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Vándortábori konferencia az Eiffel Rendezvényházban 

Iskolánk 2018 nyara óta minden évben szervez kerékpáros vándortábort kis hazánk különböző 

részeire, így mondhatni törzsvendégek voltunk a 2023.január 27-én megtartott vándortábori 

konferencián. Az Aktív Magyarország által szervezett eseménynek méltó helyszínt adott a 

Magyar Állami Operaház Eiffel Rendezvényháza Budapesten, a Kőbányai út 30.szám alatt. 

Nyugati színvonalon átalakított épületek, igényes belső terek várták a meghívottakat. 

550 résztvevő volt jelen az ország minden pontjáról, akik a 2022.évben gyalogos-, vízi-, 

kerékpáros-, vagy zarándoktábort szerveztek. 

Révész Máriusz államtitkár úr bevezető előadásában nagyon érdekes – statisztikai adatokkal 

alátámasztott – megállapításokat tett  a magyar lakosság mozgásszegény életmódjával 

kapcsolatban. 

A felmérések szerint a magyar felnőtt lakosság 59%-a semmilyen egészségmegőrző mozgást 

sem végez. Szlovákiában ez az arány 25%, Szlovéniában 24%. A skandináv államokban 10-

14% közötti ez a mutató. 

A magyar 30-35 éves korosztály 35-40%-a  még mindig a „mamahotelekben” él, várja, hogy 

a mama behozza a reggeli kakaót… 

Az önállóságra nevelés fontosságának hangsúlyozására két példa hangzott el az állatvilágból: 

➢ a gólyafióka , ha nem akar repülni tanulni, akkor a szülők kidobják a fészekből, hogy 

mire indulni kell Afrikába megerősödjön és röpképes legyen; 

➢ a pillangónak több óra kell ahhoz, hogy a bábjából ki tudjon bújni. Állatvédők segíteni 

akartak és egy szikével felvágták a báb oldalát, hogy segítsenek neki. Kiderült, hogy – 

bár jót akartak- ezzel tettek kárt, mert így a pillangó szárnyaiba nem jutottak el azok a 

testnedvek, amelyek alapvető fontosságúak a repülési képességekhez és ezek a nedvek 

a kibújáshoz szükséges erőfeszítésekkel jutnak csak el a szárnyakba… 

 

Néhány további érdekesség: 

• Hollandiában és Dániában kínos 5 km alatt autóba ülni; 

• Angliában reggel 7 és 9 óra között lezárják az iskolák környéki utcákat, hogy a szülők 

az autóikkal ne az iskola kapujáig vigyék csemetéiket, inkább sétáljanak velük a suli 

bejáratáig; 

• Sepsiszentgyörgyön sikeresen zajlik a LÁBBUSZ program. A város különböző 

pontjain gyülekező gyerekek felnőtt önkéntesek kíséretében gyalog mennek az 

iskolába. Minden ilyen eseményen való részvételért pontokat kapnak, mely bizonyos 

ponthatárok elérése esetén különböző  ajándékra válthatják be. A kivetített 

fényképeken 40-50 diák gyülekezett ezeken a pontokon! 

 

Nagyon sikeres volt a székelyföldi útvonalfelelősök tájékoztatója a tavaly először elindított 

székelyföldi kerékpáros táboraikkal kapcsolatban. Igazi székely humorral előadott 

beszámolóikból itt most csak egyet idézek: „Nem kell gyorsabb lenni a medvénél, csak a 

bringás csapat utolsó tagjánál!” (Egyébként egyik turnusukban sem találkoztak medvével…) 

 

Ez itt a reklám helye: 
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2023.augusztus 9-15 között (7nap 6 éjszakás) kerékpáros vándortábort szervezek a Vértes 

és a Velencei-tó környékére. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség biztosítja a 

testméretnek megfelelő kerékpárokat, sisakokat és kerékpáros táskákat. Stabilan kerékpározni 

tudó tanulók jelentkezését várom, bővebb információ a 30/2669547-es mobilszámon. 

  

        Varga László testnevelő tanár 

 
Egy futurisztikus Bogányi zongora a hallban. 
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A reggeli gyülekezőnél még szinte üresek az asztalok…. 

 

 
Mindenkire gondoltak a szervezők! 


