
Vasárnap délután érkeztünk meg tizenketten a Sátorhegy és a Várhegy közötti nyeregbe, ahol a 
regisztráció után elfoglaltuk a szállásainkat. A megnyitót és vacsorát követően már a csapatmegbeszélések 
és az ismerkedés zajlott a közösségi tereken, ahol hatszázötvenen gyűltünk össze.   
Hétfőn és szerdán a csapatok váltásban kirándultak. A célállomások a következők voltak: Megyer-hegyi 
Tengerszem, a Borsi Rákóczi-kastély, Füzér Vára, sárkányhajózás a Bodrogon, Füzérradvány Károlyi-
kastély, Karos Honfoglalás kori Látógatóközpont.  
Hétfőn csapatzászlókat készítettek a csapatok és a Tamási Áron kiállítást nézték meg. Este ifjúsági koncert 
és tűzzsonglőr bemutató volt.  
Kedden sem unatkoztak a résztvevők, mert pirográfia, szappankészítés, okosméta, íjászat és honvédségi 
bemutató volt terítéken. Ebéd előtt Takaró Mihály irodalomtörténész előadását hallgattuk meg, vacsora 
után táncház volt élő zenével.  
Szerdán a kirándulást követően a Magyar Örökségvédelmi Intézet előadása és az Agora bemutatóval 
folytatódott a program, majd Polus Enikő mentálhigiénés szakember látta el tanácsokkal a fiatalokat a 
párválasztást illetően. A napot egy kiadós sétával zártuk a Magyar Kálvárián.  
Csütörtökön a napot istentisztelettel kezdtük, ahol ifjúsági énekekkel dicsértük az Urat, majd a sportnap 
vetélkedők következtek Mindenki kivette a részét a csapatmunkából a medencénél, a sportpályákon és a 
közösségi tereken. Az estét gálával és tánccal zártuk gondolatban a másnapi búcsúzkodással.  
Diákjaink így nyilatkoztak a táborról: 
 
„Rengeteg program volt, így ha akartuk se tudtunk volna unatkozni. Jó érzés volt, hogy nemcsak a saját 
városomból ismerhettem meg új embereket, hanem Ausztráliától, Amerikán keresztül a Kárpát-
medencéig. Nagyszerű előadásokon vehettünk részt, amelyek érdekesek voltak és a korosztályunkat 
szólította meg. Örülök, hogy nem csak a magyarságunkat erősítették, de a hitünket is figyelembe vették, 
és ebben a szellemben tartották a tábort.” 
 
„Nekem személy szerint a tábor egy nagyon jó élmény volt és nagyon örülök, hogy új barátokat szereztem. 
A csoportvezetőinkkel meg voltam elégedve, mindenben mellettünk álltak és segítettek nekünk, ahogyan 
tanár úr is. A kedvencem talán a ki mit tud volt és az azt követő záró buli, tényleg összességében nekem 
életem legjobb tábora volt.” 
 
„Nagyon sok embert ismerhettem meg és új barátokat is szerezhettem. A tábor csodálatos volt. Gyönyörű 
környezetben tölthettük el ezt a hetet, ami nekem a legjobban tetszett az a panoráma kilátás a teraszról. 
Szerettem oda kiülni és nézni a tájat. A programok érdekesek voltak. Tetszettek az előadások, a sportnap, 
a kirándulások, egy szóval minden.”  
 
„A tábor előtt egy kicsit izgultam és még az elején is mivel még nem voltam ebben a táborban és nem 
tudtam mire számítsak. Egyáltalán nem bántam meg, remekül éreztem magam. Nagyon szép helyeken 
kirándultunk és rengeteg új embert ismertem meg ráadásul a csoportvezetőink is nagyon jófejek voltak, 
mindig számíthattunk rájuk. A bulizós estéket is élveztem, a sportnap fárasztó de annál inkább 
szórakoztató volt. A táborban megismertem az okosmétát, ami az egyik kedvenc tevékenységemmé vált. 
Pozitív élmény volt számomra az is, hogy mindig volt valamilyen program, így sosem unatkoztunk és a nap 
végére kellemesen elfáradtunk. Remélem, hogy jövőre is tudok menni! Bátran ajánlom minden gimisnek!” 
 
„Régen ide jártunk gyülekezeti táborba, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy alakították át a táborhelyet. 
Nem kellett csalódnom, nagyon jó lett: a medence, a sportpályák, az ebédlő mind a kikapcsolódást 
segítették. A színes programok és a közösség tette igazából felejthetetlenné a tábort.” 
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