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A Fővárosi TEGYESZ Nevelőszülői és Kollégiumi Szolgálata és a Hargita megyei 
Gyermekvédelmi Igazgatóság közösen szervezte meg a nevelőszülőknél élő, gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt lévő gyermekek közös nyári táboroztatását.  

A tábor elsődleges célja a nevelőszülők tehermentesítésének megteremtésén túl, a gyermekek 
részére a távolabbi vidéken élő népek és kultúrájuk megismerése. Új élmények és ismeretek 
megszerzése valamint a baráti és testvérkapcsolatok elősegítése, erősítése és ápolása. A festői 
környezet, a természeti látnivalók csodálatossága és sokszínűsége, a történelmi helyszínek 
szolgálták a gyerekek ismereteinek kiszélesítését.  

A tábor helyszíne Csíkszereda (ZSÖGÖD) - Erdély, Hargita megye volt. A tavaszi előzetes 
tájékozódás és szemle alapján a hely alkalmasnak mutatkozott arra, hogy a 10 -15 éves 
korosztálynak megfelelő szállást, ellátást tudjon biztosítani. Szállásunkat, étkeztetésünket egy, a 
táboroztatásra kialakított nagy épületben biztosították, amelyben  4 férőhelyes szobák szolgáltak a 
pihenésre.  

 

A Hargitai-hegység lábánál elterülő Csíki-medence páratlan szép környezete felemelő 
élményeket tudott nyújtani a történelmi és kulturális értékek megismeréséhez. A szállásunk 
csendes, fákkal, zöld területtel körülvett tiszta, jó vidéki hegyi levegője megnyugtatásul szolgált. 

A vendéglátóink dolgozói tisztességgel szolgáltak ki bennünket. Étkeztetésünk nagyon kulturált 
körülmények között történt és mindig bőséges, ízletes volt. Kirándulásunk alkalmával praktikus és 
elegendő úti csomagot állítottak össze. Ezen alkalommal este kaptunk meleg ételt. 

Az oda- és vissza utazás a Fővárosi TEGYESZ kisbuszaival történt.  

Szombaton délután indultunk, este 20:00 óra körül léptük át a határt Ártándnál, majd az 
éjszaka folyamán háromszori megálló és pihenő után reggel 06:15-re értünk Csíkszeredába. 
Táborunk helyszínére érkezve a helyiek már vártak bennünket finom és meleg teával. Ezt 
követően ki-ki elfoglalta a szobáját, elhelyezkedett s délelőtti pihenés következett az éjszakai 
utazás után. Délután 16:00 körül megérkeztek az ottani gyermekek is, akikkel gyerekeink hamar 
megbarátkoztak. Este a vacsora előtt ismertettük a tábor szabályait, a heti programokat s a 
balesetek veszélyeire is felhívtuk a gyermekek figyelmét.  

Hétfő reggel ködös napra ébredtünk – ez később is így volt. Az ottaniak szerint „a ködös 
reggelt mindig szép idő követi napközben”. 



       

 

Hétfői napunk a reggeli tornával kezdődött – ez minden nap megvalósult. Gyermekeink hol 
aktívabban, hol kevésbé aktívan, de részt vettek ezeken a közös reggeli foglalkozásokon.  

    

 

A reggeli és a szobaszemlék után kézműves foglalkozás volt – póló festés, mindenki a 
képzeletének, kézügyességének megfelelően igyekezett. Aki elkészült alkotásával,  az kiterítette a 
napra száradni.  

    

 

Ebéd után Székelyudvarhelyre kirándultunk a „Kölyök-klub”-ba, ahol gyermekeink önfeledt 
játszadozással töltöttek el másfél órát. Ezt követően a város központjában létrehozott szoborparkot 
tekintettük meg. Fagylaltozás, majd egy rövid vásárlás következett a helyi Kaufland-nál.  

 



   

 

   

 

Visszaérkezésünk után vacsoráig szabadfoglalkozás volt, ami beszélgetésekkel, hintázással, 
barátkozással, labdázással telt. Vacsora előtt közösen megbeszéltük s a társalgóban egy táblára 
felírtuk pontokba szedve, ki mit, hogyan szeretne, hogy megvalósuljon a tábor ideje alatt – 
együttélési, megvalósítandó tervnek neveztük el. A vacsorát követően pedig mindenki húzott egy 
nevet, akinek a tábor ideje alatt ő lett az őrangyala. Fokozottabban figyelt rá, segített neki. 
Természetesen mindez titokban történt az utolsó estéig.  

Kedden 09:00 óra után elindultunk kirándulni a Békás-szoroshoz valamint a Gyilkos-tóhoz. 
Utunk során a Pongrác-tetőn megbeszéltük, hogy elsőként a szorost fogjuk megnézni s a vissza 
úton állunk meg a tónál. A természet csodálatos, szép és felemelő látványosságai ámulatba 
ejtettek bennünket. A csíkszeredai kegytemplomot is megtekintettük. A tábori helyünkre visszaérve 
rövid csendes pihenő következett egy rövid záporral és szivárvánnyal majd további közös játék: 
labda illetve tollaslabda, beszélgetések, csocsózás, sakk, malom stb.  

