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A táboroztatásra szánt összegből a belépőjegyeken, az ingyenes kiránduláson és étkezésen kívül különböző iskolai eszközökre és játékokra is tudtunk költeni.
A tábor második hete is kellemes időtöltést és hasznos programokat biztosított 80 alsó tagozatos diák számára. Tanítási
órákon kívül is jobban megismerhették önmagukat, egymást,
illetve nevelőiket. Azok a tanulók is részt vehettek, akik mind-

ezt anyagilag nem engedhették volna meg maguknak. Sok
érdekes játék, illetve eszköz kipróbálására volt lehetőségük.
Reméljük, továbbra is lesz lehetőség országszerte, így
iskolánkban is Napközi Erzsébet-tábort szervezni, hiszen ebben
az évben is a két turnusban összesen 130 gyermeknek biztosított
egyheti, felejthetetlen vakációt.
A tábort szervező pedagógusok

KALANDTÁBOR 2017.

közben sokszor megálltunk pihenni, de a legemlékezetesebb a
csopaki pihenő volt, mert ott végigmehettünk egy lábmasszírozó
pályán. Onnan Balatonfüredre, majd egy pihenő után Tihanyba
értünk. Ott ettünk egy hűsítő jégrémet, pihentünk, és visszabicikliztünk Füredre, ahol ebédeltünk, majd egy kis pihenő után
visszakerékpároztunk Káptalanfüredre. Bár mindenki elfáradt,
de még este lementünk a strandra fürdeni egy nagyot.
Negyedik nap vitorláztunk volna, de az erős szél és a
viharjelzés miatt az egész napot a strandon töltöttük. Este
átmentünk Almádiba, ahol ettünk egy fagyit. Ezt egyik évben
sem hagynánk ki, mivel ﬁnomabbnál ﬁnomabb fagylaltok
kaphatók. A táborhelyre a visszautat gyalog kellett megtennünk,
mert a Katica 26 percet
késett, és ez az idő pontosan elég volt arra, hogy
gyalog is visszaérjünk.
Sz ere ncsére, mert így
útközben még benéztünk
egy fesztiválra.
Az utolsó nap könnyes
búcsút vettünk Káptalanfüredtől és hazaindultunk. Nagyon jó volt a
balatoni tábor, ha lesz,
jövőre is megyünk.

Idén is alig vártuk már, hogy Tamasiné Judit néni és Tóth
Mónika néni meghirdessék a 2017-es Kalandtábort.

Reggel 9 órakor a suli elől kisbusszal indultunk Örményesre,
ahonnan a Tekergő vonattal mentünk tovább Balatonalmádiig,
majd a Katica gyorsvonattal érkeztünk Káptalanfüredre, ahonnan gyalog kellett felcipelnünk a bőröndöket a táborba.

Még aznap fürödhettünk a Balatonban. Este nagy vihar volt,
de a másnapi programunkat nem tette tönkre. A második nap
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KUNHEGYESI HÍRADÓ
a Kunhegyesi Városi Önkormányzat és
Polgármesteri Hivatal lapja
Az interneten is olvasható: www.kunhegyes.hu
gyalogtúrázni mentünk el az Óvári-kilátóba, ahonnan gyönyörű
képet kaptunk Balatonalmádi városáról. Mire visszaértünk,
mindenki alaposan elfáradt.
Harmadnap reggel nyolckor már kikölcsönöztük a bicikliket,
amelyekkel 40 km-es biciklitúrára indultunk Tihanyig. Túra
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