Beszámoló a Kozárdi sporttáborról
A sportban kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó tanulóink, egy 3 napos sporttáborban vehettek
részt Kozárdon.
2018. május 2-án, reggel 800-kor megkezdtük utunkat Hollókő felé. Iskolabusszal mentünk, az
utazás időtartama 1,5 óra volt, 15 jókedvű, vidám gyermekkel és 4 kísérővel.

Hollóköre megérkezve a központi parkolóban a Holló Jankó játszótér bejárata mellett álltunk
meg, ahol lehetőségünk volt tízóraizni és a gyerekek tudtak önfeledten játszani a mesére épült
játszótéren.

Utunkat innen a Vártúra tanösvényen folytattuk, hogy feljussunk a hollókői várba.

A várban nagyokat gyönyörködtünk az alattunk elterülő mátraaljai tájban és a várban lévő
kiállításokban. A büfé melletti épületben egy animációs film mutatta be a vár építésének
1

történetét és lehetőség volt számítógépen is „bebarangolni” a várat. Mikor a várban végeztünk
a Kertek-alja tanösvényen folytattuk utunkat, mely szó szerint a kertek alatt visz pallósoron,
egészen a szabadtéri színpadhoz és a Szent Márton kápolnához.

A szabadtéri színpadnál kicsit megpihentünk, ettünk, majd a gyerekek birtokba vették a
színpadot és rögtönzött előadásoknak lehettünk szemtanúi.

A pihenő után elindultunk felfedezni a csodálatos, száz évvel ezelőtti időket idéző Ófalut, mely
őrzi a hagyományos paraszti életforma emlékeit.

Kora délután az Ófalut elhagyva, visszajutottunk a központi parkolóba és az iskolabusszal
elindultunk Kozárdra, hogy elfoglaljuk szállásunkat a Vadvirág étterem és Panzióban, ahol 3
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db 2-ágyas és 3 db 4-ágyas igényes, saját fürdőszobával, hűtővel, televízióval, és
légkondicionálóval felszerelt szobákba tudtunk megpihenni.

Miután elrendezkedtünk és ettünk, lementünk a panzió melletti játszótérre, ahol a gyerekek
hintáztak, fociztak, tollaslabdáztak, kártyáztak, pihentek.

Vacsoránkat már az étteremben fogyasztottuk el, majd utána egy kora esti sétát tettünk a közeli
erdőben. A sétából visszatérve már senkit nem kellett „ringatni”, mindenki ment fürdeni és
lefeküdni. Másnap, ébredés után az étteremben reggeliztünk, majd a szabadban játszottak,
szórakoztak a gyerekek.
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Ebédünket is az étteremben fogyasztottuk el, utána a gyerekek futóversenyt rendeztek, majd
megkezdtünk előkészülni az esti bográcsozáshoz. Kicsik és nagyok egyaránt nagyon aktívan és
szívesen segédkeztek, élvezve a teendőket.

A szállásunktól nem messze volt lehetőségünk a bográcsozáshoz. Míg készült a vacsora, addig
a gyerekek megnézték a közeli játszóteret egy felnőtt kíséretében, futóversenyeztek vagy éppen
a tűz körül beszélgettek.

A bográcsban tarhonyás húst készítettünk, aminek nagyon nagy sikere volt a gyerekek körében.

Vacsora után visszamentünk a szállásra, mindenki kellőképpen elfáradt, így nem volt probléma,
hogy nyugovóra térjünk.
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Harmadik nap, reggeli után végigjártuk a Geológiai tanösvényt, majd megnéztük a kápolnát.

Visszatérve a szállásra, csapatokra osztottuk a gyerekeket és egy játékos foci meccsel zártuk a
tábort. Majd összepakoltunk, rendeztük a szállást és 1500-kor elindultunk vissza az iskolába tele
felejthetetlen élményekkel.

Budapest, 2018. június 19.
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