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„Nyári gyerekek a Balaton parton…” 

Cseng fülünkbe az ismerős sláger, mi azt énekelhettük: Csomádi gyerekek a Balaton parton. 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően iskolánk tanulói immáron második alkalommal, egy 

élményekben gazdag hetet tölthettek együtt a Fonyódligeti Erzsébet táborban a Balaton 

partján. 

Augusztus 21-én, vasárnap reggel még kissé fáradtan, a szülőktől történő búcsúzás 

szomorúságával, de várakozással a szívünkben indultunk útnak, hogy egy kalandokkal teli 

héttel intsünk búcsút a nyári vakációnak.  

A tábor nagyon változatos és sokszínű volt, mind időjárás, mind programok tekintetében. A 

vasárnap utazással, jurtánk elfoglalásával, táborhely feltérképezésével telt. Az estét egy 

nyitóceremóniával, ünnepélyes zászlófelvonással, bevonulással zártuk. A több száz résztvevő 

gyermek, kísérő, segítő Tesó ajkán felcsengő Himnusz nagyon megható pillanatokat adott.  

A hétfőnk fázósan-borongósan-esősen indult, de a programok sokszínűsége, változatossága 

ellensúlyozta a rossz időjárást. Gyermekeink részt vehettek zenés foglalkozáson, csapatépítő 

játékokon, fergeteges társasjáték partin. A fiúk lelkesen vetették bele magukat a csocsó és 

asztalitenisz bajnokságokba. A bogárbemutatón igen érdekes, különlegesen nagy, élő és 

preparált bogarakat csodálhattunk meg. A bátrabbak tenyerükbe is foghatták a botsáskát és 

egyéb társait. Kisebb gyermekek örömmel vettek részt egy drámafoglalkozáson, melynek 

Láthatatlan szeretet volt a neve. A héten csodaszép festett cserepek és képek, kitűzők 

készültek a kézműves foglalkozásokon. A délutáni fizika és kémia előadás izgalmas és 

különleges kísérleteivel nagyon látványos és vicces volt, kicsik és nagyok egyaránt 

érdeklődve figyeltek. Az este zárásaként koncerten vehettünk részt. 

Keddi napunk a sport jegyében telt. Különböző sportágakkal ismerkedhettek meg a gyerekek, 

azontúl volt lézerharc, ugrálás egy óriási trambulinban. A nagyobbakkal egy játékos 

drogprevenciós program keretén belül kaphattak ismereteket a különböző tudatmódosító 

szerekről. A tábori olimpia ismét nagyon várt része várt programelem volt. A legaktívabb 

résztvevői a mi tanítványaink voltak, ennek jutalma sem maradt el, rengeteg oklevéllel 

térhettünk haza. Lelkesedésük lankadatlannak és töretlennek bizonyult, minden lehetséges 

próbán megmérettették magukat, akár ugrókötelezésről, futásról, fekvőtámaszról vagy 

felülésről volt szó. Az esti vacsora előtt rövid sétára indulhattunk a Balaton partján. A 

fürdéshez még hideg volt a víz, de a balatoni panoráma és a felhők mögül kikandikáló 

napsugarak azzal a reménnyel kecsegtettek, hogy lassan megérkezik a jó idő. Az estét egy 

fergeteges bábszínházi előadással zártuk, melyben székely mesét hallhattunk és láthattunk 

Fabók Marcsi előadásában. 

Szerdán végre napsütésre ébredtünk. Ez a nap a Hősök napja volt, ami azt jelentette, hogy 

képviselte magát a tűzoltóság, mentők, rendőrség, katasztrófavédelem, vízimentők, katonaság. 

A gyerekek sok mindent kipróbálhattak pl. mentőautó szirénája, tűzoltás, beteghordás, 

mesterséges lélegeztetés, ügyességi játékok. Persze ez a nap sem múlhatott el bajnokság 

nélkül, volt kötélhúzás és focibajnokság. Néhány gyermekkel részt vehettünk 

elsősegélynyújtó foglalkozáson is, ahol alapvető otthoni sérülésekről, azok ellátásáról kaptak 

információkat a jelenlevők. A délután legnagyobb élménye az ebéd utáni habparti volt, óriási 

hab borította az udvart és a gyerekeket. Sajnos, a balatoni fürdést a másodfokú viharjelzés 
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meghiúsította, de kárpótolt bennünket a látvány, amit láthattunk a Balatonon. Rögtönzött 

földrajz óra keretén belül, élőadásban láthatták milyen gyorsan és hirtelen változik az 

időjárás, tűnik el a szemük elől a túlsó part csodás látványa közvetlenül a vízparton. Ezt az 

esténket egy moldvai táncházzal és tábortűzzel fejeztük be. 

