BLNT Jászfényszarui Drámapedagógiai Mőhelye
2011. évi munkájáról szóló beszámoló

2011. év fıbb, nemcsak mőhelytagokat érintı rendezvényei voltak:
• Havonta drámamőhely mőhelyfoglalkozás és tábor elıkészítı. 12 x 3 óra, 12 fı
• 6 alkalommal önismereti klub. 6 x 4 óra , 15 fı
• Egész évben részt vettünk a Szigligeti Színház bérletes elıadásain, és egyedi
színházlátogatást is szerveztünk. 6 szolnoki színházi elıadás, + Pesti Színház: Mikve
Szigligeti Színház: Imádok férjhez menni. 7 x 47 fı + 1 x 21 fı

 Folytattuk a Wass Albert felolvasó est szervezését, ahol mintegy 30 irodalombarát
fordult meg az est folyamán. A sikernek köszönhetıen a könyvtár égisze alatt
felolvasó esteket rendeznek, amelyhez mi is csatlakoztunk. 4 óra, 30 fı
 Az önkormányzat, a FÉBE és a drámamőhely közös szervezésében május 7-én a
Rimóczi Kastélyban rendezett hagyományos „A Költészet és Mi” – Fényszarui
verselık estjén 16 fı versbarát mutatkozott be a mintegy 40 fıs közönség elıtt. 3
óra, 56 fı
 Résztvevıként két iskola által szervezett képzésbe is bekapcsolódtunk.
(Konfliktuskezelés, Hogyan jobban?) 2 x 30 óra, 6 fı
 Júniusban társszervezıi voltunk és a lebonyolításban is közremőködtünk a Múzeumok
éjszakája rendezvénynek. 8 óra, 6 fı
 Július 3-10. XIV. drámás tábor Pusztafalun – 75 fı – 8 nap (leírása mellékelve).
 Közremőködıként részt vettünk a Tarlófesztivál lebonyolításában. 12 óra, 4 fı
 Októberben nagy sikerő prezentációt tartottunk a mőhely munkájáról és táborokról a
Megyei Népfıiskolai Társaság által idelátogató külföldi delegációnak. 4 óra, 3 fı
 Október 21-23. A kárpátaljai Gát településrıl érkezett vendégek fogadásában és a
városi ünnepségen is közremőködtünk. 2 nap 4 fı, + 4 óra 8 fı
 Novemberben részt vettünk a kecskeméti drámás módszertani napokon. 14 óra, 2 fı
 Egész évben bekapcsolódtunk a városi rendezvényekbe és a Jászfényszarun futó
TÁMOP-os projektek konferenciáiba, rendezvényeibe, együttmőködtünk az iskolával
IPR-es programban.
 Bekapcsolódtunk a FÉBE, SZIBAKÖ és BLNT programjaiba.
A mőhely részletes esemény naptárát és a nagyobb rendezvényeink bemutatását a mellékletek
tartalmazzák.
Jászfényszaru, 2012. január 31.

Bordásné Kovács Katalin
mőhelyvezetı
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2011. évi eseménynaptár

Január

16.
17.
21.
22.

Szigligeti Színház bérletes elıadás Én és a kisöcsém
Mőhely és táboros megbeszélés
Kovács Andrásné átveszi a Csokonai – díjat Budapesten az Iparmővészeti
Múzeumban
Önismereti Klub

Február

9.
13.
18.
28.

Táboros megbeszélés
Szigligeti Színház bérletes elıadás Tanítónı
Wass Albert felolvasó est
Táboros megbeszélés

Március

6.
11.
13.
15.
26.
28.

Szigligeti Színház bérletes elıadás Ármány és szerelem
Színházlátogatás Bp. Pesti Színház: Mikve
Operaház : Don Pasquale
Részvétel a városi ünnepségen
Önismereti klub
Táboros megbeszélés

Április

10.
13.
16.

Húsvéti áhítat hangversenyen részvétel a templomban
Iskolai versmondó versenyen részvétel, zsőrizés
Önismereti klub

Május

4.
Versmondók felkészítése
6.
Pódiumra rendezkedés
7.
A Költészet és Mi – Fényszarui verselık estje a Rimóczi Kastélyban
13. Részvétel a mővészeti iskola Jótékonysági Mősoros Estjén
16. Táboros megbeszélés
19-21. Részvétel a konfliktuskezelı tréningen
20. Közösségépítı Tura folk program
21. Önismereti klub
22. Szigligeti Színház bérletes elıadás: Jézus Krisztus a szupersztár
27. Részvétel a Móricz felolvasó esten
28. Részvétel a FÉBE közgyőlésen
29. Részvétel a SZIBAKÖ közgyőlésen
30. Táboros megbeszélés

Június

2-4.
9.
14.
23.
24.

