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ERDEI ISKOLA SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRAINK 2018. 

 

 

TISZTELT LEENDŐ TÁBOROZÓ! 

 

Köszönjük jelentkezését a Madas László Erdészeti Erdei Iskolába. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatónkat, mert minden, a 

jelentkezéstől a távozásig szükséges információt megtudhat e 

kiadványból. 

Külön felhívjuk a több éve visszajáró pedagógusok figyelmét, hogy 

a tájékoztató több, új, nagyon fontos információt tartalmaz, 

melynek ismerete nélkül a szervezésben fennakadások 

történhetnek! 

Amennyiben áttanulmányozás után merülnének fel újabb kérdések, 

szívesen adunk tájékoztatást az Erdei Művelődés Háza telefonján 

hétköznap 9-15 óra között. 

 

2018. ÉVI EGYSÉGÁRAINK 
Szállásdíj: 12 ágyas faházban 2.500.-Ft/fő/éj 

                      fűtési szezonban: 3.000.-Ft/fő/éj 

                   28 ágyas jurta faházban 2.100.-Ft/fő/éj 

Reggeli: 580.-Ft/adag 

Ebéd: 1.150.-Ft/adag 

Vacsora: 1020.-Ft/adag 

Programdíj: 500.-Ft/fő/1,5 órás program (1-2 éjszakás, 2-3 

napos kirándulás) vagy 1.000.-Ft/nap/programcsomag (3 

éjszaka, 4 naptól) 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
 

Szállás: igény szerint 1-4 éjszaka 

Étkezés: érkezés napján vacsora 

itt töltött napokon reggeli, ebéd, vacsora 

távozás napján reggeli, ebéd 



 

 

 

Programok:  

csomag rendelése esetén: első nap délutántól utolsó nap 

délelőttig 

egyedi rendelés esetén: megrendelés szerint 

 

Erdei iskola árak 2018 

  
Egység-
ár 

5 nap/ 
4 éj 12 
ágyas 

5 nap/ 
4 éj jurta 

4 nap/ 
3 éj 12 
ágyas 

4 nap/3 
éj jurta 

3 nap/ 
2 éj 12 
ágyas 

3 nap/ 
2 éj 
jurta 

Szállás 12 
ágyas 2500 10000   7500   5000   

Szállás jurta 2100   8400   6300   4200 

Reggeli  580 2320 2320 1740 1740 1160 1160 

Ebéd 1150 4600 4600 3450 3450 2300 2300 

Vacsora 1020 4080 4080 3060 3060 2040 2040 

Program-
csomag   5000 5000 4000 4000 2500 2500 

Összesen   26000 24400 19750 18550 13000 12200 



 

 

 Az alapszolgáltatásoktól, programcsomagtól igény szerint el 

lehet térni. Ez esetben az igényelt szolgáltatásokat részletesen a 

jelentkezési lap megfelelő rovatában kell feltüntetni. Így 

természetesen a részvételi díj összege is változik, amely a jelzett 

egységárak segítségével könnyen kiszámolható. 

 

 

☺ KEDVEZMÉNY! 

10 gyermek után 1 fő felnőtt kísérő ingyenesen vehet részt a 

táborozáson. 

 

Amennyiben a részvételi díjat tavaszi időpont esetén március 20-ig, 

őszi időpont esetén április 20-ig egy összegben befizetik, a 

programok díjából 10 % kedvezményt adunk.



 

 

JELENTKEZÉS 

 

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA 
A mellékelt jelentkezési lapot értelemszerűen kitöltve kérjük 

postacímünkre vagy e-mail címünkre visszaküldeni. 

 

 Külön kéréseket, kívánságokat a jelentkezési lap hátoldalán a 

megfelelő rovatban kérjük jelezni. 

Az elszállásolással kapcsolatos kéréseket a lehetőségeknek 

megfelelően tudjuk teljesíteni.  

 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐK 
Tavaszi erdei iskola: 2018. március 1. 

Őszi erdei iskola: 2018. április 1. 

Később jelentkezők: postafordultával 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS 
A beérkezett jelentkezéseket postafordultával visszaigazoljuk. 

Ekkor értesítjük a csoportot az elszállásolás helyéről, a befizetendő 

összegről, programokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS 

 

 

BEFIZETÉS MÓDJA 
A jelentkezési lapon feltüntetett létszámadatok és igényelt 

szolgáltatások alapján a visszaigazolással együtt küldjük ki az előre 

kitöltött befizetési csekket, átutalás esetén a bankszámlaszámot. 

 

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK 

 

Egy összegben történő befizetéskor 
Tavaszi erdei iskola: 2018. március 20. 

 

Őszi erdei iskola: 2018. április 20. 

 

Két részletben történő befizetéskor 
Tavaszi erdei iskola: A részvételi díj 30%-a 2018. március 20.  

A részvételi díj 70%-a 2018. április 20. 

 

Őszi erdei iskola: A részvételi díj 30%-a 2018. április 20. 

A részvételi díj 70%-a 2018. május 20. 