Csütörtök reggel csodás napfelkeltére ébredhettünk, és már a reggeli tornán melengették 

arcunkat felkelő nap sugarai. Utolsó napunk is érdekes programokat tartogatott számunkra. A 

fiúk egy különleges buszra szállhattak fel, amelynek belső kialakítása egy izgalmas 

számítógépes teremmé volt alakítva. Itt a robotika világába, a robotokkal végzett munkába, 

programozásba kaphattunk bepillantást. A délelőtt során még sajtótájékoztatón és gólyalábas 

színházi előadáson is lehettünk. A sport kedvelői még az utolsó napon megmérkőzhettek más 

csapatokkal a kézi- és röplabda bajnokságokon. Az érzékenyítő program segítségével játékos 

formában próbálhatták ki a fogyatékos emberek hétköznapi életének nehézségeit, többek 

között hogyan lehet vakon labdázni vagy kerekesszékkel közlekedni. A sárkányhajózás 

feledhetetlen élményt jelentett a csapat számára. Különleges látvány fogadott bennünket a 

Balaton közepén, ahogy a távoli horizonton egybeolvadt az ég kékje a víz kékjével, csend és 

békesség nyugalmát árasztva. A tábori Ki-Mit-Tud vetélkedőn Kovács-Gablini Bendegúz első 

helyezést ért el éneklés kategóriában. Megható és örömteli élmény volt műsorát hallgatni, és 

megtapasztalni, hogy ismeretlen táborozók is neki és érte szurkolnak, majd ők is dúdolják a 

dalt. Késő délután minden program és bajnokság után végre elérkezett, amit a legjobban 

vártunk, megmártózhattunk a Balaton hűs vízében. Megcsodálhattuk a naplementét, amint az 

lassan nyugovóra tért a Badacsony mögött, hogy előtte csodásan csillogó aranyhidat fessen a 

Balaton víztükrére. Az este és egyben táborunk záró alkalma, fináléja a záróceremónia volt 

táncos zenés alkalommal és fergeteges tűzijátékkal a Balaton felett. 

Ennyi élmény és izgalom után nyugovóra térhetett a megfáradt kiscsapat, hogy péntek délelőtt 

buszra szállva hazatérhessen otthonába. 

És hogy mit jelentett és adott ez a hét? Nekem, mint szervezőnek a hála, csoda, köszönet, 

élmények, emlékek szavait juttatja eszembe. Hála van szívemben a sok ajándékért, mely körül 

vette a hetünket és ott volt a felhők mögül kikandikáló napsugárban, a csillogó szemű és 

örömtől ragyogó arcokban, a nevetésekben, ölelésekben, a születésnapi köszöntésekben, az 

őszinte beszélgetésekben. A csoda mellyel ez a hely elvarázsolt bennünket, a Balaton 

ezerszínű arcával, a megszámlálhatatlan kékségben pompázó, hol viharos hol napsütéses 

idejével, a kísérteties ködbe burkolózott Badacsonnyal. Az emlékek, mert ez a tábor eszünkbe 

juttatja gyerekkorunk táborait, az éjszakába nyúló beszélgetéseket, az új barátságokat, a közös 

élményeket. 

És mit jelentett mindez a gyerekeknek? Az ő elmondásuk szerint mindent is. Az étkezés 

nagyon jó volt, finom ételekkel kényeztettek bennünket a konyhások. A rengeteg, sokszínű 

program, az esti bulik, a jurtasátorban tartott közös beszélgetések, a sport versenyek, a 

társaság, az új barátságok, a tesók kedvessége. (A tesók fiatal segítők voltak, akik szervezték 

és koordinálták a programokat, napi feladatokat.) 

Köszönettel tartozom 2 kollégámnak, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre,akik 

vállalták, hogy kísérőink lesznek erre a kalandos útra. Köszönöm Molnárné Oláh Ibolyának, 

Nagyné Szabó Mónikának, hogy együtt tölthettük ezt a fantasztikus hetet. 

Lajtosné Dudok Mária, táborvezető 
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