
 

A nyári tábor élete, lehetőségei 

 

A táboroztatás több, mint 50 évre visszamenőleg nyúlik vissza. Akkor indult ez a szép 

kezdeményezés, ami ritkaságszámba megy az országban. 

A legszorgalmasabb és legjobb úttörőket, kisdobosokat 1963-tól az úttörőcsapat 1-2 napos 

jutalom-kirándulásra vitte (pl.: csillebérci tábor mintájára). Ezek a kirándulások és élmények 

lehettek az alapgondolatai a későbbi nyári táborozásnak. Ebben az időben került az iskolához 

Szüllő Ferenc pedagógus, aki korábban (1933-ban) már részt vett a Gödöllői Világgemboryn 

(cserkésztábor), s az ott eltöltött évek emlékei adták az alapötletet ahhoz, hogy a 

lajoskomáromi gyerekekkel is megismertesse a világot.  

1965-ben a táborozás színhelye Farkasgyepü volt. Itt még nagyon kezdetleges körülmények 

között zajlott a tábori élet. A honvédség biztosította a sátrakat, a falutól kapott a tábor 

szalmát, amely az ágyat helyettesítette. Minden felszerelés kezdetleges volt, ez a tábor a 

tulajdonképpeni „kísérleti tábor” volt.  Természetesen a táborvezetők hasznosították a 

tapasztalataikat, s évente egyre fejlettebb táborszervezéssel rendelkeztek. 

Táborunk a közel negyven év alatt megfordult már az Alpokaljától az Északi-

középhegység különleges, nevezetesen szép tájain. Voltunk több balatoni helyen, jártunk 

Sopronban, Bakonybélben, Királyréten, Parádsasváron, Pilisszentlászlón, többször 

visszatértünk Magyaregregyre, Bakonyszentlászlóra, Királyrétre és Sopronba.  

A táborozás célja nemcsak a pihenést és szórakozást nyújtotta, hanem azt is, hogy a 

gyerekeink megismerkedjenek hazánk csodálatos, rejtett szépségű tájaival. Mert egyre inkább 

– sajnos egyre többen – akadnak olyanok, akik elmondhatják magukról, hogy ők a táboron 

kívül nem jutottak el más helyre. 

Az első tábort (a farkasgyepüit) mindössze öten építették fel. Kéthetes turnusonként 

váltották egymást, 60-70 gyerek részvételével. 1975-ben volt a tábor tízéves jubileuma, 

amelyet Parádsasváron tartottak. Az első turnus után egyhetes szünet következett, amelyre a 

táborozást elősegítő, anyagilag támogató szülőket hívták meg (kb. 20-25 fő). Ők is 

végrehajtották azokat a gyermekprogramokat, melyeket a táborozóknak előírtak. Ez az egy 

hét olyan jól sikerült, olyan hatással bírt a meghívottakra, hogy a későbbiekben a tábor anyagi 

gondjai megoldódtak.  

A tábori előkészületekhez hozzátartozik, - a szülők anyagi terheinek csökkentése 

érdekében - hogy az iskola különböző rendezvényeket szervez, ezen rendezvények egyike a 



 

majális, illetve juniális, amelynek színtere az Akácliget. A teljes bevételt a gyerekek 

táboroztatására fordítjuk. 

Ahhoz, hogy a tábor megfeleljen a mindenkori követelményeknek, alkalmas legyen a 

táborozásra, alapos, körültekintő munkát kell végezni. Legalább egy évvel korábban be kell 

járni – mintegy felfedezni – a táborhely közvetlen környezetét. Ehhez nem egy, hanem több 

táborhely megszemlélése szükséges. A táborhely alapvető feltételei: elegendő mennyiségű, 

megfelelő minőségű víz (csapi-vagy folyóvíz), megfelelő terület a különböző sportjátékokra 

és fontos, hogy lehetőleg erdő övezte tisztás is legyen. Biztosítani kell a táborból való kijutási 

(menekülési) útvonalat. Be kell szerezni az engedélyt a táborhely tulajdonosától, illetve az 

egyik legfontosabb feltétel, ami nélkül nem indulhat táborozás: az ÁNTSZ engedélye.  Ezt 

nagyon szigorúan be kell tartani, ugyanis minden gyerektábor fokozott ellenőrzés alatt áll.  

A két hét előre összeállított programmal rendelkezik. A tényálláshoz hozzátartozik, hogy 

korábban 2x2 hétre mentek táborozni, diákjaink. Sajnos mára már csak 1x2 hét a tábor ideje. 

Az érkezés első napján a sátrak rendezése és a táborhely szépítése a feladat, este pedig 

nyitó tábortűz van. 

