
11SZÍNES MINDENNAPOK Csíki Hírlap  2018. június 14., csütörtök

Civil szervezetek, cégek 

szerveznek manap-

ság táborokat, kevés 

az olyan táborozási 

lehetőség, amit intéz-

mények ajánlanak. 

Választék van, korlátot 

a szülők anyagi lehe-

tőségei jelenthetnek, 

hisz a táborok többsége 

nem olcsó. És hogy mit 

szeretnek leginkább 

a gyerekek? Az egyik 

tapasztalt táborvezető 

szerint a nehéz iskolai 

év után egyszerűen ki 

akarnak kapcsolódni.

Kezdődik a szünidő, és a 
családi nyaralások terve-
zése mellett sok család-

ban a táborozási lehetőségek 
keresése is napirenden van. Az 
iskolákba sok információ el-
jut a táborokról, szórólapokat 
visznek be a táborok szervezői, 
de a Facebookon, illetve újab-
ban a Táborok.ro weboldalon is 
számos lehetőségről lehet tá-
jékozódni. Sok az élményeket, 
kalandokat ígérő, erdei iskola 
típusú táborozási lehetőség, de 
tematikus táborokat, például ke-
rékpáros, kézműves táborokat is 
szerveznek. Gyakori a szórako-
zási és tanulási lehetőség össze-
kapcsolása, vannak különböző 
zenei vagy nyelvtáborok. A cser-
készszövetségek is rendszere-
sen táboroztatják a gyerekeket.

Marosfőn táboroztatnak

Elsősorban civil szervezetek 
szerveznek táborokat, a koráb-
bi pionírtáborok intézményrend-
szerének felbomlásával már 
kevés az olyan tábor, amit intéz-
mények működtetnek. A Hargita 
Megyei Sport és Ifjúsági Igazga-
tóság, amely a korábbi táborigaz-
gatóság feladatainak egy részét 
is átvette, Marosfőn az ügyke-
zelésükbe tartozó Nagyhagymás 
villában szervez rendszeresen 
táborokat. Ambrus Ágnes, az in-
tézmény munkatársa elmond-
ta, nyáron kisiskolásoknak és 
felső tagozatos általános isko-
lásoknak szerveznek román 
nyelvtábort, továbbá nehéz szoci-
ális helyzetben élő gyermekeket 
és sérült fiatalokat táboroztat-

nak. Ugyanakkor középiskolá-
soknak túlélőtábort szerveznek. 
A táboraikat az iskolákban és 
a közösségi oldalakon hirdetik, 
a román nyelvtábor pedig nagy 
népszerűségnek örvend, a tavalyi 
sikeres tábor után az ideire egy 
hét alatt beteltek a helyek. A ne-
héz anyagi helyzetben élő, továb-
bá a sérült gyermekek számára 
tengerparti nyaralást is szervez-
nek a konstancai testvérintézmé-
nyük által működtetett táborokba 
– tudtuk még meg.

A homoródfürdői Hatos Villa

A Hargita megyei önkor-
mányzat tulajdonában lévő,  
a Hargita Hegység Közösségi 
Fejlesztési Társulás által mű-
ködtetett homoródfürdői Hatos 

Villában is rendszeresen szer-
veznek táborokat. A megyei 
önkormányzatnál pályázni is le-
hetett táborok lebonyolítására, a 
sajtószolgálat közleménye sze-
rint sikeresen pályázott például 
a csicsói Kájoni Tanoda Egyesü-
let, amely a helybéli Kájoni János 

Általános Iskola harmadik-ne-
gyedik osztályos diákjai számá-
ra szervez ott június 18-20. között 
erdei iskolát.

Szórakozni szeretnek a gyerekek

A térségben az egyik olyan ci-
vil szervezet, amely már régóta 
foglalkozik táborszervezéssel, a 
csíkszeredai Riehen Egyesület. 
A Pottyandi Erdei Iskola Vendég-
házban rendszeresen fogadnak 
gyermekcsoportokat. Idén nyá-
ron három tábort szerveznek, két 
erdei-iskolajellegű tábort, kisis-
kolásoknak és felső tagozatosok-
nak, továbbá történelmi tábort 
– tudtuk meg Borbáth László-
tól, a szervezet illetékesétől. El-
mondta, az erdei iskola táboruk 
annyira népszerű és olyan rég 
zajlik már rendszeresen, hogy 
szinte nem is kell toborozni rá, 
a többi rendezvényüket pedig is-
kolákban szórólapokkal és a he-
lyi sajtóban szokták meghirdetni. 
Borbáth László tapasztalata sze-
rint a táborokban a gyermekek 
kikapcsolódni akarnak, nem re-
ális elvárás szerinte a táborve-
zetők részéről, hogy egy nehéz 
iskolai év után tanuljanak a gyer-
mekek, akkor is, ha játékos for-
mában megy ez a tanulás. Volt 
náluk román tábor is, de az ilyen 
jellegű lehetőségeket inkább a 
szülők kedvelik, a gyermekek 
jobban szeretik, ha szórakozni 
lehet – osztotta meg a tapasztala-
tát Borbáth László.

