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különösen tetszett a gyerekeknek. Fekete András főtörzs
zászlós Úr ismét lebilincselő interaktív előadást tartott a

hajóút nagy élményt nyújtott főleg, hogy a kormányoshoz is be
lehetett menni. Amíg az egyik csoport hajózott a másik a
játszótéren töltötte el az időt. Ezután fagyiztunk, majd gyalog
átsétáltunk a Tiszavirág hídon a buszokhoz és indultunk
ebédelni a MacDonald's-ba. Ezt nagyon várták a gyerekek. A
Happy Meal Menü mindenkinek „bejött”! A hozzá kapott kis
játékot egyénileg választhatták ki.
Pénteken szokásunkhoz híven a helyi strandra látogattunk ki
gyalog, egy nagy pereccel a tarsolyunkban. Köszönjük a kedvezményes fürdő jegyet! Ide hozták ki 11 órára a jégkrémünket
is. Miközben mi lubickoltunk, addig Pici bácsi, a „tábor séfje”
főzte nekünk az utánozhatatlan ízű paprikás krumplit.

gyerekeknek a „Nyár veszélyei” címmel. Sajnos a téma
igencsak aktuális volt, hiszen amikor kitör a nyári szünidő egyre
több kerékpáros és vízi gyermekbalesetről lehet hallani.
Délben megérkezett a Kocsis Imre által szervírozott és
igencsak kedvezményes áru pizza. Köszönjük! Degeszre teltek
a pocakok, majd kis pihenő után biciklis ügyességi versenyre
került sor. Ekkor egy polgárőr segítség is érkezett Szamák
László személyében, köszönjük munkáját.
Második napunkon, kedden már buszos utazásra indultunk,
mégpedig hazánk egyik legszebb történelmi városába, Egerbe.
Fő célunk az egri vár történetének és hőseinek megismerése
volt. Lévén, hogy majd tanulni fognak róla, vagy már tanultak is
a gyerekek. A várat tavaly óta felújított állapotban látogathatják
a vendégek. Rengeteg látnivaló (és lépcső), interaktív részek, új
kiállítótermek és a régiek, panoptikum, börtönmúzeum,
kazamaták nyújtottak sok-sok élményt számunkra. Alaposan
elfáradtunk és megéheztünk mire az Expressz étterembe
érkeztünk. Itt nagyon szép környezetben fogyasztottuk el
ebédünket, a csontlevest és a sült csirkecombot petrezselymes
burgonyával. Majd egy igazi olasz fagyizóban fagyiztunk, ahol
nagy örömmel és kedvezménnyel szolgáltak ki bennünket.
Szerdán Túrkevére utaztunk strandolni. Igazi gyerekparadicsom ez a fürdő! Volt nagy loccs-poccs! Tízóraira szalámi
szendvicset kaptak a gyerekek, majd egy vödör névnapi nápolyit is elfogyasztottak. Ebédünk a Kisújszállási Horváth-Kert
vendéglőben gyümölcsleves és brassói aprópecsenye volt. Most
Kenderesen fagyiztunk, ahol óriási gombócokat kaptunk.
Csütörtökön Szolnokra utaztunk sétahajózni. A 60 perces

Külön köszönöm, hogy a főzéshez mindent bevásárolt és
előkészített! A gázpalackot Szabó Zolinak köszönjük!
Az ebéd csúcspontja és egyben zárása volt az a 6 óriási mézédes dinnye, amit a „Vitaminsarok” ajándékaként Varga
Krisztián hozott nekünk. Nagyon köszönjük!
A nap végén nagyon jól esett, hogy sok szülő megköszönte
munkánkat! Jó volt hallani a gyerekektől is, hogy „de kár, hogy
vége” és két budapesti táborozónk szerint nekik ez a nyár
legjobb tábora, pedig rocky és dzsúdó táborban is jártak.
Köszönöm kollégáim munkáját és a kisújszállási valamint
fegyverneki buszsofőrökét is! Nektek gyerekek pedig a
fegyelmezettségeteket és a kicsik irányába tanúsított
segítőkészségeteket!
Írhatnám, hogy „Itt a vége, fuss el véle!” – ha mese lenne,
amiről írtam. Jövőre is várunk benneteket szeretettel!
Egy kis kedvcsináló! Jövőre egyik utunk terveim szerint a
veresegyházi medveotthonba fog vezetni.
Kunné Pádár Gyöngyi
táborvezető

