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A Nevelőszülői Szolgálat fiataljai immár negyedik éve vettek rész a tokaji 
vár feltárásában. A hagyományosnak számító régészeti tábor most újabb 
turnussal bővült: Erdélyből, Hargita megyéből érkeztek nevelőszülői 
gondozásban élő fiatalok, hogy részt vegyenek a történelmi kalandban: a 
Rákóczi fejedelem által felrobbantott vár maradványainak felkutatásában. 

  

  

A „hagyományos” tábor július 31. – augusztus 6. között 10 fiatal és 
két kísérő részvételével zajlott. A gyerekek közül heten régi táborozók voltak: 
tudták mire számíthatnak, s éppen azért jöttek, mert a korábbi években 
megtapasztalhatták: a munka, a kaland, a kikapcsolódás olyan szerencsés 
találkozása az együtt töltött hét, ami felejthetetlen élmény, s újra visszahív. A 
három újonc pillanatok alatt beilleszkedett a csoportba, felvette a napi ritmust. 
Bár a hét elején a korábbi esőzések okozta sár még nehezítette munkánkat, de 
a hét közepétől az időjárás is kegyeibe fogadta az ásókat…Így sikerült a Vasaló 
bástya egy-egy pontján, pl. a farkasveremnél tovább mélyülni, a kiszolgáló 
épületek vélt területén pedig számos leletet találni: előkerül csizmapatkó, 
puskagolyó, lakat, evőeszköz és persze jócskán cserépedény és csontdarabok 
is. 



 

Délutánjainkat biciklitúra, evezés, strandolás színesítette, és persze nem 
maradhatott el a pincelátogatás, borkóstolás sem. A hét közepén 
pihenésképpen beiktatott kirándulás ezúttal különlegesen szép helyen található 
zempléni várakhoz vitt: Boldogkőváralja és Füzér vára kápráztatott el 
bennünket a festői kilátással, a várak hangulatával.  

     

Sátoraljaújhelyen a kalandparkban pedig a bobozás szenvedélyének 
hódolhattunk ismét – a tavalyi élmény mély nyomokat hagyott mindenkiben, 
hát visszatértünk ☺  



 

Augusztus 15. – 21. között Hargitából érkezett fiúkkal közös 
régésztáborunk is felejthetetlen élmény volt. Márton Klára, a Hargita Megyei 
Gyermekvédelmi Igazgatóság nevelőszülői tanácsadója kísérte azokat a 
vállalkozó szellemű fiatalokat, akik életükben először vettek részt ásatáson, és 
életükben először próbálták ki a kenuzást is. Tapasztaltabb táborozóink 
segítették őket a helyi viszonyok kiismerésében, a munkatempót viszont ők 
diktálták, hihetetlen kitartásukkal kivívták társaik elismerését.  

   



  

Körbebicikliztük a tokaji hegyet, a bodrogkeresztúri kilátó pontról beláttuk 
az egész borvidéket, majd az Erdős pincében megkóstolhattuk a hegy levét. 
Kirándultunk Sárospatakra, megnéztük a Református Kollégium híres 
könyvtárát, és természetesen boboztunk is. Mint ahogy nem maradhatott el a 
strandolás, pihenés sem. 

  

Közös táborozásunkról hírt adott a Miskolci Regionális Híradó, de a Lánchíd 
Rádió élő magazinműsorába is bekapcsoltak bennünket: az erdélyi fiatalok 
élőben számolhattak be élményeikről.  

 



 

A közös tevékenykedés eredményeképpen a fővárosi és hargitai fiatalok már 
azt tervezték, szervezték, hogyan lehetne megismételni a találkozást, akár 
Erdélyben, akár jövőre ugyanitt, ugyanezzel a csapattal. Köszönjük valamennyi 
támogatónknak, hogy a régésztáborok megszervezéséhez segítséget 
nyújtanak, s ezzel hasznos, értelmes és felejthetetlen élményekhez juttatják 
fiataljainkat. 
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