
Végre itt a nyár! Hol is tölthetné számos
gyerek kellemesebben a nyári szünet
egy-egy hetét, mint az oroszlányi Gárdo-
nyi Géza Városi Könyvtár által szervezett
táborokban. ahol kis „kalandozók”, izgá-
ga „sajtkukacok”, történelmi túrázók és
„turbócsigák” sokasága hétrõl hétre új él-
ményeket gyûjtve gazdagítja, teszi tartal-
massá a nyári szünet napjait. 

Az elsõ héten a Kalandozó tábor kis
lakói jó néhány szívet melengetõ helyre
látogattak el: többek között a székesfe-
hérvári vadmadárkórházba, rácsodálkoz-
tak õseink életmódjára a budapesti 
Mezõgazdasági Múzeumban, majd fan-
tasztikus elõadást hallgattak meg a Lep-
kemúzeumban. Megvizsgálták tavaink
élõvilágát egy biológus szemével, vala-
mint mini teljesítménytúrát tettek Majk-
pusztán. Mindezt rengeteg játék és neve-
tés kíséretében.

A következõ hetekben a sajtkukacok
és a Turbo tábor résztvevõi látogattak el
számos érdekes, kalandos helyre. Felfe-

dezték a folyamatosan változó csókakõi
várat, ahol régészeti feltárás folyik, na-
gyot játszottak a várréten. Majd követke-
zett a budapesti Tarzan Park, ahol szó
szerint kis Tarzanként csimpaszkodtak a
gyerekek, kötélen, csúszdán, létrán, hin-
tán, várban. Aranyat moshattak és felfris-
sülhettek a vizes-pancsolós pályán. Ez-
után a Bakonyban túráztak, felfedezték a
mezítlábas parkot. Csodálatos élmény-
ben volt részük Etyeken, a Korda Film-
parkban, ahol betekintést kaptak a film-
készítés titkaiba és történelmébe. Végül,
de nem utolsó sorban, történelmi ismere-
teiket bõvíthették a pákozdi Katonai Em-
lékparkban, majd sétahajózás keretében
megismerkedtek a Velencei-tó nádasai-
nak élõvilágával. Természetesen nem
maradhatott ki a nyár nagy slágere, a für-
dés sem. Sajnos az idõjárás nem mindig
volt kegyes hozzájuk, így akik nem jut-
hattak el a komáromi WF szabadidõpark-
ba, azokat a Csobbanó uszoda kárpótolta
„vizes élménnyel”.

E két tábor után az Eleink nyomán el-
nevezésû néprajzi tábor következett, ahol
az Egri csillagok korába tettek idõutazást
a táborlakók. Megismerkedtek a XVI.
század és a százötven éves török uralom
történelmével, hagyományokkal, harcá-
szattal, török kultúrával, gasztronómiá-
val, a korabeli öltözködés, mûvészet, 
zene egy-egy érdekességével. Kézmûves-
kedtek, íjászkodtak, megismerkedtek a
hastánc és az arab zene világával. Ezután
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kirándultak Tatára, ahol a vár kapujában
török vitézek várták, hogy Gölbasi színe
elé vezessék õket, aki katonái segítségé-
vel látványos bemutatón a korabeli török
fegyverekkel, harcászattal, öltözettel, ér-
dekes történetekkel szórakoztatta a tábo-
rozókat s az arra járó kirándulókat. 

Július második felében újabb sajtku-
kacok és turbócsigák indultak felfedezõ
útra. A csókakõi vár és a strandolás mel-
lett ellátogattak a felújított és bõvített
veszprémi állatkertbe, ahol kalandpálya,
kis zsiráf, barátságos gyûrûsfarkú makik,
dzsungelpark, rinocérosz, teve, ecsetfülû
disznó, szurikáták, flamingók várták
õket. Felejthetetlen élményt nyújtott a
Piliscsévi Játékpark, ahol kisvonat, ját-
szótér, favár mellett agyagozás, kürtõska-
lács-sütés és titokszoba várt a táborla-
kókra. Lajos bácsi látványos és izgalmas
bemutatója a fizika tudományának vilá-
gába – lézershow, ultraibolya fény, plaz-
magömb, villám, mennydörgés, a mág-

nes és az égnek álló haj – teljesen elvará-
zsolt kicsit és nagyot. Visegrádra tett,
nem rendhagyó kirándulásukon a Mo-
gyoróhegyi Mûvelõdési Ház vendégei
voltak a gyerekek, ahol a Fellegvár ma-
gasságában, a sípálya alatt ismerkedtek a
rét és a vizek élõvilágával. Csodálatos
környezet, fantasztikus kilátás, ideális
idõjárás, érdekes elõadások és jó hangu-
lat kísérte ezt a napot is.

Hat hét, közel kétszázhúsz táborlakó,
számos izgalmas helyszín, új barátságok,
tengernyi élmény, játék, móka, jókedv.
Ezekkel jellemezhetõk az elmúlt hetek,
és igazolja ezt számtalan visszajelzés
szülõktõl, táborozóktól egyaránt. A csa-
ládbarát Borg Warner Turbo Systems
nagymértékben segít az ott dolgozók
gyermekei tábori költségeinek csökken-
tésében.

A szervezõk jövõre is várják az érdek-
lõdõket, és garantálják az új élményeket,
az izgalmas tábori életet. ■
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