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Horgásztáboroztunk
Július utolsó hetében az Erzsébet-program PontyVelem horgásztáborában vehettünk részt
iskolánk húsz tanulójával. A tábor helyszíne a fonyódligeti gyermeküdülő volt, ahova vonattal
utaztunk. Az utazáshoz nagyon sok támogatást kaptunk: köszönjük a Dévaványa
Felemelkedéséért Közalapítványnak az útiköltséghez nyújtott pénzbeli támogatást; köszönjük
a szülőknek, hogy autókkal fuvaroztak bennünket Dévaványa és a kisújszállási vasútállomás
között.
Köszönjük Kiss Károly alpolgármester úrnak, a Dévaványai Horgászegyesület elnökének a
horgászbotokat, így minden gyereknek lett saját horgászfelszerelése.
A horgászás mellett nagyon sokféle programon vehettünk részt, nem is tudtunk mindent
kipróbálni. Természetesen fürödtünk, ökojátékokkal játszhattunk, lehetett focizni,
kézilabdázni, volt éjszakai bátorságpróba, vízi kalandpark. Megtanítottak mindenkit a
horgászás alapjaira, valamennyi ifjú horgász jól felszerelt horgászdobozt kapott ajándékba.
Sokféle foglalkozáson vehettünk részt, így megismertük többek között a legfontosabb hazai
halainkat, horgászmódszereket és a halászlékészítés titkait. A legizgalmasabb események
ahorgászverseny és az éjszakai horgászások voltak.
Köszönjük a tábor szervezőinek, az ÖKO-Játék Környezettudatos Élményprogram
szakembereinek, hogy türelmükkel, hozzáértésükkel felejthetetlenné tették számunkra ezt a
hetet!
Íme néhány gondolat a gyerekek beszámolóiból:
„Nagyon jól éreztem magam a horgásztáborban. Bár még eddig sosem horgásztam,
de azért sikerült halat fognom. Sok érdekes előadást hallgattunk, emellett volt időnk
fürdeni a Balatonban, és szereztem új barátokat is.”
„A legjobb az volt, amikor este horgásztunk a többiekkel. Nekem még különösen nagyon jó
volt a horgászverseny is, azért, mert én még nem voltam horgászversenyen. A balatoni
fürdőzés is nagyon tetszett pl. amikor röpiztünk, birkóztunk.”
„Nekem a tábor sokoldalúsága tetszett. Lehetett horgászni,sportolni,fürdeni,napozni.”
„A táborban mindenki nagyon kedves volt velem.”
„Életemben először horgászhattam a Balatonon. Hatalmas élmény volt az éjszakai
horgászat. A horgászversenyen is eredményesen vettem részt. Köszönöm, hogy ott
lehettem, emlékezetes volt ez a tábor”
„Az táborban jó volt, hogy amikor valami baj volt, akkor számíthattunk Igorék segítségére. Az
is tetszett még, amikor magunk dönthettük el, hogy kikkel lehetünk egy szobában.”
„ Igazából én úgy mentem, hogy semmit nem tudtam a horgászatról, de az alapokat
sikerült megtanulnom. Mint például a csomókötés és a csonti felrakása. Amikor a
mólón voltunk, az nekem nagyon tetszett, a táj olyan szép volt. A játékok, amik az
utolsó napokban voltak, azok is tetszettek, a szókirakó tetszett a legjobban. A
horgászást is megszerettem, szeretnék jövőre is menni, és még több dolgot
megtudni a horgászatról.”
„Nekem az esti horgászás és a horgászverseny volt a legjobb. A szakmai vezetők is nagyon
segítőkészek voltak, nagyon tetszett minden!”
„Nekem a strandolások tetszettek meg a mindennapos horgászat. Meg a lányok
elleni vízilabda és a koránkelések, és a sok séta. Meg az, amikor kifogtam az első
halamat, ami egy garda volt.”
„Legjobb a horgász verseny volt. De annak is örültem, hogy én győztem a szektorban.”
„Ami a legjobban tetszett, az volt, hogy amint kimentünk a faház ajtaján, pár lépésre
ott is volt a Balaton, ami egyszerűen meseszép. Nagyon jó volt, hogy más
településekről jött gyerekekkel voltunk egy házikóban, akikkel időközben nagyon
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összebarátkoztunk. Nagyon sokat horgásztunk, ami közben jobban megismertük
egymást. Remélem, mehetek jövőre is!
„A táborban töltött egy hét felejthetetlen számomra. A Balatonban játszott vízilabdameccsek
kedves emlékek. A lányok ügyes kézilabdások, ami meg is látszott, hiszen mindig nyertek. A
horgászatokon nem mindig jártam sikerrel, de nagyon örültem annak az öt halnak is.
Köszönöm ezt a jó, élményteli hetet, az odaadó figyelmet a szakmavezetőknek, a tanáraink
türelmét.”
„A tábor előtt nem nagyon horgásztam, de úgy megtetszett nekem, hogy ha van idő,
apával kimegyek. A szállás is tetszett, főleg, hogy puha volt az ágy. Jóba lettem a
tábor ideje alatt több emberrel is, és ennek nagyon örülök. A segítők is nagyon
kedvesek voltak. Jövőre is szívesen visszamennék!”
A tábor során készített fotók megtekinthetők iskolánk honlapján (www.amkdevavanya.hu)
illetve facebook-oldalunkon (https://www.facebook.com/ambrusiskola).

A horgászverseny győztesei: Rédai Zoltán, Herda Tekla, Szűcs Roland, Nagy Milán,
Oláh Krisztina, Szabó Hanna

A dévaványai horgászok, kísérőtanáraik és a szakvezetők
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