
 
 

Tóth Ildikó 

Jubiláltunk! 

A tavalyi táborzáráskor hangzott el hivatalosan először, hogy a 2016-os 

jubileumi év lesz. Bizony, idei magyar nyelvi táborunk a huszadik volt a sorban. Szép, hosszú 

idő ez, sem az akkori gyerekek, sem a szervező felnőttek nem gondolták volna, hogy                                    

a szerény kis gyülekezet megéri ezt a kort.  

A tavaly augusztus óta időnk a valami nagyra, rendkívülire várakozás jegyében 

telt el, s talán éppen ezért kicsit másként történt minden. Az a jól ismert izgalom, feszültség, 

mi a szervezés állandó velejárója, mintha oldódott volna! Valahogy magabiztosabban, 

rutinosabban folyt a készülődés. Hiszen 20 éves tapasztalatot tudhatunk a hátunk mögött, 

mindig „frappánsan” megoldottuk, elrendeztük minden problémát! Nem csak táborunk vált 

felnőtté, mi is felnőttünk a feladathoz!  Hogy Annát idézzem, a táborszervezés ment                            

az eldobott kő útján. Az utóbbi években már a könnyes arcocskák törölgetése, szipogó 

„anyátlanok” vigasztalásának feladata is elmaradt, hiszen a legtöbb gyerek „visszaeső”,                         

az újakat meg kellőképpen felkészítik lelkileg a testvérek, barátok, az ismerős, már tábort-járt 

gyerekek.  

Az oktatócsapat toborzása bizonyult a legkönnyebbnek. A veteránok 

természetesnek vették, hogy szabadságuk egy részét újra a svédországi gyerekekre áldozzák, 

az az érzésem, meg is sértődtek volna, ha a szervezők nem számítanak rájuk.  



 
 

Eljött Fehér Miklós, a kezdeti táboraink dajkája, kinek keze mindvégig fogta                    

a miénket, a távolból is féltőn irányította időnként botladozó lépteinket. A hűséges Császár 

házaspár, kik nem csak saját szabadságukat áldozzák ránk, de hozzák három, lassan felnövő 

gyermeküket, kik ragyogó példaképei annak, hogy kétnyelvű közegben felnőve is lehet 

csodaszép, tiszta magyarsággal beszélni! Sokan kételkedtünk abban, hogy a már egyetemista 

Szabolcs, a legidősebb, akire már évek óta kiosztottuk a tábori tánctanár szerepét, rövid 

szünidejéből újra ránk áldoz 10 napot. Kétkedésünkön ő csodálkozott a legjobban: 

egész gyerekkorom a kékvirág táborral telt el, hogyan is gondoltátok,                           

hogy ezt, a húsz éveset, kihagyom? 

Örvendhettünk annak, hogy Palcsó Attila felvidéki lelkész családja, gyülekezete, 

teológiai tanítványai szintén természetesnek veszik, hogy a Kékvirág táborért Attila tíz napra 

az Ige hirdetése mellett énektanárrá, szabadidő-felelőssé, illetve filmes szakemberré változik.  

A Tompa család, Anna, Andrea, Enikő és Orsolya – négy test, egy lélek – így 

lehetne jellemezni őket. Nem mindig és nem mindenben értenek egyet, de az eredmény                       

a fontos nekik meg a táborozók népes seregének is. A lassan már „túlkorosnak” számító 

jómagam mindenfajta betegség, probléma ellenére is igyekeztem erőt, jó kedvet, vidámságot 

gerjeszteni. 

Mert erőre, vidámságra ugyancsak szükségünk volt! Mert a sokévi rutinban 

bízó, mondhatnám elbizakodott szervezőket ugyancsak próbára tette a jubileumi év. Igaz,                  

a megpróbáltatások a kívülállók számára csak részben voltak érzékelhetők. 

