
NAGYVISNYÓ 

BORÓKA TÁBOR 

1. nap (Vasárnap) 
700 : Indulás a Huszár Gál Iskolából. Az utazás hosszú, de az angol csoport tagjai nem 

unatkoznak. A busz nagyszerű, a hangulatot a társaság fokozza.  

1100 : Megérkezünk Tiszafüredre. Az első csoport csónakokba pattan és már mennek is a 

vízi túrára. Az angol csoport a második körben került csak sorra, ezért ismét a közösség 

röpíti a több mint 1 órás várakozást. 

1230 : Hosszas várakozás mi is sorra kerülünk a Tisza tavi csónakázásra. 1 csónak, 10 fő. A 

személyek a lehető legjobbak, a kirándulás során a poénok elengedhetetlenek. A vízi 

világ lenyűgöző, a növényvilág látványa magával ragadó.  

1400 : Utazásunk folytatódik Nagyvisnyóba. 

1600 : A nap csúcspontja: begurulunk a Boróka tábor területére. A gyerekek elfoglalják 

faházaikat, megismerik a tábort és szabályait. 

1630 : A pihenő idő nem sok, már is indulunk a Dédesi vár romjainak meghódítására. A 

nem túl hosszú túra mégis sokakkal kikezd, a túra sikeresen elhúzódik. Visszafelé még a 

jelzések felismerése is gondot jelent, kisebb csoportok eltévednek.(Imre bácsi  ) 

1815 : Végre szabadidő, mindenki a szobájában tevékenykedik, van aki már a focipályát 

koptatja. 

1900 : Egy ilyen mozgalmas nap után kihagyhatatlan a vacsora. A konyha tárt karokkal 

fogad, a legtöbb táborozó étvágyát csillapítja, van, akiét el is veszi. 

2200 : A vacsora utáni lazulást a tábori megbeszélés zárja le, a gyerekek hasznos 

információkat kapnak a héttel kapcsolatban. 

2300 : Lámpaoltás. Ezt a pontot nem sok mindenki tudja betartani, a mozgolódás éjfélig is 

elhúzódik. 

 

2. nap (Hétfő) 
700 : A kelés a legnehezebb. A faházak lakói egybegyűlnek. A reggel bibliaolvasással és 

imával kezdődik. 

745 : Reggeli. A mai nap is jól indul, az angol csoport derült. 

900 : A reggeli pihenő után beindul a tanulás. Mókás játékok, emberismerő feladatok, 

interaktív játékok. A délelőttünk kellemes, a játékok során egy ajándék fagyit is sikerül 

szereznem, de sajnos még mindig nem kaptam meg. 

1230 : Angol foglalkozásunkat csak az ebéd szakíthatja meg. 

1300 : Ebéd után csapatunk készülődik a csütörtökön esedékes tehetségkutatóra. A 

szobánk keményen dolgozik, Stand Up Comedy-re készül. 

1500 : Indulás a Szalajka-völgybe. A kilátás az elején ismétlődő: fa, fa és fa. A csúcs 

tetejéhez közeledve a látvány fokozódik. Jómagam az ösvény lerövidítésén fáradozom. 



A néha nehezebb és meredekebb emelkedők izgalmasak, emberpróbálóak. A cél az 

ősbarlang. A barlang szájánál nincs senki, csak csoporttársaink. A barlang üres és sötét. A 

gyerekek még is érdekesnek vélik felfedezni. 

1600 : Visszafelé minden gyorsabb, a buszok csak úgy süvítenek vissza a táborba. 

1900 : Csalódásunkra a vacsora nem pizza, de legalább finom. Evés közben a túra 

élményeit osztjuk meg nézőközönségünkkel. 

1930 : Egy táborban kihagyhatatlan a vicc, a szórakozás. Kis csoportokba tömörödve 

többek idegeit sikerül alaposan megmozgatni. Később a közösségi házba vonulunk 

kártyázni. 

2300 : Az órát ilyenkor egy gyerek se ismeri, a lámpaoltás ismét átléptük. 

 

3. nap (Kedd) 
700 : A korai kelés még mindig megerőltető, nem csoda, ha 3-szor is szól az ébresztő. A 

reggeli hitélet ma sem marad el, a szellemi fejlődés a legfontosabb. 

745 : A mai reggeli igen különleges. Személyes tanácsot kapok az egyik konyhástól: Az 

epres joghurt a legfinomabb. Őszintén, szerintem a meggyes finomabb volt, de az ízlés 

lehet eltérő. 

900 : Nagy meglepetés ér minket, a reggeli foglalkozás helyett a csütörtöki előadásra 

lehet készülni. Az esős idő ellenére csapatunk gőzerővel munkálkodik a szereplésünkön. 

A csapat összhangja 100%, a hangulatot Szebeni Áron és jómagam biztosítom. 

1200 : Sikeres felkészülésünk után az ebéd kifogásolhatatlan. 

1330 : Az angol csoport tagjai állomásokon vesznek részt. Activity, Double, Kubb és nem 

utolsó sorban a legjobb: a baseball. A kis hely sem akadály, a szórakozás megállíthatatlan. 

Egy szomorú arcot se látni. 

1500 : A mai nap előrelátható fénypontja (az esti pizzán kívül) a számháború. 

Két csapat, több száz szám, egy győztes. Csapatunk vezetője Szebeni Áron. A zászló egy fa 

tetejére lett helyezve. A védelmet Jenei Ákos irányítja. A stratégia tökéletes. Gyors 

felderítés után embereink megindulnak a vadászatra. A terv hatásos, hatos csoportjaink 

egy-egy áldozatot kiszemelnek, a csapatmunka döntő: az alany menekülése reménytelen, 

a számok egymás után hangzanak el a helyes sorrendben. Csapatunk minden tagja 

épségben, az ellenfelek száma egyre csökken. A zászló viszont még mindig nincs meg. 16-

ból 12 kilőve, de 4 ember sehol se. Kis idő múlva megkapjuk az információt: a zászlónknál 

vannak az eddig elő nem került játékosok. Mire visszaérünk a támadó játékosok már 

sehol se. Az idő lejár, a játéknak vége. Csapatunk veszteség nélkül zárja a háborút, a 

morál nem csökken, hiába a sok futkározás. 

1900 : Indulnánk vissza, de 3 ember hiányzik. Az ellenfél tagjai sajnos eltévedtek. A 

tanárokkal elindulunk a gyerekek megkeresésére. Az ég szürkül, a gyerekek még sehol. A 

kereső osztagra rásötétedik. Már a visszatalálás is kérdéses. A hangszalagok belefáradtak 

a kiabálásokra, sikertelenül. 

2030 : Jó hír! Telefonon kapjuk az információt: a gyerekek visszataláltak a táborba. 

Mindenki nyugodt, visszafelé a jókedv meghatározó tényező. A lábunk nem lankad több 

órányi futás után sem, hiszen pizza a vacsora. 



2045 : A táborba visszaérve az élménybeszámoló alap, pizzával a kezünkben. Az este 

gyönyörű, a társaság ismét szuper. Vacsora után egy kis kártya party is belefér az időbe. 

2300 : Ez az idő ismét megdöntve, sikerül átlépni, de nem sokáig, a következő nap még 

fárasztóbb lesz!!! 


