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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város önkormányzati fenntartású általános iskoláiba járó
gyermekei számára biztosította azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári napközis táborban vehessenek részt. A
táborozás 2013. június 16. és augusztus 08. között zajlott le, a turnusokban összességében 1637 fő vett részt.
A szervezés januárban kezdődött. A jelentkezők fölmérése, a jelentkezések alakulása, programok kialakítása és a
befizetések május közepéig tartottak. Ezután szerződéskötések következtek, de mindezekkel párhuzamosan az
utazás, a buszkíséret megszervezése is zajlott.
A napközis táborozás népszerű volt a szülők és gyermekek körében. Ennek egyik oka a táborokban
hagyományosan a magas szakmai színvonal és az érdekes programok biztosítása mellett az is, hogy sok szülő
másképp nem tudja megoldani a gyermeke nyári felügyeletét. Másrészt sok szociálisan hátrányos helyzetű
gyerek számára a nyaralást is ez a megoldás jelenti, hiszen némelyiküknek talán ez az egy-két hét volt az
egyetlen nyaralási lehetőség egész szünidőben.
A táborozásban részt vevő gyermeklétszámot az Önkormányzat döntése értelmében 1600 főre emeltük.
A támogatottak köre idén kiterjedt az egyházi, alapítványi és gyakorló iskolákba járó gyermekekre is.
A szociálisan rászoruló gyermek egy turnusban ingyenesen táborozhatott. Tartósan beteg gyermek, illetve három
vagy több gyermekes család esetén az étkezési díj 50%-át kellett fizetni. A támogatást hivatalos igazolások
alapján kaphatta meg a gyermek.
Újdonságként jelent meg:
•
•
•

a nyírszőlősi Angol tábor, melyet 2 turnusban szerveztünk, elsősorban a helybéli gyermekek
részvételével. Ez az ott lakó szülők kérését figyelembe véve történt, mert így a gyermekek nyári
felügyeletében segítséget kaptak az Önkormányzattól;
a Foci tábor is először szerepelt a kínálatban, ennek helyszíne szintén Nyírszőlős volt, és 3 turnusban
valósult meg. A megvalósításban sikeresen együttműködtünk a Nyírsuli Kft vezetésével, edzőivel;
a Göllesz Viktor iskola területén két turnusban szerveztünk napközis tábort, az oda járó, sajátos
nevelési igényű gyermekek részére. Itt a gyerekek foglalkozásait szakképzett pedagógusok és
pedagógiai asszisztensek vezették.

A táborozás helyszínei:
•
•
•
•
•
•
•

Sóstói Múzeumfalu területén 2 turnusban;
Úszótábor (Arany János Gimnázium és Általános Iskola uszodájának igénybevételével 8 turnusban;
Kis Vakond tábor 8 turnusban;
Nyelvi napközis tábor a Szabó Lőrinc iskola területén, Sóstóhegyen 6 turnusban;
Angol napközis tábor a Szőlőskerti Általános Iskolában, 2 turnus;
Foci tábor a Szőlőskerti Általános Iskolában, 3 turnus;
Göllesz tábor a Göllesz Viktor iskolában, 2 turnusban.

Mindegyik tábor vezetése arra törekedett, hogy a gyermekek egyéni igényeit és életkori sajátosságait is
figyelembe véve felejthetetlen élményt nyújtson, színes, változatos programmal, sok játékkal mozgalmas
nyaralást és szórakozást igyekeztek biztosítani. Sérült gyermekek ellátását és foglalkoztatását is vállalták, hiszen
több látássérült, mozgássérült, kerekes székes, hallássérült, asztmás, vesegondozott, és különböző
ételallergiában, tej- vagy liszt érzékenységben, cukorbetegségben szenvedő gyermeket is fogadtak, és igényeiket
messzemenően figyelembe vették. Enyhe értelmi sérült gyermekek is voltak a résztvevők között.
A táborok napi háromszori étkezést biztosítottak a gyerekek részére, az étel bőséges és megfelelő volt. Az ebédet
a Múzeumfaluban a „Kocsma”, az Úszótáborban, a Foci, a Göllesz, és a Nyelvi táborokban az Elamen Zrt, a Kis
Vakond táborban a Lagúna étterem szolgáltatta. A tízórait és az uzsonnát a táborok konyháin készítettek, a Foci,
a Göllesz, és a Nyelvi táborokban az Elamen Zrt biztosította.

