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KÁPTALANFÜREDI ÉLETMÓDTÁBOR 2022

2022. június 22. és 26. között 2 év szünet után újból megtarthattuk keresztény életmódtáborunkat a
káptalanfüredi Ferences Pihenőházban. A táborban 58 diákunk (4.-től 8. évfolyamig) vett részt 7 tanárunkkal
és az iskolánk katolikus hitoktatásáért felelős, Musits Antal atyával. A konyhán az étkeztetésben nagy
segítség volt iskolánk menzáját vezető munkatársunk. A reggeliről, uzsonnáról és a vacsoráról mi
gondoskodtunk, az ebédet Balatonalmádiból rendeltük, amely finom és bőséges volt.
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Az időjárás mindenben kedvezett programjaink megvalósításában. A táborral most is fő célunk volt, hogy a
gyerekek kiszakadva a főváros és a tanév hektikus életéből pihenjenek, értékesen szórakozzanak, és tanulják
a mindennapok közösségben való békés eltöltésének módját.
A házirendet maradéktalanul betartották, a szobákban mindenhol rendet tartottak, az étkezéshez a terítés
és a rendrakás is gördülékenyen folyt,
mindannyiunk örömére.
A mobiltelefonokra vonatkozó szabály sem
okozott gondot – le kellett adniuk, csak
esténként a szülőkkel való rövid
beszélgetésre kapták vissza –, sőt
biztosította
a
tartalmasabb
baráti
kapcsolatok kiépítését.
Mindennap sor kerülhetett strandolásra, és
vacsora előtti misére, ahol az énekórákon
eddig csendes – sőt néma – gyerekek is
lelkesen énekeltek.

Az első nap a beköltözés és strandolás után
egy kis „éjszakai” túrúra is sort kerítettünk:
átgyalogoltunk a Balatonalmádiba, az Óvári-kilátóba.
Második nap délelőtt kézműveskedtünk: vászontáskafestés, pólóbatikolás, gyöngyfűzés, kőfestés,
kötélverés, bábvarrás, zsugorfóliázás.
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Este, Szent Iván napjának vigíliáján a tábortűz mellett, miután a nyolcadikosok összefoglalták e nap
történetét, hagyományait, lelkesen énekeltük a slágereket, majd az örök barátság és szeretet jegyében tüzet
is ugrottunk.

Harmadik nap délelőttjén számháborúztak a gyerekek, ahol a csatákat a nyolcadikos táborozók vezették le.
A számháború mellett, külön jutalomért, az itt lévő tanösvény információs táblájáról is lehetett jegyzeteket
és rajzot készíteni. (10 gyermek nem hagyta ki ezt a lehetőséget!)

Negyedik nap egy nagyobb túrát tettünk a Csere-hegyi kilátóba, majd a Nagy-Kő-orrára, ahol a térséget
alkotó kőzetet, a permi vöröshomokkövet, s annak különböző megjelenési formáit tanulmányozhatták,
amellyel az előző nap számháborújának helyszínén, a Köcsi-tónál is találkoztak.
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A strandolás után a táborzárón minden csapat előadta a tábornyitón megtanult balatoni dalhoz írt saját
versszakait. Egy-két csoport saját koreográfiát is kitalált az előadáshoz.
Az utolsó nap a pakolás és a rendrakás után értékeltük a hetet, majd még kívánság szerint vagy egy utolsó
csobbanásra, vagy egy jó kerti beszélgetésre keríthettek sort a táborozók.
Az utazás Káptalanfüredre oda-vissza vonattal történt, zökkenőmentesen. Több gyerek, most először
tapasztalta meg a vonatozást, s szerencsére kellemes élményeket szerzett ezzel kapcsolatosan.
A hazafelé úton, sokan mondták, hogy jövőre is biztosan jönnek! Legyen így!

Köszönjük a tábor megvalósításához a

XI. kerület Újbuda Önkormányzata,
a Szent Adalbert Plébánia,
a Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány
támogatását!

Az alábbi linken további képeket és videókat láthatnak a táborról:
https://drive.google.com/drive/folders/1TsZs1supcnXUKmd6iVKQPS9T0L1K8kLe?usp=sharing

