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AKTÍV TÁBOR  
 

Szigetköz 

 
 

2013. július 14-21-ig 
Az idén nyolcadik alkalommal rendezzük meg 

„Aktív tábor”   
programunkat, a Dunaszigeti Erdei Iskolában 
(Érkezés: 14-én vasárnap délután 13–17 óráig, 

távozás 21-én vasárnap délelőtt) 
 

A Szigetköz a túrázók paradicsoma. A Dunaszigeti Erdei 
Iskola számos vízi- és kerékpártúra ideális bázisa. 

A ház erdei iskolaként működik, jól felszerelt melegítő 
konyhával, teljes edényfelszereléssel, kulturált vizes 

blokkal, sporteszközökkel rendelkezik. 
Az épületen belül tágas, 10 fős szobák vannak emeletes 

ágyakkal, körülötte árnyas sátorhelyek. A szabadban 
fogunk főzni: bográcsban, nyárson és főleg kemencében.  

A családok gépkocsikkal érkeznek, melynek tetején hozzák 
kerékpárjukat. Feltételezzük, hogy a jelentkezők tudnak és 

szeretnek kerékpározni, úszni, gyalogolni.  
Tervezünk fél- és egész napos kenutúrákat szakképzett 
vezetéssel. Kerékpártúrát, a Fertő tó környékére, vagy 

Pozsonyba. Ha rekkenő meleg lesz, akkor többet 
strandolunk, és a vízben leszünk aktívak. 

 (A közeli Lipóton élményfürdő van. Nem túl olcsó, de 
szuper.) 

Nem ragaszkodunk mereven az előzetes programokhoz, 
alkalmazkodunk az időjárás alakulásához. 

 
Táborhelyünk befogadóképessége a kenuk férőhelye miatt 
korlátozott. A jelentkezéseket, foglaló fizetési sorrendben 

igazolom vissza. 
 

Programok: 
Egy egész napos kerékpártúrát, valamint két félnapos, és 

három egész napos kenutúrát tervezek előzetesen.  
Lehetőség lesz könnyű és nehéz túrák között is 

választani!  
Rövidebb kerékpározásokra minden nap szükség lesz. 

Délutánonként az Erdei Iskola munkatársai igény szerint 
kézműves foglakozásokat tartanak, amelyhez előzetes 

jelentkezés szükséges.   
Kérjük az igényeket a jelentkezési lapon feltüntetni, 
rangsorolva, hogy mely kézműves foglalkozásokon 

szeretnének részt venni, mert azokat  
legalább 10 fő jelentkezése esetén tudjuk megszervezni. 

 
Jelentkezők részére részletes programot fogunk adni. 

 
Szállás: 

A táborban lehetőség van házban lakni (1900 Ft/éj/fő), 
- 1 db kétágyas szoba is van (2 300 Ft/éj/fő) 

            - vagy sátorhelyet foglalni (1700 Ft/éj/fő). 
(Az árakat 32 fő részvételére terveztem.) 

 
Étkezés:  

3 év alatt az étkezés ingyenes, 12 év alatt: 1 700 Ft/nap, 
felnőtt 1 900 Ft/nap.  

Ez az ár akkor lesz tartható, ha számíthatunk egy kis hozott 
és közcélra felajánlott hazaira: lekvár, méz, szörp stb. 

formájában 
Lehetőség lesz vegetáriánus menü igénylésére is.  
Ezt a jelentkezési lapon kérjük aláhúzással jelezni!  
 
 
 
 
 

 

Tábori szinten önellátóak leszünk. Ez azt jelenti, hogy a 
tábori keretből nagyban vásárolunk be, együtt étkezünk 

svédasztalos reggeli és vacsora formájában. 
Segítségünkre lesz egy szakács, aki vállalta térítés 

ellenében a főzést. (1 400 Ft/ fő) De a „naposi” teendők 
ellátására továbbra is szükség lesz. Ezt a már megszokott 
módon, előre beosztjuk, így mindig más és más család 

fogja ellátni. Ez nem jelenti azt, hogy más nem segíthet, de 
az adott család figyel az adott étkezés lebonyolítására 

(előkészítés, mosogatás). 
Minden reggelinél elkészítünk magunknak ebédre 

szendvicseket, és csak este eszünk meleg, háromfogásos 
vacsorát. Kivételek azért lehetnek. Pl. ha vízre rendelünk 

ebédet. 
 
 
 

A tábor helye, elérhetősége: 
 

Cím: Dunasziget/Sérfenyősziget, Sérfenyő u. 26/b 
 

Bp. felől érkezőknek az M1 autópálya javasolt, melyről 
Mosonmagyaróvár Ipartelep (159 km) leágazásnál kell 
lejönni, majd a bevezető úton az első lámpánál balra 

(Kossuth Lajos u.), azután végig a lámpáig. Ott a kórház 
előtt balra 200 m, majd Pozsony felé letérni jobbra. A 

Városháza előtt Halászi felé jobbra kanyarodni. Halászin a 
Dunakiliti táblát kell követni (balra a falu túlsó végén). 

