
Volt egyszer egy TÁBOR… 

2020. július 13-tól július 17-ig Szabadifürdőn töltöttünk el egy szép, tartalmas hetet. A 

járványos „hangulat” ellenére 19 lurkó vett részt Ildi néni, Móni néni és jómagam kíséretével. 

Megérkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat, majd elindultunk felfedezni a környéket, a 

Balatont. Természetesen megtörtént az első fürdés is.  

Megbeszéltük, hogy esténként összejövünk egy közös beszélgetésre és esti imára. Itt 

beszéltük meg a másnapi programot is. 

 



Másnap időben keltünk, reggeliztünk, mert a szó szoros értelmében nagy KALAND várt ránk 

Zamárdiban. 

       

Oktatással kezdődött. Kellő komolysággal figyelték a gyerekek az utasításokat, a betartandó 

szabályokat. 

Aztán kezdődhetett az IGAZI KALAND! 

      

Délután jó nagyot fürödtünk a Balatonban. 



Szerdán egésznapos kirándulásra utaztunk Tihanyba. Nem is olyan egyszerű eljutni oda 

szálláshelyünkről. Íme: 

Busszal mentünk Szántódig. Ott felszálltunk a kompra, ami átvitt minket Tihanyba, a 

hajóállomásra. 

    
 

Az állomáson már várt ránk a kisvonat, ami felvitt minket az Apársághoz. Megérkeztünk! 

 

 



Egy kis lépcsőzés és már ott is voltunk. 

 

Először filmet néztünk az apátság történetéről, majd idegenvezetőnk be is muttatta a 

templomot, altemplomot és a kiállítást. 

 



Voltunk az apátságot alapító királyunk, I. András sírjánál, 

 

 

 

és láttuk az alapító okiratot is. 

 

 



Ebédre finom pizzát ettünk. 

 

Utána megnéztük a szomszédos Panoptikumban, hogy néztek ki királyaink életükben. 

 

 

 



Eltelt az idő. Ideje visszaindulni. Ugyanazon az útvonalon mentünk vissza, ahogyan jöttünk – 

csak egy kicsit fáradtabban. 

 

 
 

No, azért annyira nem, hogy ne fért volna bele egy vacsora utáni fürdőzés: 

 

 
 

 



 

Sajnos a naplementét elrontotta az a felhő a háttérben. Nem baj, nagyon jó volt ez a nap (is). 

Csütörtök reggelre a felhők megszaporodtak, így hát délelőtt a táborban maradtun. Nem 

unatkoztunk, mert volt kézműves foglalkozás, társasjáték, beszélgetés. 

Délutánra ismet jó idő lett, így hát ismét útra keltünk. 

Voltunk játszótéren, 

 



majd agy kiadós séta után megnéztük a Bella Zoo park állatait. Barátkoztunk a struccal, 

 

a kutyussal, 

 



lovakkal. 

 

Fényképezkedtünk a tevével is … 

 



…és nem maradt el a fagyizás sem. 

Elérkezett az utolsó nap, a péntek. Elromlott az idő, de maradt még program. 

Egy bolondos, feje tetejére állított házba látogattunk el. Itt senkinek nem volt egyenes a talaj. 

Még a bútorok is a fejünk felett voltak. 

 

Megpróbáltuk visszafordítani a házat – nem sikerült. Sebaj, igy legalább mulatságos volt. 

 



Végül még ebéd előtt tettünk egy siófoki sétát. Betértünk a Sarlós Boldogasszony templomba, 

hogy hálát adjunk a Jóistennek ezért a szép hétért, az élményekért és azért, mert mindenki 

egészséges.  

                                             

A templomot a víztorony tetejéből is láttuk. 

 



 

Megebédeltünk és kimentünk még egyszer a partra. 

 Úgy köszöntünk el egymástól, hogy JÖVŐRE ÚJRA UGYANITT!!! 

 

Köszönjük szépen a Szeretett Tanítvány Alapítványunk hathatós segítségét, aki 100 000Ft-

tal támogatta programjainkat.  

Kérem, ha tehetik, támogassák a továbbiakban is alapítványunkat! 

 

         Brunáry Lajos 



Ahogy az „Érintettek” látták: 

Matyi: 

 "A táborban a legjobb a fürdés volt. Nagyon tetszett a Tihanyi Apátság is, főleg belülről. 

Nagyon szép volt az épület.” 

Kornél: 

„Az volt a legjobb, amikor a vízben játszottunk, meg amikor kidobósoztunk a fiúkkal. A 

közös ebédnél is nagyon jókat beszélgettünk.” 

Tamara: 

„Jók voltak a programok, jó volt a kalandparkban és jó volt, hogy együtt voltam a 

barátaimmal.” 

Mia:  
"Nekem az tetszett, hogy sokat fürödtünk. Sokat kirándultunk és a fordított ház is nagyon jó 

volt. A kalandpark volt a kedvencem." 

Ajni: 
 "Nekem tetszett, hogy fürödtünk a Balatonban. Örültem, hogy elmentünk a kalandparkba." 

Emma: 

„Életem első nyári táborozása, nagyon jól éreztem magam.  Jövőre is szívesen mennék.” 

Móni néni: 

 Nekem a táborban a nyugalom, a szeretet, a közös együttlét tetszett a legjobban. Programok 

közül nehéz választani, mert mindegyik szuper volt, de ha egyet ki kell emelni, akkor a 

tihanyi kirándulást mondanám. Nagyon tetszett az egész nap összeállítása, volt benne minden: 

hajókázás, kisvonatozás, múzeumlátogatás, pizzázás, fagyizás, vásárlási lehetőség. Köszönöm 

a lehetőséget! 

Papp Mihály, Dénes apukája: 
„Szeretném megköszönni a munkájukat, fiam Dénes egy igazi gyerekkori balatoni tábor 

élményével lett gazdagabb így 2020-ban!” 

 


