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A táborlakók: 
 

Cickafark csapat: 

 
Bús Viola 

Rózsa Krisztina 

Nagy Torma Vince 

Molnár Réka 

Balázs Bence 

Pósa Bettina 

Tratyik Edvard 

Dukai Nikoletta 

 

Csalán csapat: 

 
Szűcs Dóra 

Kucora Beatrix 

Kovács Rebeka 

Nagy Lolita 

Cikó Lea 

Nagy Afrodité 

Gyalus Roland 

Bognár Georgina 

Kovács Bálint 

 

Kamilla csapat: 

 
Habonyi Blanka 

Szalma Jázmin 

Cseszkó Edina 

Pekla Klaudia 

Bajúsz Réka 

András Krisztina 

Cifra Diana 

 
 
 
 
 
 

Levendula csapat: 

 
Mišković Anna 

Kiss Ervin 

Szatmári Viktória 

Varjú Maja 

Herédi Egon 

Telek Adrián 

Losonc Edina 

Lackó Roland 

Borsos Kitti 

Szalkai Kristóf 

 

Pásztortáska csapat: 

 
Kiss Tímea 

Papdi Nándor 

Pálinkás  Erik 

Szabó Franciska 

Sóti Szilárd 

Bicskei Mirabella 

Káposzta Ramon 

Horvát Arnold 

 

Pitypang csapat: 

 
Dobó Szabolcs 

Rekecki Zalán 

Karácsonyi Kata 

Konc Kriszta 

Joó Martin 

Kalmár Orsolya 

Fejős Anna 

Kókai Valentina 

Dubicsanac Simon 

 

 

A nevelők, akik velünk 
voltak ezen a héten: 
 

Vajda Attila – szervező 

Varjú Potrebić  Tatjana – 
táborvezető 

Fejős Edina – táborvezető 

Cseszkó Körmöci Erika 

Huszta Erzsébet 

Konc Róbert 

Berényi Ákos 

Molnár Sátai Adrienn 

Szabó Roland 

Varjú Léna 

Vajda Réka 

Rúzsa Sára 

Bugár Erzsébet 

Medgyesi Dumić Anđelka 

Šćekić Kukli Tijana 

Raffai Sára 

Ábel István 

Kőrösi Sóti Beáta 

Gömöri Éva 

Kucora Ákos 

Györkös Csaba 

Biszák Lili 

Gulácsi Beáta 

Dobó Vivien 

Csikós Anita 

Vöröskereszt – Magyarkanizsa 

Cserkészcsapat – Magyarkanizsa 

 

 

 
 

Köszönet a támogatóknak! 
Magyarkanizsa község Önkormányzata 
NIS Naftagas 
Helyi Közösség – Magyarkanizsa 
Községünk oktatási intézményei és a 
tangazdaság 
Regionális Szakmai Pedagógus – 

továbbképző Központ – Magyarkanizsa 
Bethlen Gábor Alap 
Tisacoop - Magyarkanizsa 
ZIP Sloga vállalat - Magyarkanizsa  
Presspero Kft. – Magyarkanizsa 
Mini Market magánkereskedés – Orom 
Balkan – Magyarkanizsa 
Gema – Magyarkanizsa 
 

 



A csapatokról 
 

Vasárnap érkeztünk meg a tábor helyszínére, a 
Cserkészek Vízitelepére. A tábori élet, a sátorozás nem 
volt mindenkinek ismeretlen, hiszen sokan már tavaly 
is eljöttek.  
 
Idén községünk általános iskoláinak 5. és 6. osztályos 
diákjait látta vendégül a Pedagógus Egyesület egész 
éves szorgalmas tanulásuk és kitűnő eredményük 
jutalmaként.  
 
A sátorokban iskolatársainkkal együtt kapunk helyet, 
viszont a foglalkozásokon már vegyes társaságok 
alakultak.  

 
A táborvezető, Fejős Edina tanárnő segítségével 
megalakultak a csapatok és máris új ismereteket 
szereztünk, hiszen mindenki megkapta egy 
gyógynövény részletes fényképét „nyaklánc” 
formájában, ami a csapathoz tartozást jelképezte. Saját 
csapatvezető tanárt is kaptunk, aki mindenben segített, 
támogatott, biztatott bennünket.  
 
A csapatok hamar összekovácsolódtak a „jégtörő” 
játékoknak köszönhetően. A kisujjunktól a lábujjaink 
hegyéig megismertük egymást.  
 

