Beszámoló a 2016. évi nemzetközi speciális Williams táborról
2016. július 3-án a MWSZT szervezésében, többek által támogatott táborban elkezdődött a móka a
tábornyitóval, amit a csapatépítő játékokkal folytattunk. Másnap megkezdődtek párhuzamosan a
fejlesztések, a kicsik programjai, és a nagyoknak a fészekhagyó foglalkozások is. Idén a szlovák, a cseh
és a lengyel barátaink is eljöhettek hozzánk, a Nemzetközi Visegrádi Alap jóvoltából. (Visegrad Found)
Ha voltál nálunk láttad, hogy nagy örömmel fogadtunk!

A második napon, mint az ezt követő többin is nagyszerű programjaink voltak! A gyerekek és fiatalok
három csoportban vettek részt a táborban. A kicsiknek elsősorban a TSMT és a HRG módszereivel
zajlottak a szárazföldi és vízi fejlesztések. Persze, minden közös programon ott voltak ők is a kísérőikkel
együtt, sőt beálltak a zenés foglalkozásokra is!

A nagyobbak, a gyermekek és fiatal felnőttek, az életkoruknak megfelelő csoportban vettek részt
mindenben. Scholtz Kriszti vezetésével a fészekhagyó csapat külön volt, segítőkkel laktak, ők tartották
rendben a szobáikat, készítették elő a közös nyílt nap állomásait, ők voltak az állomásvezetők, külön
klubot tartottak, eljártak bevásárolni és ők tartották a teaházat is a többieknek. A nyílt napon
élvezhettük az ország bemutatókat is:

A zenei foglalkozásokat mindenki egyaránt kedveli, ez nem függ attól, hogy valaki kicsi, vagy nagy.
Ferge Béla minden korosztály nyelvén zenél . Elővették a különböző népek dalait is, hogy
ismerkedhessünk egymás kultúrájával. Egy csodálatos zenei záróesten bemutathatták, hogy mennyi
mindent tanultak:

Persze a játékos szárazföldi és vízi mozgásfejlesztés most sem maradhatott ki! Ezeket Fischerné P.
Theodóra vezette. Itt a tartásjavítás, erőnlét és egyéb fejlesztéseken volt a hangsúly. Sokan jöhettek
rá, hogy amiről azt hitték nehéz, kiderült, hogy könnyedén meg lehet csinálni. Sőt, esténként, még a
szülőket is jól megmozgatták, akik nagyon hálásak voltak azért, hogy rájuk is gondoltunk.

Új elemként kaptunk egy kis bevezetést az önvédelembe is, amit Pogány Anna és Fürtös Gábor nagyon
jól alakított a résztvevők képességeihez. Nem árt, ha tudunk magunkra vigyázni!

A drámafoglalkozásokon is sok érdekes szituációban vettünk részt és minden korosztály képviselői jól
érezték magukat. Ezt is és az esti társasjátékozást is több lelkes segítőnk tartotta:

Egy felejthetetlen napot töltöttünk a Koloska-völgyben, ahol kirándultunk, piknikeztünk, énekeltünk,
játszottunk sokat és megtekintettük a vadasparkot is. Nagyon jókat tudtunk beszélgetni és közelebb
kerülni azokhoz, akiket még kevésbé ismertünk meg.

Egy kis szabadidő mindenkinek jár!

A tábor zárása, általában kicsit szomorú, ezért mindig vidámmá tesszük. Közös karaokéval, tánccal,
énekkel. Szomorúan állapítjuk meg, hogy milyen gyorsan elszaladt a tábor egy hete és már várjuk is a
következőt!

Köszönjük a szponzorainknak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a gyönyörű és hasznos hetet!
Az MWSzT egész csapata

