedés: telefontok tusfürdős 

dobozból, homokkép készítése, kendő 

batikolása, szívószál vasalása 
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Kedd- utazás Egyházaskozárra a Szupi 

tanyára 

Itt rengeteg program várta a gyerekeket. 

Állatsimogatás, amit főként a kisebbeket 

vonzotta. Méhészprogram.  

 

Nagy jelentősége volt, hiszen régen a 

svábok méhészkedéssel is foglalkoztak. 

Ehhez kapcsolódott a honismereti program. 

A nap zárásaként finom kemencés lángost 

ettünk a tanyán, melyet helyben készítettek, 

így ezt a folyamatot is megnézhettük.  

 

Szerda és csütörtök a lovak körül 

bonyolódott. Szerdán lehetőségünk volt, 

hogy régi lovaskocsit nézhettünk meg. 

Érdekesek voltak a lószerszámok, a lovak 

felszerszámozása és kocsi elé való 

befogása. Nagy élmény volt, hogy ezek után 

felülhettünk a lovaskocsira és végig 

kocsizhattunk Nagymányokon.  

 

Délután lovacskát barkácsoltunk, madarat 

fontunk, állatokat szőttünk, régi technikákat 
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alkalmazva, régi 

eszközökkel megismerkedve. 

Csütörtökön lehetőségünk nyílott 

lovaglásra. Több gyerek is ügyesen ülte 

meg a lovat, de volt, aki félt, így nem ült fel 

a lóra. A felnőtt lovasok megmutatták, hogy 

milyen egy akadálypályán lovagolni. 

Elmesélték, hogy mennyi idő, kitartás és 

szorgalom kell ahhoz, hogy ez sikerüljön. 

Gungl Gyuri bácsi szakmája kovács.  

 

Ma már nyugdíjas, de igyekszik aktív 

maradni. Otthoni kis műhelyében még a 

mai napig is dolgozik. Sokat mesélt a 

mesterségről, megmutatta az eszközeit, 

majd magát a folyamatot is. Külön öröm 

volt, hogy a gyerekek is megpróbálhatták. 

Hála és köszönet ezért Gyuri bácsinak. A 

délután további részét nemezeléssel 

töltöttük. A lányok gyönyörű fülbevalókat 

készítettek, míg a fiúk a labdák készítésével 

voltak elfoglalva.  

 

Péntek-  

Nem tábor a tábor fürdés nélkül. Egy 

felejthetetlen nap Magyarhertelenden. 

 

Szombat – az egész hetes munka értékelése. 

A táboros gyerekeket egész héten érdekes 

program várta. A német nemzetiségi 

csoport idősebb tagjai az élmények mellet 

bőséges tízóraival és uzsonnával várták a 

gyerekeket minden nap. 


