
Magyar cserkésztábor Aitolahtiban 

 

A finnországi magyar gyerekek választhatnak, hogy a magyar vagy a finn Anyák 

napján köszöntik-e az édesanyjukat, ráadásul a két hétvége közül az egyiken egy nagyszerű 

táborban is részt vehetnek. Nem volt ez másként idén sem, hiszen a hagyományos helyszínen, 

Aitolahtiban, Tamperétől 13 km-nyire, három napunk volt, hogy összerázódjon az idei csapat 

és mindenki megtalálhassa a számára legkedvesebb programot. 

 

A pénteken érkezők a honfoglalók örömével vehették birtokba a tél után kitakarított és 

befűtött épületeket, valamint a hatalmas udvart és persze a tópartot. A fürgébbek a szaunában 

melegedtek, majd kipróbálták az alig 5 fokos vizet is! Szombaton a jóízű reggeli után 

mindenki teljesen felébredhetett a tornán, majd a zászlófelvonás következett. Ezután többféle 

programból lehetett választani: voltak, akiket íjászkodásra csábított a kialakított pálya, mások 

nekiláttak a bográcsbavalót elkészíteni, és az udvaron főzték az ebédet. A gyerekek egyik 

része tilinkót készített, míg a legkisebbek rajzoltak, kézműveskedtek, és környezetismereti 

sétára indultak, amiből hatalmas csokor virágokkal tértek vissza. 



 

 

 

A háromféle bográcsgulyás után is lehetett íjászkodni, sőt, a kiváltságosak 

nyílpuskával is lőhettek. Azok pedig, akik átfagytak a hóesésben, felmelegedhettek a 

szaunában, illetve a konyhában és a szabadtűzön a palacsintasütésnél, valamint a grillezésnél. 

A sokféle kolbász, virsli, és mics, és persze a rengeteg palacsinta elfogyasztása után ismét 

énekszóval vontuk le a zászlót, ahol a kisebbek versenyeztek, hogy ki tartsa a nemzeti 

lobogónkat. Estére a kitartóbbak már igazán jó csapatot alkottak: a gyerekek tömegben 

kergetőztek és kórusban fújták az elkészült tilinkóikat, a nagyobbak pingpongoztak, mi, 

felnőttek pedig beszélgettünk és gitárkísérettel énekeltünk, és persze vigyáztunk a 

gyermekekre. Habár sokan vékonykabátban jöttek el a táborba, én örültem, hogy a 

télikabátom és két pluszpulcsi volt rajtam, mert a hónak és a szélnek köszönhetően igencsak 

hidegre fordult éjjelre a levegő. Azonban szerencsések voltunk, mert az eső, amiért 

imádkoztunk, hogy ne legyen, az elkerült bennünket! 

A vasárnapi reggelit az apukák készítették el, és ágyba kávéval kedveskedtek az 

anyukáknak, a gyerekek pedig közös énekkel köszöntötték az édesanyjukat. A szokásos 

zászlófelvonás után áhitaton vehettünk részt a közeli kápolnában: nagyon felemelő és 

közösségformáló volt együtt énekelni, imádkozni, és hálát adni a jubileumi táborért. Az ebéd 

előtt még lehetőség volt rongybabákat készíteni, aminek igencsak nagy sikere volt, nemcsak a 



gyerekek, hanem a szülők körében is! Habár közös számháborút terveztünk ebéd utánra, az 

előző napi többfordulós csata után elkeveredtek a számok, így a napsütéses, de hideg időben 

végül focizni mentek a fiúk. A lányok gólyalábaztak, pingpongoztak és a tűz körül 

beszélgettek, játszottak. Délután ünnepélyesen levontuk a magyar lobogót, és összehajtottuk, 

hogy legközelebb a következő táborban fújhassa újra a szél. 

 

Nagyszerű szervezésű cserkésztábor volt, nemcsak az előkészületek, és a 

munkamegosztás miatt, hanem leginkább a résztvevők stílusa és lelkesedése adta meg azt a 

hangulatot, amiben igazán úgy érezhette magát mindenki, hogy szükség van rá és jó együtt 

lenni. Igaz volt ránk is, hogy „A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, 

hazájának és embertársainak tartozik.” Azt hiszem, a többségünk nem maradt adósa a három 

tényező közül egyiknek sem. 
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