
 

 

Beszámoló a 
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 

azonosító számú pályázat keretében az 5. fenntartási évben (2017. 09 – 2018. 08.) 
megvalósításra került tevékenységekről 

 
Gazdagrét - Csikihegyek Általános Iskola 

Témahét (Óbudai Waldorf Általános Iskola helyett) 
 
Iskola neve:   Gazdagrét - Csikihegyek Általános Iskola 
Iskola címe:   1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 13–15. 
Időpont:    2018. január 7–12. ,vasárnap–péntek 
Programért felelős személy: Gyalog Zoltán 
Megvalósítás helye:  Olaszország, Piancavallo 
Résztvevők:    az iskola 3.–8. osztályos tanulói 
 
A pályázat fenntartási időszakában, már a 2015–16-os tanévben tanévben az Óbudai Waldorf Általános 
Iskolával megszűnt a kapcsolatunk, mivel a korábbi két tehetséggondozott diákunk elballagott. 
A Waldorf suli helyett, az erős tájfutó kapcsolattal rendelkező Csíkihegyek Általános iskolának szerveztünk 
egy egyhetes sítábort Olaszországba, Piancavallóra, a tavalyi évvel megegyező helyszínen. A síelésen kívül 
rengeteg programlehetőség színesítette a sítábor programját. 
Megérkezésünk után a tábornyitáson wellcome drink-kel kínáltuk a vendégeket, majd egy rövid tájékoztatót 
követően megtörténtek a csoportbontások, és az oktatók bemutatása. 
Bár természetes hóval idén jócskán találkoztunk, az időjárás ismételten nem fogadott kegyeibe, és hétfő 
délutántól kedd estig szinte folyamatosan esett az eső. Ennek köszönhetően az első nap délelőtti sízést 
követően korcsolyára cseréltük a sícipőt, és a szálló aljában található koripályán róttuk a köröket. Másnap, 
(kedden) megismételtük a korcsolyázást délután, de még ezt megelőzően, a délelőtti órákban a 
rendelkezésünkre bocsájtott hatalmas sportcsarnokban töltöttük az időt továbbra is a rossz időjárásnak 
köszönhetően. Kosárlabda, foci, falmászás, frizbi, partizánjáték, tollas és egyéb sportjátékokkal „mulattuk” az 
időt. 
A harmadik sínaptól az utolsóig megkaptuk az égi áldást, s szikrázó napsütésben gyönyörködve 
gyakorolhattak a havas lejtőkön a gyerekek. A záró napon délelőtt a szokásosnak mondható síversennyel, és az 
azt követő eredményhirdetéssel zárult a tábor. 
Az iskolából összesen 25-en jelentkeztek a táborba, ami a korábbi évek létszámától kissé elmaradt. 
A hét során még havas csúszda játszótérnek, vetélkedőnek is örülhettek a diákok. 



 

 

 
 

A sítábor névsora 
 

Gazdagrét - Csíkihegyek Általános Iskolai névsor 

Iskolai sítábor - Olaszország, Piancavallo 

2018.01.07-12 

   

 

 

 

1. Baranyai Lívia Katalin 
2. Frivaldszky Rita Flóra 

3. Gyetvai Laura Vivien 

4. Horváth Szonja Lídia 

5. Kalászi Anna 

6. Kiss Márk Tamás 
7. Kocsis Botond Barnabás 
8. Kövér Zsófia Zsuzsanna 
9. László Balázs Márk 

10. Lázár Viktória 
11. Lóki Márk 
12. Mészáros Zsombor László 
13. Oláh Anna Barbara 
14. Ökrös Tamás 
15. Pristyák Péter Attila 
16. Revuczky Katalin Helga 
17. Sellei Bence 
18. Simonyi Dávid Maximilian  



 

 

19. Siyam Írisz 
20. Stanzel Gergő 
21. Ternusz Nagy Szabolcs 
22. Tölgyesi Levente 
23. Lévai Angelika 
24. Köllner Barnabás  

 
 

     
  esőnapon a korcsolyapályán               kezdők csoportképe 
 

   
   a varázsszőnyegen           vetélkedő 



 

 

   
              a síversenyen     a középhaladó gyerekek eredményhirdetése 
 
Budapest, 2018. 01. 20.  
 
 
 

 Gyalog Zoltán 
      testnevelő 

 


