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A TÁMOP – 3.1.4.-12/2-0083   Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár 

Gál Iskolában pályázat keretében került megrendezésre 2014. augusztus 03. és 08. között az 

Ökötábor,  minimum 20 fő  alsó tagozatos diák számára. 

A tábor jellege napközis tábor volt, helyszíne alapjaként az iskola épülete szolgált, azonban 

több egyéb programon is részt vettünk az iskola falain kívül.  

A tábori program tervezésében fontosnak tartottuk,  hogy olyan helyszíneket keresünk fel, 

olyan programokon vegyünk részt, melyek az ökológia témaköréhez közel állnak, ugyanakkor 

érdekesek az adott korosztály számára és maradandó élménnyel gazdagodhassanak.  

Nem hagytuk ki azonban a játék, és nyári időszak lévén a vízi élmények nyújtotta vidámságot 

sem, hisz ezek nélkül nem is lenne igazi egy gyerektábor. 

Az étkeztetésben több alkalommal is lehetőséget kaptak a gyerekek arra, hogy  önállóan 

készíthessék el a tízórait vagy uzsonnát maguk számára, mi csupán az alapanyagot 

biztosítottuk, ezáltal is az önállóságra nevelve őket, illetve bátorítást kaptak új, eddig 

ismeretlen ízek, ételek megkóstolására. 

 Élményeikről a táborozás során több alkalommal készíthettek rajzokat, élménybeszámolókat 

a gyerekek, melyek közül a legjobbakat a tábori naplóban őriztük meg. 

 

 

1.nap : Augusztus 03. vasárnap  

A tábori rend és a programismertetés után saját készítésű reggelivel indult a nap, Hot Dogot 

és citromos teát készítettünk, többféle gyümölcsteát is megkóstolhattak  a gyerekek. 

 



Délelőtti foglalkozásunkat a közeli réten rendeztük, ahol megismerkedhettünk közvetlen 

környezetünk növény- és rovarvilágával. Préseléshez gyűjtöttünk leveleket, virágos 

növényeke, valamint mikroszkópos vizsgálathoz madártollat, rovarokat és más 

érdekességeket, ami csak az utunkba került, Váradi Zoltán vezetésével, aki a debreceni 

Természettár alapítója és vezetője,  és az állatkert tudományos munkatársa. 

  

A terepmunka után a gyűjtött növények és állatok meghatározásával folytatódott a 

foglalkozás.  Nagyon sok sisakos sáskát fogtak a gyerekek, ami Magyarország védett 

rovarfajainak egyike, eszmei értéke 5000 Ft. Érdekességként szolgált, hogy ezen a kis 

területen ilyen nagy számú populációját találtuk az egyébként ritka rovarnak. 

A gyíkok is nagy sikert arattak a gyerekek körében, rövid tanulmányozás és az eszmei érték 

fogalmának megismerése  után azonban csakúgy, mint a sisakosokat, szabadon eresztették 

őket.  

A gyűjtött növények  préselés alá kerültek, hogy a tábor végén maradandó formában 

kerülhessenek kiállításra. 

 

Ebéd után a mikroszkóp világában merülhettek el a nebulók. A mikroszkóp használatának 

ismertetése után mindenféle dolog lencse alá került. Láthattuk, hogy milyen a légy összetett 

szeme, hártyás szárnya. Milyen szőrös a levedlett madárpók láb, mennyire szabályos a 

sókristály, és milyen furcsa lények az édesvízi plankton egyszemű küklopszai, rákocskái, és 

hogy tekergőznek a tubifex kukacok a tárgylemezen. A látottakat le is rajzolhatták .  



 

  

Uzsonnára többféle felvágottból, húsáruból és sajtféléből, saját kezűleg készített szendvicset 

fogyaszthattak a gyerekek. 

 

2.nap: Augusztus 04. hétfő 

A tábor második napján reggeli után buszra szálltunk és rövidesen megérkeztünk a poroszlói 

Ökocentrumhoz. Az egész napos program első elemeként csónaktúrán vettünk részt a Tisza- 

tó fantasztikus szépségű élővilágát csodálva. A biztonsági mentőmellények felvétele után 

kiosztásra kerültek az új távcsövek. A gyerekek nagyörömmel fogadták a praktikus 

műszereket, némelyek reménykedve kérdezték, hogy ugye ezt haza is lehet majd vinni. A 

létszámot három motorcsónakra szétosztva nekivágtunk a tónak. Mindhárom csónak sofőrje 

tapasztalt idegenvezetőnek bizonyult, akik rengeteg, a tó élővilágára és történetére vonatkozó  

információval láttak el bennünket az út során. A gyerekek érdeklődésének mértéke az 

idegenvezetők  elismerő dicséretében fejeződött ki a túra végén, közben pedig arra sarkallta 

őket, hogy a túrát az eredetihez képest kissé meghosszabbítva, még több  gyönyörű látnivalót 

mutassanak ebből a csodálatos világból.  