 

A foglalkozások 
 
 
A Tisza táborban idén főként a gyógynövényekkel 
foglalkoztunk. Megismertünk rengeteg házi praktikát. 
Nem is gondoltunk mennyi természetes orvosság vesz 
bennünket körül. Gazdagabbak lettünk néhány új 
recepttel is, melynek alapanyagai környezetünk 
gyógynövényei. Íme ízelítőként egy finomság:  
 
Epres – levendulás jégkrém 
 
Hozzávalók: 2 dl tejszín, 6 dl joghurt, 5 evőkanál cukor, 
2 evőkanál friss vagy 1 evőkanál szárított levendula, 4 dl 
víz, 1 vaníliás cukor, 500 g eper 
A hozzávalókat a víz és a levendula kivételével 
összeturmixoljuk. A levendulát vízzel felforraljuk és pár 
perc állás után a levendulás vizet szűrőn keresztül a 
turmixba öntjük. Jól nyomkodjuk ki a szűrőn, hogy 
minden íz jól átmenjen a fagyiba. Formákba öntjük, 
belerakjuk a pálcikát. 2-3 órán át hűlni hagyjuk. Jó 
étvágyat! Próbáljátok ki! 
 

 
 
Nevelőink gondoskodtak arról, hogy a táborban minél 
több dolgot újrahasznosítsunk. Megtanultunk mi is az 
a komposztálás, mellyel a ház körüli szemetet kiválóan 
újra felhasználhatjuk. A tangazdaságban egy kellemes 
sétát követően megtekintettük a komposztálót és 
megmutatták biogazdaságukat, melyből kóstolót is 
kaptunk. A gyűjtő elkészítésére törekedtünk mi is a 
tábor egy kijelölt helyén.  
 
A környezettudatosság jegyében folyt szinte minden 
foglalkozás és játék. Számos ökológiai témájú 
gyakorlaton vettünk részt, s rádöbbentünk mi magunk 
is mennyit tehetünk környezetünk megóvásáért. 
Elsősorban azzal, hogy a szemetet külön válogatva 
dobjuk el, vagy akár új dolgokat is készíthetünk belőle. 
Ilyen ötlet például a papírmasé-tálka, amit mindenki 
elkészített és tetszése szerint díszített. 
 
 



Kreatív feladataink közé tartozott  az Öko-induló 
megírása, melyet a legfrappánsabban a levendula csapat 
fogalmazott meg. Péntekre a tábor minden lakója ez 
dúdolta: 
 
Lehet zöld az ég és lehet kék a fű.  
Nekem mindegy, hisz végülis így gyönyörű. 
Ha megóvod és vigyázod, akkor gyönyörű lesz  
éjjel-nappal meglátod. 
Keresem a bogarat a tenyérben. 
Keresem a virágot a cserépben. 
A komposztáló hová lett? 
Emlékszem az apám letette, pont a kert végében. 
Az anyámnak meg elakadt a légzése.  
Bár néha én is szemetelek, de megbánom.  
Tudom, hogy rosszat csinálok én – ezt belátom. 
 

 
 
Gyakorlati tudásunkat bővítette a Vöröskereszt 
aktivistáinak előadása, ahol megtanultuk mit tegyünk a 
leggyakoribb vészhelyzetek esetén. 
 

 
 
Ezenkívül hallottunk még helytörténeti, ökológiai 
előadásokat, amelyek számos új és érdekes információt 
tartalmaztak, amiket az iskolában nem, vagy csak 
felületesen érintünk. 
 

Játék és mozgás 
 
Az ismeretszerzés mellett rengeteget játszottunk. 
Kedden a Bagoly-kuckó kisdiákjai és nevelőik 
látogattak el hozzánk, kikkel önfeledten szórakoztunk, 
barátkoztunk.  

 
A forróságban még a nyakunkba zúduló vödörnyi 
víznek is örültük. 

 
A „vizes játékok” egyébként mindennaposak voltak, s 
így a közel 40 fokos hőség is elviselhetőbb volt. 
 

 



 A keddi nap még tartogatott meglepetéseket. 
Kipróbáltuk az íjászatot, ami első ránézésére 
könnyebbnek tűnt, mint valójában, mert egyszerre több 
dologra is koncentrálni kell. 

 
A cserkészek jóvoltából kenuba ülhettünk, s akinek 
még volt ereje evezhetett is. Persze a jókedvű társaság 
itt is kihasználta az alkalmat a játékra. 
Mindannyiunkat elbűvölt a Tisza szépsége – erre a 
rövid kirándulásra emlékezni fogunk. 

 
A csapat igazi erejére volt szükség a kötélhúzó- 
bajnokságon, melyet nagy küzdelem után a levendulák 
nyertek. Még annyi erő volt bennünk, hogy a 
nevelőinket is kihívtuk egy párbajra. Küzdöttünk, de 
végül ők bizonyultak erősebbnek. 

