3. Matur tábor – 2010. December 10-12.

Legyen Matur tábor! – jött az ötlet. Megszervezzük. Gyűlés este Botinál. Kik legyenek a
résztvevők? A válasz: mindenki. Jöhet az aki Matur tag, jöhet az akivel közösek érdekeink, vagy
aki csak szeretné megismerni társaságunkat, és valamilyen szinten részévé válni.
Így indultunk neki. Mindenki kíváncsian várta, milyen lesz az a bizonyos hétvége. És eljött a
péntek, végre útnak indultunk. Kint hideg, hull a hó, ismeretlen utakon hajt a táborozókkal tele
busz. Nagyon jó a hangulat, előjönnek mindenféle storyk, vicces történetek. Kis idő múlva
megérkezünk. Mindenki fogja a táskáját, várjuk a házigazdát. Hideg van, jó lenne melegedni. Van
pálinka… Máris melegebb lett. Még mindig várjuk a házigazdát. Végtelennek tűnő idő múlva
megérkezik, mindenki megkeresi a helyét, ebédelünk majd hivatalosan is megkezdődik a MATUR
tábor.
Ismerkedni kell, játszunk. Elsőként jöhet a körünkben híres társasjáték a TABU. Rajzolunk,
körbeírunk, Rugi Rudi mutogat, de vigyázat csak 15 szót szabad kimondani. Ezután vendégek
érkeztek…mindenki homlokára. Volt nálunk Justin Bieber, Lady Gaga, Hello Kitty és még Fekete
Pákó is. Persze nem mindenki ismerte őket, ezért volt aki kérdezett, volt aki igennel nemmel
válaszolt, volt aki hamar kitalalálta és olyan is volt aki feladta. Estére egészen elfáradt a társaság,
elcsendesedett a ház. Természetesen nem minden sarka, vannak azért akik mindig jobban
bírják, ők kis éjjeli viccmondó baglyok. Másnap érkeznek a ”nagyok”, szombati előadóink
személyében.
Reggeli várja az érkezőket és az ébredezőket, majd kicsit belekóstolunk a tábor szakmai
részébe. Seer László a Transindex marketingigazgatója egyben a Matur tiszteletbeli tagja,
majd Pál Zsuzsa egyetemi tanár tart nekünk előadást. Éhes is lett a társaság a végére, finom
illatok szállingóznak a konyhából, hamarosan tálalják az ebédet: gulyás hagyományos magyar
ízekkel. Ezek után jól esik egy kis séta, és ami nem maradhat ki még a 15 centiméteres hóban
sem az a méta.
Ha már mindenki leszaladta az ebédet mert ugye azért vigyázunk a vonalainkra is, akkor jöhet
egy kis agytorna. Workshop keretén belül új lógót tervezünk a Maturnak. Rengeteg ötlet születik,
kreatív csapattal büszkélkedhetünk, meg is dícsérnek érte rendesen.
És ha már szombat este van akkor táncolni kell. Egy ilyen fárasztó nap után jön a jól
megérdemelt buli. A baglyok még fél hatkor sem aludtak. Másnap sajnos rövidre kellett fogni. A
reggelit Plesa Róbert kulturális marketing előadása követte. Itt is van már a busz, épp egy utolsó
csoportképre maradt még egy kis idő. „Itt repül a kismadár”, fájó szívvel indulunk hazafele, vissza
a valóságba. „Rövid volt, azért még maradtunk volna”. Ezek a mondatok hangzanak el hazafele.
Jómagam és azok nevében akik december 10 és 12 között a Matur táborban, Jósikafalván
töltötték hétvégéjüket merem állítani, hogy jól szórakoztak, miközben új arcokat ismertek meg,
illetve új, nem mindennapi dolgokat tanultak és fedeztek fel. Ami fontos, hogy akkor tudunk egy
sör mellett igazán elbeszélgetni ha közös élményeink vannak. Jöhet a következő tábor!
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