Létszám táboronként:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Múzeumfalu:
Úszótábor:
Kis vakond Tábor:
Nyelvi tábor /Sóstóhegy/:
Angol tábor / Nyírszőlős/:
Foci tábor/Nyírszőlős/:
Göllesz tábor:

két turnusban
nyolc turnusban
nyolc turnusban
hat turnusban
két turnusban
három turnusban
két turnusban

Összesen:

239 fő
390 fő
550 fő
281 fő
59 fő
92 fő
26 fő
1 637 fő vett részt.

Elégedettség:
A táborozás ideje alatt „Megelégedettségi felmérést” végeztünk kérdőíveken, melyeken a szülők és a gyerekek
hetente véleményt nyilváníthattak a következő témákban:
•
•
•
•
•
•

a tábor programja, minősége;
a programvezetők, oktatók személye;
az étkezés mennyisége, minősége;
a buszos utaztatók személye, hozzáállása;
a kapott információkkal való elégedettség;
javaslatokat, észrevételeket tehettek.

Összesítve a felméréseket nagyon szép és megnyugtató eredmény született, mely bizonyította a táborok
szervezésének és megvalósulásának sikerességét, visszaigazolta törekvéseink helyességét /lásd a mellékelt
diagramokat/.

Néhány program a teljesség igénye nélkül:

Múzeumfalu:
- népdalok, népzene, néptánc, népi hagyományok őrzése, selyemfestés;
- körjátékok, mese, kézműves foglalkozások;
- kerámiafestés, fazekasság, népi gasztronómia.
Úszótábor:
- naponta úszásoktatás, különböző tudásszintű gyermekcsoportok részére úszás oktató és úszómester
segítségével;
- néptánc és népi játékok, néptánc oktatóval;
- szabadidős játékok a sportpályákon és az erdei tornapályán;
- sportjátékok, délutáni játék a vízben.
Kis Vakond Tábor:
- történelmi játék, vetélkedő: Hunyadi János életének meseszerű földolgozása;
- kispályás foci, tollaslabda, szellemi játékok, pl. sakk, Ki Mit Tud?;
- kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, festés, rajzolás,
- számháború, asztalitenisz, tűzharc, vízharc,
- tornázás, labdajátékok, sportjátékok.

Nyelvi tábor, Sóstóhegy:
- naponta délelőtt és délután nyelvi /angol-; ill. német/ foglakozások;
- kézműves foglakozások lovas kocsizás, játék, sport;
- úszás az Arany iskola uszodájában heti 1 alkalommal;
- lovaglás az El-vándorló lovas tanyán, heti 1 alkalommal;
- Erdei Iskola a Nyírerdő Zrt. területén, erdő ismeret, növény és állatbemutató.
Angol tábor, Nyírszőlős:
- naponta délelőtt és délután nyelvi foglakozások;
- kézműves foglakozások;
- úszás az Arany iskola uszodájában heti 1 alkalommal;
- lovaglás az El-vándorló lovas tanyán, heti 1 alkalommal;
- Erdei Iskola a Nyírerdő Zrt. területén, erdő ismeret, növény és állatbemutató;
- játék, sport.
Foci tábor, Nyírszőlős:
- naponta délelőtt fociedzés a Nyírsuli edzőivel, délutánonként sportfoglalkozás;
- a Városi Stadion látogatása, bejárás, ismerkedés a Szpari focistáival;
- edzés heti kétszer a Stadion műfüves pályáján;
- úszás az Arany iskola uszodájában heti 1 alkalommal;
- játék, kézműves foglalkozások, filmnézés pihenőidőben;
- sportjátékok.
Göllesz tábor:
- játékos foglalkozások, a gyermekek sajátosságainak megfelelően;
- egyéni foglalkozások, fejlesztés;
- kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, festés, rajzolás;
- lovaglás az El-vándorló lovas tanyán, heti 1 alkalommal;
- állatbemutató, állatsimogatás, játszótéri játék;
- labdajáték, sport.

