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S a j t ó k ö z l e m é ny 

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 

Művészeti és Természettudományos Tehetséggondozó Táborok 

és Csapatmunka önismereti tábor 

(2017. július 9-15. és július 16-23.) 

 

A táborozás különleges esemény minden gyerek számára: nemcsak a szülőktől távoli izgalmas, 
„titkos” kalandok, de a közösségben megélt élmények miatt is. A Messzehangzó Tehetségek 
Alapítvány 2017-ben 65, szociokulturálisan hátrányos helyzetű, magyarországi és határontúli, felső 
tagozatos és gimnazista gyermekeknek kínál térítésmentes részvételi lehetőséget 
természettudományos és művészeti tehetséggondozó, valamint önismereti nyári táboraiban. A 
Kecskemét melletti erdei iskolában megrendezett egyhetes tematikus táborokban szakképzett 
pedagógusok és önkéntesek segítségével biztosítjuk számukra az önképzés és a tehetségfejlesztés 
lehetőségét. 

E L E M-edben vagy? T Ű Z   ÉS   F Ö L D 

A természettudományos és művészeti táborok tematikája 2017-ben a Föld 
és Tűz őselemek köré szerveződik. 

A közös, egész tábort összefogó programok mellett a gyerekek 
érdeklődésük szerint műhelyekre bontva, az adott terület egy-egy jeles 
képviselőjének vezetésével egész hetes projektmunkát folytatnak, melyek 
bemutatására a hazautazás előtti napon kerül sor. Az idei táborban 
képzőművészeti, dráma, zene-tánc és természettudományos 
(fizika—kémia és biológia-földrajz) témákban indulnak műhelyek. 

Alapítványunk programja szerint a tehetséggondozás a komplex 
személyiségfejlesztésnél kezdődik, így a műhelyeket önismereti tréning 
egészíti ki. A gyermekeknek speciális készségeik és képességeik fejlesztése 
mellett a táborozás ideje alatt kiegyensúlyozott, biztonságos, 
lehetőségekkel és szerető odafigyeléssel teli gondoskodást nyújtunk.  

 

C S A P A T-munka   Ö N I S M E R E T I   T Á B O R 

Az általános iskolai tehetségprogramban felnövő, 15-16 éves korosztály számára 2017-ben már 
második alkalommal rendezünk intenzív önismereti, személyiségfejlesztő tábort. A 
Csapatmunka célja, hogy olyan közösséget teremtsen, ahol a fiatalok megtapasztalhatják a csapat, 
az együttműködés, a MI erejét, és ezen belül kibontakoztathatják a bennük rejlő egyedi ötleteket. 
Az idei táborban Kovács Gábor pszichológus vezetésével 18 fő vesz részt. 

http://messzehangzo.hu/?p=7905
http://messzehangzo.hu/?p=7987
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PÁLYÁZAT 

TÉRÍTÉSMENTES 
RÉSZVÉTELI 
LEHETŐSÉGRE 

A gyermekek pályázati 
adatlap, személyiségteszt, a 
témában készített 
pályamunka (például rajz, 
táncprodukció, vers, 
tudományos esszé) és 
pedagógusi ajánlás 
benyújtásával pályázhattak 
2017. tavaszán a táborban 
való ingyenes részvételi 
lehetőségre. Ez magában 
foglalja a szállás, az étkezés 
és a programok teljes 
költségét.  

Kép: Zilai Zsolt (12 éves) 
pályaműve 

Vers: Tóth-Rohonyi Kinga (13 
éves) pályaműve – A Föld és a 
Tűz szerelme (időmértékes 
verselés, részlet) 

 

TÁBOROZTATÓK, HELYSZÍN 

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány legjelentősebb erőforrása az elhivatott önkénteseiben és a 
10 éves működés folyamán kialakult partneri együttműködésekben rejlik. A programtervezést és a 
táboroztatói feladatok ellátását „Tudorok” (a szervezet önkéntesei) végzik. A 
Természettudományos és Művészeti Táborok vezetője Surapka Borbála tehetségfejlesztő tanár. 
Tudoraink pedagógus, pszichológus, tehetséggondozó szakemberek és különböző művészeti- 
(színész, illusztrátor, művészetpedagógus) és tudományágak (informatikus, fizikus, újságíró) 
képviselői. Munkájukat térítésmentesen végzik. 

A Messzehangzó Táborok helyszíne 2017-ben is a Vackorvár Erdei Iskola (Kecskemét-
Hetényegyháza, Belsőnyír 202.), ahol a korábbi évekhez hasonlóan idén is minden szükséges 
infrastruktúra rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lehető legjobb táborélményt nyújthassuk a 
gyerekeknek. 

NYÍLT NAPOK  

A tábori nyílt napokra minden évben ellátogatnak ismert, gyereknyelven értő, inspiráló 
személyiségek, szakemberek is, akik aznap együtt alkotnak, együtt gondolkodnak a gyerekekkel 
a műhelyekben. A korábbi évek során csillagász, kémikus, etológus, fizikus, genetikus, illetve író-
költő vendégek tartottak foglalkozásokat.  

Július 13-án a természettudományos táborban vendégünk lesz Horváth József, hétköznapi roma 
hős közéleti díjas molekuláris genetikus, a művészeti táborban pedig Müller Péter Sziámi költő, 
énekes. Július 20-án Danny Bain zenés mesemondó érkezik hozzánk. 
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A nyílt napra várjuk az alapítvány támogatóit, partnereit és a sajtó képviselőit is. 

 

 

A táborról bővebb információ a messzehangzo.hu oldalon és az Alapítvány Facebook oldalán 
található. Korábbi táborainkról itt olvashat. 

http://messzehangzo.hu/
https://www.facebook.com/messzehangzo/?fref=ts
http://messzehangzo.hu/?p=167

