Kommunikációs tábor a „Reneszánsz jegyében”
Június 16-20-ig
A tábor helyszíne: Recsktıl 6 km-re található Várbükki Erdészházban volt, csodálatos erdei
környezetben. A táborban 8-14 éves korú gyerekek vettek részt Recskrıl, Parádról és
Mátraderecskérıl. Összesen: 18 fı.
Foglalkozásvezetık: Nemes Marianna (könyvtáros), Bolykiné Szabó Marianna (történelem
tanár), valamint fıiskolás fiatalok: Nemes Katalin és Hideg Viktor.
Az idei táborunk a Reneszánsz Év alkalmából a reneszánsz jegyében zajlott. A gyerekek játékos
formában ismerkedhetnek meg Mátyás király korával.
Délelıtt a kiscsoportos foglalkozások keretében felidéztük Mátyás király korát a könyvek,
versek, mondák a zene segítségével és sok-sok játékkal. Kartondobozból várat építettünk, kifestettük
és visszautazunk az idıben. Egy délelıtt a reneszánsz zenérıl – Szabó Kata énekszakos tanárnı
tartott elıadást. Mivel a táborunk erdei környezetben volt sokat túráztunk: felkerestük a hajdani
Oroszlánvárat is, a természet tiszteletérıl Hlavács Zsolt erdész tartott elıadást a gyerekeknek.
Délutáni programok: a kézmőves mőhelyben a gyerekek fejleszthették kézügyességüket,
kreativitásukat: dísztárgyakat és képeket készítettünk dekupázs technikával és festéssel, gipszalapú
álarcokat készítettünk. A kézmővesmőhely vendége volt két alkalommal Veres László fafaragó
mester Mátraderecskérıl, a gyerekekkel egyszerő motívumokból nagyon szép fali képeket faragtak.
Esti programok: tábortőz, szalonnasütés, játék, éneklés, történetek mesélése, nagy sikere volt
a tüzes ördögbotos bemutatónak, melyet egri fiatalok mutattak be.
Kedden egész napos kirándulás volt Budapestre. Délelıtt a Hadtörténeti Múzeumban a „Kard és
koszorú” - Ezer év katonai jelképeibıl - címő kiállítást tekintettük meg Németh Csaba tárlatvezetı
segítségével. A kiállított tárgyak segítségével megismerhettük a Magyarországon és a magyarság által
használt katonai jelképeket, jelképrendszereket és azok változásait a honfoglaláskortól egészen napjainkig. Délután séta az állatkertben és a Városligetben.
A tábornak sikere volt a gyerekek nagyon jól érezték magukat, a szülık pozitív visszajelzései is ezt
igazolták.
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik különbözı formában és mértékben
hozzájárultak a táborozás sikeréhez:
Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítvány Budapest támogatása - pályázat útján.
Akvarell Festéküzlet, Recsk; Bódi Pékség Recsk; Crystal Institute Kft. Eger; Mátra-Axis Bt. Recsk;
„PILLE” Bútorüzlet és Lakberendezés, Recsk
és a kifogástalan vendéglátásért a Várbükki erdészház dolgozóinak.
Nemes Marianna

