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BESZÁMOLÓ

Augusztus 12.
Délelőtt a 13 fős szamosújlaki gyerek izgatottan várakozott az Idősek Klubja
előtt az autóbuszra. Tíz órakor indultunk el Gyügye irányába, ahol csatlakozott
még hozzánk a hat helyi gyermek és Cégényányádon Szilágyiné Kiss Anita
tanár néni kíséretében az öt fős kis csapat. Az elindulást kb. 1 órás várakozás
nehezítette Fehérgyarmaton az autóbuszunk műszaki akadálya miatt, de a
további utazás már gördülékenyen haladt Debrecen felé.

Délután fél 2-re érkeztünk az Állatpark elé, ahol már táborvezetőnk Őry
Krisztián várt ránk, s tájékoztatott a további programokról. A rövid
bemutatkozás és információ átadást követően a gyermekek 1-1-db kifli és 1-1üveg ásványvízzel Krisztián vezetésével betekinthettek a park állat – és
növényvilágába.

Négy órakor megcélozva Nagyrábé települést ismét buszra szálltunk, s egy óra
múlva már táborhelyünkre érkeztünk. A szobák elfoglalása okozott ugyan egy
kisebb fejtörést számunkra, de kompromisszumokkal vacsora előtt már
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mindenki el tudott helyezkedni a kényelmes helyeken. A fő épületben a garbolci
gyerekekkel a fiúk és két kislány kapott szállást Kormosné Horváth Mónika
felügyeletével, s az épülettel szemben az út túloldalán a lányok pakoltak le Anita
néni kíséretében. Az est további része ismerkedéssel, csocsó és billiárd
játékokkal telt.
Augusztus 13.
A reggelt frissen, kipihenve kezdték a gyerekek, s a reggelit követően Krisztián
vezetésével a Shotokan karate harcművészet alapjaival ismerkedhettek meg. Ezt
követően csoportváltásban körbesétáltuk a helyi Malomkő tavat ismerkedve az
élővilággal, valamint a Mezőgazdasági Múzeumban elődeink kézi és gépi
szerszámait / 2000 db / vehettük szemrevételezésre.

Ebéd után a Művelődési Házban -Ilike irányításával- ismerkedési és
közösségépítő játékokkal kezdtünk, s folytatódott a gyékényfonás rejtelmeibe
való betekintés .A kézműves foglalkozást nem kedvelők számára udvari játékok
/ hinta, mászóka, libikóka stb. / biztosították a délutáni kikapcsolódást. Vacsora
után a lányok „udvarán” az esti tisztálkodásig még lehetőséget biztosítottunk az
ottani udvari játékok kipróbálására.
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Augusztus 14.
Reggel, bemelegítő edzéssel kezdődött a gyerekek számára a nap, s folytattuk a
helyi református templom megismerésével. A lelkész úrtól betekintést
kaphattunk a templom rövid történetébe, s lehetőséget adott a bátrabb
gyerekeknek a toronyba való fel menetelhez.

Ezt követően régi kis parasztházba látogattunk el a településen. Krisztián 81
éves pedagógus nagypapája örömmel kalauzolt vissza a múltba. A régi tárgyak
bemutatásán keresztül megismerhettük elődeink életét, betekinthettünk
hétköznapi életükbe, ünnepnapjaikba.

Délután a kötött karate oktatást szabadtéri játékok követték, a nagyobbak
fociztak, a kicsik a játszótéren szórakozhattak. A vacsorát követően az udvaron
élő csocsó bajnoksággal zártuk a napot sötétedésig.
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Augusztus 15.
A bőséges reggeli után kis csoportokban kisbusszal utaztunk át a szomszédos
Bihardancsházára Az Ifjúsági Közösségi Házban a helyi sajtkészítő üzem
többféle ízesítésű – kecsketejből készült- sajtjait kóstolhattuk meg. Ezt követően
a gyerekek közelebbről is megismerhették az állatokat, melyből a tejet fejik ki.
Még ezen a kis településen tájházba látogattunk el, ahol helyi régi értékeket
fedezhettünk fel.

