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Nyári táborozás Jósvafőn 
 

 

Régebben gondolkodom azon, hogy írni kellene a múlt század '80-as éveiről, ezen 

belül a gyermekek nyári táboroztatásáról. Elhatározásomat megerősítette, hogy ezzel 

kapcsolatban nyáron két cikk is a kezembe került. Ezekben említik, hogy „Jelenleg a 

táborozási költségek 12.000-22.000 Ft között mozognak.” (2017. július), ill. „Sokat 

jelent egy városi gyermek részére az a négy nap, amit Jósvafőn töltött.” (2007. 

június). 

1985-től magam is több éven keresztül táboroztattam leninvárosi, 10-14 éves 

tanulókat kolléganőmmel, Durucz Istvánnéval. 900 tanuló járt az iskolába, ahol az 

alsó tagozatban Duruczné, Györgyi néni, a felső tagozatban én voltam a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős. A szervezést már áprilisban elkezdtük. A táborozás ügyében 

a klasszikus (nem a mai) értelemben vett hátrányos helyzetű tanulókat és szüleiket 

szólítottuk meg. Egy hétre azokat a diákokat vittük táborba, akiknél a család 3 vagy 

4 gyermeket nevelt, ahol 2-3 gyerek volt, de az egyik szülő meghalt, esetleg a szülők 

elváltak, vagy a szülők nagyon kis jövedelemmel rendelkeztek. A táborozás teljes 

összegét ezek a szülők nem tudták befizetni, ezért a városi tanács gyámügyi osztálya 

segéllyel támogatta őket. 

Hétfőn délelőtt vonattal, autóbusszal, később már végig autóbusszal utaztunk 

Jósvafőre. A parókián várt bennünket Gál Bertalanné, Piroska néni. Megkaptuk a 

kulcsokat, elmondta a tudnivalókat. A hálószobákban emeletes vaságyon aludtak a 

gyerekek. A parókia konyhája volt a mi hálószobánk és egyben a „fürdőszoba” is.  

 

 
 

Táborozó gyerekek a Jósvafői Parókia kőfalkerítésén 
(A fotó illusztráció) 
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Itt zajlott le az esti fürdés, a gáztűzhelyen két nagy mosófazékban melegítettük a 

vizet. Két nagy műanyag lavórban először a lányok fürödtek, majd a fiúk. Utóbbiak 

ritkábban, mert ők már nappal a patakban „mosakodtak”. A fogmosás mindenkinek 

a hátsó kapunál lévő udvari vízcsapnál történt. A „pottyantós WC” hétfőn még 

szokatlan volt az emeletes, összkomfortos lakásokban élő nebulóknak. A patakban 

járást, mosakodást nem tiltottuk meg, éltek is vele szabad idejükben a gyerekek. 

Akik nem nagyon fürödtek (fiúk), és humoruk is volt, hétvégén hazafelé már 

„dicsekedtek”, hogy a görény (Jósvafőn girhiny) térden állva kéri tőlük a receptet. A 

tisztaságról még annyit, hogy minden reggel szobánként ellenőriztük a rendet, 

tisztaságot. Pontoztuk, és hét végén – az eredmények alapján – minden szoba lakója 

apró, egyszerű ajándékot kapott: szappant, fogkefét. 

Az első nap kipakoltak a gyerekek, megválasztották a szoba-felelősöket, indultunk 

ebédelni. De előtte elmondtuk, hogy itt illik mindenkinek napszaknak megfelelően, 

hangosan köszönni. Számukra ez nem volt egyértelmű, hiszen legfeljebb a 

lépcsőházi szomszédoknak és az iskolában köszöntek a közel 20.000 lakosú 

városban. Végül azzal érveltem, hogy itthon engem mindenki ismer, ne hozzanak 

szégyent öreg fejemre. 

