
Tisztelt Szülők! 

Megjegyzés: A maximális létszám betelt, már csak várólistára fogadunk jelentkezést! A várólistáról esetleges lemondás 

esetén lehet bekerülni a csoportba! 

Iskolánk az idei tanévben csatlakozik az 5-8. évfolyamosok számára meghirdetett, újjászervezett nyári erdei vándortábor 

mozgalomhoz, az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében. Iskolánkból 4 pedagógus (Bodorics Andrea, Fekete Éva, 

Jéri Szilvia és Kovács Pál) vállalták a szükséges felkészítő pedagógus képzést, illetve azt, hogy iskolánk felső tagozatos 

tanulói számára 2018 nyarán vándortábort szerveznek. Megtörtént a vándortábor számára a helyszín és az időpont 

foglalása, ezek szerint: 

Vándortábor lefoglalt helyszíne: Bakony 

Vándortábor lefoglalt időpontja: 2018. július 27-augusztus 2-ig (péntek-csütörtök) 

Vándortábor útvonala 3 táborhellyel: Bakonybél – Huszárokelőpuszta – Hubertlaki-turistaház – Bakonybél 

Részvételi díj: 21.000 Ft/fő/hét + utazási költség (Az utazási költségekre és esetleges egyéb közös költségre lehetőség 

szerint alapítványi támogatást próbálunk szerezni.) 

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a részvételi díj? 

 Szállás 6 éjszakára kiépített sátortáborban vagy gyermek- és ifjúsági táborban (sátor fekhellyel, közösségi és 

étkező helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC); 

 A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján reggeliig napi háromszori étkezés, amiből egy meleg étkezés; 

o Kulacs a vízvételhez, így csökken a felhasznált PET-palackok száma; 

o Napi hideg élelemhez az egész út alatt használható elemózsiás zsák; 

 Egészségügyi ügyelet; 

 Információs anyag a túraútvonalról és a programokról; 

 Garantált (a résztvevők számára ingyenes) szabadidős programok; 

 Igény szerint csomagok szállítása a táborhelyek között 

A jelentkezést megerősítendő 5.000 Ft/fő előleg befizetését kérjük. (Megjegyzés: a várólistára jelentkezőktől egyelőre 

nem kérünk előleget!) 

Az előleg befizetése az iskolatitkároknál (de. Zsuzsa néni, du. Ibolya néni) történhet naponta 7.30-16.15 óra között. Az 

előleg befizetésének határideje: 2018. január 24. (szerda). Kérjük, hogy gyermeke jelentkezését az alábbi jelentkezési 

lapon tegye meg, és sürgősen juttassa azt vissza a tábort szervezők közül Kovács Pál igazgató-helyettesnek vagy Dobos 

Zsuzsa iskolatitkárnak. Mivel a táborozási létszám korlátozott, ezért szükség esetén a jelentkezések beérkezési sorrendje 

számíthat… 

A jelentkezők szülei számára 2018. február-márciusban szülői értekezletet tartunk majd. 

Csatoltuk a Bakony erdei vándortábor túrakiírását, kérjük, olvassa el azt is! 

__________________________________________________________________________________________________ 

Jelentkezési lap és nyilatkozat (VÁRÓLISTÁRA!) 

 

Gyerek neve: ……………………………………………………………………………………………………….……., és osztálya: ………………………………… 

Alulírott gondviselő jelentkeztetem gyermekemet a Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola által szervezett 

2018. július 27-től 2018. augusztus 2-ig tartó Bakony erdei vándortábor VÁRÓLISTÁJÁRA. Amennyiben gyermekem 

bekerül a csoportba, a költségek megfizetését vállalom. 

Budapest, ………………………………………………………. 

 

Gondviselő neve nyomtatott betűkkel és aláírása: …………………………………………………………………………………………………………….    



 

Elérhetőségek 
• www.erdeivandor.hu 
• info@erdeivandor.hu 

Erdei vándortábor a Bakonyban 

Bakonybélből, Szent Gellért remeteségének földjéről a Szömörke-patak mentén, a Kerteskői vadregényes szurdok 

30-40 méteres sziklafalai között haladva indul bakonyi vándorutunk. Hamarosan meghódítjuk a Bakony 

legmagasabb csúcsát, a Kőris-hegyet, majd az Odvaskői-barlangot és a Pannon Csillagdát útba ejtve 

Táborhegyen át érkezünk Huszárokelőpusztára. Hátra van még a Bakonyi „Gyilkos”-tó, a Szárhegyi-kilátó és a Witt 

Lajos kilátópont, mielőtt a bakonyi csodákkal telve visszaérkezünk Bakonybélbe, a túra végállomására. 

