
Táborainkról 
 
A táborok és kirándulások mindig az iskolai oktatás és nevelés fontos formáit 
jelentették, hiszen az itt szerzett ismeretek gyakran segítették az iskolai tananyag 
feldolgozását, ráadásul az iskola falai közül kilépve. Iskolánk mai táborai nem 
véletlenül olyan népszerűek. A jó előkészítettség izgalmas és érdekes programokat 
eredményez, vagyis maradandó élményeket. A tábort vezető tanárok is legalább 
annyit tanulnak a táborok során, mint a diákok. Mindenki megismerkedhet a másik 
eddig ismeretlen oldalával, új barátságok köttethetnek. 
 
Nulladikos táborok 
Iskolánk fontosnak tartja, hogy belépő 
diákjaink már egy ismert környezetben 
kezdhessék meg tanulmányaikat, ezért 
mind a hatosztályos, mind a 
négyosztályos diákoknak ismerkedő 
tábort tart. Az együttlét lényege, hogy 
minél többet megtudjanak az iskolai 
életről, megbarátkozzanak az új 
helyzettel, összebarátkozzanak 
egymással. A táborokat az teszi igazán 
hatékonnyá, hogy idősebb diákjaink 
vezetik a csoportokat, ami nagyon közvetlen kapcsolatot eredményez. 

 
Vízi-táboraink 
Minden évben több ilyen táborunk is 
van. Mindig különböző évfolyamokból 
állnak össze a csapatok, ami különleges 
lehetőséget teremt a barátkozásra. 
Általában a Tiszán táboroznak, s a közös 
sütések-főzések, a közös kalandok 
minden évben élvezetessé teszik ezeket a 
túrákat. 
 
 

 
Kerékpáros-táboraink 
A cél itt is a közösségi élet fejlesztése, 
a barátkozás, a különleges nomád 
helyzetek megtapasztalása. Emellett a 
fizikai teljesítmény (napi 50 km) sem 
megvetendő,amit sokszor még az 
időjárás is Nehezít. De az emlékek 
mindent megszépítenek! 
 
 



Kultúrtörténeti táboraink 
Minden tanévben legalább két ilyen tábor 
szerveződik. Az egyik Angliában – itt a 
lényeg a nyelvgyakorlás és a más 
életforma megtapasztalása --, a másik 
Franciaországban, Olaszországban vagy a 
Benelux államokban elsősorban nem a 
nyelvgyakorlást szolgálja, hanem az adott 
hely kulturális és történeti emlékeiből 
kapnak ízelítőt a résztvevők. Az utat 
komoly otthoni felkészülés előzi meg, ami 
kiselőadások formájában kamatozódik az 

út során. 
 
 
Tanulmányi táboraink 
Ezekben a táborokban a fő cél természetesen a 
tanév folyamán szerzett ismeretek elmélyítése, 
vagy más oldalról történő megközelítése. Napi 
három órában vannak foglalkozások, s a 
maradék időben pihenéssel és szórakozással 
lehet eltölteni az időt az iskola Balaton-parti 
táborában.   
 
 
 

Sporttábor 
Nyár végén tartjuk a sporttábort, mely a 
balatonfenyvesi vízitelepen kerül 
megrendezésre. Itt kitűnő lehetőség kínálkozik 
a kosárlabda, a kispályás labdarúgás, a 
röplabda, a teke és az asztalitenisz művelésére 
egyénileg, de táborbajnokság formájában is. A 
fizikai igénybevételt kiegészítendő két 
alkalommal tartanak előadásokat, szellemi 
vetélkedőt az Eötvös József Gimnázium 

iskolatörténeti és sport hagyományai témakörből.  
 
 
Irodalmi táborok 
Az utóbbi években kezdődtek meg ezek a 
táborok. Céljuk vagy egy város irodalmi 
nevezetességeinek feltérképezése, vagy 
egy irodalmi mű sokszempontú 
megközelítése. 
 
 



Az Eötvös tábor története (1958 – 2011) 
 
 

Több mint fél 
évszázadot 

megért 
táborunkat 
1958-ban 

alapítottuk. A 
cél egyértelmű 
volt: „Iskolánk 
mindig nagy 
gondot fordított 
a tanítási órán 
kívüli nevelésre, 

ifjúságunk 
vezetőképzésére
, a szép diákélet 
biztosítására. A 
serdülő, illetve 
ifjú korú 

diákjainknak 
szüksége van 

olyan környezetre, ahol sajátos életkoruknak 
megfelelően, hosszabb időn át folytatódnak és állandósulnak azok a nevelési 
ráhatások, amelyeket az iskolában óráról órára kapnak, de amelyek a fővárosi, 
különösképpen a belvárosi tanulóknál elhalványulnak, olykor megszakadnak vagy 
esetleg ellenkező irányúvá válnak. Ehhez járul még az is, hogy a 14-18 éves ifjúság 
különösen igényli az erőteljes sportot. Így született meg az a gondolat, hogy 
létesítsünk olyan állandó és saját rendeltetésű helyet, ahol tanulóink öntevékenyen, 
nevelői irányítással, megalkossák közösségüket, és itt élhessék szép diákéletüket. 

