
PROGRAMJAINK 
2023.07.24 2023.07.25 2023.07.26 2023.07.27 2023.07.28 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

  
Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli 
Áhítat Áhítat Áhítat  Áhítat  

Miénk a vár! -érkezés, a 
szállás elfoglalása  KUL-TÚRA   

 
„Én táncolnék Veled”-  

tánc, társastánc    
         

Nem esett messze az alma a 
fájától!? 

 
Ismerkedés, interaktív játék 

Történelmi Park játékos 
városnézés, 

iskolatörténet, 
történelmi és ügyességi 

vetélkedő  

„Kincs, ami nincs! Vagy 
van?”- Kincskeresés a 

parkban - játékos délelőtt 

 Kirándulás Kaszóba - 
Lombkorona tanösvény, 

Baláta-tó 
         

Ebéd     Ebéd   

 
Ebéd Ebéd   Ebéd 

Keresem a "familiámat" - 
őseim nyomában a suliban 

  
„Bezzeg az én időmben…” 

Zis-tó játék, vacsora   

 
 

„Apád, Anyád ide jöjjön!” 
táborzáró 

Kézműves foglalkozás 

„Egy kis mozgás 
senkinek sem árt…”-
sportverseny/uszoda   

 

Kirándulás két keréken -
biciklitúra Gyékényesre, 

Kotró 
   

 
    

  
  

 
  

Szabadprogram       
Vacsora Vacsora Vacsora a szabadban Vacsora   

Sport, szabadidő/ filmvetítés 
Sport, szabadidő/ 

filmvetítés 
Sport, szabadidő/ 

filmvetítés 
Sport, szabadidő/ 

filmvetítés   

 Csodáljuk a csillagos eget! 
   



 
Kedves Öregdiákok! 
 
Fiatal Szülőként, Nagyszülőként szólítjuk meg Önöket. 
A visszajelzések iskolájuk felé mindannyiszor arról szólnak, hogy hálásak az itt töltött évekért, 
szép emlékek kötik Önöket az iskolához, a parkhoz, az egykori tanárokhoz, a szellemiséghez. 
 
Arra gondolunk, talán szívesen megmutatnák mindezt gyermekeiknek. Lássák ők is, hol tanult 
apa vagy anya, a nagyszülők valamelyike. Az egyszeri Csurgóra látogatás azonban nem biztos, 
hogy visszaadja az akkori feelinget. Különben pedig az idők változnak, új generációk, új iskola... 
 
Mégis, talán összehozható múlt és jelen! 
Nyáron sok szülő dolgozik, jól jöhet egy biztos hátterű, emlékidéző helyszín, odaadó 
pedagógusok, tartalmas programok nyári táborban való részvételre. 
 
Szóval Kedves Csokonais Szülők!  
Az ajánlatunk: egy hetes nyári tábort szervezünk az ország bármely pontjáról érkező 
gyermekeknek   12-15 éves kor között, akik szeretnék megismerni felmenőik egykori iskoláját, és 
emellett egy feledhetetlen csurgói táborozáson is részt vennének. 
Új helyszín, új élmények, új baráti kapcsolatok lehetősége! Védett környezet, élménydús nyár. 



 
 
 
 
 
 
 
 

(H)Őseim nyomában! 
 

Újgenerációs nyári tábor Csurgón - elsősorban, de nem 
kizárólagosan Öregdiák fiókáknak (12-15 éves korig) 

 
2023. július 24-28. 
8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Tel.: 82-471-108 

 
5 nap, 4 éjszaka - napi ötszöri étkezés - tartalmas programok - 
csodás környezet - életre szóló emlékek 

 
A program díja 60.000 Ft/fő 
 

    Jelentkezni a google űrlap kitöltésével lehet. 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0927BNtWq6qiRSf-
6N-
Gn6psG8p7JLD1rhrMZQNXGtO7wXw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr
=0 
 

 
      Szeretettel várunk Csurgóra! 
 
 
 