Napi három alkalommal a kultúrház mellé, a tanács által működtetett étterembe 

jártunk étkezni. Garan Benjaminné, Ibolya egy héten keresztül sok finomságot 

sütött-főzött nekünk. Molnár Lászlóné, Edit több alkalommal benézett hozzánk, 

érdeklődött, hogy ízlik a jósvafői koszt. Mi már régóta ismertük egymást. A Szini 

Általános Iskolában 5. osztálytól én voltam az osztályfőnöke, akkor is csendes, 

kötelességtudó gyereknek ismertem meg. A diákok első nap még „ízlelgették” az 

ebédet, mert volt a hazaiból is. Azt viszont egyáltalán nem akarták elhinni, hogy 

étkezés után csendes pihenőt tartunk, aztán felmegyünk a Kőhorog tetejére. Ebéd 

után a szállásunkra ballagva méltatlankodás, hitetlenség, esetenként köszönés 

hallatszott az úton. Csendes pihenő után laza sétálással eljutottunk a Béke útra. Itt 

megmutattam azt a házat, ahol születtem, nevelkedtem, bemutattam a szüleimet. 

Elmeséltem, hogy gyerekkoromban hol szánkóztam. Bak Lajos bácsi házánál 

megálltunk, és rövid szusszanás után a 28 alföldi gyerek már a Béke-barlang 

bejáratánál állt. Akkor még működött a barlangterápia… Itt néhány mondat 

elhangzott a Béke-barlang felfedezőjéről, Dr. Jakucs Lászlóról és a barlang 

jelentőségéről. Nem hagyhattam ki azt sem, hogy Laci bácsi felesége, Marika néni 

volt felső tagozatban az osztályfőnököm. Közben utunk során – nem véletlenül – 

megemlítettük 2-3 fa, bokor nevét. Meg azt is, hogy a gomba itt terem az erdőben, 

nem a piacon. Még egy nekilendülés a felső út után, és felértünk a célig. Visszafelé 

indulva szigorúan megtiltottuk, hogy lefelé valaki is futni kezdjen. Az egyik 

alkalommal egy gyerek nem vette ezt komolyan, és futás közben elesett. A lába 

megsérült. „Gólya viszi a fiát” módon beszállította őt két fiú az orvoshoz az asztma 

szállóba. Mentő vitte kórházba, értesítettük az iskolát, ők pedig a szülőket. Ezidőben 

Jósvafőn telefonálni a postáról, vagy utcai nyilvános telefonfülkéből lehetett. 
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Gyalogtúra a Kőhorog-tetőre 
(A fotó illusztráció) 

 

 

Visszatérve még az étkezésre, a második naptól – a sok mozgás és a jó levegő 

hatására – minden este 2 db, 2 kg-os kenyérből és két csomag zsírból készült a 

pótvacsora a „konyha-hálószobánk-fürdőszobában”, fogyasztása pedig a verandán 

történt. 

Minden csoportot meglátogatott Hangó István nagytiszteletű úr, református lelkész. 

Érdeklődött a csoportról, az esetlegesen felmerülő problémákról. Alapvető gond 

nem volt, a tárgyi, személyi feltételek a fent említett módon adottak voltak. Apró 

gond abból adódott, hogy az udvaron a fű lekaszálása után a széna kompis (kisebb 

kupac) nagyon tetszett a fiúknak, széttúrták, de utána „visszarendeztük”. 

A fentiek után illene már szólnom a heti programról is. Az ébresztő reggel hétkor 

volt, takarodó pedig este tízkor. A kötött, nagyobb programok délelőtt zajlottak, úgy 

mint, 

- a templom és a temető megtekintése – tájékoztatás a jellegzetességekről, 

- barlanglátogatás,  

- kirándulás Aggtelekre,  

- gyalogtúra a Gergés-lápához – a hucul lovak megkeresése. 

 

Délután az alábbi programokra került sor: 

- Bözsi néni üveggyűjteményének megtekintése, 

- az egy tantermes jósvafői iskola meglátogatása, 

- séta a Tengerszem-tóhoz – szalamandra keresés (legtöbbször sikerrel), 

- beszélgetés a régi falusi kismesterségekről (bognár, csordás, méhész, 

szénégető), 

- népdaltanulás a szüleim közreműködésével. 
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A Jósvafői Református Templom bemutatása 
(A fotó illusztráció) 

 

 

