
MTSZ NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁS 2021

Megvalósult program

Tagszervezet neve: Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Tábor neve Kunhalmok vidékén

A tábor típusa csillagtábor

Tábor helyszíne Cserkeszőlő

Tábor helyszíne - tájegység Alföld / Nagykunság

Tábor időpontja 2021.07.18.-22.

A tábor korosztálya (pl.: gyermek
(korosztály) - felnőtt fő)

gyermek: 15 fő + 5 fő kisérő 
felnőtt 25 fő (ebből 4 fő táborvezetőség)

többgenerációs tábor

Táborban résztvevők létszáma 45 fő

Tábor helyszínének
megközelíthetősége (pl.

tömegközlekedés)

A tömegközlekedéssel nehézkes. Vonatközlekedés nincs.
Buszjárattal ennyi fő nem tud közlekedni. Maradt a különjárat

Tábor hossza (hány nap) 5 nap/4 éjszaka

Kérjük, hogy a táborról készült fotókból kb. 5-10 db-ot kiválasztva küldje el azokat a 
tamogatas@termeszetjaro.hu e-mail címre.



Kérjük, hogy a megvalósult programot írja le napi bontásban, a túrákat külön részletezve (útvonal, km,
szint):

2021. július 18. Dég: Túra a Dégi kastély parkjában. Megtett útvonal hossza: 5 km. Látnivalók: 
angolpark, tó. Délután érkezés Cserkeszőlőre. A jurtákban a szálláshely elfoglalása. Külön fiú és 
lánysátor. A többi sátorban korosztályonként a tábor többi tagja. A tábor vezetőségehez tartozik 1 fő
táborvezető., 1 fő túravezető, 1 fő egészségügyi felelős (ő kisérő hozzátartozó is, de vállalta a 
feladatot – védőnő) és 2 fő óvodáskorú kisérő. Este táborprogram megbeszélés. Tábori feladatok 
felosztása. Ügyeleti rend kialakítása.

2021.  július  19.  Cserkeszőlő: Cserkeszőlő  fürdés  a  helyi  élményfürdőben  és  Cserkeszőlői

kalandozások: helyi nevezetességek felkeresése. Szinyei Merse-kastélyhoz tartozott az az 1902-ben
épült,  ma  műemléki  védelem  alatt  álló  borház  és  pince,  amit  megcsodálhatunk  Cserkeszőlő
közelében. Szinyei Merse Pál festőművész kedvelt helye volt ez a borház, ami a családi szőlőbirtok
központjának számított.
Megtett táv: 7 km szint: 20 m. 
Kisérő program:  A Csipkeház és Bemutatóterem 2007-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az
országban  már  mindenhol  ismert  a  bemutatóterem,  hiszen  itt  nem  csak  megtekinteni  lehet  a
vertcsipke textileket, hanem a csipkekészítés csínját-bínját is megtanulhatjuk

2021. július 20. Szolnok  :   Széchenyi Parkerdő és Ökoturisztikai Központ.
 túra útvonal: Bagolyvár természetismereti tanösvény., táv: 5 km., szint: 10 m

Célunk volt  a  többféle  életközösség,  élőhelytípus bemutatása,  összefüggések  feltárása,  komplex
ökológiai szemlélet kialakítása
Kisérő program: Szolnok Reptár (repülőgép múzeum), Rákóczifalva: Madármúzeum, Helytörténeti
Múzeum

2021.  július  21.:  Szarvas: A  Szarvasi  Arborétum  Magyarország  legnagyobb  arborétuma,   a
Hármas-Körös egyik holtága mentén kialakult, mára hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb élő
fagyűjteménye,  ahol  száz  évet  megélt  mocsárciprusokat,  mamutfenyőket  is  láthatunk 82  hektár
területen., túra az Arborétumban. Megtett táv:8 km szint: 20 m

érdekesség: Európa egyik legöregebb mamutfenyője itt található.
Kisérő rendezvény: Mini Magyarország, Kishajózás a holtágban, Történelni Emlékút, Történelmi
Magyarország közepe.

2021. július 22. Kiskunszentmárton  :   helyi látnivalók: a templom, művészi díszítésével, 
berendezésével és 62 méter magas, a Körös habjaiban visszatükröződő kecses tornyával 
kiemelkedik az alföldi barokk templomépítészet alkotásai közül, hirdetve jász őseink buzgóságát, de
- egyedülálló módon a Nagykunság templomai között - a főbejárat fölött megformált nagykunsági 
oroszlános címer egyben emléket állít a kun elődök emléke előtt is.
A  város  mellett  húzódó  Hármas  Körös  és  ártere  a  Körös-Maros  Nemzeti  Park  része.
Védett növény és állatvilága igen gazdag.  Kőröspart: megtett táv: 3 km, szint: 0 m.

Kiegészítő  program:  Helytörténeti  Múzeumban  múzeumpedagógiai  óra:  3  csoportban  történt  a
program kb. óránkénti váltásban: 
1. csoport kötélgyártás: néprajz, népművészet, technika és életvitel, ember és társadalomismeret. A
foglalkozás  során  megismertük  a  kötélgyártás  technikáját,  alapanyagait,  eszközeit.  Fogalmakat
tisztázunk, majd madzagból kötelet fontunk, mellyel számolási készségük is fejlődik., 
2. csoport:  jászviselet megismerése, beöltözés női-, férfi-, gyermekruházatba.,
3. csoport: Börtönmúzeum megtekintése.
A programok végén/után hazautazás Veszprémbe. Érkezés 18:00 óra.

A program során készült fényképek: http:egete.hu/galeria/2021/12/albumoldal.html oldalon


