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Az alapítvány nyári tábora ebben az évben Keszthelyen volt a Vadóctanya nevű szálláson,
ugyanott, mint tavaly. Egy hetet töltöttünk itt július 23-30. között.
Az általános jó hangulatot árnyalta egy betegség, ami több gyereket és minden felnőttet
megbetegített általában egy napra, és még egyre szükség volt a regenerálódásra, de ez senkit
sem érintett annyira rosszul, hogy haza kellett volna mennie.
Ezt leszámítva - vagy inkább ezzel együtt - jól telt a tábor, jól éreztük magunkat.
Mindhárom csoportból jöttek gyerekek, az első budapesti csoportból fiatal felnőttek is, és a
győri csoportból az új tagok most először táboroztak velünk.
Nekünk mentoroknak az egyik legnagyobb élmény, hogy a gyerekek között nagyon erős a
kohézió, ami teljesen független attól, honnan érkeznek. Inkább a koruk számít, annak mentén
alakulnak ki olyan kis baráti csoportok, akik a találkozók között is fenntartják a kapcsolatot.
(Egy ötletük jól mutatja ezt az igényüket: “Mi lenne, ha nem tartanánk havi programokat,
hanem a nyári tábor lenne helyettük hosszabb?!”) Viszont a különböző korúak között is van
kapcsolat, az idősebbek kérés nélkül, nagyon természetes módon segítenek a kisebbeknek.
Ennek alakítása törekvésünk volt a korábbi táborok idején is, és örömmel tapasztaljuk, hogy
ez jól működik.
Az első nap nagy része az utazással telt. Érkezés után elhelyezkedtek a gyerekek a
szobákban, megalakultak a csoportok, megkapták az első feladataikat és meglátogattuk a
Balaton partot is.
Többféle szerkezetű csoportok alakultak a hét során a baráti társaságokon kívül; három
nagyobb csoport alakult különböző korú gyerekekből, mindegyiknek volt fiatal felnőtt
vezetője és középiskolás “mentora”, ők közösségépítő feladatokat vagy játékos feladatokat
oldottak meg együtt, hét kislétszámú csoport logikai feladatok megoldására szerveződött,
ezekben a felsős korosztály kapott vezető szerepet, és az egyes szobák lakóinak is volt közös
feladata, leginkább a rendezettség fenntartásában.
A második napon, kedden szép, napos időre
ébredtünk. Ezen a napon felderítettük a strand adta
lehetőségeket. Először természetesen
megmártóztunk a vízben, úsztunk, labdáztunk.
Majd egy kis csapat verseny következett a
vízparton. A három alapcsoport mérhette össze
ügyességét és persze a szerencséjét. Első
feladatként lepedővel kellett közösen célba találni,
majd az amőba játék egy szaladgálós fajtáján

mulattunk nagyokat, majd a kislabdát kellett dobni és vödörrel elkapni. Minden csapat
igyekezett a legjobbat kihozni magából. Jó volt, nézni, ahogy a mentorok segítették,
irányították a csapatokat.
Az ebéd utáni szieszta után egy QR-kódos játékra új kis csapatok alakultak. Ők a héten
többször is logikai feladatokat kaptak QR-kódok segítségével. Majd ismét lementünk a
strandra, folytattuk a játékokat, fürödtünk a
labdáztunk. A kisebbek a homokozót is
birtokba vették. Vacsora után a
Denevérészek éjszakájára mentünk a
Balaton Múzeumba. Itt meglepetésként ért
minket, hogy a lényeg nem ezen a
helyszínen vár ránk, hanem el kell
sétálnunk a Kastélykertbe. A sétát egy kis
fagylaltozással dobtuk fel. A
Kastélykertben egy kis tavacska partján már felállították a denevérfogó-hálókat. Mi is
beültünk a nézők sorába, s vártuk a csodát, avagy a denevéreket. Ehelyett először
szúnyoginváziót kaptunk, próbáltunk ez ellen védekezni, de egyszer csak megérkeztek a
hálóba az első vendégek. Így a szúnyogokról a denevérekre terelődött a figyelem. Főleg a
kisebbek, de egy-két érdeklődő nagyobb is lerohanta a hálókat, ahol egy denevérkutató
mesélt a denevérek életéről, s megmutatta, hogyan lehet kiszabadítani a hálóból őket. Közben
teljesen ránk sötétedett, de megpróbáltuk a lehetetlen: összeszedtük a csapatot, hogy a
keszthelyi éjszakában visszasétáljunk a szálláshelyre.
Szerda délelőtt első dolgunk volt végre megnyitni a
Tum-bum boltot. Ezt most elsősorban a kisebbek várták
nagyon. A nagyobbak a versenyeken, feladatokon,
szobarenden szerzett tálentantuszaikat főleg a strandon
beváltható bonokra költötték. Ezután elkezdtük
előkészíteni a hétre tervezett batikolást, pólófestést. A
kiválasztott pólót megcsomozgattuk, hogy majd így
áztassuk a következő nap festékbe.
Ebéd és rövid logikai játék után újra a strandra mentünk,
és vízi és parti játékok mellett nagyon vártuk az esti
vacsorát. A vacsora előtti időt a tábor kertjében
csapatjátékkal töltöttük, ill. beszélgetésekkel. Egy szép

