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Táborunk jubileumi évéhez érkezett. Örömmel vártuk a 
gyerekeket ismét, akik jöttek is szép számmal egészen pontosan 
76-an. Két kísérő tanító nénivel is kibővültünk. Természetesen 
ehhez a létszámhoz 2 nagy busz állt rendelkezésünkre.

Hétfőn elő-ször a forma-ságok zajlot-tak, díjbefi-zetés, ami az 
idén 10.000 Ft-ot jelentett gyereken-ként. Ebből álltunk min-
dent és ha-gyománya-inkhoz híven zsebpénzt sem hozhattak a 
táborozók. Tábornyitás után balesetvédelmi oktatás és 
csapatokba rendeződés zajlott.

Tíz órára az egyik csapat a Hydrogép Kft. telephelyére, a 
másik a katolikus templomba látogatott, 11-kor csere volt. 
Köszönjük Peszeki József igazgató úrnak hogy lehetőséget 
adott arra, hogy a gyerekek bepillantást nyerjenek a „vasas” 
munkálatokba, hiszen a jó szakember aranyat ér és soha nem 
lehet tudni ki mikor kap kedvet ehhez a nem könnyű, de fontos 
foglalkozáshoz. Kísérőinknek is köszönjük a tájékoztatást és a 
végén kapott üdítőket is. A katolikus templom szépen felújított 
falai közt Gábor atya és Marika néni fogadott bennünket. A 
református templomot jól ismerik tanulóink és most megismer-
ték Kunhegyes másik nevezetességét is. Igazán szép belső 
fogadott bennünket a miseruhákkal teli tárlókkal.

Élményekkel telve tértünk vissza iskolánkba ahová hama-
rosan 30 nagy pizza érkezett, aznapi ebédünk. Köszönjük 
Kocsis Imre kedvezményes árait.

Délután a Nagykun-Hús Kft. játszóterén időztünk, ismét 
meggyőződve ennek a vállalatnak gyermekbarát voltáról. A 
napot fagyizással zártuk.

Kedden, első buszos napunkon Szarvasra az arborétum 

területén található MINI MAGYARORSZÁG MAKETT-
PARK-ba látogattunk el. Ez az ország első történelmi interaktív 
makettparkja, ahol több mint félszáz épített csoda minden apró 
részletében kidolgozott kicsinyített mása megtalálható a 
történelmi Magyarország közepén Szarvason. 2015-től Erdély 
nevezetességeivel is kibővült. A kicsiket az egyetlen gomb-
nyomásra induló vonatok, hajók, zenék érdekelték. A 
nagyobbaknak már történelmi ismereteik is voltak. Az árnyas 
fák alatti séta után a Szent Klára gyógyfürdőben csobbantunk. 
Némi melegszendvics elfogyasztása után már könnyű volt 
kivárni az ünnepi estebédet (rántott hús, hideg gyümölcs-leves, 
csokitorta) amit Kisújszálláson a „Horváth-kert Vendéglőben” 
fogyasz-tottunk el. A hatalmas tortán még gyertya is volt 10-es, 
lévén táborunk tízéves lett. Ez a nap azért is különleges volt, 
mert iskolánk igazgatója Magyar György is velünk tartott, aki 
ezáltal betekintést nyert a napközis tábori „feelingbe”.

Köszönjük Horváth úr és a 6 pincér munkáját, az 
ebédkedvezményt. A torta is szuper volt!

Szerdán Berekfürdőbe látogattunk. Iskolánk ajándékának 
köszönhetően a fürdőbe ingyen tudtunk bemenni. Volt nagy 
lubickolás itt is! A gyerekek lángost és jégkását is kaptak a 

strandon. Ebédünket a „Jófalat” Vendéglőben fogyasztottuk el 
(csontlevest és brassóit).

Csütörtökön Karcagon az Akácliget strandfürdőben 
fürödtünk. Itt gofrival kedveskedtünk a táborozóknak. Ebédelni 
ismét a bereki „Jófalatba” mentünk (magyaros burgonyaleves 
és milánói makarónit). Ajándékba rostos levet és őszibarackot is 
kaptunk. Köszönjük az ebédkedvezményt is!

Sajnos hamar elérkezett a péntek az utolsó tábori nap. 
Szokásunkhoz híven a helyi strand szolgáltatásait vettük 
igénybe. Köszönjük a kedvezményes belépőt. Délelőtt 
jégkrémet vettünk, majd 12 órára átvonultunk a „SILOAM” 
központba, ahol Pici bácsi a „tábor séfje” főzte az isteni 
paprikás-krumplit. Mindenki degeszre ehette magát sőt még 
dinnye is volt! Köszönjük Pici és Erzsike segítségét és Szabó 
Zoltánnak a gázpalackot.

Aki figyelmesen végigolvasta ezt a beszámolót az láthatta, 
hogy „full extrásra” sikerült ez a táborunk, ami nem jöhetett 
volna létre, ha nincs iskolánk igazgatójának és az „Orando et 
Laborando” Alapítvány kuratóriumának gáláns támogatása 
amiért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük Nagy Kálmán 
lelkész úrnak hogy használhattuk a „Siloam” területét, 
ebédlőjét!

Gyerekek! Rátok is büszkék voltunk hogy úgy viselkedtetek, 
hogy nem volt magatartási probléma veletek!

Várunk benneteket jövőre is!
Kunné Pádár Gyöngyi táborvezető

és segítői: Judit néni, Kati néni, Ica néni, Ági néni, Bea néni


