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Bence az erdei iskola napközis 

táborába készül 

A városka a Bakony szívében, hatalmas erdők szom-

szédságában épült sok-sok évvel ezelőtt. 

A központjától nem messze takaros kis családi házak 

sorakoztak. Ebben a csendes és szép városrészben la-

kott Bence a családjával. A ház nem volt túl nagy, de 

azért kényelmesen elfértek benne. A járművek zaja, a 

por és a kipufogók bűze már nem ért el odáig. 

A szőke, apró termetű kisfiú a Patakparti Óvoda 

nagycsoportjába járt. Januárban ünnepelték az ötödik 

születésnapját. 

Bencét az idei nyáron egy nagy kaland várta. Az er-

dei iskola napközis táborába készült, mintha már 

nagyfiú, igazi iskolás lenne. 

Szülei egy kicsit féltették, de nem lehetett lebeszélni, 

hiszen a legjobb barátja, Balázs is jelentkezett a nyara-

lásra. 

 

Indulás előtti este kitört az égi háború. Villámok ci-

káztak az égen, és hatalmas mennydörgés rázta meg a 
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tájat. Az eső pár percig úgy szakadt, mintha dézsából 

öntötték volna. Bence a nappali ablakánál állt, és ag-

gódva nézegetett kifelé, majd édesapjához szaladt. 

– Apa! Mi lesz, ha nem áll el az eső? Holnap lesz a tá-

bor első napja. 

– Felveszed az esőkabátodat, belebújsz a gumicsiz-

mádba. Gond egy szál se, nem vagy cukorból. Valószí-

nűleg kirándulni nem visznek benneteket, de a terem-

ben is lehet érdekes foglalkozást tartani. Biztos, hogy 

nem fogtok unatkozni. Na, gyere, ülj ide mellém! 

Bence odatelepedett a kanapéra, és szürkéskék sze-

mével várakozóan az apjára nézett. 

– Minden rendben van? Nem gondoltad meg magad? 

Ugye tudod, hogyha nem akarsz, nem kell elmenned. 

– Semmi baj, Apa! Én csak attól féltem, hogy rossz 

időben nem mehetek sehova sem. 

– Ne aggódj, erről szó sincs! Az előbb néztem a tévé-

híradót, holnapra ragyogó szép időt ígértek. De úgy 

hallom, már el is állt az eső. 

Bence odaszaladt az ablakhoz. 

– Jaj de jó! Már nem is esik – kiabálta, és indiántán-

cot járt örömében. Olyan muris volt, hogy apukája el-

nevette magát. 

– Még jó, hogy alattunk nem lakik senki sem. Cirmi 

viszont a pincében van, lehet, hogy világgá megy az 

ugrálásodtól. 
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– Nem hiszem! Tegnap is olyan mélyen aludt, hogy 

még azt sem vette észre, hogy lementem hozzá. – vála-

szolta Bence a tréfás csipkelődésre. 

– Az alvásról jut eszembe. Tudod, hogy milyen késő 

van? Ideje lenne ágyba bújnod! Mostál már fogat? – 

kérdezte anyukája, kilépve a konyhából. Zöldséget pu-

colt a másnapi ebédhez, és a nyitott ajtónál hallott 

minden szót. Mosolyogva nézett a csemetéjére. 

– Nem, még nem, de már megyek is – felelte Bence, 

és elfutott a fürdőszoba felé. Kis idő múlva visszatért, 

jó éjszakát kívánt a szüleinek, és bement a szobájába. A 

félig nyitott ablakon keresztül friss, esőszagú levegő 

áramlott be a kertből. A gyerkőc megigazította a ván-

kosát, és bebújt a jó puha takaró alá. Hamarosan békés 

szuszogás hallatszott az ágy felől. Olyan mélyen aludt, 

hogy azt sem vette észre, amikor anyukája óvatosan 

kinyitotta az ajtót, és bekukucskált a szobájába. 



 

 


