„Irány a Balaton!”
Tábori beszámoló

Hétfő
2022. július 11 - én autóbuszokra szálltunk, hogy birtokba vegyük a
balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központot. Szobáink elfoglalása után
megebédeltünk, majd a tábornyitó következett. Ezután kezdetét vette a
csapatalakító ceremónia, ahol a táborozók négy csapatba (piros, sárga, kék, zöld)
kerültek sorsolás alapján. Külön csapatot képeztek Bóta Marianna tanárnő
vezetésével a sportképzés táborozói, a világoskékek, akik sportos programjaikon
kívül a mi „kisgimis” programjaink lebonyolítását is segítették. Első utunk - már
a szép színes jelölő kendőinkben - természetesen a strandra vezetett. Vacsora
után a csapatok elvonultak és az újdonsült csapattagok ismerkedő,
közösségépítő játékokat játszottak. Az estét egy belga körtánc megtanulásával
zártuk Kévés Fanni tanárnő és néhány lelkes diákunk vezetésével. A tánc végén
közösen köszöntöttük két szülinaposunkat Zsilvölgyi Regőt és Kovács Kristófot.
Tíz órakor villanyt oltottunk.

Kedd
7 órakor Bedécs Szilvia tanárnő szobáról szobára járva Halász Judit, Napsugár
című dalával próbált több kevesebb sikerrel mosolyt csalni ébredező arcunkra.
15 perc múlva, már a sportpályán roptuk a reggeli tornát helyettesítő „táncimáncit” Kévés Fanni tanárnő táncoslábú csapatával. Reggeli után a strandra
mentünk, hisz a tábor legjobban várt programja ez volt. Ebéd után a sárga és kék
csapatok Barnáné Fekete Mónika, Dr. Szabó Zsuzsanna, Osztafin - Kis Sarolta
tanárnők vezetésével és egy csapatkísérővel vonatra ültek és Alsóörsről egy
csodálatos, 6,5 km-es panorámaúton visszagyalogoltak a táborba. Soltész Dávid
tanár úr vezetésével addig a pirosak és a zöldek egy Vízi Exatlonon vettek részt.
Ezzel kezdetét vette a színes csapataink egész héten át tartó vetélkedése.
Vacsora után egy sportvetélkedőn mérhettük össze erőnket Bedécs Szilvia
tanárnő vezetésével. A feladatok összeállításában és lebonyolításában a
sportképzős diákok segítettek. Az estét szülinaposunk, Vas Laura köszöntésével
zártuk. Ma kezdetét vették a fakultatív programok. Jelentkezni lehetett
önszerveződő csapatokkal focizni, röplabdázni, egyénileg pingpongozni,

sakkozni. Prázmári Éva és Bedécs Szilvia tanárnő segítségével a karkötőfonás és
kendőfestés rejtelmeivel ismerkedhettek a gyerekek.

Szerda
Az immár szokásos „napsugaras” ébresztő, reggeli tánci-mánci és reggeli után,
magunkhoz vettük úti csomagunkat és 10 órakor hajóra szálltunk. Másfél órás
hajóút után megérkeztünk Tihanyba, ahol városnéző kisvonatra ültünk és
elzötyögtünk a Levendula Ház Látogató központba, ahol a Balatoni – felvidéki
Nemzeti Park két túravezetője várt ránk. Amíg a sárga és zöld csapatok vezetett
túrán ismerkedtek a Tihanyi - félsziget geológiai múltjával, az énekes és manna
kabócákkal, a focipályát belakó ürgékkel és egy gejzírkúpon üldögélve csodálták
a tájat, addig a pirosak és kékek a Levendula Ház kiállítását dolgozták fel egy totó
segítségével, megnéztek egy gyönyörű filmet a levendula történetéről és
emlékbe hűtőmágnest készítettek. Másfél óra elteltével cseréltek a csapatok,
majd felsétáltunk az apátsághoz, és egy órás szabadprogram után újra hajóra
szálltunk. Tartalmas és fárasztó napunk után jólesett a vacsora. Este már csak
fakultatív programok voltak. A karkötőfonás és kendőfestés mellett előkerültek
a színes papírok, Kévés Fanni és Feketéné Kovács Ildikó tanárnőkkel
origamiztunk, ceruzatartót készítettünk. Előkerültek a gyöngyök,
megismerkedtünk a makramé alapcsomókkal, melyekkel újabb szebbnél szebb
karkötők és kulcstartók készültek. Nagy sikere volt a zseníliadrótoknak. A
gyerekek fantáziája végtelen, így az alkotások száma is a végtelenhez közelített a
tábor végére. Folytatódtak a fakultatív meccsek, majd a belga körtáncot
gyakorolták a fáradhatatlanok. Ma is volt szülinaposunk, Juhász Bálint, akinek
már egész gyakorlottan énekeltük a „boldog, boldog, boldog születésnapot”. A
10 órai takarodó kivitelezése már elég komoly feladatot jelentett a tanári csapat
számára.

