
különbözı színő valamikkel. A fiúknak sikerült kis lufikat beszerezni, amit vízzel 
feltöltve a sötétedés után jól egymásnak lehetett csapkodni a liptódi udvaron. Ezt 
még fokozni is sikerült kisebb-nagyobb zacskók vízzel töltésével, amikor a 30 literes 
szemeteszsák is a gyerekek kezébe került Linda inkább lefújta a csatát. A lányok 
egyértelmően gyıztesnek hirdették magukat, ehhez a fiúknak csak gyengécske 
magyarázatai voltak. A vizes pólók és rövidnadrágok (szárazra) cseréje nem okozott 
gondot, a vizesblokkok rendbetételéhez már nem mindenkinek volt kedve, azért 
többen is segítettek, még néhány fiú is felmosófát ragadott. Miután helyre állt a rend 
meggyújtottuk tábortüzet. Nem énekeltünk és nem ugrottuk át, de lefekvés elıtt 
azért jól nyakon öntöttük. Az esti vetítés kukorica nélkül zajlott, a frappáns 
beszólások azonban így sem maradtak el. Ma mi nyertünk, nem szenvedett senki 
méh és darázscsípést, az amúgy is kevesebb szúnyogot a tábortőz végképp előzte. 
 Szombat délelıtt ismét a tánc és a játékok léptek elı fıszereplıkké. Ment is 
minden a tervezetnek megfelelıen. Bemelegítés, alaplépés, jobbra-balra, elıre-hátra, 
megszokott tánc, új koreográfia, hú de keveset aludtunk mostanában volt az arcokra 
írva. Az egyik utolsó szaladgálós, kiejtıs játéknál egy leány elesett, késıbb kiderült, 
hogy rá is léptek a kezére. Engedtünk rá hideg vizet, borogattuk, a végén 
vendéglátóink – Andi kíséretével - bevitték ıt Bólyba az ügyeletre, majd onnan 
Mohácsra a röntgenre, szerencsére nem tört el. Eközben Pisti bemutatta nekünk a 
liptódi kis templomot, a foggal-körömmel védett értékeiket, mesélt az itteniek 
mindennapjairól, örömérıl és bánatáról. Megismerkedhettünk a helyi gyerekek 
hagyományırzı tevékenységével a kis közösség évtizedek óta tartó küzdelmével 
falujuk fennmaradásáért. Jó volt hallani a tısgyökeres gazda néha keserő szavakkal 
átszıtt, de mindig optimista szavait. A gyerekek a maguk módján elıször 
fészkelıdtek és suttogtak, majd Pisti mondatai egyre inkább lekötötték a figyelmüket. 
Érezni lehetett a szavak érintését! 
 A rögtön ebéd utáni indulásunkat megzavarta a kis baleset. Nyugodtan 
pakolásztunk, ágyat húztunk, kicsit takarítottunk, rendet raktunk. Jutott idı az 
értékelések megírására és az utolsó kártyapartikra. Lehetett még csocsózni és 
társasozni, valaki a színezést vagy éppen a szappanbuborék fújást választotta. Az 
utolsó elfogott béka is szabadjára került. Aztán összepakoltuk a labdákat és a 
tollasokat is. Sérültünk megérkezése után egy kis esı és szélvihar közepette 
elindultunk, de elıtte még a kis boltot megrohantuk az utolsó hazáig kitartó enni és 
innivalóért. Már a szomszéd községben (Babarcon) tapasztalhattuk az átrohanó vihar 
hagyatékát egy útra döntött fát. Szerencsére az erıs szél és az esı elıttünk járt csak 
egy kis ideig voltunk a viharzónában. A késıi indulás miatt a buszon nagy keletje volt 
a májkrémes szendvicsnek. Még Pest elıtt egy parkolóban kiszállva tapasztaltuk a 
vihar utáni legalább 15 fokos lehőlést és a szelet. Valamivel hét óra elıtt a 
gondoskodó anyukák legtöbbje pulóverrel várta a buszról leszálló csemetéjét, ami a 
kicsiknek szemmel láthatóan jól is jött. Elbúcsúztunk buszsofırünktıl Gergıtıl, ı 
végig nagy nyugalommal látta el feladatát. Sajnáljuk, hogy jó néhány táncos, 
valamint Hajni, Böbe és Judit sem tudott velünk tartani, talán majd jövıre. 