Nagyrábéra vezető utunkat visszafelé gyalog tettük meg, s kissé elfáradva
jóízűen fogyasztottuk el a Gémes fogadóban az ebédet.
Ebéd utáni programként a Művelődési Házban Ilike a néptánc alapjaival
ismertette mega gyermekeket, majd pihenésként fonaltechnikával karkötők és
kulcstartók készültek hazavihető ajándékként. Vacsora után kis csapatunk a
játszótéren vezethette le még energiáit, miközben pótvacsorát/ zsíros-és lekváros
kenyér / biztosítottunk a még éhes társaságnak.

Augusztus 16.
Péntek délelőtt karate oktatással kezdődött, s ezt követve a Művelődési házban a
country tánc lépéseit tanulhattuk meg. A közösségi program és játékok után
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szabadon választható tevékenységek alakultak: rajzfilmnézés (Jégkorszak 2. ),
társasjátékok (Gazdálkodj Okosan, Malom, Ki nevet a végén? ) .
Ebéd után „gyermekeinket „a lányok szállásának udvarán görögdinnye
csemegézésével leptük meg. Délután a délelőtti játékok folytatódtak, s
szabadtéri játékokkal zárult a nap.

Augusztus 17.
A reggelink elfogyasztása után sétát tettünk a helyi Escherolles kastély és lovas
park udvarára. Elképesztően nagy képességű versenylovakat simogathattunk
meg, s emellett még teve, láma és strucc állatsereggel is találkozhattunk. A
kastélyt felújítási munkálatok miatt sajnos csak külsőleg szemlélhettük meg, de
az udvar így is varázslatos helyeket tárt elénk.

Ezt követve a Művelődési Házban Őry Józsefné Zsuzsa néni/ Krisztián
pedagógus nagymamája / bemutatásában külföldi népmesét hallhattunk. A
gyerekek kis csoportokban feladatként kapták a mese elemzését.
Versenyszerűen dolgozva le kellet jegyezni a mese szereplőit, tulajdonságait,
népis elemeket. Csoportgyőzteseket hirdettünk, de a végén mindenki kisebb
jutalommal térhetett ebédelni.
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Délután Bihardancsházára utaztunk falunapi rendezvényre. Ott lehetőség
adódott kulturális programok betekintésébe / nótaénekesek, hastáncosok /,
gumicsúszda kipróbálására és foci meccsre.

Hazatérésünkkor a fogadóban kenyérlángos készítésének fortélyaiba avatták be
a gyerekeket a kedves fiatal szakácsok, amit vacsoraként el is fogyasztottunk. A
tábor záró estjét is itt tartottuk tábortűz gyújtásával, sok – sok énekléssel
egészen késő estig.
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Augusztus 18.
Utolsó reggelünkön igyekeztünk rendben, tisztán átadni a szobákat, s így
indultunk neki programjainknak. Reggeli után sétát tettünk egy kis helyi hobbi
állatkertbe, ahol szarvasokkal, őzekkel. vadászgörényekkel, mosómedvékkel és
különféle madarakkal ismerkedhettünk meg közelebbről.

Az ebédig még utoljára kihasználtuk a szabadtéri játékok adta lehetőségeket, s
délután - az izgatott hazautazási pillanatokban –már búcsúzkodtunk
táborvezetőnktől, Krisztiántól, mindennapi segítőnktől, Marianntól és Ilikétől a
kézműves, csoportos játékok irányítójától.
A gyerekek egymás között is könnyes szemekkel búcsúzkodtak egymástól,
Nagyrábétól egészen a 17 órakor kezdődő indulásig. Hazatérésünk
zökkenőmentesen zajlott.

Elmondható, hogy a hét elején nehézkesen indult a két csoport ismeretlen
gyermekeinek az összeszokása, de a hét végére már szívesen játszottak,
barátkoztak együtt. Meg kellett küzdenünk néha a honvággyal, család hiányával,
kisebb konfliktusokkal, gyermeki csínytevésekkel. Mégis a gyerekek jelzéseiből
ítélve a következő nyári szünidőben is szívesen visszatérnének Nagyrábéra. Az
itt szerzett tapasztalatok, a tábor adta lehetőségek / karate, tánc, kézművesség,
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kultúra, hagyományok, vallás és természet ismeretei / örökre emlékezetes marad
számukra.
Köszönetet szeretnénk átadni a gyermekek nevében is mindazoknak, akik
biztosították részükre a költségmentes táborozási lehetőséget, bőséges
szórakozási és ismeretszerzési szórakozásokat.
Nagyrábé, 2013.08.18.

Szilágyiné Kiss Anita

Kormosné Horváth Mónika

