NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Első nap 2012. június 18. hétfő
Ma kezdődő napközis táborunk fénypontja a fűnyírás volt. A Farkas családnak köszönhetően
a jelenlévő gyerekek kivehették részüket a kerti munkából. Szorgosan gereblyézték Attila apu
után a levágott füvet és hordták kartondobozban a papírgyűjtő konténerbe. Zsuzsa anyu
szemfülességének eredményeként a rossz helyre gyűjtött fű végül a komposztálóba végezte. A
kézműves anyukák kreativitásának és a rendrakó anyukák kitartásának köszönhetően
árnyékoló fedte be az épület teraszát, majd az udvaron található hintaágyat is szépen
kicsinosították. Játékos kedvű gyerekeink társasoztak, célba dobót játszottak Gergelyné Kati
segítségével. A házban Komondi Heni és Szőkéné Erika irányításával folyt a kézműveskedés,
ahol a nagy melegre való tekintettel még papírlegyezőket is készítettek. Az étkezéshez
vásárolt alapanyagokból Irénke néni készített szendvicseket, melyekből egy sem maradt meg.
Jó volt együtt lenni, tevékenykedni, élvezni a napsütést és egymás társaságát!

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Második nap 2012. június 19. kedd
A keddi napra egy jó kis fiús csapat jött össze. A keramikushoz való látogatás előtt Szőkéné
Erika foglalta le őket kerti játékokkal. A mozgékonyabb, bátrabb srácok kihasználták a
konténer által nyújtott tornázási lehetőséget is. A névsor olvasása után párba állítva
gyalogoltunk az Érd, Fürdő utca 32. szám alatt működő keramikus műhelybe. Először a
korongozás rejtelmeibe avattak be minket, majd megtekintettük a már elkészült és
megvásárolható alkotásokat. Az érdi emléktárgyakon lévő helyi nevezetességeket a
nagyobbak ügyesen felismerték. Megköszöntük a szíves fogadtatást és visszaindultunk a
raktárba. Evés után a lányok még kézműveskedtek, a fiúk pedig viccekkel szórakoztatták
egymást zárásig.

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Harmadik nap 2012. június 20. szerda
Ma megint kimozdultunk a tábor területéről. A szülőkkel és az elnökségi tagokkal történt
egyeztetés után busz helyett személygépkocsival vittük a gyerekeket az érdi lakótelepen
található szövőműhelybe. Tamaskáné bemutatta az érdeklődőknek a kézi szövéssel készült
tárgyakat. A fiúknak legjobban a bábok tetszettek, mert ezeket kiválóan tudták a helyszínen
boxolásra használni. Aztán a szövőszékben egymás után kipróbálhatták szövési
tudományukat, a bátor jelentkezők mindegyike két sorral gyarapította a megkezdett
szőnyeget. Szomjuk csillapítása után visszatértünk a bázisra, ahol a Farkas családokkal
maradt kicsiny csapat nagy örömmel fogadott bennünket!

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Negyedik nap 2012. június 21. csütörtök

Hat gyermeket kísérve indultam el reggel a Pipacs utcai cipészhez, aki először rövid
ismertetőt tartott mesterségének múltjáról és a mostanra kialakult szükségességéről.
Előadásában hangsúlyozta a környezettudatosságot és felhívta a figyelmet a kevesebb
hulladék termelésére, melyet ő maga is megvalósít műhelyében. Pongor Zoltán beszéde után
gyakorlatban is bemutatta a cipőjavítás apró részleteit, majd helyét és szerszámait átadva a
fiatalok sorjáztak, sarkaltak, papucsot varrtak. Közös munkájukat egy 100 éves SINGER
cipővarrógéppel készítették el, melynek látványától arcuk a boldogság örömében úszott. A
táborozók többi tagja addig megkezdte a pancsolást. A medencében fürdőző gyereksereghez
csatlakozva végre eggyé vált a már ismerős arcokból álló csapatunk. A kert adottságait is
kihasználva a fiúk fociztak, a kerti tóban merítőhálóztak. Az aranyhalat bánatukra nem
sikerült kifogniuk, pedig szívesen kívántak volna tőle egy újabb napi mártózást!

