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Mi legyen a hátizsákban? 

 Diákigazolvány / személyi, TAJ kártya 

 Esőkabát 

 Sapka vagy kendő az erős nap ellen 

 Maszk 

 Napi folyadék, jól záródó palackban 

(legalább 1,5-2 liter) 

 Piknikebédhez elemózsia (Hozz 

bőségesen, hogy megoszthasd 

másokkal is.) 

 Szúnyog- és kullancsriasztó 

 Naptej, napolaj 

 

Július 20. Hétfő 

8:30 Gyülekező Hűvösvölgy villamosállomáson 

8:30 - 9:30 Rövid túra a hármashatárhegyi repülőtérre 

9:30 - 12:00 Közösségépítés, jégtörő játékok, csoportbeosztás 

12:00 - 14:00 Piknikebéd, szabadprogram és szieszta 

14:00 - 17:00 Fenntarthatósági játékok forgószínpad-szerűen 

18:00 Napzárás Hűvösvölgy villamosállomáson 

Július 21. Kedd 

8:30 Gyülekező Fenyőgyöngye buszállomáson 

8:30 – 13:00 Túra a Hármashatár-hegyre, útközben érzékelési 

játékokkal: hogyan tudjuk a természetet minél több 

érzékszervünkkel megismerni, hogyan tudunk 

teljesen ráhangolódni a körülöttünk élő élőlény-

társainkra 

13:00 - 14:30 Piknikebéd, szabad program és szieszta a 

Hármashatár-hegyen 

14:30 - 18:00 Túra le a hegyről, közben növény-, állat- és 

gombaismereti foglalkozások 

18:00 Napzárás Hűvösvölgy villamos végállomáson, ide 

várjuk a szülőket a gyerekekért 

 

Mi NE legyen a hátizsákban? 

 Pénz 

 Telefon (a gyerekeket a szokásos 

módon a csoportvezetőjükön 

keresztül lehet elérni sürgős 

esetben, a csoportbeosztással 

hamarosan jelentkezünk.) 

 Egyéb kütyü 
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Július 22. Szerda 

8:30 Gyülekező a Korányi Tüdőszanatórium előtti parkolóban 

(buszmegálló mögött) 

8:30 – 18:00 Budakeszi Vadaspark, ahogy még sosem láttad. Itt Magyarország 

állatvilágát ismerjük meg, interaktív formában, szokásos 

játékokkal megspékelve, délben piknikebéddel és sziesztával 

18:00 Napzárás a Korányi Tüdőszanatórium előtti parkolóban 

(buszmegálló mögött), ide várjuk a szülőket a gyerekekért. 

Július 23. Csütörtök 

8:30 Gyülekező a Hajógyári-sziget hídjánál (Filatorigát hévmegállótól 

nem  messze) 

09:00 - 12:00 Középpontban a Duna, vízi élet, vízvédelem 

12:00 - 14:00 Piknikebéd, szabad program és szieszta 

14:00 - 17:30 Művészet a természetben, számháború 

18:00 Napzárás a Hajógyári-sziget hídjánál (Filatorigát hévmegálló) 

FONTOS: Nem lesz strandolás, így fürdőruhát ne hozzanak, de olyan ruhát 

érdemes hozni, amiben bokáig be lehet menni a vízbe (rövidnadrág, 

felhajtható szárú nadrág). 
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Július 24. Péntek 

8:00 - 9:00  Gyülekező Bajnán (rugalmas) 

09:00 - 12:00 Körtúra az Őr-hegyre. Meglátogatjuk az Öreg-

lyuk nevű barlangot is, ahol barlangászunk egy 

picit, ehhez fejlámpa, vagy zseblámpa és 

váltóruházat ajánlott 

13:00 - 14:30 Közös bográcsos ebéd, szabadprogram és 

szieszta 

14:30 - 18:00 Gerecsei túra alvóhelyünk helyszínére, 

útközben meglátogatunk egy bányatavat, ahol 

lehetőség lesz kövületeket gyűjteni 

18:00 – 20:00 Sátorverés, íjászkodás, vívás, erdőkert 

megismerése 

20:00 Tábortűz, zenélés, éneklés, táborzáró buli 

 

Érkezés Bajnára 

Mivel mindenkinek másképp van 

a napi beosztása, így ezt az 

időpontot igyekeztünk 

rugalmasra hagyni. Találkozási 

pont Bajna főtere (bolt parkoló), 

aki megérkezett, azokkal a Hősök 

tere 12. szám alatt fogjuk 

bevárni a többieket, addig 

lehetőség lesz kertészkedési 

fortélyokat meglesni, közösségi 

játékokat játszani. 

Mit hozz magaddal Bajnára? 

 Hálózsák, polyfoam, sátor (ha van) 

 Tartós tányér, bögre, evőeszköz 

 Váltóruha (barlangászás után jól jön) 

 Fejlámpa vagy zseblámpa 

 Zárt cipő 
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Egészségügyi szabályok 

Az egészségügyi nyilatkozat és a szülői 

nyilatkozat kitöltése minden gyerek 

nevében kötelező. 

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatban az 

általános elővigyázatossági szabályokat 

követjük. A programokhoz nem lesz rá 

szükség, de biztonság kedvéért (például ha 

esetleg tömegközlekedési eszközökre 

szállnánk) legyen maszk a gyerekeknél. 

 

Július 25. Szombat 

8:00 Reggeli 

9:00 – 13:00 Túra Pusztamarótra 

13:00 - 14:30 Ebéd Pusztamaróton 

14:30 - 18:00 Táborértékelő 

18:00 Körtúra a Gerecsében: bánya, zsombolyok, kastély, TV-torony, – 

ez a program a szülők számára is nyitott, várunk mindenkit 

szeretettel. Találkozó: Pusztamaróton a történelmi 

emlékhelynél. Aki jönne, jelezze a táborvezetőknek, hogy 

tudjuk, kire számítsunk. 

19:00 Táborzárás Pusztamaróton, találkozó Pusztamarót történelmi 

emlékhely, aki nem jön velünk kirándulni, azokat ide várjuk. 

gyerekükért. 

  

Tájékozódási lehetőségek 

Facebook-csoport 

latomezosok@googlegropus.com 

levelezőlista 

Flórián Norbi: +36304355528 

 

https://www.facebook.com/groups/921798404900324