Egészen közelről nézhettük meg a fehér hattyúk népes családját, szárcsák, vörösgémek, 

selyemgémek, szürkegémek, bakcsók, csérek, kormorános, többféle sirályfaj látványában 

gyönyörködhettünk a nyílt vízen és a vízi növényzet vadregényes ösvényein. A csérek 

közvetlen közelünkben, a csónak által felkavart vízből kapkodták ki az apró halakat a vízből. 

A távcsövek segítségével még közelebb jöttek a madárvilág példányai. 



Mindannyian nagy élményként éltük meg a túrát, és alig várjuk, hogy ismét részt vehessünk 

hasonlón. 

 

  

 

A csónaktúra után az Ökocentrum épületében várt ránk idegenvezetőnk, akinek 

kalauzolásával megismerkedhettünk Európa legnagyobb édesvízi akváriumának lakóival, a 

hatalmas méretű tok halakkal, csukákkal , pontyokkal, vizákkal, és egyéb hazai halfajtákkal. 

Láthattunk még a terráriumokban hazai sikló és békafajokat, valamint vidrákat is. A kilátóból 

messzire beláthattuk a vidéket, mely hazánk egyik leggyönyörűbb, gazdag és egyedülálló 

faunával rendelkező tája, és oly közel esik lakóhelyünkhöz. 

 



  

Ebédünket elfogyasztása után a csapat már nagyon várta, hogy birtokba vehessék a vízi 

játszóteret. A melegben felüdítő volt tutajozni a kis tavacskákon, a tutajok irányítása nem kis 

ügyességet igényel, kiváló egyensúlyérzék fejlesztő, és több izmot megmozgató 

mozgásforma, és bár néhányan belepottyantak párszor a sekély vízbe, nem jelentett 

problémát, mert váltóruhával is felkészültünk, így senki nem ült fel vizesen a buszra. 

 

 



3.nap:  Augusztus 05. kedd 

A reggeli étkezést követően csapatunk a Debrecentől kb. 8 km távolságra lévő Nevada farmot 

látogatta meg. A farm gazdái Edit néni és Miklós bácsi igazi modern farmerek, akik maguk 

termelik meg családjuk és állataik számára a szükséges élelmiszereket. Házuk körül 

megismerkedhettünk a mulatságos kinézetű gatyás és kopasz nyakú tyúkokkal, és 

megnézhettük, milyen az, amikor nem táppal etetve, hagyományos módon tartva nőnek fel   a 

baromfik, és egyéb lábasjószágok, nem pedig egy szűk, sötét  ketrecben, többedmagukkal 

összezárva, csak a tojáshozam mértékét szem előtt tartva tartják őket.  

Láthattunk még házi galambokat, libákat, malacokat, cicákat, és nagy kedvencek voltak a 

nyuszik, amiket ketrecükből kivéve meg is simogathattak és etethettek a gyerekek. 

Míg a többség a háziállatokkal foglalkozott,  vagy a szabadtéri játékokkal játszott, addig forgó 

rendszerben hármasával lovagolhattak a gyerekek. 

 

 

 

 

  



  

  

Ebédelni visszatértünk az iskolába, majd a tábori napló számára készítendő 

élménybeszámolók és rajzok alkotásával telt az idő.  

 

Délután a Természettárba látogattunk el, ahol Váradi Zoltán fogadott minket. A kiállításon 

egzotikus tájak növény-és állatvilágából kaphattunk ízelítőt, az előadás témája pedig a 

biodiverzitás fogalma és fontossága, valamint a természetvédelem és bolygónk érzékeny és 

sérülékeny ökológiai egyensúlyának megőrzése volt.  

