
Tabori beszamol6
KaptalaDfiired, 2008. jnDins 16. - jnHns 7.

A MINY ATA Egyesulet 2008-ban is szervezett tabort hMranyos helyzetii gyennekeknek az
egesz orszag teriileter61, iden jlinius 16. es jlilius 7-e kozott, Kaptalanfureden, a Szolnoki
Gyermek es Ifjlisagi Kozalapitvany taboraban.

Az Egyesulet millcodesehez, az eszkozok es a gyerekek szallitasahoz ebben az id6szakban
szuksegtmk volt egy aut6buszra, mely berlet koltsegeinek jelent6s reszet az Eselyegyen16segi,
Foglalkoztataspolitikai es Kisebbsegi Bizottsag altaI meghirdetett Civil celli bizottsagi keret
palyazatab61 fedeztuk.

A taborhoz sZiikseges ajandekokat, edessegeket, technikai-, sport-, kezmuves eszkozoket
el6re megvasaroltuk es a busszal szallitottuk Ie a helyszinre. A harom tumus soran osszesen
negy alkalommal fordult a busz a taborhely es Budapest kozott.

Az Alexandra Kiad6, valamint a Victoria Kiad6 j6voltab61 iden tObb gyenneknek is tudtunk
konyvajandekot atadni, valamint jelent6sen b6viilt mesekonyv gyujtemenyiink. Az ORFK
Orszagos Balesetmegel6zesi Bizottsag ertekes jatekokat es ajandektargyakat adomanyozott
Egyesuletunknek, melyeket szinten kiosztottunk a taborozas alatt.

Az els6 tumusban (2008.06.16.-2008.06.23.) 75, a masodikban (06.23.-06.30.) 67, a
harmadikban (06.30.-07-07.) 66 hMranyos helyzetu gyermek taborozott veliink, akiket
partnerszervezeteink kuldtek. Koziiliik 54 nevel6otthonb61, tovabbi 9 f6 pedig kulOnfele
nevel6csaladokb61 erkezett hozzank.

A taborozashoz technikai eszkozokkel jarult hozza a Colossal Kft. rendezvenytechnikai
szolgaltat6, a legvarazas elmenyet pedig az Alom vidampark Kft. adomanyanak es Budapest
F6varos Onkormanyzatanak Oktatasi es Ifjlisagi celli bizottsagi kereteb61 elnyert palyazati
osszegnek koszonhettek a gyermekek. Balatonalmadi Varos Onkormanyzata kedvezmenyes
strandbelep6 arakkal tamogatta a projektet.

Egy-egy alkalommal tartott el6adast a Szegedi Mini szinhaz es osszesen ketszer jart nalunk az
ORFK RF Bunrnegel6zesi osztalya altaI szervezett Minipolice jMek, melyek tartalmas
sz6rakozast nylijtottak a taboroz6knak. A Balatonalmadi Rend6rkapitanysagt61 kolcsonkapott
kerekparok es akadalypalya, valamint a helyszinen tartott eszkozbemutat6k drog prevenci6s-,
szexualis zaklatas-, es kozlekedesbiztonsagi temajli el6adasok szinten nagyon sz6rakoztat6ak
es hasznosak voltak.



Junius 16-a, hetf6: Budapesten az 56-osok terere a szul6k hamar kihoztak a gyermekeket es 8
6rakor mar uton voltunk a Balaton fele egy berelt busszal. A nagykanizsai, es a
veszpremi gyerekeket a taborba kU16nhoztak. EIs6 nap ebedet meg nem kaptunk, a sajeit
utraval6jukat ettek meg a gyerekek. Delutan a megalakult csoportok setat tettek a tabor
komyeken. Este egy jeitekos sportversenyt ("Allatkert"-et) szerveztUk, amin edessegek
voltak a nyeremenyek.

