
Ismertető a nyári táborunkról 

 

  Idei táborunkat a csodaszép Őrségben rendezzük. Három, egy hetes turnussal készülünk. 

- 1.        Június 26 (péntek)  -  Július 03 (péntek) 

- 2.        Július 19 (vasárnap)  -  Július 26 (vasárnap) 

- 3.        Augusztus 16 (vasárnap)  -  Augusztus 23 (vasárnap) 

A helyszín:  9933 Őrimagyarósd, Dózsa György út 63 Napfény Ifjúsági és Sport Tábor 

 

 

 

Az Őrségi Nemzeti Park területén, Őrimagyarósdon, nyugodt, csendes, erdő közeli helyen több mint 

13.000 m2-nyi területen lesz ez a szállás. A tábor a 2005-ös évben épült, nevét rendkívül jó fekvéséről 

kapta, mivel egy dombtetőn helyezkedik el és a szálláshelyre szinte reggeltől estig süt a nap. A tábor 

5 db egyenként 8 személyes (emeletes ágyas) szobából, férfi-női vizesblokkból, ebédlőből és 

konyhából áll. A táborhoz tartozó zöldövezetben fa játékok, focipálya, röplabdapálya, kosárpalánk, 

asztalitenisz, kialakított szalonnasütő hely, grillező és esőház is megtalálhatóak. 



 

 

Rendelkezésünkre áll még egy nagy konyha és szintén nagy közös étkező. Nagyon tiszta, 

kulturált, jó színvonalú szállás. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  Egy pár kilométerre tőlünk található a Vadása-tó, kiépített stranddal. 

 

 

   A falu és környezete nagyon békés, rendezett, tiszta sok látnivalóval. 

 



 

 

  Tervezett programunk fontos eleme a környék felfedezése, kirándulások, túrák, és a 

tájegység élővilágának megismerése. Ebben még újdonság a madárgyűrűzés, amit egy helyi 

biológus vezetésével a szállásunk udvarán tudunk megrendezni. Éjszakai és nappali lepkészés 

szintén nem maradhat el.  Szokásunkhoz híven térkép és tájékozódási ismeretek, 

tájékozódási feladatok, versenyek színesítik még a napi kalandjainkat. Nem maradhat el az 

íjászkodás, kötélpálya, kötéltechnikák gyakorlása. Mivel nagyon közel van a strand így ezt 

sem fogjuk kihagyni, itt vízi csatával és játékokkal fogjuk múlatni az időt. Idén is lesz 

bátorságpróba valamint főzőverseny. A tábor végén most is apró jutalmakkal fogjuk 

elismerni a táborban nyújtott kiemelkedő teljesítményeket, szorgalmakat. 

  A táborhelyen ismét lesz lehetőség sátorban, vagy akár jó idő esetén szabadban való 

alvásra. természetesen csak szülői jóváhagyás mellett. Akik már többször voltak velünk 

tudják, hogy mókában jókedvben sosincs hiány nálunk, idén is így lesz, ezt garantálhatom. 

  Mi táborvezetők mindenképpen azt szeretnénk, hogy remekül érezzétek magatokat velünk 

és a mókázás, jókedv mellett még megismerjétek ennek a helynek szépségét, varázsát. 

Szívesen várjuk programjavaslataitokat és ha megvalósítható akkor nem leszünk ellene. 

 



A tábor vezetőiről pár mondatban: 

Petrény András (Bandy)  

 

 

 

Évek óta táboroztatok gyerekeket, vezetek erdei iskolákat, osztálykirándulásokat. Évközben 

túrákat vezetek, felnőtteknek, gyerekeknek, egyéb szervezeteknek. Faragó szakkört és 

kondíció tartó sétákat vezetek a JMMK-nak. Ezekhez tartozó végzettségeim: 

Túravezető, játszóház vezető, faműves. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tamásovics Zoltán (Madárember) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táborokban, foglalkozásokon és túrákon a természet közeli szemlélet átadását tartom a 

legfontosabbnak, praktikus tudásanyaggal kiegészítve. 