Kötetlen program is adódott bőven az egy hét alatt. Az aggteleki kirándulás során 

megtekintettük az „ördögszántást”, felmásztunk a barlang bejárata fölé, és enyhébb 

határsértést is elkövettünk. Igaz a határőrök engedélyével. Körbeálltuk a határt jelző 

kőkockát. Itt hangzott el, hogy ha a fajdkakas ide tojik egy tojást, az kit illet? A 

csehszlovákokat, vagy a magyarokat? Volt nagy találgatás, hogy megfelezik, hogy 

csakis a magyaroké, de lehet a csehszlovákoké is. A kérdés lassú megismétlése után 

csak „megvilágosodott” valamelyik gyereknek, hogy a kakas nem tojik tojást. 

Jutalma este egy csoki volt. 

Délutánonként a gyerekek 2-3 fős csoportokban elmehettek a boltba, a 

telefonfülkéhez és patak-túrára. Egyik délután lekváros kenyeret majszolva toppant 

be néhány gyerek a szállásunkra. Mivel korábban már voltunk Bözsi néninél, a 

patak-túra alkalmával arra a kérdésére, hogy esetleg éhesek-e, természetesen igen 

volt a gyerekek válasza, a lekváros kenyerek pedig uzsonna gyanánt gyorsan 

elkészültek. De ez nem elég, az egyik csoport sok színes üveggolyót kapott Bözsi 

nénitől ajándékba. Annyit, hogy még a testvéreknek is jutott belőle. 

A túrázás, a játszás során néha elszakadt a szandál, a papucs. Akkor másodmagával 

elment a „károsult” gyermek a szüleimhez, és édesapám megjavította a lábbelit. A 

gyerekek közben kisebb csoportokban a záró tábortűzre készültek. Egy alkalommal 

az udvaron minden csoportnak sportversenyt is szerveztünk. 

Rossz idő esetére volt „B” tervünk, vittünk magunkkal géppapírt, vonalzót, ceruzát. 

A szüleim adtak babot, kukoricát, így lehetett malmozni, centrumba célozni, 

egymást legyőzni. „Amerikából jött két embert” játszottak, képeslapot írtak a 

szülőknek. Valamennyiünk számára felejthetetlen esemény volt, amikor egy délután 

megszólalt a harang. Számomra azért, mert ez egyáltalán nem szokásos időben 

történt. A gyerekeknek meg teljesen új volt a közelükben hallott harangszó. 
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Leninvárosban akkor még nem építettek egyetlen templomot sem. Kis falu révén 

néhány perc múlva megtudtuk az okot is, munkája közben egy fiatal barlangász 

belefulladt a vízbe. Ezen a délután néma gyász telepedett az egész falura, amely a 

gyerekeket is mélyen megérintette. 

Gyorsan eltelt az egy hét. Természetes volt a köszönés, a másikra figyelés. 

Következett a záró tábortűz. Elhangzottak a kis műsorok. Közösen elénekeltük a 

kedvenc iskolai dalokat, de nem maradt ki a jósvafői népdal sem. Szabályosan 

eloltottuk a tüzet, két zöld ágat tettünk rá keresztbe, ahogy az őrsi foglalkozáson 

tanultuk. Sok ismerettel, élménnyel gazdagodva értek haza a gyerekek. 

Szeptemberben a „Nyári élményeim” című fogalmazásban többen a jósvafői táborról 

írtak. Később, szülőként néhányan elvitték a gyerekeiket Jósvafőre kirándulni, hogy 

megmutassák, hol táboroztak egy hétig.  

 

 
 

Jósvafő ófalui-főtere 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Mélyen egyetértek Szablyár Péter gondolataival, melyeket a Jósvafői Helytörténeti 

Füzetek 26. számában olvastam (SZABLYÁR 2007): 

„Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy milyen sokat jelent egy városi gyermek részére 

az a négy nap, amit Jósvafőn töltött. Szemmel láthatóan nyugodtabbak, 

csendesebbek, tisztelettudóbbak, fegyelmezettebbek lettek.” 

 

Nadanicsek Imréné 

Gereguly Piroska 

 
Irodalom:  
 

SZABLYÁR P. (2007): Beköszöntő. – Jósvafői Helytörténeti Füzetek 26: 3. 