Később jelentkezőknek: az erdei iskola megkezdése előtt két héttel 

 

 Amennyiben a pénz a határidőre nem érkezik meg, 

jelentkezésüket kénytelenek vagyunk tárgytalannak tekinteni, és a 

táborozást más érdeklődőnek kiajánlani. 

Ha a visszamondás két részletben fizetés esetén a 30% előleg 

befizetése után történik, az előleget nem áll módunkban 

visszafizetni! 

 

 

 

 

 



 

 

SZÁMLÁZÁS MÓDJA 
A befizetett összegről a Pilisi Parkerdő Zrt. előlegszámlát küld, amely a 

beérkezett pénzről szóló visszaigazolás, elszámolásra nem használható fel. 

Elszámolásra alkalmas ÁFÁ-s számlát minden esetben, de csak a teljesítés után 

tudunk küldeni. A befizetett összeg igény szerint megbontható. 

 A vevő neve befizetés után nem változtatható meg, ezért a jelentkezési lap 

hátoldalán kérjük feltüntetni, kinek a nevére kérik a számlát. 
 

A BEFIZETETT ÖSSZEG VISSZATÉRÍTÉSE 
Orvosilag igazolt betegség esetén - az első napi étkezés díjának kivételével - a 

teljes befizetett összeget visszatérítjük, kizárólag postai úton. 

A végleges befizetési határidőt követően semmilyen, táborozással kapcsolatos 

módosítást (létszámcsökkenés, étkezés, táborozási napok száma) nem fogadunk 

el, erre vonatkozólag részvételi díjat nem fizetünk vissza. 

 Betegség esetén az orvosi igazolást érkezéskor kérjük leadni az Erdei 

Művelődés Házában, amennyiben ez nem lehetséges, a táborozás utolsó napjától 

számítva egy héten belül szíveskedjenek címünkre megküldeni. Kérjük a 

határidőt betartani, mert késedelmes beérkezés esetén nincs lehetőség 

visszatérítésre. 

 

KÉSZPÉNZFIZETÉS HELYSZÍNEN 
Létszámnövekedés esetén lehetőség van érkezéskor történő  befizetésre 

készpénzfizetési számla ellenében. Ekkor már a 10% programdíj-kedvezmény 

nem érvényes. A végleges befizetést követően történő létszámbővítés esetén a 

korrigálást kérjük írásban faxon vagy e-mailben elküldeni. A csak telefonon 

bejelentett létszámbővítés teljesítését nem garantáljuk. 

 Egyes szabadidős és esti programok (élő történelemóra és a ragadozómadár-

bemutató, esti vadles, csillagászat) részvételi díját minden esetben a program 

helyszínén kell befizetni! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZÁLLÁS 

 

 

Madas László Erdészeti Erdei Iskola 
 

Elhelyezés 

10 db 12 ágyas fürdőszobás faház (4 x 2 ágyas, 1 x 4 ágyas 

bútorozott szobák)  

1 db 28 ágyas jurta faház 

 

A szálláshelyek villanyvilágításúak. 

Az ágyakhoz szivacsbetétet, párnát, paplant, pokrócot biztosítunk. 

Ágyneműhuzatot (paplanhuzat, nagypárnahuzat, lepedő) vagy saját 

hálózsákot hozni kell. 

Tisztálkodási lehetőség, WC a 28 ágyas faház esetében a kinti 

hideg - melegvizes mosdós, zuhanyzós  teljesen fejújított, 

akadálymentesített vizesblokkokban van. A táborozás ideje alatt a 

faházak takarítását – beleértve az új faházak fürdőszobáit is! – a 

táborozók végzik. A rendeltetésszerű használatért a pedagógus 

felel. A takarítóeszközök minden házban hozzáférhetően 

rendelkezésre állnak, de a szükséges fertőtlenítő és 

tisztítószereket reggelenként a takarító néniktől átvehetők. 

Mivel a házak zárhatóak, a táborozás ideje alatt oda más be nem 

mehet, ezért kell a szükséges napi takarítást a táborozóknak 

elvégezni. A külső vizesblokkok takarítását és fertőtlenítését a 

takarító nénik minden reggel elvégzik. A nap további részében a 

rendért és tisztaságért a táborozók felelnek. 

 A csoport elhelyezésével kapcsolatos kívánságokat a 

lehetőségekhez mérten tudjuk csak teljesíteni. A végleges 

elhelyezésről a visszaigazoláskor értesítjük a csoportot. 

 

Táborunk rendjét minden táborozó köteles betartani. 

Kiemelten kérjük, hogy a 22 óra és 6 óra közötti csendrendeletet - a 

táborozók pihenése érdekében - mindenképpen tartsák be. 

 



A táborozó gyermekek által tudatosan okozott kárért a felelősséget 

és annak anyagi következményeit a kísérő pedagógus, egyéni 

táborozó esetén a szülő köteles vállalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉTKEZÉS 

 

 

Mogyoróhegy Étterem 
 

Étkezési időpontok 

 

 1. turnus 2. turnus 

Reggeli 7.45 8.15 

Ebéd 12.15 13.00 

Vacsora 17.45 18.15 

 

A csoportlétszám lejelentésének módja: 

Az indulás napján a már ténylegesen kialakult csoportlétszámot a 

pedagógus lejelentheti az EMH 26/398-227-es telefonszámon. 