Csütörtök
7 órakor a szokásos zenés ébresztővel és tánci-máncival indult a nap, bár a
megfáradt táborozók arcára egyre nehezebb volt korán reggel mosolyt csalni. A
mai napunk végül is a keddi program fordítottja volt. A zöldek és pirosak túráztak,
a sárgák és zöldek Vízi Exatlonoztak. Vacsora után szín-kidobót játszottunk.
Sorsolás után a csapatok egy-egy pályán csapatkidobót játszottak, majd a vesztes
a vesztessel, a győztes a győztessel játszott. Óriási küzdelmek után a csapatok
megszerezték második eredményüket a színek vetélkedőjében. Pihenésként

jólesett a finom, behűtött dinnye. Utána folytatódtak a kézműves és sportos
fakultatív programok. A tánc mostanra napi rutin lett a nehézkes takarodóval
együtt.

Péntek
Borús felhők kúsztak az égre, ezzel elszálltak strandolási terveink is, de a program
gyors átszervezésével a strand melletti óriási parkban lejátszottuk a Színek
Háborúját. Ez egy számháború volt, ahol minden szín az egyik színt támadva a
másiktól menekült, végül az a csapat győzött, aki több embert ki tudott számolni.
Annak ellenére, hogy olykor csöpögött az eső, remek hangulatban zajlott a
küzdelem újabb pontokat szerezve a színek vetélkedőjében. Bizakodva
fürkésztük az eget, hogy ebéd után egy közös strandolással zárhassunk, de az
időjárás nem volt kegyes hozzánk, ezért választható programokat ajánlottak
számunkra. A bátrabbak strandra mentek, mások fagyiztak és vásároltak a
városközpontban, a többiek játszottak, sportoltak, kézműveskedtek a táborban.
Vacsora után megérkezett a jó idő, így a „Játék határok nélkül” záróestünk már
zavartalanul zajlott. A csapatok egy mitológiai totó kitöltése után különböző
kreatív feladatokat kaptak: tábori krónika, divatbemutató, frizura, különleges
állatok készítése. Majd egy fergeteges táncmulatsággal zártuk az estét. Ma is volt
szülinaposunk, Horuczi Lizát köszöntötte a tábor. A takarodó most kitolódott
mindenki örömére éjfélig.

Szombat
A zenés ébresztő után, már nem volt tánci - mánci. Fáradtan és szomorkásan
takarítottuk a szobáinkat, húztuk az ágyneműt, rendezgettük csomagjainkat. A
reggeli után összegyűltünk utoljára a táborzáróra. Kihirdetésre kerültek a
fakultatív és a színek vetélkedőjének eredményei. Bár mindenki tudta, hogy nem
az eredmény, hanem a részvétel, a sok élmény és móka, kacagás számít.
Az első a KÉK, a második a SÁRGA, a harmadik a ZÖLD és negyedik a PIROS csapat
lett. A csapatok átvették jutalmaikat, az édességet és papír-írószereket
tartalmazó csomagokat, majd buszra szálltunk.
Megköszöntük az Úrnak, hogy segített bennünket
megvalósításában és vigyázott ránk a tábor ideje alatt.
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Szerencsésen, fáradtan, de élményekkel teli értünk haza. Jövőre ugyanitt!