Dunaszigetre (Cikolasziget) megérkezve az első utcán bal 
felé kell fordulni (Fő utca). Sérfenyőszigeten ismét 

Dunakiliti irányba haladva a falu végét jelző táblánál balra, 
kavicsos, keskeny utacskán behajtani és 80 m után 

megérkeztél a táborba. 
 

A tábor önköltséges. Szervezési díjat nem számolok fel, 
hiszen én is egy vagyok a résztvevők közül.  Utolsó nap 

elszámolok, és remélem, hogy inkább visszaadok, mintsem 
kérek még pénzt költségeinkre. 

Minden információ nyílt, és megtalálható a 
www.pisztrangkor.hu honlapon képek és hanganyagok 

kíséretében. 



 
Jelentkezési lap 

 
A befizető neve: 
Elérhetőségei: 
Tel.: 
E-mail: 
Cím: 
 
Családtagok egyenként: 
Név: 
 
 
 
 
Születési év/hó/nap: 
 
 
Szállás: ház/sátor 
 
 
(Ha szülői felügyelet nélkül jön 12 év alatti 
gyermek: a felnőtt neve, aki a gyereket felügyeli:) 
 
 
Fakultációk: 
Milyen foglalkozásokon kíván részt venni? 
(Kérjük, a szó elé írt számmal rangsorolni: 1 = 
leginkább …5 = legkevésbé, amelyiken nem 
szeretne részt venni, ahhoz ne írjon számot!)  
 
……… kenutúra ……….. kerékpártúra 
………. íjászat ………agyagozás ……..bőrözés 
……..   kenyérsütés  ………….madármegfigyelés 
…………..  cserkészkedés 
 
Költségek: 
Kérjük saját magad végezd el a kalkulációt és írd 
az Összesen fizetek  sorba  a végeredményt: 
 
 
 

 
Kenuzás díja:                                      7 000 Ft/fő/hét 
Szállásdíj házban (7*1900)                    13 300 Ft/fő 
Szállásdíj sátorban(7*17 00)                  11 900Ft/fő 
Étkezés/felnőtt        (7*1900+1 400)       14 700 Ft/fő 
Étkezés/gyerek       (7*1700+1 400)        13 300 Ft/fő 
 
Felnőtt alapdíj:     35 000 Ft házban 
Gyermek alapdíj: 33 600 Ft házban 
(12 év alatt, csak evezés programmal) 
Összesen : 
Szállásdíjra házban:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Ft 
 
Szállásdíjra sátorban: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ft 
 
Felnőtt étkezésre normál/vega_ _ _ _ _ _ _ _ _    Ft 
(aláhúzandó) 
Gyermek étkezésre normál/vega_ _ _ _ _ _ _ _ _Ft 
(aláhúzandó) 
Kenutúra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 000 _ Ft 
 
Mosonmagyaróvári Sporttelep                1 500 .-Ft   
   (Helyben döntünk, időjárás függő program.) 
 
 
 Fakultatív programok 
Kézműves foglalkozások ( 800ft) _ _ _ _ _ _ _ Ft 
 
Íjászat (500ft) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ft 
 
Kenyérsütés  (600ft)       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ft 
 
Madármegfigyelés ( 500ft)_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ft 
 
Cserkészkedés    ( 500ft)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ft 
 
Összesen fizetek:  
 
 
 

NYILATKOZAT 
Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem ennek a 
jelentkezési lapnak a visszaküldésével, valamint 
7 000 Ft/fő foglaló befizetésével érvényes. A foglaló 
csak akkor adható vissza, ha a várólistáról 
másvalaki betölti a helyet. 
 
      ___________________________________ 
                                  aláírás 
 
 
Az összeg befizethető átutalással, az alábbi 
számlaszámra AKTÍV TÁBOR megjegyzéssel  
Befizetési határidő: 2012. április 15. 
CIB Bank: 10700691-44911102-52200005 
Számlatulajdonos:  BTSSZ 
 

A jelentkezési lapokat  kérjük  
e-mailben megküldeni április 15-ig,  

 
cím:  keszte.zsuzsa@freemail.hu, 

illetve SMS-ben tájékoztatást adni az 
utalás időpontjáról: +36 30-272-2762 

Érdeklődni: Keszte Péter 
    telefon:   30- 531-8911 

****** 
Szükséges felszerelés:  
 Hálózsák (házban lakóknak is!), 

Kerékpár (szerszámkészlet , tartalék 
alkatrész, pumpa, sisak, „bogár” szemüveg, 
kesztyű, vizes flaska, lámpa),  
Esőkabát, 

 Napellenzős kalap, napszemüveg,  
 Érzékeny bőrűeknek napvédő krém, 
 Vízálló szandál (jobb a papucsnál) 

 
****** 

Jelentkezési határidő: Április 15. 
Túratársi üdvözlettel: 

Zsuzsa és Péter 


