
 

                                                           ÖKOTÁBOR 1. 
2013. július 15-19. 

 
 

Mottó: ,,Ha az utolsó fát is kivágtuk, 
           ha az utolsó folyót is beszennyeztük,  
           ha az utolsó halat is kifogtuk,  
           akkor majd rádöbbenünk, hogy a pénz nem ehető.” 
         /Greenpeace/ 
Előkészületek: 
1.  A helyszín kiválasztása, majd megtekintése 
2.  Költség-kalkuláció elkészítése 
3.  A tábor meghirdetése a tanulók körében 
5.  A tábor programjának összeállítása 
6.  A szükséges eszközök összeírása, dobozolása 
7.  A szállás, az étkezés, a busz megrendelése 
8.  Szülői értekezlet  
9.  A programok telefonon, email-ben történő egyeztetése 
Időpont: 2013. július 15-19. 
Helyszín: Kismaros-Börzsönyliget 
Utazás: különbusszal 
Szállás: Kismaros-Börzsönyligeti Gyermek- és Ifjúsági tábor 
Elhelyezés: kő- és faházakban 
Résztvevők: 45 fő diák + 7 fő kísérőtanár 
 

 
Táborozni jó! 

 
A táborok gyermekéveinket juttatják eszünkbe. A szó hangulata a tanév végét, a felhőtlen 
szórakozás, a nyaralás ígéretét jelenti. Ami szüleinknek nem okozott gondot az most nekünk 
szülőknek, kollegáknak nem kis fejtörést okoz. Az elvárjuk, hogy gyermekünket komfortos 
körülmények között, inger-és élmény gazdag környezetben, és persze biztonságban tudhassuk. 
Tudom, vannak más alternatívák, a „többcsillagos” prospektusokkal az iskolákat bombázó 
luxuskategóriába feltupírozott volt úttörőtáborok, vagy a „gyerek marad otthon”, „erre már végképp 
nem telik” megoldás között. Mi a két véglet között valami elérhetőt próbáltunk megvalósítani. 
Szóval, ha a srác nem „Spanyolba”, „Görögbe” van, akkor… akkor fedezzük fel Magyarországot! 
     Közel fél évszázada szervez táborokat iskolánk. Tanulóink eljutottak már Sopronba, Fótra, 
Balatonszárszóra. Táboroztunk már Kási-pusztán, Sóstón, ahol saját táborral is dicsekedhettünk. 
Fonyód-ligeten, Csillebércen, Zánkán és Nagymezőn is jártunk, hogy csak az „ősidők”táborhelyeit 
említsem.  
Az úttörőmozgalom megszűnésével nem adtuk fel a próbálkozást, hogy továbbra is táborokat 
szervezzünk, mert mindig volt egy csapat, aki szívesen áldozott a szabadságából egy hetet, hogy 
értelmes programot szervezzen a tanulóknak a szünidőre is. S teszi ezt ma is a megnehezedett 
körülmények ellenére is.  
     A táborozás nemcsak pénz kérdése, fontos az adott lehetőségek kihasználása. Néhány esetben 
igen alacsonyra tudtuk lenyomni a költségeket, amikor más iskolából jövő gyerekek nálunk, a 
Balatonszabadi Művelődési Házban táboroztak. Így, cserében a szállásért nekünk sem kellett 
fizetnünk. Egy tábor összköltsége főleg a szállásköltségből, az étkezés költségeiből, és az 



