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! Így kezd"dik. Kézzel írott levelek-
kel. Aztán elérkezik az els" nap reg-
gele, amikor a Déli pályaudvar mellet-
ti Gödörben számtalan egyetemista
ver"dik össze. Egymásnak is idege-
nek. Játékkal tanulják egymás nevét,
ugrálnak, indulók szövegeit magolják,
vagy éppen kis körökben állva mére-
getik egymást.
A közelben lakó néhány id"s néni

szabad utat keresve jár el köztük, nagy
szatyrokkal megrakodva sétálnak ha-
za valamelyik vásárcsarnokból, és le-
gyintve mondják inkább csak úgy ma-
guknak: „megint ez a sok egyforma,
kajla fiatal – mint minden augusztus-
ban”. Pedig az igazság az, hogy ezen
a reggelen – az izgatott várakozáson
kívül – mindössze egyetlen közös van
bennük: mindannyian a Semmelweis
Egyetem hallgatói.
Tatára érve aztán akarva-akaratla-

nul mindenki különös hangulatú, vé-
dett világban találja magát. Ismerked-
ni kezdenek, barátkozni, félve-szé-
gyenl"sen keresi mindenki a maga he-

lyét a forgatagban. Játék játékot követ
és mire a délután elhasal a táboron,
úrrá lesz új lakóin az érzés: „sikerült –
egyetemista vagyok, szabad vagyok,
köztük vagyok”!

Este miután a tábori alakulótéren
közösen mókáztak egyet, az instrukto-
rok ajándékkal kedveskednek a góly-
áknak és persze egymásnak is, szín-
darabot adnak el" a maguk amat"r, de
annál kedvesebb, csetl"-botló módján.
Beleadnak apait-anyait. Mindenkiben
elmúlik valami rejtett feszengés, aznap
este már senki nem tart attól, hogy ko-

moly próbatételek várnának rá az el-
következend" napokban. Hamar kide-
rül, hogy az egyetemisták is éppen
olyan emberek, mint a többiek. Még
olyanabbak.

És ezzel a felismeréssel aztán ott,
abban a pár napban a frizbifoci mecs-
csek, vurstlis sátrak, strandolás és
csoportfoglalkozások féktelen egy-
másutánjában észrevétlenül kialakul
valami egészen új. A csoda.
Az addig vadidegen emberekb"l

csapatok kovácsolódnak, méghozzá
éveken át összetartó csapatok. S"t!
Ezen is túlmen"en, még nagyobb kört
alkotva, a legkülönfélébb leend" kollé-
gák találkoznak. Akik talán majd fi-
gyelnek egymásra, akik majd együtt
dolgoznak, akik majd mernek, akik
majd túlélik, akik megvitatják, akiké a
jöv", akik még nem tudják, hogy szin-
te észre sem veszik, úgy válnak majd
feln"ttekké ebben a pár évben. Talán
közösen. Ismerve és elismerve a má-
sik munkáját, értékét, szerepét. Mert a
mi m#fajunk, az egészségügy, csak
így m#ködhet jól.
Egyszer# gólyatábor, mondhatjuk.

Buli, kikapcsolódás, szórakozás. Mind
igaz, valahogy ennél mégis sokkal
több. Rengeteg munka és figyelem a
háttérben valami olyasminek szentel-
ve, amir"l nem kevés instruktor gon-
dolja úgy, hogy érdemes hinni benne.
Reméljük, sikerrel, hiszen az IÖCS

idei tábora is ennek jegyében született.
Hagyományként, értéket képviselve.
Mint a kézzel írott levelek.

IÖCS

A gólyatáborról
ASemmelweis Egyetem els!éves hallgatói – ahogy annyi éve minden nyáron – idén is kézzel írott leveleket kap-
tak kézhez augusztus derekán. Gyöngybet"kkel vagy épp macskakaparással papírra vetve is ugyanarról szólt az
összes levél: az Instruktor Öntevékeny Csoport egy-egy tagja küldi benne üdvözletét új társának, és egyben sze-
retettel meghívja az egyetem hagyományos gólyatáborába, Tatára.