Amennyiben az alapszolgáltatástól eltérően ebéddel kezd a csoport, 

a lejelentést 8.30-ig, ha vacsorával kezdenek, 12.00-ig kell a 

létszámot lejelenteni. Az étterem kizárólag az így lejelentett 

létszámnak megfelelően biztosítja az adagok mennyiségét. Az így 

lejelentett létszám módosítására ezen a napon már nincs mód. 

Ellenkező esetben a létszámlejelentést érkezéskor az EMH-ban a 

pedagógus személyesen köteles megtenni, de ekkor a 

létszámváltozást már nem tudják figyelembe venni.   

 A táborozás időtartama alatt bekövetkező létszámváltozást az 

étteremben is haladéktalanul jelenteni kell, és a táborozás végén a 

számlázás megkönnyítése érdekében az EMH-ban egyeztetni kell. 

Betegség vagy egyéb indokból történő távozás esetén a 

létszámcsökkenést az étterem csak a következő nappal tudja 

figyelembe venni. 

Kérjük az étterem rendjét maradéktalanul betartani. 

A csoportok a teljes táborozás során mindig ugyanazon a helyen 

ülnek. 

Minden csoport az étkezések előtt a terítéshez ügyeleteseket küld 

az étterembe, ezek kijelölése a csoport feladata. 

 



Az egész napos gyalogtúra napján hideg ebédcsomagot biztosítunk. 

Ez irányú igényeket a jelentkezési lapon kell feltüntetni. 

 

 Az étkezéssel kapcsolatos külön kívánságokat (vegetáriánus, 

diétás étkezés stb.) a jelentkezési lap hátoldalán kérjük feltüntetni. 

Célszerű a 26/398-237-es telefonszámon az étteremmel közvetlenül 

leegyeztetni. 

Büfé a tábor környékén két helyen, a Mogyoróhegy Étteremben és a 

Jurta Campingben működik. 

Táborozók a kemping területén csak a büfét látogathatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERDEI ISKOLA PROGRAMOK 

Erdei Művelődés Háza 
Szakvezetővel biztosított programok 

Időtartam: 1,5 óra 
Barangolás a vadvirágos réten - természetismereti szakvezetés 

Fűben-fában orvosság - gyógynövényismeret - teakóstolás 

Mese rejlik minden kőben - geológiai foglalkozás 

Békakoncert - vízbiológiai terepgyakorlat 

A parányok titokzatos világa - mikroszkópozás 

Tollas barátaink - madárgyűrűzési bemutató 

Készítsünk lakást madarainknak! - madárodú-készítés 

Ki lakik az odúban? - odúlakó madaraink 

Villanások a természetből - diavetítés 

Hogyan lesz a makkból bútor? - erdészeti szakvezetés 

Pincétől a padlásig - az erdő élővilága 

Hány lábú a százlábú? - az avar élővilága 

Ízeltláb vagy ízlelt láb? - a rét rovarvilága 

Ki a szarvas kicsinye? - vadismeret 

Eleink fegyvere - íjászat 

Eső előtt köpönyeg - meteorológiai foglalkozás  

Festőnövények – alkotás természetes növényi festékekkel 

Erdei ki mit tud - természetismereti vetélkedő 

Kincskeresés az erdőben - kézműves foglalkozás (időtartam: 1,5 vagy 3 óra) 

Rómaiaktól a török időkig - történelmi szakvezetés (időtartam: 3 óra) 

 

ÚJDONSÁG! 

Kerékpártúra választható útvonallal, max. 25 fős csoportnak! 

Kényelmes biciklis útvonalak, különböző méretű kerékpárok, 

védőfelszerelés, túravezető! (Időtartam: 3 óra)  

11 éven felülieknek! 

A szakvezetőink által vezetett programok a madárgyűrűzési 

bemutató kivételével minden esetben az EMH előtti gyülekezőhelyről 

indulnak.  

 

 

 

  



 

Önállóan, vezetőfüzet, feladatlapok segítségével 

megvalósítható programok 
Időtartam: 1,5 óra 
Mogyoróhegyi Természetismereti Tanösvény bejárása 

Nagyvillámi Erdészeti Tanösvény bejárása 

Kisvillámi Vadvirágos Tanösvény bejárása 

Zanót, a zöld lovag - tájékozódási túra kincskereséssel 

Kuka-túra - környezetvédelmi terepgyakorlat 

Az elveszett fészek nyomában – természetvédelmi oknyomozó játék 

 

 

 

Könyveink 
Az elveszett fészek címmel megjelent az EMH első , Gyűrűkaland hollóháton  a 

második, Egy kisholló nagy csatája a kökönyök földjén a harmadik erdei 

képeskönyve, mely a mesebeli holló segítségével mutatja be a Mogyoró-hegy, a 

Nagy-Villám és a Kis-Villám  lakóit. A könyvek az EMH-ban 1.800.-, illetve  

2.700.-Ft-ért megvásárolhatók!   