Bútorműves, biológia-testnevelés szakos tanár. 



 

 

Fotyék Bianka (Bius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretem a gyerekekkel való foglalkozást, a nevetést. A jövőben emberekkel foglalkozó 

tudományt szeretnék tanulni. Fogyatékos gyermekekkel önkéntesként már dolgoztam, 

valamint ebben a táborban is a tavalyi évben. 

Gimnáziumi tanuló 

 



 

 

Dervadelin Eszter 

 

 

 

 

 

 

 

Jól kijövök a gyerekekkel, szeretek velük, értük dolgozni. A jövőben is tervezem közösségi 

programok szervezését. Önkéntes munkám, segítségre szoruló emberek támogatásához 

kapcsolódik. A Szilvásváradi táborban már volt alkalmam részt venni. 

Gimnáziumi tanuló 

 

 



Árak, jelentkezés, egyéb infók 

   A turnusok időpontjait, a szabad szállás időpontokhoz és a vonatindulásokhoz igazítottuk. 

Előre láthatólag délután fél kettőkor indul az a vonat mellyel átszállás nélkül utazhatunk. A 

két vasárnapi indulásnak ez az oka, illetve az, hogy ha ez hétköznap lenne, bizonyára sok 

szülőnek gondot okozna, munkaidőben a gyerkőcök, állomásra való kijuttatása. Az első 

turnus esetében a pénteki időpont, pedig a szálláshely foglaltsága miatt lett kitalálva, talán a 

péntek délután már kevesebb, az előbb leírt problémába ütközik.  

  A vonat út oda-vissza költsége kb. 7.000 Ft lesz. Zalalövőre érkezéskor a maradék negyed 

órás utat egy helyi kisvállalkozó buszával fogjuk megtenni. 

  A reménybeli nagyobb érdeklődés, és a tavalyi árak tartása végett három turnust tartunk, 

ezért a szállásdíj nem növekedett olyan mértékben, hogy a tábor díján  emelni kelljen. A 

tábor díjának kialakításakor hat egész és egy fél napot számoltunk, így jött ki a 39.000 Ft- os 

ár. Ez továbbra is tartalmazza a teljes ellátást, strand, vagy egyéb belépők árait, és az ott 

tartózkodás alatti közlekedés költségeit. Tehát, ha nincs a gyerkőcöknél zsebpénz, akkor is 

teljes értékű kikapcsolódásban lesz részük. A zsebpénz nem tiltott, eddig is ezután is 

megadjuk a lehetőséget a gyerekeknek ennek elköltésére.  

  Szokásunkhoz híven, most is mindennap lesz főtt étel minimum egyszer. A főétkezések 

közötti nasinak továbbra is inkább zöldségeket, helyben termett gyümölcsöket igyekszünk 

biztosítani. 

  A strandprogramunkat a táborhelyünk melletti Vadása-tó kiépített strandján tartjuk. Ez egy 

természetes tavacska, jól elkülönített biztonságos fürdőterülettel, ide nem kell úszástudás. 

Hasonló mint három éve a Bánki-tó strandja. 

  Jelentkezés esetén szeretnék kérni egy írásos megerősítést, valamint gyermekenként 

5.000Ft előleget ami beleszámít a tábor végleges díjába. Természetesen ez bármelyik 

turnusra felcserélhető, ha valamilyen változás történne. Az előleget egyeztetés után lehet 

készpénzben vagy átutalással fizetni az OTP 11773425-03411090-es számlaszámra. A 

közleménybe kérem feltüntetni a „nyári tábor” és a gyermek nevét. 

   További érdeklődés esetén is állok szíves rendelkezésre és köszönjük táborunk további 

ajánlását, az nagy segítség számunkra! 

  Elérhetőségeim: Petrény András 2040 Budaörs Lévai u 31 ll.em 20 

                                                           06 20 935-2669 

                                                        petreny@gmail.com 


