
Bakonszegi gyermek sporttábor KATÁVAL 

 
 

 

Idén a tábor az IPA NAV védjegye alatt került megrendezésre. Célja változatlan, a Testületi és az 

egyesületi gyermekek részére egy csodás hetet biztosítani a sport és a mozgás égisze alatt, 

főtematikája a küzdősportok bemutatása, az alapok begyakorlása volt.  

 

A beszámoló, mint a tábor, kicsit rendhagyó volt, így a végével kezdem.  

Egy nagyon jó, színes gyermek csapat jött össze. Idén újra vendégül láthattuk a Vámos Települések 

Szövetsége és a NAV KEKI közös rendezésben megtartott gyermeksportverseny győztes csapatát, az 

IPA NAV jóvoltából. A győztesek Nemesvámosról jöttek. A kezdeti nehézkes beilleszkedést 

követően, hamar megtalálták a közös hangot a régi és új táborlakókkal. Sőt, Olivért az egyik 

járőrverseny csapatkapitányává is kineveztük.  

Bár mindenki jól teljesített, minden téren, sport, hozzáállás, közösségi szellem, napi feladat, de mégis 

ki kell emelni Petrát, aki nem csak a napi feladatokat abszolválta legjobb tudása szerint és a tábori 

csapat motorja volt, de a legnépszerűbb táborozó címet is megkapta a többiek szavazat alapján, illetve 

a táborvezetésnek is sokat segített a versenyek lebonyolítása kapcsán. Illetve, ha már itt tartunk, az 

iramfutónk Ottó is sokat tett a csapat sportért, többek közt a futásban, amiből volt mindennap napi 

kettő. Sajnálatos, hogy a versenyen egy taktikai hiba miatt pár másodperccel a második lett, de az 

sokat elmond, hogy a versenytáv, 4 km volt, amit az első három helyezett 4 perc/km alatt teljesített.  

 

Továbbá sok mindenkit kiemelhetnénk, csak pozitívan, de egy aktuálisat inkább. Azon a héten az 

Egyesült Királyságban kormányválság dúlt, és Boris Johnson lemondott. És milyen az élet, mint 

kiderült Boris Johnson is részt vett a táborban, igaz, mint egy 14 éves kamasz, de megszólalásig 

hasonlóan, Márk néven. (Természetesen e becenevet a táborlakók adták neki, ami számomra érdekes 

és nagyon mulatságos volt, hogy így ismerik a külpolitikát)  

 

És akkor térjünk vissza a tényekhez. 

Hétfőn indultunk a PSE Kőér utcai sportobjektumából, pár gyerekkel, hogy csatlakozzunk az 

üdülőfaluba érkezőkhöz. A gyermekek fogadása és a szállás kiosztása után, egy rövid eligazításon 

ismertettük a tábori szabályrendszert és mutatkoztunk be egymásnak.  

Délután már edzést is tartottunk, bemutatva az ökölvívás alapütéseit, amit a gyerkőcök védőpajzs 

segítségével kipróbálhattak, pár sportág-specifikus gyakorlattal, az edzők segítségével.  

A finom vacsorát követően, szabadidő következett, majd a tábortűz kialvása után, 22 órakor a 

táborlakók nyugovóra tértek.  



 

Másnap, a reggeli zenés ébresztő után, testébresztő futással kezdtünk. A pontosság és a fegyelem, az 

egymás iránti tisztelet, alapvető elvárás volt az egész tábor alatt, ami hamar kialakult. Megjegyzem, 

a napi reggeli rutin része volt még a testhőmérés, mint múlt évben. A reggeli futás jó szolgálatot tett 

az egésznapi fittséghez. A reggeli után a szobarend ellenőrzést sem hagytuk ki 

Délelőtt a Kihelyezett Intézkedéstaktikai Osztály munkatársai tartottak egy érdekes (kényszerítő) 

eszközbemutatót és szolgálati intézkedés közbeni eljárásokat mutattak be.  

Utána Erdei László kollega, egyben 3. danos Karatemester vezényletével karate edzésen vehettünk 

részt. Nem tudva még, hogy a KATA ennyire előtérbe kerül, de Laci, egy tanuló KATA-át és utána 

egy mesterszintű KATA-át is bemutatott, részletesen elmagyarázva a védő-támadó mozzanatokat. 

Igy nálunk a KATA egy vitától mentes pozitív élménynek marad meg.  

A délutáni edzés ökölvívásból, erősítésből, és technikai feladatokból állt, 3 csoportra osztva a 

gyermekeket. Edzés előtt bemelegítés gyanánt, futball mérkőzéssel és röplabdázással hangolódtunk 

rá a mozgásra. Elkezdődtek az asztali sportok /csocsó és pingpong/ selejtezői, illetve kiválasztottuk 

a Járőrverseny csapatkapitányait. A kapitányok saját csapatot választottak és nevet adtak maguknak. 

Csapatok és vezetőik: Pumpedék (Olivér), Telefonszám (Bodza), Éjjeli baglyok (Lili).  

A vacsora után a Tűzmesterünk Pisti jóvoltából már lobogott a láng, bár a szúnyogokat sajnos nem 

igazán zavarta, mivel idén még nem volt „rovargyérítés”. 

 

Másnap reggel a napi rutint követően, mindenki IPA NAV feliratú, címeres pólót kapott, ezzel is 

emlékezve majd a táborra, az élményekre, a Csapatra, valamit jól jött a külsős helyszíneken az együvé 

tartozásra.  

