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Médiatábor 
Médiatábor Győrújbaráton

2020. július 6 - 11.
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Iskolánk idén médiatábort szervezett Győrújbarátra. Közel hatvanan vettünk részt rajta. 
Nagyon sok izgalmas programot szerveztek nekünk. 
A táborozókat négy csoportra osztották: újságírók, forgatócsoport, rádiósok, sportolók. 
Sportolóink segítettek a sportversenyek megszervezésében. Ők állították össze az Exatlon 
pályát. Nagyon jól sikerült. 
Újságíróink szorgosan dolgoztak, hogy iskolaújságunk minél több érdekes cikkel 
bővüljön. A rádiós csoport délutánonként a Kívánságszatyor című műsort vezette, 
melyben a táborozók zenéket kérhettek és küldhettek egymásnak. 
A forgatócsoport drónnal és kamerákkal készített videókat, melyeket ügyesen vágtak 
össze. Péntek este a tábortűznél megnéztük a végeredményt. A film nagy sikert aratott.
Mindeni fantasztikusan érezte magát a héten.



 

 

 

 

 

Levél a táborból
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Kedves Barátaim! 

Miközben ezt a levelet írom, éppen a 

győrújbaráti médiatábor egyik asztalánál 

lézengek. Hirtelen kedvem támadt írásos 
formában megörökíteni az emlékeimet. A jó 
hangulat garantált, mivel annyi program 
van, hogy megjegyezni is nehéz . Emellett 

számos felnőtt gondoskodik arról, hogy az itt 

töltött időre senkinek se legyen panasza. Jó, 

hogy nem erőltetik ránk a programokat, ennek 

ellenére mindenki szívesen vesz részt a 
médiacsoportok munkájában. Úgy érezzük, 
mintha szabadságra mentünk volna. Ezáltal 
némi önállóságot is tanulhatunk és egy kicsit 
a munka világába is beleláthatunk. Itt senki 
sem szorong. A problémákat megbeszéljük és 
megoldjuk. A tábor egy hatalmas zöld 
területen található. Úgy érzem itt magam, 
mint valami lakóparkban, ahol mindig jó a 
hangulat, folyamatosan mennek a bulik. 
Többet  már nem is írok, majd elmesélek 
mindent ha haza értem.  

         Üdvözlettel 

                Boros Marci



 

 

 

 

 

 

Programok a táborban 

A tábor minden nap egy új élménnyel szolgált. A szervezők 

különféle játékokkal próbálták feldobni a hangulatot, mint például 

a ping-pong és a csocsó. De aki a mozgalmasabb sportokat kedveli, 

azoknak több sportpálya is a rendelkezésükre állt, ahol lehetett 

focizni, tengózni, röplabdázni és kosarazni. Könnyed szórakozást 

nyújtott a tábor játszótere barátaink társaságában. Az interaktív 

programok alatt új barátokra tehettünk szert, hisz más osztályok, 

akár más iskolák diákjaival is megtalálhattuk a közös hangot a 

sport által. A legtöbb sportágban versenyeken is elindulhattunk, így 

ha elég ügyesek voltunk és jól együtt tudtunk dolgozni 

csapattársainkkal, akkor jutalomban részesültünk.  
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Exatlon 

Biztos ti is hallottatok már az Exatlonról. Te kinek szurkoltál? 
A győrújbaráti táborban mind nézőként, mind versenyzőként részesei lehettünk 
ennek a nagyszerű programnak. Rátermett kísérőnk segítségével rengeteg 
belevaló fiú és lány mutathatta meg a tudását és ügyességét.  

Ki mit tud? 

Az előző napokhoz hasonlóan a szerda este is élményekben gazdag programmal 
szolgált. Az este Ki mit tud? versennyel kezdődött, melyen az alsósok és a 
felsősök egyaránt részt vehettek. Érdekes produkciókat láthattunk. A műsorban 
szerepelt bűvészkedés, valamint egyéni és csoportos tánc. 
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Szépségverseny 

Az egyik este a lányok szállhattak ringbe a „Hét legszebbje“ címért. Iskolánkat egy 
résztvevő képviselte. Több lány versengett a dobogós helyekért. A legszebb 
ruháikban vonultak fel a zsűri előtt.  

Macsóverseny 

A „Hét macsója“ címért a fiúknak három próbát kellett kiállniuk. Az első 
megmérettetés erősségpróba volt. A feladaton mindenki meglepődött. Az nyert, aki 
a legtovább tartotta magát guggoló pozícióban. A második próba a leleményességet 
tesztelte. A harmadik feladat a fiúk rátermettségét és kommunikációs készségét 
mérte össze. 

Szabadulószoba 

Csütörtökön a nap legizgalmasabb programja a szabadulószoba volt. Ahogy 
minden iskolából, tőlünk is több csapat jelentkezett a versenyre. Első lépésként 
ismertették a szabályokat és a történetet. A feladat: kijutni a börtönből. Több-
kevesebb sikerrel, de végül több csapat is sikeresen kijutott. Mindenkinek 
gratulálunk!
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Toborzó 
A napsütéses időt és a medence 

hűsítő  vizét  kihasználva  játékos 

v í z i l abda  edzés t  t a r tot t  a 

gyerekeknek  a  Győri  Vízisport 

Egyesü le t  edző j e  é s  egy ik 

játékosa.  A táborozók  lelkesen 

húzták  a  fejükre  a  tévéből  már 

jó l  i smer t  sapkákat  é s 

fegyelmezetten követték az edző 

utasításait.

