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Káptalanfüred, 2012. júl. 24-29.
Az Egyesület a tizenhatodik nyári táborát rendezte meg a káptalanfüredi Szolnoki Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány gyermektáborában szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akik
közül többen először látták a Balatont. A gyerekek fele Budapestről egy bérelt busszal érkezett a
táborba a nevelőkkel, a nyugati országrészből érkezők maguk oldották meg az utazást. A tábori
programokhoz szükséges technikai-, sport-, kézműves eszközöket, ajándékokat és édességeket
idén is külön kocsival szállítottuk.
Összesen 80 gyermeket táboroztattunk, közülük 9-en álltak állami gondozásban. A családokból
érkezettek gyerekeknél az egy főre jutó jövedelem átlagosan 29.270.- Ft volt, 47-en kaptak
tankönyvtámogatást, és 16-an voltak sajátos nevelési igényűek.
24-e, kedd: Az 56-osok terén találkoztunk a gyerekekkel a busznál. Érkezés után táborgyűlést
tartottunk, majd a gyerekek a többi addig megérkezettel együtt csoportokba szerveződtek
és elfoglalták a szobáikat. Délután egy érdekes környezetvédelmi előadást hallgathattak a
nagyok, míg a kicsik rövid túrára indultak az erdőbe. Estére eleredt az eső, ezért vacsora
után moziztunk az ebédlőben.
25-e, szerda: Reggel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai érkeztek hozzánk,
bűnmegelőzési, drogprevenciós és közlekedésbiztonsági előadásokat tartottak. A tábor
alatt 3 db kerékpárral gyakorolhattak a gyerekek a tábor területén. Délután a Szegedi
Miniszínház káprázatos előadását néztük meg, vacsora után a strandra mentünk, majd
Állatkertet rendeztünk a gyerekeknek.
26-a, csütörtök: Nem volt szerencsénk az időjárással, ezért a táborban maradunk. Délelőtt egy
interaktív előadáson vettünk részt a hangszerek történetéről és mindenki készíthetett
magának saját zúzolót. Délután moziztunk az ebédlőben, este megrendeztük a Fele sem
igaz vetélkedőt.
27-e, péntek: Végre igazán kisütött a nap, ezért reggeli után lementünk a strandra, és lent is
maradtunk egész nap. Ebédre pizzát rendeltünk, és szörpöt osztottunk, hogy bírjuk a
forróságot. Rendeztünk egy szellemi és egy fizikai vetélkedőt a fürdések között. Este
diszkót rendeztünk takarodóig, de éjszaka még megtartottunk a „Rókavadászatot” is.
28-a, szombat: Délelőtt a strandon voltunk, vízi sorversenyeztünk, délután sportversenyeket és
kézműves foglalkozásokat tartottunk a táborban. Vacsora után megrendeztük a tábori KiMit-Tud-ot, amin gyerekek és nevelők egyaránt felléptek.
29-e, vasárnap: az ébresztő után megtartottunk a táborzárót, melyen a résztvevőknek névre szóló
emléklapokat és a sportteljesítmenykért oklevelet adtunk, és kiosztottuk a megmaradt
ajándékokat és édességeket. Több gyermekért külön jöttek, majd a busz is elindult 11-kor
Budapestre.
A tábor alatt fényképezőgéppel és videóval felvételeket készítettünk, melyeket honlapunkon a
programok menüpont alatt meg lehet nézni vagy letölteni.
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A táborban a napi 3-szoros étkezés mellé uzsonnaként gyümölcsöt, péksüteményt, vagy lekváros
kenyeret adtunk.
A táborban 10 önkéntes nevelő volt, akik a vezetőség mellett térítésmentesen dolgoztak és
tevékenykedtek a tábor szervezésében és lebonyolításában. Bérköltsége az Egyesületnek
megalakulása óta nem volt.
A korábbiakban összeszokott nevelők jelenléte, lelkesedése és tevékenysége segítette elő, hogy a
gyerekek kulturált elhelyezéssel, színvonalas programokkal jól érezték magukat és maradandó
pozitív élményekkel távozhattak.
A tábor megszervezését, lebonyolítását és a programokat összeségében sikeresnek értékelte az
Egyesület elnöksége.
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