
Üdvözlet
a Balatonról

Iskolánk felső tagozatos diákjai idén is egy hetet töltöttek a sóstói táborban a nyári szünet elején.
Július 5-én hatvan bezerédjs diák vette birtokba azokat a szobákat, melyekben valamikor a szüleik is nyaraltak.
A többség hatodikos volt, de olyanok is akadtak a nagyobbak között, akik nem először üdültek már itt (remélik,
hogy nem is utoljára).

Az időjárásra nem panaszkodhattunk, hiszen kánikulában érkeztünk a lehető legjobb helyre, a Balaton mellé.
egyáltalában nem esett nehezünkre délelőtt és délután is leballagni a strandra. A program az időjáráshoz
alkalmazkodott: mivel az első napokban embert próbáló volt a meleg, így ezt igyekeztünk nyakig a vízben
átvészelni.

Esténként röplabdázott vagy pingpongozott a társaság, de volt csocsóbajnokság is, fociban pedig jól elvertük a
szomszéd tábort. A legnagyobb érdeklődés mégis az esti bulit övezte: vacsora után következett a Just Dance.
Nem is gondolnátok, de a legügyesebbek Zita néni fiai, a Kistigrisek voltak.

Ezekben a napokban még a meleg sem tarthatott vissza bennünket attól, hogy mű tábortüzet gyújtsunk (Kertiék
kavicsai és néhány teamécses segítségével), és azt körbeülve énekeljünk mindannyian.

Szerdán végül megérkezett az enyhülést adó eső – élénkebbé is vált a tábori élet. Megkezdődtek a
sportversenyek; kavicsot festettünk, szalvétaképeket készítettünk, kagylót díszítettünk.

Csütörtökön reggel Siófokra utaztunk, majd hajóval szeltük át a magyar tengert, hogy felfedezzük
Balatonfüredet. Sokan jártak már ott, de nekik is szolgálhatott újdonsággal az idegenvezetés, miközben
kisvonattal jártuk be a települést. Ezek után a Balaton keletkezéséről, élővilágáról tájékozódtunk a Bodorka új
kiállításán, ahol akváriumban láthattuk a balatoni halakat is. Az időjárás éppen a kirándulóknak kedvezett –
élveztük a szabad programot és a hajókázást is.

A továbbiakban a strandé volt a fő szerep, de az esték is tartogattak újabb meglepetéseket: volt smink- és
frizuraverseny, szellemi vetélkedő, rókavadászat, és péntek este sor került a várva várt szépségversenyre is.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen a beöltözés a lányoknak és a fiúknak is nagyon jól sikerült.

Szombaton a legszuperebb táborozók gokartozhattak, este pedig tábortűzzel búcsúztunk a egymástól és Csöpi
nénitől; a szokásos nagy éneklést táncos mulatság követte, ezen az estén kicsit tovább is maradhattunk fent.

Sóstón nem az alvásé volt a főszerep, így – bár maradtunk volna még – talán senki nem bánta, hogy végre a
saját ágyában pihenhet, hogy nem Republic az ébresztő, és hogy nem kell rögtön a felmosóért rohanni.

Jövőre veletek ugyanitt!

Táborozásunkat a város önkormányzata és iskolánk alapítványa is támogatta.
Köszönjük, hogy ilyen szép élményekben lehetett részünk!
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