       



    

 

A következő nap Tusnádfürdőn keresztül a Szent Anna-tóhoz kirándultunk. Az időjárásnak 
köszönhetően a tó vize kellemes hőmérsékletű volt. A tó partján, vizében elidőzve gyorsan szaladt 
az idő, s miután a Szent Anna-kápolnát megnéztük, indultunk is Csíkszereda felé. Útközben 
megálltunk a Nyerges-tetőnél tiszteletünket fejezve ki a Szabadságharc hőseinek.  

 

     
 

 



Csütörtöki programként közös gulyásparti volt tervezve. Minekután megkaptunk minden 
hozzávalót, gyerekeink közreműködésével nekiálltunk ebédet készíteni – gulyásleves, kürtős 
kaláccsal volt a menü. Alig hogy befejeztük az étkezést, egy 5 percig tartó heves zápor igyekezett 
jókedvünket megzavarni. Ebéd után rövid csendes pihenő következett. A zápor miatt a kinti 
játékokat nem tudtuk aznap már megvalósítani.   

 

    

 

A pénteki reggeli után a parajdi sóbánya, majd Szovátán a Medve-tó volt kirándulásunk úti 
célja. Ebédre szendvicseket, innivalót, gyümölcsöt és édességet kaptunk s vittük magunkkal. A 
délelőtti hűvösebb idő ragyogó napsütésre váltott. Visszafelé a korondi bazársoron is terveztünk 
egy vásárlásokkal egybekötött nézelődést, azonban a Hargita felől érkező komor felhőzet és erős 
szél ennek rövid időt engedélyezett. Az utcai árusok is nagy igyekezettel szedték be portékáikat s 
zárták be üzleteiket. A szállásra  mindnyájan kellemesen elfáradva és élményekben gazdagodva 
érkeztünk.  

 

   

 

Gyermekeink között már kialakultak baráti kapcsolatok, amelyek így a kirándulások alkalmával 
még jobban megerősödtek. Ezek a kapcsolatok azóta is élnek az internet segítségével. 

 

 

 



Szombat reggel Csíkszereda lett kirándulásunk úti célja. Egy jó nagy séta keretében a város 
nevezetességeivel ismertettek meg bennünket. A város sétáló utcájában a gyermekeknek alkalmat 
s időt hagytunk sétálni, vásárolni. Délután a zsögödi termál strandra mentünk. Meglepően sokan 
voltak a jó időnek köszönhetően. A víz ugyan nem volt 20 C foknál melegebb, gyermekeinket 
azonban ez nem tartotta attól vissza, hogy ne mártózzanak meg a vasoxidtól elszíneződött vízben.  

 

   

 

Vacsora után búcsúestét tartottunk. Megajándékoztuk egymást, és mindenki elmesélte, kinek 
volt az őrangyala s mit tett, hogyan vigyázott, hogyan segített az illető személynek. A másik 
személynek ki kellett találni az elmondottak alapján, hogy ő volt a vigyázott személy. Többnyire 
sikerrel történt a beazonosítás. Este tábortüzet raktunk a foglalkozási helyen és szalonnát 
sütöttünk. Mind a mi gyermekeink és az ottaniak is közös illetve egyéni produkcióval készültek a 
záró eseményre. Jó hangulatban, meghatottan tértünk nyugovóra. 

 

   

 

   



Vasárnap reggel az összepakolás majd reggeli és a végső, könnyes búcsúzkodás után 
indultunk hazafele Magyarországra.  

Örömmel mondhatjuk el, hogy magatartási, megbetegedési, baleseti és egyéb problémák nem 
történtek a tábor ideje alatt. Az eltelt hét időjárásával, programjaival mindannyian megvoltunk 
elégedve. A közös elfoglaltságok mellett a gyermekek fejleszthették kézügyességüket, kreatív 
tudásukat: rajzoltak, színeztek, festettek.  

A hét minden reggelén a gyermekek kitakarították a szobájukat. Rendbe rakták a ruháikat, 
reggeli után pedig szoba szemlét tartottunk: a legjobbak jutalomban részesültek. A közösség 
életében legaktívabban közreműködő gyermekek elismerő oklevelet kaptak. 

A felügyeletünkre bízott gyermekek alapvetően betartották az előzőleg megbeszélt és a menet 
közben kialakult magatartási és viselkedési szabályokat. A tábor ideje alatt baleset és 
megbetegedés nem történt. A kitűzött célt (pihenés, kikapcsolódás, új ismeretek és élmények 
megszerzése, baráti és testvér kapcsolatok erősítése, önértékelésük javítása) sikerült jó 
hangulatban teljesíteni. 

Végezetül elmondhatjuk, hogy megfelelő környezetben, jó hangulatban, színes és változatos 
programokkal sikerült a táborozásunk.  

Köszönet érte a gyermekeknek, nevelőszüleiknek, kollégáinknak, a Fővárosi TEGYESZ 
vezetőségének, a kísérőknek, a vendéglátóinknak, a támogatóinknak és mindazoknak, akik a tábor 
szervezésében, lebonyolításában részt vettek és hozzájárultak a tábor anyagi kiadásainak a 
fedezéséhez. 

 

 


