SPORT és ÖKO TÁBOR – 2015
Vásárosnamény-Gergelyiugornya
2015. július 25.- 2015. augusztus 1.
Beszámoló
Ezen a nyáron újból a Tisza mellé, Gergelyiugornyára mentünk táborozni.
A tavalyi év sikere alapján az idén is vállalkoztunk arra a kihívásra, hogy olyan
tanulókat is magunkkal viszünk, akik szeptemberben kezdik meg iskolánkban a
tanulmányaikat.
Az induláskor a Keleti pályaudvaron izgatottan gyülekeztünk, hogy
elinduljunk a hosszú utazásra a Tisza árterében lévő szálláshelyünkre.

A megérkezés után elfoglaltuk a szállást, meghallgattuk a használati
szabályokat, hogyan kerüljük el a baleseteket, mit tegyünk, ha mégis
megtörténik, majd ebédeltünk. Ebéd után sétáltunk, majd lementünk a strandra
fürödni, és megalakítottuk a csapatokat. Az este csocsózással, pingponggal telt,
néhányan már készülődtek a másnap esti bemutatkozó műsorra.

A második napon a szobaszemle és a reggeli után kezdődött a program:
Busszal felmentünk Tivadarba, és hajóra szálltunk. Gyönyörű partok között
vezetett az utunk, megnézhettük a homokpadok születését, és akár ihattunk is
volna a szőke Tisza vizéből, mert itt még olyan tiszta. Megérkezvén
Gergelyiugornyára csónakmosás, egy kis pihenő, majd vacsora következett. Este
a két csoport bemutatta az ismerkedési műsorát. Még volt egy kis idő olvasni,
játszani, mielőtt mindenki megkereste az ágyát, hogy másnap kipihenten
ébredjen.

Harmadik nap kerékpártúrára indultunk. Érintettük Cégénydányádon a
Kende-Kölcsey kúriát is a hatalmas arborétumával. A kúriát éppen felújították,
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de így is olvasható volt a ház timpanonjában Kölcsey Ferenc 1833-ból származó
epigrammája:
"Alkota munkás kéz engem: s a szőke Szamosnak
partjain a költő lát vala s zenge felém:
Ház örökülj s vidám békével tartsad öledben
gazdád s gyermekei s hív unokái sorát."

Nem volt elég a kerékpározás! Még egy kisebb gyalogtúrát is tettünk a
szomszéd falu strandjára, és a környező ártéri erdőbe. Vacsora után az
elmaradhatatlan csocsó, pingpong következett, és elkezdődött a malom verseny
is.

A negyedik nap programja a kis Túron való evezés volt. Az alacsony
vízállás miatt nagyon vadregényessé vált a táj, és csak az alsóbb szakaszon
tudtunk túrázni, de így nagyon kellett figyelni a víz alatti fatörzsekre,
uszadékokra. A csónakokat lemostuk, kitakarítottuk, ahogy kell. Táborhelyünkre
tartva megálltunk Szatmárcsekén, és megnéztük a világhírű csónakos temetőt, és
Kölcsey Ferenc síremlékét. Ebéd után csendes pihenő volt, majd készülődés
következett a záró estére.

Az ötödik nap szomorkásan kezdődött, ami alkalmat adott arra, hogy
készülődjünk egy kicsit a másnapi hazaindulásra (takarítás stb.), de az estére is
gyakoroltak a csapatok. Amikor már nem esett az eső, átmentünk a vízi
vidámparkba. Fürödtünk, a merészebbek használták a csúszdát is, amelynek
végén a leghidegebb medence várta őket, a fázósabbja nyakig merült a meleg
vízbe. Megnéztük a fókabemutatót, voltunk a hullámmedencében és kipróbáltuk
a játékokat is. Este jött a meglepetés: nemcsak az előre kiadott feladatokat
2

BGSZC
Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola
1195 Budapest, Üllői út 303.

SPORT és ÖKO Tábor – Gergelyiugornya
2015VII.25.-2015.VIII.01.

kellett megoldani, hanem a környék élővilágával (növények, állatok) és a
Tiszával kapcsolatos kérdéseket is. Ezen a napon nem is volt kötelező takarodó!

Az utolsó, a hatodik gergelyiugornyai reggel a nap köszöntött minket!
Reggeli után következett a tábori programok értékelése. Szépen, rendben
hagytuk el a szálláshelyünket, és az értünk jövő busszal Nyíregyházára
indultunk, hogy este már mindenki otthon mesélhesse az egy hét eseményeit.

Nagyon jó volt ez a pár nap! Minden napra jutott valamilyen program,
minden nap megismerkedtek valami újjal a táborozók, a "kicsik" és "nagyok"
egy nagyon jó kis csapattá kovácsolódtak. Köszönjük segítőinknek ezt a
lehetőséget!

Kövesdiné Darabos Katalin
táborvezető
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