Örömmel fejlesztők
Értelmi sérült fiatalok és szüleik fejlesztő tábora Balatonboglár Kentaur
üdülőfalujában
A Williams szindrómával élők Társasága már 18 éve szervez táborokat Williams szindrómával és
más értelmi fogyatékossággal, ritka betegséggel élő emberek és családjaik számára.
Most először a tábort a Balatonboglári Kentaur Üdülőfaluban tartották „Wilimpia” néven. Minden
családnak külön szobája, fürdőszobája volt, volt belső, fedett és külső, nyitott medence is, és
persze nagyterem a torna, a tánc számára. Az étel finom volt, a dolgozók kedvesek, igazán őszintén
igyekeztek kedvünkben járni, kívánságainkat teljesíteni.
Az idén először kisebbik lányommal mi is részt vettünk. Eddig, bár sokszor hallottunk erről a
különleges táborról, terveztük is, hogy kipróbáljuk, de valahogy sohase jött össze. Talán
megijesztett a híre, miszerint ez egy fejlesztő tábor, egész napos aktív elfoglaltság a fiatalok és
szüleik számára is. A hírek szerint Itt azután nincs pihenés, „ejtőzés”.
Bár tisztában voltunk, hogy a fejlesztő programok mindennél fontosabbak gyermekeink számára
mégis nehéz volt ez a döntés: számunkra azt jelenthette, hogy az éves nyaralásunk során nincs
pihenés.
Most mégis belevágtunk, aggódva és lelkesedve, de jelentkeztünk az idén július elején szervezett
egyhetes táborra. És a hír igaz volt. Egész nap „hajtottunk”. Délelőtt délután programok, torna,
úszás, vizi torna, tánc, zene, kézműves foglalkozások, versenyek, kirándulások. Az esti programok
½-8 8-kor kezdődtek, 10 előtt sose kerültünk ágyba.
És mégis, kétségtelen, hogy nagyon-nagyon élveztük.
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Élveztük, mert a fenti fejlesztő programok mindegyike nemcsak terápiás, de szórakoztató,
játékos volt.
Élveztük, mert a srácaink nyilvánvalóan boldogan vettek ezeken részt.
Élveztük, mert jó volt látni, hogy a srácok közösséget alkottak, a foglalkozásokon túl is
egymás társaságát keresték. Hol itt, hol ott bukkantunk beszélgető csoportokra.
Élveztük, mert a programok bár hivatalosan igen, a gyakorlatban nem voltak kötelezőek, ha
valaki nagyon elfáradt, kihagyhatott egy-egyet és ez biztonságot adott.
Élveztük, mert a szülők egymással nyugodtan beszélgethettek arról, ami számukra a
legfontosabb volt, a jelen és a jövő gondjairól, mások megoldásairól, munka- és
lakólehetőségekről.
Élveztük, mert sikerült összekötni az aktív nyaralást a pihenéssel.

A csupa tennivaló nappalok után az esték sem voltak csöndesek. Eleve programokat terveztek a 6
órás vacsora után. A szülők számára torna, a fiatalok számára zene, tánc, ünnepségek és
meglepetésvendégek jöttek, és programon kívüli spontán programok. Az egyik este pl. 10 órakor
még mindig „Zene” Béla vezetésével a közös éneklés hangjai uralták az üdülőfalut. Egy másik este
görög táncház volt, a harmadikon teadélután, máskor egyszerűen diszkó uralta az éjszakát.
A szúnyogokról, bár csípésekben nem volt hiány, később már mindenki megfeledkezett.
A mi családunk először nyaralt ezzel a vidám, tevékeny közösséggel, de a tapasztalataink alapján,
őszintén remélem, nem utoljára. Nagyon köszönjük a szervezőknek, és a szponzoroknak, hogy ez a
különleges tábor létre jöhetett!
Csató Zsuzsa

