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Iskolánk húsz tanulója kísérő tanáraikkal együtt augusztus 6.
és 11. között táborozott a Zánkai Erzsébet-táborban. Lássuk a
beszámolójukat!
Hosszú és fárasztó vonatozás után végre megérkeztünk
Zánkafürdőre. A regisztráció és a karszalagok felhelyezése
után elfoglaltuk a szállásunkat. Az első lényeges akadályt az
ágyneműk és a huzatok azonosítása, majd felhúzása jelentette.
Ezután a tábori szabályokkal ismerkedtünk meg játékos
formában, a „Regula móka” keretében. Az oly nagyon várt
tábornyitó buli sajnos elmaradt az esti vihar miatt.
Hétfő reggel belevágtunk az élménytábor kínálta izgalmas
kalandokba, melyekből minden napra jutott valami. A
„Nimród”nevű programon sok érdekeset tudtunk meg honfoglaló
őseink életmódjáról, kipróbálhattuk az agyagozást, az
íjászatot, valamint a tőrrel vívott közelharcot. Délután a
kalandparkot vettük birtokba, ahol végigjártuk (ki így, ki
úgy…) a sok ügyességet kívánó pályát, a szerencsésebbek pedig
kipróbálhatták 13 méter magasból a toronyugrást. Este a
„Nemadomfel!” együttes koncertjén tombolhattunk.
A keddi nap az egészséges életmód és mozgás jegyében telt el:
délelőtt trambulinoztunk, délután a strandon vízi vetélkedőn
vettünk részt. Az éjszakai akadályversenyen bátorságunkról
tehettünk tanúbizonyságot.
Szerdán a programozás és a robotika varázslatos világába
csöppentünk, amely mindenki tetszését elnyerte. Délután az

elemekkel harcolva sárkányhajóba szálltunk, és végre sikerült
egy csónakban evezni tanárnak és diáknak egyaránt. Az izgalmas
kaland előtt előadást hallgattunk a magyar kenusportról. Ez a
nap tábortűzzel (és némi szúnyogűzéssel) zárult.
Csütörtökön az „Egy perc és nyersz!” vetélkedő sok érdekes
feladatot tartogatott számunkra. Csapatunk összesen 196
zsetont gyűjtött össze! Közkívánatra az utolsó délutánt
strandolással töltöttük. Este a táborzáró bulin mindenki
felszabadultan táncolt. Jó volt látni, ahogy az 1600 táborozó
egy ütemre rázza.
A péntek délelőtt a romok eltakarítása és a szobák
megtisztítása jegyében folyt. Mivel a vonatunk fél 3-kor
indult, utolsó programként még megtekintettük a Hadiparkot. A
világháborús vadászgép belsejében ülve elképzelhettük az
egykori ejtőernyős katonák félelmét. A „Kalandpark” büfében
elköltött közös ebéd után vonatra szálltunk. Fáradtan, de
élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Köszönjük az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért”
Alapítványnak ezeket a felejthetetlen napokat!

