Öko-táborban voltunk Balatonfüreden
Tomi 10 éves, s még soha nem volt táborozni. Egyedül természetesen nem lehet „elküldeni”,
mivel állandó felügyeletre szorul, ráadásul speciális diétája miatt sem táborozhat. Így 9 napra
előre elkészítettem és bedobozoltam az „ebédeket” mély hűtve. Kicsit szorongtam, mit
szólnak majd a szállodában. A konyhásokkal egy pillanat alatt összebarátkoztunk és
mindenben segítséget nyújtottak.
Tomi is rögtön otthon érezte magát. Különösen, amikor megtanulta, hol van az uszoda Ettől
kezdve fő tartózkodási helye lett. Egyszer még ruhástól is beugrott a mélyvízbe. A
foglalkozásokon Lillával, segítőnkkel vett részt. Lilla szívvel-lélekkel foglalkozott Tomival,
fáradtságot nem ismerve „tomaszozott” vele, hogy felkeltse érdeklődését. Egy hiperaktív
gyereknél ez nem kis teljesítmény. Időnként viszont az izgatottságát kellett visszafogni, pl.: a
zenei foglalkozásokon, hogy a többieket ne zavarja. Aki még nem találkozott ilyen
gyermekkel, el sem tudja képzelni, mennyire fárasztó naponta százszor ugyanazt a rögeszmés
kérdést hallgatni, válaszolgatni, ill. másfelé terelni az érdeklődését.
Amíg Tomi a foglalkozásokon volt, nekem alkalmam volt kicsit „leereszteni” más szülőkkel
beszélgetni, ismerkedni.
A foglalkozások 4 csoportban különböző helyszíneken zajlottak. A „kicsiket” és a „nagyokat”
két-két csoportra osztották. A kisebbeknek délelőtt HRG úszás, míg a nagyobbaknak zenés
torna, illetve gyógy úszás volt. (A foglalkozásokat Fischer Dóri, Kovács Anikó, Boncz
(Barna) Bea tartották. Délutánonként kézműves foglalkozásokon lehetett részt venni Pintyő
vezetésével, aki a szelektív szemétgyűjtés rejtelmeibe is bevezette a táborozókat. Béla bácsi
vezetésével zajlottak a zenés fejlesztések, amit nagyon imádnak a gyereket, illetve Béla
felkészítette a szülőket és segítőket a búcsúesti „meglepetés koncertre”, mellyel nagy sikerünk
volt.
Ne feledkezzünk meg a drámaterápiás foglalkozásokról sem. Az ott alakult produkciót szintén
nagy sikerrel mutatták be a fiatalok a táborzáró bulin.
A kisebbek délutáni foglalkozása volt még a TSMT.
A szülőknek délutánonként különféle előadások szerveződtek egészséges életmód
témakörben. Két estén pedig filmvetítés volt.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a nagyszerű programon. Külön köszönet a fő
szervezőknek: Dr. Pogány Gábornak és feleségének Zsuzsának, a fáradhatatlan Boncz (Barna)
Beának, az összes segítőnek és szülőnek.
Na meg persze a tábor létrejöttét lehetővé tevő támogatóknak!
Haász Zsóka és Tomi

