
Boróka tábor: 

Nagyon korán indultunk, szóval nehéz volt felkelni, az apukám elvitt az iskolához és láttam, 

hogy ott áll 5 busz. Nem tudtam, hogy melyik lesz az angolosoké, amibe én is tartoztam, 

szóval mentem és kérdezgettem az ottani tömeget hogy hátha tud valaki valamit. Mikor 

valaki végre válaszolt és elmondta, hogy melyik lesz a mi buszunk, akkor nagyon meglepett 

voltam és izgatott, mert az volt a legjobb busz, és azon gondolkoztam, hogy mennyire jól 

fogom magamat érezni a buszon és majd a táborban is. Utána felmentem a buszra és 

leültem a barátnőm mellé, akit Noéminek hívnak. Az első hely ahol megálltunk az Tiszafüred 

volt. Egy kicsit unalmas volt az elején, mert mi olyan sokan voltunk, hogy csak két turnusban 

mehettünk és én a másodikban voltam. Így sokat kellett várnunk. De mikor már a hajón 

voltunk nagyon jó volt, mert megnyugtatott minket a Tisza-tó csöndje és szépsége 

elkápráztatott minket. Ott volt egy férfi, aki vezette a csónakunkat és sokat mesélt nekünk az 

ott élő élőlényekről. Növényekről leginkább és inkább a madarakról. Utána megérkeztünk a 

táborhelyre. Hat szobatársam volt akik az osztálytársaik is egyben. A nevük: Noémi, 

Johanna, Hajnalka, Teodóra, Renáta és Sára. A második nap, elmentünk a Szalajka-

völgybe. Én nem elsőnek voltam ott. A családommal már voltam párszor és nagyon szép 

emlékek maradtak meg erről a helyről, amik mindig erősödnek bennem, mikor sétálgattunk 

azon gondolkoztam mikor még kicsi voltam és miket csináltunk ott. Igazából ez a völgy egy 

városban van, aminek a neve Szilvásvárad. A város jellegzetes hala az a pisztráng. 

Találtunk ott egy jó pár tavat, ami tele volt ezzel a hallal. A harmadik nap a táborba 

maradtunk élményeket szerezni. Csapatjátékokat csináltunk és fejlesztettük az egymással 

való kapcsolatunkat. Délután elmentünk az erdőbe számháborúzni. Nagyon jó 

csapatfejlesztő és jó játék, mert nem működik az egész ha nem tudunk összedolgozni. Igaz 

hogy nem az mi csapatunk nyert, de így is élveztem és izgalmas volt. Az erdőben olyan 

kellemes volt lenni és érezni azt a könnyebb és tisztább levegőt, ami nincs a városba. Szóval 

jól telt a napunk és izgalmasan. A negyedik nap elmentünk Szlovákiába hogy megnézzünk 

egy jégbarlangot. Négy órán keresztül utaztunk mire odaértünk. Azt gondolom nem az lesz a 

kedvenc helyem, de azért érdekes volt egyszer ilyet is látni, mert különleges volt. Érdekes 

volt csak nagyon hideg és rövid túra. De a táj, ahogy odafele utaztunk, egyszerűen gyönyörű 

volt. Láttunk olyan felhőket, amik olyanon voltak a hegyek, mint ahogy egy takarót 

ráterítenek az ágyra, annyira rásimultak a hegyekre. A táj olyan gyönyörű volt mint 

amilyeneket az ember az álmaiban lát és annál is gyönyörűbb. Az ötödik nap elmentünk az 

Aggteleki cseppkőbarlangba. Nagyon tetszett az a hely, bár igaz hogy engem az ilyen témák 

le tudnak nagyon nyűgözni, így nekem nagyon érdekes volt. A kialakulásuk nagyon 

különleges és érdemes elgondolkozni, hogy vajon hogy jöttek létre, még annak ellenére is 

hogy mondták hogy hány száz millió éve. Egyáltalán milyen idős lehet a föld? Lehetséges-e 

hogy olyan idősek ezek a helyek? Ezután eljött az utolsó napunk a táborban. A hatodik nap 

felkeltünk, reggeliztünk aztán elkezdtünk bepakolni a bőröndjeinket. Elindultunk hazafele 

ebéd után. Elmentünk Egerbe. Megnéztünk az Egri várat. Voltam már itt is de véleményem 

szerint fontos hogy egy magyar ember tudja a történetünket, és minél többször halljuk annál 

jobban meg fogjuk jegyezni ami szükséges mindenkinek. Ezután mentünk vissza a kedves 

kis Debrecenünkbe. Megérkeztünk biztonságban. A családom már nagyon hiányzott és jó 

volt látni őket. A tábor jó volt, gyönyörű helyeket láthattam. 

 

Írta: Kompár Dominika Anna 