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 Július 15-én reggel kultúrotthonunk környékén a parkolóhelyet keresı autók 
jelezték, közeledik Liptódi tánctáborunk indulásának ideje. 6-14 éves korosztály 
gyülekezett a tılük elvárható zsibongással, Schmidt Máté nem tudott eljönni, 
kéztörése volt az akadály. Misik Hajni sajnos csak integetni, elbúcsúzni jött le, mert 
nagypapája temetése miatt nem tudott velünk tartani. Egy otthon maradt kis 
hátizsák megérkezésére kellett várnunk; aztán irány Pécs. 
 A rekkenı hıségben a pécsi állatkert hatalmas fáinak enyhet adó 
lombkoronái alatt sétálgattunk. Az oroszlánok mit sem törıdtek hangoskodásunkkal, 
nyugodtan elnyújtózva lustálkodtak. A hiúz sokkal élénkebbnek tőnt, közeledésünkre 
vékony tappancsával a kerítésdróton kinyúlva fújtatva fenyegetett bennünket. 
Irigyeltük a vízilovakat, mert csak néha-néha dugták ki a fejüket a hős habokból, bár 
a barna, át nem látható büdös vízbe nem szívesen mártóztunk volna bele. A tevét 
szemmel láthatóan nem zavarta az erıs UV sugárzás, derekasan állta a nap 
legádázabb támadását is. A bölény nagy busa fejét láthattuk kikandikálni istállójából, 
ennek méretébıl tudtunk következtetni teste hatalmasságára. A csimpánzok és 
gorillák erısnek látszó vasketrecét körülvevı kötélkordon figyelmeztetett bennünket, 
nem léphetünk közelebb hozzájuk. A „jaj de szép” és a „fújj mi ez” jelzık között 
szinte minden elhangzott a gyerekek részérıl, amit el lehetett mondani az állatokra, 
volt olyan fajta is, amit senki sem ismert. Túlestünk az út elsı frissítı jégkrém 
elfogyasztásán, csúszda, hinta és mászóvár élményén. Nem messze újabb kaland 
várt ránk a 197 méter magas pécsi tv-torony, ami az 535 méter magas Misina 
csúcsán ál. A kicsit morgós liftes bácsi több fordulóval juttatott fel bennünket a 
környék legmagasabb pontjára. A szép tiszta idıben a 75 m magasan körbe futó 
kilátóteraszról, amíg a szem ellátott hegyeket, völgyeket, utakat, épületeket, teljes 
Pécset csodálhattuk meg. Délután érkeztünk a jelenleg mindössze 200 lelket számláló 
kis Baranya megyei településre Liptódra. Vendéglátónk, Pisti mindent megmutatott, 
amit a régi gangos sváb parasztház kényelmünkre rejtett. Három szoba emeletes 
ágyakkal a pihenésre, négy vizesblokk a tisztálkodásra, felszerelt konyha, tetı alatt 
megbújó hely padokkal, asztalokkal az étkezésre, szép nagy füves udvar a játékhoz. 
A gyerekek elsı riadalma - vajon mindannyian elférünk itt – hamar elmúlt, egy kis 
egyezkedés után mindenki megtalálta az ágyát, lepakolhatott. A vacsora után jutott 
idı játékra is. Megkezdtük a végeláthatatlan harcunkat a vérszívókkal, elıkerült 
rengeteg csoda kenıcs és spray. Fújtuk és kentük magunkat, mindezek ellenére a 
csatát a szúnyogok nyerték megszámlálhatatlan nyomot hagyva testünk különféle 
helyein. A táncosok végsı elcsendesedésének idıpontja talán még az est leszálltával 
megjelent denevérek elıtt is ismeretlen maradt… 
 Csütörtökön reggeli után a falu kultúrtermét használhattuk a táncos 
foglalkozásokhoz. Le a kalappal a táncosok elıtt, a hımérı tanúsága szerinti 28 
fokos – a kintihez képest hővösnek tőnı – teremben becsületesen bemelegítettek, 
majd táncoltak régi és tanultak új koreográfiákat ebéd elıtt és után több órán 
keresztül. Linda és Andi nem engedett meg semmiféle lazaságot. Természetesen 
délelıtt és délután is volt alkalom közös játékokra, a teremben élı társasjáték zajlott 
az elıre elkészített papírlapokra festett nagy táblákon. A kockadobás után mindenki 
maga volt a bábu és próbált beérni a célba minél hamarabb, ez néha nem is volt 

olyan egyszerő. A kis focipályán is volt alkalmunk versenyezni. Négyen 
összekapaszkodva autóként cipelték társukat közben cipıcserét, tankolást is végezve. 
