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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 22.-26. 
 
 

 

TÁBOR AZ ŐRSÉGBEN 
 
 

Az idei nyári táborunkon az Őrség tájait vesszük be kerékpárral. 
Ellátogatunk majd Őriszentpéterre, Pityerszerre és a Hársas-tóhoz is. 

Utazás vonattal, de viszünk kerékpárt is. 
Sok kerekezés, sok játék és sok remek program vár (méta, számháború, 

főzés, reggeli készítés). 
 

Időpontja 2015. június 22-26-ig. 
 

Részletek Ákos bácsinál 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 22.- 26. 
 

TÁBORI BESZÁMOLÓ (7.a – Őrség) 
 

2015. június 22-én vette kezdetét nyári táborunk, melyben 14 diák (8 fiú, 6 lány) 
készülhetett arra, hogy 5 nap alatt a lehetőségekhez mérten minél jobban feltérképezze 
az Őrséget. Szokásunkhoz híven most is vittünk magunkkal biciklit, így könnyebben 
tudtuk áthidalni a távolságokat. 
Az első napon a hosszú vonatút után kerékpárral közelítettük meg szálláshelyünket, a 
farkasfai vendégházat. A jó időre való tekintettel nem sokkal a lecuccolást követően 
elgurultunk a Hársas-tóhoz, ahol a bátrabbak meg is mártóztak. Másnap jött a hidegfront 
esővel párosítva, így a „bázisunkon” maradtunk. Beszélgetésekkel, társasjátékozással, 
vidám vetélkedővel gondoskodtunk arról, hogy a jó hangulat ne hagyjon el minket. 
Szerdán sok látnivalóban gyönyörködhettünk. A varázslatos veleméri templom 
megtekintése után végigmentünk a Sárga liliom tanösvényen. Biológiai tudásunk rendbe 
tétele mellett (Még a túravezető telkén lévő berkenyét is beazonosítottuk!) megnéztük a 
gödörházi haranglábat, illetve Magyarszombatfán a vadászati kiállítást, amihez egy 
felejthetetlen tárlatvezetés is párosult Mátyás bácsi jóvoltából. Utolsó teljes napunkon a 
„Változatosság gyönyörködtet!” vált a mottónkká. Délelőtt fürödtünk egy nagyot a már 
ismert Hársas-tóban (Utána a lángost könnyedén beburkoltuk.), majd később 
Pityerszerre kerékpároztunk át. Itt szemügyre vettük a falumúzeumot, sőt 
korongozással, mézeskalácssütéssel és íjászattal is foglalatoskodtunk. Az esti meleg ételt 
is mi készítettük el közösen, mindenkit bevonva. A bográcsgulyás után a szülinapos 
Szabó Csenge tiszteletére torta (Köszönet Gerse Marika néninek!) és megannyi 
palacsinta tündökölt az asztalon, de a nagy részük még aznap este „eltűnt”. Éjszakába 
nyúlóan élveztük az együttlétet a tábortűznél, s nem maradhatott el a már 
hagyományosnak mondható vetélkedő a táborban történtekről, hisz pihent agyú 
kérdésekből nem volt hiány. Pénteken összepakoltunk, búcsút vettünk készséges 
házigazdánktól, és visszatekertünk Őriszentpéterre, ahonnan vonattal utaztunk haza. 
Örömmel nyugtázhattam, hogy sok közös játékra került sor az 5 nap folyamán 
(vetélkedők, méta, számháború, ipi-apacs…). Az pedig a szülők számára is örvendetes, 
hogy a gyermekek komolyan kivették részüket a házimunkákból (bevásárlás, terítés, 
mosogatás, krumpli- és hagymapucolás, favágás…). 
Köszönet a szülőknek a segítségekért – előzetes bevásárlás, küldött lekvárok, sütik, 
illetve Steiner apuka táska- és elemózsiaszállítása! Köszönet a gyerekeknek, mert a jó 
hangulatért, az élményekben gazdag táborért igen sokat tettek! Külön köszönet Márkus 
Ákos kollégámnak, akire mindenben lehetett számítani, ráadásul palacsintakészítésben 
125-ig meg sem állt. 
Budapest, 2015. júl. 19.         
Makrai Ákos (of.) 
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