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A táborlakók: 
Costa Rica csapat: 
Győri Lídia 

Huzsvár Zsófia 

Horváth Petronella 

Magyari Loretta 

Szögi Boglárka 

Major Anett 

Karácsonyi Kata 

Szűcs Dóra 

Kávai Réka 

 
 

Hollandia csapat: 
Szél Gréta 

Szatmári Viktória 

Erdélyi Edina 

Kádár Kata 

Cifra Diana 

Magosi Áron 

Dubicsanac Simon 

Pekla Klaudia 

Kókai Valentina 
 

Brazília csapata: 
Batinkov Nikolett 

Szögi Klaudia 

Kádár Barbara 

Pernyész Bettina 

Apró Barbara 

Kiss Tímea 

Varga Márk 

Szél Tamás 
 

Franciaország csapata: 
Purger Doroti 

Tratyik Rafaella 

Káposzta Ramon 

Ladányi Csongor 

Gazdag Bence 

Miskolci Dávid 

Bajusz Réka 

András Krisztina 

 

Németország csapata: 
Szabó Ninetta 

Fejős Anna 

Szenci Rta 

Farkas Réka 

Habonyi Blanka 

Oroszi Ádám 

Szebenyi Bálint 

Barát Attila 

Dukai Nikoletta 

 
 

A nevelők, akik vigyáztak ránk  
ezen a héten: 
 

Vajda Attila – szervező 

Varjú Potrebić  Tatjana – táborvezető 

Fejős Edina  

Szabó Roland 

Kávai Bózsó Ildikó 

Dimović  Zoltán 

Molnár Andrea 

Füzesi Sára 
 

A nevelők, akik a programjainkat 
gazdagították: 
 

Medgyesi Dumić Anđelka 

Šćekić Kukli Tijana 

Ábel István 

Huszta Erzsébet 

Ladócki Viktor 

Karácsonyi Krisztina 

Szél Dóra 

Baganj Igor 

Szabó Tünde 

Dobó Vivien 
 

Köszönet a támogatóknak! 
Magyarkanizsa Község Önkormányzata 
Bethlen Gábor Alapítvány 

Magyar Nemzeti Tanács 

A magyarkanizsai Sloga vállalat 
 

 

 
 
  



Hétfő 

 
A megérkezésünk nem volt felhőtlen, a rossz idő miatt. A 
Tisza tábornak idén a Sloga vállalat nyaralója adott otthont. 
Az eső miatt az első éjszakát szobákban töltöttük. A sátrakat 
csak másnap tudtuk felállítani. A megérkezés utáni időt 
ismerkedéssel töltöttük, sok új barátot szereztünk. A 
beszélgetés, ismerkedés későig elnyúlt.  
 

 
 
Idén községünk általános iskoláinak 5. és 6. osztályos 
diákjait látta vendégül a Pedagógus Egyesület egész éves 
szorgalmas tanulásuk és kitűnő eredményük jutalmaként.  
 

Kedd 
 

 
 
A nap tornával indult, majd a reggelit követően a Regionális 
Szakmai Pedagógus-továbbképző Központba látogattunk.  
 
Kihúztuk melyik országba fogunk tartozni, s így 
megalakultak a csapatok, és máris új ismereteket 
szereztünk. Saját csapatvezető tanárt is kaptunk, aki 
mindenben segített, támogatott, biztatott bennünket. A 
csapatok névadói idén a világbajnokság döntős országai 
voltak. A csoportunk országának földrajzát, történelmét, 
jellegzetességeit és futballtörténetét kutattuk az internet 
segítségével.  
 

 
 
Egy filmet is megnéztünk, ami az internetezés veszélyeire 
hívta fel a figyelmünket.   
 

  
 
Délután végre felállítottuk sátrainkat, és berendezkedtünk 
új lakhelyünkön.  
 

 
 
Megterveztük saját zászlónkat, ami egyedi módon 
jelképezte országunkat. Földrajztanárunk mesélt minden 
országról részletesen. Késő estig csocsóztunk, 
asztaliteniszeztünk.  

