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A táborlakók 

névsora 
Az Arany János Általános 

Iskolából: 
 Balázs Kolos 

 Bata Edina 

 Bene Dávid 

 Beszédes Evelin 

 Bicskei Erik 

 Bicskei Iván 

 Bontovics Kitti 

 Kókai Anna 

 Körmöci Regina 

 Milutinovics Loretta 

 Papp Izolda 

 Pekla Kitti 

 Rekecki Dávid 

 Rózsa Heléna 

 Rózsa Kornélia 

 Sarnyai Kitti 

 Szalkai Jázmin 

 Toldi Amina 

 Toldi Ákos 

 Vörös Alexandra 

 Zabos Ákos 

A Jovan Jovanović Zmaj 

Általános Iskolából: 
 Ágoston Ákos 

 Ágoston Zsófia 

 Bagi Ákos 

 Farkas Luca 

 Fejős Zsófia 

 Gubi Dávid 

 Harmat Lili 

 Jurgács Ramóna 

 Kalmár Marianna 

 Konc Arnold 

 Koncz Máté 

 Kovács Dávid 

 Krizsán Igor 

 Ladányi Richárd 

 Nagy Fruzsina 

 Sarnyai Balázs 

 Teleki Dániel 

 Takács Réka 

 Zsámboki Zsóka 

A Kárász Karolina 

Általános Iskolából: 
 Ágoston Bálint 

 Bagi Evelin 

 Beszédes Szebasztián 

 Császár Fanni 

 Dózsai Adél 

 Hajbel Hédi 

 Kávai Kata 

 Kávai Réka 

 Kenyeres Imre 

 Kószó Bence 

 Nagy Ádám 

 Nagy Torma Blanka 

 Szél Anna 

 Szenci Bence 

 Tóth Petra 

 Vajdovics Emese 

 Vojnák Anikó 

Akik a tábor alatt 

vigyáztak ránk, 

foglalkoztak velünk: 
 Ábel István 

 dr. Bika Izabella    

 Cseszkó Körmöci Erika 

 Gulácsi Beáta  

 Füzesi Sára 

 Huszta Erzsébet 

 Juhász Szabolcs 

 Juhász Hallai 

Hajnalka 

 Kávai Andor 

 Kávai Bózsó Ildikó 

 Komjáti Rekecki Dóra 

 Kukli Šćekić Tijana 

 Lazarević Miladin 

 Mujagić Daniel 

 Nagy Némedi Edina 

 Rakin Nikola 

 Szabó Csilla 

 Szabó Roland 

 Tatić Slavica 

 Török Edina 

 Vajda Attila 

 Vajda Orsolya 

 Varjú Léna 

 Varjú Maja 

 Varjú Potrebić 

Tatjana 

 Végső Vivien 

Kisnevelők: 
 Császár Bence 

 Szekeres Ádám 

Támogatók: 
 Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, 

Közigazgatási és 

Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi 

Titkárság 

 Magyarkanizsa község 

önkormányzata 

 Bethlen Gábor Alap 

 Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 Tisacoop – 

Magyarkanizsa 

 Községünk oktatási 

intézményei 

 Regionális Szakmai 

Pedagógus-

továbbképző Központ 

 

 



 

3 

 

Első nap a táborban 

 

Hétfőn 17 órakor érkeztünk meg a 

Pedagógus Egyesület Tisza táborába. Aki 

sátrat állított már előbb jött. 

 
Először ismertették velünk a tábor 

szabályait, majd kihúztuk a csapatszíneket. 

A tábor témája kapcsolódott a futball-

világbajnoksághoz. Ezért a csapatok a 

résztvevő országokból alakultak.  

 
Később ismerkedős játékokat 

játszottunk. Miután kellőképpen 

megismertük egymást ügyességi játékok 

következtek.  

 Csapatok szerint felsorakoztunk, majd 

megkaptuk az instrukciókat. Először 

labdavezetés volt lábbal, majd egyre 

nehezítettek a feladatokon. Ezután nagy 

körbe álltunk és megkérdeztük a 

mellettünk állót, hogy mi a neve. Léna és 

Beáta tanárnő rámutatott valakire és meg 

kellett mondani a személy nevét. 

 

 
 Ezután csomózós játék következett. 

Felosztottak minket kis csoportokba, majd 

megfogtuk egymás kezét és 

„begubancolódtunk”. A feladat elég nehéz 

volt: „kigubancolódni”. 

