
Élménybeszámoló

Arcomon mosollyal, és szívemben örömmel írom ezt az élménybeszámolót ,és 
szerencsésnek érzem magam,hogy részt vehettem ezen a csodálatos táboron,ahol 
új élményekkel és új barátokkal gazdagodtam.

Izgatottan ültem fel a buszra.A hosszú és kalandos út után tánccsoportunk 
összekovácsolódva érkezett meg táborhelyünkre Lőrincibe.Szeretettel teljes 
fogadtatás és egy jó kiadós vacsora után mindenki  nyugovóra tért.Másnap 
megújult erővel vágtunk neki az új kalandoknak.Elsőként meglátogattuk a hollókői 
várat ,ahol a kilátás  elkápráztatott.Majd meglátogattuk az ófalut,ahol jobban 
megismerhettük a palóc népet.Tetszésemet legjobban a palóc házak és a színes 
seprűk nyerték el.

A következő program ,amely nagyon elnyerte a tetszésem az a hegymászás 
volt.Ez volt az első, hogy hegyet másztam és ahhoz képest elég jól ment,de azt 
sose fogom elfelejteni ,amikor már csak pár méter hiányzott, hogy felérjek a 
csúcsra,már nagyon el volt fáradva a kezem,lábam és pusztán az akaratom segített 
felérni a csúcsra.Nagyon büszke voltam magamra amikor a hegy tetejéről lenéztem 
társaimra és magamban ezt kiáltottam:Megcsináltam!!! És az még boldogabbá tett 
hogy mindezt a felejthetettlen élményt a testvéremmel élhettem át ,akinek szintén 
felejthetetlen élmény marad ezt a hegymászás. 

Másnap volt a néptánctalálkozó.A kultúrházba egy kicsit félve indultam 
el,izgultam hogy hogyan fog sikerülni a tánc,amelyet a Pitypang néptánccsoporttól 
tanultunk,de a szívélyes fogadtatás,és az érdekes játékok,kézműves tevékenységek 
elvették a félelmem.Nagyon jól esett három táncos lány, név szerint:Szabó 
Annamária,Lőrincz Lilla és Pálinkás Julcsi,ének segítsége és bíztatása.Külön 
köszönet ezért nekük!!!Az előadásokat egy mozgalmas ,jókedvű táncház 
követte,ahol remekül éreztem magam.

Következő nap kipihenten és jó kedvvel indultunk el a Tisza-tavi Ökocentrum 
Parkba ahol megtekintettük a park növényeit és állatait.Legjobban a föld alatti 
akvárium tetszett,ahol a fejünk felett úszkáltak a Tisza-tó élőlényei.A park 
látványosságai után egy hűsítő fürdőzés következett a Tisza tóban.

Negyedik nap Budapest nevezetességeit fedeztük fel,majd este fájó búcsút 
vettünk venégfogadóinktól.Utolsó nap fájó szívvel elhagytuk Lőrincit,de ismét új 
kalandok vártak ránk,mert felfedeztük Eger gyönyörű városát.Aztán egy hűsítő 
fürdés után hazafele vettük az irányt.

Végül szeretném megköszönni,hogy részt vehettem a táborban.Külön 
köszönet az igazgató néninek,László Katalinnak, és Marika néninek,akik 
létrehozták ezt a tábort,és köszönöm a Pitypang néptánccsoportnak,vendég 
fogadoinknak a szívélyes fogadtatást!!!☺☺
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