útiköltségből tevődik össze. A programok ingyenesek, hiszen, amit tudunk, magunk végzünk. Ahol 
csak tudunk, spórolunk. 
     Lehetőség szerint egy vagy két étkezésről magunk gondoskodunk, s ez még soha nem jelentett 
problémát. A fiúk örömmel jelentkeztek arra a feladatra, hogy elkísérjék az elsőként felébredő 
nevelőt, reggelit beszerző körútjára, ami akár egy-két kilométer is lehet.  
     A táborokban az a különleges, hogy a gyermekek eddig rejtve maradt értékeit megismerhetjük. 
Az együtt töltött idő közelebb hoz mindenkit egymáshoz. Mi, ─ ellentétben egy zsúfolt, nagyvárosi 
iskolával, talán jobban ismerhetjük diákjainkat, s ez alatt az egy hét alatt még közelebb kerülnek 
hozzánk, hisz a 24 órából 24 órát együtt töltünk.  Együtt étkezünk, gyalogolunk, strandolunk és 
beszélgetésre is marad idő.  
     A mai táborokból már elmaradtak az úttörőzés formaságai. Több idő jut túrákra, játékra, önfeledt 
együttlétre, hazánk megismerésére Szentendrén, Orfűn, Miskolc-Tapolcán, Salgóbányán, 
Hárshegyen, Perkupán. Ami régen izgalmas volt, például számháború, tábortűz, azt átmentettük a 
mába. A fölösleges formaságok és szankciók ellenszegülésre lázítanak. Ezekben a táborokban a 
gyerekek igénylik és élni is tudnak a szabadságukkal.  
     A táborhely kiválasztásának elsődleges szempontja a szép környezet, a túrázási lehetőségek, 
mindaz, ami nálunk itt, Balatonszabadiban hiányzik. Ezért választottuk Mátraszentimrét, 
Dunabogdányt, Bakonybélt, Sikondát és Visegrádot. A vándortáborok, erdei iskolák és kreatívos 
táborok saját erőből, a szülők támogatásával jöhettek létre. Régen elfogadtuk az adott lehetőségeket, 
ma már magunk teremtjük meg őket sok-sok utánjárás során. És remélem mindig lesz egy csapat. 
Megéri a fáradozást. Mert táborozni Jó!   
 

A tábor programja: 
1.nap: július 15. /hétfő/ 

 
7 óra 30: Indulás a Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola elől.  
9 óra 30: Érkezés Majkpusztára. 
10 óra: Majkpuszta:  A  majki műemlékegyüttes Oroszlány külterületén található, valaha kamalduli 
szerzetesek éltek falai között különálló kis cellaházakban. A barátlakokon kívül a komplexum része 
a templomból megmaradt, ma csonkán álló torony, illetve a főépület is, amelynek falai között – 
miután II. József rendelete nyomán a rendet megszüntették – az Esterházyak alakították ki 
vadászkastélyukat. 
Ökoprogram: A szerzetesek által termesztett és használt gyógynövények megtekintése. 
Gyógynövényismeret, hogyan gyógyítottak őseink? Erdei termékek elkészítésének módjai, 
hagyományos tartósítás. 
12 óra: Érkezés a szálláshelyre. A szállás elfoglalása. A tábori rend ismertetése, szervezési 
feladatok.   
13 óra: Ebéd.  
14 óra: A környék felfedezése.  
15-16-ig: Csendes pihenő. 
16-18-ig:  
Ökoprogram: Tájékozódás, térképhasználat, kincskeresés: turistajelek megismerése, 
iránytűhasználat, tájékozódás az erdőben, saját térképvázlat készítése, ez alapján kincskeresés.  
19 óra: Vacsora 
20 óra: Táborgyűlés, a nap értékelése gyerekszemmel, a másnapi program ismertetése, a tisztasági 
felelősrendszer kialakítása.  
22 óra: Takarodó 
2.nap: július 16. /kedd/ 
6 óra 30: Ébresztő 
Reggeli torna, a szobák tisztasági versenye (pontozás). A gyerekek pontozzák a szobák tisztaságát.  