   



  

 

4.nap:  Augusztus 06.szerda 

Táborozóink nagy izgalommal várták a napot, reggeli után ugyanis a Nyíregyháza- Sóstón 

lévő európai színvonalú állatkertet látogattuk meg. Az egész napos program első felében 

Zsuzsa néni személyében olyan idegenvezető kalauzolását vettük igénybe, aki az állatpark 

magas szintű tudással rendelkező munkatársaként sok érdekes információval, ismerettel 

gazdagított minket. Ő maga több hónapot töltött el és tanult más európai állatkertekben, így 

például a világhírű Jersey állatkertben (Egyesült Királyság, Csatorna szigetek). Az említett 

intézményt  a világszerte népszerű Családom és egyéb állatfajták című könyv szerzője, Gerald 

Durrell hozta létre a XX. század második felében. Durrell maga is szenvedélyes 

természetbúvár és természetvédő volt, aki az állatkertről, mint intézményről korát meghaladó, 

és teljesen újfajta szemlélettel rendelkezett. Az állatkertek legfontosabb feladatának tartotta 

azt, hogy azok a kipusztulófélben lévő és veszélyeztetett állatfajok számára mint utolsó 

mentsvár szerepeljenek. Ezért az ő szemléletét követő állatkertek, így a nyíregyházi is, olyan 

nemzetközi programokban vesznek részt, amelyek célja, hogy megmentsék a súlyosan 

megcsappant egyedszámú állatfajok populációit a kipusztulástól, és megóvják  őket a 

belterjességtől, például állatkertek közötti egyed- cserékkel. Megtudtuk, hogy ilyen 

mentőprogramnak köszönhetően például ma a világ állatkertjeiben élő orángutánok genetikai 

állománya messze jobb állapotú, mint a távol- keleten szabadon élő populációké, melyek 

mára teljesen belterjessé váltak.  

A durrelli szemlélet része az is, hogy az állatokat a parkokban ne szűk, természetellenes 

ketrecekben, hanem az adott állatfaj igényeinek megfelelő, nagyobb területű, eredeti 

élőhelyéhez leginkább hasonlító, tágas, de az állatkertet látogató nagyközönség számára is 

előnyös, biztonságos, átlátható kifutókban helyezzék el. 

Csak néhány azok közül, amelyekkel különösen veszélyeztetett fajok képviselőiként 

találkoztunk: comodói sárkány, szibériai és maláj tigris, rinocérosz, orángután, gorilla. 

A legnagyobb élmény minden gyerek számára a makik etetése volt. 

  



  

  

Ebéd után az óceanáriumot néztük meg, fóka-show és papagáj- show következett, majd 

fagyiztunk, végül fáradtan a sok járkálástól, de élményekkel megrakodva tértünk vissza 

Debrecenbe.    

  

  

 



5.nap:  augusztus 07. csütörtök 

Reggeli után a tábori naplóhoz készítettek a gyerekek rajzokat, élménybeszámolókat.  

Mivel egy nyári tábor nem lehet igazi fürdőzős élmény nélkül, ezt a napot a vízi örömök 

élvezésére szántuk, délelőtt 10 órára vártak minket a debreceni Mediterrán Élményfürdőben. 

A táborozók közül több gyerek még soha nem volt ilyen jellegű helyen, csak legfeljebb 

uszodában, számukra még nagyobb élmény volt a vízi csúszdák, zubogók, jacuzzik, és a 

hullámfürdő kipróbálása.  

Az élményekről beszéljenek a képek: 

  

  

 

6.nap:  Augusztus 08. péntek 

 Különleges reggelit terveztünk a tábor utolsó napjára, az egészséges táplálkozás jegyében. 

Többféle sajtot ( brie, camembert, edami, mozzarella, cheddar, stb.), érlelt sonkaféléket, 

halételt (füstölt hering, lazac, kaviár, kagyló, surimi), zöldségeket és dzsemeket tálaltunk fel, 

amelyekből kedvükre választhattak, ízlelhettek a gyerekek.  

A feltálalt ételfélék jellemzőit, vitamin és- ásványi anyag tartalmukat a kóstolás közben 

megbeszéltük. Sokan idegenkedve fogadták először a penészes sajtokat, épp ezért kitértünk a 

romlott ételt ellepő és a különböző érlelt élelmiszerek finom ízét adó nemes penész közötti 

különbségekre.  



 

 

 

A svédasztalos reggeli  mindenki számára nyújtott valami kedvelt ételt, így ezután jóllakottan 

foghatott  hozzá a  csapat a kézműves tevékenységekhez. 

Terdik Angéla fazekas mester és csapata segítségével sor került korongozásra, hűtő-

mágneseket festhettek , valamint teknősbékát mintázó  ékszertartót készíthettek a gyerekek, 

amelyeket megfelelő száradási idő után az iskola kemencéjében kiégetünk, és szeptemberben 

mindenki haza viheti saját művét. 



A gyerekek nagyon élvezték a természetes anyagok felhasználásával végzett alkotást, és 

nagyon ügyes, szép munkák születtek kezeik alatt, melyek maradandó emlékként akár évek 

múlva is felidézik számukra az Ökotábort. 

