
ERDEI ISKOLA - VISEGRÁD  

5. évfolyam 

   

Visegrádi erdei iskolánkat a 2000/2001-es tanév óta szervezzük meg 5. osztályos 

diákjainknak. Az elmúlt évek során mintegy 960 tanuló vett részt ezen a nyár eleji 

programon. A biztató múlt egyben reménytelivé teszi a jövőt: eddig még mindenki 

túlélte...  

 

AZ ERDEI ISKOLA 

 

 időpontja: 2016. május 9-13. (hétfő-péntek) 

 helyszíne: Visegrád, Mogyoró-hegy 

 programjainak biztosítója: Madas László Erdészeti Erdei Iskola (a Pilisi Parkerdő Rt. Visegrádi 

Erdészete által üzemeltetett oktatóközpont) 

 gimnáziumi kísérőtanárai:  

 

Schmidt Anett  

Csiszár Csilla 

Herbayné Dudás Éva 

Sándor Enikő 

Scheuer Zsuzsanna 

 

 

A HELYSZÍN ÉS A PROGRAMGAZDÁK 

 

A Visegrádi Kirándulóközpontban található Madas László Erdészeti Erdei Iskola (MLEEI) az ökológiai alapon 

nyugvó természetvédelmi szemléletformálás egyik legrangosabb hazai bázishelye, ahol évente mintegy 4-5 ezer 

fiatal nevelése folyik. A komplett tábori program a korosztályi sajátosságoknak megfelelő szakmai foglalkozások 

széles skáláját biztosítja, melyek során a kiemelkedő színvonalat főként a természeti értékekben gazdag helyszín, 

valamint a szakvezetők évtizedes tapasztalata, hozzáértése, kisebb részben a programok megvalósításához 

szükséges eszközpark garantálja. A környezet lehetőséget ad a hegységek és a vízpartok erdeinek, valamint a vizek 

élővilágának (Nádas-tó, Duna, patakok) tanulmányozására, a terepi adottságok a sport- és testkultúra fejlesztésének 

sokféle módját nyújtják, nem utolsósorban pedig a magyar történelem számos jelentős eseményének színhelye is a 

közelben van (Fellegvár, királyi palota).  

Bővebb információ a MLEEI honlapján: http://www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu/erdeiiskola 

 

 

UTAZÁS 

 

Odautazás   

 módja: autóbusz 

 időpontja: 2016. május 9. hétfő 

 gyülekezés: a gimnázium főbejáratánál  

 gyülekező időpontja: 9:30 

 egyéb: mindennemű csomag szállítása az autóbusszal történik, de mivel utunk végét rövid gyalogtúra 

zárja, kérjük, a gyerekek a buszra kis hátizsákkal (diákigazolvány, üdítő, szendvics, zsebkendő, 

jegyzetfüzet, toll!) szálljanak fel!  

 

Hazautazás 

 módja: autóbusz 

 időpontja: 2016. május 13. péntek 

 érkezés: a gimnázium főbejárata elé 17 óra körül 

 egyéb: a csomagokat az autóbusz szállítja haza   

 

 

SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS 

A gyerekek elhelyezése a közelmúltban épült, 12 személyes faházakban történik. A festői környezetben, a 

Nagyvillám-hegy nyugati oldalában található tábor házai villanyvilágításúak, az ágyakhoz párnát, paplant, pokrócot 

biztosítanak, ágyneműt azonban vinni kell. Tisztálkodási lehetőség, WC a faházakban van. A tábor területén 

pingpongasztal, tűzrakóhely, a közeli réten focilehetőség, a 200 m-re levő játszótéren fajátékok sokasága szolgálja 

 

http://www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu/erdeiiskola


a gyerekek szabadidős kényelmét. Táborunktól kb. 2 km-re található a Nagyvillám-hegyi nyári bobpálya, melyet 

szintén szeretnénk felkeresni. 

A szálláshely és a programok szűkebb-tágabb környezete a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, táborozásunkkor tehát 

mindannyian felelősséggel tartozunk állapota megóvásáért! 

 

A gyerekek napi háromszori ellátásban részesülnek a tábor közvetlen szomszédságában található Mogyoróhegy 

étteremben. (Az étkezéssel kapcsolatos külön kívánságokat – vegetáriánus, diétás étkezés stb. – kérjük, a MaYoR-

on keresztül vagy az ellenőrző könyvben szíveskedjenek az osztályfőnök felé jelezni!) Az étteremben büfé 

működik.  

Az élelemforrások kiegészítése érdekében tartós élelmiszert (lekvárok, szörpök, konzervek stb.) is viszünk, a tanári 

szálláshelyet „svédasztalos állófogadásra” alkalmasnak rendezzük be a gyerekek számára.   