8 óra: Reggeli 
Séta az étteremig. 
10 óra: Kirándulás Visegrádra busszal, a királyi palota megtekintése, majd a parkolótól túra a várig. 
Ökoprogram: Solymászbemutató a palotakertben, a gránátalmafák megismerése.  
A turistajelzés megkeresése, gyalogtúra a fellegvárig. 
A nagymarosi vízlépcső maradványainak megtekintése, megbeszélése. 
Ebéd: a hidegcsomag elfogyasztása. 
Várható visszaérkezés a szállásra kb. 18 óra.  
Pihenés, tisztálkodás. 
19 óra: Vacsora 
20 óra: Sportfoglalkozás a táborhelyen, számháború, ügyességi játékok, szemétszedés. 
22 óra: Takarodó 
3.nap: július 17. /szerda/ 
6 óra 30: Ébresztő 
Reggeli torna, a szobák tisztasági versenye (pontozás). A gyerekek pontozzák a szobák tisztaságát.  
8 óra: Reggeli 
Séta az étteremig. 
10 óra: Utazás kisvonattal Királyrétre. Kötött program helyi szervezésben.  
Ökoprogram: A Királyréten kincsvadászat ,,Indiana Jones-szal”. Hazafelé parlagfű szedése. 
14 óra: Ebéd 
15-16-ig: Csendes pihenő. 
16-18-ig:  
Ökoprogram: Sátorfestés: az eddig látott védett növények és állatok, illetve pedagógusok 
megelevenítése a vásznakon. Értékelés, eredményhirdetés. 
19 óra: Vacsora  
20 óra: Lábszépségverseny, pihenés, felkészülés az éjszakai túrára. 
22 óra: Éjszakai túra szentjánosbogarakkal – szervezett program 
4.nap: július 18. /csütörtök/ 
6 óra 30: Ébresztő 
Reggeli torna, a szobák tisztasági versenye (pontozás). A gyerekek pontozzák a szobák tisztaságát.  
8 óra: Reggeli 
Séta az étteremig. 
10 óra: Kirándulás busszal a budakeszi vadasparkba. 
Ökoprogram: Az erdei állatok életmódjának megismerése. 
14 óra: Ebéd 
15-16-ig: Csendes pihenő. 
16-18-ig: Számháború, rőzsegyűjtés az esti tábortűzhöz. 
19 óra: Vacsora 
20 óra: Tábortűz, vetélkedő a tábori élmények alapján, daltanulás állatokról, növényekről. 
22 óra: Takarodó 
5.nap: július 19. /péntek/ 
6 óra 30: Ébresztő 
Reggeli torna, a szobák tisztasági versenye (pontozás). A gyerekek pontozzák a szobák tisztaságát. 
A tisztasági verseny ismertetése. 
8 óra: Reggeli 
Séta az étteremig. 
9 óra: Csomagolás, rendrakás, szemétszedés, szelektív gyűjtés. 
10 óra: A szálláshely elhagyása.  
Indulás Esztergomba. A Bazilika megtekintése.  
A gyerekek COOL-TÚRÁN (városfelfedező programon) vesznek részt. Interaktív városfelfedezés 
során csapatokba rendeződve térkép segítségével haladnak végig egy belvárosi útvonalon.  



13 óra: Ebéd (hidegcsomag) 
Barangolás Esztergomban. 
Várható hazaérkezés 18-19 óra között. 
A fenti programok körét a továbbiakban bővíthetjük, variálhatjuk, illetve sorrendjüket 
megcserélhetjük, amennyiben azt az időjárás, vagy bármilyen szervezési ok indokolttá teszi. 
,, A Földet nem a nagyszüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön!” 
Tábor utáni teendők: 
 1. Elszámolás, a folyamatszabályozás leadása 
2. Fényképek előhívatása 
3. Képes beszámoló készítése a faliújságra és az iskola krónikájába 
4. A teljes dokumentáció elkészítése 
Részlet a tábori naplóból:  
A vázlaton kívül részletes leírás is készült erről a táborról. A helyszín Kismaros-Börzsönyliget, 
melyet a tavaszi szünetben néztünk meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy előzőleg megtekintsük a 
közösen kiválasztott helyet. A sokarcú Börzsönyliget Pest megye északi részén található, Kismaros 
falu településrésze Lakó-pihenő övezet, ahol elsősorban nyaralók találhatóak, de jónéhány állandó 
lakos is a településen.  

 

 

 
 
 



 


