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BESZÁMOLÓ 

 

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Hátrányos helyzetű 

gyermekek nyári üdültetésének biztosítása” címmel meghirdetett pályázat keretében 

a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány által működtetett Napraforgó Waldorf 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 2015. július 6 – 

július 10. között a bükkszéki Salvus Panzióban üdülhettünk. 

A pályázat 20 gyermek és 2 kísérő tanár pihenését tette lehetővé (szállás, étkezés, 

programok). 

A nyertes pályázatról a szülők írásbeli, míg a gyerekek szóbeli tájékoztatást kaptak 

a tanév utolsó előtti hetében. Ezután a szülők írásban jelezték gyermekük részvételi 

szándékát. Ezzel párhuzamosan történt az őket kísérő tanárok jelentkezése, majd a 

Tanári Konferencia táboroztatásra való felkérése. 

Az előzetes jelentkezések, illetve a leadott névsor az indulás napján módosult, 

hiszen 2 gyermek beteg lett, így nem tudott velünk tartani a táborba.  

 

A pályázatunk alapján a gyerekekkel busszal utaztunk Bükkszékre.  

A nagy meleg miatt az egri városnézést, illetve az aznapra tervezett programokat a 

visszautazás napjára tettük át. 

Megérkezés és bemutatkozás után a szobák elosztása történt meg. Rövid pihenő után 

Molnár Győzőné (Zsóka néni) vezetésével megismerkedtünk a faluval. A délután hátra 

lévő részében a gyerekek az általa szervezett játékos sportvetélkedőn vettek részt. 

Kedden-szerdán délelőtt, illetve csütörtökön délutánra kézműves foglalkozásokat 

szervezett, ahol a gyerekek felfüggeszthető, virággal díszített dekorációt, hűtőmágnest, 

illetve mécsest készíthettek. Ezzel párhuzamosan - aki készen volt, az ajándékba is 

adható tárgyakkal - gyapjúból, nemezelő technikával nemezgolyókat és karkötőket is 

készíthettek. Az apró, színes golyókból száradás után fülbevalókat, karkötőket, 

láncokat, hajcsatokat készíthettünk a gyerekekkel. Ezt a technikát az iskolában már 

többször alkalmazták kézműves- és kézimunka órán. Most is örömmel vettek részt a 

tanulók valamennyi foglalkozáson. 

Kedden és szerda délután - kihasználva a páratlan jó időt - a bükkszéki strandon 

töltöttük az időt. Zsóka nénivel egyeztetve, a belépőjegyeinket kipótolva, az egész 

délutánt a strandon töltöttük. A gyerekeket gyakorlatilag nem lehetett kiszállítani a 

medencéből, csak a kötelező evés-ivásra. 

Csütörtökön reggel egy kedves fiatalember vezetésével tettük meg a kb. 10 km-es 

túrát Bükkszék és Sirok település közötti dombok és völgyek megmászásával. A leg-

nagyobb élmény a gyerekek számára a fennsíkon lévő hatalmas szénabálákról való 

szertenézés mellett (ez látszik a mellékletben található Janka rajzán is) a visszaúton 

résztvevő több, mint 30 vizsla kutyával és gazdájával való találkozás volt. Ez azért is 

volt különösen nagy élmény számukra, mert a panzió vezetőjével való egyeztetés után 



 

 

a táborban részt vehetett az iskolában július óta gyerekekkel dolgozó terápiás kutyánk, 

Lili is. Ő egy 4 éves labrador, aki a hátrányos, illetve szociális, tanulási nehézségekkel 

küzdő gyerekeket segíti fejlesztő pedagógusunk irányításával. Nagyon hálásak voltunk 

azért, hogy Zsóka néni ilyen rugalmas és együttműködő volt, és velünk együtt Lilit is 

befogadta. 

Csütörtökön szalonnasütéssel egybekötött tábortűzzel zártuk az estét. 

 

A panzió felszereltségével, tisztaságával, a reggeli és vacsora mennyiségével és 

minőségével is elégedettek voltunk. Az étkezések utáni összepakolásban a gyerekek 

aktívan vettek részt. A különböző helyszíneken, éttermekben elfogyasztott ebédek is 

ízlettek, elegendőek voltak. 

Jó volt, hogy a gyerekeknek módjukban állt az éttermekben való étkezés 

illemszabályait, viselkedést, türelmet gyakorolni. 

Pénteken reggeli után indultunk Egerbe. A jelentkező gyerekek közötti felmérés, 

valamint a megváltozott nyitva tartás miatt a korábbra tervezett program az alábbiakban 

módosult: a bazilika megtekintése után megnéztük a Város a város alatt című kiállítást, 

majd a híres Marcipán Múzeumot, illetve felmásztunk a minaret 97 lépcsőjén, hogy 

gyönyörködjünk a kilátásban.  

A városban történő sétálás után késő délután érkeztünk vissza busszal Debrecenbe. 

 

A fentiek alapján a költségek az alábbiak szerint módosultak: 

- Volán utazás (oda-vissza):                                         3.200 Ft/fő   

- Belépőjegyek:   starand kiegészítő jegy:                 800 Ft/fő/ 2 alkalom 

Város a város alatt – belépőjegy:  500 Ft/fő 

Marcipán Múzeum – belépőjegy:  600 Ft/fő 

Minaret – belépőjegy:  300 Ft/fő 

Poggyászmegörző:   100 Ft/fő 
 

összesen:                5.500 Ft/fő 

 

A fennmaradó 600 Ft/fő összegből minden nap gyümölcsöt vásároltunk a 

gyerekeknek. Így a tervezett és a szülők által fizetett összeget (6100 Ft) is tudtuk tartani.  

 

A gyerekek élménybeszámolói, illetve a mellékelt fényképek is azt mutatják, hogy 

ez a pár nap csak élményt adott számukra. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy gyermekeinkkel részt vehettünk ebben a pályázaton. 
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