
Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló 

 

A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk  

a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen a héten 3 kollégám (Barabás 

Tímea, Pék Mónika és Kamenyiczkiné Békési Gizella) és 2-3 már végzett gimnazista segítette 

munkámat.  

Mivel mi egy iskolai tábor részét képeztük, így voltak közös tevékenységeink is, amelyeken 

igyekeztünk csapatként megmaradni, de jó barátságok kialakítását sem hanyagoltuk el. 

Első napunkon, még a táborba érkezés előtt megálltunk Poroszlón és a természet szépségét 

megcsodálva töltöttünk el 1-1,5 órát a Tisza tavon csónakázva. Sok érdekes látnivaló 

gyönyörködtetett bennünket. Elénk tárult a tó élővilágának legszebb és legjellegzetesebb 

momentumai. A hínárnövények közül a sulyom, illetve tündérfátylas és tündérrózsás 

állományokat figyelhettük meg. Hüllők közül a vízisiklót pillanthattuk meg, illetve a mocsári 

teknős életének egy rövid pillanatát szemlélhettük. Madarakat is láthattunk fészkelni, mint a 

kiskárókatona és a tavon vadréce család mellet haladtunk el. 

 

 

 

               

 

 



                      

 

 

 

 

A táborba érkezést követően szétosztottuk a szálláshelyeket, mindenki kipakolt, és kis pihenő 

után már indult is a csapat a Dédesi várromhoz, ami kezdésnek eléggé igénybe vette 

lábainkat, de ez egy jó alapozás is volt egyben a hét előttünk álló feladataira nézve. Mindenki 

kellemese elfáradva tért vissza a szálláshelyre, több kilométer túra után. 



 

 

 

 

 

Hazaérve a túráról megvacsoráztunk, tartottunk egy rövid megbeszélést, majd mindenki 

lepihent. 

 



 

 

Második nap a kis csapatunk az aggteleki Vörös tavi középtúrára ment, amely felejthetetlen 

élményekkel gazdagított bennünket. 1985. január 1-jén alakult meg az Aggteleki Nemzeti 

Park 19708 hektáros területen. Székhelye eleinte a Baradla-barlang fogadóterében található 

Turistaszálló épületében volt, majd átkerült Jósvafőre. Később az Aggteleki Nemzeti Park I. 

fokú természetvédelmi hatósági jogkört kapott, amit a hozzárendelt illetékességi területen a 

Sajó, a Hernád és az országhatár által határolt terület lát el. A parkot 2001-ben bővítették az 

Esztramos-hegy egészének védetté nyilvánításával.  

 

         

 

 

 



 

 

Ebédre értünk haza, majd ebéd után kis pihenőt tartottunk. Délután a lányok edzésen vettek 

részt korcsoportokra bontva. 

A gimnazista korosztály erőnléti, az általános iskolás korosztály technikai képzésen vett részt. 

Természetesen nem maradhatott el a játék, hiszen a befektetett munkának ez a jutalma. Ezért 

küzdenek, hajtanak, tesznek erőfeszítéseket, kelnek fel korán, hogy edzettségi állapotuk egy 

hét leforgása alatt is látványosan javuljon.  

Az idősebbek edzése alatt kézilabda mérkőzést néztek az ifjabbak, majd cseréltek a 

nagyokkal. Magyar válogatott mérkőzést nézhettek meg. 

 

 

           

 

 



 

 

                 

Harmadik nap a Dobsinai jégbarlangba mentünk, ami a távolság miatt egész napos program 

volt. Élményekben, látnivalókban itt sem volt hiány valamint a szerpentineket se hagyjuk ki, 

aminek köszönhetően az első ülések és a B6 nagy népszerűségnek örvendhetett köreinkben. 



              

 

             

 

 

 

 

Negyedik nap túrázni szerettünk volna menni, de az időjárás közbeszólt, így a táborhelyen 

maradtunk. Csapatépítő foglalkozásokat tartottunk. Az eső elmúltával egyéni edzéseken 

vehettek részt a lányok. 

 



              

 

Ötödik nap délelőtt megnéztük az Emlékezz a titánokra c. filmet, amelynek köszönhetően a 

lányokban nagyobb egység lett megfigyelhető, amelyet a közös csapattáncuk kitalálása is 

mutatott.  

 

Délután a Szalajka völgyébe mentünk megnézni a vízesést, ami a sok esőnek köszönhetően, 

most nagyon szép volt. Ezután pedig közös istentiszteleten vett részt a csapat. 

             

 

 

              



 

 

 

Hatodik nap indultunk vissza. Reggel mindenki bepakolt a bőröndjébe, majd utunkat vettük 

Eger felé, ahol még egy kis vár- és városnézéssel egybekötött vetélkedőn vehettek részt a 

lányok.  

 

 

               

 

Majd elindultunk Debrecenbe, és 22.00-ra haza is érkeztünk. 

 

 

 



 

 

Élménybeszámoló:  

Mint pedagógus és edző igazán elmondhatom, óriási élményekkel lettem gazdagabb azalatt a 

hét alatt, amit a lányokkal és természetesen kollégáimmal tölthettem. Szakmai szempontból 

elégedettség töltött el, hiszen mind azt, amit terveztem megvalósíthattam. A reggeli futó 

edzések, az erdőben tartott hosszú távú futások, a pályán töltött labdás edzések mind az 

alapozást szolgálták. A lányokkal diákolimpiára készülünk és ez az idő, amelyet együtt 

töltöttünk igazán hasznos volt és szükséges ahhoz, hogy a kezdés, ráhangolódás segítsen 

bennünket ebben a munkában. A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

megvalósult. 

A túrák, a kirándulások, a barlangok látogatása, a közös élmények mind a csapatösszetartást 

szolgálták. Nem felejtkezhetünk el a csapatépítő közös játékokról, a meccs nézésről, a közös 

étkezésről, amelyek mind-mind azt a célt szolgálták, hogy igazi csapattá váljunk. Így az 

együtt töltött idő erősíti a már kialakult barátságokat, új baráti kapcsolatok létrejöttét, 

kialakulását. 

Mindenki velem együtt úgy érezhette, hogy a kitűzött célok megvalósultak. Új csapattá 

váltunk, akik készek az előttük álló feladatok megoldására. 


