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Tokajban a kezdetek óta, immár ötödik éve vesz részt a Rákóczi vár maradványainak 
feltárásában a Fővárosi Módszertani TEGYESZ Nevelőszülői Szolgálatának 
gondozásában élő fiatalok lelkes csapata. Az idei volt a 6. és 7. táborunk, tekintettel arra, 
hogy azt a tavaly elindított hagyományt folytattuk, hogy a második turnusban a 
Hálózatunkban élő fiatalok Erdélyből, Hargita megye gyermekvédelmi rendszeréből érkező 
fiatalokkal vettek részt a programban. Idén Székelykeresztúrról érkeztek vendégeink. 
 
A korábbi sikeres táboroknak köszönhetően jutalom a fiatalok számára, ha eljöhetnek 
Tokajba, s a régiek is újra és újra visszajárnak, így komoly „küzdelem” folyik a helyekért. 
 
A tábort hagyományosan Árkus Péter szervezi, a Nevelőszülői Szolgálat részéről a 
táborok vezetői: Tóth Zsuzsanna és Vida Zsuzsanna, akikhez illetve a feladathoz felnőtt 
Hegedűs Nóra kollégánk, aki „ős-tokajos”-nak tekinthető, hisz kezdetektől fogva minden 
régészeti táborunkban jelen volt, előbb ellátottunkként, ma már segítőként. 
 
Mindkét turnusban teljes létszámmal, 14 fővel (11 fiatal, 3-3 kísérő) utaztunk le Tokajba, a 
résztvevők több mint fele már régi motoros volt, nagy rutinnal vezették be az újoncokat a 
napi munka- és szabadidős rend rejtelmeibe. 
 
Régész vezetőink is a régiek: Makoldi Miklós és Gregóczki Gergő irányították, segítették 
munkánkat. Ismét a Vasaló bástyát ástuk, a déli, délnyugati külső falakat. Az idei 
különleges leletek – a szakállas puska golyókon, cserép- és csontmaradványokon túl – 
faragott kövek, illetve a Hegedűs Nóri által megtalált, a Vasaló bástya külső falánál talált 
csontváz volt. Vélhetően egy várat ostromló vitéz koponyáját találtuk meg, akinek a teste 
többi részének feltárása érdekében a szelvényt ki kellett bővíteni, s a második héten 
erőink nagy részét ez a bontás kötötte le. Az elesett harcost megtalálója Kenny-nek 
nevezte el, s nagy szenzációt jelentett az ő halálának elképzelt forgatókönyve, a 
találgatások a fiatalok körében. 
 

   
 



I. turnus (2012. 08. 05. – 08. 11.) 
 
Az első turnusban a hét elején kánikula volt, így a délelőtti izzasztó munka után a Tisza 
strandja nyújtott némi enyhülést. Az Erdős Pincében, Erdősné Katikának köszönhetően 
ismét megkóstolhattuk a hegy levét, felfrissíthettük ismereteinket az aszúsodás, a 
borkészítés rejtelmeiről. 
 

  
 

Az idei hagyományos szerdai kirándulás ezúttal Regéc várához vezetett. Ott is folyik 
régészeti ásatás, az a vár is volt a Rákócziak birtokában, s azt a várat is felrobbantották, 
de nem tették a föld színével egyenlővé, így a vulkáni hegy csúcsán várfalai, tornyai az 
égbe törnek, s hála a szorgos munkáskezeknek, épülnek. Az ottani ásatás vezető régésze 
Giber Mihály részletesen elmesélte csapatunknak a vár történetét, körbevezetett, 
megmutatta a kulisszatitkokat is, mint értő, szakmabeli csapatot kalauzolt bennünket végig 
a váron. 
A várromot oda és vissza is gyalogosan közelítettük meg a faluból, ez a kisebb gyalogtúra 
legalább aznap is megdolgoztatta izmainkat. 
Az is hagyomány, hogy a kirándulást a sátoraljaújhelyi bobpályán zárjuk – idén sem történt 
ez másképp, mindenki örömére. 
 

A heti programot pénteken a tokaji hegy körbebiciklizése zárta, a bodrogkeresztúri 
kilátóval. 
 

