
Harmadik abaligeti sátortábor 

 

2021 nyarán a közel 60 éves múltra visszatekintő nomád sátortáborunk helyszíne ismét a 

festői szépségű Abaliget és Orfű határában fekvő tisztás, a Bikarét volt. 

A világjárvány meghiúsította az előző évi (2020) terveinket, elmaradt a majális és a tábor is, 

de az elmúlt nyáron iskolánk jelenlegi és nemrég elballagott tanulóiból közel 60 gyermek érezte 

jól magát a tartalmas programokat kínáló két hétben. A Gesztenyefasori Szent Márton Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lelkes pedagógusai változatos kulturális programokat, 

sportvetélkedőket és szabadidős foglalkozásokat szerveztek a cserkész alapokon nyugvó 

táborban. A Magyar Falu Program pályázatán nyert összegből újonnan vásárolt matracokon 

aludtunk, új asztaloknál és padokon étkeztünk, valamint más forrásból új eszközök kerültek a 

konyhai felszerelések közé. 

Az első héten daltanulás, Mister és Miss Tábor vetélkedő, körjátékok, esti bátorságpróba, 

éjszakai akadályverseny és számháború szerepelt a programok között. Pécsre utaztunk, ahol 

megtekintettük az ókeresztény sírkamrákat, a Dzsámit, valamint a Zsolnay negyedben az 

interaktív kiállítást. A játékos tanulás minden gyereknek érdekesnek bizonyult. Bejártuk az 

Abaligeti-barlangot és a közelben lévő Denevér tanösvényt, amelyekről sok hasznos 

információval és a természetre való rácsodálkozással tértünk vissza. Keresztény szellemű 

ügyességi versenyeken, egyéni, páros és csapatversenyeken (teke, röplabda, foci, sakk) mérték 

össze tudásukat és rátermettségüket a vállalkozó szellemű nebulók, melyek eredményét 

többnyire az egyik esti zászlólevonásnál tudták meg. Népszerű programnak bizonyult - a lányok 

és a fiúk körében egyaránt - a kézműves foglalkozás is. Szívesen készítettek különböző 

technikával fonálból karkötőket, színes papírokból képeslapokat, amelyeket postai úton el is 

küldtünk az itthoni családtagoknak. A vasárnap esti tábori mise új tapasztalatokkal és 

élményekkel gazdagított bennünket. 

A vasárnapi látogatás után a második hét ismét buszos kirándulással kezdődött a Kaposvár 

környéki Patcára. A forró júliusi nap minden korosztály számára érdekes és izgalmas 

programokkal telt el a Katica tanyán. Hosszú sétával jutottunk be Orfűre a malmokhoz, ahol 

egy különös képzeletbeli időutazáson vettünk részt idegenvezető segítségével, majd a 

Kemencés Udvarban a tájház felfedezése után igen finom langallóval laktunk jól. Szerencsére 

a zápor csak akkor érkezett meg, mire mindenki visszaért a tábor területére. Másnap a gunarasi 

gyógyfürdőbe látogattunk. A lánykori nevén ÖHV, azaz Tábori Exatlon ügyességi verseny 



következett az Ifjúsági nap után, majd a hagyományos számkereső játékra került sor a 

búcsútábortűz napján. Kihirdettük az „aranyseprű” tisztasági verseny győzteseit, az elsőként 

táborozó gyermekek kis ajándékot kaptak, majd takarodó idején a táboroztató tanárok A nap 

nyugodni tér című dallal búcsúztak el a táborlakóktól. 

Ezúton is köszönetet mondunk minden támogatónknak, akik nélkül a táboraink nem 

valósulnának meg. 

A Lajoskomáromi Szabadidő Egyesület vezetősége 

 


