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A Fővárosi TEGYESZ és Hargita megye nevelőszülői hálózatainak 
együttes nyári tábora 
Alsóbélatelep 2010. 

 
A Nevelőszülői Szolgálat működésében hagyománnyá vált, hogy 

gondozottaink számára nyári tábori lehetőséget kínálunk. Ebben az évben 
balatoni helyszínt választottunk, ahol a résztvevők felhőtlenül 
kikapcsolódhattak az erdélyi nevelőszülőknél élő gyermekekkel. 

 

   
 
A tábor programját úgy terveztük meg, hogy az erdélyi gyerekek is 

megismerhessék a balatoni régió kulturális és történelmi nevezetességeit. 
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Igyekeztünk, hogy minden napra jusson kirándulás, élménynyújtás, és a 
fürdőzésre is legyen elegendő idő. Voltunk a nemesvitai Western parkban, ahol 
16 féle érdekesség várta a gyerekeket. Íjászkodhattak, kipróbálták az 
aranymosást, hasonlóan, mint a régi időben tették a kincskeresők. Korhű 
jelmezekbe öltözött cowboy összecsapást láttunk, humoros történetbe 
ágyazva. Az állatsimogatóban kiskecskéket, nyulakat etettek, mindenki 
felülhetett a pónikra is. Program lehetőség volt még: labirintus, patkódobálás, 
lasszóhajítás, doboz dobálás, Winnetou kötél próba, kötélpálya, tipi indiánsátor 
építés 

 
Szigligeten meghódítottuk a várat, ez látható a képeken. 
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További programjaink voltak: Fonyódról hajóval kirándultunk Badacsonyba. 
A balatonlellei kirakodó vásárra látogattunk, ahol a gyerekek kedvükre 
válogattak. Fonyódra kétszer kirándultunk, felfedeztük az ottani látnivalókat.  

A tábor központi programja, kerete az esti játékóra volt, ami 
pszichodramatikus elemekre építő, közösségformáló közös esti foglalkozás 
volt. A résztvevők nagy kedvvel vettek részt ezeken az alkalmakon, sok vidám 
pillanatot éltek át. A harmadik naptól már maguktól kérték ezeket az 
alkalmakat.  

 

 

 
 

Saját magunk szórakoztatására egyik nap fodrász versenyt, másik nap foci 
bajnokságot rendeztünk. Az egyik meglepetés program az éjszakai fürdőzés 
volt, amit utolsó estére szerveztünk. 

 
A gyermekek az első meglepetéseken túl (az ízes erdélyi nyelv, a furcsa, 

általunk nem ismert szavak, kifejezések) rendkívül nyitottak voltak az erdélyi 
gyermekek felé, nagyon gyorsan közös hangot, közös érdeklődést találtak, új 
barátságok születtek, amelyek ápolása a tábort követően is folyik a világháló 
segítségével.  

A kollégák számára is rendkívül hasznos volt az együtt töltött idő, 
megismerhették egymás szakmai terveit, programjait, dilemmáit. A közös 
nyaraltatás a tapasztalatszerzést szolgálta, új módszereket, új eszközöket 
sikerült ellesnünk egymástól. 
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Vendéglátóink mindent megtettek azért, hogy a gyermekek és kísérőik jól 
érezzék magukat, külön köszönet ezért az alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc 
Gyermekotthon igazgatójának és valamennyi dolgozójának. 


