Honismereti tábor—Nagyvázsony
2017.06.19—23.

A bizonyítványosztást követően Györgyi nénivel és Judit nénivel Nagyvázsonyban táboroztunk.
Nagyvázsony Veszprém megyében, a Balatontól északra helyezkedik el.
Az első napon a Kelenföldi pályaudvarról vonattal indultunk kora reggel Veszprémbe, „a királynék
városába”. Sokat sétáltunk az ezerarcú városban, ismerkedtünk a nevezetességeivel, felfedeztük a
veszprémi várat.

Délután 4 óra táján érkeztünk meg Nagyvázsonyba. Szállásunk egy falusi házból kialakított kőházban
volt, amiről később kiderült, hogy kiváló lehetőség a helyi értékek megismerésére, felfedezésére.
Hatalmas udvarán és a pajtában hagyományőrző és ügyességi játékokat, sportfoglalkozásokat
rendezhettünk.
Az első nap egy újabb gyalogos túrára indultunk a legendás Kinizsi várba. A napot egy érdekes
ismerkedős játékkal zártuk.
Kedden kirándultunk a misztikus pálos romokhoz, amit mi röviden pálostúrának hívtunk. A helyszínen
mi raktunk tüzet, és mi magunk készítettük el az ebédünket. A bográcsozás nagyon finomra sikerült.
Délután számháborúztunk, amit nagyon vártunk. Estefelé egy játékos faluismereti sétán vettünk
részt, ahol a „Kinizsi nyomában” feladatlapok és térkép segítségével csoportokban a falu értékeit
kellett felfedeznünk, megismernünk. Címerrészletet kerestünk,fotót készítettünk a haranglábról,
egymást cipeltük a vár bejáratához hordszéken,itt a sasoló Kinizsiket kellett megszámolnunk. Randira
hívó levelet írtunk Kinizsi nevében a kedveséhez(10 perc alatt), versrészletet kerestünk a legfinomabb
nevű költőtől, amit leporolva sms-be átírva át kellett küldenünk egy megadott számra. A bónusz a

kincsvadászat volt. Többször sikerült eltévednünk,de szerencsére a helyiek segítettek.

Szerdán Tapolcára mentünk, és a nap jó részét ott töltöttük. Csónakáztunk a tavasbarlangban,
felejthetetlen emlék marad a föld alatti vízi világ, az interaktív, élvezetes rendhagyó földrajzóra.Ezt
követően a Malom-tó körül keresgéltünk elrejtett papírhalakat, és activity-t is játszottunk.

Csütörtökön kis pihenőt tartottunk, de így is volt programunk:lovaskocsikáztunk, a tapasztalattal
rendelkezők lovagolhattak,pogácsát sütöttünk búboskemencében. Többféle kézműves foglalkozás
közül választhattunk. Én bögrét festettem, ami nagyon tetszett a szüleimnek.

Péntek a pakolásról szólt. Siettünk a meglepetés-programra, ami a veszprémi állatkertbevaló
látogatás volt. Ami nekem kifejezetten tetszett, az a dínópark volt,ahol érdekes alakú dínókat
láthattunk. Így adott keretet Veszprém a táborozásunknak.

Számomra nagyon sokat jelentett ez a tábor, mert jobban megismerhettem az osztálytársaimat, a 7.
b osztályosokat. Nagyon jól éreztem magam, mert jó hangulatú,változatos programú közel egy hetet
tölthettem el.
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