Hogy mi is történt a „kulisszák mögött”, tábori eseménynaplómból idézem:  

Aug. 3.: megérkeznek az első tábori fecskék. Orsi és Tibor megkezdik                                

az élelemszállítást. Néhányan nekilátnak a tavaly elraktározott oktatói 

segédanyagok előkereséséhez, rendszerezéséhez.  

Aug. 4.: hűvös az időjárás. Nekikezdünk a szobák, alvóhelyek ellenőrzéséhez, 

Orsolya 16-ik alkalommal szervezi át az alvásrendet. Ki-hol-kivel- és újra elölről.  

Aug.5.: megállapítjuk, a helyzet a tavaly óta alig változott, a mosogatógép 

működés közben még mindig folyik. Nagy boldogság, megérkezett a Jótékonysági 

rendezvények bevételéből az Ifjúsági Központ számára vásárolt ételdaráló,                      

a konyhamalac! Nem lesz többé dugulás! Beszerelik a gépet, beindítják.                          

Az áramingadozás nem tesz jót a gépnek, egy pillanat alatt leég a motor.  

Leszerelik. A mosogatógép is gondol egyet, és leáll. Megjavítják, félautomatán 

működik. A felnőttek fél éjszakán át mosogatnak.  



 
 

Aug. 6.: beindul a tábor! A szakács bejelenti, hogy a jubileumi tábor 

emlékezetessé tételére szeretne azzal kedveskedni, hogy még egészségesebben 

táplálkozzanak a táborlakók, ezért minden nap levest is főznek. Mosogatógép 

végleg elromlik. Önkéntesek reggeltől estig mosogatnak.  

Aug. 7.: napközben többször észlelhető áramingadozás, kimaradás, rövidzárlat.                  

A szervezők felkészülnek a hibabejelentésre.  

Aug 8.: Orsi telefonál a villanyszolgáltatónak, a mosogatógép-javítónak. 

Megállapítják, a gép 35 éves, javítani nem érdemes. Csak csere jöhet szóba.                      

A nagy összegű beruházáshoz a SMOSZ vezetőség jóváhagyása kell. Telefonon 

elérik az elnököt, a táborban lévő négy vezetőségi taggal megvan a minimális 

létszám az intézkedéshez. Orsi megrendel egy javított mosogatót. Az udvarra beáll 

két céges autó. Mindenki úgy véli, megjött a villamos szakember és hozta                            

a mosogatót. A kályhán fő az ebéd. Áramszünet. Az ebéd félkészen várja, hogy 

megjöjjön az áram. Vízszünet. Autók elmennek. A gondnok bejelenti, nem lehet 

használni a WC-ket. Minden gyerek egyből szomjas lesz és WC-re akar menni. 

Éhesek, parázson készült bundáskenyeret kapnak ebédre. Mi van? Senki sem 

tudja, aztán csak kiderül, hogy a céges autók a SMOSZ-nak egy korábbi 

határozatát, a víztartály szűrőjének cseréjét jöttek megvalósítani. A vízügyi 

szakembert  Barbara, a SOMIT részéről a Gondnokság tagja hívta ki és utasította, 

hogy szedje ki a szűrőt.  És tették ezt akkor, mikor 80 ember tartózkodott                           

a házban! A szakács elautózik a városba, palackozott vizet vásárolni. Orsolya, 

szükségállapotra hivatkozva a tűzoltóknak telefonál. Azok jönnek-látnak- 

intézkednek! És lesz villany, lesz víz, HURRÁ! 

A nagy kalamajkában viszont arról megfeledkeznek, hogy figyelmeztessenek,                   

az érzékenyebb gyomrúak ne igyanak addig, míg legalább 500 liter víz át nem 

folyik az új szűrőn.  

Aug. 10-e hajnalban látványosan és messze hallhatóan megjön három gyerek 

„vízpróbájának” eredménye. Telefon a vízügyhöz, kórházba, meg ki tudja még 

hány felé, a válaszok megnyugtatóak. Jó a víz minősége, nincs semmiféle epidémia 

kilátásban, de inkább ásványvizet, vagy teát igyanak a gyerekek.  

