
Pingvin tábor 2013

Július 29-én kezdődött a mi legújabb kalandunk. Kaland volt ez, 
ugyanis sokan közülünk ebben a táborban kenuztak életükben 
először.  Első  esti  táborhelyünk  Tiszabecs mellett  volt,  majd 
másnap indultunk el Szatmárcseke felé. 

Szerencsére  vezetőnk,  Zoli,  olyan  szuper 
leckéket adott, hogy nem volt gond a be- és kiszállással és nem 
is borultunk (Noémi pici balesetét leszámítva ). 

A  nagy  evezésben  elfáradva  sokszor  tartottunk  pihenőket  és 
volt, amikor összekapaszkodva „csurogtunk” le a  Tiszán, vitt a 
sodrás. Ilyenkor volt fürdőzés (gyakran térdig, illetve derékig érő 
vízben a Tisza közepén!) és napozás is.

Szatmárcseke  után  picivel  táboroztunk  le. 
Este  volt  egy  kis  eső  meg  szél,  ami  a 
lányoknak nyugtalan éjt okozott, míg a fiúk 
kipihenten  ébredtek.   Innen  újra 
továbbindultunk  Vásárosnamény 
irányába.  Útközben  a  túri  bukógátnál 
pancsoltunk egyet és Tivadarban mentünk 

boltba.

Csütörtökön nem volt pontos úti cél, város vagy település, szóval 
„665 előtt valahol” letáboroztunk pont egy rév mellett. Itt került 
sor többek között a táborokban oly ritka hajmosásra is.  Illetve a 
kompról vízbe ugrálás sem maradhatott el, bár a víz itt is elég 
sekély volt. 

Másnap  reggel  kicsit  többet  aludtunk,  hogy  jobban  tudjunk  majd  a 
Lelkinapra  koncentrálni.  Vendégünk  Mihalkov  Feri  SJ volt,  aki  a 
Józsefvárosban, a Pintyek csapatában nevelkedett. A hosszú beszélgetés 
során a bennünk felmerülő kérdésekre, problémákra igyekezett választ 
adni.  Szerintem sokunknak  segített  és  Istennel  való  kapcsolatunk 
erősítéséhez is adott néhány jó tanácsot.

Szombaton eleveztünk Tiszamogyorósig és szintén 
egy rév mellett kötöttünk ki – szó szerint . Sátorverés után jött a 
vacsikészítés, ahogy minden előző nap és este volt a „záróparty” 
sok zenével, nevetéssel, beszélgetéssel. 

Utolsó nap reggel  elmentünk  Mándokra reggeli  misére,  majd 
gyors  táborbontás  és  összecuccolás  következett.  Fájó  szívvel 
hagytuk ott a táborhelyet, hiszen ez azt jelentette, vége van a tábornak, viszont volt 
azért pozitívum is a hazamenetelben, hiszen otthon várt minket a finom rántott hús .

Az ufo-k is szerették a prézlis laskát 

Hazaút fáradt, de mosolygós arcokkal