Délelőtt megérkezett Karacs Zsolt, a BEVIG Fegyverzeti Osztályáról. Mivel aznap indult a 

járőrverseny is, így a járőrverseny egyik állomásaként szerepelt a lövészet. (Másnap délelőtt persze 

volt egyéni lövészverseny is.)  

A gyermekek először próbalövéseket adtak le, majd kezdődött az „éles” lövészet. A csapatversenyen 

minden csapattag pontszáma beszámított. A járőrverseny többi állomása is nagyon érdekes volt, 

vízhordás, NAV járőrkutyás kvíz videóval, zenei, és ügyességi állomások, köztük a horgászbotos 

célra dobás. Talán a legemlékezetesebb, a fejen való vízhordás, mely lényege, hogy mennyi vizet tud 

a csapat összeszedni adott idő és távon belül. Persze jó pár adag egymás nyakába csorgott, de a meleg 

időben jól is eshetett a járőrversenyen részvevőknek, illetve egy-egy öntés nagy derültséget keltett. 

Itt volt legjobban tetten érhető a csapatszellem kialakulása.  

Az eredményhirdetéskor a csapatkapitányok oklevelet és plusz tombolát kaptak, illetve mindenki 

csokoládét, és tombolát és természetesen az elért helyhez passzoló színű érmet.  



A délutáni szabadidőben a pingpong és a csocsó döntői zajlottak. Vacsora után újra kezdetét vette a 

tábortűz melletti éneklés és játék.  

Az idei tábordallal a vezetőség nem készült, de a gyerkőcök találtak maguknak. „The Lion sleeps 

tonight”. Ez a tábortűz és a takarodó zenéje lett. Elején, ahogy páran megjegyezték „mi ez a 

kocsmazene” de mikor meghallották és főleg élőben meglátták az összefonódó, táncoló 

gyermekcsapatot, hatalmas felemelő érzés volt, ennyi boldog ember egy helyen. Bevallom, mint 

táborvezető, nem volt szívem, pontban 22-kor feloszlatni, letörni e hangulatot és a tábor második 

felében a takarodó fél órával elcsúszott, köszönhető a tábordalnak is.  

 

Minthogy idén a COVID még mindig belengte a tábori előkészületeket, és a meghirdetéskor a 

jelentkezés is oltási igazoláshoz kötött, így az esti riadónk is ehhez kapcsolódott.  

Az esemény, a tábor evakuálásának terve volt a vírushelyzet miatt, így ennek tükrében zajlott a riadó 

elrendelése. 22 órakor, maszkban indultunk el megkeresni az oltóanyagot és szétteríteni, amit egy 

félóra gyalogtúra után, egy tisztáson elhelyezett sátorban megtaláltunk és fertőtlenítettük a térséget.  

Mint kiderült az „Oltóanyag”, NAV címerrel ellátott csattogós buborékkészítő volt, melyből 

mindenkinek jutott. Visszafelé hallgatva az erdei neszeket és gyönyörködve a holdfénybe, 

elmondható, hogy egy élvezetes esti túrán vettünk részt. A táborba érve a túrától megéhezők, még 

egyszer ehettek meleg vacsorát, aztán éjfél körül mindenki nyugovóra tért.  

 

Csütörtöki napi rutin után, délelőtt az egyéni lövészeten a lőlapok kiértékelése után a legjobbak érmet 

és oklevelet vehettek át. Ebédet követően a várva-várt strandra mentünk Berettyóújfalúi Termál 

Fürdőbe, többször fordulva a járművekkel. A strandon mindenki kapott egy-egy csokoládét, vizet és 

a gyógyvizes élménnyel regenerálta a hét fáradalmait.  

A záró esti vacsora bográcsgulyás, és bukta illetve kakaós csiga volt, de még előtte a táborlakók 

között tombolát sorsoltunk. A tombolákhoz az egész hét alatt a tábor életében való közreműködés, 

szereplés által lehetett hozzájutni, de mindenki nyert valamit. Ekkor adtuk át a csocsó és pingpong 

versenyek helyezettjeinek az érmeket, okleveleket, valamint csokikat a legnépszerűbb és legaktívabb 

/iramfutónk/ táborlakóknak járó elismeréseket. Az ízletes bográcsgulyást és áfonya lekváros 

buktákat, nagyon jó hangulatban fogyasztottuk el. 

 

Másnap reggel a testébresztést kicsit lazábbra vettük, mert délelőtt tartottuk meg az utolsó versenyt, 

a futóversenyt, rövid- és hosszú távon. A beosztás a táborvezetőség és a gyermekek mozgásigényének 

feltérképezése alapján történt. Rövid, 2 km, hosszú, 4 km. A futóversenyt mindenki kiválóan 

teljesítette, még az utolsó méterekben is küzdöttek.  



A felturbózott ebéd után a táborzáró ceremónia következett, ahol minden résztvevő oklevelet és érmet 

vehetett át. Továbbiakban kötetlen szabadidős játékokkal telt az idő, míg meg nem érkeztek a szülők. 

  

Idén is elmondható, hogy a tábor teljesítette feladatát és felejthetetlen élményeket szerzett a 

résztvevőknek.  

Valamennyi érintett nevében köszönjük az IPA NAV és a Testület, valamit a támogatók segítségét és 

egyben gratulálok minden táborlakónak!  

 

Kérem, tartsuk meg ezt a lángot és ne engedjük, hogy elvesszenek értékeink és a mozgásba vetett 

hitünk!  

 

Budapest, 2022. július 24. 

 

 Zachár Attila s.k  

   táborvezető  

 

(Csapatfotó csatolva, illetve a többi a Facebook/Boxteam & Combatsport of PSE csoportban lesz 

látható) 