A következő napokban a környéken felderítő túrákat (kb. 10 km) indítanak. Ennek célja 

mindig az adott táj nevezetességeinek feltárása, megismerése. Így például Magyaregregyen: a 

Máré-vár, a komlói bánya megtekintése, és itt van lehetőség arra is, hogy a gyerekek 

rendszeresen strandolhassanak. Aztán nagyon szép környék Királyrét (1. számú melléklet), 

ahonnan el lehet jutni gyalogtúra keretében Csóványosra, Törökmezőre és Nógrádra. A 

felderítő túrákat a két hét alatt a tábor valamennyi lakója megteszi. 

A túrákon kívül vannak még különböző versenyek, ilyenek például az ügyességi versenyek 

(csapat, illetve egyéni), tekebajnokság, akadályverseny, egyéni és csapatmérkőzések.  

A szabadnapos foglalkozások igazán szabadok, a gyerekek önmaguk dönthetnek abban, 

hogy mivel, hogyan töltsék el napjukat.  

Van, aki olvas, de legtöbben mégis a szabadban való sportolást választják. Lehet 

asztaliteniszezni, lengőtekézni, focizni, röplabdázni, tollaslabdázni, sakkozni stb. Nagy 

élmény a kosárra dobó verseny, vagy akár a számháború. 

A táborozó gyerekek nemcsak játékokkal, szórakozással töltik el a napjaikat, hanem 

maguknak kell elvégezniük az összes munkát. Rendbe tenni a fekhelyeket, a sátrat; 

segédkezni a konyhán; tisztán tartani a tábor területét; és vizet hordani a főzéshez, 

mosakodáshoz, mosáshoz. Ezeket a munkákat napi beosztásban (fiú-lány) sátranként végzik. 

A táborba csak azokat a gyerekeket visszük, akiknek a magatartása megfelelő. Az 

iskolában tanultakat itt a természetben (földrajz, biológia) hasznosítani tudják. A táborozókkal 



 

mindig elutazik egy szakácsnő is, aki gondoskodik a napi ötszöri étkezésről.  

A szülői látogatás egyszer engedélyezett. Ez többnyire a táborozás félidején (vasárnap) 

történik. Ezeken a vasárnapokon szinte kiürül a falu, kora reggeli órákban felpakolva indulnak 

a szülők gyerekeik után ki busszal, ki autóval. Ez a nap a szülőknek, gyerekeknek csak 

pihenés, játék és barangolás.  

Az esti tábortűznél is különböző programok várják a gyerekeket: Miss-Tábor, Mister-

Tábor, Kwíz/I.-II., jelmezverseny, körjátékok, daltanulás, fiú-lány tábortűzi műsor, 

táncverseny, bátorságpróba, vetélkedők, s végül a búcsútábortűz. 

A táborban a különféle nevelési folyamatok során a gyerekek személyisége változik, 

többnyire tudatos tevékenység (nevelés) hatására.  

Erkölcsi-világnézeti nevelés: a sok átélt élmény, megszerzett tudás lassan törvényekké áll 

össze a gyerekben, mely meghatározza magatartását, viszonyát társaihoz, szűkebb és tágabb 

környezetéhez. 

Munkára nevelés: a tervszerű, rendszeres túratevékenységek felkészülést, erőkifejtést, tartós 

figyelmet, önértékelést kívánnak. A csoportokban munkamegosztás alakul ki a képességek 

függvényében. A rend, a tisztaság és az önfegyelem, nemcsak az iskolának, de a tábornak is 

elengedhetetlen feltétele. A jó közösségekben az ellenőrzés az értékelés sohasem maradhat el. 

Közösségi nevelés: a tábor a többség számára közösségi sport. Így a táborlakó közösség tagjai 

nemcsak a természetnek, de egymásnak is barátai.  

Az életnek írott és íratlan szabályai vannak, melyet a csoport tagjai hívnak életre és tartanak, 

tartatnak be a közös cél érdekében. A csoportot a közös élmények és értékek kovácsolják 

egybe, de sokat segítenek a jelképek és hagyományok is.  

Ökológiai nevelés célja, hogy a gyerek egészében lássa és tapasztalja élő-és élettelen 

környezetét, tudva, hogy csak általuk létezhet.  

Esztétikai nevelés: a valóság tükröződése a belső világuk által. Egyszóval a szép felismerése, 

befogadása és a harmónia iránti igényre késztetése.  

