
Turákó tábori beszámoló 2013

Idén  nyáron  második  táborába  indult  a  Józsefváros  legifjabb 
regnumi népe. A cél a Balaton-felvidék festői tája volt,  Pula és 
Nagyvázsony közelében,  a  Tálodi-romoknál vertük  fel 
sátrainkat.  Idén  már  mindenki  rutinosan  végezte  feladatát  a 
táborépítés során,  amire szükség is  volt,  hiszen estére már az 
égiek  is  köszöntöttek  bennünket  eső  formájában.  Ám  ez  sem 
gátolhatott meg bennünket abban, hogy egy fergeteges tábortűz 
keretében  mindenki  megkapja  a  táborjelvényt,  valamint 
csapatunk legújabb tagját végérvényesen Turákóvá avassuk!
Másnap  túrára  indultunk,  fociztunk,  majd  métáztunk  és 
megnéztük  a  nagyvázsonyi  várat  is!   Bár  az  erőd  megvédett 
minket  az  újabb  esőktől,  hazafelé  már  dacolnunk  kellett  az 
időjárás viszontagságaival, ám ez bennünket cseppet sem zavart, 
ki-ki játékkal, vagy éppen dzsungelharccal ütötte el az időt.

Harmadik  nap  volt  a  lelki 
napunk,  amit  Soma  atya tartott  nekünk. 
Szerencsésnek  mondhatjuk  magunkat,  mert  az 
egész  tábort  velünk  töltötte,  így  minden  nap 
szentmisén vehettünk részt! Sőt, még egy regnumi 
kispapunk is volt, Lindmayer Miki személyében, aki 
szintén  velünk  táborozott!  A  belső  feltöltődést  a 
hétágra ragyogó nap is segítette, így délután egy 
kis játék is belefért a réten. Este korán feküdtünk, 
mert  tudtuk,  másnap  nem  a  szokásos  időben 
kelünk…  Hiszen  már  hajnalban  kipattantunk  a  jó 
meleg  sátorból,  várt  minket  az  éjszakai  túra! 
Minden idők egyik leghidegebb hajnali kirándulásán 
vettünk részt, az egyszer biztos! A napfelkeltét szentmisével köszöntöttük, majd az 
első napsugaraknál melegedve egy gigantikus maffiaparti vette kezdetét, ahol a péktől az 
UFO-n át még két maffiacsoport is bőszen végezte „munkáját”. Ezt követően fiúk-lányok 
különváltunk,  előbbi  csapat  Balatoncsicsót  vette  célba,  míg  utóbbiak  visszatértek  a 
táborhelyre azt a kis közjátékot leszámítva, hogy a menetrendszerinti buszjárat nem állt 
meg  a  megállóban,  így  egy  kis  extra  fuvarra  volt  szükség  a  hazatéréshez.  A  lányok 
meglepetés  karkötőkkel  és  sütivel  vártak  mindenkit,  ami  feledtette  a  korábbi 
nehézségeket.

Utolsó teljes napunkon került sor az akadályversenyre, 
ahol  mindenki  bemutathatta,  hogy  milyen  ügyesen 
elsajátította  az  örömjátékot,  hiszen  táborunk 
kerettörténete Eleanor H. Porter: Az élet játéka volt. Az 
esti  nagytábortűznél  volt  minden,  nóta,  Ki  mit  tud? 
éééééssss  hucipuci!!!  Másnap  elbúcsúztunk  a  szép 
táborhelyünktől  és  hazaindultunk.  A  tábor  célja  a 
közösség  építése  volt  és  azt  hiszem,  ebben 
nagyon sokat léptünk előre az együtt töltött egy 
hét alatt!


