Felejthetetlen nyári tábor Balatonlellén
Örömmel számolunk be róla, hogy ismét sikerült eljuttatni iskolánk tanulóit Balaton-parti
nyári táborba.
Már hagyománynak tekinthető, hogy a jászkiséri gyerekek a Balatonnál pihenhetik ki a tanév
fáradalmait.
Voltak – s reméljük, lesznek – olyan évek, amikor pályázati pénzből valósulhat meg a tábor.
Ez az év sajnos nem ilyen volt. Mérlegelve a bekerülési költségeket, s a családok nehéz
anyagi helyzetét – be kell vallanunk – azon gondolkodtunk, hogy idén elmarad a tábor. Diákönkormányzatunk tagjainak elszántsága, a gyerekek és szülők buzdítása azonban meggyőzött
mindenkit, hogy el kell kezdeni a szervezést. Ennek eredményeként tanulóink olyan szép
számban jelentkeztek, hogy az először lefoglalt – véges befogadó képességű - szállást nagyobbra kellett cserélnünk. Így jutottunk el Balatonszárszó helyett Balatonlellére. Elmondhatjuk, hogy jó cserét csináltunk. A saját partszakasszal rendelkező, minden igényt kielégítő szállodában a gyerekek 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban kerültek elhelyezésre, olyan kedvezményes áron, hogy az eredetileg hat napra tervezett tábor egy hetes lett.
Már ekkor is nagy volt az örömünk, pedig még nem is sejtettük, hogy pár napon belül milyen
nagylelkű támogatókra lelünk, akiknek köszönhetően olyan programokat valósíthattunk meg,
amelyekről álmodni sem mertünk. Így jutottunk el a tábor időtartama alatt Magyarország legnagyobb Krokodilfarmjára, Balatonszárszóra. Kalandparkban tehették próbára ügyességüket
és bátorságukat kicsik és nagyok egyaránt, a legelszántabbak az óriáshintát is kipróbálhatták.
Hatalmas élményt jelentett a sétahajókázás, csak úgy, mint a Jégkorszak 4. című film Kertmoziban való megtekintése. Városnéző kisvonatot, dottót béreltünk, mellyel bejártuk a környéket, s Balatonboglárra is átjutottunk. A BL Bavaria Yachtclubban is jártunk (Köszönet az
ötletért Hűvös anyukának!), ahol valódi vízimentő csónakba ülhettek, s mehettek próbaútra a
vállalkozó szelleműek. S ha ez még nem volt elég, ismert vízipólósokkal és televíziós személyiségekkel is találkozhattunk, strandvízilabda bajnokságot nézhettünk. A gyerekek és felnőttek is több vicces ügyességi versenyen mérethették meg magukat, s a jutalom sem maradt el:
értékes Nivea ajándékcsomagokkal felpakolva indulhattunk vissza a szállásunkra. Szintén
felejthetetlen volt a nap, amit a Balaton parton kialakított Napfény strandon töltöttünk el. A
strand egyik szenzációja a mesterségesen kialakított homokos partszakasz, a másik különlegessége az élményfürdő, amelyben egy szauna-ház, három medence és egy óriás hullámcsúszda kapott helyet. Gyermekeink örömmel vették birtokba a „fürdőparadicsomot”.
A csodálatos időnek köszönhetően mindennap lehetőség nyílt a fürdőzésre, amit vízi biciklik
bérlésével még inkább élvezetessé sikerült tenni. Animátorok segítségével a vízi aerobic mellett egyéb vízi sportokkal is múlathatták az időt a táborozók. A sportolási lehetőségeket tovább bővítették a röplabda pályák és a strandfoci pálya, amit focista fiaink - természetesen győztes meccs keretében vettek birtokba.
Az igen tartalmas napokat aktív esték zárták: volt hamisítatlan Balaton-parti tábortűz énekléssel, játékkal, nevetéssel, volt karaoke és disco, s természetesen elmaradhatatlan volt a pótvacsora.

Ezúton köszönjük meg támogatóinknak a gyerekeknek nyújtott önzetlen segítségüket, anyagi
hozzájárulásuk. Odaadásuk nélkül ez a tábor nem lett volna ilyen tartalmas. Példaértékű a
hozzáállásuk, ami napjainkban sajnos egyre ritkább.
Köszönet tehát nekik:
 B-TEK TRADE KFT - Bolyós Balázs
 RONIN-KER KFT - Paplanos Tiborné
 B- METAL KFT - Bolyós Csaba
 Pócs János – Alsó - Jászság Országgyűlési képviselője
 Szekeres Imre - országgyűlési képviselő
 Kiss Lajos - iskolaigazgató
 Borbély Gyula - önkormányzati képviselő
 Holló Zoltán - önkormányzati képviselő
 Farkas Ferenc
 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
 KIK Jászapáti Tankerület

Köszönjük természetesen a szülők segítségét, s köszönet a gyerekeknek is, akik hozzáállásukkal, példaértékű magatartásukkal mindenkinek bebizonyították: megérte!
Jövőre veletek, s a többiekkel ugyanitt!
Szervező pedagógusok
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