 
 
 
 



Szerda 
 
Hosszú sétával indítottuk a napot, majd két filmet láttunk 
Magyarkanizsa nevezetességeiről: a Gyógyfürdőről és a 
tiszavirágzásról. 
Ezt követően kézműves foglalkozások közül választhattunk: 
gyöngyfűzés, barátság karkötő készítése, papírvirág origami.  
 
Munkáinkból kiállítás is készült. De a fák hűs árnyékában 
társasjátékot is játszottunk, s a rovásírást gyakoroltuk.  
 
Délután táborunkba profi íjászok jöttek, s minket is 
megtanítottak az íjjak használatára. Rengeteg új és érdekes 
dolgot hallotunk elődeik életformájáról, eszközeiről. A célba 
nem mindannyian találtunk be, de az élmény így is 
felejthetetlen.  
 

 
 

Közvetlen közelről megismertünk egy sólymot, akit Gizinek 
neveztünk el. A sólymot félve meg is simogattuk. 
 

 
 
Vacsora után, amit mi magunk sütöttünk, számháborút 
játszottunk, aminek nagy sikere volt körünkben. Először a 
fehér csapat nyert Tamás ügyességének köszönhetően. A 
második körben pedig Ádám segítségével szépítettek a 
pirosak. 
 

 

 

 
 

Csütörtök 
 

 Esős időre ébredtünk, ami igencsak elkeserített bennünket, 
mert tudtuk, hogy erre a napra kirándulást szerveztek 
nekünk. Néhányunknak beázott a sátra , sőt Simoné össze is 
dőlt, de nevelőink ebben is segítettek 
 
Úticélunk két természeti rezervátum: a Ludasi-tó és a 
Szelevényi erdő volt. Autóbusszal utaztunk a Ludasi-tóhoz, 
ahol a terület szakemberei fogadtak minket. A rövid bevezető 
közben az eső is elállt, így megkezdődhetett a tó környékének 
felfedezése. 
 

 
 
Sokat gyalogoltunk, s közben rátaláltunk 7 árva kiskutyára.  
 
A tó nádasában madárhálót rögzítettünk, és türelmesen 
vártunk. Nemsokára a háló fogságába esett egy kismadárka, 
ami, - mint  megtudtuk -  cserregő nádiposzáta volt. 
Meggyűrűztük, megsimogattuk, majd szabadon engedtük.  
 
De még előtte elkészült Ninetta fotója névrokonával, a 
nádiposzátával.  
 



 
 
Ezután egy hosszú séta veztett a Szelevényi erdőbe, szép 
környezetben, a hatalmas fák árnyékában frissültünk fel. Az 
este folyamán, már újra a táborban még egy előadást is 
meghallgattunk Magyarkanizsa múltjáról.  
Kikapcsolódásként pedig sakkoztunk.  
 

Péntek 

 
A pénteki nap, sportnap volt. Délelőtt a városi focipályán 
lejátszottuk a Tisza tábor világbajnokságát, melyen 5 ország 
versenyzett. A küzdelmet a németek nyerték.  

 
 

A mozgás után fagyiztunk a városban. A nagy hőségben 
mindannyiunknak jólesett a fürdés a Tisza-parti medencében.  
 

 

A tartalmas nap hajókázással folytatódott.  
 

 
 
A hajókázás utáni boldogságot még a palacsinta is fokozta.  
 
Az este folyamán Timi, Blanka és Bogi közreműködésével 
megtanultuk a tábori táncot, majd egy jót játszottunk az 
Elmebajnokságon. 
 
 Jártunk földön, vizen, már csak az égbolt várt a 
felfedezésre – de ehhez sötétedésig várni kellett.  Sokan 
már bóbiskoltak csillagászat közben, hosszú nap után 
voltunk már a csillaglesen. 

 
Szombat 

 
Az élményekkel teli hét a végéhez közeledett, ezt érezvén 
sokan már a búcsúzásra gondoltak. De még ezen a napon is 
várt ránk egy fontos feladat: a tábortűzi műsor összeállítása és 
begyakorlása. 
 
Este tudtuk meg, melyik csapat nyerte meg az egész heti 
küzdelmet, s azt is milyen színű a tábor  idei pólója.  
 

 

 
 
Sok barátot és tudást szereztünk ebben a táborban. 
Mindenki szerint nagyon jó volt az idei Tisza tábor. 
 

Gyertek jövőre is! 



 