 

 

IDŐTARTAM 

7 nap/6 éjszaka 

HOSSZ 

70 km 

 

 

Táborhelyek: 

1-2. éjszaka: Bakonybél, Bakony Hotel 
(faépület vizesblokkal, melegvizes fürdési lehetőséggel, áramellátással) 

3-4. éjszaka: Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola, Huszárokelőpuszta 
(telepített sátortábor, kiszolgáló épülettel, melegvizes fürdési lehetőséggel, korlátozott áramellátással) 

5-6. éjszaka: Hubertlaki Turistaház, Hubertlak 
(telepített sátortábor, épülettel, melegvizes fürdési lehetőséggel, korlátozott áramellátással) 

 
Szükséges felszerelés: 

Hálózsák, időjárásnak megfelelő túraöltözet (bakancs, esőkabát) 

Étkezések: 

Hideg reggeli és ebéd, meleg vacsora 

Részvételi díj: 

21.000 Ft/fő, amely nem tartalmazza az útiköltséget 

A Testnevelési Egyetem által akkreditált gyalogos vándortábor-vezető tanfolyamot elvégzett szervező vagy kísérő 
pedagógusok, illetve a gyalogos középfokú bronzjelvényes vagy annál magasabb túravezetői képességgel 
rendelkezők a táborban költségtérítés-mentesen vehetnek részt. 

  



 

Elérhetőségek 
• www.erdeivandor.hu 
• info@erdeivandor.hu 

 

Heti program: 

1. nap: Utazás Bakonybélig, táborfoglalás, majd a Borostyán-kutat érintve (1 km) vonulunk a kerteskői szurdokhoz. (3,7 km) 
Megtekintjük a Judit-forrást, majd visszaindulunk Bakonybélbe. Meleg vacsora a szálláson lesz. 

Napi útvonalhossz: 9,4 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 305/305  

2. nap: Reggeli a szálláson, majd Bakonybélt elhagyva utunk a Bakony legmagasabb csúcsára, a Kőris-hegyre vezet, ahol 
meghódítjuk a Vajda Péter kilátót (8,1 km); közben hideg ebéd. Hazafelé a Boroszlán tanösvényen az Odvaskői-barlangot (5 
km) érintve visszamegyünk Bakonybélbe (5,6 km). Meleg vacsora a szálláson lesz. 

Napi útvonalhossz: 18,7 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 551/551 m 

3. nap: Mielőtt elhagyjuk Bakonybélt, megreggelizünk a szálláson, majd a Pannon Csillagdát nézzük meg. Ezután túra a 
Táborhegyen keresztül Huszárokelőpusztára (11,4 km), közben hideg ebéd. A táborba érve szállást foglalunk. Meleg vacsora 
vár minket a táborban. 

Napi útvonalhossz: 11,4 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 255/288 m 

4. nap: Reggeli a szálláson, majd a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei iskola programja (szabadon választott), meleg ebéd a 
táborban. Délután sportolási lehetőség a kiépített sportpályán és a parkban. Hideg vacsorát a szálláson kapunk. 

Napi útvonalhossz: 0 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 0 m 

5. nap: Reggeli a táborhelyen, majd Huszárokelőpusztáról indulunk Hubertlakra, ahol megcsodálhatjuk a bakonyi „Gyilkos”-
tavat (5,9 km). Meleg ebédet az új szálláshelyen kapunk, ezt követően szabadprogram. Hideg vacsora a táborban. 

Napi útvonalhossz: 5,9 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 147/94 m 

6. nap: Reggeli a táborhelyen, majd ezt követően túra a Szár-hegyi kilátóhoz (5 km). Hideg ebédünket a Szár-hegyi kilátónál 
fogyasztjuk el, majd visszaindulunk a szálláshelyre (5 km). Meleg vacsora a szálláson lesz. 

Napi útvonalhossz: 10,0 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 203/203 m 

7. nap: Hideg reggeli a szálláson, majd az összecsomagolunk és indulunk a Witt Lajos kilátópontot (8,1 km) érintve 
Bakonybélbe (6,8 km). Hideg ebédünket útközben elfogyasztjuk, majd indul haza a vándortáborozók hada. 

Napi útvonalhossz: 14,9 km 
Napi szintemelkedés/lejtés: 368/382 m 


