
Nyári táborok „Mezős módra” 

Mozgókuckó tábor (2022.08.15-19.) 

Idén is megrendezésre került a mozgásfejlesztésen alapuló, napközis 

tábor. A jelentkezők számukra érdekes, korosztályuknak megfelelő 

programokon vehettek részt. A nap egyik felében kötött programok 

voltak, míg a másik részében fejlesztő foglalkozások. A hét 

tematikája a különböző szakmák köré épült.  

Hétfőn, történelmi jellegű mesejáték volt, vendégelőadóval. A 

gyerekek kipróbálhatták az ősi ház körüli foglalkozásokat. Délután 

kézműveskedtünk (követ festettünk és festményt készítettünk 

fülpálcikával). Kedden vakvezető kutya bemutató volt, ahol 

a gyermekek megismerhették a segítőkutyák munkáját. A 

délután folyamán sportvetélkedők voltak. Szerdán 

ellátogattunk a Minipoliszba, ami az egész napunkat 

kitöltötte. Csütörtökön finommanipulációt fejlesztő 

foglalkozásként, cukrászati 

bemutató volt. A gyerekekkel marcipánból különböző 

technikákkal figurákat készítettünk. A délután alatt, cserepet 

készítettünk, melybe fűszernövényeket ültettünk. Pénteken 

utazó állatkert látogatott el hozzánk, majd lezártuk a hetet egy 

nagy vízibomba csatával.  

Varga Veronika, Nagy Anna 

táborvezető 

A sulyom birodalma 

Idén nyáron negyedszer vizivándorolt a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola.  A Mezőtandem 

Egyesület ismét sikeresen pályázott a Magyar Kajak Kenu Szövetség programjára. Most a 

Tisza-tó vadregényes Tiszafüred, Tiszavalk, Poroszló szegletét eveztük be. 32 tanulónk ismerte 

meg a táborélet javát, szuper idő, jó vízállás, remek hangulat! 

Petres Margit 

táborvezető 

 

 



Napközis kalandtábor (2022.07.04-08.) 

Programok: Elevenpark, mozi, utazó állatkert, ősmagyar játszóház, városligeti nagy játszótér. 

 

 

Kalandtábor Kisinóc (2022.07.18-22.) 

Programok: kézműves foglalkozás, kincskeresés térképpel, kirándulás, sok-sok fürdés. 

 

 

 

 

 

 

 

Popp Judit 

táborvezető 



Soltvadkert (2022.07.03-10.) 

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola diákjaival 

két év kihagyás után egy programokban 

gazdag, izgalmas hetet töltöttünk el 

Soltvadkerten, a Zuglói Önkormányzat 

Gyermektáborában. A július 03. és július 10. 

közötti turnusban összesen 105 gyerek, 5 

pedagógus és 5 animátor (volt Mezős tanuló) 

vett részt. Az idei év tematikája a Vikingek voltak. A gyerekek minden nap részt vettek 

valamilyen sport, vagy szellemi vetélkedőben. Volt lövészet, pokróclabda, kosárlabda, 

focimérkőzés, lóti-futi verseny, rókavadászat, gyöngyfűzés, közös éneklés, bátorságpróba, 

filmvetítés, esti fürdőzés, tó körüli túra, Viking erőpróba és napi kihívás, amit a strandolás tett 

még felejthetetlenné. A napot mindig közös esti tanácskozással zártuk.  

Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, izgatottan várjuk a következő soltvadkerti tábort! 

 

              
 

Bakkai Melinda 

táborvezető 

 