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Ötödik nap 2012. június 22. péntek

A viharos, esős éjszaka után a hintaágyon hagyott szivacsok ázottan fogadtak bennünket. Az
árnyékolókként használt lepedőink sem úszták meg szárazon. Gyerekeink kedve nyitáskor az
időjárással azonosulva sírós volt. Aztán ahogy a Nap sütni kezdett, a srácok is vidámabbá
váltak. A Farkas család bográcsozási ötletének eredményeként egyre finomabb illatok
terjengtek a levegőben. A paprikás krumpli elkészültéig Falus Eszter angol nyelvű mozgásos
játékokkal kötötte le a társaságot az udvaron. A hirtelen szerzett tudáson túl minden fiatal egy
kicsi matricával lett gazdagabb. A főtt étel elfogyasztását követően szabadfoglalkozás volt
zárásig, melyet a legtöbben kézműveskedéssel töltöttek. Bátran írom, hogy az Ága-Boga
Egyesület napközis táborának első fele az idelátogatók számára felejthetetlen élményt
nyújtott!

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Hatodik nap 2012. június 25. hétfő
Könnyedén indult utolsó hetünk. A táborba érkező fiúk a borús ég alatt focizással kezdtek.
Csapatonként egységes erőt képviselve fáradhatatlanul rúgták a labdát a képzeletbeli kapukra.
A lányoknak kellett egy kis idő, hogy megtalálják hasznos elfoglaltságukat. Végül a festés
mellett döntöttek, de volt, aki gyöngyökből állatot fűzött vagy vasalható gyöngyöt rakott. Az
eső beszorította a fiúkat az épületbe, ott UNO kártyázásba fogtak. Mintha érezték volna, hogy
a felnőtteknek ma nyugalomra van szükségük, egész délelőtt egy hangos szó, egy veszekedés
sem volt. Jutalmuk nem maradt el! Köszönet érte Szokolainé Ildikónak, aki palacsintával
kedveskedett a gyerekeknek, mielőtt hazavitte volna a sajátjait és tagtársunkét!

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Hetedik nap 2012. június 26. kedd

A jó időnek köszönhetően a mára tervezett fog- és szájápolási tanácsadást a kertben tartotta a
hozzánk érkező szakember. Minden gyerek vízzel teli fogmosó poharat és egyszer használatos
fogkefét kapott. A helyszínen végrehajtott helyes fogmosási mozdulatok után átvették az
elméleti tanácsokat tartalmazó okos füzeteket, a jutalom matricákat és a „tetoválásokat”. A
kisebbek ez utóbbinak nagyon megörültek és egymást segítve fel is rakták karjukra. Az
épületben Halmos Éva vezetésével a fiúk előbb kiszínezték, majd kivágták, és végül
összeragasztották a szélmalom makettet. A többiek kinn maradtak és rögtönzött pólócibálásos
játékkal múlatták az időt. A sok szervezés ellenére a nap fénypontja mégis egy kölyökkutya
lett, akit a srácok pórázon tartva labdáztattak, futtattak, nyomkeresőként szimatoltattak!

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Nyolcadik nap 2012. június 27. szerda

A korai felkelés ellenére 18 gyerek érkezett a pékséghez, hogy láthassa a kenyér készítését. A
munkafolyamatnak sajnos már csak a legvégét csíptük el. A sütési időt kinn a szabadban
vártuk meg, miközben elfogyasztottuk a különféle péktermékeket reggelire. A táborba
visszaérve Bódizs Éva segítségével képkeretet lehetett készíteni. A fiúknak ma kötélhúzásos
erőpróba volt az udvaron. Fáradtságukat kártyázással pihentették, majd meghallgatták Éva
felolvasásában a csupa e betűs magánhangzóval íródott mesét. Dél körüli időre elkészültek a
gyöngyállatkák is, melyeknek megalkotásában Gergelyné Kati segített a fiataloknak.

NAPKÖZIS TÁBOR 2012
Kilencedik nap 2012. június 28. csütörtök
A mára tervezett kézműves foglalkozásból a fiúk nem kértek. Sőt! Ők kezdték el
szórakoztatni a megjelenteket és saját magukat. A játékszobává lett ruharaktárt most
öltözőszobaként használták. A csukott ajtó mögül egyszer csak megjelent egy magas „férfi” a
„feleségével”, aki hosszú világos színű kabátot és napszemüveget viselt. Távoztak. Kis idő
múlva két pár jött: anyuka bukósisakos apukával és szégyenlős kendős anyuka kalapos
apukával. Mókázásukat az udvaron kergetőzéssel zárták. A házban azért akadtak
kézműveskedni vágyó gyerekek, akik leginkább gyöngyöt fűztek. Közben az udvaron lévők
újabb jó dolgot találtak ki! A tagok által eddig összegyűjtött papírok között kincsekre leltek, a
nagy kartonokat pedig csúszdaként üzemeltették. Önszerveződésük jutalma nutellás palacsinta
formájában jelent meg. Utolsó felvonásként harc következett, melyben a pajzsot a 10-es papír
tojástartó, a kardot pedig papírhengerek helyettesítették. Lám, a nagy dolgok mind így
kezdődnek!

