
Ökomenikus tábor Szlovákiában

Az Országos Szlovák Önkormányzat Vallásügyi Albi-
zo! sága, Belváros-Lipótváros Szlovák Önkormányzatával 
együ! működve, már tizenharmadik alkalommal 
szervezte meg a hagyományos bibliai nyári tábo-
rát. A magyarországi szlovák i# úság hitéletének és 
vallási hagyományainak megszilárdítását zászlajára 
tűző, példaértékű kezdeményezéshez társszervező-
ként idén – a tavaly ősszel megalakult – az Újbudai 
Szlovák Önkormányzat is csatlakozo! . Elnök asszo-
nyuk, Klauszné Fúzik Ildikó a tábor alapítója és fő-
szervezője.

A kerületből és a fővárosból, valamint az ország 
különböző településeiről összeseregle!  – 6-16 éves 
gyermekek, illetve fi atalok egy hetet töltö! ek együ!  
anyaországbeli környezetben: a Pozsony szomszédsá-
gában található Svätý Jur városában. A páratlan szép-
ségű település a Kis-Kárpátok hegyvonulatainak 
lábánál fekszik.

A fi atalok bibliai ismereteiket Szpisák A! ila, a 
budapesti szlovák evangélikus gyülekezet lelkésze 
segítségével bővíthe! ék. Cserni Melinda és Galda 
Levente – a tábor állandó résztvevői – vezetésével 
változatos stílusú egyházi dalokat is megismerhet-
tek. A vallásos énekek tanítása évről-évre visszatérő 
program, hiszen a fülbemászó dallamokon keresz-
tül észrevétlen, szinte játszva sajátítják el a gyerekek 
a nyelvet, s gyarapítják szókincsüket. 

A szentmise nyújto! a lelki felüdülés után termé-
szetesen pozsonyi városnézésre, múzeum- és várlá-
togatásra, fürdőzésre, különféle csapatjátékokra és 
vetélkedőkre (sőt, még bátorságpróbára is) maradt 

idő. A közösségi szellem kialakítása, a felebaráti 
szeretet s összetartozás, illetőleg a nemzetiségi iden-
titás megőrzésének, elmélyítésének ezek is fontos 
programjai voltak. Megvalósításukban Klausz Karo-
la és Klausz Kornél segédkeze! .

Köszönöm az együ!  töltö!  tartalmas napokat és 
a sikeres szervezést a táborvezetőknek, illetve a XI. 
és V. kerületi önkormányzatoknak, a Ludové noviny 
szlovák nyelvű hetilap szerkesztőségének, valamint 
a Fővárosi és az Országos Szlovák Önkormányzat-
nak. Az OSZÖ elnöke, Fuzik János személyes jelenlé-
tével is megtisztelte a táborozókat. Hozzájárulásuk, 
támogatásuk jóvoltából igaz barátságok kö! e! ek, s 
felejthetetlen élményekkel gazdagodva, ajándékok-
kal elhalmozva tértek haza a résztvevők.

Galda Levente

5410

Klausz Karola 

felvételei