 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

Az erdei iskolában sportszerek (tollas, foci stb.) díjmentesen kölcsönözhetők. A táborba alapvető gyógyszereket és 

elsősegélynyújtó ládát viszünk. 

 

 

NAPIREND ÉS PROGRAM  

Az első tábori napon 14 órakor kerül sor a tábornyitóra, utána indulnak a szakvezetővel biztosított programok. Az 

étkezés első nap vacsorával indul, utolsó nap ebéd zárja a tábort. A többi nap napirendje azonos: 

 

 ébresztő: 7.00 

 reggeli: 7.45 

 szakmai programok: 9.00 - 12.00 

 ebéd: 12.15 

 

 szakmai programok: 14.00 - 17.00 

 vacsora: 17.45 

 esti program: 19.00 

 takarodó: 22.00 

 

A hét szakmai programjai (tervezet!)  
 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

9.00 - 

10.30 Megérkezés, a 

tábor elfoglalása, 

a táborrend 

megismerése 

Madárgyűrűzési 

bemutató 

Geológiai 

foglalkozás 
Vadismeret 

A tábor 

rendberakása 

10.30 - 

12.00 

Vízbiológiai 

terepgyakorlat 

Mikroszkópos 

foglalkozás 

Kézműves-

foglalkozás 
Számháború 

14.00 - 

15.30 

Tábornyitó 

Természetisme-

reti tanösvény 

Íjászat 

Gyógynövény-

ismeret, 

teakóstolás 

Lakás 

madarainknak – 

odúkészítés 

Vetélkedő 

15.30 - 

17.00 

Túra a 

Fellegvárba 

Pincétől a 

padlásig - 

Az erdő élővilága 

Bobozás 
Ragadozómadár-

bemutató Hazautazás, 

élménybeszá-

moló, szundi 19.00 - 

22.00 
Játék Éjszakai túra Sport Tábortűz 

   

 

ZÖLD KÉRÉSEK 

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy rengeteg ételmaradék gyűlik össze az érkezést követő napon az otthonról 

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

megfelelő mennyiségű élelmiszert csomagoljanak! 

Az erdei iskola szerves része kell hogy legyen az egészséges életmódra nevelés. A gyerekek (is) figyeljenek arra, 

hogy a mesterséges adalékokat tartalmazó élelmiszerek (chips, jégkrém, rágcsálnivalók, színezett üdítők) 
fogyasztását legalább az erdei iskola idejében a minimálisra csökkentsék. 

A táborban a melegvíz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, ezért mindenkitől kérjük a fokozott 

takarékosságot. A tábor teljes területén szelektív hulladékgyűjtés zajlik, emellett pedig tisztasági versenyre hívják 



 

az osztályokat. A verseny győztese nem az, aki a legtöbb szemetet összegyűjti, hanem aki a legkevesebbet termeli, 

vagyis: 

 nem hoz magával és nem vásárol kis kiszerelésű élelmiszert, üdítőket, 

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

források vize nemcsak finom, de egészséges is. 

 

 

JAVASOLT FELSZERELÉS 

 

Ruházat  

 hosszúnadrág (melegítő) 2-3 db 

 rövidnadrág 

 póló 

 alsónemű 

 zokni (≈1,6x db, ahol x = a napok száma) 

 pulóver 2 db 

 gumicsizma (ha van) 

 zárt, túrázásra alkalmas cipő (edzőcipő) 2 pár 

 papucs 

 hosszú esőkabát (a programokat szemerkélő esőben is megtartjuk!) 

 kapucnis dzseki (szél ellen) 

 nyári sapka (napsütés ellen) 

 meleg pizsama vagy melegítő (alváshoz) 

 gilicés osztálypóló!  

 

Tisztálkodás 

 törölköző 

 szappan / tusfürdő 

 fogkefe 

 fogkrém 

 fésű 

 zsebkendő  

 

Egyéb 

 kis hátizsák túrázáshoz 

 társasjáték, kártya, pingpong-felszerelés, focilabda stb. 

 kulacs 

 zseblámpa tartalék elemmel (éjszakai túrához) 

 övtáska vagy nyakbavaló igazolványnak, pénznek 

 hálózsák vagy ágyneműhuzat (nagypárnahuzat, paplanhuzat, lepedő) 

 személyi adatok zárt tokban, diákigazolvány 

 esetlegesen szükséges gyógyszerek (orvosi utasítással) 

 kis alakú (szabvány), sima lapú füzet, toll (kötelező!) 

