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NAV Tábor II.
Az elõzõ évek sikerei után idén kétszer is megrendezésre került az általunk csak NAV-os tábornak nevezett egy hetes
program, amire az egész országból érkeztek gyermekek. A második turnus 2016. augusztus 8-13. között zajlott. A tábor
vezetése arra törekedett, hogy a gyermekek egyéni igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve felejthetetlen
élményt nyújtson, színes, változatos programmal, sok játékkal mozgalmas nyaralást és szórakozást igyekeztek
biztosítani. A táborok napi háromszori étkezést biztosítottak a gyerekek részére, az étel bõséges és megfelelõ volt.
Önzetlen segítõink is voltak, akik szabadidejüket áldozták fel a gyermekek szórakoztatására.
1. nap: Hétfõ
Az utazási idõ kb. 4 óra hosszú volt, amely jó hangulatban telt el. Megérkezésük után ebéddel fogadtuk õket majd
ezután a szállásukat foglalták el Penyigén.
Délután a programok között lehetõség nyílt településünk egy-egy helyi vonatkozású intézményének, gazdaságának,
üzemének meglátogatására is, mely során a gyerekek új ismereteket szerezhettek. Kirándulásaink célja volt
többek között: helyi értéktár, tyúk- és sertéstelep, kertészet, lekvár fõzés, Erdõhát Zrt. tehenészete.
Nem maradhatott el a nyári tábor egyik legjobban várt eseménye, a szalonnasütés sem.
2. nap: Kedd
Szokásos rendben a reggeli 9 óra körül zajlott le, majd a gyermekek a Mûvelõdési Házban gyöngyöztek, karkötõt készítettek
és festettek, eközben a fiúk kint fogócskáztak, bújócskáztak és fociztak. Ebéd után ellátogattunk a Kisari
Látogatóközpontba és mivel nagyon jó idõnk volt, ezért a strandolás tûnt a legkézenfekvõbbnek, hogy lehûtsük magunkat
a nagy forróságban, következett a kihagyhatatlan tivadari strandolás.
3. nap: Szerda
A reggelit követõen Nagygéc volt az útirány, valamint Csengersimában állatsimogatót látogattunk meg. Ebéd utáni
szabadprogramok: ostorozás, íjászat, lovaglás.
4. nap: Csütörtök
Reggeli után szatmári körútra vittük a gyerekeket: Túristvándi, Szatmárcseke, Tiszacsécse, délután pedig
Vámosatya. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy megmutathattuk a nálunk nyaraló fiataloknak eme gyöngyszemét,
gazdagítva ezzel ismereteiket, élményeiket.
5. nap: Péntek
Miután megreggeliztek egy egész napos evezõtúrára indultak Túristvándiba, szerencsére az idõjárás is nekünk
kedvezett. Ebédre ott helyben sütött kenyérlángost kaptak a gyermekek. Hazaérkezés után felfedezõútra indultak
kisebb csoportokban a faluba. Vacsora után éjszakai programot terveztünk, mivel már egy héttel elõtte csillaghullást
jósoltak mára.
6. nap: Szombat
Reggeli elõtt Penyigén táborbontással és csomagolással indítottuk a reggelt.
Mindenki jól érezte magát, sok élménnyel tértek haza és új barátságok kötõdtek. A vidám nyári napokra
visszagondolva biztosak vagyunk abban, hogy a táborban dolgozó segítõknek köszönhetõen minden gyermek igazi
élménnyel gazdagodott. Reméljük mindenki jól érezte magát és jövõre újra találkozhatunk.
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