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Tisztelt szülők, kedves táborozók! 

 

A következőkben fontos információkat szedtünk össze, kérünk mindenkit, 

figyelmesen olvassa végig a dokumentumot, és kérdés esetén forduljon a szer-

vezőkhöz bármelyik, korábban ismertetett csatornán. Reméljük, minden részt-

vevő legalább annyi örömet lel a programokban a hét során, mint amekkora 

örömmel mi előkészítettük őket. 

 

Viszlát nemsokára! 

 

a szervezők nevében 

Csuzdi Gerda 

táborvezető 

+3670 316 1629 

 

L E U T A Z Á S  

Hétfő reggel a 9:07-es vonattal, csoportos jeggyel utazunk Szobra. Hogy 

elkerüljük a kapkodást, mindenkit kérünk, hogy legkésőbb indulás előtt 20 

perccel, vagyis 08:40-kor jelenjen meg csomagostól az alacsony számú vágá-

nyok elejénél, a Westend felöli bejáratnál.  Szilágyi Melinda (Banshee) vezény-

letével a csapat útnak indul, Szobon buszra is átszáll, és fél 11 körül meg is érke-

zik a táborhelyre. A tábor utolsó napján, ebéd után indulunk vissza, a vonat 

15:55-kor indul Szob vasútállomásról, hogy 16:54-kor befusson a Nyugati pá-

lyaudvarra (legalábbis, ha a MÁV is úgy akarja). Itt búcsút veszünk egymástól a 

mihamarabbi viszontlátás reményében.  

 

Tehát mégegyszer: 

 

INDULÁS:  Nyugati pályaudvar, 1-6. vágányok,    

2015. 07.06. Hétfő, 08:40 

ÉRKEZÉS:     Nyugati pályaudvar   

2015. 07.12. Vasárnap, 16:54 

KAPCSOLAT:     Szilágyi Melinda (Banshee)    

tel.: +36 20 570 1301 
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Idén többen is az egyéni leutazást választottátok, kérünk benneteket, hogy 

10:30ra ti is érjetek a táborhelyre, bármilyen módját is választjátok a közleke-

désnek  

. A tábor pontos címe: 

 

MALOMVÖLGYI IFJÚSÁGI TÁBOR  

Szob, Malomvölgy Telep09/22  

GPS: 47°50’23.9″ N 18°50’59.7″E 

 

F E L S Z E R E L É S  

Amire feltétlenül szükség van : 

- TAJ kártya másolat, diákigazolvány 

- Kinyomtatott, aláírt szülői nyilatkozat (ez a másik dokumentum, amit az 

email-hez csatoltunk)  

 

Öltözékek: 

- Tisztálkodó felszerelés 

törölköző, tusfürdő, fogkefe és fogkrém, sampon, hajszárító, papír zsebkendő 

- Több váltás ruha 

alsóneműk, pizsama, játszós ruhák (pólók és nadrág) a programokra, kirándu-

lásra, esőkabát, fürdőruha a nagy melegre és a vizes játékokhoz, szabadidőruha 

hűvösebb időre, utazós ruha 

- Lábbelik 

fürdős papucs, sportcipő és/vagy szandál, amiben egész nap kényelmes, ha még 

befér, akkor a gumicsizma sem árthat 

- Egyéb dolgok 

naptej, szúnyog- és kullancsriasztó, kulacs, elemlámpa, sapka/ kalap/ kendő, 

kedvenc alvós plüssállat, hangszer, amin tud játszani, szedett gyógyszerek 

 

Amire biztosan nem lesz szükség: 

elektromos kütyük, játékok, fényképezőgép, kamera, gameboy, iPad, iPod, PSP, 

MP3 lejátszó, stb..  

 

Ha már mindent sikerült becsomagolni, jó, ha készül egy lista, mi került a táskába, 

hogy hazafelé is minden meglegyen  



Magyar Tolkien Társaság 
   

1203 Budapest, Török Flóris utca 19. 

 

- 3. - 
 

Alapítva 2002-ben 

 

E G Y É B  I N F O R M Á C I Ó K  

A szervezők közül többen értenek az elsősegély-nyújtáshoz. Ehhez készülünk 

felszereléssel is, de bízunk benne, hogy nem lesz rá szükség. Komolyabb esetekre 

Vácon van orvosi ügyelet, ahova szükség esetén autóval is tudunk el tudunk jutni. 

Kérjük, a rendszeresen és alkalomszerűen szedett gyógyszereket címkézzék fel (név, 

szedési útmutató), így biztosítani tudjuk, hogy ne legyen gond. Ha szükséges, emlé-

keztetjük a táborozókat a bevételükre. 

A programok mindegyike a tábor területén zajlik, amely egy kerítéssel körbeke-

rített, több hektáros területen, árnyékos és napos részekkel, átfolyó patakkal. A 

gyerekeket négyágyas faházakban szállásoljuk el, az ágyneműt, a napi háromszori 

étkezést a helyszín biztosítja, tízóraival és uzsonnával mi készülünk.  

Az első napon csak vacsorát kapunk, viszont a dél körüli érkezésre való tekintet-

tel a hozott alapanyagokból rendezünk majd lakomát. Így biztosan nem felejtődik el 

egy kósza szendvics sem a hátizsákok alján. A házakba a házirend értelmében tilos 

ételt vinni, azt csak az ebédlőben lehet elfogyasztani. A lakomára szívesen fogadunk 

házi készítésű süteményeket, kekszeket (lehetőleg egyik se legyen romlandó). 

Bár mobiltelefont a táborba hozni nem tilos, de kérjük, a programokra ne hoz-

zák magukkal, mert megrongálódhat, elveszhet. A hazatelefonálásra a legalkalma-

sabb időpont az ebéd utáni csendespihenő ideje, minden nap 14-15 óra között. Le-

hetőségeinkhez mérten már a tábor ideje alatt igyekszünk megosztani a közös 

élményeinket képek formájában a facebook oldalunkon:   

https://www.facebook.com/MTTgyerektabor.  

A Házirendet kérjük, mindenki olvassa el, és bizonyosodjon meg, hogy a leendő 

táborozók is tisztában vannak a szabályokkal! Ha mind betartjuk a benne foglalta-

kat, akkor igazán önfeledt és problémamentes egy hetet tudunk együtt tölteni.  

 

https://www.facebook.com/MTTgyerektabor