INTERJÚ 
 Győrújbarátra látogattak a vízilabdázók

A GYVSE Vízilabda szakosztályának vezetőjével, az egykori BEK-győztes Vogel 

Zsolttal készítettünk interjút.

- Szia Zsolt! A veled folytatott beszélgetésben a vízilabda szakmai oldalát is meg szeretnénk 

ismerni.    Na meg persze nyugodtan mesélhetsz magadról. Először is azt szeretnénk 

megtudni, hogy mi volt a motivációd a sport elkezdésében?

- Nagyon pici voltam mikor sportolni kezdtem. A szüleim hatására tanultam meg úszni, és amikor a 

nagyobbik testvérem átment vízilabdázni, akkor vittek engem is. Körülbelül hat éves lehettem és 

onnantól az uszodában ragadtam. 

- Mik voltak a legjobb élményeid az évek során?

- A versenyeken való részvétel és a sikerek. Gyerekkorban az első közös túrák, edzőtábor, külföldi 

utak. Felnőttként már a győzelmek, amikor bajnokságot, kupákat, nemzetközi versenyeket 

nyertünk. Ezek örök élmények maradnak.

- Szükséges a külön étrend a sporthoz?

- Ma már azt mondom, hogy mindenképpen. Most nagyon trendi a helyes táplálkozással foglalkozni. 

Egy élsportolónak pedig különösen oda kell figyelni erre. Aki nagyon profi, az dietetikus segítségét 

kéri. 

- Akkor nem ehetnek Nute#át egész nap. Mondd, hogyan kezdje el az, aki eddig nem ismerte 

ezt a sportot?
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- Szerintem alap dolog az úszni tudás, ami csak a sporttal függ össze. Ugyanis nagyon fontos, hogy 

a      vízben és a vízparton is biztonságban legyünk. 

- Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat! Jót beszélgettünk.

Vogl Zsolt edzőt követően Antalóczy Dóra játékosnak tettünk fel néhány kérdést.

- Szia Dorka! Szeretnénk egy kicsit többet megtudni rólad és a vízilabdáról. Mikor kezdtél el 

játszani?

- Negyedik osztályban kezdtem vízilabdázni. Előtte úszó voltam, majd kézilabdáztam. Egy iskolai toborzó 

során csábítottak vissza az uszodába. 

- Szerintem jól jártál. Mit gondolsz, hogyan tudsz csapatban dolgozni?

- Csapatban könnyebb dolgozni, mint egyénileg, hiszen folyamatosan tudnak segíteni, mindig van kire 

támaszkodni. 

- Mit szeretsz legjobban ebben a sportban?

- Szerintem a sport egy megmérettetés. Folyamatosan tudod benne fejleszteni magadat. Mindig nagyobb 

célokat tűzöl ki magad elé, így kihívásként fogod fel az egészet.

- Teljesen egyetértek veled. Az élet számtalan területén ugyanez a helyzet. Elmeséled, hogy 

hogyan épül fel egy edzés?

- Az első és legfontosabb a bemelegítés, hogy elkerüljük a sérüléseket. Ezt követik a technikai 

gyakorlatok, és természetesen a labdajáték sem maradhat el. Fontos, hogy végig megmaradjon a 

gyerekek lelkesedése és a játék szeretete. 

- A sport me#ett van egyéb elfoglaltságod?

- Igen. Egyetemista vagyok. A sport és rekreáció szakot végzem. Emellett a 2007-es és 2011-es 

korosztálynak oktatok vízilabdát.

- Mióta ismerik egymást a csapattagok?

- Győrben a picik már két éve, a nagyobbak pedig kicsi koruk óta folyamatosan együtt vannak. De 

mindig jönnek újak, szóval sosem késő elkezdeni.

- A szüleid mennyire támogatták a sporttal kapcsolatos terveidet?

- Kifejezetten támogatták, mert ők is látták, hogy a vízben érzem a legjobban magam. 

- Dorka! Köszönjük a válaszaidat és örülünk, hogy megismerhettünk.



 

 

 

 

 

szeretik a partit, a 
házban is disco 
hangulatot 
teremtettek…

mit együnk 
ma?

éljen a 
kívánság-

kosár!

ahol kajából sosem volt 
hiány…

a filmklub
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az újságírás mesterei, avagy a 
szórakozott riporterek

a paparazzik

A 
médiacsoport 
törzstagjai

a humoros 
sportolók

a forgatócsoport



 

 

 

 

 

A Feketés diákok most sem okoztak 
csalódást 

Sikert sikerre halmoztak iskolánk tanulói 

Az utolsó este a tábortűz mellett ünnepélyes keretek között került sor a héten 
zajló versenyek eredményhirdetésére. Tanulóink több kategóriában is az 
dobogó tetején végeztek. Jutalmukat az ünnepi műsort követően vehették át.    

!  !  !  !  !

Eredményeink 
Feketés sikerek

   Ki mit tud? 

    Horváth Réka 

          Foci 

Bognár Szilárd                  
Sipos Dániel               

Szanka Sebestyén      
Pusztai Ottó                 

Nagy Benedek                
Termann Barnabás 

        Csocsó 

Gulyás Levente           

Völgyesi Ábel               

"
TIK-TOK 

Tárkányi Klaudia 

Kozel Alexa 

Németh Dóra

1

5 PRÓBA 

Meló Kinga 

Mészáros Mira 

Völgyesi Zoé

1

SZABADULÓSZOBA 

Kiss Klarissza 
Szabó Bettina 

Laczó Dóra 
Juhász Viktória 

1
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Köszönjük!   ! 
A táborozók nevében köszönjük a médiatáborban szerzett 

fantasztikus élményeket! 
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