Július

3-10. XIV. Király leszek Moneyland-ben! Gazdálkodj okosan! címő komplex
mővészeti és környezetvédelmi tábor Pusztafalun
15. Táboros elszámolás, értékelés
30. Közremőködés a Tarlófesztiválon

Részvétel a Hogyan jobban? címő módszertani képzésen
Szülıi értekezlet a táboros szülıknek + Táboros megbeszélés
Múzeumok éjszakája megbeszélés a Tájházban
Táboros megbeszélés
Múzeumok éjszakája rendezvény közremőködés Tájház
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Augusztus 13.
19.
20.

Részvétel a társunk gyermekének esküvıjén
Közremőködés a városi ünnepségen
Részvétel a Kemence ünnepén

Szeptember 9-10. Részvétel a Zakliczyn-i babfesztiválon, közremőködés a programban
16. Részvétel a nyárbúcsúztató koncerten
23. Részvétel a Tanórán kívüli nevelési projekt (TÁMOP) konferenciáján
24. Közremőködés a Fény Fesztiválon (Iglice)
Október

1.
8.
13.

Önismereti klub
Szigligeti Színház elıadására utazás – Imádok férjhez menni
Megyei Népfıiskolai Társaság külföldi delegációja fogadása, a mőhely
munkájának és a tábor bemutatása prezentációval
18. Részvétel a Liszt-esten
21-23. Közremőködés a Gátról érkezı csoport fogadásában
22. Közremőködés a városi ünnepségen a templomban
28. Részvétel és közremőködés Süttı András felolvasó esten
29. Önismereti klub
30. Részvétel, közremőködés a Tálentum találkozón

November 4-6. Kovács Andrásné és Kovács Tímea Gáton (Kárpátalján) drámás képzést
tartott.
11. Cimbaliband koncerten részvétel Turán.
12. Részvétel a kecskeméti Hol-mi? módszertani vásáron.
18. Részvétel a BLNT Erzsébet-napi rendezvényein.
26. Részvétel a Golf Együttes Katalin – bálján.
December 4.
12.
15.
18.
20.

