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RÁKÓCZI NYÁR A TÁMOP-3.1.4-12/1 KERETÉBEN

Mint arról korábban hírt adtunk, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4-12/1 „Innovatív iskolák fejlesztése” elnevezésű 
projekten. A sikeres pályázatnak köszönhetően különösen színes, tartalmas nyári táborokat 
szervezhettünk a nálunk tanuló gyerekeknek, akik költségmentesen élvezhették a jól 
megérdemelt szabadságot, a gondtalan diákéletet.

Az elmúlt nyár rengeteg élményt hozott az iskolánk tanulóinak és pedagógusainak 
egyaránt. Utóbbiak ugyan munkával töltötték a táborokat, de a munka is jobban ment 
kellemes körülmények, kiváló programok között.
Május végétől augusztus utolsó napjáig 13 tábort kínáltunk a gyerekeknek. Korosztályukat 
tekintve a kicsik és nagyok is több lehetőség közül választhatták ki számukra a legvonzóbbat. 
A táborok palettáján megtalálható volt az erdei, természetközeli, vándor-, túra-, nyelvi, 
kézilabda, DÖK- és gólyatábor. A helyszíneket illetően is elmondhatjuk, hogy törekedtünk a 
változatosságra. Ennek köszönhetően a rákóczisok megfordultak a Bakonytól a Mátrán 
keresztül a Zemplénig, de megcsodálhatták a Balaton illetve a Körösök csodálatos 
környezetét. A maga nemében minden helyszín egyedülálló volt vagy a természeti adottságok 
vagy a kulturális látnivalók vagy mindkettő miatt. Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék arra, 
hogy megmutattuk a nálunk tanuló fiataloknak országunk eme gyöngyszemeit, gazdagítva 
ezzel ismereteiket, élményeiket. Minden táborban fontosnak tartottuk azt, hogy a táborozó 
gyerekekben erősítsük a környezettudatos magatartást azzal, hogy bepillantást nyerhettek az 
adott helyszín élővilágába.
A táborok bővelkedtek az ifjúság számára érdekes programokkal. A teljesség igénye nélkül: 
volt kalandpark, motorcsónak túra, vízvizsgálat, várlátogatás, vezetett túrák, hajókirándulás, 
lovas kocsikázás, arborétum, a Feszty körkép megtekintése, a ciszterci apátságban tett 
látogatás, ahol a fiatalabb generáció bátran tehette fel kérdéseit az őket kísérő szerzetesnek.
Voltak olyan táboraink is, ahol az elsődleges cél – ha lehet ilyet mondani a szünidő alatt - a 
munka volt.
Két nyelvi tábor megszervezésére volt lehetőségünk a 2012/13-as tanévet követő nyáron. Az 
egyik hét az általános iskolások, míg a másik a gimnazisták számára volt nyitott. Mindkét 
program helyszínéül a Balaton szolgált. A résztvevők a délelőtt folyamán illetve kora délután 
tanórákon vettek részt, amelyeket iskolánk angol és német szakos pedagógusai tartottak. 
Segítségükre volt egy amerikai anyanyelvi tanár, aki rövid időn belül mindenki kedvence lett. 
Mielőtt sajnálni kezdenék a tanulásra fogott gyerekeket, mindenkit megnyugtatok, hogy az 
órák után jött a jól megérdemelt pihenés. Diákok és tanárok együtt csobbantak a Balatonban, 
hatalmas vízicsatákkal szórakoztatva a többi fürdőzőt.
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Kézilabdatáborunkban pedig a sporté volt a főszerep. Az edzést tartó kollégák úgy gondolták, 
hogy az egész napos tréningek után a gyerekek fáradtan dőlnek az ágyba, ám hatalmasat 
tévedtek, hiszen este kezdődött csak a móka a hetesdobó versennyel, ahol a kapu a 
hűtőszekrény és az ülőgarnitúra között volt.

A táborok szervezőiként elmondhatjuk, hogy a kollégák beszámolóit olvasva illetve 
hallgatva nem egyszer elérzékenyültünk és éreztük azt, hogy igen, érdemes volt dolgozni, és 
örömöt szerezni a nálunk tanuló gyerekeknek és tanár kollégáinknak.


