
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORBAN A SZOLNOKI SZENT TAMÁS 

GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI 

 

2012. július 23-án kezdődött a tábor. Az első nap a tervezéssel, beszélgetéssel, rajzolással, 

játékos rejtvényekkel, versenyekkel telt el.   

Megbeszéltük a tábor programját, az alapvető elvárásokat, a kulturált viselkedési normákat. 

A következő napi strandolás magatartási követelményeit is közösen fogalmaztuk meg, különös 

tekintettel a balesetveszélyre.  Természetesen szülői engedélyt is kértünk a fürdőzéshez. 

A második napon a jóízűen elfogyasztott reggeli után máris nekivágtunk az útnak. Félóra séta után 

megérkeztünk a Tisza-ligeti Fürdőbe, ahol felejthetetlen órákat töltöttünk el. Visszaérkezésünk után 

jólesett az ebéd a fürdésben elfáradt gyermekeknek. 

 

 

 

Szerda reggel étkezés után a buszmegállóban sorakoztunk. Kirándulni indultunk külön busszal 

a NEFAG Rt. –hoz. Látványos, érdekes program várt bennünket. A vadasparkban ismerkedtünk 

azállatokkal- etetni is lehetett- majd a bátrabbak lovagolhattak is. Az eleredő eső miatt a 

kirándulástvetítéssel fejeztük be. A parkolóban már várt ránk a busz. Ebéd után rajzolással, pihenéssel 

töltöttükel a maradék időt. 

 



 

 

Másnap indult a sportbajnokság, amelyre váratlanul kedves vendégek is érkeztek. Kállai Mária 

alpolgármester asszony látogatta meg a tábort a Szolnok TV kíséretével. Megtekintették a focimeccset, 

az ugrálókötélgyorsasági versenyt, a célba dobást, a hulahoppozást. 

Ajándékot is kaptunk az alpolgármester asszonytól:mosolygó, finom őszibarackot.Az első hét utolsó 

napján szellemi bajnokságot rendeztünk. Játékos rejtvényeket oldottunk meg, színeztünk megadott 

számok alapján,találós kérdésekre kerestük a választ. A vidám mulatság után a jutalmak sem maradtak 

el. 

A második hetet kézműves foglalkozással kezdtük. Készítettünk kirakós képeket, hajtogattunk 

ugró békát, mozaikot ügyeskedtünk, nyírtunk, ragasztottunk, illesztetünk, festettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

Kedden újra a standra indultunk a ragyogó, napfényes időben  jól éreztünk magunkat. Az 

először még bátortalan gyerekek is bátrabban hancúroztak már. Farkaséhesen ebédeltek meg és 

fogyasztották el a hatalmas dinnyéket is a bátor úszópalánták. 



 

 

 



Szerdán izgatottan készültünk a közös sütikészítésre, gyúrtunk, ízesítettünk, kevertünk és 

kóstoltunk. 

 

 

Az elkészített sütés nélküli sütiket Jaczkó György szórvány parókus úr is megkóstolta, hiszen 

nagy örömünkre meglátogatta a táborozó gyerekeket. 

 

 



Augusztus 2-án, csütörtökön ismét fürödni mentünk, majd pénteken ismét sportnappal zártuk 

ahetet.Az utolsó héten rekkenő hőség volt hétfőn. Így a hűvösebb terembe menekülve rajzoltak 

ésmesefilmeket tekintettek meg a gyerekek. Nagy sikere volt a Grimm meséből készült Hófehérke 

rajzfilmnek. 

 

Kedden ismét ragyogóan sütött a nap, így semmi sem akadályozta a fürdést, mindenki örömére. 

Augusztus 5-én ismét a NEFAG-hoz indultunk erdei túrára, vadaspark további megtekintésére. 

Izgalmas mesét hallgattunkaz állatok szokásairól, a fülesbagoly és az egerek közötti harcról. 

 



 

 

Az utolsó strandolást várta izgatottan a tábor valamennyi résztvevő gyermeke, hiszen ekkor 

csúszdázhattak is. Sikongatással, kacagással töltöttük meg a csillogó vizet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Augusztus 10-én zártuk a tábort. Közösen értékeltük a napokat, programokat. Megbeszéltükmi 

volt a legjobb, legszínesebb program. Búcsúzás előtt valamennyi résztvevő gyermek ajándékot kapott. 

Iskola kezdéshez szükséges, hasznos,szép felszereléseket kaptak, melyet a közös pizzázás után 

boldogan fogadtak. 

 

 

 

Természetesen a három hét alatt igyekeztünk segítséget nyújtani a javítóvizsgához is, hiszen 

minden nap próbáltunk időt szakítani a felzárkóztatásra, felkészülésre. 

 



A tábor idején segítséget kaptunk az Önkéntes Centrumtól és a CKÖ helyi vezetésétől is, 

kísérőket küldtek, hogy munkánkat támogassák. 

Reméljük az a három hét felejthetetlen élményt nyújtott valamennyi gyermeknek. 

 

 

Szolnok, 2012. augusztus 10. 

         Weidinger Zsuzsanna 

 táborvezető 

 

 

 

 