 

Új könyvek! 
2009-ben a KMOP fejlesztési program keretében új könyveket jelentettünk 

meg. 

A Hollós könyvsorozat két új kötettel bővült: 

A fénytündér és a hollólányok a Fekete-hegyre kalauzolja olvasóit. 

A kísértet a csoda-rejtő völgyben pedig a varázslatos Áprily-völgy titkait 

mutatja be. 

Új mesesorozat indult Manómesék a nagy Villámhegyről címmel. 

Már most nagy sikernek örvend első foglalkoztatókönyvünk, az Erdei kincses 

kalendárium. 

A növényhatározásban jártasak és járatlanok pedig nagy haszonnal forgathatják 

gyönyörű kivitelű határozólap-gyűjteményünket, mely Minek nevezzelek? – 

Erdő-mező nagy határozókönyve címmel jelent meg.  

Az új kötetekből lehet választani, minden osztály a programcsomaghoz 

igényelhet egy könyvet. 
 

 

 



FELKÉSZÜLÉS AZ ERDEI ISKOLÁRA 

 

 

Táborozáshoz ajánlott felszerelések 
 

Ruházat: 

hosszúnadrág, sort, póló, fürdőruha, alsónemű, zokni, pulóver. 

Túrázáshoz zárt cipő, gumicsizma, esőkabát, nyári sapka. Alváshoz 

meleg pizsama vagy melegítő. 

 

Tisztálkodáshoz: 

törülköző, szappan, fogkefe, fogkrém, fésű, WC papír. 

 

Ha van saját hálózsákod, hozd magaddal. Ha nincs, 1 db lepedőt, 1 db 

nagypárnahuzatot és 1 db paplanhuzatot csomagolj be! 

 

Egyéb, de fontos dolgok: 

Személyi adatok zárt tokban, TB kártya. 

Ha gyógyszert kell szedned, gyógyszeredet és az orvosi utasítást 

hozd magaddal! 

Jegyzetfüzet, ceruza, toll. 

Elemlámpa, szúnyogriasztó krém vagy spray, naptej. 

 

 A táborozáshoz nem szükséges orvosi igazolás, a gyermek 

szülői döntés alapján jöhet táborozni! 

 

A jelentkezési tájékoztatót és a Madas László Erdészeti Erdei 

Iskola rendjét kérjük figyelmesen átolvasni és a gyermekekkel 

ismertetni. 

A tábor és az Erdei Művelődés Háza előzetes bejelentkezéssel előre 

megtekinthető. 

 

 

 

 

 



UTAZÁS AZ ERDEI ISKOLÁBA 

 

 
Autóbusszal (májustól szeptemberig) 

Szentendréről a Visegrád-Kisvillámi járattal a Jurta-tábor 

megállóhelyig. (Csak hétvégén és ünnepnapon közlekedik!) 

Vonattal 

Budapest Nyugati pályaudvar - Vác - Szob vonalon Nagymaros-

Visegrád megállóhelyig, Nagymarosról Visegrádra révvel, innen a 

Visegrád-Kisvillám előzetesen megrendelt VOLÁN busszal a Jurta-

táborig. 

Kislétszámú csoportok részére célszerű a visegrádi Citybuszt 

igénybe venni. 

 

Visegrádról gyalogosan 

A Salamon-tornyon keresztül gyalogolva érhető el a panoráma út, 

melyen a Nagy-Villám irányában kb. 20 perc alatt közelíthető meg a 

tábor. 

 

Autóval és különbusszal 

A 11-es főútról Visegrád-Szentgyörgypuszta elhagyásával a Park 

Üdülőnél bekanyarodva a panoráma úton, vagy Visegrádról a Fellegvár 

felől közelíthető meg. 

Autóbuszok csak az utóbbi útvonalat vehetik igénybe. 

KÉRJÜK, KÖVESSÉK A 11-ES FŐÚTTÓL A „MADAS LÁSZLÓ 

ERDEI ISKOLA” TÁBLÁINKAT! 

 

Külön felhívjuk az autóval és különbusszal érkezők figyelmét, hogy 

járművel a Jurta Kemping bejáratánál kialakított parkolóig jöhetnek. 

Az Erdei Művelődés Háza és a Madas László Erdészeti Erdei Iskola 

innen csak gyalogosan közelíthető meg (kb. 50 m). 

 

 



ÉRKEZÉS - A TÁBOR ELFOGLALÁSA 

 

 

A szálláshelyet az érkezés napján 13 órától lehet elfoglalni, ezt 

az ideutazás szervezésekor kérjük figyelembe venni. 

 

 A korábban érkező csoportok csomagjainak elhelyezésére a 

tábor területén a Tökházban van lehetőség, de őrzésére részünkről 

továbbra sincs lehetőség! A csomagok elhelyezése után a 

szálláshelyek elfoglalásáig a tábor területét el kell hagyni! A tábor 

területén belül még a vizesblokkok használatára sincs ekkor 

lehetőség. 