 A4-es méretű, csíptetős iratalátét vagy rajztábla (az asztal nélküli jegyzetelést megkönnyítendő) 

 szúnyog és kullancsriasztó krém/spray (lehetőség szerint mérgező anyagoktól mentes, természetes 

hatóanyagú) 

 műanyag vagy fém pohár (tejnek, szörpnek) 

 távcső, fényképezőgép (ha van) 

 zsebpénz (a büfé árai szabványosak, árusított, de kerülendő termékek: chips, jégkrém, üdítőitalok;  

a nyári bobpálya ára 250-350 Ft/menet) 

 

 

Kérjük, ne hozzanak a gyerekek különösen értékes és/vagy erdei iskolába nem illő felszerelést (iPod, tablet, GPS, 

értékesebb játék, szarvasölő kés stb.)! Az értékekért felelősséget vállalni nem tudunk. (Mindez a ruházatra is 

vonatkozik: a harmattól, esőtől, a talált medveállatkáktól, laposférgektől, fűfoltoktól, patakbeli vizsgálatoktól a 

hófehér Adidas-melegítők és -edzőcipők könnyen és irreverzibilisen vesznek fel terepi beolvadásra alkalmas 

rejtőszínezetet!) 

 

 

 



 

AZ ERDEI ISKOLA AZ ANYAGIAK TÜKRÉBEN 

 

A 2014/2015-ös tanévben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ csak az utazási költséget finanszírozza a 

résztvevő diákok számára. Ez alapján az egy diákra eső (a szülőket terhelő) költségek az alábbiak szerint alakulnak:  

 

 Szállásdíj:   2500 Ft/fő/éj   4 éjszaka:   10000 Ft/fő már befizetve 

 Reggeli:  580 Ft/fő/adag  4 alkalom:  2320 Ft/fő már befizetve 

 Ebéd:   1200 Ft/fő/adag   4 alkalom:  4800 Ft/fő már befizetve 

 Vacsora:  1050 Ft/fő/adag   4 alkalom:  4200 Ft/fő már befizetve 

 

Programdíj:  4500 Ft/fő már befizetve 

Külön programok: 500 Ft/fő helyszínen fizetendő 

Utazás: 2500 Ft/fő helyszínen fizetendő 

 

Egy gyerekre számított összköltség (szállás-ellátás, program, utazás): 28 820 Ft ≈ 29 000 Ft 

 

Felmerülő egyéb költségek: 

 

osztályszinten (a már befizetett osztálypénzből finanszírozva):  

 közös pótkaja (~ 500 Ft/fő)  

 gyógy- és kötszerek 

 kísérőautó benzinköltsége 

egyénileg (hozott zsebpénzből finanszírozva): 

 nyári bobpálya 

 büfé 

 

 

EGYÉB  

a) Kérdéseikkel – a tábor ideje alatt  a térerő függvényében – az osztályfőnökökhöz, szervező tanárokhoz 

fordulhatnak az alábbi telefonszámokon, előzetesen pedig a feltüntetett elektronikus postacímeken:  

 

 Schmidt Anett tel.: (30) 243-0157 e-mail: anett.schmidt@gmail.com 

 Csiszár Csilla tel.: (30) 402-0321 e-mail: csilla@pataky.hu 

 Scheuer Zsuzsanna tel.: (70) 625-5572 e-mail: fantomlazac@gmail.com 

 

b) Kérjük, legkésőbb a táborozást megelőző hétig a fenti címeken, a MaYoR-on keresztül, vagy az ellenőrző 

könyv útján jelezzék gyermekük esetleges különleges táplálkozási igényét (vegetáriánus, diétás-étkezés, 

élelmiszer-allergia stb.)! 

 

c) A foglalkozások és a szabadidős programok zavartalansága érdekében – megértésükben bízva – kérjük, hogy 

gyermeküket telefonon csak az esti órákban (18:30 és 20:00 óra között) keressék.  

 

d) Javasoljuk, hogy gyermekük a kullancs elleni Polybé tabletta szedését a táborozást megelőző héten kezdje 

meg.  

 

e) A Madas László Erdészeti Erdei Iskola hivatalos weboldala: www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu/erdeiiskola 

 

f) Jelen tájékoztató megtalálható a gimnázium honlapján (http://www.szbkg.hu) is. 

 

g) Táborozásunk alatt a diákok az általuk okozott károkért anyagi felelősséggel tartoznak.  

 

h) Táborozásunk alatt az iskola hatályos házirendje minden tanulóra kötelező jelleggel érvényes. 

 

Szigetszentmiklós, 2016. április 13. 

  

 Scheuer Zsuzsanna 

 szervező tanár 

http://www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu/erdeiiskola
http://www.szbkg.hu/