 

Akadt szabadidő is, amikor kedvenc sportjátékainknak 
hódoltunk: röplabdáztunk, asztaliteniszeztünk, 
fociztunk, tollasoztunk. A mindennapi mozgásról Léna 
gondoskodott, aki reggel és néha délután is 
megtáncoltatott bennünket. Az agyunkat is 
megtornáztattuk sakkozással és „elmebaj-noksággal”. 
Néha pedig csak úgy lógattuk a lábunkat a hintákon, 
kibeszélve a legjobb sztorikat. 
 

Kirándulás 
 
A csütörtöki napot a táboron kívül töltöttük. 
Szenzációs kiránduláson voltunk Oromon. Utunk 
egyenesen a medencéhez vezetett, hiszen már alig 
vártuk, hogy csobbanjunk egyet. Az itt töltött időt 
kihasználtuk mindenféle játékra: ugráltunk, 
úszóversenyeztünk, csapkodtuk a lányokat – fiúkat. 

 
 

 
A legjobb persze a suliba akkor menni, amikor szünet 
van – ezt tettük mi is a pancsolás után. Itt is játék, 
kézműveskedés, na meg egy kis pihenés várt ránk. 
Bekövetkezett az, amitől egész héten féltünk – 
számonkérték rajtunk az eddig tanultakat. De a teszt 
végén elégedettek voltunk, mert nagyon jól sikerült.  
 
A hét vége felé már kezdünk a tábortűzre és a 
búcsúzásra készülni… De azért vártuk, hogy megtudjuk 
ki nyerte az egész heti küzdelmet. 



Kinek mi tetszett a legjobban? 
 
„Nekem minden tetszett. Az ételek is finomak voltak. 
Örülök, hogy sok kedves barátra találtam. A kenuzás és 
a fürdés tetszett a legjobban. Nagyon jó volt ezért 
jövőre is szeretnék eljönni.” (Lolita és Viki) 
 

 
 
„Nagyon jó a tábor. Mindkettőnknek nagyon tetszett. 
Zalán kedvenc élménye az oromi fürdés volt, nekem 
szintén. Sok más gyereket ismertünk meg. 
Mindannyian nagyon kedvesek voltak. Egymást is 
sokkal jobban megismertük, pedig már 8 éve ismerjük 
egymást. Nagyon jó és kedves volt az összes nevelő, de 
különösen a miénk. Sok élményben volt részünk és 
reméljük, hogy máskor is el tudunk jönni a Tisza 
táborba.” (Zalán és Kata) 
 
„Nekem nagyon tetszett a kenuzás és az íjászat. 
Rengeteget játszunk, nevetünk és tanulunk. A mi 
csapatunk a levendula, mindenben elsők és nyerők. 
Szeretem ezt a tábort, hisz ez a 10. táborom. Az éjszakai 
ügyelet az én munkám. Imádom a táncot, amit a 
táborban tanultunk.” (Maja) 

 
 
„A 40 fokos forróság ellenére jól szórakozunk. A sátor 
tiszta lyuk, így este a csillagos eget látjuk. Jó a tábor.” 
(Bálint) 

 
„Nekünk a héten a kenuzás, az íjászat, a karaoke, a 
fürdés, a csapatmunkák, a délutáni röplabdázások, a 
tánc, az előadások, a vizes játékok, a hűsítők és a 
sátorban alvás tetszett a legjobban (szóval nagyjából 
minden). Kár, hogy csak 6 napos ez a tábor! (Gina, 
Mira, Betti) 

 
„Az itt élők aranyat érő személyiségek és profik. A 
nevelők mindig jók voltak hozzánk.” (Réka) 
„A nevelők nagyon kedvesek. A sátortársainkkal jól 
kijövünk. A szomszédok zajosak.” (Réka, Krisztina, 
Valentina, Dia) 
„Nekünk a héten a kenuzás és a fürdés tetszett. Nagyon 
jól érezzük magunkat itt, mert a programok érdekesek, 
a társaság a legjobb és mindig színesek a napjaink. 
Amikor csónakáztunk megcsodálhattuk a Tisza-partot 
és evezhettünk is. A medencében a hideg víz ellenére is 
jól éreztük magunkat. Úszóversenyt is rendeztünk, 
amiben a tanárok is részt vettek. Jókat beszélgetünk 
esténként, az éjjeli őrök alig bírnak velünk. Nem várjuk, 
hogy hazamenjünk, mert hiányozni fog a tábori élet.” 
(Edina, Orsolya) 
 

 
Gyertek jövőre is! 



         



  