Szigligeti Színház bérletes elıadás: Márai S.: Kaland
Részvétel az önkormányzat karácsonyi ünnepségén
Részvétel a Beszéd a lélek ruhája c. konferencián
Részvétel az Adventi kávéházon – mőv.ház, koncert
Kovács Tímea és a hatvani kamarazenekar karácsonyi koncertje:
Diótörı, Hatvanban
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Bensıséges hangulat „A költészet és Mi” pódiumon
A Város Napja közelében lévı idıpontban hagyománnyá vált, hogy a páros években a
megye határain is túlnyúló Vers és prózamondó találkozóra kerül sor, a páratlan
években pedig a helyi költık, versmondók és irodalomkedvelık találkozója valósul meg
a Rimóczi Kastély nagytermében. Május 7-én mintegy negyven fı fogadta el, a Bordásné
Katinka által koordinált és szervezett estre a meghívást.
A rendezıkhöz - az általános iskola Diákönkormányzata, a BLNT Drámapedagógiai
Mőhelye, a FÉBE és a Városi Könyvtár - csatlakozott a Védınıi Szolgálat is, hiszen a
pódium a „Születés Hete” rendezvénysorozat záró programja is volt.
Az est háziasszonya Bordásné Kovács Katalin köszöntötte a jelenlévıket. Külön üdvözölte
vendégünket, Ézsiás Lászlót, a helyi születéső versmondót, költıt, aki Veresegyházán az
április 30-án megrendezett „ANYÁM FEKETE RÓZSA” XXI. Magyar Nyelvő Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Találkozó felnıtt kategóriájának I. díját - 2009 év után - másod ízben is
elnyerte. Gratulációnkat nagy tapssal fejeztük ki. A hagyomány szerint Kovács Andrásné
Rozika néni meggyújtotta az anyaság szobra mellett elhelyezett összetartozást jelképezı
gyertyát.
Gyıriné dr. Czeglédi Márta polgármesterünk köszöntıje után Petı Lászlóné Sándor Kati most
szép hangjával, egy ballada eléneklésével örvendeztette meg a közönséget. A diákok,
Hornyák Melinda, Zsámboki Dóra, Farkas Franciska, Tamus Vince, Tóth Julianna, Bartus
Marcell (Jászberénybıl), Balassa Bence (Lırincibıl) egy-egy verssel mutatkoztak be.
Hornyák Boglárka furulya szólója színesítette a programot. Farkas Lajos és Rácz Kati saját
versüket olvasták fel. Elhangzott Harmath József unokája születése ihlette verse is.
Ézsiás László a Veresegyházán díjnyertes Gyászom a Színészkirályért címő Nagy László
verset mondta el. A választás aktualitását az adta, hogy 80 éve született Latinovits Zoltán és
már 35 éve nincs közöttünk. A vers megjelenítése méltó volt a „Színészkirályhoz”. Majd
Petıné Katika két népdalalt énekelt. Bordásné Katinka a szervezés és a levezetés feladatain
túl vendégünk tiszteletére Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa címő versével nyőgözte le a
közönséget. Ézsiás László saját verse, a gyermeki szeretetrıl szóló Jézuska ajándéka is
könnyet csalt a jelenlévık szemébe. Hitelességét igazolta, hogy Laci születését követıen
veszítette el édesanyát.
Fekete Csilla új oldaláról mutatkozott be, a „Mozart” musical „Csillagok aranya” címő betét
dalát énekelte nekünk. Bordásné Kovács Katalin, Nagy László: Ha döng a föld címő versét
követıen zárásként Ézsiás László Dsida Jenı: Az elsı csók címő költeményével varázsolt
mosolyt mindenki arcára.
A 75 perces változatos, színvonalas est után senki sem igyekezett haza, az irodalmat kedvelık
baráti beszélgetése tovább folytatódott.
A rendezvény megvalósulásához az önkormányzat és a drámamőhely nyújtott anyagi
támogatást. Fotói a www.febe.hu honlap galériájában nézhetık meg.
Tóth Tibor
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Gazdálkodj okosan kalandtábor
Királyok lettünk Moneyland-ben!
Pusztafalu, Öreg Bence Turistaház, 2011. július 3-10-ig
8 nap, 7 éjszaka – 75 fı
A 2011. évi, XIV. „mesetábor” témáját Király leszek Moneyland-ben alcímmel most is
igyekeztünk aktuális problémakör köré tervezni.. Szembesülve a családok anyagi gondjaival,
az adósság-spirállal, a túlköltekezéssel, a világgazdasági válsággal stb. azt akartuk elérni,
hogy a gyermek kapjon ismereteket, ötleteket a gazdálkodásra, hogy késıbb el tudjon
igazodni a pénz világában. Tapasztalataink szerint ez a téma nemcsak a családi nevelésbıl
hiányzik, hanem az iskolai képzésben sincs kellı hangsúllyal helye.
