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Ebben az évben nem a szokásos Turán rendezett napközis tábort szerveztük meg, 

hanem egy elutazós, ott alvós táborozásra került sor (5 nap, 4 éjszaka). 
 

 44 fő ült fel július 5-én vasárnap reggel 9 órakor a buszra. 
32 focista gyerek + 2 edző 

valamint 8 felnőtt és 2 gyerek kísérő 

 
Siófokra utaztunk a Viola Ifjúsági szállóba, ahol kétágyas szobákban lettünk 

elhelyezve és napi háromszori étkezésre fizettünk elő. 
 

Röviden a táborról:  
 

A tábor ideje alatt 7 alkalommal tartottunk (1,5 órás) edzést, érkezés napján 1, majd 
a következő 3 nap 2–2-t. A hazautazás napjára nem terveztünk edzést. A szállótól a 

bérelt pálya kb. 1 km-re volt, amely távot minden alkalommal gyalog tettünk meg.  
  

Kb. 10 órányi balatoni fürdőzésre volt lehetőségünk. Remek időnk volt, csak az 
elutazás előtti délután romlott el az idő, így 4 nap is tudtunk fürdeni a Balatonban. 

Elég nagy feltűnést kelltettünk a fürdőzések alkalmával, mert ritka látvány a Balaton 
partján, hogy 32 fehér fejkendős fiú kettes sorban vonul be fürdeni a tóba. 



 

A délutáni edzést követő vacsora után esti sétákra került sor, ahol mindenki 
jókedvűen beszélte meg az aznapi élményeket és csodálta meg a siófoki Balaton part 

esti fényeit. 
 

Egyik este egy kalózhajón behajóztunk Balaton közepére (Ennek költségét a kísérő 

szülők dobták össze. Köszönet érte!). A 1,5 órás hajókázás közben lehetőségünk volt 
táncba keveredni az ugyanezen a hajón utazó lány csoporttal. A hajón szóló ritmusos 

latin zene jó alapot adott ehhez. 
 

Az utolsó napon edzőmérkőzésre került sor a Siófok csapatával. 2004-2005-ös 
csapatunk mérkőzött meg a helyi 2005-ös csapattal, ahol magabiztos győzelmet 

arattunk. A nagyobbak a pálya szélén vették ki a részüket a győzelemből, hiszen 
minden egyes gólunkat énekszóval köszöntötték.  

  
Rengeteg ping-pong meccs, darts, csocsó, biliárd és póker csata zajlott az ebéd illetve 

vacsora előtti szabadidőben. 
 

Minden reggel vicces reggeli tornára került sor, majd szobavizit következett, amely 
pontozással került értékelésre. Ennek hatására, reményeink szerint több gyerek 

előrelépett az otthoni maga körüli rendtételben illetve rendtartásban. 

 
Több helyen és alkalommal hangzott el a 34 torokból a most már indulónknak 

mondható: „Előkelőek nem vagyunk…” kezdetű nóta. 
 

A szálláson a "kifosztott" ital automaták, a strandon rengeteg elfogyasztott lángos és 
kürtős kalács, jégkása és mojitó koktél nyomatékosította ott létünket. 

 
A résztvevők egyöntetűen jelentették ki, hogy remekül érezték magukat. S köszönik 

mindazoknak, akik lehetővé tették ennek a tábornak a létrejöttét! Hiszen:   
 

EZERNYI ÖRÖK ÉLMÉNNYEL LETTÜNK GAZDAGABBAK!!!!! 
 

Tóth-M. Imre 