Képzeletbeli patakon ugrottunk keresztül és dobtuk vissza társunknak a 
stafétalabdát. Pingpong ütıvel és labdával szerencsétlenkedhettünk a kicsit magas 
főben székeket kerülve. Rétestészta nyújtásának fortélyait leshettük el 
szakácsnıinktıl, aktívan besegítve a tésztalyukak szélesítésében, majd a töltésben és 
összegurításban is jeleskedtünk. Aztán meg is ehettük, amit fıztünk. Vacsora után 
elıállt a négyesfogat egy kis kocsikázásra. A két befogott paripa és a mellettük 
galoppozó csikók a gumikerekő felépítményt könnyen röpítették körbe a településen, 
még a parlagfő tarkította mezıt is megszemléltük egy kis hídon keresztül haladva. A 
szekér minden ízében megfelelt az EU legkomolyabb biztonsági elıírásainak is, azaz 
mássz fel, ahogy tudsz, jó szorosan ülj le a kopott pokróccal fedett nem túl vastag és 
nem túl széles deszkára, amelyeket egy kis biztonsági léc tartott a felhajtott kereten, 
aztán biztonsági övnek ott a szomszédod, bizalommal kapaszkodj belé, majd a 
körutazás végén ugorj le, ahogy tetszik. A szintén beígért traktorozás sajnos nem jött 
össze, mert aratni kellett menniük a gazdáknak, a kombájnos most ért rá. Az este 
vagy inkább az éjszaka egy igazi kertmozis hangulattal zárult. Pattogatott kukoricát 
majszolva élvezhettük a színes szélesvásznú projektoros kivetítést. Nem volt azért ezt 
olyan egyszerő összehozni! A gondosan elıkészített DVD lejátszó és profi erısítı 
Leányváron maradt, szerencsére házigazdánk elhozta az otthoni házimoziját. Elıször 
a kép nem jött át a projektorra, amit egy újabb csatlakozóval sikerült megoldanunk, 
majd Schmidt Feri segítségével a készülék rengeteg hangkimenetébıl megtaláltuk a 
vezér és háttérhangok egyszerre történı hallgatását. Ezt a napot a méhecskék 
nyerték megelızve a szúnyogokat. Két kislányt is megcsíptek, akik a főben mezítláb 
szaladtak. Borogatás, pezsgıtabletta és nyugalom volt az elıírt gyógymód számukra. 
Pisti le is nyírta azonnal kis traktorjával a füvet, előzve ezzel a nyíló lóherék közt 
döngicsélı méheket, darazsakat. 
 Másnap bıséges reggeli után indultunk Orfőre, a kanyargós úton többször is 
meg kellett állnunk, a gyerekek émelygését kellett kezelnünk. Nagyon szépen 
gondozott az orfői kemencés udvar, ahol e környék sok szép kemencéje mellett egy 
szépen berendezett régi ház és egy nem sok helyen látható madárijesztı kiállítást is 
láttunk. Siklóson kis csalódást okozott a vár tövében kialakított „középkori” falu, ami 
egy 10-12 sátorból álló pontgyőjtı hely volt. A 100,- Ft-os útlevéllel a sátraknál 
pecsétek győjtésével lehetett foglalatoskodni, amivel a hét végi zenés játék (A 
Tenkes kapitánya) fıszereplıjének a jelmezét lehetett elnyerni. Inkább a 
hagyományos megoldást választottuk, felmentünk és megnéztük a várat. A harkányi 
14 órás délutáni belépıt percre pontosan betartották a strand üzemeltetıi. Este hétig 
maradtunk a medencék környékén. A nagy melegre való tekintettel inkább a 
medencék vízhımérséklete érdekelt bennünket és a köztes idıt két pancsolás között 
sem a napon töltöttük. A kicsik és nagyok úszásbiztonságáról meggyızıdve 
nyugodtak lehettünk még a mélyvízben is. A csoportunk tagjai ugrálhattak, 
csúszkálhattak, úszhattak kedvükre. A vásárlási sláger a fagyi és a palacsinta mellett 
a „folyékony trutyinak” nevezett anyag volt, amelyeknek rossz változata azonnal 
szétfolyt a takarón és maradandó nyomot hagyott maga után. A jó változat viszont 
úgy nyúlt, mint a ta…ny, na szóval hagyjuk ezt, a gyerekek jót szórakoztak ezekkel a  