Ebben az évben a drámajátékos foglakozásokon és minden lehetséges tevékenységformában
- vetélkedık, életjátékok, szerepjátékok, múzeumi foglakozások, tantúrák, kirándulások, stb. a célunk az volt, hogy megismerkedjenek a gyerekek a pénz történetével, értékével, a mai
pénzvilág és a családi gazdálkodás alapvetı szabályaival, a hosszútávú tervezés, az
öngondoskodás, a felelısség, a takarékoskodás fontosságával.
Hívószavaink voltak: jövedelem, bank, számla, kártyahasználat, jó és rossz hitel, kamat,
THM, deviza, kockázat, tızsde, infláció, vagyon, annak felelıssége, kereskedés - on-line is -,
jótékonykodás, pénznyerı automaták veszélyei, fair trade stb. Tudatosítottuk a beosztás,
takarékoskodás, ésszerő gazdálkodás fontosságát, korszerő módjait, a családi gazdálkodás
alapjait. Hogyan lehet becsületes úton jövedelmet szerezni, mire kell figyelni a vásárláskor,
hogyan lehet spórolni? Mi a legfontosabb és mi az, ami már nem feltétlen szükséges a
megélhetéshez. Természetesen mindezt a résztvevık korának megfelelıen - hiszen ovistól a
középiskolásig minden korosztály képviseltette magát - játékos szinten.
Idén rendhagyó módon vasárnap reggel kerekedtünk fel és a szülık lelkes segítségével
(tömegközlekedés híján Hatvanba és vissza autóval szállították 75 fıs csapatunkat) indultunk
a korai vonattal. Utunkat megszakítva Miskolcon ellátogattunk a diósgyıri Papíripari
Múzeumba. A tartalmas múzeumi foglalkozásnak köszönhetıen megismerkedtünk a több
mint százéves, egyedülálló hagyományokkal és termékkínálattal rendelkezı gyár, a
papírgyártás és a pénz, a pénznyomás hazai történetével, a biztonsági elemekkel, a
papírmártással és más érdekességekkel. Ezzel már el is kezdıdött kalandozásunk a pénz
világában. Továbbutazva Sátoraljaújhelyre, a fegyház alatt mőködı, Magyarországon szintén
egyedülálló Börtönmúzeumot néztük meg, amely csaknem 300 négyzetméteren mutatja be a
büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó, évtizedek alatt összegyőjtött tárgyakat, képeket. A
kiállított anyag szemléltette azt a fejlıdést is, ami a testi büntetések alkalmazásától a
börtönbüntetés uralkodóvá válásáig zajlott. Nem titkolt szándékunk volt bemutatni, hová
kerülhet az, aki a pénzszerzéshez nem a becsületes utat választja. Eddig volt hozzánk kegyes
az idıjárás. Eleredt az esı, így indultunk Pusztafaluba.
Elfoglaltuk a szállást,
megvacsoráztunk és hamarosan következett a zászlófelvonás. (Bizony már 14 zászlót
lengetett az idén a szél!) A nyitószertartáson a felnıttek elıadták A három kismalac címő
mesét, amivel már indult is a „szakmai képzés”, majd az alkalmi piactéren az otthonról hozott
tárgyakkal a legısibb, az úgynevezett „cserekereskedelmet” lehetett a gyakorlatban
kipróbálni.
Hétfın egy össztábori családkeresı játékkal indult a nap, ahol folytattuk az ismerkedést a
témával kapcsolatos fogalmakkal. Ezt követték a kiscsoportos foglalkozások, ahol ki-ki a
saját életkorának megfelelıen győjthetett további ismereteket. Fókuszban a családi takarékos
gazdálkodás, a háztartások bevételei és kiadásai.
Délután a környék csodálatos tájával ismerkedtünk. Megmásztuk a helyiek által Mejeszkehegynek hívott hegyoldalt, ahonnan madártávlatból láthattuk a hegy lábánál elterülı kis
faluban a táborhelyünket is. A szemfülesebbek finom erdei szamócát is kóstolgattak. Túránk
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innen a Füzéri várhoz vezetett. Utat csapva magunknak megspóroltuk a várat megkerülı
falusi utat. Érdemes volt vállalni a jókora kaptatót, hiszen fenséges kilátás fogadott bennünket
a szlovák határon húzódó, egyre szépülı, épülı középkori várromról, amely hajdanán a Szent
Koronának is otthont adott egy idıre. Hazatérve jól esett a vacsora. Este kiscsoportokban
„mélyítettük a témát”.
Az esık igencsak nagy kihívást jelentettek a 8 nap során, hiszen a félév alatt gondosan
elıkészített programokat sokszor át kellett szervezni, amelynek áldozatául esett egy nagy és
egy kistúra. Mi azonban nem hagytuk magunkat és örömmel jelentjük, hogy minden fontos
„szakmai tervünket” sikerült megvalósítanunk. Az esténkénti „Addig nyújtózkodj, amíg a
