
Nyári tábor Bogácson

Az elmúlt  tanévben  ismét  táborozni  hívtuk  a  vállalkozó  kedvű  gyerekeket  hazánk  egyik 
igazán szép  tájára,  Matyó-földre.  Július  7.  és  11.  között  Bogácson töltött  el  felejthetetlen 
napokat 19 gyermek és 3 kísérőjük.
Hétfő  reggel  szűnni  nem  akaró  eső  kísért  bennünket  egészen  első  megállónkig, 
Mezőkövesdig.
Kíváncsian  jártuk végig  a  Hadas-városrész  házait:  a  mézeskalács  készítő  műhelyt,  ahol  a 
gyerekek  szakember  irányításával  dolgozhattak,  a  játszóházban  kipróbálhattuk  a 
rongybabakészítést, a szőnyegszövést,  de betekintést kaptunk a fazekas és az üvegcsiszoló 
munkájába is.
A délutáni  órákban  elfoglaltuk  szállásunkat  Bogácson,  majd  a  berendezkedés  után  sétára 
indultunk a  faluban.  Sajnos  az esti  szabadtéri  programunkat  keresztülhúzta a  vihar,  így a 
társalgóban játékkal, beszélgetéssel töltöttük el az időt.
A következő napok időjárása kárpótolt bennünket az első nap kellemetlenségei miatt és időnk 
nagy részét a szabadban tölthettük el ragyogó napsütésben. 
Lássuk csak milyen programokkal!
Megnéztük a falu nevezetességeit:  a templomot,  a Babakiállítást,  a Lepkemúzeumot,  de a 
gyerekek legjobban a strandolást várták. Egész délutánokat fürödhettek, játszhattak kedvükre.
Emlékezetes marad számunkra a kedd esti „Bátorság próba” is, melyet egy erdei ösvényen 
susogó fák között elemlámpák fényénél teljesítettünk, egymás kezét fogva, hangosan sikítva, 
ha valaki megijesztett bennünket, de mindenki eljutott a célig. 
Több kilométert gyalogoltunk azért,  hogy egy ritka természeti jelenséget, a Kaptárköveket 
megfigyelhessük.
Érdekes mozzanata volt  a tábornak az íjász bemutató,  melynek során az érdeklődők ki  is 
próbálták az íj használatát.
Látogatást  tettünk Cserépfaluban a Boldizsár Lovastanyán, ahol lehetőség nyílt  arra,  hogy 
szakember  irányításával  ismerkedjenek  meg  a  gyerekek  a  lovaglás  első  lépéseivel. 
Vendéglátónk,  Boldizsár  Anikó  finom  ebéddel  (babgulyással  és  palacsintával)  várta  kis 
csapatunkat. A faluba az utat oda és vissza lovas kocsival tettük meg. 
Csütörtök este tábortűzzel, nyársalással búcsúztunk a tábori élettől. A tábor tulajdonosának, 
Csetneki Laci bácsinak a jóvoltából (ő ajánlotta fel a tortát és az ajándékot) köszöntöttük a 11. 
születésnapját ünneplő Fekete Martint.
Hazafelé  még várt  meglepetés a  gyerekekre.  A noszvaji  barlanglakások és a De la  Motte 
kastély nem mindennapi látványosságként szolgáltak számunkra.
Noszvaji sétánk a Gazdaházban ért véget, ahol nemcsak a régmúlt építészeti és tárgyi emlékeit 
tekinthettük meg, hanem a kemencében frissen sütött kalácsot is megkóstolhattuk.
Köszönettel  tartozunk  Pély  Község  Képviselőtestületének  a  tábor  szervezéséhez  nyújtott 
anyagi  támogatásért,  valamint  a  Szülőknek,  hogy  gyermekük  részére  a  táborban  való 
részvételt biztosították. 
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