
 
 
 

 
                                                                                 
                                                                               
                                                                               FÜLESDI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR  

néven a Facebook-on is! 
Keresse nyílt csoportunkat! 

 
A csoportba jelentkezés esetén,  

                                                                                                                ahhoz is hozzájárulnak, hogy a tábor idején készült fotókat 
ezen a fórumon megosszuk. 

 
 

 
 

 

 

A tábor helye:   
Szabolcs- Szatmár- Bereg megye,   
Fülesd település 
A tábor ideje:  
2018.július 14.- 2018. július 21. 
8 nap (7 éjszaka) 
Utazás: Külön busszal 
Elhelyezés: Faházakban, külön épületben 
van a mosdó és az ebédlő. 
Ellátás: Napi háromszori bőséges étkezés, 
tájjellegű, házias ételekkel. ( Málékásás 
töltött káposzta, Slambuc, Szalagos fánk 
házi lekvárral, Nyárson sült szalonna) 
 
Programtervezet: 
 
Echós szekérrel a környék megismerése: 
Móricz szülőháza, Kölcsey emlékmúzeum, 
Csónakfejfás temető 
Helytörténeti előadás: Szenke parti ballada, 
Lovaglás 
Íjászat 
Evezés a Túron 
Fürdés a Tiszában 
Szalonnasütés nyárson 
Lángos sütés kemencében 
Lecsófőző verseny csapatokban 
Tréfás vetélkedők 
Kézműves foglalkozások 
Számháború 
Reggeli torna  
Éjszakai túra 
Mesék, népdalok megismerése 
Activity 
Látogatás a Hortobágyon 

 

 
 

 

 
 

Zrínyi Miklós Általános Iskola 
1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. 

Tel: 061- 258-2784 
 

   Nyári tábor 
Fülesden 
 

 
 

 
Fülesd a szatmári Erdőháton, a kis Túr és a 

Tapolnak ölelésében található falucska. 
Táborhelyünkről 5 napos barangolásunk 

során szinte az egész Erdőhátat és 
Tiszahátat bejárjuk szárazon és vízen. 

 
„Nyári napnak akonyúlatánál 
Megállék a kanyargó Tiszánál. 
Ott, hol a kis Túr siet beléje…” 

/ Petőfi Sándor / 

 



 
 Kötelező felszerelések: 

 
7 váltás fehérnemű 

7 pár zokni 
7 póló 

2 hosszú ujjú pulóver 
Tréningruha 
Rövidnadrág 

Pizsama 
Papucs 

Szandál v. vászoncipő 
Edzőcipő 

2 fürdőruha 
2 törülköző 

Naptej 
Esőkabát 

Kulacs 
Hátizsák 

Tisztálkodási felszerelés 
Szúnyog és kullancsriasztó 

1 jegyzetfüzet 
Tolltartó (ceruza, színesek) 

Elemlámpa 
Fejfedő 

 
 

Emblémás tábori póló Kósa Erika néninél, 
1200 Ft/db áron rendelhető. 

 
 

 
 

 
 

A tábor költsége: 45 000 Ft, melyet négy 
részletben lehet fizetni. 

Előleg:10 000 Ft 
I. részlet, március 12-ig: 10 000 Ft 
II. részlet, április 12-ig:10 000 Ft 
III. részlet, május 11-ig:10 000Ft 
IV. részlet, június 11-ig:5 000 FT 

 
A táborra való jelentkezés a szülői 

nyilatkozat (Jelentkezési lap) leadásával és 
az előleg befizetésével történik! 

Az előleg és a részletek befizetése 
Kósa Erika néninél! Az előleg 

visszafizetésére nincs lehetőségünk! 
Lemondás csak rendkívüli esetben 

lehetséges.(betegség) 
 

TB kártya másolatot és a szülő által 
kitöltött egészségügyi igazolást az utazás 

előtt le kell adni! 
Táborral kapcsolatos szülői értekezlet et 

május utolsó hetében tartjuk. Megjelenésükre 
feltétlenül számítunk! 

Érdeklődés és jelentkezés: 
Bothné Kósa Erika néninél:0630/ 9818250 

Érdeklődés: 
Mihály Kriszta néninél:0620/ 4617769 

Markóné Tátrai Kati néninél:0630/4503221 
Szabó Erika néninél:0670/ 3140049 

 
 

 

 
 

Táborozóink írták:  
 

„Nagyon jól éreztem magam. Jövőre én 
leszek, aki elsőként jelentkezik! „ 

 
„KIRÁLY!” 

Bővebben: A tanárok semmit sem 
változtak, a kaja még mindig remek, és 

még mindig a lovas kocsikázás a 
kedvencem! Csak a társaság változik, de 

így is nagyon vicces.” 
 

 
 

„Jövőre is jövök! (És sok karkötőt 
csinálok!)” 

 
„Jó volt! Nem akartam volna 

hazamenni!” 
 

„Ebben az évben ez a legeslegjobb 
tábor!” 

 
„Mindenki nagyon kedves és jókedvű. 

Nagyon jól éreztem magam.” 
 

 
 