Junius 17-e, kedd: a reggeli es a szobarend pontozasa utan lementUnk a strandra. A harom het
alatt szerencsenk volt az id6janissal, igy szerdan is egesz nap a strandon lehettunk. (A
bevaIt m6dszerrel, ket nevel6lent maradt delben es a tomlkoz6ket 6riztek, igy delutan is
egy helyen tudott lenni a csoport.) Ebed utan 15 6ra komI visszamentUnk, es vacsoraig
strandolhattunk. Kozben a parton szerveztUnk egy sorversenyt is. A tabori
sporteszkozoket levittUk magunkkal, hogy ott is jatszhassanak a gyerekek.

JUnius 18-a, szerda: dele16tt tartottunk egy "Forg6szinpad" jatekot, melyben a csoportok
versenyezhettek egymas kozott. Delutan a Szegedi Mini szinhaz tartott el6adast a
gyerekeknek. A nap folyaman Solymos Ferenc b6rdiszmuves mutatta be, hogy dolgozik
es a gyerekek egyutt keszithettek el vele a szemelyre szabott karkot6ket es mas
targyakat.

JUnius 19-e, csutortok: delel6tt a Balatonalmadi Rend6rkapitanysagr61 jottek rend6rtisztek es
drog prevenci6s es kozlekedesbiztonsagi temaju el6adast tartottak, valamint a t6luk
kolcsonkapott kerekparokon az akadaIypaIyan gyakorolhattak a kerekparozast a
taboroz6k. Delutan a strandon voltunk. Vacsora utan "Most mutasd meg"-etjeitszottunk.

JUnius 20-a, pentek: ezen a napon meglatogatott az Alom Vidampark Kft. jeitekaival, amiken a
gyerekek egesz nap jeitszhattak. Ebed utan balatoni kepeslapokat osztottunk ki, melyeket
a gyerekek megirhattak a szlileikneklnevel6ikneklbareitaiknak. Vacsorara pizzeit
rendeltUnk a strandra, amit ott ettUnk meg.

JUnius 21-a, szombat: reggeli utan lementunk a strandra. Ket ffudes kozott kezmuves
foglalkozasokat tartottunk valamint a vendegsegbe jott szineszn6 is elkezdte a
betanitast. Ebed utan visszamentunk a strandra, ahol sorversenyt szerveztUnk a vizben.
Este diszk6t rendeztUnk.

JUnius 22-e, vasamap: deIel6tt lementUnk utoljara a strandra, delutan keszli16des volt az esti
"Ki-mit-tud"-ra, amit vacsora utan el6 is adtak egymasnak a gyerekek. Utana
levetitettUk a taborban keszult "Vampirok - A tamadas" cimu rovidfilmet az egesz
tabomak. Majd a tabortuz mellett bucsliztattuk a tabort.

Junius 23-a, hetf6: Az ebreszt6 utan megtartottunk a taborzar6t, melyen nevre sz616
emleklapokat adtunk a gyerekeknek, es kiosztottuk a szobatisztasagi versenyert es az
eddig nem kihirdetett versenyek gy6zteseit, akik ajandekokat es edessegeket nyertek.
Ekozben Budapesten az 56-osok terer61 elindultak a II. tumus gyermekei. Az I. tumus



gyerekei azzal a busszal mentek haza, ami a kovetkezo tumust hozta Ie. Ebedre a
veszpremi McDonald's-ban kaptak hamburgereket es uditoket. A busz fel2-re ert az 56-
osok terere, ahol minden gyerekert idoben jottek, a szulok megkoszontek a lehetoseget
es hazamentek. Kaptalanfureden kozben a II. tumus lak6i elfoglalmk szobaikat,
megkaptak az agynemiiket. A vasarosnamenyi es lenti gyerekek kora delutan erkeztek a
taborba. Delutan a Szegedi Miniszinhaz eloadta a "Ha ezt latna ArtUr kiraly" cimii
darabjukat. Este megtartottuk az ,,Allatkert"-et, ami utan dijaztuk a nyerteseket.

