Gratulációk

1.) Tisztelt Táborvezető!

Nagyon köszönjük ezt a színvonalas hetet, melyet gyermekeink Önökkel tölthettek. Mint a
kirándulások, mint a szakmai programok sok pluszt adtak a gyermekeinknek!
Ezúton szeretném megköszönni a fáradozásukat.
Bán Andrea, Szarka Dorottya édesanyja. (Budapest)
2.) Kedves Zoli bácsi!

Szeretném megköszönni, hogy tetszett szervezni ezt a fantasztikus tábort. Amelyet személy szerint is
nagyon élveztem. Köszönni, hogy szívvel lélekkel és sok idő és energia árán, de meg tetszett
szervezni.
Rengeteg szép helyen voltunk és szakmai tudásban is gyarapodtunk, illetve sok kedves embert
ismertünk meg akik szintén az oboázásban lelik örömüket . :D Várom a következő tábort, s azt is hogy
ilyen csodálatos emberekkel találkozhatok ott. legyen az egy, vagy két év múlva.
Üdv.: Hotzi Judit (Debrecen)
3.) Tisztelt Zoli bácsi!

Levelemnek egyik oka az, hogy még nem állt módomban megköszönni azt a remek tábort amit
szervezett a számunkra. E levél által tehát köszönöm a tábort sok oboista kollégám nevében is. Amint
hallottam a terv az, hogy következő tábor csak a két év múlva kerül megrendezésre. Ez ellen nem
csak nekem de számos más a táborban részt vett növendéknek és szerintem tanárnak is van
ellenérzése. Az ellenérveim a következők:
Úgy gondolom, hogy a táborban részt vett társaság egy nagyszerű és kivételes társaság. Tele
nagyszerűbbnél nagyszerűbb szaktanárokkal és remek a legalsóbb szinten álló növendéktől a konzis
szinten álló növendékig. Akik régebb óta "járnak" ebbe a remek tábor sorozatba azok mind barátok
lettek az idők során. Akik újként jöttek el azokat a régiek meleg szívvel fogadták be a korábbi
táborozók baráti köreikbe. Azt gondolom, hogy ennek a nagyszerű társaságnak bőven több
találkozásra, együtt töltött alkalomra van szüksége, mint két évente egy hét. Tudom, hogy Zoli
bácsinak rengeteg munkával és gonddal jár ez, de talán nem kéne ennyit vesződni egy tábor
szervezéssel. Példának a harmadik egyben utolsó balatoni tábort hoznám fel. Ahol az oboázáson és a
strandoláson kívül gyakorlatilag nem voltak programok. Ezzel korántsem azt akarom mondani, hogy a
programok szükségtelenek.
Hiszen, ha már vagyunk valahol akkor azt a helyet érdemes felfedezni, megismerni.
Éppen ez okból kifolyólag a következő tábor lehetne ugyanott a Medves hotelben, Salgótarjánban.
Így a költségek is kevesebbek lennének, mert a fontosabb látnivalókat, nevezetességeket már

megnéztük az idén. Természetesen egy két túra vagy séta sosem árt. Vagy esetleg néhány fizetős hely
megtekintése de ez is csak csökkentett mértékben, így is csökkentve a kiadásokat.
A kevesebb programmal talán magának se kéne olyan sokat bajlódnia a szervezkedésekkel és
egyebekkel. Én azt gondolom, hogy ennek a tábornak a lényege az oboázás és az együttlét. Amit
szerintem egy ilyen remek társaságnak biztosítani kell. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem csak én
gondolom így. A többi táborozó is visszavágyik Salgóbányára az oboatáborba. Én személy szerint
nagyon kedvelem ezt a társaságot a legidősebb tanártól a legfiatalabb növendékig. És nagyon
szeretném sok más "kollégám" nevében is, hogyha ez a tábor a jövő nyáron is megrendezésre
kerülne.
Ha a fentiekben esetleg valamivel megbántottam volna Zoli bácsit vagy az ön nézeteivel ellentmondó
dolgokat írtam volna, akkor előre is elnézést kérek.
Remélem, hogy átgondolja a táborszervezést a jövőre nézve.És köszönöm, hogy elolvasta a
levelemet.
Még egyszer köszönöm a tábort, és továbbra is minden jót:
Zászkaliczky András (Budapest)
4.) Először nem tudtam, hogy ez a tábor milyen lehet, de utólag rájöttem, hogy mennyire jó volt.
Hála a kurzusvezetőknek és a korrepetítoroknak, hogy ilyen jól éreztem magam. A szervezett
programok is érdekesek, izgalmasak voltak. Elképzelhetetlenül sok munka lehetett ez azért, hogy mi
jól érezzük magunkat. Úgy érzem, az órák ideje sem volt túlzásba esve, jutott idő a kikapcsolódásra is.
Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen jó élményben részesülthettem!
Pető Márk, Budapest, XXII. ker.

