
2010. júl. 4-10. között az immár hagyományos pápai tábort Balatonszepezden rendezzük meg. 
Idén is Mérı Csaba 6 danos mester oktat, aki kilencszeres magyar bajnok, valamint a tavalyi 
EB 3. helyezettje. 

Bár a pápai tábor visszatérı látogatói bizonyára már otthonosan mozognak a Református Kollégium 
fiúinternátusában, Mérı Csabával már régóta szeretnénk természetközelibb, nyaralósabb tábort 
rendezni. (Rögtön jelzem, hogy ezzel nem szeretnénk helyettesíteni az egykori "nagy" gótáborokat; 
magam kifejezetten reménykedem, hogy valaki hamarosan feléleszti a magyar góélet egyik legrégebbi 
és legszebb hagyományát!)Iskolánknak (közigazgatásilag Balatonszepezden, valójában megközelítés 
szempontjából Révfülöp keleti szélén) van egy nyári tábora, ahol 6 napos turnusokban szoktunk 
mindenféle táborokat rendezni. (Az ellátás vasárnap esti vacsorával kezdıdik és szombat déli ebéddel 
végzıdik.)  
 
Itt a térkép: 
 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=hu&ptab=0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=1029449042977
66894699.00045016c149a3ea7f329&ll=46.839,17.644129&spn=0.027184,0.052528&z=14 

Idén júl. 4-10. között itt rendezhetjük meg a nyolcadik gyermek- és ifjúsági gótábort. Most is 
hangsúlyozom, hogy bár a fıcsapás iránya az utánpótlás nevelése, bárkit szívesen látunk: tanulni 
vágyó felnıtteket, kisebb gyermeküket kísérı szülıket is.  
 
A háromszori étkezés és a szállás mindössze 2400 Ft/nap.  
A szakácsnıink elég ízletesen és bıségesen szoktak fızni a táborokban. A szállás viszont elég 
nomád: egy beépített tetıtérben kb. 20 ember szokott elférni - ez szokott lenni a lányszakasz, most 
valószínőleg családok is fognak ide kerülni; van 3 faház, amelyekben 6-8 fiú fér el. Tehát kb. 40 
embernek jut fedett helyen matrac. Sátorhely viszont szinte korlátlanul van. Zuhanyozás a nap által 
felmelegített hordóból, de van már "igazi" zuhany is. A strand kb. 2-2,5 km sétával érhetı el.  
 
Csaba már készített egy programtervezetet: Ha összejön legalább 8 12 éven és 20 kyun aluli 
gyermek, akkor külön kezdı gyermek csoport is indul, ami félig góból, félig kreatív, logikai 
gondolkozást fejlesztı feladatokból és játékokból áll. Ezt a csoportot teljes idıben felügyeli egy 
pedagógus is. Az ifj.-felnıtt csoport az eddigi pápai gótáborokhoz képest kicsit lazább lesz, a 
tananyag jobban el fog oszlani idıben. A délelıtt egyik felében egy öt fordulós verseny folyik 30 perc 
gondolkodási idıvel és ötször 30 másodperc byoyomival. A reggeli elıadások alapvetıen a 
versenyjátszmákban felmerülı kérdésekre fognak épülni. A balatoni délutánokra igény szerint lesz 
tananyag. A kitalálós versenyben egy profi partit elemzünk végig, és minden lépés elıtt meg kell 
próbálni kitalálni a következı lépést.  
 
Vasárnap, július 4.  

• 16:00 érkezés  

• 18:00 vacsora  

• 19:00 tábornyitás  

• 20:00-21:00 elıadás  

Hétfı, július 5.  

• 9:00 reggeli  

• 10:00-11:00 elıadás felnıtteknek / logikus gondolkozást fejlesztı feladatok és játékok 
gyerekeknek  

• 11:00-12:00 gó gyerekenek / verseny felnıtteknek  

• 13:00 ebéd  

• 15:00-18:30 Balaton  

• 19:00 vacsora  

• 20:00-szimultán  

 



Kedd július 6.  

• 9:00 reggeli  

• 10:00-11:00 elıadás felnıtteknek / logikus gondolkozást fejlesztı feladatok és játékok 
gyerekeknek  

• 11:00-12:00 gó gyerekenek / verseny felnıtteknek  

• 13:00 ebéd  

• 15:00-18:30 Balaton  

• 19:00 vacsora  

• 20:00-22:00 kitalálós verseny   

Szerda, július 7.  

• 9:00 reggeli  

• 10:00-11:00 elıadás felnıttenek / logikus gondolkozást fejlesztı feladatok és játékok 
gyerekeknek  

• 11:00-12:00 gó gyerekenek / verseny felnıtteknek  

• 13:00 ebéd  

• 15:00-18:30 Balaton  

• 19:00-21:00 tábortőz és gulyásleves  

Csütörtök, július 8.  

• 9:00 reggeli  

• 10:00-11:00 elıadás felnıtteknek / logikus gondolkozást fejlesztı feladatok és játékok 
gyerekeknek  

• 11:00-12:00 gó gyerekenek / verseny felnıtteknek  

• 13:00 ebéd  

• 15:00-18:30 Balaton  

• 19:00 vacsora  

• 20:00-21:00 elıadás  

• 21:00- szabad játék  

Péntek, július 9.  

• 9:00 reggeli  

• 10:00-11:00 elıadás felnıtteknek / logikus gondolkozást fejlesztı feladatok és játékok 
gyerekeknek  

• 11:00-12:00 gó gyerekenek / verseny felnıtteknek  

• 13:00 ebéd  

• 15:00-18:30 Balaton  

• 19:00 - szalonnasütés, táborzárás, szimultán  

Szombat, július 10.  

• Verseny(Reggeli és ebéd a fordulókhoz igazodva. A verseny beosztása majd késıbb.)  

 
További információkért keress e-mailben:  
bardos.zoltan55kukacgmail.com  
otthon: 89-315-998,  
esetleg az iskolában: 89-313-881.  

 


