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KÁPTALANFÜREDI KERESZTÉNY ÉLETMÓD-TÁBOR
2016. június 27- július 2.
A keresztény életmód-tábor több mint 10 éve az iskola legnépesebb nyári tábora, melynek résztvevői
elsősorban a keresztény osztályok tanulói és más osztályok hit- és erkölcstan csoportjaiban tanuló
gyerekek. A táborhely állandó, a káptalanfüredi Ferences Pihenőház. Erre a hétre az egész tábor
területe csak a mi táborozóinké. A tábor lakói számára saját szakácsunk főz. A tartalmas nyári
kikapcsolódáshoz a XI. kerület önkormányzata, a Szent Adalbert Plébánia és a Szülők és Nevelők a
Sopron úti Iskoláért Közhasznú Alapítvány is jelentős anyagi támogatást adott.
Idén 69 tanulónkat (2. osztálytól 8. osztályig) nyaraltattuk a káptalanfüredi Ferences Pihenőházban.
Káptalanfüredre való oda-vissza utazás külön busszal történt.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így minden nap le tudtunk menni a Balaton partjára rövidebbhosszabb ideig strandolni, a tájban gyönyörködni, röplabdázni.

A strandoláson kívül naponta más és más program színesítette a hetet:
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• Kedden kézműveskedtünk (könyvjelzőt készíthettek, követ és kis kancsót festettek, dekupázsoltak,
zsugorfóliáztak, pólót batikoltak, gyöngyöt fűztek).
• Szerdán délelőtt számháborúban mérték össze ügyességüket a csapatok.

• Csütörtökön egész napos, külön buszos kiránduláson vettünk rész: meglátogattuk az úrkúti
őskarsztot, majd pedig a nagyvázsonyi Kinizsi várat jártuk be.

• A pénteki nap a pihenést és az esti táborzáró műsorra való felkészülést szolgálta . A legnagyobbak
energiájuk levezetésére különleges sporttal ismerkedhettek meg (ki is próbálhatták): a gumiasztalon
való tornával . A torna szakszerű vezetője pedig nem más volt, mint a kétszeres olimpiai bajnok,
Magyar Zoltán edzője,Vigh László.
Az éjszakai túra sem maradt ki : Csütörtökön a felső tagozatosok próbálták ki a terepet. Az alsó
tagozatosokkal a táborzáró műsor után indultunk útra. A túra végén meglepetésként halk
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gitárzenével és dallal vártak bennünket a felsősök a Köcsi-tó vörös homokkő falánál egy éjszakai
táborzáró imára.
A programdús napokat minden este rövid mise zárta a ferences kápolnában, ahova arra sétáló
idegenek is betértek hallva a gyerekek lelkes éneklését.

•

Szombaton a közös, nagy rendrakás után még jutott idő egy utolsó közös strandolásra mielőtt este
hazaindultunk.
Több képet az alábbi linkeken láthat:
https://photos.google.com/share/AF1QipM6G_Jr185qRwIsdtUwbGkTl5wgFgym3nztS_cmiM2hsEOxH
ijyCTO67oT9Icwfxw?key=VXlVSGVyVUZiQTFYa0ZvODh4d0k3cFBlZzlGMVd3
https://photos.google.com/share/AF1QipPobBLlewvgNlLfqtyPnYzGYi6ClTWWA_F2CKiYTI1Rtqh1daPf
cnmnZ7whEAE3bA?key=UDJhcnZET1k5N0JURXRpdmEtMEVvSFlzZ1FnZUdR
https://www.youtube.com/watch?v=fI5EKegIblk
https://www.youtube.com/watch?v=6wUn4eWoYHU
https://www.youtube.com/watch?v=Cbl4GEofWAw
https://www.youtube.com/watch?v=W8ToeRlKANA

A beszámolót írta : Burkali Mónika

