A 2015-évi VII.tűzoltó tábor beszámolója

Eddig minden évben azzal kezdtem a tábori beszámolómat, hogy nagy érdeklődés
mellett, rekordszámú gyermekkel nyitottuk meg a tábort.
Most ismét azt kell mondanom, hogy tavaly újabb csúcsot döntve 38 gyermeknek
szereztünk kellemes órákat, napokat. Ismét próbáltuk úgy összeállítani a programokat,
hogy a szórakozásokon kívül ismereteket is tudjunk nyújtani a gyerekeknek, és
természetesen tűzoltós ismereteiket is gyarapítsuk, hiszen nem titkolt vágyunk, hogy
ezekből a gyerekekből kerülhetnek majd ki évek múltán egyesületünk versenyzői, aktív
tagjai is!
Nem kis kutató és szervezőmunka után az előző évekhez hasonlóan ismét sikerült
változatos, színvonalas programokat szervezni a 38 gyermeknek. Mivel már a tavalyi a
VII. táborunk volt egyre nehezebb a programok szervezése, mivel mindig arra törekszem,
hogy lehetőleg új helyszínekre kiránduljunk,új élményekkel, ismeretekkel gyarapítsuk a
gyerekeket.
Az öt nap során ismerkedhettek a tűzoltó szertárral, felszereléseinkkel, járműveinkkel. A
gyerekek minden korosztályt képviseltek. Volt ügyes nagycsoportos, de érdeklődő 7.
osztályos gyermek is. Jó volt Őket látni együtt, főleg amikor vigyázni kellett egymásra,
vagy segíteni egymást (kirándulásokon, fürdés alatt, versenyzés közben).
2015. Július 13-án hétfőn 8 órakor zászlófelvonással nyitottuk meg az
VII. tűzoltó napközis táborunkat.
Hétfőn délelőtt a hagyományokhoz hűen ismerkedtünk a szertárral, a gépjárművekkel, a
felszerelésekkel, majd a Katasztrófavédelem 2 munkatársa tartott polgári védelmi
előadást. A filmvetítések után a gyerekek kipróbálhatták az általuk hozott kirakós
játékokat és nagy sikere volt labirintus pályának is. Délután a focipályán a CTIF

szereléssel ismerkedtek a gyerekek. Leegyszerűsített formában rövid kis versenyt is
szerveztünk a gyerekeknek.
Kedden reggel Budapestre indultunk. A Dunán, a Duna Corsoval sétahajókáztunk.
(Nagyon sok kisgyerek először hajókázott a Dunán.)
Innen a Gellérthegyi
Sziklakorházba látogattunk. Utólag nagyon örültem, hogy ez a program is belefért a
költségvetésbe, mert ajánlhatom mindenkinek ezt a nagyon sokak által nem ismert
múzeumot! A kisebb gyerekeket bátorítani kellett, hogy ne féljenek a nagyon érdekes, és
színvonalas kiállításon. (Itt elvileg nem lehetett fényképeket készíteni-ezért van csak pár
darab dugiban készített fotó.)
Szerdán Esztergomba kirándultunk. Délelőtt az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóságra
látogattunk, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az Esztergomi Bazilikában töltött
órák száma kicsit kevésnek bizonyult, mert a kupolába sajnos már nem volt időnk
felmenni. Itt ismét olyan élményekhez juthattak a gyerekek amihez ritkán van
lehetőségük!
Csütörtökön a minden táborból kihagyhatatlan program, a fürdőzés következett. Az
Önkormányzat segítségével kedvező belépőjeggyel egy kellemes napot töltöttünk az
Agárdi Gyógy és Termálfürdőben.
Pénteken a Székesfehérvári Tűzoltóságtól Farkas-Bozsik Gábor tartott egy nagyon
érdekes előadást a gyerekeknek. Az előadás egyetlen hibája az volt, hogy hamar vége
lett, még hallgattuk volna!! A nap folyamán még tűzoltós vetítések, tábor címer tervezés,
tűzoltó zászló készítés, ctif verseny a focipályán-szerepelt a programban. Késő délután a
tábor ünnepélyes bezárása, értékelés, zászlólevonás után a PÁZMÁND ÖTE a Velence
ÖTE -vel közösen körbe autóztatta a gyerekeket a faluban.
A hét folyamán a gyerekek mosolygós arcát látva úgy érzem ismét sikeres volt a tűzoltó
táborunk.
Ahhoz, hogy a tábor ilyen sikeres és színvolas volt, több ember segítségére szükség
volt. Köszönet illeti Füzesiné Tóth Andreát, Lőrinczné Mező Katalint, Nyáriné Dani
Anitát, Hersics Ramónát, Lőrincz Lászlót, Ambrus Sándort, Domak Tibort.
A tábort a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 100.000 Ft-al támogatta. KÖSZÖNJÜK
szépen!!
Köszönjük Füzesi Csabának és Zámbóné Vajda Adriennek a sok zöldséget, gyümölcsöt.
Pázmánd, 2016.03.12.
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