
Rákosmente a kultúra vonzásában – nemzetközi gyerektábor a Balatonnál  

Gyerekalapítványi  projekt valósult meg a 2018-as év nyarán ismét a Balaton 

partján. A Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egy 

nemzetközi nyári tábort szervezett, drámapedagógiai programmal, külföldi – 

magyar anyanyelvű diákok meghívásával. Az AMAPED elnök asszonya és a 

gyerekalapítvány vezető tisztségviselői részt vettek -  önkéntes munkával -  a 

Rákosmentén élő diákok vegyes korosztályú csoportjának magas színvonalon 

megvalósult projektjében.  Az élménypedagógiára épülő nyári program a 

kerékpárbarát településen, Balatonalmádiban került idén is  megszervezésre.  

Az olvasási kultúra és a sport egyaránt színesítette az Almádi Napok ideje alatt 

szervezett táborozást. A kellemes kikapcsolódást üvegékszer-készítés és 

agyagművesség színesítette. A Wesselényi Strand közelsége, a sétahajózás 

Tihanyba, majd az apátság megtekintése minden gyerek számára élményt 

jelentett. Az esti közös játékok, a kézműves foglalkozások nagy mértékben 

hozzájárultak a vendég gyerekek anyanyelv-használatának fejlődéséhez. Ezen a 

közös találkozón már előre vetítettük a Benedek Elek évfordulós év 

előkészületeit, aminek már a nagy mesemondóra emlékezve, a 2019-es évben, 

március végén, egy nemzetközi verseny – magyar nyelvi megszólaltatására 

kaptunk lehetőséget Bécsben, ahová a tavalyi évhez hasonlóan ismét 

delegálunk résztvevőt. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium)  Az ajánlott 

évfordulós szerzők sorában láthatjuk: Benedek Elek, Ady Endre, Radnóti Miklós, 

Örkény István, Márai Sándor és Weöres Sándor nevét, akik ily módon még 

közelebb kerülnek a határon túl élő magyar anyanyelvű diákok számára, s mi, 

az anyaországban élők, szívesen osztjuk meg azt a kultúrát, ami számunkra a 

mindennapok természetes részét képezik, amikor ezeknek az íróknak, 

költőknek a művei megszólalnak.  

Részt vettünk az United Way kampányában, akik célul tűzték ki a digitális 

olvasási kultúra fellendítését hazánkban, s a tihanyi hajókirándulás alkalmával 

már a táborban a balassis diákok ezt a Read it! -  kampánypólót viselték. A 

kerületünkben élő diákok közül Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoshegy, 

Rákoscsaba, Rákoskert diákjai is jelen voltak, és az agglomerátumban élő 

gyerek számára is lehetőség nyílt a nyári kikapcsolódásra. A Budapest Főváros 

XVII. ker. Önkormányzata a program megvalósításához Nagy Anikó képviselő 

asszony nyújtott segítséget, a képviselőtestület és a polgármester úr 



támogatásával. A Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 

kuratóriuma nevében  ezúton is köszönjük a megvalósításhoz nyújtott 

segítséget.  

2019 nyarán egy Tematikus Tábori Projekt megvalósítását szervezzük, ami nagy 

apparátust igényel, és a kerületi iskolák pedagógusainak kreatív ötleteire és 

részvételére épülő programsor lesz. Szeretettel várunk minden Rákosmentén 

élő diákot idén is! (rakosmente.gyermekvilaga@gmail.com) 
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