
 
 

HEGYI TÁBOR 2007 
 
Kedves Szülő/Gondviselő! 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbi információs anyagot a „Hegyi 
Tábor 2007” programunkkal kapcsolatosan, hogy megfelelően tudjon 
dönteni a táborra való jelentkezésről! 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
A tábor jellege: 
A tábori programok összeállítását az Ökorello Alapítvány, az Északerdő ZRt. és az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága együttműködésében tanárokból és 
természetvédelmi szakemberekből álló csapat végezte. A tábor közösségi élményeket, 
személyiségfejlesztő programokat, kreativitási és művészeti programokat és 
természetismereti foglalkozásokat kíván nyújtani a diákoknak. A programok 
tervezése során az élményszerzés, a versenyszellem és az ismeretszerzés biztosítása 
volt az elsődleges célunk. Munkatársaink arra törekednek, hogy megfelelően 
motiválják és percről-percre izgalmas feladatokkal lássák el a diákokat. 
 
A tábor programja: 

 Természetvédelmi programok 
 Tanösvény-bejárás 
 Fajismeret, ismerkedés a különleges növény- és állatfajokkal 
 Éjszakai túra, hivatásos túravezetőkkel 
 Természet-harmónia csoportfoglalkozások – a szellemi egyensúly 

megteremtését célzó kiscsoportos programok 
 Kreativitást fejlesztő művészeti programok 
 Csapatversenyek, vetélkedők 
 Ökológiai megfigyelések, tapasztalati csoportfoglalkozások 
 Tájékozódási programok és térképismeret 
 Személyiségfejlesztő foglalkozások 
 Az erdei klíma megfigyelése egyszerűen 
 Mikroszkópos megfigyelések 
 Erdészeti ismeretek, fa- és cserjeismeret játékosan 
 Fénycsapdázás és rovarismereti foglalkozások 
 Az erdőtalaj tulajdonságai 
 Távcsöves madármegfigyelés, madárismeret 
 Zenés közösségi estek 

 
A tábor helyszíne: Varbó (Fónagyság), Miskolctól 12 km-re, a Bükk északi lábánál 
– festői környezetben. (térképmelléklet!) 
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A tábor időpontja: 2007. augusztus 6-12. (I. turnus, hétfőtől vasárnapig) 
    2007. augusztus 13-19. (II. turnus, hétfőtől vasárnapig) 
 
Szállás: 
Kőházban, ágynemű biztosított. 
 
Tisztálkodás és egészségvédelem: 
Tisztálkodási felszerelésről mindenki maga gondoskodik. Amennyiben a résztvevő 
diák gyógyszert szed, kérjük, tájékoztassa erről, valamint a gyógyszer szedésének 
rendjéről a táborszervezőket! Amennyiben a diák allergiás, kérjük, lássa el a 
megfelelő mennyiségű allergiagyógyszerrel. A táborban elsősegélynyújtó készlet, 
generál gyógyszerek és gyorstapaszok rendelkezésre állnak. A szervezők minden nap 
két alkalommal kullancsellenőrzést végeznek, mely alól a Szülő/Gondviselő saját 
felelősségére felmentheti a diákot. 
 
Étkezés: 
Háromszori étkezést biztosítunk naponta: hideg reggeli, meleg ebéd, hideg-meleg 
vacsora. A szállás saját, felszerelt konyhával és szakácsokkal működik. A megfelelő 
mennyiségű frissítőről a táborszervezők gondoskodnak. A tábor záró napján a diákok 
bőséges reggelit kapnak. 
 
Kiutazás: 
A diákokat a Szülő/Gondviselő egyénileg is eljuttathatja a táborba a kezdő nap 12:00 
órájáig. 
Egyéb esetben a találkozó az induló napon (hétfőn), Miskolcon, a Újgyőri főtéren van 
(a Bükk Áruház előtt). 
Innen menetrend szerinti pluszjárattal utazik a csoport Varbóig. A tábor díja az 
útiköltséget tartalmazza. 
Gyülekező: 8 óra 30 percig 
Indulás: 8 óra 45 perckor 
 
Visszautazás: 
A zárónapon, (vasárnap) a varbói emlékműtől a Búza térig történik. 
A tábor elhagyása: 12 órakor 
Indulás Varbóról: 13 óra 00 perckor 
Érkezés Miskolcra (Búza tér): 13 óra 47 perckor 
 
Szükséges felszerelés: 

 Zárt cipő, vagy bakancs 
 Esőköpeny 
 Papucs (zuhanyzáshoz) 
 Benti cipő 
 Jegyzetfüzet, írószerszám 
 Praktikus ruházat 
 Kullancsriasztó 

 
Fontos tudnivalók: 

 A diákokkal Varbóról körül-belül 1,5 km-t gyaloglunk a táborig, ezért olyan 
csomagokat hozzanak magukkal, amit ők maguk is elbírnak, vagy a kedves 
Szülők gondoskodjanak kíséretről. 
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 A tábor helyszínén bizonytalan a térerő. A Szülőkkel való telefonos 
kapcsolattartás ezért vonalas telefonon lehetséges, melyen bejövő hívások 
bonyolítására nincsen lehetőség. Kérjük, ne terheljék a ház gondnokát 
bejövő hívásokkal, csak rendkívüli esetben! 