Egészséges életmódra nevelés: a rendszeres mozgás a szabad levegőn és a napfényen növeli a 

gyerek szervezetének ellenálló képességét és segíti annak regenerálódását, miközben felkelti a 

mozgás, sportolás igényét, s így az egészséges életmód egy lehetséges modelljét nyújtja. A 

kellemes fizikai fáradság, a hétköznapoktól eltérő környezet, a jó hangulat és társaság az 

idegrendszer feltöltődését is szolgálja. Kiváltképp jó hatással bír a túlmozgásos gyerekekre. 

Ezen játékok és a folyamatos napi tervek során szinte elrepül a még korábban hosszúnak 

tűnő két hét. Hazaindulás napján történik a tábor közvetlen környezetének rendezése, az 

eredeti állapot lehetőség szerinti helyreállítása, s végül hazaköltözik a tanulóifjúság, s ettől 



 

kezdve övék a nyár!  

Az iskolai dolgozók, nevelők fáradtságot, időt nem ismerő munkája, a szülők 

segítőkészsége, a pártoló tagok munkája nélkül elképzelhetetlen lenne a tábor megvalósítása. 

A tábor tökéletes mintája annak, hogy összefogással milyen sokra lehet vinni. 

Iskolánkban a táborozásnak a kezdeti időkben és most is ugyanaz a célja: együtt játszani és 

nevelni, úgy, hogy a gyerekek észre se vegyék, hogy közben mennyi ismeretre tesznek szert. 

Napjainkban még nagyobb jelentőséget tulajdonítok a kezdeményezésnek, mert a diákok 

elkényelmesedtek, hiszen túlságosan ki vannak szolgálva, nem nagyon akarnak kimozdulni a 

televízió, illetve a számítógép világa elől, mivel ez így számukra kényelmesebb. 

A táborban résztvevő a tanárok, ifi vezetők célul tűzték ki a napi teendők véghezvitelét. 

Egy-egy nap, esemény folyamán a gyerek maga dönti el, hogy milyen mértékben kíván részt 

venni a történésekben.  Természetesen, vannak kötelező programok is: a tábori munkák, a 

sátor és a tábor környékének a tisztántartása, a konyhai ügyelet és az esti tábortűzhöz való 

fagyűjtés. A feladatok elvégzésében minden táborlakónak részt kell vennie. Viszont a 

szabadidős foglalkozásokon a gyerekek maguk döntik el, hogy mit fognak tenni. Akik a 

tábortűzi előadásokon szereplést vállalnak, azok a szívüket és a lelküket is beleadják a 

tevékenységbe. Ezáltal fejlődik kreativitásuk, leleményességük, ötletességük. 

A tábor az utóbbi időkben tölti be igazán azt a szerepét, amit mindig is be kellett volna 

töltenie szabadon választott programjaival, amelyek már mentesek az ideológiától. 

Kihangsúlyozva a szülő – gyerek - pedagógus kapcsolatát, egymáshoz való viszonyukat, 

amelyek a gyerekek fejlődését jó irányba befolyásolják. Itt nincs internet, csak kötetlen 

szabadtéri játékok, csapatépítő, egységbe kovácsoló feladatok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁBORI PROGRAM – KIRÁLYRÉT 2001. július 2 - július 16. 

 

Dátum Nap Délelőtt Délután Este 

Júl. 
2. 

Hétfő Érkezés a 

táborba. 

sátrak rendezése. 

táborhely szépítése. 

Nyitó tábortűz 

Júl. 
3. 

Kedd Felderítő túrák: Csóványos 

        Törökmező, Nógrád 

Körjátékok, 

daltanulás 

Júl. 
4. 

Szerda Sportversenyek: egyéni és 

csapatmérkőzések. 

Jelmezverseny  

Júl. 5. Csüt. Kirándulás: VISEGRÁD KVÍZ/I. 

Júl. 
6. 

Péntek Ügyességi 

versenyek: 

Egyéni- és csapat 

tekebajnokság 

„Mister Tábor” 

  

Júl. 7. Szombat Gyalogtúra: CSÓVÁNYOS „Miss Tábor”   

Júl.  8. Vasárnap Szülők látogatják meg táborunkat. DISCO 

Júl. 9. Hétfő Akadályverseny, sportversenyek Lányok  műsora 

Júl.  10. Kedd Gyalogtúra: TÖRÖKMEZŐ Fiúk műsora 

Júl. 11. Szerda Kirándulás: ESZTERGOM KVÍZ/II. 

Júl. 12. Csüt. Gyalogtúra: NÓGRÁD Bátorságpróba 

Júl. 13. Péntek Ifjúsági nap  Táncverseny 

Júl. 14. Szombat Fakultatív túra Vetélkedő 

Júl.  15. Vasárnap Sportversenyek döntői Búcsútábortűz 

Júl. 16. Hétfő Turnusváltás. Hazautazás. - 

 

 