takaród ér!” program keretében (társasjátékokkal, életjátékokkal, stb.) még változatosabban
mélyítettük a témát.
Kedden reggel, az esızések miatt ugyan az aszfalton, de igen szép úton, az „élmezıny” pedig
egy kicsit erıltetett menetben jutott át Hollóházára. Itt megtudtuk, hogy csaknem mi vagyunk
az utolsó látogatói a porcelángyárnak, hiszen pár nap múlva bezárt és csak reménykedünk
abban, hogy a felszámolás után megújult formában újra indul majd itt a porcelánkészítés. Az
üzem melletti gazdag anyagot bemutató Porcelánmúzeumban igazi ritkaságokkal is
találkoztunk. Innen már busszal utaztunk haza. Délután elindultak a manuális foglalkozások.
Pénztárcavarrásra, malacpersely és szorgalmas méhecske készítésre, családi és tábori
pénztervezésre volt lehetıség. Este megnyílt a Királyi Korona Bank ahová ki-ki befizethette
a napközben megkeresett saját tábori pénzét. (A hét folyamán többször is lehetett „bankolni”,
azaz a Királyi Koronát biztonságos és kamatozó körülmények közé elhelyezni.) A nagyobbak
a Beugró társasjátékkal ismerkedtek, a kisebbek pedig egyéb más, gazdálkodáshoz
kapcsolódó társasjátékokkal játszottak.
Szerda a próbák napja lett a szervezıknek is, hiszen az esı ismét beleszólt terveinkbe, a
szabadtérre tervezett össztábori vetélkedıt el kellett halasztanunk. Még szerencse, hogy a
szakember vezetésével folyó falmászás zárt térben történt, így ezt az egyéni próbát
teljesíthettük. Néhány gyerek rendkívül tehetségesnek mutatkozott, sok koronát győjtöttek az
egyéni megmérettetésben.
Miközben egy-egy kiscsoport ismerkedett a falmászás
tudományával, a többiek folytatták a drámás foglalkozásokat (tervezés, zsebpénz, kiadások
ragsorolása, stb.) és a manuális tevékenységeket. Elkezdıdött a Moneyland-i pólók
„gyártása”, dekorálása. Újra elıkerültek a társasjátékok is.
Csütörtökön tanulmányútra utaztunk az Euro- övezetbe. Fel kellett deríteni, hány és milyen
nevő bankot látnak útközben. Felvidékre, a közeli Kassára látogattunk át, hogy ebben az
évben is megismerkedjünk egy történelmi magyar várossal. Kassa óvárosa gyönyörő, tele
sétálóutcákkal, szépen felújított, karbantartott régi épületekkel. A Szent Erzsébet-dóm
tornyából ismételten messzire láthattunk. Torokszorító volt a kriptában II. Rákóczi Ferenc
szarkofágja mellett elénekelni a magyar Himnuszt. Kedves, vendégszeretı, magyar nyelvő
idegenvezetést kapott mindkét csoportunk. A templom és a régi színházi épület közötti nagy
szökıkút labirintusban hősíthettük magunkat. Ezután elsétáltunk a rodostói házba. Üde
színfoltja Kassának ez az építmény is, ami az eredeti rodostói ház másolataként a
számőzetésben élı Rákóczi Ferenc mindennapjainak színhelyét mutatja be néhány relikviával.
Egy közös fagylaltozás után irány a külvárosba, a területét tekintve Közép-Európa
legnagyobbjai közé számító állatkertbe. Itt összehasonlítottuk az árakat, gyakoroltuk az Euro
és a forint váltását, no meg az idegen nyelvi környezetben a kommunikációt is. A napot
stílusosan egy szlovák knédlis vacsorával zártuk a táborban. Este lámpa nélkül fedeztük fel a
környéket. A hegyoldalra mászva némi riogatás után egy kis ideig csendben élveztük a
természet hangjait.
Pénteken végre megfelelı volt az idıjárás az egész napos nagy vetélkedıre, amelyben vegyes
korcsoportból álló csapatok indultak el Moneyland felfedezésére. Jártak Pénzverdében,
Pénzváltóban,
Totózóban,
Bankban,
Kereskedıházban,
Tızsdén,
Múzeumban,
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Aranybányában, és a Piacon. Az önfeledt játékban számot adtak ügyességükrıl, ismereteikrıl,
és újakkal is gazdagodtak. A közösen nyert pénzt aztán egyenlıen elosztották és „bankoltak”.
A délutáni hatcsapatos Valuta-számháborút sajnos elmosta a zápor.
Helyette újra
kiscsoportos drámás foglalkozáson mélyítettük a gazdálkodási ismereteket. A nagyokkal
például foglalkoztunk a hitel, kamat, befektetés kérdéseivel, megjelenítettük, elemeztük a
nehéz helyzetbe jutó családok életét. Vacsora után az elsı milliónk megszerzéséért játszottunk
