Soltvadkert
Alapítványi öko-és sporttábor
2014. július 28. - 2014. augusztus 3.
Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola

A táborozni induló csapat örömmel, kíváncsian gyülekezett a Keleti pályaudvaron.
Néhányan talán egy kis szorongással méregettük egymást, hiszen ebben ez évben vittünk
először magunkkal leendő kilencedikeseket is. Ez a helyzet mindenkinek ismeretlen volt.
A vonatút alatt azonban már elkezdődtek az ismerkedések, a beszélgetések, és már egy
kicsit ismerősként érkeztünk meg a táborhelyre, a Vadkerti-tó partjára.

Elosztottuk a szobákat, ismerkedtünk a hellyel, pingpongoztunk, olvastunk, aludtunk,
sétáltunk a környéken. Este megbeszéltünk a következő napok programjait, az időbeosztást,
kialakítottuk a csapatokat.

Minden reggel 7 órakor volt az ébresztő, majd meridián torna következett, és a reggeli
előtt még szobaszemle is belefért az időbe. Ebéd után délutánonként egy kis csendes pihenő
következett, és este 22 órakor volt a lámpaoltás ideje.

A második napon felderítettük a tó környékét, bejártuk a tanösvényt, elolvastuk az
ismertetőket, készülve az ökoversenyre, de felmásztunk a kilátóba is, ahonnét nagyon szép
kilátás nyílt a tóra.

Délután - a gépészeti tanulmányok kedvéért - megnéztünk egy gépszerelő műhelyt, ahol
megtudtuk azt is, hogy mi az a "csettegő". Közben eleredt az eső, de semmi sem tántoríthatott
el minket a közeli cukrászda meglátogatásától. Este a csapatok bemutatkoztak, meghallgattuk
az indulókat, és még kicsit játszottunk a lefekvés előtt.
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A harmadik napon kihasználva a jó időt strandoltunk, ismerkedtünk a helyi hattyúkkal.
Este a csapatok összemérhették ügyességüket a "Most mutasd meg!" játékban, de esti fürdés
is volt a tóban.

A negyedik napon elmentünk busszal Kecelre, a Pintér Művekbe, és megnéztünk egy
hadi technikai kiállítást. Innen Kiskörösre utaztunk, ahol a Közúti Szakgyűjtemény kiállított
darabjai között felfedeztük Józsit, az úthengert, a Robog az úthenger című film főszereplőjét.

Majd Petőfi Sándor szülőházát, és a kapcsolódó kiállításokat tekintettük meg. Délután
fürödtünk, napoztunk, játszottunk a standon. Újból közös játékokkal, sőt tánctanulással és
túrával zártuk az estét.

Az ötödik napon városismereti verseny következett - Soltvadkerten. Térképpel,
megválaszolandó kérdésekkel vágtunk neki a sétának. A séta végén a város híres
cukrászdájában ettünk egy fagyit.

A csendes pihenő fürdés következett a tóban, majd újra útra keltünk, de most
kerékpárral. Így jártuk be a környéket, meglátogattuk a fagyizót, majd egy kis zápor hűtött le
minket. Az esti program játékok és fürdőzés volt a tóban - mindenki örömére.
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A hatodik napon délelőtt esett az eső, így a táborban készültünk az esti feladatokra.
Ebéd után már jó idő volt, így következhetett a vidám dinnyemag-gyűjtés. Délután kimentünk
a strandra. A vacsora után kezdődött az ökoverseny, majd a csapatok bemutatták a jelenteket,
amelyeket az eltelt hét ihletett. Jót nevettünk a poénokon, és egy kicsit később kereshettük
meg az ágyinkat az utolsó estén.

A hetedik napon a reggeli idejére már összepakolva, kitakarítva a szobákat, folyosókat
vártuk a hazaindulást. De még következett az eredményhirdetés. Mindkét csapat jól teljesített,
így mindenkinek járt egy kis édesség. Megjött a busz, és elvitt minket az állomásra, mert a
vonat nem vár.

Nagyon jó volt ez az egy hét, az időjárás is kegyes volt, a nagy viharok éjszaka voltak,
így az eltervezett programjainkat meg tudtuk valósítani.

Utoljára, de nem utolsó sorban kell írnunk az étkezésről is. Fantasztikusan finomak
voltak az ételek, hatalmasak az adagok, és volt repeta is. És hét nap után egy kicsit
kerekebben érkeztünk haza, mint ahogy elindultunk a táborba. Mindenkinek ajánljuk, ha
Soltvadkerten vagy a környéken jár, térjen be a Büdöstói úton álló vendéglőbe.
Itt mondunk köszönetet Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal Kulturális, Sport,
Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Köznevelési és Ifjúsági Osztályától
kapott pályázati lehetőségért.
Budapest, 2014. szeptember 1.
Kövesdiné Darabos Katalin
táborvezető
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