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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 21.- 25. 
 
 
 
 

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Ált. Isk. 8.a osztályának nyári 
tábora 

 
A tábor célja: az egészséges, sportos életmódra nevelés közösségi  
                       élményeken keresztül, hitéleti nevelés, a környék  
                       megismerése, az elmúlt 8 év közös élményeinek  
                       felidézése. 
 
A tábor helye és ideje: Ábrahámhegy, 2015. 06. 21-25-ig 
 
Utazás: Vonattal  Kelenföldről június 21-én vasárnap a reggeli  
              órákban, érkezés Kelenföldre június 25-én délután. 
 
Szállás: Ábrahámhegyen 2 emeletes házban 
 
Étkezés: A helyi étteremben 
 
Tervezett programok:  Minden nap sportprogram, röplabda ,  
               labdarúgás, méta, úszás, strandolás.  
       Kirándulás Salföldre 
               Kirándulás a kilátóhoz 
               Közösségfejlesztő játékok 
       Esti tábortűz 
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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 21.- 25. 
 

 

Tábori beszámoló 
8.a 

 
 

A tábor jún.21-25-ig tartott.  
Ábrahámhegyen töltöttünk el 5 napot. Bálint nagyszülei ajánlották fel 
nyaralójukat csekély térítés fejében, így önellátással nagyon jutányos 
árat tudtam kalkulálni. 
2 emeleten 5 szobában mindenki kényelmesen be tudott rendezkedni és 
a főzést a kifogástalanul felszerelt konyhában tudtuk lebonyolítani. 3 
alkalommal ebédeltünk vendéglőben, a vacsorákat pedig a tavalyi évhez 
hasonlóan a gyerekek készítették el. 
Minden este egymással versengve több fogással is előrukkoltak a 
gyerekek, úgyhogy korgó gyomorral senki nem tért nyugovóra. 
Baconba tekert virsli, puding, tojásos nokedli görög salátával, meleg-
szendvics és vaníliás rizsfelfújt volt a menü, persze némi segítséggel. 
Kétszer tudtunk strandolni, sokat röplabdáztunk, fociztunk és az idei 
sláger a méta volt ami egyetlen napon sem maradhatott el. 
A programok között szerepelt társasjáték, kirándulás a kilátóhoz és sok 
sport. Utolsó napon tábortűz mellett énekeltünk beszélgettünk 
játszottunk. 
 
 
        Pártos Zoltán 
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