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Káptalanfüred        ÉLETMÓD-TÁBOR 

2014. június 16- 21. 

Az életmód-tábor több mint 10 éve az iskola legnépesebb nyári tábora, mely elsősorban a 

keresztény osztályok tanulóit fogja össze. 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 és a 

Szent Adalbert Plébánia is anyagi támogatást adott.  

Idén  61 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 

rövidebb- hosszabb ideig strandolni, a tájban gyönyörködni, röplabdázni. 

 

Minden nap sor került vidám, gitáros éneklésre. 

 

A strandoláson kívül naponta más és más program színesítette a hetet: 
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• kedden kézműveskedtünk ( ritmus- csörgődobot készíthettek, kis fadobozkát 

dekupázsoltak, zsugorfóliáztak, pólót batikoltak, gyöngyöt fűztek) 

 

• ugyanezen a napon a 7-es fiúkkal a Csere-hegy kilátójához másztunk fel, ahol 

pihenésképpen íjaztak,  majd besötétedés után külön az alsó és a felső tagozatosok 

éjszakai túrán vettek részt. 

 

• szerdán délelőtt számháborúban mérték össze ügyességüket a csapatok 

• csütörtökön egész napos , külön buszos kiránduláson vettünk rész: első állomásunk 

Zirc volt, ahol az apátság könyvtárát és a Bakony Múzeumot tekintettük meg. 

Bakonyszentlászlón vonatra szálltunk több alagúton és viadukton átzakatolva a 

következő állomáson, Porva-Cseszneken leszálltunk. A piknikes ebéd után gyalogosan 

tértünk vissza Bakonyszentlászlóra többször, kalandosan  átkelve a Cuha patakon.  A 

kirándulást Zircen az apátsági templomban tartott misével fejeztük be. 
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• 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. 

 

• szombaton a közös,  nagy  rendrakás után még jutott idő játékra, sétára  mielőtt este 

hazaindultunk. 

A szép idő és az érdekes, tartalmas programok mellett nagy örömet és megelégedettséget 

adtak mindenkinek a helyben készült, finom, bőséges, házias ételek. 
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https://plus.google.com/u/0/photos/102809590037184708205/albums/6085017225896534129?authkey=CL3GhIen9cCUKw 

A beszámolót írta : Burkali Mónika 
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