Kincskereső tábor csúcslétszámmal

Lakszakállas
Sohasem volt még annyi jelentkező a Kincskereső táborban Lakszakállason, mint az
idén. 113-an vettek részt a környék legattraktívabb táborában. Nem véletlen ez a
népszerűség, hiszen a lakiak nagyon is odafigyelnek a programokra. Igazi
csapatmunka folyik, ahol mindenki maximálisan kiveszi a részét a feladatokból, és
természetesen a tábor sikeréből is. Változatos, ötletes, sokszínű programokat
állítottak össze, amelyre már az év elején készül a táborteam. Ez a fajta tábor
nagyon vonzza a gyerekeket, és minden évben akad egy-két szenzáció is.
Domonkos Zsuzsa koordinátor és a 15 táborfelügyelő Rajkovics Rózsika, Egreczky
Szilvia, Rózsa Éva, Rózsa Barnabás, Barthalos Kristóf, Krnčan Patrícia, Bugár Kitti,
Bartal Klaudia, Lakó Anna, Boka Szabina, Szoboszlay Réka, Szabó Iveta, Győri
Erzsébet, Győri Enikő, Kocsis Rebeka, Krnčan Judit, Krastenics Tibor, Filkó Jessica,
Barthalos Andrea mindent megtett azért, hogy a gyerekek az egész hét folyamán jól
szórakozzanak. Emellett Tóth Bozsaky Beáta, Kocsis Diana, Rajkovics Tímea, Szabó
Iveta, Benedek Erzsébet és Domonkos Tibor kézművesek is kitettek magukért.
Hamisítatlan tábori egyetértésben zajlottak a foglalkozások, amelyek több
helyszínen is folytak. Minden a tábormenetrend szerint működött, mégpedig reggel
zumbával, néptánccal és párnacsatával kezdték a napot, s majd csak ezután jöttek
a különböző foglalkozások, mint a batikolás, emléklapok készítése, szövés-fonás,
fafaragás, nemezelés, körmöcskézés, gipszfigurák készítése, valamint a
pamutállatkák megalkotása. A legkedveltebb foglalkozás a táborban a fafaragás
volt. A táborban nagy közkedveltségnek örvendett a számháború valamint a
vízicsata és a tűzoltó staféta, amely az önkéntes tűzoltóhölgyek felügyelete mellett
zajlott. Emellett számos ügyességi akadályverseny is szerepelt a tábori
foglalkozásmenüben. A további programok között szerepelt a súlyemelés, egy
előadás az elsősegélyről és a helyes kézmosásról, amelyet Filkó Jessica tolmácsolt.
A tábori események pénteken csúcsosodtak ki, amikor is sor került a Lúdas Matyi
zenés játék bemutatására, valamint a Ki Mit Tud? vetélkedő megrendezésére. Az
egész heti étkezésről a helyi NyugiLAK nyugdíjasklub szorgos asszonyai
gondoskodtak, akik 650 darab sajtos kefíres croissant-t, 500 darab kakaós csigát és
ugyancsak 500 darab muffint készítettek a gyerekek legnagyobb örömére. A tábor
végeztével mindenki kellemes élményekkel tért haza, és megegyeztek abban, hogy
jövőre újra találkoznak.
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