  

  

Ebéd és néhány szelet édes görögdinnye elfogyasztása után a tábor vidám záró programjára 

került sor: a Titanic játszóházban egy utolsó nagy ugrálós, mozgásos partival búcsúztunk a 

tábortól. 

A sok mozgástól megéhezve az iskolában elfogyott a reggeli svédasztal uzsonnára elrakott 

készlete, és a főtt kukorica is.  

A tábori hét közös értékelése, a fotókiállítás és a legjobb pillanatok felidézése  után búcsúzóul 

minden táborlakó Titanic- os ajándék belépőt, és egy kis édességcsomagot kapott.  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tábor részletes program táblázata: 

 

08.03. vasárnap 
 

08.04. hétfő 08.05. kedd 08.06. szerda 08.07. csütörtök  08.08. péntek 

8:00- 8:30 
Gyülekezés,regisztráció 

8:00- 8:30 
Gyülekezés 

8:00- 8:30 
Gyülekezés, 
tízórai 

8:00- 8:30 
Gyülekezés 

8:00- 8:30 
Gyülekezés 

8:00- 9:00 
Gyülekezés, 
tízórai 

8:30- 9:00 
Tábori rend 
ismertetése 

8:30 Indulás az 
Ökocentrumba 

8:30: indulás a 
Nevada farmra- 
lovaglás, 
állatsimogató, 
biofarm 
megtekintése 

8:30 Indulás 
Sóstó Zoo- ba 

8:30- 9:00 
Tízórai 

9:00- 10:00 
Teakonyha (teakészítés 
saját kezűleg) , tízórai 

Érkezés: 10:00 
Csónaktúra: 
10:30 
Főépület 
idegenvezetéssel: 
12:30 
Ebéd: 13:30 
Du: 
vízi játszótér 
 
Haza indulás: 16h 
 

12:00: Indulás 
az iskolába 
Ebéd 
Tábori napló 
készítése 
13:45: Indulás 
a 
Természettárba 

Érkezés: 10h 
Idegenvezetéssel 
 
Ebéd: Bambusz 
étterem 
 
Haza indulás: 
15h  

9:00- 9:45 
Tábori napló 
 készítése 

9:00- 12:00 
Terdik Angéla 
fazekas mester 
kézműves 
foglalkozása 

12:00  
Ebéd 
Tábori napló 
készítése 
 

10:00- 12:30 
növénygyűjtés , 
közvetlen 
környezetünk 
vadnövény- és 
rovarvilágának 
tanulmányozása 
terepen,  növény 
préselés 
 

14:00- 15:30 
Természettár- 
egzotikus tájak 
élővilága, 
biodiverzitás 

9:45- 15:00 
Aquaticum 
 
Ebéd: 12:00 
 
 

13:30 
Indulás a Titanic 
játszóházba 
13:45- 15:45 
Titanic 

12:30- 13:30 
Ebéd 
 

15:30- 16:00 
Uzsonna, 
táborzárás 

 
16:00- 06:30 
Táborzárás 

13:30- 15:00 
Aguaticum 
 

 15:30- 16:00 
Uzsonna, 
táborzárás 

 

15:00- 16:00 
Uzsonna készítés, 
táborzárás 

     

 

 

 

 



Étkezés: 

VASÁRNAP HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Ebéd: Kovács hk. 
hideg tál  
töltött káposzta  
palacsinta                   
 

Ebéd: Viza 
étterem – 
a’la carte 

Ebéd: Kovács 
hk. 
bakonyi 
csirkemell, 
galuska, 
somlói   
                         

Ebéd: 
Bambusz 
étterem- 
a’la carte 

Ebéd: 
Aquaticum 
étterem- a’la 
carte 

Ebéd: Kovács 
hk. 
gulyás leves 
profiterol, 
dinnye 
                           

T: tea,  hot dog           
U: zsömle, vaj, 
szalámi, uborka 

T:  pizza 
U:mini 
kakaós 
csigák 
3db/ft 
+ sajtos 
pogi 

T: meggyes 
margaréta U: 
sajtos 
pogácsa  
  

T: baconos 
kifli , kakaós 
muffin 
U:sajttal 
töltött 
rudacska, 
almás rétes 

T: mini 
kenyérlángos 
U: kifli, májas 

T:  korpás 
zsömle, vaj, 
svédasztal  
U: svéd 
asztalos 
szendvicsek, 
főtt kukorica 

 

 

.    

  