Junius 24-e, kedd: delelott lementunk a strandra, ahol a vizben sorversenyt szerveztunk. Ebed
utan fennmaradtunk a taborban ahol sport- es kezmiives foglalkozasok voltak. Este a
szeles idore val6 tekintettel filmvetitest tartottunk az ebedloben.

Junius 25-e, szerda: delelott a Balatonalmadi Rendorkapitanysag rendorei tartottak KRESZ es
kerekparos ugyessegi versenyt. Delutan az ORFK BF Biirunegelozesi es Aldozatvedelmi
Osztalya szervezett egy "Mini Police" elnevezesii nyomoz6s jatekot a gyerekeknek.
Vacsora utan "Most mutasd meg" -et jatszottunk.

Junius 26-a, csutortok: delelott az egyeni sportbajnoksagokat kezdtuk lebonyolitani (ping-
pong, sakk, amoba, tollaslabda, hullahopp, ugral6kotel, darts, speed, Fekete Peter).
Delutan lementunk a strandra, ahol tovabbfolytattuk azokat. Este az elozo napi nagy
sikerre val6 tekintettel megint "Most mutasd meg"-etjatszott a tabor.

JUnius 27-e, pentek: reggel megerkezett az Alom Vidampark Kit. jatekaival, amiket
felallitottunk, es egesz nap hasznalhattak a gyerekek. Delutan kepeslapokat irtak, es a
sportversenyek lebonyolitasat folytattuk, valamint kezmiives foglalkozasokat tartottunk.
Este tabori diszk6 volt.

JUnius 28-a, szombat: delelott a strandon voltunk, delutan a mborban. Vacsorara pizzat
rendeltunk a gyerekeknek. Este "Ki-mit-tud" volt, melyen egymasnak mutattak be a
gyerekek egyeni, illetve csapat produkci6jukat.

Junius 29-e, vasamap: delelott a strandon voltunk, delutan a taborban. Este levetitettUk a
gyerekek altaI keszitett "Az elvarazsolt falu" cimii rovidfilmet az egesz Mbomak, utana
a Labdarug6 Eur6pa Bajnoksag dontojet neztUk meg a kivetiton.

JUnius 30-a, hetfo: Az ebreszto utan megtartottunk a mborzar6t, melyen nevre sz616
emleklapokat adtunk a gyerekeknek, es kiosztottuk a szobatisztasagi versenyert es az
eddig kihirdetlen versenyek gyozteseit, akik ajandekokat es edessegeket nyertek.
Ekozben Budapesten az 56-osok tererol elindultak a III. tumus gyermekei. Az II. tumus
gyerekei azzal a busszal mentek haza, ami a kovetkezo tumust hozta Ie. Ebedre a
veszpremi McDonald's-ban kaptak hamburgereket es uditoket. A busz l-re ert az 56-
osok terere, ahol minden gyerekert idoben jottek, a szulok megkoszontek a lehetoseget
es hazamentek. Kaptalanffueden kozben a III. tumus lak6i elfoglaltak szobaikat,
megkaptak az agynemiiket. A miskolci es lenti gyerekek kora delutan erkeztek a
taborba. Delutan a Szegedi Mini szinhaz eloadta a ,,Ha ezt latna Artur kiraly" cimii
darabjukat. Este megtartottuk az "Allatkert" -et, ami utan dijaztuk a nyerteseket.



Julius l-e, kedd: delel6tt lementtink: a strandra. Ebed utan asvany-kiaIlitast es bemutatast
tartott egy szakkepzett e16ad6 a gyerekeknek. 15 6ra k6rtil visszamenttink: a partra, es
vacsoraig strandoltunk:. Este ,,Fele sem igaz" -at jMszottunk:.

Julius 2-a, szerda: ezen a napon j6tt az Alom Vidampark Kft. jMekaival, amiken a gyerekek
egesz nap jatszhattak. Dele16tt kertilt megrendezesre a gyerekeknek a ,,Mini Police"
nyomoz6s szerepjMek a rend6rseg altaI.

