Lovassys élménybeszámoló a Kárpát-medencei Anyanyelvi Táborról
Setétpatak, 2009. július 7-17.
Örömmel értesültünk a tavasz végén, hogy az „Ezeréves megyék” Fejér-, Pest-, Veszprém- és Zala
megye összevont ünnepi közgyűlése és Veszprém megye millenniumi emléknapja alkalmából a
Veszprém Megyei Önkormányzat, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság és a Veszprém Megyei Levéltár által megrendezett „Középkori barangolás Veszprém
vármegyében„ című honismereti versenyen csapatunknak az első helyet sikerült megszereznie, így
lehetőségünk nyílott, hogy júliusban részt vegyünk a Kárpát-medencei Anyanyelvi táborban
Setétpatakon, Erdélyben.

Az indulás
Az indulás előtti napokban már mindegyikünk izgalommal gondolt a közelgő utazásra. Július 7-ét
egyedül csak az tudta borongóssá tenni, hogy a csapat legaktívabb tagja (Mihálykó András, 11/C),
bizonyos egészségügyi okból nem tudott a táborba eljönni, így nélküle indultunk a több mint 600 kmes útra. Kényelmes kisbuszunkkal összesen 10-en indultunk Székelyföld egyik leggyönyörűbb tájára.
Az utaslistát két hivatásos sofőr, egy kísérőtanárúr (Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfűzfő),
egy diák a balatonalmádi Magyar - Angol Tannyelvű Gimnáziumból, két tanuló a várpalotai Thuri
György Gimnáziumból, és mi négyen a Lovassy László Gimnáziumból tettük ki. A hosszú, fárasztó út
kellemetlenségeit könnyen feledtette az új csapattagok megismerése, illetve a változó tájak és
települések látképei. Késő este érkeztünk, de hála istennek a táborvezetőség igazi erdélyi
vendégszeretettel, finom vacsorával várt minket. Este alkalmunk volt még a szobatársak
megismerésére is, akik a Kárpát-medence különböző részeiről érkeztek. A táborlakók létszáma
meghaladta a harmincat is, és habár mindenki más-más dialektusban, de tökéletesen beszélte
anyanyelveként a magyart. Érkeztek magyarok a Felvidékről (Szlovákia), több helyről Erdélyből
(Románia), a Vajdaságból (Szerbia), de még Eszék környékéről (Horvátország) is. Magyarországot
egyedül a mi Veszprém megyei csapatunk képviselte.

A tábor
A tábor során rengeteg programot szerveztek nekünk a szervezők. Lehetőségünk volt hagyományőrző
kézműves foglalkozásokat kipróbálni, gombászni, vetélkedőkön részt venni, erdélyi táncházban
szórakozni, strandolni stb. mindamellett, hogy számtalan előadást is meghallgathattunk. A rengeteg
programból talán a kirándulások voltak a legélvezetesebbek, hisz a hazaitól szinte teljesen más tájakat,
különleges városokat és falvakat láttunk. Az utazások során többek között eljutottunk a festői
környezetben elnyúló Fogarasi-havasokba, kipróbáltuk a kénes barlangok gyógyhatását, meglátogattuk
a Székely Nemzeti Múzeumot Sepsiszentgyörgyön, megnéztük Kézdivásárhely gyönyörű kis
történelmi városkáját, jártunk több helyen falumúzeumokban, megkóstoltuk a híres borvizet
Kovásznán, de még a Szent Anna tó gyönyörű krátertavát is megcsodálhattuk. A táborozás ideje alatt
minden csapat bemutatta lakóhelyét és oktatási intézményét, így mi is készítettünk egy igényes
összeállítást azokról a településekről, ahonnan mi érkeztünk. (Veszprémről, Várpalotáról,
Balatonfűzfőről, a Balatonról és az iskolák történetéről, általános tudnivalóiról és színes programjairól
is.) A tábor során talán a legérdekesebb viszont mégis az volt, hogy bár mindannyian gyökereinkben
ugyanazon kultúra képviselői voltunk, mégis annyi különbség volt szokásainkban, tradícióinkban,
szókészletünkben, akcentusunkban, de még a mindennapi életvitelünkben is. A hosszú tábor alatt,
nemcsak felejthetetlen élményeket, de rengeteg új barátot is szereztünk.

Zárszó
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 10 éjszakás tábor alatt amellett, hogy rendkívül jól
éreztük magunkat, rengeteg új tapasztalatot, információt, de talán még egy kicsit új világlátást
is szereztünk egymásról, mások élethelyzetéről és Erdélyről, a Kárpát-medence egyik
kiemelkedő gyöngyszeméről. Szeretnénk megköszönni az iskolának a versenyhez nyújtott
számítástechnikai hátteret, illetve felkészítő tanárnőnknek Korbacsics Ildikónak a versenyre
való felkészítést és tájékoztatást.
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