R. KISS EDIT

Sok tábor közül választhatnak a szülők

Kikapcsolódási lehetőség a vakációra

A pénztárca szab határt

A táborok ára függ attól, hogy bentlakásos vagy napközis táborról 
van-e szó, továbbá a foglalkozások jellegétől is, egy egyhetes tábor 
azonban mindenképpen több száz lejbe kerül. Van napközis tábor, 
amelyet 340 lejért hirdettek, a térségben van egyhetes, erdei iskolás 
tábor, ami négyszáz lejbe kerül, de láttunk tőlünk nem messze zajló 
táborokra 600-700 lejes ajánlatokat is. Az intézmények által szerve-
zett táborok valamivel olcsóbbak: az ifjúsági igazgatóság esetében 
például a szaktárca szabja meg, hogy naponta 75-80 lejért lehet tá-
boroztatni, így náluk egy ötnapos tábor háromszáz lejbe kerül.

Változatos tevékenység. Íjászatot próbálnak ki a gyerekek egy történelmi táborban
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Több túralehetőség közül is vá-
logathatnak a hegyi barangolások 
kedvelői a következő időszakban.

A csíkszeredai Gentiana Ter-
mészetjáró Egyesület júni-
us 17-én a Gyergyói-havasokba 
szervez túrát. Útvonal: Marosfő – 
Feketerez teteje – Maros forrása 
– Meszes-patak völgye – Marosfő. 
Indulás Csíkszeredából a va-
sárnap reggel 7.28 órakor indu-
ló személyvonattal Marosfőig. A 
túrára minden érdeklődőt szíve-
sen várnak, kérik az előzetes be-
jelentkezést szombaton 21 óráig 
a 0745-107618-as telefonszámon.

A Gentiana Természetjáró Egye-
sület idén júliusban szervezi meg 
a Kárpát Vándortúra folytatását. A 
Keleti-Kárpátok északi felében zaj-
ló túrára beiratkozni és egyéb tájé-

koztatást kérni július 1-ig lehet a 
0745-107618-as telefonszámon.

A CsEKE kínálata

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát 
Egyesület (CsEKE) június 16-án 
gyalogtúrát szervez a Iezer hegy-
ségbe. Az útvonal: Csíkszereda 
– Câmpulung – Voina menedék-
ház. A Voina menedékháztól gya-
log mennek fel a résztvevők a 
Iezer-tóig, ami közel 1200 méte-
res szintkülönbség. A lefele veze-
tő útvonal majd a helyszínen dől 
el, az időjárási viszonyoknak meg-
felelően. Indulás szombat reggel 5 
órakor, a Penny áruház parkoló-
jából. Magashegyi, valamint eső-
védő ruházat szükséges, igény 
szerint túrabot is. Vízvételi lehe-

tőség a túra alatt mindenütt lehet-
séges. Bővebb információt kérni és 
jelentkezni Tőke Dénesnél lehet a 
0752-568855-ös telefonszámon.

A CsEKE június 30. július 5-e kö-
zött személygépkocsis túrát szer-
vez az erdélyi Szigethegységbe. Az 
Aranyos völgye, Pádis, Csoda-vár, 
Galbina kőköze és még sok más 
látnivaló szerepel a hétnapos túra 
tervében. Személyautókkal mint-
egy 800 km a táv, gyalogosan na-
ponta 10-15 km-t tesznek meg a 
résztvevők, az autós kirándulást 
hátizsákos természetjáró túrák-
kal váltják. Szállás sátorban, ese-
teként panziókban. Indulás június 
30-án reggel 6 órakor. Jelentkezni 
legkésőbb június 28-ig lehet. Túra-
vezető Buzás Márton, telefonszá-
ma: 0744-371743. (R. K. E.)

Nyári, hétvégi túraajánlatok

Magashegyi kirándulás. Minden érdeklődőt várnak a szervezők
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