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A Duna TV népszerű turisztikai műsora pályázatot írt ki,
aminek fődíját, egy három napos felvidéki utat nyert iskolánk
3 diákja: Kis Marcell, Nagy Mátyás és Vaszilkó Bence. A
feladat egy forgatókönyv írása volt, a Hazajáró mintájára. Mi
a Tisza-tó környékét kerékpároztuk végig, és ezzel nyertük meg
a fődíjat.
2013. július 27-től 29-ig a felvidéki Tesmag Jégmadár Központ
adott szálláshelyet nekünk. Innen indult a túránk a
stábtagokkal Drégely várába, Bernecebarátiba, Kemencére.
Fürödtünk és kenuztunk az Ipoly vizében, s nagy élvezet volt
hallgatni Kenyeres Oszkár túraélményeit, történeteit. Soha nem
járt helyeket barangoltunk be a forgatókkal, traktoros
kiránduláson vettünk részt a Mária kápolnához, a Trianoni
Emlékműhöz…
Örülünk, hogy benne leszünk az Ipolyságról szóló filmben, amit
kb. októberben adnak a Duna Televízióban.
Kellerné Erzsike néni
csoportvezető

2013. június 30. – július 6.:
Tábor Magyarkúton
Immár második alkalommal szerveztünk nyári tábort Magyarkútra
2013. június 30 – július 6 között. Különbusszal indultunk, 49
tanuló és 3 kísérő.
A 7 nap alatt sokat kirándultunk, rengeteg élménnyel
gazdagodtunk. Elmentünk Visegrádra bobozni, Vácra strandolni,
Királyrétre túráztunk, majd kisvasúttal körbejártuk a környező
településeket. Szabadidőnket focival és röplabdával töltöttük.
Péntek délután közös programmal, főzéssel-sütéssel és este
diszkóval tettük még felejthetetlenebbé a táborunkat.
Szombaton a “nyári záporos tánc” után indultunk haza.
Kísérő tanárok: Lénártné Csuhai Katalin, Kristonné Lázár
Krisztina, Plank Gábor

2013.
július
1-5.:
Már
harmadszor Bükkszentkereszten
Nagyon szeretjük ezt a Lillafüred melletti üdülőfalut.
Levegője kristálytiszta, hegyei remek kirándulóhelyek. Mi is
itt tettünk hosszú túrákat Répáshutára, Lillafüredre. Útközben
ismerkedtünk a gyógynövényekkel, a madarak hangjával, a Bükk
felszínével. Túravezetőnk, Zsolti igyekezett minden tudását
átadni nekünk. Bebarangoltuk még a Holdviola és a IV. Béla
tanösvényt is, szabadtéri játékokat is kipróbálhattunk.
Lillafüreden a kevésbé látogatott Anna barlang mészkőtufáit

(karfioljait, brokkolijait) vizsgáltuk meg, a Kohászati
Múzeumban a kedvünkért mindent beindítottak, s sikíthattunk a
kisvasút alagútjában is. Csütörtök este természetesen nem
maradt el a tábortűz sem, ahol az élmények mellett a jókedvű
“mulatozásé” volt a főszerep. A 30, többnyire alsós kisgyerek
sok élménnyel térhetett haza, lábukban kb. 50 km-rel. Három év
múlva is szívesen megyünk erre a remek táborhelyre.
Kísérő tanárok: Bak Mária, Keller Jánosné, Pajor Tamásné és
Pázmándi Istvánné

2013.
június
24-28.:
Táborozás a Boróka-táborban
2013 június 24-től 28-ig 5 kellemes napot töltöttünk a Bán
patak völgyében. Az időjárás vidám és szomorú arcát is mutatta
a hét folyamán. Hétfőn napfényes időben érkeztünk meg, a
táborba és rögtön birtokba is vettük a területet: műfüves
pálya, trambulinok, patakpart, horgászó hellyel, játszóterek.
A hét folyamán begyalogoltunk a „közeli” Nagyvisnyóra,
felkerestük a Bán patak forrását, megismertük, testközelből
láttuk az erdei fákat, növényeket. Sajnos a szerdai nap nagyon
esős volt, ezért a tábor területén maradtunk és különböző
közös játékokat játszottunk, akkor sem unatkoztunk. Utolsó
estén szobánkként egy kis műsort mutattunk be egymásnak majd
egy nagy táncolás, diszkó következett. A hét gyorsan eltelt,
szívesen gondolunk vissza a finom, bőséges házias ételekre, a
kedves táborvezetőnkre, szakács nénikre, büfére. Sokat
mozogtunk, játszottunk a jó levegőn, még a falmászást is
kipróbálhattuk, a trambulinozás, focizás mellett. Szép
élményekkel tértünk haza.

Táboroztató nevelők: Erős Ferencné, Nyesténé Gáspár Marianna