A táborokban nagy hangsúlyt helyeztek az ismeretszerzés mellett a sok mozgásra, sportra, játékra,
élménygyűjtésre.
Mindegyik táborban minden csoport mellett tanári diplomával rendelkező munkatársak dolgoztak, az ő
munkájukat kiegészítendő pedig főiskolás, egyetemista fiatalok segítettek a programok lebonyolításában.

Pénzügyi adatok:
Az Önkormányzat a négy tábor díjára és a tanulók kíséretére
nyolc turnusra előirányzott:
az étkezéshez a szülők befizettek:
utaztatáshoz a szülők befizettek:
Összes bevétel:

19 399 637 Ft-ot;
3 430 320 Ft-ot;
1 745 040 Ft-ot;
24 574 997 Ft volt

Kiadások /táborok költsége, pedagógusok, személyzet díja,
utazási és üzemanyag költség stb./:

24 574 997 Ft volt.

/bevételek és kiadásokat részletezve lásd a Pénzügyi beszámolót/

A táborozásban részt vevő gyermekek adatai:
három vagy több gyermekes család:
188 fő
szociálisan rászoruló gyermek /ingyenes/: 325 fő
önköltséges árat fizetett:
38fő
a többi gyermek:
Egyéb adatok:

1 180 Ft/turnust fizetett
0 Ft/turnust fizatatt
15 000 Ft/turnust fizetett
2 360 Ft/turnust fizetett.

Turnusok időpontja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

turnus: 2014. június 16.-június 20.
turnus: 2014. június 23.-június 27.
turnus: 2014. június 30.- július 04.
turnus: 2014. július 07.- július 11.
turnus: 2014. július 14.- július 18.
turnus: 2014. július 21.- július 25.
turnus: 2014. július 28.- augusztus 01.
turnus: 2014. augusztus 04.- augusztus 08.

A családok költségei:
A családok számára kedvező volt, hogy a gyermek után ugyanazt az étkezési díjat kellet kifizetniük, amelyet
tanév közben az iskolai étkeztetésben fizettek, napi 472 Ft-ot, azaz hetente 2360 Ft-ba került a tábori részvétel.
Az Önkormányzat vállalta a táborozási költségek kiegészítését, a szülők által fizetett heti térítési díjat kiegészítve
gyermekenként. A szülők úgy érzik, nagy segítséget jelentett számukra ez az Önkormányzat nyújtotta lehetőség,
és hálásak ezért.
A szülők nagy része idén is kérte, hogy oldjuk meg a gyermekek táborokba történő kiszállítását, elsősorban a
dolgozó, illetve a többgyermekes, autóval nem rendelkező szülők. A tábor helyszíneire a gyerekeket ALIM
buszok szállították, ezt 2013-ban vezettük be, mert a szállítást költségtakarékosabban tudtuk megoldani, mint
más lehetőséget igénybe véve. A szülők utazási költség hozzájárulást fizettek, mely 2640 Ft/turnus volt.
Az egyik buszjárat a Vasútállomásról indult, másik az Örökösföldről. A buszok a tavalyi évhez képest a szülői
igényeket figyelembe véve kissé módosított útvonalon, több megállóhelyen gyűjtötték össze a gyerekeket, akire
a pedagógusok vigyáztak reggel negyed nyolctól, majd a buszokon is felügyeltek rájuk. Így a dolgozó szülők
még idejében munkába tudtak menni.
Délután a buszok szintén a kísérő tanárok felügyeletével a táboroktól a megfelelő megállókig szállították a
gyerekeket, ahol a szülők átvették őket. Ha a szülő késett, a pedagógusok minden esetben megvárták, és átadták
a gyereket. A kísérők ezért a munkáért térítést kaptak.