 

Amennyiben érkezésük 14 óra után várható, ezt minden esetben 

jelezzék a jelentkezési lapon! Ez esetben a csoport elhelyezése csak 

15.30 után lehetséges. A vacsora időpontja azonban nem 

módosítható, ehhez alkalmazkodni kell. 

 

Az érkező csoport vezetője az EMH-ban történő bejelentkezés és 

létszámbejelentés után a szálláshelyet leltár szerint az EMH 

munkatársától veszi át. Az átvétel megtörténte előtt táborozó a 

tábor területén semmilyen okból nem tartózkodhat.  

Tábornyitót az érkezés napján 13.45 órakor az Erdei Művelődés 

Háza előtti gyülekezőhelyen tartunk. 

Amennyiben induláskor a létszám lejelentését telefonon nem tette 

meg, megérkezést követően maradéktalanul meg kell tennie! Az 

esetleges létszámváltozással (csökkenés) történő korrigálás az 

étkezés esetében csak a következő naptól lehetséges. 

 

 

 

 

 

 



TÁVOZÁS - A TÁBOR ELHAGYÁSA 

 

 

A távozás napján a táborozók a szálláshelyet 10 óráig kötelesek 

elhagyni. A szálláshelyet, valamint a tábort és annak épületeit 

(vizesblokkok) az átvétel állapotában, azaz tisztán és 

szemétmentesen, leltár szerint kötelesek átadni az EMH 

munkatársának. 

 

 A távozó csoport csomagjainak elhelyezését    

13 óráig biztosítjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTI PROGRAMLEHETŐSÉGEK 

 

 

Szakvezetővel biztosított programok, melyek 

részvételi díját a programcsomag ára  

NEM tartalmazza 
 

Amikor a vadkan ébred - esti vadles 

Időtartam: 3 óra 

Részvételi díj: 600.-Ft/fő 

 

Kirándulás a tejúton - csillagászati előadás és távcsöves 

bemutató 

Időtartam: 3 óra 

Részvételi díj: 600.-Ft/fő 

 

 

  Az esti programigénylést a jelentkezési lap hátoldalán kérjük 

feltüntetni! 

 

Önállóan megvalósítható programok  
(eszközöket, anyagot, teremhasználatot térítésmentesen 

biztosítunk) 

 

Esti mesefilmvetítés  

az Erdei Művelődés Házában („klasszikus” tekerős diavetítővel) 

Tábortűz, szalonnasütés  

a táborban (tűzifát, nyársat biztosítunk) 

 



 

SZABADIDŐS PROGRAMLEHETŐSÉGEK 

 

A tábor vonzáskörzetében igénybe vehető 

programok 
 

Barangolás a középkorban a csatától a vadászatig 
 

Élő történelemóra a Salamon-toronyban 

Visegrád története és jelmezes fegyverbemutató a visegrádi Szent 

György Lovagrend lovagjainak előadásában 

Időtartam: 1 óra 

Részvételi díj: 50 főig 5.000.-Ft/csoport, 51-100 főig 10.000.-

Ft/csoport (Helyszínen fizetendő!) 

Megközelítés: egyénileg  

 

Ragadozómadár-bemutató 

Egy elfelejtett vadászati mód felelevenítése. Visszaröppenünk a 

középkorba, és részesei lehetünk azon élményeknek, amelyben már 

Árpád vezér, IV. Béla, Nagy Lajos, Mátyás király is gyönyörűségét 

lelte. 

A program esti programként vehető igénybe.  

Helyszín: a tábor előtti rét 

Időtartam: 1 óra 

Részvételi díj: 6.000.-Ft/csoport 15 főig. 16–40főig 500.-Ft/fő. 

(Helyszínen fizetendő!) 

Túraajánlat 
 

Kirándulás a Nagy-Villám kilátóba 

Visegrád legmagasabban fekvő kilátójából gyönyörködhetünk a Duna 

kanyarulatában, a Börzsöny, a Visegrádi-hegység erdőborította 

csúcsaiban, és tiszta időben a szerencsések még a Kékes-tetőt is 

megcsodálhatják. 

Belépődíj: 150.-Ft/fő 

Megközelítés: egyénileg a kék  turistaúton. 

 



 

Sport-, játéklehetőségek a táborban és környékén 
 

 

Nyári bobpálya a Nagy-Villámon 

700 méter hosszú pálya. Nyitva tartás: minden nap 10-17 óráig. 

További információ: http://visegrad.bobozas.hu/ 

 

Nagyvilllám Kalandpark 

Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10-18 óráig. 

További információ: http://www.visegrad.hu/nagyvillam-kalandpark 

 

Játszótér 

A közeli Mogyoró-hegyen két, fából készült játékokból kialakított 

játszótér várja a gyerekeket. A játszóterek szabadon látogathatók. 

 

Sportlehetőségek 

-kosárlabda 

-ping-pong 

-tollaslabda, habtenisz 

-foci, egyéb labdajátékok 

Az eszközök az EMH-ban térítésmentesen igényelhetők. 