  
 

A hét programjába szervesen igyekeztünk az olimpiai eseményeket is beilleszteni, az 
együttes szurkolás, a közösen megélt sikerek összekovácsolták a csapatot. Érdekes, de 
egyáltalán nem meglepő volt az a tapasztalat, hogy a fiatalok esténként rövid korzózás 
után haza, a táborhelyünkre kívántak menni, ott beszélgetni, játszani, valóban együtt lenni. 
A hetet záró tábortűz is az ő kezdeményezésükre jött létre. 



II. turnus (2012. 08. 13. – 08. 18.) 
 
A második turnusban részt vevő erdélyi fiatalok – négy lány és két fiú – a 
székelykeresztúri központ lakásotthonaiból érkeztek, Máté Erzsike kísérővel. A Tegyeszes 
fiatalok az Újlak utcai Utógondozó Otthon lányaiból, s két régi táborozó fiúból tevődtek 
össze. 
Tekintettel arra, hogy ezek a fiatalok most jártak először Tokajban, az ásatást vezető 
régész, Makoldi Miklós megérkezésünk után vetítésben mutatta be a város, a vár és az 
ásatás történetét.  
Egész héten segítségünkre volt a programok szervezésében, a helyi kultúra 
megismertetésében dr. Radoszáv Miklós, aki hétfőn fogattal vitte el a csapatot 
Tiszaladány felé, s mutatta meg a hegyet, jellegzetes három halom formájával. Csütörtök 
délután pedig kenukirándulást vezetett a Zsaró-érre, megismertetve bennünket a 
természetvédelmi terület növény és állatvilágával. Megtudtuk, mire jó a sulyom, láttunk 
jégmadarat és gyurgyalagokat, s szemrevételezhettük, lehet-e a kákán csomót találni… Jó 
négy órás kenutúránk a délelőtti földlapátolás után komoly fizikai tüneteket 
eredményezett… 
 

  
 

Az Erdős pincében és dr. Radoszáv Miklós pincéjében is kaptunk borkóstolót, 
megtanultuk, mitől különleges Tokaj hegyalja mikroklímája, s mennyi munka van az 
aszúborok mögött. A fiatalok 1989-es 6 puttonyos aszút is kóstolhattak, olyan volt, mint a 
méz. 
Szerdai kirándulásunk célja a regéci vár és Sárospatak volt, a két merőben különböző vár 
elvarázsolta a fiatalokat. Majd ők is kipróbálhatták az ország leghosszabb bob-pályáját 
Sátoraljaújhelyen. 
 

  



Az időjárás hétvégére hozta meg azt a meleget, hogy pénteken még strandolhattunk a 
Tiszában, de az igazi kánikula hétvégén várt a csapatra. 
A szombati hazautazás Szerencsen át történt, így megálltunk, s egy újabb Rákóczi vár 
megtekintésével, s a szerencsi csoki megkóstolásával lettünk gazdagabbak. 
 

Székelykeresztúri vendégeink utazásának időpontja nem volt véletlen, augusztus 19-21. 
között megtekinthették a főváros nevezetességeit, s részt vehettek az augusztus 20-i 
ünnepségeken. 
A teljesség igénye nélkül: jártak a Parlamentben és a Szent István Bazilikában, voltunk a 
Várban és az Állatkertben, sétáltunk a Fiumei úti sírkertben és a Városligetben, látták a 
tűzijátékot és elindulás előtt a Gellért-hegyről gyönyörködhettünk Budapest éjszakai 
fényeiben. S ami a gyerekek összebarátkozását mindennél hívebben mutatja: fiataljaink 
minden programra eljöttek, együtt voltak az erdélyiekkel, feledhetetlen emlékeket gyűjtve. 
 

  
 

Köszönet illeti azokat, akik ezt a régészeti tábort anyagi támogatásukkal lehetővé tették, 
és köszönet illeti Árkus Pétert, aki fáradhatatlanul szervezi évről évre a tokaji vár 
ásásában közreműködésünket, s ez által életre szóló élménnyel ajándékoz meg 
gyerekeket, felnőtteket egyaránt, hisz elmondhatjuk: mi ássuk a tokaji vár maradványait! 

 

        
 

Készítette: Vida Zsuzsanna 
Fővárosi Módszertani TEGYESZ 

2012. augusztus. 


