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Nagyon

meglepődtünk

az

új

osztálytársaimmal, hogy az iskola megkezdése
előtt lesz lehetőségünk egy 5 napos táborban
részt vennünk Zánkán. Az utazás közben, akik még nem ismerték egymást, bemutatkoztak,
összehaverkodtak.
Megérkeztünk Zánkára,
a híres ifjúsági táborba. Nagyon
szép környék erdőkkel, bennük
titkos ösvényekkel, gyönyörű
stranddal. Beköltöztünk a 10
ágyas szobákba. Mi a nyári ötös
épületben laktunk a második
emeleten, egymással szemben
voltak a lányok és a fiúk. Az
első nap kaptunk egy szép kék
pólót,

amiben

elmentünk

a

tábornyitóra. Érdekes volt több mint 600 gyereket látni egyforma pólóban.
Reggelente Tamás tanár úr ébresztett minket az átalvatlan éjszaka után, 7 óra környékén, hogy
induljunk reggelizni. A menzán általában finom ételeket kaptunk. Ebéd után mindig
lementünk a strandra fürödni a Balcsiba. Kellemes volt ott lenni: jó hangulat, finom ételek,
szép lányok és jó zene. A parton is voltak feladataink, kerestünk a strandon Enikő és Tamás
nevű emberkét, gyűjtöttünk sörös dobozt, nyitófüleket, kerestünk a parton külföldit, akinek
megtanítottunk egy magyar mondókát, és ő elénekelte nekünk. Találtunk is egy néger fiút,
akit nagy nehezen megkértük angolul, hogy énekelje el nekünk a „Boci boci tarká”-t.
Második

nap

busszal utaztunk
Tihanyba,
megnéztük

az

apátságot,
hazafelé

pedig

hajóval mentünk vissza Zánkára. Mindenki hullafáradtan kóválygott be a szobájába. Majd jött
Tamás tanár úr, és azt mondta, hogy vár még ránk a táncház lenn a stadion mellett. Az utolsó
nap voltak a koncertek, amelyekre szívesen lesétáltunk a strandra. Ott koncertezett az Ocho
Macho, a Gringó, a Sztár és a Ladánybene 27. Minden zenekar nagyon jó bulit csapott.
Éjfélkor hazakeveregtünk az esőben.

Utolsó nap mindenki „üdén és kipihenten” kelt fel, és csomagolta össze a bőröndjét.
Nagyon nehéz volt elbúcsúzni a megszokott szobánktól, a gyönyörű környéktől. A tábor ideje
alatt szövődtek szerelmek, kisebbek, nagyobbak. Egyszerűen csodálatos volt az a hét.
Élményekben gazdag, színes programok voltak. Sohasem unatkoztunk! 
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