Nyári Sporttábor Eseményei
1. nap: Megérkeztünk Dinnyésre, a szálláshelyünkre. Nagy szeretettel fogadtak
bennünket, elfoglaltuk szobáinkat. Ezután a kísérőink /Tekerbringa csapata/ egy igen
széleskörű tájékoztatást tartottak a ránk váró hét feladatairól, valamint a biztonságos
kerékpározásról, a kerékpár szakszerű használatáról. Ezt követően mindenki
választott magának egy biciklit, amit pontosan beállítottak a méretéhez. Első utunk a
tábortól 6 km-re lévő étteremig vezetett, amit minden nap megtettünk háromszor.
Ott elfogyasztottuk az ebédet és jött a várva várt fürdés a tó igen langyos, tiszta,
sekély vízében. A vacsoráig tartó fürdőzés után a szálláson egy nagyon szórakoztató
vetélkedőn vettünk részt, ahol rengeteg feladat várt bennünket, majd mindenki
megkapta jutalmát: a kerékpáros kulacsot.
Napi km: 12km
2. nap: A reggeli torna és a reggeli után egy nehéz napnak néztünk elébe, ami egy
Székesfehérvár – túra volt, sok látnivalóval. A meseszép tájon át vezető kerékpárút
rengeteg érdekességet tartogatott számunkra. Ilyen volt a Császár-patakon való
átkelés, ami a Velencei-tó vízszintjét hivatott szabályozni. Székesfehérváron
megnéztük a Dávid Kornél Akadémia csarnokát, az NBI-es női kézilabda csapat
edzését, a jégkorongcsarnokot, majd a főtéren a várfal tövében elfogyasztottuk
ebédünket. Hazafelé ismét átkeltünk a patakon, majd vacsoráztunk. Ezután a
naplemente kíséretében 4km-t kenuztunk Gyuri bácsi vezetésével, aki bemutatta
nekünk a nádas élővilágát.
Napi km: 62km
3. nap: A szokásos reggeli tornát és reggelit követően egy közeli erdőbe látogattunk el,
ahol különböző edzési lehetőségek és játékos feladatok fogadtak bennünket. Az ebéd
után az előző nap hosszú kilométereit a tó vízében próbáltuk kipihenni. Vacsora után
egy hatalmas élménnyel gazdagodtunk. A sötétedés beálltával, lámpákkal felszerelve
hangos zenegéppel tekertünk be a Velence-korzóra. Igazi, felejthetetlen nap lett ez is
mindenkinek.
Napi km: 46km
4. nap: A reggeli szeánszok után a közeli nevezetes helyek látogatása következett.
Elsőként Nadapra értünk be. Ott a szintezőhely és az ingókövek felejthetetlen
látványa fogadott bennünket. Ezt az élményt fokozta a folyamatos felfelé való
tekerés is. Itt megnéztük azt a templomot, ahol Vörösmarty Mihályt 1800. december
3-án megkeresztelték. Utána Sukoróra hajtottunk, ahol a központban elfogyasztottuk
az ebédünket. A hazafelé út egy kellemes sétahajóval történt, ahova csak a
kerékpárok felrakása okozott némi nehézséget. Este a szálláson sportjátékokkal
búcsúztattuk a 4. napunkat.

Napi km: 40km
5. nap: Bemelegítés után kezdetét vette a várt tókör letekerése, ami egy madárdalösvény, valamint Pákozd nevezetességeivel lett tarkítva Egy kis velencei vásárlás is
belefért még az energiánkba, amit a délutáni fürdés végkép felemésztett. A vacsora
után egy közös filmnézés tette kellemessé az éjszakai álmunkat, ami így az 5. napon
elég gyorsan magával ragadta a csapatot.
Napi km: 50 km
6. nap: Megfáradtan, de hatalmas erővel próbáltunk elindulni a kerékpárokkal, ami már
sajnos sík útszakaszon is igen nagy energiánkba került. Ezt a reggeli torna sem
könnyítette meg. Velence határában már várt ránk két sárkányhajó, hogy hosszú
kilométereken át hű társaink legyenek a vízen. Az evezés alatt széles körű
tájékoztatást kaptunk kormányosainktól ezen sport történetéről, eredetéről. A
délutáni fürdés után a szállásunkon nekifogtunk az esti tábortűz és sportolás
előkészítéséhez. A tűz körül megköszöntük szervezőink munkáját és mindenki
beszámolt a heti élményeiről, tapasztalatairól. Meglepő módon nem volt olyan
résztvevő, aki nem maradt volna még egy hetet szívesen.
Napi km: 32km
7. nap: A pillanat, amit nem várt senki. Nem ment a felkelés, nem ment az összepakolás.
Üres, szomorú tekintetek keringtek a szálláson. A reggeli alatt azért sikerült
megbeszélnünk, hogy az élményekből merítsünk erőt, azokra gondoljunk. Nekem,
mint kísérő nevelőnek meg kellett ígérnem, hogy jövőre is lesz ilyen tábor. Hát, a
feladat adott. 
Napi km: 12km
Összesen: 254 km + 8km evezés

