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Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink!

A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2014-ben az Erzsébet Pályázat keretein
belül 20 nagycsaládos gyermek és 2 kísérő részére 1 hetes Zánkai nyaralás nyert el.
Gyermekeink 2014.06.29-2014.07.04 időszakban vettek részt a tábor programjain.
A pályázathoz kapcsolódó költségeket Egyesületünk az alábbi támogatások által tudta
biztosítani:
Önkormányzati támogatás 64.000.-Ft. értékben
Egyesületi tagok önkéntes munkája,
MÁV utazás támogatása (90%-os nagycsaládos kedvezményes jegyek biztosításával).

Az Önkormányzat 64.000.-Ft-os támogatása lehetővé tette:
- gyermekek nagyobb csomagjai külön szállítás keretében Zánkára, majd Dunakeszire
kerülhettek, jelentősen megkönnyítve ezzel a gyermekek utazását, és a kísérők
munkáját,
- befizette az egyesület a családokra jutó önrész összegét,
- el tudtuk látni a segítőket napvédő krémekkel, szúnyogriasztókkal,
gyermekeink étkezését ásványvízzel, és egy egyszeri lángos evéssel egészítették ki
kísérőink.
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Egyesületi tagok összefogásával valósult meg:
Amint azt az egyesületünknél megszoktuk, a pályázathoz kapcsolódó szervezési és
kivitelezési feladatokat több tagunk vállalta:
- pályázat megírása, jelentkezési lapok összesítése, pénzügyi elszámolás,
- 2 kísérőnk munkáját segítették megkülönböztető színes kendők varrásával (melyet
emlékként őrizhetnek meg a gyermekek),
- sütemények készítése,
- lekvárok, májkrémek, nutellák egész csoport részére történő csomagolása,
- csoportos utazás-, vagonfoglalás intézése, jegyárak összegyűjtése,
- szülő nélkül utazó gyermekek kísérése Dunakeszi- Déli pályaudvar között,
- a résztvevő gyermekek részére kiírt rajz- és élménybeszámoló pályázat koordinálása.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Kun Edina és Gacsó Judit kísérőinknek, akik
önzetlenül vállaltátok 10-10 gyermek közel egy hetes felügyeletét.

MÁV utazás támogatása:
Külön öröm volt számunkra, hogy a MÁV által nyújtott jegyár támogatás minimálisra
csökkentette az utazási költségeket (több családunknak gondot jelentett volna a
kedvezményes csoportos jegy megfizetése is).
Ezúton szeretnénk Zánkai összeállításunkkal megköszönni a munkátokat, mely nélkül a
gyermekek táborozása nem jöhetett volna létre!
Köszönettel:

Iklódy –Szathmáry Eszter
Dunakeszi Diófa NOE
Elnök
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Kedves Edina, Judit, Tagjaink!
Zánkán nyaraló gyermekek és általatok megfogalmazott beszámolók részleteivel és néhány
fényképpel szeretnénk megköszönni minden önkéntes segítő munkáját.

„ A programokon becsülettel részt vettünk... igaz nem nyertünk, de jól éreztük magunkat.
Mindig annyit csináltunk meg, amennyi jól esett.”
„ Minden délelőtt és délután voltak versenyek, furfangos vetélkedők. Még a Ki mit tud?-on
is részt vett három gyerek, ami a Balaton parton felállított színpadon volt megtartva.
Este pedig műsorokat szerveztek, volt: koncert, táncház, és nagyon tetszett a Rómeó és Júlia
interaktív modern változata.”
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„A programok alkalmazkodtak az időjáráshoz, volt eső és napsütés de hangulatot egyáltalán
nem zavarta”.

„Esőben a parton.... Pulcsiban, fázósan, vigyázz ne menj ki a szélére... Fiúk, vigyázzatok
ilyenkor jobban csúszik .... PFÚJ MI EZ??? Egy döglött hal, ne ne ne dobd ide, nagyon
büdös, ááááá”

Oldal 5

KÖSZÖNET

„Répa, Zebra, Titkos út, Apuci és Anyuci, Rómeó és Júlia, Rosszcsont Peti, Sima Peti,
Okos Peti, Királylány.....
Egyszerű szavak, de nekünk nagyon sokat jelentenek. Nekünk, a mi csapatunknak, akik
részesei voltunk az Erzsébet tábornak Zánkán... Mikor felszálltunk a vonatra a délibe, még
alig ismertük egymást... Mire odaértünk már nagyokat nevettünk...
Külön 10 ágyas jó minőségű szobát kaptak a fiúk, a lányok. Edina a lányokat igazgatta, én a
fiúkat, nem beszéltük meg, adta magát... Rangidős nagyfiú, Olivér lett a szobaparancsnok.
Lányoknál Klaudia. A szobát ők zárták, a szobakulcsot ők őrizték.. és igazi vezetők lettek.
Első éjszaka hajnali kettőig beszélgettek a gyerekek, de csitt erről a szülőknek egy szót se
:)”
„Nagyon aranyosak voltak,a nagyok szeretgették a kisebbeket, volt pótanyuka,és pótapuka”
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„Jó időnk volt majdnem minden nap fürödtünk. Veszprém megyét formázzuk homokból.”
„Már az első nap elmentünk fürödni a Balatonba ,ami nagyon kellemes volt,nagy
hullámokkal.
Ezt az esős nap kivételével minden nap megtettük.”
„A Balaton. Először hideg volt a víz, aztán megszokod... nagy hullámok, a királylány nem
tud úszni, Edina és én felváltva a vízben... 1,2,3,4 ....12, a többiek a parton? ok mind
megvan...
Éjszaka a parton... Csend, a lámpafényben szálló millió bogár, a víz halkan csobban, tiszta,
a vitorlások sorakoznak... csak óvatosan, a nagyok a végén figyelik, ne maradjon le senki.
Milyen romantikus.... „
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„Kicsi hőseink, a csapatunk tagjai:... Köszönjük hogy részt vettetek velünk együtt egy hét
élményben. Köszönjük, hogy megmutattátok az egyéniségeteket, megosztottátok velünk az
érzéseiteket.
Toleráltátok a szigorúságunkat. Rengeteget tudnék mesélni, de ide csak pár sor fér el. De
nem is ez a fontos. Hanem, hogy Ti akik ott voltatok, mit éreztetek. Ti vagytok a
legfontosabbak: a gyerekek:)”
Mi a gyerekekkel együtt élveztük az ottlétet sokat nevettünk.
A legtöbb gyerek haza sem akart jönni.
Még az utolsó pillanatokat is kihasználtuk, a strandról indultunk a vonathoz.
Aminek megvolt az eredménye, mert mindenki végig aludta az utat.
Reméljük, hogy jövőre is lesz Erzsébet Tábor, és bíztatok mindenkit, hogy jelentkezzen,
mert nagyon nagy élmény!!!
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„Hát véget ért…, tele élményekkel, új barátságokkal…, reméljük jövőre újra együtt
nyaralhatunk.”
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