
Jutalomtábor a Balatonon 

 

Augusztus utolsó hetében a zánkai Erzsébet-táborban nyaraltak a harmadik alkalommal 

megszervezett Jancsó Benedek Történelmi Emlékverseny döntőjébe jutott csapatok felkészítő 

tanáraikkal együtt.  

A Jancsó Alapítvány által szervezett, a Magyar Országgyűlés és Kovászna Megye Tanácsa által 

támogatott jutalomtábor idén is tartalmas programmal várta a résztvevő csoportokat.  

Az Erzsébet-táborok kiemelt célja, hogy a Balatonnál eltöltött napok alatt minél több lehetőséggel 

találkozzanak a gyerekek a klasszikus tábori és élménypedagógiára épülő programok, a modern 

tudományok, valamint a környezettudatosság mentén. 

A fiatalok örömmel vettek a csapatépítő játékokban, a vízi és szárazföldi kalandpark ügyességi 

próbáin, a kézműves foglalkozásokon, a sportvetélkedőkön, a tudományos előadásokon, az 

ütőhangszereket és rituális zenéket bemutató hangfesztiválon, a sárkányhajózáson, a 

tandembiciklizésen, a stratégiát és taktikát igénylő lézerharcban, a vicces kémia-fizikai kísérletekből 

álló interaktív tevékenységen, az ásványbemutatón, a 3D-s nyomtatás technikájával való 

ismerkedésen, a Ki mit tud? vetélkedőn, és meglátogatták a Szigligeti-várat. Az estéket táncház, 

könnyűzenei koncert vagy tábortűz zárta. Részletesebb beszámolók az Erzsébet-táborok honlapján 

vagy a Háromszék napilap honlapján olvashatók. 

http://erzsebettaborok.hu/kozel-30-ezren-nyaralhattak-balatoni-erzsebet-taborban/ 

https://www.3szek.ro/load/cikk/126009/a-szekelyfoldi-diakok-jeleskedtek-a-jutalomtaborban 

Nyolcadikos tanítványaink nagyon jól érezték magukat.  

„Nekem személy szerint az idei Erzsébet-tábor a tavalyihoz hasonlóan egy hatalmas élmény 

volt. Az elején kicsit nehezen indult, de minden egyes nap után egyre csak jobb lett. Sok új barátot 

szereztem és kipróbáltam olyan dolgokat, amiket eddig nem. Nagyon tetszett az egész szervezés, 

2600-an voltunk ott azon a héten. Az egésznek a célja igazából a közösségépítés, a tanulás és egymás 

elfogadása volt. Minden nap változatos programok közül választhattunk, úgyhogy sosem volt időnk 

unatkozni. Fergeteges hangulat, jó társaság volt. Tökéletes befejezése a nyárnak.” (Szabó Szende, 

VIII.A) 

„A zánkai Erzsébet-táborban nagyon szuper volt a hangulat, a „jancsósok”-nak nevezett 

csapatunk hamar összerázódott, rengeteg jó emléket szereztünk. A tábor sok jó programot kínált, soha 

nem unatkoztunk. A már tavalyról is ismert sárkányhajózás volt az egyik legkedveltebb tevékenység, 

de ezen kívül sokat csobbantunk a Balatonban, kipróbáltuk a tandembiciklizést, különböző 

tudományos foglalkozásokon vettünk részt, az esti órák pedig bulival, táncházzal, koncerttel vagy 

tábortűz melletti dalolgatással zárultak. Szigorúság, fegyelem volt végig, de utolsó éjszaka 

kommandózásokba kezdtünk a tábor területén a csapattal, vicces és kínos szituációkba keveredve. 

Emlékezetes tábor volt, hálás vagyok, hogy ott lehettem.” (Szabó Eszter, VIII.A) 

„Minden egyes percét élveztem. A társaság is nagyon jó volt. Bár eleinte nem mindenkit 

ismertünk, a végére úgy éreztük, mintha évek óta barátok lennénk. A tábor területe hatalmas volt, 

nem tudtuk minden szegletét felfedezni. Volt néhány vicces pillanat is, amiken így a végén nagyokat 

nevetünk, mint például a pelék látogatása a szálláshelyen. Rengeteg felejthetetlen élményt szereztünk. 

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a fantasztikus tábornak. Köszönjük Gidró Melinda 

magyartanárnőnek és Portik Zsolt történelem szakos tanár úrnak, hogy a verseny fordulói alatt végig 

bíztattak, velünk voltak, és ezáltal részesei lehettünk ennek a csodálatos élménynek.” (Kedves 

Borbála, VIII.A) 

http://erzsebettaborok.hu/kozel-30-ezren-nyaralhattak-balatoni-erzsebet-taborban/
https://www.3szek.ro/load/cikk/126009/a-szekelyfoldi-diakok-jeleskedtek-a-jutalomtaborban


 

 

 


