
Fonyódliget-Erzsébet tábor 

„Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. „ 

A mi szívünk, hálával és örömmel volt tele, mert egy csodás, élményekben gazdag hetet 

tölthettünk a Balaton partján, Fonyódligeten az Erzsébet táborban. Sikeres pályázatunknak 

köszönhetően ingyen táborozhattak iskolánk tanulói augusztus utolsó hetében. Az utazásban a 

Bogáncs Alapítvány támogatta táborozóinkat, a sportkör kisbuszaival vittek bennünket 

Fonyódligetre, majd szállítottak haza. Köszönjük a támogatást és a sofőrök áldozatos munkáját. 

Miért jó táborozni? Mitől volt jó a tábor? Milyen élményeket szereztünk? Hogyan erősödött 

közösségünk? Íme egy rövid beszámoló a kedves olvasóknak. 

Augusztus 22-én vasárnap reggel izgatottan várakozott az iskola előtt 29 gyermek 3 felnőtt 

kísérővel, hogy a nyári szünet utolsó hetét a magyar tenger partján töltse. Több gyermek először 

vett részt ottalvós táborban, így az izgalom még nagyobb volt.  

A táborban több, mint 500 gyermek vett részt, így kiváló lehetőség adódott az ismerkedésre, 

barátkozásra, a csapatversenyekben egymás szurkolásának. Szállásunk a Balaton partján 

jurtasátrakban volt. Bár az időjárás nem kedvezett a fürdőzésnek, és igen hűvösek voltak az 

éjszakák, ez cseppet sem szegte kedvünket. Amikor reggel a hajnali napfény sugarai 

megcsillantak a Balaton víztükrén távolban a Badacsony hegyeivel, lelkünket az öröm és hála 

járta át. Hiszen a Balaton minden napszakban, viharban és napsütésben is csodás, ezer arca 

varázslatos. 



 

A táj és környezet szépsége mellett elmondhatjuk, hogy fantasztikus és izgalmasabbnál 

izgalmasabb programok vártak bennünket. Kezdve a tábornyitó ceremóniával, ahol ünnepélyes 

keretek között felvonták a táborzászlót a Himnusz kíséretében. Ezt egy fergeteges disco parti 

követte, melyben együtt táncolt kicsi és nagy, felnőtt kísérő és tesó. Tesónak hívták azokat a 

fiatal egyetemista, felnőtt segítőket, akik a hét folyamán koordinálták, szervezték a programokat, 

étkezéseket, különböző eseményeket. 



 

Hétfői napunk kicsit borongós volt az eső miatt, de nem unatkoztunk, volt társasjáték, mozifilm, 

Láthatatlan szeretet címmel dráma foglalkozás. Az elsősegélynyújtó foglalkozás keretében 

újraélesztést és stabil oldalfekvést gyakorolhattak a vállalkozó kedvű diákok. 



 

Interaktív fizikai és kémiai kísérletekből álló előadás során például a szárazjég, folyékony 

nitrogén segítségével mutattak be igen izgalmas kísérleteket. Öröm volt látni a rácsodálkozó és 

csillogó tekinteteket. A délután során sétahajóztunk a Balatonon, majd zárásként részt vettünk az 

esti koncerten, ahol Oláh Gergő volt a sztárfellépő. 

Kedd a sport jegyében telt. Paralimpikonok segítségével kipróbálhattuk a teqvoly sportot, amely 

igen érdekes. A sport egyébként is izgalomba hozta tanulóinkat a hét folyamán. Nagy 

lelkesedéssel vettek, vettünk részt csocsó bajnokságon, asztalitenisz versenyen, különböző 

versenyszámokban tábori olimpián, focibajnokságon, kötélhúzáson, strand röplabda bajnokságon. 

Bár a lelkesedésünk olykor nagyobb volt, mint az adott sportban való jártasságunk, nagyon jól 

szórakoztunk. Sokat nevettünk, szurkoltunk és erősítettük egymást. Ezekért a közös élményekért 

érdemes táborozni. A lelkesedés jutalma sem maradt el, a csütörtöki táborzáró alkalmon rengeteg 

oklevelet gyűjtöttek diákjaink. 