 

MI LESZ, HA ESIK? 

 

 

 

Hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy csak a felkészületlen 

csoportok pihenését, kikapcsolódását keseríti meg a csapadékos 

időjárás. Az eső, mint környezeti tényező, „tartozéka” az erdei 

táborozásnak. De hogy áldás, és ne átok legyen, fel kell készülni rá.  

A vízhatlan, kapucnis esőkabát, gumicsizma, váltás cipő, meleg 

ruházat mindenképpen kerüljön be a csomagba! Célszerű a táskák, 

hátizsákok védelmére egy nagyobb méretű műanyag zsákot is hozni. 

 



A terepi programokat megfelelő felszereléssel enyhébb esőben is 

megtartjuk, vagy benti foglalkozássá alakítjuk.  

 



KÖRNYEZETVÉDELMI OLDAL 

 

 
ÚJDONSÁG!  

Palackprést helyeztünk ki a tábor területén! Kérünk benneteket, hogy a 

feleslegessé vált műanyag palackokat préseljétek össze, és a mellette lévő 

kukába dobjátok! 

Új komposztáló létesült az Erdei Művelődés Háza mellett! 

Ezentúl minden szerves hulladékot a komposztálónkba kérünk elhelyezni! 

 

Valljuk be őszintén: aki már járt táborunkban, gyakran tapasztalhatta, hogy a 

tábor sem mentes az eldobált szeméttől. Már tavaly megkértük régi és leendő 

táborozóinkat, hogy változtassunk ezen az áldatlan állapoton együtt!  

Ennek eredményeképp 2004-ben táborunk tisztasága jelentősen javult. Hogy 

továbbra is ilyen, a tábor szellemiségét tökéletesen tükröző, tiszta 

környezetben lakhassatok itt nálunk, a továbbiakban is odafigyeléseteket és 

aktív részvételeteket kérjük. 

Csakis aktív részvételetekkel valósulhat meg a tábor környezetvédelmi 

szempontú fejlesztése: 2004-től szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével, 

komposztáló létesítésével, a „Kuka-túra” terepgyakorlat beindításával az 

eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektettünk a környezetbarát életmód 

elsajátíttatására. 

Az igazi környezettudatos táborozó azonban nem az, aki a legtöbb szemetet 

gyűjti össze, hanem aki a legkevesebb szemetet termeli, azaz: 

 nem chipsszel, jégkrémmel lakik jól 

 a sétapalackot csak egyszer veszi meg, és utána kulacsnak használja, hiszen a 

Boglárka-forrás vize és a mogyoróhegyi tea nemcsak finom, de egészséges is 

 nem vásárol kisdobozos üdítőt 

ugyanis e termékek csomagolóanyaga jelenti a legnagyobb veszélyt bolygónkra! 

 

További „zöld” kéréseink: 

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy felhívásunk ellenére még mindig 

rengeteg ételmaradék gyűlik össze az érkezést követő napon az otthonról 

hozott, 90%-ban érintetlenül hagyott szendvicsekből. Kérjük a szülőket, hogy 

csakis a gyerekek „kapacitásának” megfelelő mennyiségű élelmet csomagoljanak 

indulás előtt! 

Az erdei iskolára való felkészülés része kell, hogy legyen az egészséges 

életmódra nevelés. Erre programjainkon egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. 

Mivel az erdei iskolában a környezeti nevelés nemcsak a foglalkozásokon kell, 

hogy megvalósuljon, hanem át kell hatnia az egész szellemiséget, kérjük, 

     



figyeljenek arra, hogy legalább az erdei iskola folyamán a „műkaják” 

fogyasztását (chips, jégkrém, egyéb rágcsálnivaló, színezett üdítő italok stb.) a 

minimálisra csökkentsék!  

A hulladék szelektálása kisgyerekek számára nem könnyű. Ezért kérjük a 

pedagógusokat, hogy a felkészülési időszakban erre a témára is szánjanak időt, 

és itt az erdei iskolában is működjenek együtt a gyerekekkel! 



     KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

 

A táborozás során felmerülő kérdéseikkel, kéréseikkel, gondjaikkal, 

problémáikkal a következők szerint keressék fel a tábor személyzetét: 

 

13.00 - 14.00 

Programok, szervezés  

Békefi Andrásné (Györgyi) 

Adminisztráció 

Kelemen Csilla 

7.15 - 14.30 

Apróbb műszaki hibák, tűzifa 

Tisza Zoltán 

Komolyabb műszaki gondok, károkozás 

Kozsa Csaba 

Ágynemű, WC papír, takarítószerek 

Szendi Évi 

 

18.00 - 6.00 

Kozsa Csaba gondnok 

20-3997002 

   

Orvosi ügyelet,ellátás 

Tahitótfalu, Ifjúság út 11. 