Julius 3-a, cstit6rt6k: dele16tt Balatonalmadi Rend6rkapitanysagi rend6rtisztek tartottak drog
prevenci6s es k6zlekedesbiztonsagi temaju el6adast, valamint kerekparokon az
akadaIypaIyan gyakorolhattak a kerekparozast a taboroz6k. Ebed utan balatoni
kepeslapokat osztottunk ki a gyerekek k6z6tt. Delutan lementtink: a strandra. Este ,,Most
mutasd meg" -et jMszottunk:.

Julius 4-e, pentek: delel6tt sportbajnoksagokat szervezttik, delutan lementtink: a strandra.
Vacsorara pizzM rendelttink: a strandra, igy csak este jotttink fel a taborba. Este
levetitetttink: egy filmet az ebedl6ben.

Julius 5-e, szombat: sportversenyeket es kezmuves-foglalkozasokat szervezttik valamint
meseirast tartottunk:. Este zenes diszk6 volt.

Julius 6-a, vasamap: dele16tt a sportversenyeket fejezttik be es a tanar-diak meccseket
jMszottuk Ie. Ebed utan lementtink: meg utoljara a strandra. Felerve a taborba
ktirtoskalacsot osztottunk: a gyerekeknek. Este "Ki-mit-tud" volt.

Julius 7-e, Mtf6: Az ebreszt6 utan megtartottunk: a taborzar6t, melyen nevre sz6l6
emleklapokat adtunk: a gyerekeknek, es kiosztottuk a szobatisztasagi versenyert es az
eddig kihirdetlen versenyek gy6zteseit, akik ajandekokat es edessegeket nyertek. 11
6rakor elhagytuk a tabort. Ebedre a veszpremi McDonald's-ban kaptak hamburgereket
es tidit6ket. A busz 2-re ert az 56-osok terere, ahol minden gyerekert id6ben j6ttek, a
sml6k megk6sz6ntek a lehet6seget es hazamentek.



A gyerekek napi haromszori etkezest kaptak a tabor reszerol, melyet tiz6raival, uzsonnaval es
p6tvaesoraval egeszitettunk ki, az egesz napos mozgast61 a gyerekek etvagya igenj6 volt.

A teehnikai eszkozokkel, melyeket adomanykent, illetve onkenteseinktol kaptunk:,
folyamatosan zenet biztositottunk a taborban. Harom nagy sikerii tabori diszk6t szerveztUnk,
valamint ketszer vetitettUk filmet es egyszer TV kozvetitest a gyerekeknek. A tabor soran az
Egyesulet aItal vasarolt digitalis fenykepez6geppel folyamatosan felvetelt keszitettunk,
melyeket honlapunkon elerhetnek az erdeklodok (www.minyata.hu). Onkenteseink
segitsegevel es teehnikai eszkozeivel a gyerekek ket rovidfilmet forgattak.

A gondnokkal, es a tabor tobbi alkalmazottjaval nagyon elegedettek vagyunk, amlre
megkertuk 6ket abban segitokeszek es kozremiikodoek voltak.

A forrasok biztositasaval a tamogat6k lehetove tettek, hogy a 2008. evi nyari tabor
megval6sulhasson. A korabbiakban osszeszokott nevelok jelenlete es tevekenysege
el6segitette az eredmenyesseget. A kulturalt elhelyezessel, a szinvonalas programokkal a
gyermekek j61 ereztek magukat es maradand6 pozitiv elmenyekkel tavoztak. A taboroz6k
szoeiaIis integraei6ja elsodleges prioritast kapott a nevelok tevekenysegeben, azonban
szakmai hozzaertesuk es lelkesedesuk nelkul megval6sithatatlan eel maradt volna.

A tabor megszervezeset, lebonyolitasat es a programokat osszessegeben sikeresnek ertekelte a
taborvezetes.
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