 

A keddi napon a sport mellett íjászatban is kipróbálhatták magukat a táborozók, valamint a 

kézműves foglalkozáson csodás képek és ékszerek készültek. A délután folyamán egy digitális 

kincskeresős foglalkozáson tették magukat próbára a fiúk, majd este megnézhettünk egy 

mesejátékot, A székely menyecske és az ördög címmel. A nap zárásaként éjszakai 

bátorságpróbának vetettük alá magunkat, ami valóban ijesztőnek és félelmetesnek tűnt, de 

éjszakánk nyugalomban telt.  

Szerda a hősök napja címet viselte, voltak tűzoltók, rendőrök, mentősök, rendvédelmiek, katonák, 

különböző járműveket próbálhattak ki a gyerekek, izgalmas játékokban vehettek részt, 

kipróbálhatták a célbalövést és tüzet is olthattak, sőt egy füsttel teli sátorban megtapasztalhatták, 

mit lát illetve nem lát egy tűzoltó egy füsttel teli házban. A délutáni érzékenyítő foglalkozás 

keretében a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaiba, annak nehézségeibe pillanthattunk 



bele, pl. milyen kerekesszékkel közlekedni; hogyan lehet bekötött szemmel közlekedni, amikor a 

társunk szavai mutatják az irányt; hogyan lehet kezek nélkül felvenni egy pólót. Részt vehettünk 

több csapattal egy honfoglaló játékon, ahol sátrat kellett állítani, rovásírást megfejteni, és 

csodaszarvast megmenteni. Az este kertmozival zárult. 

 

Csütörtöki, és egyben utolsó napunk is sok kalandot tartogatott számunkra. Az utolsó nap 

szomorúságát ellensúlyozta a verőfényes napsütés, amelyre ébredtünk. A reggeli sárkányhajózás 

kint a Balaton közepén, mikor arcunkat simogatta a napfény és ringatóztunk a vízen, igazán 

lélekmelengető volt. Az egy hajóban evezés pedig még inkább erősítette a csapatot, hiszen együtt 

kellett működnünk a hajó megfelelő kormányzása érdekében. 

Szintén az összetartozást erősítette az „1 perc és nyersz” vetélkedő, ahol érdekes feladatokban 

mérhették össze tudásukat, ügyességüket a versenyzők. A délután folyamán bekapcsolódhattunk 

egy nagy közös táncba, a Jeruzsálem táncba, amely kihívásban már iskolánk diákjai is részt 

vettek korábban. Ekkora közösségben táncolni hihetetlen élményt jelentett. Élmények 

gyűjtésében a kalandpark is segített, mert diákjaink félelemérzet nélkül másztak falra, csúsztak 

kötélpályán és még sorolhatnám a bátorságot, merészséget próbára tevő feladatokat. Az esti 

táborzárás részeként bekapcsolódhattunk egy táncházba, ahol a népzene kedvelői rophatták 

kedvükre a zene ritmusára. Bár az este programját átszervezte az eső, a tűzijáték nem maradt el és 



a táborzáró buli fergeteges hangulatát sem mosta el. Amikor a zászló ünnepélyes levonása 

közben felcsengtek a Nélküled dal hangjai, sokak szemében könny csillogott a meghatottságtól. 

 

A tanári beszámolónál értékesebb és hitelesebben adnak számot a történtekről a táborozók szavai, 

esténként egy füzetben gyűjtöttük össze a nap élményeit, hálánkat. Íme néhány: 

„Jó volt a röpi, nem voltunk túl ügyesek, de a lényeg, hogy jól éreztük magunkat.” 

„Jó volt a srácokkal beszélgetni.” 

„Finom volt a vacsora és a csirkepörkölt.” 

„Hálásak vagyunk azért, hogy az iskola kezdete előtt egy hetet együtt tölthettünk.” 

„Jó volt a buli.” 

„Nagyon jó volt a vasárnapi fürdőzés.” 

„Nekünk a Balaton a Riviéra…” 

Külön köszönöm segítőimnek, Monoriné Oláh Ibolya kollégámnak és Gál Szilvia szülőnek, hogy 

társaim voltak ebben a kalandban, segítették munkámat és együtt tehettük emlékezetessé ezt a 

hetet a gyerekeknek. 



Lajtosné Dudok Mária, szervező tanár 

 


