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Nagy segítség egy jó tábor

Hliva Erika három év
vel ezelőtt, az interne
ten talált rá a Kama

raerdei Ifjúsági Park terüle
tén szervezett úszótáborra.

– Olyan lehetőséget keres
tem, ahol elfogadják az üdü
lési csekket. Első alkalom
mal, próbaképpen, egy hétre 
írattam be az akkor hétéves 
Marcit, aki olyan jól érezte 
magát, hogy végül három he
tet töltött a bejárós táborban.

– A nyári napközi egyik ho
zadéka az volt, hogy a fiam 
végre rendesen megtanult 
úszni. A másik pedig a sok 
program, hiszen az úszás 
mellett a gyerekek különféle 
sportfoglalkozásokon és sza
badidős tevékenységekben is 
részt vettek.

Barátság született
– Számháborúztunk, lova
goltunk, és jártunk a csille
bérci kalandparkban is – kap

kézműveskedtünk. Dani és 
én voltunk a legfiatalabbak – 
meséli Marci.

idén újra együtt
– Ami kifejezetten megle
pett: nem gondoltam volna, 
hogy a mai tinédzserek tá
boroznak... Azt hittem, ez a 
korosztály ezt már cikinek 
tartja, de 1415 éves lányok 
és fiúk is jelentkeztek a no
mád táborba, akik amellett, 
hogy örömmel vettek részt a 
programokban, a kicsikkel is 
foglalkoztak. 

Marci idén is készül az 
úszótáborba, és édesanyja 
szerint a biciklisbe is szeret
ne elmenni. Mivel hosszú a 
nyár, Erika, a párja és a kis
fiú két nagyobb testvére hét
ről hétre beosztják, ki mikor 
vakációzik a család legifjabb 
tagjával.

Szűcs Anikó

Vélemény

Csaba Eszter

pszichológus

A szülők manapság a tá

borok színes palettájáról 

válogathatnak gyermeke

ik számára. Véleményem 

szerint fontos bevonnunk 

a gyermeket a döntésho

zatalba. Akármennyi idős 

is, adjuk meg neki a lehe

tőséget, hogy beleszól

hasson az őt érintő kér

désekbe – ezzel mi is 

támpontokat kapunk a vá

lasztáshoz, illetve erősít

hetjük benne azt az ér

zést, hogy uralma van az 

élete felett. 

Egyénileg eltérő lehet, 

hogy ki, mennyi ideig sze

retne távol maradni a szü

leitől, vagy, hogy kit 

mennyire kell „rábeszél

ni” a táborozásra. Semmi

képpen nem szabad hi

báztatnunk a gyermeke

ket, ha az első alkalmak

kor bizonytalanok. Ezeket 

a próbálkozásokat köny

nyebbé is tehetjük, példá

ul az óvodás kor végén, a 

kisiskoláskor elején érde

mes rövidebb ideig tartó, 

vagy napközis táborokat 

választani a bátortalanab

baknak. Sokat segíthet az 

is, ha a gyermek a bará

taival megy a táborba és 

nem teljesen ismeretlen 

fiatalokkal. 

csolódik be Marci a beszélge
tésbe. – Az is nagyon klassz, 
hogy így minden nyáron ta
lálkozom a Danival.

– Marci az első táborozás
kor ismerkedett meg a nála 
egy évvel fiatalabb kisfiúval, 
akivel jó barátok lettek, és 
így tavaly már együtt men
tek a bentlakásos nomád ke
rékpáros táborba.

– Egy hétig sátorban alud
tunk: egy focipályán vertünk 
tábort, az volt a bázis. Aztán 
biciklivel bejártuk a vidéket, 
voltunk élményfürdőben, tá
bortüzet raktunk, bogrács
ban főztünk, horgásztunk és 
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A vakáció közeledtével a legtöbb szülőnek komoly 
fejtörést okoz, hogy milyen tartalmas szünidei elfog-
laltságot találjon az iskoláskorú gyermekének...

– Kétgyermekes családanyaként azt tapasztal

tam, hogy a szülőtársaimmal együtt nehezen tud

juk úgy megszervezni a nyári programokat, hogy 

a szünet igazán tartalmasan teljen a gyerekek 

számára – mondja Owolabi Gabriella, úszóedző, 

táborszervező. – Gondosan összeállított program

jaink főleg a mozgásra és a sportra koncentrál

nak. A gyerekek szinte minden idejét lekötjük, fej

lesztjük a vitalitásukat, az ügyességüket, a kom

binációs készségüket. A 6–10 évesek a leglelke

sebbek, mivel ők már elég nagyok ahhoz, hogy a 

szüleik nélkül is szívesen legyenek idegen társa

ságban, Ők tanulnak a leggyorsabban, és ők a leg

fogékonyabbak minden új dolog elsajátítására.M
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társaságra vágyik
A nyolcéves Garda orsi még 

csak a bejárós úszótábort 

próbálta ki az iskolán kívüli 

lehetőségek közül, ez viszont 

annyira „bejött” a kislánynak, 

hogy idén harmadszorra tölt 

el itt két hetet a nyárból.

– orsi egykeként nagyon 

vágyik a társaságra, ezért is 

örültünk ennek a lehetőség-

nek – mondja Kiss Zsuzsa, a 

kislány édesanyja. – reggel 

fél 8-tól délután 5-ig egymást 

érik a programok a táborban. 

A gyerekek naponta kétszer 

úsznak, emellett strandolnak, 

kosárlabdáznak és strandröp-

labdáznak is... 2008-ban, a 

pekingi olimpia évében pedig 

miniolimpiát rendeztek, ahol 

a lányom aranyérmet nyert. 

– Az első nyáron rögtön az 

első napon máris három ba-

rátot szereztem – újságolja a 

gyerkőc. – Nagyon élvezem a 

tábort, mert naponta több 

órát lehetek a vízben...

Ön is ismer egy jó 
és megbízható 

nyári tábort? Írja 
meg nekünk a 1591 Bp., Pf. 
428 vagy az info@blikknok.

hu címre. Jelige: „Nyári 
tábor”.

Marci idén is készül 
a biciklis táborba

Owolabi Gabriella


