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Véget ért az idei képespusztai alkotótábor. Fantasztikus csapat jött össze mind a gyerekek 

oldalán, mind az önkéntesekén, s erre a táborra sokáig fogunk emlékezni.  

 

A 10 nap alatt a tábor közösséggé kovácsolódott. Nagyon ritka az a helyzet, amikor ennyire 

különböző korú gyerekek vannak egy közösségben, itt a legkisebb ugrifüles 5 éves volt, a 

legnagyobb „gyerekünk” már IKSZ-es (iskolai közösségi szolgálat), azaz középiskolás. A 

különböző kirándulások, játékok, az alkotómunka, a csapatversenyek mind azt a célt szolgálták, 

hogy a gyerekeknek igazi közösségi élmény lehessen ez a tábor, hiszen az elmúlt másfél évben 

pont ez volt az a terület, ahol mindenki hiányt szenvedett.  

 

Szeretném név szerint bemutatni, hogy kik azok, akik az elmúlt napokban a tábor munkáját 

segítették: ők az önkénteseink, akik a szabadságukat arra fordítják, hogy nekünk adják a turnus 

alatt a hátteret. Ide nem csak azok tartoznak, akik közvetlenül foglalkoznak a gyerekekkel, 

hanem azok is, akik a tábor üzemelését biztosítják. 

 

A tábor művészeti programjának vezetője Rend Izabella volt, aki először volt Képespusztán, 

és egészen fantasztikus munkát végzett. Remélem, ősszel be tudjuk mutatni a munkákat.  

Molnár Tamás, Tomi volt a szabadidős programok felelőse a csapatversenyektől kezdve a 

kincskeresésen és a gyilkosos játékon át a számháborúig. 

Iza és Tomi munkáját a csoportvezetők támogatták: Szigeti Sára (BigSári), Szerdahelyi Mária 

(Marcsu), Biró Gergő, Szendrey Kitty, Sulyok Szabolcs, Molnár Róbert. Ők voltak azok, akik 

mindig mentek a gyerekekkel, ébresztőtől gyakorlatilag takarodóig, szünet nélkül, és az 

üresjáratokban fáradhatatlanul tollasoztak, labdáztak, pingpongoztak velük. 

 

Kevésbé a rivaldafényben egy másik csapat dolgozott: az ő feladatuk a tábor üzemeltetése, 

rendben tartása, a bevásárlás és az étkeztetés. A konyhát a tábor első felében Pásztor Brigitta 

és Harcsa László vezette, a tábor második felében Szendrei Zoltán feladata volt. Az ő 

munkájukat támogatta Kozma Ivett, Tóth Andrea, Sándor József.  

 

A két csapat között voltak átjáró embereink is, ők mindig ott segítettek be, ahol épp beugróra 

volt szükség, akár a túrán kellett kísérni a gyerekeket, akár krumplit pucolni 50 főre: Für 

Valentina, Kuthy Zsófia, Eke Annamária. A beszerzés Bősze Lajos feladata volt.  

 

Az összekovácsolódott csapattal már a jövő évi tábort tervezzük.  
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