Tapasztalataim 2014-ben:
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

a Foci tábor bevezetése jó döntés volt, nagy sikert aratott a szülők és a gyermekek körében. A
rendszeres edzés mellett változatos programot nyújtott a résztvevők számára, amely egész nyárra
emlékezetessé tette a tábort, ezt bizonyítják a megelégedettségi mutatók, és a szülők és gyerekek
szóbeli megnyilatkozásai;
a tábor profiljának és programjának kialakítása komoly feladatot jelentett, mert e téren még nem voltak
kialakult hagyományok, de sikerült mindenki megelégedésére megszervezni és megvalósítani;
a Nyírsuli Kft szakedzői tartották az edzéseket a kis focistáink részére, az edzések egy része a stadion
pályáin zajlott. A vezetés lehetővé tette, hogy a gyermekek a Spartacus focistáival találkozzanak,
beszélgessenek. Megnézhettünk edzést is, illetve a Stadion bejárását is biztosították. Mindezek
felejthetetlen élményt nyújtottak a gyermekek részére;
az edzők és a csoportvezető tanárok maximális lelkesedéssel dolgoztak, a tábor vezetése mindent
megtett, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A Foci tábor részére a Nyírszőlősön meglévő adottságok
kiváló szakmai hátteret biztosítottak. Mindhárom turnusban a csoportvezetők közt testnevelés tanár
volt. A közeli sportpályán zajlottak a napi edzések. Rossz idő esetén a tornatermet vették igénybe;
védőnőt folyamatosan biztosítottunk a Foci és Úszó tábor idejére, ez hasznos volt;
az Úszó és Nyelvi táborokban gyógytornász és logopédus közreműködésével is zajlott néhány
foglalkozás, ezek is sikeresek voltak. A védőnők illetve a logopédus és a gyógytornász díjazás nélkül
vettek részt a munkában;
a többi táborban sportolási és szabadban való tartózkodás, játék lehetősége az iskolák közelében szintén
adott;
az intézményekben történő táborozás bevált 2012, 2013, és 2014-ben, a gyerekek egyáltalán nem
érezték, hogy iskolában vannak, mert színes programjaik voltak, az iskolába szinte csak az étkezés
idejére mentek be. Mindegyik táborban sportolási és szabadban való tartózkodás, játék lehetősége az
iskolák közelében szintén adott;
jó döntés volt, hogy az Önkormányzat az egyházi, gyakorló és alapítványi iskolák tanulói számára is
biztosította a kedvezményes részvétel lehetőségét. Ezzel több száz család élt is nagy örömmel, 563
gyermek vett részt a táborokban ezekből az intézményekből;
az ingyenesség illetve más kedvezmény kiterjesztése a napközis táborra szociális szempontból helyes
és örvendetes, a bevételeket azonban csökkentette, így ezt jövőbeli pénzügyi tervezés során figyelembe
kell venni.

A Foci tábor volt véleményem szerint az idén a legsikeresebb. Az edzők és a gyermekek is nagyon komolyan
vették az edzéseket, örömmel vettek részt rajtuk. Egy kislány is jelentkezett ebbe a táborba, ő is helytállt a fiúk
között!
Rendkívül népszerű volt a többi tábor is, mindegyiket nagyon szerették a gyerekek, és a szülők elismeréssel
nyilatkoztak /felmérések az ALIM irattárában/.
A tábori programok sikeresek voltak, a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Főleg alsó tagozatos gyerekek
vettek részt a táborokban, de volt több felsős is.
Mindegyik tábor működését folyamatosan ellenőriztem, egyrészt a szerződésben vállalt programok és
tevékenységek megvalósulását, másrészt a létszám alakulását kellett folyamatosan követnem. A szülőkkel, a
táborokkal és a kísérő kollégákkal állandó kapcsolatot tartottam. Naponta kimentem a táborokba, a tanárok által
végzett utaztatást is minden nap ellenőriztem, és segítettem, ha kellett.
A szülőkkel való kapcsolattartás az utaztató kollégák és a táborok részéről folyamatos és segítőkész volt, ez a
felmérésben megnyilvánuló „megjegyzésekben” is tükröződik
Az utaztatás nagyon sikeresen megoldottuk, a buszokon kísérő tanár kollégák lelkiismeretük szerint jól látták el
a munkájukat, figyeltek a gyerekekre, és vigyáztak a biztonságukra. A szülők kérését figyelembe vettük, amikor
a város még több pontján le, illetve fölszálló helyet létesítettünk, módosítva az előző évek gyakorlatán, ez sikeres
volt.
Az ALIM buszaival történő szállítás az idén is jó megoldásnak bizonyult, mert a gyermeklétszámhoz rugalmasan
alkalmazkodva kisebb vagy nagyobb buszokat vettünk igénybe. Így ez költséghatékony megoldásnak bizonyult.
Az autóbuszvezetők készségesen segítettek mindenben, barátságosak és türelmesek voltak a sok gyerekhez. A
buszokon nem történt baleset.