06-26-387-030 

Hétköznap: 17.00 - 7.00 

Hétvégén: egész nap 

vagy 

Visegrádi házi- és gyermekorvos 

Dr. Balogh Mónika 

06-20-235-1606  

06-26-397-474 

Ha orvoshoz szállításhoz autó szükséges: 

Magassy Erik 06-20-9846-041 műszaki vezetőnket vagy 

Némedy Zoltán 06-20-9846-040 erdészetvezetőt hívjátok. 

Egyéb információ: Békefi Andrásné 06-20-9846-044 

 

       



 

 

 

 

 

Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet 

2025 Visegrád, Mátyás király út 4. 

Madas László Erdészeti Erdei Iskola 

Tel./fax: 06-26-398-227 

A MADAS LÁSZLÓ ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA 

RENDJE 
 

1. Érkezés - távozás 
1.1. A tábor elfoglalása az érkezés napján 13.00 - 16.00 óráig lehetséges. 

1.2.Az érkező csoportok a szálláshelyet az EMH munkatársától veszik át. 

Bejelentkezés az EMH-ban. Az érkezés és a szálláshely átvétele közötti időben 

a csoport  a táborkapu előtt várakozik. 

1.3. A csoportok vezetői a szállás elfoglalásakor átveszik a tábort. Minden 

csoport a szálláshelyet jó, használatra alkalmas állapotban veszi át. Amennyiben 

bármi hiányosságot vagy rongálódást tapasztal, köteles azt azonnal a tábor 

személyzetének jelenteni. 

1.4. Tábornyitó az érkezés napján 13.45 órakor  az Erdei Művelődés Háza 

előtti gyülekezőhelyen, eső esetén az EMH-ban. 

1.5. A távozás napján a táborozók a szálláshelyet 10.00 óráig kötelesek 

elhagyni. A szálláshelyet, valamint a tábort és annak épületeit (vizesblokkok) az 

átvétel állapotában, azaz tisztán és szemétmentesen kötelesek átadni. 

 

2. A tábor jellege 
2.1. A Madas László Erdészeti Erdei Iskola a Visegrádi-hegységben, a 

Visegrádi Kirándulóközpontban található, teljes egészében a Duna-Ipoly Nemzeti 

Parkhoz tartozik! A terület gazdája és a tábor üzemeltetője a Pilisi Parkerdő Rt. 

Visegrádi Erdészet. 

2.2. A kirándulóközpont területén a járműközlekedés kizárólag a kiépített 

utakon, a gyalogos közlekedés a kijelölt turistautakon, illetve a kaszált réteken 

történhet. A növények, virágok leszedése, a madarak, rovarok és egyéb állatok 

elfogása csak a szakvezetők iránymutatása szerint lehetséges, egyébként még a 

zavarásuk is szigorúan tilos! Tilos a terület egészén a szemetelés, az csak a 

kihelyezett tárolókba történhet. 



3. Napirend 
3.1. A tábor területét 22.00 óra és reggel 6.00 óra között egyénileg 

elhagyni tilos. 

3.2. Napirend:  

 

Ébresztő egyénileg  

reggel 6.00 után 

 

Reggeli 1. turnus  7.45 2.turnus  8.15 

Szakmai program 9.00-10.30 10.30-12.00 

Ebéd 1. turnus 12.15 2. turnus 13.00 

Szakmai program 14.00-15.30 15.30-17.00 

Vacsora 1. turnus 17.45 2. turnus 18.15 

Takarodó 22.00  

 

3.3. Takarodó után a szálláshelyeken és a vizesblokkban a villanyokat le 

kell kapcsolni, mindenfajta hangos tevékenység tilos. 3.4. 18.00 és 6.00 között 

felmerülő technikai problémákkal a gondnokhoz kell fordulni. 

 

4. Programok 
4.1. Az érkezés napján a csoportkísérők megkapják a részletes programot. 

A programok sorrendjének a résztvevők részéről történő megváltoztatása nem 

lehetséges. A programtól való eltérés indokolt esetben Moór Györgyivel történő 

előzetes egyeztetés alapján történhet. 

4.2. A szakvezetővel vezetett programok minden esetben -kivéve 

madárgyűrűzés- az EMH előtti gyülekezőhelyről indulnak a részletes 

programrendben feltüntetett időpontokban. Kérjük ezen időpontok pontos 

betartását. A madárgyűrűzés helyszínét a csoport egyénileg közelíti meg. 

 

5. Táborhasználat 
5.1. Mindenki fokozottan ügyeljen a holmijára, nagyobb értéket senki ne 

hagyjon őrizetlenül a szálláshelyen, ezekért felelősséget nem vállalunk. 

5.2. Más szálláshelyére belépni, más holmijához hozzányúlni szigorúan 

tilos. 

5.3. A szálláshelyeken folyamatosan rendet kell tartani.  

5.4. Tilos a tábor faházaira, épületeire, valamint a tábor más 

berendezéseire való mindenfajta rajzolás, vésés, firkálás. 

5.5. A tábor épületeinek, faházainak, valamint azok berendezéseinek nem 

rendeltetésszerű használatából keletkezett károkért, hiányokért a károkozó 

anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a károkozó személye nem állapítható 

meg, a kárt a táborlakók közösen kötelesek megtéríteni. 



