2019 Balatonboglár, 20 éves jubileumi tábor
Ismét részt vettünk a teljes családdal az MWSzT jubileumi táborán 2019 július 1-től.
Most új szállásunk volt a Kentaur üdülőfaluban, egy helyes faházban.
Az első napon végre találkozhattunk újra a régi kedves barátokkal, sorstársakkal.
A következő napon rögtön egy egész napos kirándulásra mentünk a Deseda tóhoz, illetve a
Somogyvári Szent László látogatóközpontba.
Mindkét program rendkívül jól meg volt szervezve, gyönyörű tájakon jártunk, sokat
tanultunk. A társaság, mint mindig kiváló volt!
A tábor óriási előnye, hogy mindazokkal találkozhatunk és beszélgethetünk, akivel
csak egyszer-kétszer egy évben találkozunk, és mindenki elmondhatja az éppen aktuális
élethelyzetét, problémáit, tanulságait. Ez sok esetben igen építő hatással van a másikra.
A szerdai nap hagyományos tábori nap volt, fejlesztő foglalkozásokkal a fiataloknak. Délelőtt
vízi játékok Pankával, ami szuper volt és népitánc Tibivel, ahol jól átmozgatták a
gyermekeinket. Délután nyugalmasabb vizekre eveztünk, zenéltünk Bélával, ami az örök
kedvenc és kézműveseztünk Judittal, amit szintén nagyon szerettek.
Közben egy kicsit mi szülők is pihentünk-nyaraltunk.
Este a teaházban, vagy nyilazás közben nagyon jól éreztük magunkat, megnéztünk egy-két
összefoglaló filmet, fényképet a Társaságról, nosztalgiáztunk.
A következő napon vilivonattal elmentünk a Balatonhoz, fürödtünk, játszottunk.
Este a szülőknek volt tánctanítás is, nagyon jó hangulatban telt az idő!
Közben a fiatalok társasozhattak a szomszéd teremben, amit hol Bea, hol Panka tartott és a
fiatalok/gyermekek társas kompetenciáit, koncentráció képességét nagyon jól fejlesztette.
Pénteken és szombaton feldolgoztuk az elmúlt 20 évünket dráma-játék formájában, a szülők
is és a fiatalok is nagyon élvezték a párhuzamosan tartott foglalkozásokat. Nagyon érdekes
volt többet megtudni a többiekről és persze magunkról is. (köszönjük Dominóéknak!)
Este a zenei „Ki Mit Tud” és záró koncert megható volt. A fiatalok a maximumot adták
magukból - tudjuk, hogy ez milyen nagy dolog, Béla ki tudta hozni belőlük ilyen rövid idő
alatt is! A zene és a zenei foglalkozás mindig elvarázsolja a WS-s fiatalokat!
Ahogy hallottuk az utolsó nap és a záróbuli is fergeteges volt, sajnos nekünk családi okokból
haza kellett utaznunk 
A tábor fantasztikusan jó volt! A 20 éves jubileum keretében sok régi felvételt és fotót
láttunk. Hihetetlen, hogy elszaladtak az évek, a gyerekekből fiatal felnőttek lettek.
Jó volt ismét együtt lenni a régi barátokkal!
Köszönjük a szervezők hihetetlenül áldozatos munkáját, és a szponzorok támogatását!!!
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