Javaslataim 2015 nyarára:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015 nyarán is 1600 fő napközis táboroztatását javaslom, a helyszínek befogadóképessége megfelelő,
a programok ésszerű koordinálásával azok optimális megvalósítása megoldható;
a különböző, ALIM által működtetett táborok fő profiljukon kívüli egyéb programoknál /úszás, erdei
iskolai program, stb./az egységesítésre való törekvésünket szeretnénk érvényesíteni;
a nagy népszerűség miatt a Foci tábor turnusainak számát 4-re emelném, ez egyenletesebb
létszámelosztást tenne lehetővé;
a Foci táborban jövőre is a Nyírsuli Kft-vel való szakmai együttműködést tartanám szerencsésnek,
ennek további kiterjesztését javaslom, az eddigiektől is intenzívebb formában, még több edzéssel;
a szállítást az ALIM buszaival oldjuk meg jövőre is, mivel így költséghatékony;
a 2015-ben is az idei szülői befizetésekkel számolunk /étkezés és buszköltség térítése/így a családok
terhei nem nőnének.
a 2015. január 1-vel életbe lépő 37/2014. sz. EMMI rendeletben leírt, a gyermekétkeztetésben életbe
lépő előírásoknak megfelelő étrend biztosítása, a korcsoportoknak megfelelő mennyiségi és minőségi
paraméterekre vonatkozó előírások alkalmazása kötelező feladatunk;
az egységesített egyéb programok, ehhez kapcsolódóan a megnövekedett létszám miatt ésszerűbb,
létszámarányos csoportbontásokat kell bevezetni, a gyermekek biztonságos felügyelete érdekében;
az EMMI rendelet érvényesítése, a programköltségek, a szállítási költségek létszámemeléssel
párhuzamos növekedése, a felügyelő és programvezető tanárok számának szükséges emelkedése
következtében nőnek a táborozás egyéb költségei. A szülők és gyermekek általános megelégedettségét
kivívó programok megszervezése, valamint a fenti javaslatok megvalósulása esetén bár némi
költségnövekedés szükségessé válik, de a jelenlegi magas szakmai színvonal fenntartása így lesz
megvalósítható. Mindezek miatt a jövő évi önkormányzati támogatás összegének emelését javaslom.
/2015-re vonatkozó Pénzügyi terv mellékelve/

A szülők által leírt vagy szóban elmondott vélemények tükrözik, hogy hálásak Nyíregyháza Önkormányzatnak,
amiért lehetőséget biztosított a gyermekek számára a táborokban való részvételhez.
Elégedettek voltak a szervezéssel, a táborokkal, az utazással, és jövőre is szeretnék, ha gyermekük mehetne
valamelyik napközis táborba.
A nyolc hét napközis táborozás szervezése, ellenőrzése, a nyolc hét táborozás, majd a befejezést követő teendők
elvégzése és a pénzügyi elszámolás az Önkormányzat felé rendben és időben, sikeresen lezajlott.

Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

Sziky Károlyné
szervező

Mellékletek:
• diagramok a megelégedettségi mutatók összegzésével/2/;
• fotók a tábori életről;
• Pénzügyi Elszámolás;
• Pénzügyi Terv a 2015. évi napközis táborról.