 
A fárasztó játék után vacsoráztunk 

szendvicset és teát. Mikor jóllaktunk 

kezdődött a Just dance, ahol táncolni 

kellett. A kivetítőn láttuk, ahogy a figura 

táncol, és azt utánoztuk. 

Miután jól kifáradtunk zuhanyoztunk, 

majd bevonultunk a sátrainkba még egy 

kicsit beszélgetni. Áttárgyaltuk az első 

napot és LASSAN, de BOLDOGAN 

elaludtunk. 

 

Citromsárga csapat 
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Keddi napunk 

Az első reggel Bence ébresztette a 

tábor lakóit. 

Fáradtan kezdtünk öltözködni, mert 

kezdődött a torna. A töltésen indultunk egy 

kis lassú, lassú, lassú sétával, majd 

visszafelé csak futottunk. Mikor mindenki 

visszaért bemelegítettünk. Reggeli után a 

magyarkanizsai Vöröskereszt képviselői 

látogattak el hozzánk és hasznos előadást 

tartottak, ami mindenkinek nagyon 

tetszett.  

 

 
Ugyanebben az időben három másik 

csapat levendulás zsákokat készített. 

 
Ebéd következett, majd kis pihenő után 

sétálni indultunk. Sajnos, félúton ránk 

szakadt az ég és vissza kellett fordulnunk. 

Csurom vizesen tértünk vissza. Később egy 

újabb kézműves foglalkozáson vettünk 

részt: zászlót és karkötőket készítettünk 

két csoportban.  

 
A zászlót egy vászonra temperával 

festettük. A munkából mindenki kivette a 

részét és gyorsan elkészült. 

 
Vacsora után történelmi előadást 

hallgattunk meg Magyarkanizsa 

történetéről, amit az igazgató bácsi 

tartott. Szó volt benne a foci kialakulásáról 

is. 

Az eső miatt a csocsó-bajnokság 

elmaradt, de attól mi jól éreztük magunkat. 

Tusolás után mindenki fáradtan tért 

nyugovóra, és várta a következő nap 

élményeit. 

 

 

Narancssárga csapat 
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Szorgos szerda 

Ez a nap is hasonlóan kezdődött, mint a 

többi – 7.30-kor ébresztettek minket, 

utána pedig a reggeli torna pörgetett fel 

bennünket. 

Reggeli és egy kis szabadidő után 

elsétáltunk a Regionális Szakmai 

Pedagógus-továbbképző Központba.  

 
Amikor bementünk az épületbe, akkor 

két csoportra osztottak bennünket. Az 

egyik fele kutatást végzett, ami abból állt, 

hogy az országunkról három témában 

kellett keresgélni az interneten: 

különlegességeket, a történetét és az 

ország foci történetét. Ezután egy 

előadást tekintettünk meg, ami a 

számítógépek fejlődéséről szólt. Kiderült, 

hogy a mostani gépek elődje 30 tonnás volt 

és 160 KW-ot fogyasztott.  

 
A programok befejeztével 

visszamentünk a táborba. 

Egy művész látogatott el hozzánk, 

akivel utasítás alapján pólókból táskát 

készítettünk. A díszítéshez domestost és 

temperát használtunk, meg persze 

filctollat is.  

 
A Texasból hozták az ebédünket, 

burgonyalevest és fasírtot tökfőzelékkel 

vagy borsófőzelékkel – ki hogy szereti, úgy 

ette (persze mindkettő finom volt). Egy kis 

szünet után a Tisza-parti medencéhez 

mentünk, ahol rengeteget csúszdáztunk és 

úszkáltunk. Jól esett a kis hűsölés. Az 

úszás befejeztével a homokban játszottunk 

és röplabdáztunk.  

 
Vacsora után készülődtünk az esti 

bulira. Nagyon jól éreztük magunkat a 

diszkóban, sokat táncoltunk és énekeltünk. 

Fáradtan mentünk aludni. 

Kék csapat 
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Kirándulás Zentára 

Csütörtök reggel 7.30-kor keltünk fel. 

Amikor mindenki felöltözött, kezdődött a 

reggeli torna, amelyet a kisnevelőink, Bence 

és Ádám tartottak. 

E napon kirándulással leptek meg a 

szervezők bennünket. Az úti célunk Zenta 

volt, autóbusszal mentünk. A múzeumba 

látogattunk el, ahol régiségeket néztünk 

meg.  

