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Tisza tábor 2017 

1. nap - Ismerkedtünk 

Immáron 15. alkalommal rendezte meg 

nekünk községünk Pedagógus Egyesülete a Tisza 

tábort. Hétfőn, azaz június 19-én 17 órakor jelent 

meg minden lelkes táborozó a Tisza-parti 

nyaralóban. 

Szüleink segítségével becipeltük a 

bőröndöket és nekiláttunk a sátorállításnak. Kicsit 

kimelegedtünk ugyan, de a sátrak készen álltak. 

Beköltöztünk és kényelmesen elhelyezkedtünk. 

A tábor vezetője, Tatjana tanárnő 

ismertette velünk a szabályokat, és bemutatatta 

nekünk a többi tanárt és tanárnőt, akik a következő 

napokban segítették a munkánkat.  

 

 
Idén a tábor témája a középkor, ezen belül 

a lovagkor volt. Öt csapatra osztottak bennünket: 

zöldek (kígyó), citromsárgák (sólyom), 

narancssárgák (oroszlán), a fehérek (holló) és a 

pirosak (sárkány). Mindegyik csoport 2-2 vezetőt 

kapott, akik segítettek és támogattak bennünket. 

 

 

Ezután ismerkedős játékok következtek, 

aminek a fő célja az volt, hogy a többi táborlakóról 

minél többet megtudjunk. Az egyik játék keretében 

körbeálltunk, és labdát dobálva meg kellett 

jegyeznünk egymás nevét. Egy másik játék 

segítségével megismertük még jobban a társainkat, 

azt, hogy mik történtek velünk, és honnan jöttünk. 

 

 
 

A játékok végeztével szabadfoglalkozás volt, 

pihentünk, barátkoztunk. Amikor már esteledett 

elvonultunk esti teendőinket intézni. 

22 órakor fújtak takarodót. Halk nesz és 

beszélgetés hallatszott, s lassan mindenki elaludt. 

Nagyon szokatlan volt az új környezet. 

     Sárkányok 

 

2. nap – Ügyeskedtünk 

           Reggel mindenki már ébresztő előtt felkelt, 

mert nem voltunk fáradtak. 



          A napot egy jó hosszú futással kezdtük, majd 

tornáztunk is. A délelőtt folyamán két részre 

osztottak bennünket. Az egyik csapat a helyi 

Vöröskereszt előadását hallgatta meg, míg a másik 

kézműveskedett. A Vöröskereszt bemutatóján 

elmondták a napszúrás és hőguta tüneteit, 

megtanultuk a különböző sérülések ellátását. Erika 

tanító nénivel eközben a másik csapat levendulás 

illatzsákokat készített, melynek amellett, hogy 

nagyon finom az illata, jó molyűző is a sátorba. 

Történelmi előadást is hallottunk. Ebéd után egy 

kicsit pihentünk, majd vízi stafétáztunk. Ezt a vizes 

játékot mindenki nagyon élvezte. A csoport másik 

fele Léna tanárnővel játszott. A legérdekesebb 

játék a „kiborult a gyümölcskosár” volt. Ezt 

követően fagyizni mentünk, ami ebben a 

forróságban nagyon jól esett. Fagyizás után 

fonalból karkötőt készítettünk. A fonás kicsit 

nehéznek tűnt, de érdemes volt megtanulni. Minden 

csapat a saját színében készítette el a karkötőjét. 

A mi karkötőnk narancssárgás-barnás színű, 

büszkén viseljük. 

      

A karkötő-fonás után jöhetett a címerkészítés. 

Minden csapatnak a saját címerállatát és színét 

kellett felhasználni a munkában. Szebbnél-szebb 

címerek készültek. 

 

         Este csocsóbajnokságot szerveztek, minden 

csapatból legalább 2 gyerek jelentkezett. Nagyon 

szurkoltunk a csapattársainknak. Csocsóban a 

pirosak nyertek. A nap végére bizony elfáradtunk, 

jól esett az alvás.  

    Oroszlánok 

3. nap – Viharos nap 

Mint minden reggel, ma is tornával kezdtük 

a napot. Először futottunk, amit nem nagyon 

kedvelünk, utána gyakorlatokat végeztünk. Kaptunk 

egy kis szabadidőt, hogy kipihenjük a futást. 

Később reggeliztünk. 

