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Csoportunk hatszemélyes szobákban a fő épületben kapott Erzsébet-táborban voltunk
szállást. Ennek nagy előnye volt, hogy nem kellett sokat A tanévzáró után izgatottan számoltuk a napokat július első 
gyalogolnunk az étkezőig. Az első napokban az időjárás is hetéig, hiszen megint Erzsébet-táborba készültünk. Tavalyi 
kegyes volt hozzánk, jókat fürödtünk a kellemes hőmérsékletű élményeink után sejtettük, hogy kalandos napok elé nézünk, 
vízben, s mivel a tó medre lassan mélyült, a gyengén úszóknak csak más helyszínen. Most a Balaton, Fonyódliget volt az úti 
sem kellett félniük.célunk. Alig vártuk már, hogy találkozhassunk a múlt nyáron 

A fürdőzés mellett változatos programokban vehettünk részt: megismert barátainkkal.
a fergeteges hangulatú tábornyitón, ahol kb. ezer gyerek 
énekelte együtt a tábori indulót; kézműves foglalkozáson, ahol 
magunk díszítettük az emlékbe kapott vászontarisznyát; 
éjszakai bátorságpróbán, amelyen még külön ijesztgethettük 
egymást, ha nem féltünk volna eléggé. Mini kalandparkban 
tesztelhettük ügyességünket, vízi vidámparkban csúszdáz-
hattunk, a táncházban élő zenére táncolhattunk.  A tábori 
olimpia versenyszámaiba is beneveztünk, és több érmet is 
szereztünk: a 7.-8.-os fiúk nagyon szoros küzdelemben a 2. 
helyen végeztek, 100 és 400 méteres síkfutásban, kislabda 
hajításban is dobogóra állhattak dózsások, de pingpongozásért 
is került ezüstérem az egyik társunk nyakába. Az első 

Ötórás utazás után érkeztünk meg a fonyódligeti táborba, 
amely közvetlenül a magyar tenger déli partján festői 
környezetben található. Hosszan elnyúló területén magas 
fenyők árnyékában faházak húzódnak meg. Előtte a csendesen 

helyezettek külön jutalomként Kovács Ágnes olimpiai 
bajnoktól vehették át az aranyérmet! A tábor névadójának, 
Szent Erzsébetnek az élete volt a fő témája annak az általános 
műveltségi vetélkedőnek, amelyen szintén összemérhettük 
tudásunkat más csapatokkal. Itt is jó eredménnyel zártunk; a 
kisebbek 3. helyezést értek el, mi pedig az 1. helyen végeztünk. 
A fiúk nagy örömére nem maradtunk le a foci vb eseményeiről hullámzó Balaton, távolabb a Badacsony emelkedik ki 
sem. Nagy élményt (és hangzavart) jelentett óriási kivetítőn jellegzetes alakjával, a zöld dombok lankás oldalain kis házak 
nézni a mérkőzéseket, miközben több száz gyerek drukkolt a fehérlenek. A látóhatár szélén a balatonboglári kilátó 
kedvenc csapatainak, Hollandiának és Németországnak. (A gömbölyödik.
szurkolók között ebben nagy volt az egyetértés.)

Az utolsó előtti napon hűvösre fordult az idő, de ez nem zavart 
bennünket, mert egy katamaránnal áthajóztunk Badacsonyba. 
Ott a vásári forgatagban még elkölthettük maradék pénzünket, 
bár az előrelátóbbak másnapra is tartalékoltak. Visszafelé 
hajózva élőben láthattuk azt, amit eddig csak a tévé 
képernyőjéről; a Kékszalag vitorlásversenyen részt vevő több 
száz vitorlást. Vajon hány nem ért célba közülük? Hiszen vihar 
közeledett! A tábort diszkó zárta, amin önfeledten buliztunk 
(csak egy hibája volt, hogy rövid ideig tartott).

Elérkezett a hazaindulás napja, amelyet a kisebbek már 
vártak, mi, nagyobbak kevésbé. Elköszöntünk régi és új 
barátainktól, s miután a szobáinkat rendben és tisztán átadtuk, 
beszálltunk az autóbuszunkba. Útközben még megálltunk 
Székesfehérváron, a királyok városában. Sétáltunk a középkori 
történelmi hangulatot idéző belvárosban, a virágórához 
igazítottuk saját óránkat, majd megnéztük a város legfőbb 
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