A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott
tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt
(Ivó, Románia, 2015. július 25-31.)

Gyere el, kérünk, légy a vendégünk!
S lesz egy szép, közös emlékünk,
Ha a víz, ha a part, ha a Nap is kitart,
S nem kapunk ki egy nagyobb vihart.

Gyere el! Végül, ami itt készül,
Azt elviheted majd emlékül.
Az a víz, az a part, az a Nap is a Tiéd,
Az ég most folyton kék…
/Tábordal/

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett XIII. GENIUS konferencia
és verseny (Újvidék, 2015. május 16.) díjazott tanulói jutalmul több mint negyven helyet kaptak
Ivóban, Erdélyben, az Erzsébet Diáktáborban.
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Mi diákok, és kísérőink izgatottan készültünk az útra. Hat izgalmas, élményekkel gazdag
nap várt ránk 2015. július 26-31.).
A tervek szerint a tábor első napján kellett megérkeznünk. Mi vajdaságiak hosszú,
tizennégy órás utazás után érkeztünk meg. A csapat tagjai Vajdaság különböző helységeiből,
illetve iskoláiból nyertek meghívást. Az érkezést bejelentkezés, majd szobabeosztás követte. A
délutáni programról sajnos lekéstünk mivel csak este, vacsorára értünk oda. A vacsorát követően
tábornyitó ünnepségen vettünk részt. A különböző országokból érkezett csapatok képviselői
megőrzésre átvették a tábori zászlót, és vigyázták azt a tábor egész ideje alatt. Ebben az évben
ezt a lehetőséget a Vajdaságiak kapták meg.
Az első nap szabadprogrammal fejeződött be.
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A második nap a reggeli tornával kezdődött. Reggelizés után a szobákat ellenőrizték.
Délelőtt folyamán az Ivói Vadasparkban jártunk, ami 320 hektáron elhelyezkedő terület, erdei
patakok folynak át rajta, és hegyek veszik körül. Ez a vidék teremti meg azt a varázslatos tájat,
ahol a szarvasok, őzek, muflonok és vaddisznók természetes környezetben élhetnek. A kapunál
két őz várt bennünket. Nagyon barátságosak és szelídek voltak. Csendesen kellett sétánkat
megtenni az erdőben, hogy ne ijesszük el a többi állatott. A vadaspark közepén található nagy
tónál megpihentünk, majd folytattuk utunkat. A lábunk tovább vitt bennünket a lovak felé.
Utolsó állomásunkon Dezsővel, a barátságos vaddisznóval találkoztunk. Délután furfangos
vetélkedőn vettünk részt. Nagyon izgalmas volt. Vacsora után táncház kezdődött. Nagyon sok új
dalt és tánclépéseket tanítottak velünk. A Folker együttes kísért bennünket.
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Harmadik napon a szentegyházi termálstrandra látogattunk. Ez a termálfürdő Hargita
megye egyik legszebb részén található, 824 méteres tengerszint feletti magasságon. A helyi
termál strandon napoztunk és élveztük a pihenést. A víz hideg volt, de azért megmártóztunk
benne. A nap végén visszaindultunk a táborba. A bőséges vacsora után tábordal kitalálása, vagy
meseírás volt a feladatunk. Csapatokban dolgoztunk. Jobbnál jobb művek születtek, ezután
fáradtan dőltünk az ágyba.
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Negyedik napunk, mint minden reggel, zenés ébresztővel kezdődött. Ezen a délelőttön a
tábori olimpiát szervezték meg. Nagyon sok érdekes játékon vettünk részt. A vajdasági csapat
egy része III. helyezést ért el. Pihenő után a Madarasi Hargita meghódítására került sor. Kisebb
zökkenő után végre megérkeztünk. A vajdasági csapat meghódította a Hargita legmagasabb
csúcsát (1801m). Fenn a csúcson kopjafák és keresztek sokasága van felállítva a kitartás és a
fennmaradás emlékeként.

Este mesét hallgattunk a tábor nagy fája alatt. Ezzel még nem ért véget a nap. Tíz óra
körül először ijesztő mesét írtunk, majd bátorságpróba következett a sötét erdőben.
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Utolsó előtti napon Erzsébet vetélkedőn vettünk részt. A csapatokból ketten plakátot
készítettek, mi ezzel a II. helyezést értünk el. Délutáni programunk számháború volt, ahol
eláztunk. Később kezdetét vette a „Ki mit tud” és a ” Honnan jöttél?”, verseny, amiben mi,
vajdaságiak I. helyezést értünk el. Vacsora után eredményhirdetés és díjátadó vette kezdetét.
Vajdasági csapatunk nagyon sok díjat hozott haza. Este tábortűz és éneklés volt a program.
Később bent folytattuk az ünneplést és a táborzárást.
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Eljött a péntek reggel, egyben az utolsó reggelünk is. Búcsúzásra került sor, és
elindultunk haza. Útközben megálltunk Farkaslakán, ahol meglátogattuk a Kossuth-díjas magyar
író Tamási Áron síremlékét. Utolsó megállónk Segesvár volt, ahol a helyi várat és környékének
szépségét csodálhattuk meg. Hosszú és fárasztó utazás után végre hazaértünk.

Nagyon jól éreztük magunkat. Sokat nevettünk, és önfeledten szórakoztunk egy héten
keresztül. Sok új barátot szereztünk.
Ezúton is szeretném a magam és társaim nevében köszönetet mondani az összes
szervezőnek és vezető tanárnak, hogy részt vehettünk az ivói Erzsébet Diáktáborban. Ezek az
emlékek tartalmasabbá tették a 2015-ös nyarunkat.
Ha lehetőséged lesz, menj el Te is Ivóra, az Erzsébet táborba.

Bálint Viktória,
a zentai Egészségügyi Iskola
harmadik osztályos tanulója
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