Nem olyan sok idő múlva a tanárok 

ügyességi játékokra hívtak minket. 6-7 játékban 

versenyeztünk, mint pl.: pókmászás, bögre adogatás 

stb. Mikor már jól kifáradtunk, Maja hívott minket 

táncolni. Nem nagyon örültünk, de közben 

megérkezett a felmentő ebéd. Szaladtunk a 

tányérjainkért és kiabáltuk: „Kaja! Kaja!” Sorba 

álltunk, leöblítettük a tányérjainkat és mentünk a 

húslevesért. Nagyon finom volt, s a következő 

fogás, a spagetti is. Jóllakottan átöltöztünk 

fürdőruhába és elindultunk a legközelebbi 

medencébe. Lezuhanyoztunk és indulhatott a 

pancsolás. Kb. 1 órát töltöttünk ott, jól éreztük 

magunkat. Ezután fagyizni mentünk, majd egy 

társasjáték következett a kézilabdapályán. Ez attól 

is különleges volt, hogy nagyban a betonra rajzolták 

fel a pályát és egy-egy csapattag volt a bábú.  

Az élő bábúk kaptak egy olyan színű csákót 

a fejükre, amilyen színű csapathoz tartoztak. 

Elkezdtük a játékot. A bábúk gurítottak a kockával 

és vagy kérdést kapott a csapat vagy küzdelmet. 10-



20 percig játszottunk, mert vihar közeledett. 

Sietősen visszatértünk a táborba, mert már nagyon 

erősen fújt a szél. A teraszon vészeltük át a vihart. 

Mivel mindenki rövid ruhában volt, nagyon fáztunk, 

ezért a tanároktól pokrócokat kaptunk. Jól 

betakaróztunk és beszélgettünk. A vihar végén a 

sátrakba szaladtunk, hogy megnézzük beáztak-e? 

Sajnálatunkra 4-5 sátor beázott, így ki kellett 

pakolni őket. Miután tanáraink segítségével mindent 

megoldottunk kvíz következett. Nagyon jó volt, 

különösen azért, mert mi (kígyók) lettünk az elsők. 

Gyorsan beesteledett, vacsoráztunk, 

tisztálkodtunk. A sátrakban még picit 

beszélgettünk, majd egyszer csak elaludtunk.  

    Kígyó csapat 

 

4. nap – Szórakoztunk 

 Elérkezett a tábor 4. napja. Korán reggel 

keltünk és a Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző Központba mentünk. 

          Ott egy előadást néztünk meg a facebookról 

és utána kutatást is végeztünk a középkorról és a 

címerünk történetéről. A visszaérkezés után finom 

bableves várt minket. Az ebéd utáni néhány órában 

játszottunk és fürödni is voltunk.    

Nagyon jól éreztük magunkat. Ezután a szomszédos 

nyaralóban lángost uzsonnáztunk, sőt volt, aki még 

fagyit is evett.  

 

A táborba visszatérve azt a feladatot kaptuk, hogy 

írjuk meg a tábor himnuszát. Nehezen indult be a 

dalszöveg írása, de végül egész jól sikerült. Eközben 

a csapatok egy része nemezelt. Szép tulipánokat 

készítettek. Este, bár már fáradtak voltunk, nagyon 

jót buliztunk a diszkóban. Sok jó zenét hallgattunk 

meg, melyekre táncoltunk is. 

            Túlságosan felpörögtünk és sehogy se 

bírtunk elaludni, ezért nevelőink büntetésből 

eltáncoltatták velünk a tábori táncot. Hogy 

elkerüljük a beígért éjjeli tornát, inkább elaludtunk. 

     

Fehér hollók 

5. nap –  

            A pénteki nap nagyon mozgalmasnak 

ígérkezett, sok program várt ránk. 

           Nehezen keltünk fel a csütörtöki diszkó 

miatt. A reggeli tornához nem sok embernek volt 

kedve, mindenki elvégezte a feladatát, de olyan is 

volt, aki elaludt. Elfogyasztottuk a megérdemelt 

reggelit – finom perecet és joghurtot. Új erőre 

kapva táncoltuk el a záróünnepségre készülő 

koreográfiát. Ezután Edina tanárnő előadását 

hallgattuk meg Középkori boszorkánykonyha 

címmel. Legfőképp a fűszerekről és középkori 

ízekről szólt, ami nagyon izgalmas és érdekes volt 

számunkra. Az előadás után szusszantunk egyet és 

kezdődött a kézműveskedés, újságírás. 

       Az ebéd raguleves, fasírt és zöldbabfőzelék 

volt. Majd fagyi következett, s tűkön ülve vártuk a 

hajókázást.  



 

Ez az esemény tartalmas, izgalmas volt, a csapatunk 

nagyon élvezte, de ezután a palacsinta sem volt 

rossz, sőt! 

