Tatai sporttábor
2019. július 19-22. öt csodálatos napot tölthettünk el, a HMGYK és TEGYESZ
gyermekotthonaiból érkező és nevelőszülőknél nevelkedő gyermekekkel, a Tatai
sporttáborban.
A festői szépségű Tatai öregtó és a Tatai vár csak pár száz méterre helyezkedett el a
táborhelyünktől, ezért gyakran szerveztünk oda programot.
Mivel az időjárás nekünk kedvezett, délutánonként sok külsős szabadidős tevékenységet,
kirándulást szerveztünk a nevelők közreműködésével a gyerekek számára.
A négy kerékkel való közlekedés komplikációt okozott,- mivel nem volt távolsági busz- ezért
gyalogosan fedeztük fel a tábor környékét.
Mindennap zenés ébresztőt kaptunk, s a reggeli után öt perces bemelegítő gyakorlatok
következtek, az ott lévő fiatal gyakornokok vezetésével. Reggeli után szabadon választható
sport tevékenységből válogathattak a gyerekek. Ilyen volt például a pingpong, tollaslabda,
sorverseny, foci. A tábor területi nagysága lehetővé tette a gyerekeknek a szabad mozgást.
Ebéd után többnyire külsős szabadidős tevékenységeket szerveztünk. A hűsítő víz
kompenzálta a 40 fokos aszfalton lévő focizás fáradalmait. Szinte minden délután
meglátogattuk a Tatai öregtavat.
A tó szabad stranddal is rendelkezik, ahol a gyerekek gond nélkül, szívesen úszkáltak. A
tavon kajakozási, csónakozási lehetőség is van, amit többen is igénybe vettek. A strand
környékén több fitness park is található, ahol szintén rengeteg időt töltöttünk. A tó mellett
lévő büfékben, éttermekben finom ételeket, fagyit lehetett kapni, ami nagyon jól esett a
hőségben.
Híres látnivaló még a tatai vár, ami csupán fél órás séta a tábortól. Innen csodálatos panoráma
nyílik a városra és a tóra. A táborral szemben, a tó másik oldalán található a kálvária domb, a
kápolna és- az éjszaka gyönyörűen kivilágított- kilátó torony. Érdemes venni a fáradtságot és
megmászni a sziklába épített lépcsőket, mert fantasztikus élményben lesz része az embernek.
Kerékpárral, illetve gyalogosan is körbe lehet sétálni a tavat, az erdőben lévő gyalog
ösvényen.
Gyorsan elrepült ez az öt nap, s úgy gondolom, mindenki sokat fog meríteni az itt szerzett
élményekből, tapasztalatokból. Új barátságok alakultak, s elmélyültek a régiek.
Köszönet a szervezőknek, nevelőknek, résztvevőknek, hogy ismét egy eseménydús,
emlékezetes, csodálatos környezetben lehettünk.
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