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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA:2015.06.22-26. 
 
 
Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora 
 
A tábor célja : az osztályközösség formálása, egységesítése közösségi 
élményeken keresztül, hitéleti nevelés és egészséges életmódra nevelés a 
hétköznapok közös tevékenységein keresztül. A kerékpáros kirándulások által a 
Velencei tó környékének megismerése, történelmi emlékhelyek felkeresésével a 
magyarságtudat erősítése. 
 
A tábor helye és ideje: Agárd, 2015.06.22-26  
 
Utazás: vonattal Kelenföldről 2015.06.22. hétfőn a 7.40-es vonattal 
(kerékpárszállítással )  visszaút pénteken 2015.06.26-án a 15.31-es vonattal 
Székesfehérvárról. 
 
Szállás: Pákász Tanyán faházban 3-4 ágyas szobákban. 
 
Étkezés: A Pákász Tanyával szerződésben álló étteremben. 
 
Tervezett programok:  Gárdonyi Emlékház és várjáték a rönkvárban 
    kenutúra a tavon 
    Pákozdi emlékpark 
    Madárdal tanösvény bejárása szakvezetővel 
    sárkányhajózás 
    tókerülés kerékpárral 
    Várpark látogatása Dinnyésen 
    esti tábortűz 
    strandolás 
    sportjátékok ( asztalitenisz, kosarazás, röplabda) 
    sporthorgászat 
    közös játék (számháború, logi-sztori) 
     
 
A napi rendszeres tevékenységekhez tartozik a reggeli / esti ima és Bueno 
Notte, a reggeli közös elkészítése, a szobák és a közös helyiségek rendben 
tartása.  
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015.06.22-26. 
 

Képek: (5-8 db) 

 

A tervezett tábor jól sikerült, betegség, sérülés nem történt, a kerékpárokon is 

csak kisebb igazításokat kellett végezni. A programok közül csak a kenuzás  

maradt el rossz idő miatt.  

Hétfőn még jó időben utaztunk Székesfehérvárig, onnan kerékpárral Agárdig, 

közben megálltunk egy rövid madárlesre. Délután strandoltunk, estére sajnos 

beborult az idő. Kedden reggel a kiadós eső és a szél miatt nem tudtunk 

kenuzni, de a Várparkot meglátogattuk Dinnyésen. Nagy élmény volt a 

méretarányos, eredeti anyagai szerint rekonstruált vármaketteket megnézni a 

Nagy Magyarországot formázó kertben. Ebéd után elkerekeztünk Gárdonyi Géza 

szülőházába és ennek megnézése után vitézi játékot játszottak a gyerekek a 

rönkvárban. Szerdán körbetekertünk a tó körül, útba ejtve a Don-kanyarban 

elesett hősök emlékhelyét és a Pákozdi csata emlékhelyét.  Szerdán este 

tábortüzet gyújtottunk, sütögettünk is, de a legizgalmasabb (hiszen ez Szent 

Iván éje) a tűzugrás volt. Örök barátságot és örök szerelmet lehetett fogadni a 

tűz átugrásával. Csütörtökön reggel szakvezetővel jártuk be Madárdal 

tanösvényt, mely Dinnyésről indul és a Velencei tó védett területeinek 

élővilágával ismertetett meg minket. Ebéd után a VVSI sporttelepéről indulva 

sárkányhajóztunk, hajónk csak akkor haladt egyenletesen és billegés nélkül, 

amikor egymásra figyelve, egyszerre eveztünk. Jó hangulatban teljesítettük ezt 

a csapatépítő tréningnek is beillő feladatot. Csütörtök este búcsúbuli volt, 

péntek reggel pakoltunk, hiszen nagyobb csomagjainkat egy szülő autóval 

szállította. Székesfehérvárig kerékpároztunk, délután a Kelenföldi pu-on vártak 

bennünket a szülők. 
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