5.6. A tábor területén a nyílt láng használata szigorúan tilos, felnőttek 

dohányzása a szálláshelyeken is. Tűzrakás csak felnőtt kísérő felügyeletével a 

kijelölt tűzrakóhelyeken lehetséges. Tűzifának csak a személyzet által 

előkészített fát lehet felhasználni, igény esetén nyársat biztosítunk. 

5.7. A tábor területére belépni csak a kiépített kapukon szabad. A 

kerítésen átmászni, a kerítést megbontani szigorúan tilos. 

5.8. A táborozóknak a szomszédos kemping területét igénybe venni, azok 

berendezéseit használni tilos. 

5.9. A jurta faházban táborozók  a gondnoki épület mögötti vizesblokkot 

használhatják. 

5.10. A táborban a melegvíz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. 

Kérjük a zuhanyozás során a lehető legnagyobb takarékosságot. 

5.11. A lábbelik tisztítása a vizesblokkokban szigorúan tilos, erre az azok 

előtt kialakított cipőmosók szolgálnak. 

5.12. A táborozás során a különböző önvédelmi eszközök (fegyvernek 

minősülő kések, gázspray stb.) tartása és használata szigorúan tilos, azokat a 

táborozás idejére le kell adni. 

5.13. Szemetet a tábor területén kihelyezett szeméttartókba kell dobni. 

Az ételmaradék nem szemét, azt zacskóban összegyűjtve az EMH-ba kérjük 

lehozni. 

5.14. A táborozók számára szeszes ital fogyasztása szigorúan tilos és a 

táborozásból való azonnali kizárást vonja maga után. 

5.15. Az EMH-ban a telefonálás nem megengedett, és külső hívás esetén 

sem tudjuk a táborozókat a telefonhoz hívni, a csoportvezetőnek tudunk 

üzenetet átadni. Rendkívüli vagy sürgős esetben a csoportkísérőnek van 

lehetősége telefonhasználatra. A mobiltelefonokat a foglalkozások ideje alatt 

kérjük kikapcsolni. 

5.16. A tábor területén orvosi ügyelet nincs, betegség vagy baleset esetén 

az EMH-ban elsősegélynyújtó láda van. Orvosi ellátásra a környező falvakban, 

városokban van lehetőség. Segélyhívás az EMH-ban és a gondnoknál lévő 

telefonokon lehetséges. 



6. Az Erdei Művelődés Háza (EMH) 
6.1. Az EMH tetejére, oldalára felmászni szigorúan tilos. 

6.2. Az EMH a tábor központi épülete, a belső foglalkozások helyszíne, a 

szakvezetők tartózkodási helye. Az EMH-ban a táborozók csak a szervezett 

programok során tartózkodhatnak. Lehetőség van a szervezett programokon 

kívüli használatra is, ezt azonban előzetesen egyeztetni kell a 

programvezetőkkel.  

6.3. A berendezéseket, szakmai felszereléseket csak rendeltetésszerűen 

szabad használni. Használat után mindent megtisztítva a helyére kell tenni. 

6.4. Képeslap, térkép, egyéb kiadvány, bélyeg vásárlására az EMH-ban 12-

14 óra között van lehetőség. A postázandó leveleket, képeslapokat ugyancsak 

ebben az időpontban kérjük leadni. Az érkező küldeményeket az EMH-ban lehet 

átvenni 

6.5. Az EMH-ban díjmentesen kölcsönözhetők sportszerek (labdák, 

habtenisz, tollaslabda, pingpong készlet stb.) 

6.6. Az EMH könyvtára olvasóteremként működik, programon kívüli 

időszakban használható, de könyvet kivinni nem szabad. 

 

7. Mogyoróhegy Étterem 
7.1. Az étteremben a táborozók kizárólag az étkezések ideje alatt 

tartózkodhatnak. Minden táborozó köteles a táborozás ideje alatt az étterem 

rendjét maradéktalanul betartani. 

7.2. A csoportok a teljes táborozás ideje alatt mindig ugyanazon a helyen 

ülnek. 

7.3. Minden csoport az étkezések előtt a terítéshez ügyeleteseket küld az 

étterembe, ezek kijelölése a csoport feladata. 

7.4. Az étkezés befejeztével az edényeket és evőeszközöket a kijelölt 

helyre kell tenni, a szemetet és az ételmaradékot elkülöníteni, mert az nem 

szemét, hanem biohulladék. 

7.5. Az étkezde kerthelyisége a vendégek fogadására szolgál, annak 

berendezéseit a táborozók nem használhatják. 

 

8. Tökház 
 8.1. A tábor területén lévő közösségi helyiség, a Tökház két, 

egybenyitható termét kérésre iskolás és óvodás csoportok részére 

térítésmentesen biztosítjuk. 

 8.2. A Tökház helyiségeit kérjük tisztán átadni a használat után! 

 8.3. A Tökházban a két előadóterem és a mosdók állnak a táborozók 

rendelkezésére. A raktárhelyiségekbe belépni tilos! 

Némedy Zoltán erdészetvezető 



 


