
VISSZA KOMANDÓ '91-re! 
Augusztus elején a hosszas esőzés után újra napsugarat láthattunk, így 

3.-án az első esotlen napon, a vízzel telt kátyús úton, felértünk a komandoi 
iskola mögötti "tündérkertbe". A fenyők közelében kis, tiszta,hangulatos fahá-
zak, közöttük nagy sportpálya, s a mindenről gondoskodó táborvezetőség várt. 
Rövid idő alatt, mindnyájan "otthonra" leltünk a természet és egy kedves család 
segítségével. 

A tanulók önszerveződés alapján hat-héttagú csoportokba tömörültek: Csi-
pet-, Teknőc-, Anonimus-, Gombóc-csapatok alkották a "kémikusok" hadát, 
amelyekbe Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszent-
györgy, Szatmár, Székelyudvarhely, Temesvár líceumaiból jöttek tanulók; ven-
dégként egy budapesti és egy sárospataki diák. A csapatfoglalkozást két tanár 
két egyetemi hallgató segítsegével irányította. 

A szolgálatos tanár füttyszavára ébredtünk, s első ténykedésünk a kút, vagy 
patakvíz fizikai tulajdonságainak ellenőrzése (a mosdás). Felfrissülve az étkez-
dében végeztünk minőségi és mennyiségi elemzést. A fiúk a mennyiségi 
viszonyokkal nem voltak mindig megelégedve. 

A délelőtt közös megbeszélésekkel, feladatoldással kapcsolatos kérdések 
tisztázásával, molekulamodellekkel, térszemlélet fejlesztessel, s a körülmé-
nyek engedte mérésekkel telt. Ilyen gyakorlati foglalkozást használtunk a 
kovásznai gyógy- és ásványvizek kénhidrogén tartalma kimutatására, ásvány-
vizek, talajok savasságának vizsgálatára, stb. 

A csapatok a táborozás elején kaptak egy feladat-csomagot valamint ver-
senyfeladatokat. Feladatkészítő versenyt is indítottunk. Ezekre készülve a 
csapatokban délutánonként hangulatos közös munka folyt. A változatosság 
biztosítására természettudományos folyóiratokat  (Természet  világa,  Élet  és 
tudomány,  Fizikai  szemle,  Tudomány)  böngészgettek tudásszomjuk oltogatá-
sára. Akinek ez sem volt elég, a Baszkapatak vizében hűthette magát, vagy az 
esti vitákra készülve a focilabdát pattogtathatta a sportpályán. 

A vacsorautáni megbeszéléseken az iskola épületében mindig közösen 
vettünk részt a fizikusokkal. A gazdag érdekes témákkal (hit és termé-
szettudományok kapcsolata, a rend és rendezetlenség termodinamikai és 
statisztikai megközelítése, kozmológiai ismeretek, tájékozódás a csillagos 
égen) kapcsolatos alapismereteket az előadók úgy közölték, hogy probléma-
felvetéseiket hosszú viták követték amelyek a sokszor éjfélig nyúló hangulatos 
megbeszélések minden résztvevő számára értékesek voltak. 

A tanulókat nem fárasztotta az önként vállalt "túl  zsúfolt'  program. A 
megbeszélések után nem voltak fáradtak, kis csoportokban tovább folytatták 
a vitákat, ahol a kisebbeknek volt több kérdésük, s a komolyabb fizikai ismere-
tekkel rendelkezők magyaráztak vagy kételyeiket feltárva vitáztak. A vita 
feszültségét legtöbbször a furulyák és gitár dallamai oldották fel. A megnyug-
tató zene dallamait csak ritkán zavarta meg a szúnyogok zümmögése, a 
közelben legelő állatok kolompjának hangja tette teljessé a harmóniát. 

A táborozó diákság jól érezte magát, semmilyen konfliktus nem volt az 
együttlét során. Ezt bizonyítja, hogy az utolsó tábortűz után, amelynél a 
versenyek győzteseit jutalmaztuk, többen kezdtek alkudozni, hogy még marad-
junk. Reméljük többjükkel találkozunk majd a különböző szintű tantárgyverse-
nyeken, vagy a következő komandói táborban! 
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