az idısebb korosztállyal, a kicsik pedig folytatták az egyéni alkotást és élvezték a tematikus
társasjátékok örömeit.
Szombaton délelıtt újrajátszottuk a Valuta-számháborút, majd az Állatfarmon védte
mindenki nemzeti valutáját egy fergeteges erıt próbáló, vizet sem nélkülözı végjátékban.
Délután megnyitotta kapuit a Piac, ahol az egész héten „munkával” koronában megszerzett
jövedelembıl lehetett megvásárolni az otthonról elhozott, már felesleges kincseket. Piac után
mindenki befizette pénzét a bankba, megkapta bankkártyáját, hiszen az árverésen már csak
azzal lehetett vásárolni. Ügyesen megtanulta mindenki a licitálás tudományát és ezzel szert
tett egy kis ajándékra is.
Hogy a sok-sok pénzügyi-gazdasági ismeret után megfeleljünk annak a pólóinkra felkerült
hitvallásunknak is, hogy „nem az tesz gazdaggá, ami a tied, hanem aminek örülni tudsz”, az
utolsó estére egy jótékonysági bált szerveztünk. A hét folyamán megkeresett pénzbıl lehetett
a báli belépıt pártoló jegy formájában megvásárolni. Estefelé már izgalommal készülıdtünk a
záróra. Az otthon összekészített meglepetéseinkkel, felajánlásainkkal (játékok, könyvek,
DVD-k, ruhák, stb.) színültig telt 20 dobozt a gyerekek rajzaival, aláírásainkkal díszítettük. A
zárómősor keretében ünnepélyesen átadtuk azokat a mintegy 200 fıs edelényi fogyatékos
otthon lakói képviseletében megjelent vendégeknek. Gratuláltunk Kuru Jolánnak, aki az idei
athéni speciális olimpián erıemelésben több számban is dobogós helyezést ért el. A
visszajelzés szerint Edelényben napokig beszédtéma volt a szíves fogadtatás. Örültek, hogy
„nem nézték le és ki ıket” másságukért, teljesen természetesen, elfogadóan viselkedtek a
gyerekeink és még olyanok is voltak, akik közéjük mentek és beszélgettek velük. Sajnos sok
a negatív élményük ezzel kapcsolatban. Az otthonban izgalommal nézegették, próbálgatták a
ruhákat, osztozkodtak a játékokon. Nehéz sorsukból mi is tanulhattunk. Többek között azt,
hogy megbecsülendı az egészség, a lelki-szellemi jólét, a szeretı család, a barátság, és nem
minden múlik a pénzen és az anyagi dolgokon.
Az ünnepélyes báli megnyitó részét képezte a Ki mit tud?, ahol a gyermekek bemutatták a hét
folyamán készített kis produkcióikat, bizonyították mővészetekben való jártasságukat,
bátorságukat. A ceremónián mindenki megkapta tanúsítványát és a koronát ábrázoló érmét,
miszerint sikerrel elvégezte Gazdálkodj okosan címő képzésünket és királyok lettünk
Moneyland-ben! A kert végén, a sok izgalmas kalandot látott „tóka” mellett gyújtott tábortőz
melegénél énekeltük el régi és új dalainkat, elköszöntünk vendégeinktıl, majd kezdetét vette a
bál. Elegáns bárpulton kínáltuk a finom, egészséges és különleges turmixokat, koktélokat,
gyümölcsöt, csemegéket. DJ Csuzika „király” diszkóba invitálta a közönséget.
Vasárnapra megérkezett az igazi kánikula. A pakolás, az ünnepélyes zászlólevonás és ebéd
után elbúcsúztunk a kedves házigazdáinktól, akik a bı egy hét alatt igyekeztek mindenben
segítségünkre lenni. Hazafelé tartva a sátoraljaújhelyi kalandparkban bepótoltuk az elmaradt
libegı programot, majd Sárospatakon a Végardó strandon hősítettük magunkat. Este 9 órakor
már türelmetlenül vártak bennünket a szülık a hatvani vasútállomáson.
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Támogatóink: TÁMOP, Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakkollégiuma,
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászfényszaruért Alapítvány, Jászfényszaru az
Oktatásért Alapítvány, az általános iskola diákönkormányzata, Jász-Takarékszövetkezet,
K&H Bank, Csuzz Antal, Matusz Imre és a szülık.
A táborban a résztvevık elindultak azon az úton, hogy „szakértıkké” váljanak saját
pénzügyeikben. Ezt segítették a fenti sikeres, a gyermekek kreativitását, alkotókészségét,
fantáziáját mozgósító szakmai foglalkozások. Visszacsatolást kaptunk a nagy vetélkedıben,
ahol jelentıs tudásanyag elsajátításáról tettek tanúbizonyságot. A kézmőves foglalkozásokon
pedig jó néhány remekmő született.

Basa Éva
táborvezetı

Bordásné Kovács Katalin
mőhelyvezetı
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