
Táborozás Zánkán Európai Uniós támogatással

 Mint ahogyan már a korábbi lapszámban  beszámoltunk a kedves olvasóknak, a Csete Balázs 

Általános  Iskola  igazgatósága  ismét  sikerrel  pályázott,   és  a  HEFOP  2.1.9  pályázat 

keretében  közel  9.000.000  Ft-ot  nyert.  Ezt  az  összeget  az  iskola  tanulóinak  balatoni 

táboroztatására fordítottuk.

Az idei nyáron 82 diák töltött el teljesen ingyenesen 10 felejthetetlen napot Zánkán. 

Úticélunk a Zánkai Gyermek és Ifjúsági  Centrum volt.  Az 1970 óta működő intézmény - 

Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava partján - 209 hektáros területen fekszik. Az erdős-

ligetes terület beépítettsége 8-10 %-os. A területet a Bakonyban eredő Csorsza-patak szeli 

ketté. 

  A helyszín kiválasztása jó döntésnek bizonyult,  hiszen területi  adottságainál fogva saját, 

hosszú balatoni partszakasszal rendelkezik, ahol festői környezetben tölthettük el a tábor tíz 

napját.

Megérkezés után gyorsan elfoglaltuk a szálláshelyeinket, s délután már a Balaton vizében 

pihentük  ki  a  hosszú  utazást.  A  meleg  vacsorát  a  tábor  éttermében  fogyasztottuk  el. 

Következő reggeltől naponta ötször élvezhettük a zánkai konyha specialitásait.



A tábor minden napján délelőtt és délután 2-2 órában fejlesztő foglalkozásokon vettek részt a 

gyerekek.  A  kézműves  foglalkozások  vidám  hangulatát  idézik  az  elkészített 

agyagszobrocskák, a csuhébabák, a nemezeléssel készült labdák, virágok. A közösségfejlesztő 

játékok szintén nagy sikert arattak. A táborozók kedvence természetesen a sportfoglalkozás 

volt. Egyik nagy tábori élménye marad a gyerekeknek, hogy focizhattak a brazil focistákkal, 

de nagy élmény volt a kézilabda, röplabda, tollaslabda, asztalitenisz, aerobic, és víziaerobik 

egyaránt.  Felejthetetlenek  maradnak  a  számháborúk,  a  jelmezversenyek,  a  nyitó  és 

záróműsorok egyaránt, csakúgy mint az ingyenes csúszda használata. 

Gyalogtúránk célpontja a dörgicsei Árpádkori templom volt, ahol idegenvezető segítségével 

ismerkedtünk a  településsel,  a  templom történetével.  Egész  napi  fáradalmainkat  esténként 

koncerteken, táncházban, mini DISCO-ban vagy éppen moziban „pihentük ki”. 

Autóbuszos kirándulásunk célpontja Tihany volt. A XVII. századi freskókkal díszített, barokk 

stílusú  bencés  apátsági  templom,  valamint  a  XI.  századi  altemplomban  I.  András  király 

síremléke, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításai, Babamúzeum, különleges régi babák és 

népi játékok kiállításai felejthetetlen élményt nyújtottak. 

A  hazautazás  reggelén  rendet  tettünk  a  szálláson,  majd  felpakoltuk  a  csomagokat  az 

autóbuszra, és elindultunk Jászkisérre.

  Fegyelmezett, belevaló táborlakók voltak a mi tanulóink. Dicséret nekik! Reméljük, hogy 

tartalmas,  élményekben  gazdag  tábort  tudtunk  nekik  szervezni  a  pályázati  lehetőségnek 

köszönhetően.

Pincziné Balla Magdolna