 
Az első teremben az őskorból 

fennmaradt pénzérméket, agyag 

edényeket, ékszereket, üvegkürtöt, 

valamint mamutcsontokat figyelhettünk 

meg.  Az 1697-es zentai csata idejéből 

származó maradványokat is láthattunk.  

Ezután régi népviseleteket és kitömött 

madarakat tekintettünk meg, a folyosón 

pedig építészeti stílusokat csodálhattunk 

meg. A múzeum után megpihentünk egy 

kicsit a parkban, és elfogyasztottuk 

uzsonnánkat. 

 A zentai kirándulást egy Tisza-parti 

sétával zártuk. 

 

 

A csapatunk számára a legérdekesebb a 

múzeumi látogatás volt.  

Az ebédet már a kanizsai Tisza-parton 

fogyasztottuk el, ami finom hamburger 

volt. Amíg az ebédre várakoztunk, addig 

jókat beszélgettünk és viccelődtünk  

 
 

 
Az egész délelőtt izgalmasan múlt el, 

kíváncsian vártuk a folytatást. 

 

Piros csapat 
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Egy sűrű csütörtöki délután 

Már alig vártuk, hogy a kirándulásból 

hazaérve elmehessünk fürdeni. Nagy 

mosollyal indultunk a medencéhez. 

 
A legtöbb fiú csúszdázott, míg a lányok 

a vízben pancsoltak. Egy órát töltöttünk a 

vízben, amikor a tanárok sípoltak. 

Megtörölköztünk és indultunk vissza a 

táborba. A fürdést követően a csapatok 

összeültek és elkészítették saját 

indulójukat és zászlójukat. Mi a brazilok 

zászlaját és indulóját készítettük el. 

Vacsorára virslis kenyeret kaptunk, amihez 

kérhettünk mustárt és tejet.  

 
Amikor mindenki megvacsorázott 

elpakoltunk az asztalokról és 

előkészítettük a számháborúhoz való 

kellékeket. A játékban összesen 4 fordulót 

játszottunk. A fehérek védekeztek, a 

pirosak pedig támadtak. A cél a zászló 

megszerzése volt.  A számháború végére 

mindenki elfáradt és leültünk az 

asztalokhoz kvízezni. A kérdések 

változatosak voltak. A kvíz végén 

kihirdették az eredményt. 

Zöld csapat 

VB-péntek 

Már 7.00-kor az egész tábor fent volt. 

Voltak, akik csocsóztak, akik 

asztaliteniszeztek, és akadtak olyanok is, 

akik az elmúlt hét eseményeit tárgyalták. 

 
Azután kezdődött a reggeli torna, 

futottunk egyet és bemelegítettünk. Ezen 

a napon a citromsárgák voltak a naposok. 

Reggelihez készültünk, a naposok lemosták 

az asztalokat. A reggeli szendvics, paprika 

és ínycsiklandozó tea volt. Az étkezés után 

helyet foglaltunk és egy nagyon izgalmas 

előadás következett. A prezentációt Roland 

tanár úr tartotta, a csapatok országairól 

mesélt nekünk. Mi franciák vagyunk, ezért 

kíváncsian vártuk milyen érdekességet 

hallunk róla.  
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A Provence levendulamezőit is 

bemutatta, s hogy 4 tonna levendulából 

csak egy liter illóolajat préselnek ki. A 

vetítés befejeztével kezdődött a 

kézműveskedés.  

 
Volt lehetőség karkötő készítésére, 

papírhajtogatásra és gyöngyfűzésre is, 

amire leginkább lányok jelentkeztek. Ezzel 

ellentétben darumadarakat inkább fiúk 

hajtogattak. A foglalkozás után Majával 

tovább tanultuk a tánclépéseket. Amikor a 

mozgást befejeztük, szaladtunk enni. 

Ebédre zöldségleves, krumplipüré és bécsi 

volt, mindenki jóízűen evett.  

Az újságírás következett, ami némi 

fejtörést okozott a csapatoknak. Minden 

csapat hajókázhatott a Tiszán, eközben a 

tanárok palacsintát sütöttek nekünk.   

 

 

 

 

 
Kíváncsian várjuk milyen lesz a 

társasjáték, a szalonnasütés és a diszkó! 

Rózsaszín csapat 

      
Az utolsó 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 

tábori vb-t.  

Gyertek jövőre is! 
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