Ennek a nevelési elgondolásnak 
megvalósulása Balatonfenyvesen az Eötvös 
vízitábor.” (Kiss István tanár, a tábor létrehozója) 

 
Már az első tábor különleges volt: „1958 
nyarán 14 napos tábort szerveztünk, mely 
koedukált volt, bár az akkori 
rendelkezéseknek megfelelően külön 
fiútábort és külön lánytábort terveztünk. 
Az akkori körülmények azonban együttes 
táborozásra kényszerítettek bennünket, 
mely így az ország első ilyen tábora lett. 
Kezdeményezésünk később beigazolódott: 
a koedukált táborok szervezése nemcsak 



lehetséges, de kedvezően hat a szép diákélet kialakítására.” (Kiss István) 

 
A problémát azonban nem is a koedukáltság okozta, hanem az, hogy a kezdeti 
sátortábor bizonyította, hogy a Balaton partja sátorozásra alkalmatlan, ezért az iskola 
elhatározta, hogy egy állandó jellegű, tartós épületű vízitelepet létesít. Megkezdődött 
tehát a tábor építése. 1960 őszén emléklapot bocsátottak ki az építendő létesítmények 
költségeinek részbeni fedezésére. Olyan téglajegyek voltak ezek, melyek lehetőséget 
nyújtottak azok számára, akik anyagilag is támogatni kívánták az építést.  A diákok 
és tanárok munkáját természetesen szakemberek is segítették, s az 1961-ben 
megépült állandó ebédlőépület lehetővé tette, hogy ne csak nyáron, de az őszi és 
tavaszi osztálykirándulások alkalmával is néhány napot itt tölthessenek tanulóink. 
 

 

Az 1960-as évek közepétől 
kezdve sorozatosan épültek a 
faházak a tábor területén, a 
folyamat 1975-re fejeződött be. 
Így a vízitelepen egyidőben 100 
diákot és 8 tanárt lehet 
kényelmesen elhelyezni. S 
táborozási igény valóban volt: 
„Az elmúlt nyáron a 6 táborban 
közel 500 tanuló vett részt. Az 
első táborban az iskolai KISZ 
szervezet tagjai, valamint az idén 
megszervezett osztálytanácsok 
vezetői vettek részt. A második 
táborban a német nemzetiségi 
osztályba készülő tanulókat 
készítették elő a felvételi vizsgára. 
A harmadik táborban az iskola 
különféle kultúrcsoportjainak 
tagjai vettek részt. Érdekes 
újításunk volt az is, hogy az 
iskolába belépő első osztályos 
tanulók leendő 
osztályfőnökeikkel együtt 
töltöttek el két vidám hetet 

Ezek a tanulók már másképp lépték át az iskolánk küszöbét, mint a többiek, akik 
nem voltak táborban.” (iskolai újság, 1968) A tábort folyamatosan fejlesztették, s minden 
nyár elején diákok készítették elő a zavartalan táborozásra. A nyári üzemeltetését 
(takarítás, karbantartás, kertészeti munkák, hajóparkok kezelése) is iskolánk 
diákjaival társadalmi munkában oldottuk meg (géhások és konyhatündérek). 



A karbantartás és fejlesztés komoly terhet 
rótt az iskolára, ezért a vezetés a kerületi 
Tanácshoz fordult, hogy költségvetéséből 
biztosítsa a fenntartáshoz szükséges 
összeget. Ennek fejében a kerület többi 
középiskolái is táborozhatnak itt. A 
nyolcvanas évektől kezdve a táborban az 
Eötvös diákok több turnusban vehettek 
részt. A mai napig vannak tanulmányi 
táborok, nyelvi táborok, énekkari táborok, 
sporttáborok és gólyatáborok is. 
 
A kilencvenes évek közepén jelentős 
változás történt. 1995-ben a kerületi 
önkormányzat teljesen átalakította a 
vízitelepet, a faházak helyére kőházakat 
építettek, bowling-pálya készült, így a 
tábor elvesztette diák-jellegét, inkább 
üdülőteleppé vált. Ez elvette a tábor 
különleges hangulatát, hiszen a 
vadregényessége tűnt el. Ennek ellenére 

ma is fontosnak tartjuk az általunk létrehozott tábort, és mindent megteszünk azért, 
hogy a hozzánk járó diákok közül minél többen eljussanak ide. 
 