A megpróbáltatásokban derül ki egy közösségről, mit ér? Ez a kis csapat 

fényesen bizonyított, különösen az ifjú vezető, Orsika. Pillanatok alatt megoldást talál                          

a problémákra, energiakészlete szinte kimeríthetetlen. Az idő bizonyára türelemmel, 

higgadtsággal is megajándékozza.  

Minden jó, ha jó a vége, mondhatjuk el mi is. Nem csak a technika, az időjárás 

is incselkedett velünk, hol esett, hol ragyogóan sütött a nap, de mindenképpen hűvös volt, 

fáztunk, csak a kedvünk volt jó, a barátság, az összetartozás érzése melegített mindnyájunkat 



 
 

mindvégig. Jubiláltunk, s a költő szavait kissé pontatlanul idézve: megpróbáltatásainkat  

békévé oldja (majd) az emlékezés. 

 

 
Mindenkinek ajánlom ezt a tábort. 
Mindenféle foglalkozás volt. Csoport-
foglalkozások, kézműves foglalkozás, 
hétpróba, számháború, ”Ki-mit-tud” vetél-
kedő és még egy pár más dolog.  
A felnőttek kedvesek voltak és amiben 
tudtak, segítettek. Az étel is finom volt. 
Jövőre is szivesen elmennék. 
                                   FRICI 

  

 

 
Jó volt az idei tábor is, mert találkozhattam a barátaimmal. A számháborút élvezem                  
a legjobban meg persze az áfonyáspitét amit a nagyok sütöttek, de az áfonyát 
mindenki gyűjtötte hozzá. A hétpróba legjobb állomása az volt, amikor a nagyok hátán 
lovagolva kellett labdákat dobálni öt kosárba. 
                                                                            ANNA 
 



 
 

 
A szállás mellet van egy nagy erdő. Mivel a tábor ideje alatt érik az áfonya, minden 
szünetben áfonyát szedtünk. Nagyon sok program volt. A kedvencem a "hétpróba" 
ahol sok ügyességre volt szükség. Mindenkinek ajánlom ezt a tábort, mert sok jó 
program van, nem unatkozunk soha és tanulságos is. Idén a törökvilággal 
foglalkoztunk. Nekem az egri vár védőinek hősiessége tetszett a legjobban. 
                                                                                                                          EMILIA 

 

 
Jó volt a nyelvi játék. Sok új és furcsa szót tanultam meg . Szép gyurmaékszereket 
csináltunk, melyeket odaajándékoztam az itthoni barátaimnak. Jövőre is menni 
szeretnék. 
                                                                                                               ISTVÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egy hosszú út után megérkezve Hällebergába, mind a gyerekek, mind a felnőttek 
szeretettel fogadtak bennünket. 
Vacsora után következett a fürdés, ahol a gyerekek tizesével tolongtak és vártak                   
az előttük lévőkre, akik gyorsabbak voltak. Másnap a tábor valójában elkezdődött. 
Felvontuk a zászlókat és elénekeltük a Himnuszt. A hangulat komolyságát 
hamarosan lemosta az arcokról a játékos tevékenységek özöne. Délben a konyha 
finom ebéddel és házi kenyérrel várt minket. Jó sokat tömtünk a hasunkba, majd                     
a csendespihenő következett. A nevéből kiindulva valóban csendes pihenés volt                    
a gyerekeknek. Egy közkedvelt játék a "maffia", ahol vakon kell játszani különböző 
szerepeket. Esténként lefekvés előtt főként az öregebb ifik kihasználták                                   
a röplabdapályát és játszottak néhány meccset. Ezek a meccsek irtózatosan 
izgalmasak, persze csak ha feláldozzuk a korán  fürdés lehetőségét. Ez a tábor 
azoknak való, akik szeretnének belekóstolni a magyar történelembe, akik unatkoznak 
nyáron illetve barátokat akarnak szerezni. 
                                                                                          PETI 