tortával is megemlékeztünk az alapítvány 10 éves fennállásáról. Ezt az estét egy nehéz
éjszaka követte.
Csütörtök délelőtt az előző napi, éjszakai betegeskedést,
izgalmakat próbáltuk kipihenni, próbáltunk regenerálódni. Így
csak laza otthoni program volt. Akinek volt még kedve,
csomózhatott pólót, szatyrot, lehetett agyagozni is.
Ebéd után QR-kódoztunk, majd strandoltunk, fürödtünk,
kézműveskedtünk fonallal. Vacsora után a nagyobbak egy
csoportja elindult egy kis esti sétára. A többiekkel nekiálltunk az
előkészített pólókat befesteni. Nagyon, szép izgalmas alkotások
születtek. Az elkészült póló láttára, sokan kedvet kaptak egy
újabb elkészítéséhez is. Sötétedésig ügyeskedtünk a batikolással a
kertben. Majd újra kinyitott a Tum-bum bolt. Még lefekvés előtt
néhányan pótvacsorára vágytak, de sajnos ismét akadt egy-két gyermek, akinek a gyomra
rendetlenkedett. 11 óra után nagyjából mindenki visszavonult a saját szobájába.
Péntek délelőtt ismét várt ránk a strand a sok játék és a fürdés. Ebéd után a kis csapatok
megkapták az utolsó 3 QR-kódos logikai feladatot. Miután ezt teljesítették, folytattuk a
batikolást. Első sorban most azok festettek, akik előző nap lemaradtak róla, de néhányan
ismét kedvet kaptak, így újabb pólót vagy szatyrot készítettek. Ezután ismét bevetettük
magunkat a Balatonba. Volt nagy vízibiciklizés, a kisebbek a vízipisztolyokat próbálták ki.
Siettünk vissza vacsorázni, mert vacsora után a
Naplemente túra várt ránk a Helka fedélzetén. A
hajókázás idén is nagyon jól sikerült, nagyon
szép volt a táj a naplementében.
A hajókázás után a nagyobbak még egy kicsit
sétálhattak a városban. A kisebbekkel
visszaindultunk a szálláshelyre, közben
szemléltük az eget, hátha látunk valamit a teljes
holdfogyatkozásból. De nem volt szerencsénk. A
felhős égen nem lehetett semmit látni. Mire
kitisztult az égbolt, vége volt a ritka eseménynek.
Szombat délelőtt kicsit borongós időre ébredtünk. Így reggeli után elindultunk a városba
fényképek alapján házakra vadászni. Persze közben jó meleg idő kett. A csapatok ennek
ellenére ügyesen leküzdötték az akadályokat, megtalálták a részletek alapján az adott

épületeket vagy emlékművet. Délután strandoltunk, hogy búcsút vehessünk a Balatontól is.
Strandolás után a várva várt lézerharc következett. Vacsora után még a csapatok
megküzdöttek egy QR-kódos
keresztrejtvénnyel is. Ezután még egy
kicsit lehetett vásárolni a Tum-bum
boltban, majd a szerencsénket tettük
próbára: tombolahúzással zártuk az
estét és a tábort. A nagyobbak ismét
besétáltak a városba, majd éjfélig még
nagy beszélgetések folytak a
társalgóban s a szobákban.
Vasárnap reggel nagyon gyorsan
sikerült rendet tenni, összepakolni.
Vártuk a buszt, hogy megkezdhessük az örökkévalóságnak tűnő hazautazást. Győr felé vettük
először az irányt. A buszon nagy élet folyt. Ment a búcsúzkodás, következő programok
tervezgetése. Győrben elbúcsúzott egymástól a győri és a budapesti csoport.

