
Erdei Tábor 2017, Nagyvisnyó 

6. évfolyam 
 

I. nap (05.08.) 

Reggel 9:00-kor történt az indulás a Horvátcukrászda elől. Az első 

nap programja, a poroszlói ökocentrum látogatása volt. Bent 

rengeteg vízi élőlénnyel, illetve kint, vadon élő állatokkal találtuk 

szemben magunkat. Legjobban persze mindenki a játszóházat 

élvezte. Ezért a vízitúra csak a II. helyre került a ranglistán. A 

kilátóban nagyon sok selfie készült. Kb. 17:45-kor indultunk el, és 

kb. 19:30 körül értünk a táborba. Elfoglaltuk a szállást, megvacsoráztunk, és a fiúk 

nem bírták sokáig, így  meg volt az első foci meccs is.  

II. nap (05.09.) 

Busszal átmentünk Szilvásváradra. Először mindenki igénybe vette a pénztárcáját, 

és elrohant a szuvenír boltokba. Háromnegyed  óra vásárlás után, kis vonattal 

felmentünk a Szalajka-völgybe, és sajnos nem tudtunk felmenni az Ősember-

barlanghoz, mert le volt zárva. Így mindenki kedvére játszhatott a völgyben. Sőt, 

még egy foltos szalamandrával is találkoztak páran. Lesétáltunk a Fátyol-

vízeséshez, ami gyönyörű volt, és a kívánság tóba is hajított Márta néni, 

szerencsénkre egy 100-ast. Lefelé sétálva, még megcsodáltunk egy székely szobrot 

is. Majd jött a legizgalmasabb rész, a Bobozás. A-sok, B-sek, C-sek és Anna néni is 

elment legalább egy körre. Talán ezt a programot élvezte a legjobban az évfolyam. 

Délután játékos vetélkedővel készültek a tanárok. Volt, hogy áriázva, vagy esetleg 

heavy-metalba kellett elénekelni a csapatoknak, gyerekdalokat. Este szintén volt 

még egy foci meccs.  

III. nap (05.10.) 

Ezen a napon is visszamentünk Szilvásváradra, de ezennel 

megmászni a Milleneumi kilátót. Nehezen vette a fele évfolyam 

az akadályokat, de végül mindenkinek sikerült felmásznia a 

meredek hegyen. Amikor lementünk, sok-sok osztálykép készült. 

Vacsora előtt, B-sek és C-sek, röplabdáztak vegyes 

csapatokban. Minimum 10 meccset lejátszottak a két osztály 

tagjai, ha nem többet, Anna néni segítségével, aki fújta a 

meccseket. Ezt a vacsora után, már csak poénból sikerült 

megvalósítani. Este lettek kihirdetve a versenyek eredményei. A röplabdások, külön 

elismerést kaptak, a tanárok jóvoltából. Mindenkinek Gratulálunk! 

IV. nap (05.11.) 

Az utolsó napon, ellátogattunk az Egri Várba. Egy 

ismeretterjesztő kiállításon, és szoborteremben vettek részt a 

6.-osok. Ezután az A és C, illetve a B meg lett bontva így két 

csoportra. Ekkor még a kazamata egy részét jártuk be. Délben a 

Gárdonyi Géza Gimnázium menzáján ebédeltünk, és egy jót 

fagyiztunk a sétáló utcán. Végül kb.15:00-kor elindultak Pestre 

az osztályok. Nagyon jó volt a közösség, és a programok, így 

nagyon jól sikerült tábor!  


