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Augusztus 18-án, az indulásunk éjszakáján még csak nem is sejtettük, milyen fergeteges hét
elé nézünk. Elég későn indultunk, majdnem hajnali háromkor, de nagyjából átaludtuk az
egész utat Gödöllőig, ahol a Szent Imre kollégium előcsarnokában kellett regisztrálnunk.
Mindezek után megkaptuk a szobáinkat, ettünk és elvonultunk… ki a szobájába, ki
ismerkedni. Ekkor már péntek volt, augusztus 19-e. huszadikán felmentünk Budapestre, ahol
a hősök terén megtekintettük a tisztavatást, majd némi metrózás után elértünk a Duna-partra,
ahol egy motorcsónak-gyorsasági versenynek, majd a légi-parádénak lehettünk a szemtanúi.
És még nem volt vége a napnak, de vártuk, hogy hazamenjünk, azaz vissza Gödöllőre, hisz
szomjasak, éhesek és fáradtak voltunk.
Nem számolok be minden napról külön, mert rengeteg fergeteges és felejthetetlen
programunk volt, ami nagyon meghosszabbítaná írásomat. Vasárnap a mesterségek ünnepén
léptünk fel, azonkívül milliónyi újdonságot láttunk és rengeteg érdekességet.
Hétfő volt a kedvenc napunk, hisz egész napos strandolás volt, kötélhúzó verseny, Mr. Beach
Boy és Mrs. Bikini szépségverseny, este pedig sétahajókázás a Dunán. Kedden Szentendrére
látogattunk el, ahol a szabadtéri múzeumot ( skanzen) néztük meg, ami szabad téren, hatalmas
területen épített házakból áll és minden házban más-más dologgal foglalkoznak őseink
idejéből. Volt ott mézeskalácssütés, gyertyaöntés, cipósütés és sok minden más. A cipósütést
élveztük a legjobban, hisz mi gyúrtuk a tésztát, mi szaggattuk, gömbölyítettük- és mi is ettük
meg. Nagyon fincsi volt. Mindezek után a városbeli Marcipán - Múzeumot látogattuk meg, az
alatta levő Szabó cukrászdában pedig fagyit kaptunk.
Szerdán Budapesten a Parlamentet, majd a Szépművészeti Múzeumot látogattuk meg, ezek
után városnézés volt. Miután a sok látnivaló után hazaértünk, mindenki eltette magát
csütörtökre.
Ezen a napon Gödöllőt néztük meg, elsétáltunk a Sissy kastélyhoz, megnéztük belülről is,
utána visszamentünk a koleszba, megebédeltünk és este következett a gála. Mi is ott voltunk a
fellépők listáján, egy Liszt darabort és három Kodály biciniát adtunk elő citerakísérettel. Este
a focipályán volt a meglepi koncert: a Republik. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat
táncoltunk. Hajnali háromig még beszélgettünk, szórakoztunk, utána pedig lefeküdtünk és fel
sem keltünk péntek reggelig.
Pénteken mindenki nyomott hangulattal ébredt, reggeli után citeráztunk még egyet a konyhán
dolgozó személyeknek, evvel köszönve meg az egész heti fáradozásukat, majd kivittük
csomagjainkat a buszhoz, fájdalmas, könnyes búcsút vettünk az ott szerzett barátainktól és
útra keltünk.
Fájt, hogy el kellett mennünk, de bennünk örökre élni fog ez a hét Budapesten valamint
Gödöllőn és szívből reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk majd ebben a táborban és
ugyanolyan jól fogjuk érezni magunkat jövőre is mint az idén.
Egyszerűen eszméletlen volt!!!!!
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