 A tábor munkatársai csoportos foglalkozások esetén kézi CB rádió 
segítségével tartják egymással a kapcsolatot. 

 Kérjük, hogy a jelentkezési lapon olyan telefonszámot adjanak meg, 
melyen a tábor egész ideje alatt elérhetőek. 

 A tábor minden napján rendelkezésre áll olyan gépjármű, mellyel váratlan 
helyzet esetén a diák gyorsan beszállítható a miskolci orvosi ügyeletre. 
Ezzel egy időben a Szülőt/Gondviselőt is értesítjük. 

 
A tábor szervezői: 
A „Hegyi Tábor 2007” program főszervezője az Ökorello Alapítvány. A napi 
programok kidolgozásában és a lebonyolításban pedagógusok, környezetvédelmi 
szakemberek, erdészek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
munkatársai, a Holocén Természetvédelmi Egyesület, valamint az Ökológiai Intézet 
munkatársai vesznek részt.  
 
A tábor munkatársai: 
Antal Zsolt - civil munkatárs, Miskolci Egyetem 
Bakos István – környezetpedagógus, táborvezető 
Bodnár Katalin – az Ökológiai Intézet munkatársa 
Deák Villő – civil munkatárs, Miskolci Egyetem 
Fülep Teofil – biológia szakos tanár, idegenvezető, vizsgázott túravezető 
Izsó Dénes – környezetvédelmi ökológus, biológia szakos középiskolai tanár 
Kiss Márta – környezetvédelmi technikus 
Kovács Endre – civil munkatárs, Miskolci Egyetem 
Kuthi Adrienn – a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársa, biológia tanár 
Nagy Viktor – a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársa 
Orosz Zoltán – környezetvédelmi ökológus, biológia szakos középiskolai tanár 
Pongó Barbara – civil munkatárs, Miskolci Egyetem 
Stoll László – a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársa, biológia tanár 
Varga Gábor – környezetvédelmi technikus 
 
A tábor házirendje: 

 Ébresztő hétköznapokon 8 órakor, takarodó 21 óra 30 perckor 
 Ébresztő szombaton 9 órakor, takarodó 22 órakor 
 A szállást, vagy a tábort felügyelet nélkül elhagyni tilos! 
 Balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni kell! 
 A szervezők minden nap 24 óráig esti ügyeletet tartanak 
 A táborvezetők a részletes házirendet a megérkezés napján 

minden diákkal ismertetik 
 
 
Milyen korosztályt várunk? 
A tábori korosztály kötetlen, azonban programjainkat elsősorban a 10-14 éves 
korosztályra terveztük. 
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A jelentkezés: 
 A táborra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a 

Szülő/Gondviselő által aláírt példányának postai úton történő beküldésével 
lehet. Jelentkezési határidő: 2007. július 12. 

 A jelentkezési lapon minden adatot meg kell adni! 
 Lehetőség van e-mailes jelentkezésre is, a kitöltött jelentkezési lap 

elektronikus úton való elküldésével. Ebben az esetben azt aláírni nem 
szükséges, a Szülő/Gondviselő jóváhagyását a részvételi díj beérkezésével 
vesszük tudomásul. 

 
A térítési díj: 
A tábor térítési díja 22.500 Ft/fő/hét 
A tábor díja az utazási költséget (buszos kiutazás esetén), a szállásdíjat, a napi 
háromszori étkezés díját, valamint a lebonyolítási költségeket tartalmazza. 
Befizetési határidő: 2007. július 15. 
A részvételi díjat a befizető nevének és a „HT2007” azonosítónak a feltüntetésével az 
alábbi bankszámlaszámra kérjük befizetni, vagy átutalni: 
 
„Ökorello Alapítvány” 
 
10102718-58038000-01000006 (Budapest Bank) 
 
Kérjük, hogy levélben, vagy postai csekken ne fizessenek be részvételi 
díjat! 
 
ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Levélcím: 3534 Miskolc, Kiss tábornok út 20. 
Telefax: 0646/375-686 Telefon: 0630/858-1703 
E-mail: okorello@gmail.com 
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