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A Magosfa Alapítvány munkatársaiként kíváncsian várjuk a két év után ismét 

megrendezendő Süldő tábort, melyet a Börzsöny hegységben, Kismaros-Börzsönyligeten, a 

KISMAGOS Erdei Oktatóközpont és Szállásban tartunk. A tábort 13-16 éves gyermekeknek 

szervezzük.  

A táborban célunk, hogy a gyerekek ne csak a környezetükben előforduló élőlényeket és 

dolgokat ismerjék meg, hanem maguk ismerjék fel a legfontosabb összefüggéseket, és 

tanuljanak meg önállóan gondolkodni. Tábori mindennapjaink alapelemei a megmozgató, 

gondolkodtató, kompetenciákat fejlesztő és közösséget építő szakmai játékok. Hisszük, hogy a 

megfelelő környezeti és emberi szemlélet átadása olyan alapot adhat a gyerekeknek, melyre 

későbbi életük során is támaszkodhatnak.  

Időpont: 2021. július 27-31. (kedd-szombat) 

Szállás: A Csömöle-patak szurdokvölgyében, a Testvér-forrástól 5 perc sétára, sűrű 

tölgyerdőben található oktatóközpontunk. Éjszakázni 4 személyes faházakban lehet, emeletes 

ágyakban, saját hálózsákkal. A foglalkozásokat terepen, és tornácos oktatóépületünkben 

tartjuk. Melegvizes fürdésre közösségi épületünkben van lehetőség. Az egyholdas, lekerített 

erdei területen izgalmas környezeti nevelési kerti játékok (erdei játszótér, kemence és 

bronzkori tűzhely, famintázat és kéregbemutató fal, Madárbarát mintakert…) ad lehetőséget 

az aktív pihenésre. 

Étkezés: Bőséges, napi ötszöri étkezés reggelivel, napi túrákra hideg tízóraival és ebéddel, 

gyümölcs uzsonnával és meleg vacsorával. Kérjük, ha szükséges gyermekük számára, kedd 

délelőtt tízóraira csomagoljanak egy kiadós szendvicset! Az első étkezés a keddi ebéd lesz. 

Programok, tábori mindennapok: Ennek a korosztálynak már mélyebb szakmai 

ismeretet nyújtó programot tartunk. Minden nap hosszabb túrára megyünk, mely során egy-

egy adott témakörben jobban elmélyülünk. Legújabb, a biomimikri témakörét felölelő 

moduljaink segítségével megtapasztaljuk, hogyan tanulhatunk a természettől; a nyomolvasás 

programon részletesen végignézzük csont és állatnyomos gyűjteményünket. Fontosnak 

tartjuk, hogy a kamasz gyerekek tudjanak a fenntarthatóságról, ezért energiahatékonysággal, 

hulladékkal, tudatos vásárlással, vegyszermentes háztartással kapcsolatban tartunk nekik 

interaktív előadást.  



A kirándulásokra tízórait és ebédet viszünk magunkkal. A délutáni visszaérkezés után 

uzsonnázunk, majd az Oktatóépületünkben kézműves foglalkozást (pl. papírkészítés, 

festőnövények, szövés-fonás, stb.) vagy fenntarthatóság témaköréből (pl. energiahatékonyság, 

tudatos vásárlás, hulladék, vegyszermentes háztartás, víz, stb.) előadást tartunk. 

Este vacsora után tábortűz mellett közösen éneklünk, a gyermekek előre elkészített, 

gondolkodtató és csapatépítő játékos előadásokkal szerepelnek. Első este bátorságpróbán 

vesznek részt a gyerekek. 

Mit nyújtunk a táborral gyerekének egy nagyszerű nyaraláson túlmenően? Játékos 

környezeti nevelést komoly szakmai tapasztalattal és eszközökkel, a legegyszerűbbektől a 

profi felszerelésig. Az iskolai oktatásban elhanyagolt gyakorlati tudás és gyakorlati 

képességek megszerzését (pl. tájékozódás, találékonyság). Lexikális ismeretek helyett 

természetközpontú szemléletformálást, az összefüggések feltárását, gondolkodásra nevelést. 

Igazi szeretetteljes légkört, stabil alapot és megnyugtató biztonságot.  

 

 

Találkozó: A gyermekeket Kismaroson a Morgó buszmegállónál várjuk, július 27-én, 

kedden 10:02-kor. A buszra Kismaroson a CBA mellett lehet felszállni, innen 10:00-kor indul. 

A Budapest irányából a Nyugati pályaudvarról 9:07-kor (Szob felé) induló zónázó vonattal 

érkezők is kényelmesen elérik. Az autóval érkezőket 10:30 és 

11:00 között várjuk az erdei iskola főbejáratához (Kismagos 

Erdei Oktatóközpont és Szállás, Kismaros, Láng u. 4.).  

Autóval érkezőknek: Kismaroson Szokolya/Királyrét irányába 

kell fordulni és a Morgó étterem után kell balra fölkanyarodni 

az első utcába (Gálhegyi út). Az első kanyarban le kell térni a 

műútról és követni a Kismagos irányjelző táblát. GPS-szel való 

tájékozódást autósoknak nem ajánljuk.  

 



Hazautazás: A táborozókért július 31-én, szombaton 10:00-ra lehet a táborhelyre jönni. 

Innen a résztvevők önállóan, autóval vagy tömegközlekedéssel a Morgó megállóból 10:05-kor 

induló busszal utazhatnak Kismarosig, majd a 10:16-os vonattal Budapest felé.  

Egészségügyi igazolás: Kérjük, beteg gyermeket ne küldjenek a táborba. A gyermek 

egészségéről szóló szülői egészségügyi nyilatkozatot kitöltve hozzák el a táborba. 

Ár: 35 000 Ft/gyermek, illetve 30 000 Ft/ gyermek testvérpárok esetén. Az ár 

tartalmazza a szállás, étkezés, programadás, foglalkozások és eszközhasználat költségeit. 

Jelentkezés: A honlapunkról letölthető jelentkezési lapon lehet, melyet kitöltve, aláírva 

2021. június 30-ig küldjenek el az marta[kukac]magosfa[pont]hu email címre.  

Befizetési határidő: Kérjük, 2021. június 30-ig fizessék be a tábordíjat a Magosfa 

Alapítvány bankszámlaszámára. Számlaszámunk: MagNet Magyar Közösségi Bank, 16200010-

10000812. A közleményben tüntessék fel a résztvevő nevét, és azt, hogy Süldő tábor (pl. Kiss 

Klára, Süldő tábor). 

Jelentkezés lemondása, pénzvisszatérítés: Július 7-e után való lemondás esetén az 

előzetes beszerzések miatt a befizetett összeg felét tudjuk visszafizetni. Július 13-a után csak 

betegség esetén, orvosi igazolással fogadunk el visszamondást, hasonló pénzvisszatérítés 

mellett. 

Táborunkat min. 10 fő és max. 20 fő résztvevővel tudjuk elindítani. A lista feltöltésekor a 

részvételi díjat már befizetettek élveznek előnyt!  

További információ, elérhetőség:   

Kurucz Márta 

marta[kukac]magosfa.hu 

06 20 984 3946 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk gyermekét a Süldő táborba! 

a Magosfa Csapata 

2021. június 7. 


