Erzsébet táborban Balatonszárszón
„Tisztelt Pályázó! Örömmel értesítjük, hogy az Erzsébet-program keretében meghirdetésre került İszi
kirándulás pályázaton az Önök által benyújtott, 70029314 azonosítószámú pályázat kedvezı elbírálásban
részesült” – olvashattam a tanév elején a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány levelében.
E pályázat keretében 2012. szeptember 27-30. között a balatonszárszói Erzsébet táborban tölthettünk 4 napot
iskolánk 5.c osztályos tanulóival.
Nagy várakozással indultunk a buszállomásról egy csütörtöki, kora reggeli órán. A háromórás út után jó volt
leszállni, és a Balaton partján végiggyalogolva elérni a táborhelyet. A négy napra sok-sok kirándulást és
élményekben gazdag programot terveztünk a gyerekeknek Balog Csaba kísérıtanár kollégámmal együtt. Az
érkezés napján a balatonföldvári hajókikötıbe sétáltunk el. Meglepıdve láttuk, hogy milyen sekély egyes
helyeken a Balaton, kedvünk lett volna messzire besétálni a bokáig érı vízben. A fiúk szívesen vitorláztak
volna ki a nyílt vízre a nekik tetszı hajóval. A lányok kacsákat és a hattyúkat etettek, akik az élelemért
bátran közelítették meg a partot. Visszautunk során betértünk egy partközeli játszótérre, ahol a fiúk fociztak,
a lányok közösségi játékokat játszottak a vacsoráig hátralévı idıben.
A pénteki kirándulás célja Tihany városának megismerése volt. Komppal jutottunk át a Tihanyi félszigetre,
majd kisvasúttal érkeztünk meg az Apátsági templomhoz. Jártunk a fazekas, a marcipán-, és a
levendulaházban, fagyiztunk egy híres fagyizóban, majd felkerestük -a Belsı-tót megkerülve- a Gejzírkúpokat. Gyönyörő volt a kilátás mindenhol, ahol visszatekintettünk a már megtett útra. A nap folyamán
sokat gyalogoltunk, kellemesen elfáradtunk, de a sok szép élmény, a gyönyörő táj, az ıszi napsütés és az esti
színházi élmény feledtette a sajgó lábakban érzett fájdalmat.
Szombaton részt vettünk a balatonföldvári szüreti napokon. Hatalmas élmény volt a gyerekeknek részt venni
az interaktív bábshow-n. Osztályunk több tagjának lehetısége volt megmutatni a népes közönségnek, hogy a
színpadon is ügyesen megállják a helyüket. A szüreti napok keretében logikai játékokat próbálhattak ki, és
részt vehettek egy, a Balaton növény és állatvilágának megismerését szolgáló társasjátékban. Erre a napra
terveztük még, hogy az esti túra után Balatonszárszó központjában részt veszünk egy táncházi mulatságon.
Az esti túra jól sikerült, a táncházba azonban nem juthattunk be, mert csak felnıtteknek szólt a muzsika.
Vasárnap ismét Balatonszárszó központjába gyalogoltunk, a református templomba igyekeztünk
istentiszteletre. Nagy szeretettel fogadott és mutatott be bennünket a helyi gyülekezetnek Batizi László
lelkipásztor úr. A hálaadó alkalmat követıen a felújított József Attila múzeumban tettünk látogatást. Nagy
örömmel fogadták a gyerekek, hogy úgy nyerhettek bepillantást József Attila életébe, hogy közben
kirakóztak, megzenésített verseit hallgatták, rajzoltak, számítógépes játékos feladatokkal tesztelték
tudásukat.
A táborba visszaérve, az úti csomag elfogyasztása után, megpakolt bıröndökkel indultunk a
buszmegállóhoz.
Már sötét volt, mikor a kecskeméti pályaudvaron megállt a busz, és a gyerekek szüleik ölelı karjaiba
siethettek. Nagyon szép és tartalmas négy napot tölthettünk együtt az Erzsébet táborban az elnyert pályázat
keretein belül. Azt hiszem, sokáig fogjuk még emlegetni az együtt töltött idı közösségformáló erejét és az
átélt emlékeket.
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