
 

 

 
 

 
 

 

 

Projekt száma:   TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0030 
Projekt címe: Szociálisan érzékenyítő nemzetközi testvériskolai program a 2014/15-ös tanévben 

Főkedvezményezett: KLIK Kiskunfélegyházai Tankerülete KLIK027009 

 

Beszámoló 

Helyszín: Borsihalom 

Időpont: 2015. augusztus 24-től- 2015.augusztus 29-ig 

1. nap -2015.08.24. 

A táborba érkezés után megbeszéltük a szabályokat, elosztottuk a szobákat, kialakítottuk a 

csoportokat, felosztottuk a csoportok között a mindennapos feladatokat. 

Bevezettük a „piculát”, amit a csoportok gyűjthettek a feladatok megoldásáért, elvégzéséért. 

Megbeszéltük a „verseny” díjazását, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy miért küzd. 

A délelőtt folyamán még közös ismerkedős játékot is játszottunk. 

Az ebéd és a szabadfoglalkozás után a délutáni programra megérkezett Andreas, a Kiskun 

Művészeti Iskola néptánc tanára. Mindenki nagyon lelkesen vett részt az estébe nyúló 

tánctanuláson. Sokat nevettünk és táncoltunk! 

A vacsora és a „picula”osztása után a tábortűz körül énekeltünk, új dalokat is tanultunk. 

A takarodót 22:00-kor rendeltük el. 

 

2. nap – 215.08.25. 

A reggeli torna, a szobaszemle és a reggeli után a csapatok forgószínpad szerint elkészítették a 

tábor közös zászlaját. 

Közben közös játékokkal ütöttük el a várakozási időt, míg a zászlóhoz mindenki hozzáfért. 

Az ebéd és a csendes pihenő után a délután lovagi játékokkal telt el. Minden kardot, íjat és dárdát 

szívesen kipróbáltak a gyerekek. 

A vacsora után készülődtünk a vendégeink fogadására és az ünnepélyes zászlófelvonásra. 

Nagy örömünkre megérkeztek a Simon és fiai harsona kvartett tagjai, akik nagyon színvonalas 

koncertet adtak. Készségesen szolgáltatták a zenét a zászlónk felavatásához is. 

Az este további részben jól szórakoztunk a csapatok kareoke – versenyén. 



 

 

Az egész napra járó „piculák” kiosztása után takarodót fújtunk. 

 

3. nap – 2015.08.26. 

A reggeli torna, szobaszemle és reggeli után csapatépítő ügyességi játékokkal telt el a délelőtt. 

Nagy sikere volt a síkidomokból építhető testeknek, a „sziget” játéknak és a közmondások 

dramatizálásának. 

Ebéd és a csendes pihenő után mindenki érdeklődéssel várta a délutáni folytatást. 

Meghirdettük a Kis tudósok kvíz maratont, logikai, irodalmi és természettudományos kérdésekkel. 

Lelkesen osztogattuk a „piculákat” is. 

Az elme pallérozása után igazán jól esett egy modern tánc, a „pontozós rocky” megtanulása, amit 

a Kiskun Művészeti Iskola képviseletében Jankovszki Zoltánné tanított meg. 

A vacsorát ma mindenki jóízűen fogyasztotta ennyi mozgás után. 

Az esti mazsorett bemutató igazi meglepetésnek számított. A Kiskunfélegyházi Mazsorett 

Egyesület gyönyörű mazsorettes lányai igazán kitettek magukért, amit a tábor apraja nagyja 

vastapssal jutalmazott. 

A tábortűz körül a közös élményeinket idéztük fel, az eseménydús nap után senkit nem kellett 

„elzavarni” lefeküdni, fokozatosan „koptak” el a gyerekek a tűz körül. 

 

4. nap – 2015.08.27. 

A szokásos reggeli programok után a csapatok sportos akadályversenyben mérhették össze az 

erejüket. 

A gyorsaságot, erőt és koncentrációt igénylő feladatok kellemesen elfárasztották a gyerekeket, így 

az ebédes kocsi megérkezésének nagy volt a sikere. 

Az ebéd, és a csendes pihenő után délutánra a Kiskun Művészeti Iskola képzőművész tanárai 

látogattak ki a táborba. Fekete Istvánné és Zsibritáné Karsai Ildikó foglalkozásai alatt színes 

gyöngyből karkötők, papírból készült repülő madarak születtek. 

Később újabb vendégeknek örülhettünk, Kutasiné Gede Orsolya és Csergőné Kertész Hermina 

interaktív drogprevenciós játékkal érkezett.  

A vacsora és a kötelező „picula”osztása után felkészültek a csapatok a már előzetesen 

meghirdetett Ki mit tud?- ra. 

Az előadások nagyon színvonalasak voltak, nem is tudtunk sorrendet felállítani. 

A tábortűz körül közösen megtanultuk a Bájoló című dalt zenei kísérettel. 

Takarodó előtt még gyorsan megbeszéltük a másnapi kirándulás menetét. 



 

 

 

5. nap – 2015.08. 28. 

A reggeli programok után türelmetlenül vártuk a busz érkezését. A szabályokat újra 

felelevenítettük, hiszen Budapest elég nagyváros ahhoz, hogy sokkal jobban figyeljünk egymásra.  

Az úton elénekeltük az összes közösen tanult éneket és természetesen a jó hangulat alatt az idő is 

gyorsan telt. 

A következő állomásunk az Erzsébet- kilátó volt, bár még odáig el kellett mennünk. 

A túrán kölcsönösen kisegítettük egymást, vigyáztunk egymásra és közösen gyönyörködtünk a 

kilátásban. Rengeteget nevettünk, viccelődtünk, kellemesen elfáradtunk. Még egy kis városnézés is 

belefért a programunkba. 

Hazafelé kicsit csendesebben telt az út.  

Nagyon örültünk a meleg vacsorának, tele hassal már a tábortüzet is megszavazták a gyerekek, 

mivel ez volt az utolsó, amit így együtt körbeülhettünk. 

Sokat beszélgettünk a táborról, mi volt a legjobb, mi nem tetszett. 

Este gyorsabban lett csend, mint eddig bármikor. 

 

6. nap – 2015.08.29. 

Kicsit nyűgösebben indult az utolsó nap. A kötelező reggeli programok után népi játékokkal 

ismerkedtünk, meg is tanultunk párat. 

Ebéd után a csapatok leszámolták a „piculákat”, ünnepélyes keretek között eredményt is 

hirdettünk. A jutalomnak mindenki nagyon örült. Értékeltük ezt a hetet. 

Bepakoltunk, rendet raktunk magunk után és kicsit „lógó” orral gyülekeztünk a tábor előtt. 

Még egyszer körbesétáltunk, elbúcsúztunk Jankovszki Feri bácsitól, akit a gyerekek nagyon 

megszerettek. 

Itt volt az idő, el kellett indulnunk a vonathoz, így sűrű integetések közepette megindult a kis 

csapat. 

 

 

 Szervezők 

 


