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Az Egyeslilet a 2009. evi nyari tabort is a Szolnoki Gyermek es Ifjusagi Kozalapitvany
kaptalanruredi gyermektaboraban szervezte meg. A gyerekek tObbsege vonattal erkezett. A
tabori programokhoz szlikseges technikai-, sport-, kezmiives eszkozoket, ajandekokat es
edessegeket klilOnkocsival szallitottuk.
Gyermekek teriUeti megoszlasa:

Budapest: II. ker. 4 fo, VII. ker. 3 fo, VIII. ker. 2 fo, IX. ker. 2 fo, XI. ker. 12 fo, XIV. ker. 5
fo, XVIII. 5 fO,XXI. ker. 6 fO;Pest megye 5 fo; Borsod-Abauj-Zemplen megye 8 fo; SzabolcsSzatmar-Bereg megye 8 fo; Veszprem megye 2 fo; Somogy megye 2 fo; Tolna megye 2 fo;
Zala megye 14 fO.
Osszesen 80 gyermeket taboroztattunk, kozlillik 23-an alltak allami gondozasban. A
csaladokb61 erkezettek gyerekeknel az egy fore jut6 jovedelem atlagosan 34.500 Ft volt, 50-en
kaptak tankonyvrnmogatast, es I7-en voltak sajatos nevelesi igenyiiek.
6-a, hetfo: a Deli palyaudvarr61 indult a vonatunk, mely a gyerekek nagy reszet hozta a
taborba. Erkezes utan taborgyiilest tartottunk, majd csoportalakit6 jatekokat j1itszottunk.
7-e, kedd: szerencsenk volt az idojarassal, igy egesz nap a strandon lehettlink. (A bevalt
m6dszerrel, ket nevelo lent maradt delben es a torlilkozoket oriztek, igy delutan is egy
helyen tudott lenni a csoport.) Ebed utan 15 6ra korlil visszamentlink, es vacsoraig
strandolhattunk. A sporteszkozoket is levittlik magunkkal, hogy ott is jatszhassanak a
gyerekek. Delutan fagylaltot vettlink a gyerekeknek.
8-a, szerda: Elromlott az ido, de delelott ellatogatott hozzank a Szegedi Miniszinhaz, az 0
eloadasukat elvezhettek a gyerekek. Egesz nap sportoltunk es kezmiives foglalkozasokat
tartottunk. Este szellemi vetelkedot ("Fele sem igaz") rendeztlink.
9-e, cslitOrtok: ezen a napon mar eleg j6 volt az ido, hogy delutan visszamereszkedjlink a
strandra, vacsorara pizzat rendeltlink, ezert takarod6ig nem is tertlink vissza a taborba. A
filmre jelentkezok elkezdtek forgatni.
lO-e, pentek: nem volt j6 az ido, igy folytat6dtak a sportversenyek, es a kezmiives
foglalkozasok. Ebed utan kepeslapot irhattak a gyerekek, vacsora utan filmet neztlink.
Ejszaka megrendeztlik a "R6kavadaszatot"
II-e, szombat: sportversenyek es kezmiives foglalkozasok voltak, illetve megtartottuk a tanardiak meccseket. Delutan mar az egesz tabor a Szepsegversenyre es a Diszk6ra keszlilt,
arcfestonk mesebe illo sminkeket, neveloink pedig csodalatos frizurakat keszitettek. Egy
6raval kesobb volt takarod6, igy mindenki kitancolhatta magat.
I2-e, vasamap: delelott befejezodtek a sportversenyek. Delutan lementlink a strandra, majd
este megtartottuk a Ki-Mit-Tud-ot es levetitettlik az idokozben befejezett kisfilmet.
13-a, hetfo: az ebreszto utan megtartottunk a taborzar6t, melyen a resztvevoknek nevre sz616
emleklapokat adtunk, es kiosztottuk a megmaradt ajandekokat es edessegeket. Tobb
gyermekert klilonjottek, majd lesetaltunk az allomasra es hazaindultunk.
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