
Beszámoló  

a 2014 augusztusában  

megrendezett  

6 napos  
NAGYVISNYÓI NYÁRI TÁBORRÓL  



 A tábor időtartama: 6 nap 

A tábor időpontja: 2014. augusztus 17- 2014. augusztus 22. 

A tábor helye: Nagyvisnyó, Bóroka tábor 

Tanulói létszám: kb. 200 fő 

Felnőtt létszám: kb. 30 fő 

A tábor általános célja:  

 A táborban résztvevő gyerekek szellemi épülésének elősegítése, különös tekintettel a 

keresztény kultúra értékrendjének és normáinak a viselkedéskultúrába történő 

beépítésével. Ezzel egyidejűleg magabiztos tudással rendelkező labdarúgók 

kinevelése az iskolaválogatott szolgálatába állítás céljából, hogy kiváló 

versenyeredményeket produkálva öregbítsék a jövőben is az iskola hírnevét. 

 A társas- és közösségi kapcsolatok ápolása, fenntartása, építése, megújítása.  

 Belső motiváció megteremtése a tanulókban a közösségi foglalkozások, különféle 

természetközeli-, sport-, és művészeti foglalkozások folytatása iránt. 

 Végül. de nem utolsó sorban egy életre szóló nyári élmény biztosítása a gyerekek 

számára. 

A táborban a labdarúgó szekció 23 főt számlált, valamint 3 fő felnőtt részvételével 

történt a lebonyolítás (1 edző + 2 segítő). A focitábor célja, hogy minden résztvevő a 6 

nap végére képes legyen legalább 20-at dekázni a labdával. 

A tábor hivatalos menete 

Első nap (aug 17.): 

Korán reggel indultunk az iskolától buszokkal Nagyvisnyóra. Poroszlón tettünk egy kis kitérőt, 

sétahajókázás címén. Mindenki nagyon élvezte, ahogy a motorcsónakok siklottak a keskeny 

vízi utakon a nádasban. Ezután indultunk tovább Nagyvisnyóra. Késő délután érkeztünk a 

Boróka névre keresztelt táborhelyre. Mindenki elfáradt a mozgalmas utazással teli napon, és 

örültünk, hogy megérkeztünk. Jó minőségű, műfüves sportpályával rendelkező táborban 

kezdhettük meg az edzéseket. 

Második nap (aug. 18.) 

 Reggeli imádságot, és igeolvasást követően megkezdődött a tábor. Felállítottuk a célokat, 

miszerint a tábor végére elolvassuk a Bibliából Márk evangéliumát, és a deka iskola 

követelményei szerint a tábor végére mindenki eléri a 20-at dekázásból. Emellett csapatépítő 

tréning jellegű vidám foglalkozásokat bonyolítunk le, amelyben törekszünk arra, hogy 

mindenki jól érezze magát.  



Az első reggeli edzés alkalmával 6 km-t futottunk az erdőben, amely alaposan el is fárasztott 

mindenkit. Délután pedig taktikai- és technikai edzés zajlott. 

Harmadik nap (aug. 19) 

Kirándultunk a dobsinai jégbarlangba Szlovákiába, ahol a természet gyönyörű-, hosszú évek 

alatt elkészített munkáját tekinthettük meg. A mai napon tovább gyakoroltunk a deka iskola 

vizsgára. Ezen a napon egy éjszakai túra keretei közt bebarangoltuk a környező erdőt. 

Negyedik nap (aug. 20.) 

Ellátogattunk az aggteleki karsztba, ahol a szintén lenyűgöző cseppkőbarlang látványos 

mészkőképződményeit csodálhattuk meg. A földalatti kirándulás után mindenki vásárolt 

szuvenírt, hogy kézzel fogható nyoma is maradjon a kirándulásnak. Az edzést tovább 

folytattuk, és kiegészítettük egy elméleti-taktikai edzéssel a napot, amelyen megtekintettük 

és kielemeztük egy profi labdarúgó csapat taktikájának kulcselemeit. 

Ötödik nap ( 

Felültünk a biciklikre és eltekertünk Szilvásváradra. A kb 12 km-es biciklitúrát élvezte 

mindenki. Ezen a napon bonyolítottuk le a tanár-diák focimeccset is, amelyben szoros 

küzdelem után a tanárok csapata került ki győztesen.  

Hatodik nap 

Reggeli után mindenki elkezdett összepakolni, és rendbe tenni a szálláshelyét, és 

felkészültünk a hazautazásra. Mindenki sikeresen levizsgázott a dekaiskolából, és bőséges 

élménnyel és tapasztalattal készülhetett fel a hazautazásra. A tábor értékelése után 

elindultunk, és késő este, fáradtan érkeztünk haza egy újabb élménnyel gazdagodva. 