      Ebbe a napba még a kötélhúzó bajnokság is 

belefért, amit a kígyók nyertek meg. 

 

Sólyom csapat 

6. nap – Búcsúzkodtunk 

 

A nap nagy része a műsor előkészületeivel 

telt el, melyet a tábortűznél adtunk elő. A tábor 

végéhez közeledve a búcsúzásra gondoltunk, s 

arra, milyen jól éreztük magunkat és mennyi 

barátot szereztünk. Ezeket a barátságokat 

tovább ápoljuk majd.  

Kíváncsian vártuk melyik csapat nyeri meg a 

lovagi tornát.  

Gyertek jövőre is! 

 

 

  



SÁRKÁNY INDULÓ 

Piros csapat mi vagyunk, 

királyfikkal harcolunk. 

Tízfejű sárkány tüze száll, 

bátor és mindent jól csinál. 

 

Aranytallért gyűjtöttünk, 

a héten ez volt mindenünk. 

Gyere velünk jövőre, 

nem maradsz ki belőle! 

 

Mindannyian itt állunk,  

együtt nagyot kiáltunk: 

Sárkányok a legjobbak, 

ezzel nem vitatkozhatsz! 

 

 

SÓLYOM INDULÓ 

Mi vagyunk a sólymok, 

az életünk boldog. 

Játék, buli, evés, futás, 

nem állít meg a nagy hajtás. 

Kitti, Lara  csapat agya, 

Ádám, Bence falánk hasa. 

Kitti, Évi sportot keni, 

Dóri, Zsuzsi a kis cukik. 

Áron, Dávid a két profi,  

együtt lenni nagyon tuti. 

Mi leszünk a nyerők! 

Bennünk van az erő! 

 

 

OROSZLÁN INDULÓ 

Tízből eggyé váltunk, 

Sok mindent kipróbáltunk. 

Táborlakók vagyunk mi, 

testünk, lelkünk mindig fitt. 

Hét lány és három fiú, 

köztünk senki sem hiú. 

Együtt vagyunk egész nap, 

mint egy összetartó kis csapat. 

Erősek és bátrak vagyunk, 

egymásért mindig kiállunk.  

Mi voltunk az oroszlánok, 

elbúcsúzunk kedves tábor! 

 

FEHÉR HOLLÓK INDULÓJA 

Mi vagyunk az égen szállók, 

királyok és pontvadászók. 

Győzni jöttünk, nem kímélünk, 

minden aranyat bezsebelünk. 

Itt vannak a fehér hollók, 

a táborban barátkozók. 

Vidámak vagyunk,  

nem kesergünk, 

minden feladatot teljesítünk. 

Itt a tábor vége, 

elbúcsúzunk szépen. 

Emlékét megőrizzük 

és a tanultak szerint élünk. 

 

KÍGYÓ INDULÓ 

Mi vagyunk a zöldek, 

győzni jöttünk főleg. 

Okosan, bátran, ügyesen, 

de úgy, hogy jól is essen. 

 

Reszkessen a Tisza tábor, 

mert  kígyók vagyunk a javából! 

Három külön iskolából 

alakult meg ez a csodás tábor. 



De nemcsak győzni jöttünk, 

sok barátot is szerezhettünk! 

Becsüljük, hogy együtt lehettünk, 

hogy jövőre is örömmel jöhessünk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelők, akik a tábor alatt 

vigyáztak ránk, foglalkoztak 

velünk: 

Fejős Edina   

Medgyesi  D. Angyal  

Kávai Andor 

Szabó Roland 

Gulácsi Beáta  

Igaz Tímea 

Biszák Lilla 

Szabó Csilla 

Jójárt Andrea  

Tatić Slavica 

Varjú Léna 

Vajda Attila 

Varjú Potrebić Tatjana 

Cseszkó Körmöci Erika 

Füzesi Sára 

Varjú Maja 

Fejős Anna 

Ábel István    

Muljagić Daniel 

Huszta Erzsébet 

Bagány Igor 

Juhász Szabolcs   

Pósa Kenyeres Boglárka 

Kukli Šćekić Tijana 

Kávai Bózsó Ildikó 

Vajda Orsolya 

 

Kisnevelők: 

Borsos Ramóna 

Remete Karolina 

Szarvas Jázmin 

 

Támogatók: 

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárság 

Magyarkanizsa Község 

Önkormányzata 

Bethlen Gábor Alap 

Tisacoop – Magyarkanizsa 

Községünk oktatási intézményei 

Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző Központ 

 

 

 



 

  



 


