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IIssmméétt  hhaaddiiöössvvéénnyyrree  llééppnneekk  aazz  iinnddiiáánnookk....!!  UUffff!!  
AA  22002200..  éévvii   ttáábboorr ookk  iiddőőppoonntt jj aa  ééss  aa  rr éésszzvvéétteell ii   ddííjj aakk::   

Hányadik 
turnus? 

Mikor  
kezdődik? 

Mikor van vége? Helyszín? Részvételi díj? 

Bruttó: 
Hányan férnek 

el? 

I. Július 27. (H) Aug. 02. (va) Óbánya 65.000- 42 

II. Aug. 03. (H) Aug. 09. (va) Óbánya 65.000- 42 

III. Aug. 10. (H) Aug. 16. (va) Óbánya 65.000- 42 

Jelentkezést a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével, visszaküldésével, az első részlet, vagy a teljes összeg 
egyidejű befizetésével fogadunk el, legkésőbb a turnus kezdőnapja előtt 2 nappal, ha van még hely. 

Kedvezmények: 
T:  Testvéreknek, illetve aki kettő, vagy több csoportba is jelentkezik 5.000-5.000�- Ft, HI: Aki 2020. március 31-ig befizeti az 

első részletet (legalább 20.000 Ft), 5.000�- Ft, részvételi díjkedvezményben részesül. Az I. és II. részletek befizetésének végső határ-
ideje a turnus kezdő napja előtt két nappal, ha van még hely (érdeklődés.: 06-20-99-29-351). A III. részletet a táborban is fizethető!  

A részletfizetés egy felkínált lehetőség, a befizetést egy összegben is lehet teljesíteni. 
Megjegyzés: �A felsorolt kedvezmények együtt nem érvényesíthetők! 

Jelentkezz már holnap!  
Nagy az érdeklődés, nehogy lemaradj! Tavaly néhányan lemaradtak. Későn jelentkeztek, mire észbe kaptak 

minden hely betelt. 
Jelentkezés és bővebb információ telefonon. 

Nagymedvénél a 20/99-29-351-es számon, Öregmedvénél: a 70/31-80-938 számon. 
A jelentkezési lapokat, Lakótelepi Népfőiskola Egyesület 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. címre küldjék! 

A jelentkezéseket, befizetéseket a pécsiek és környékbeliek a szokott helyen az ANK Műv. Házban hétköznap 10 és 18 
óra között (Pécs, Apáczai körtér 1.) Nagymedvénél is teljesíthetik, de előtte érdemes telefonálni merre is brummog éppen! 

Email: olbeilaszlo@gmail.com, indiantabor@gmail.com 
www.indiantabor.hu;  

Facebook: Öregmedve és Nagymedve Indiántábora 
 (Számlaszám: Lakótelepi Népfőiskola Egyesület 11731001-20217215)

UUffff!!  MMiinnddeennkkii tt  sszzeerreetteetttteell   vváárr  ÖÖrreeggmmeeddvvee  ééss  NNaaggyymmeeddvvee!!   

 ....   
----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Wesztl László (táborvezető) Öregmedve Ölbei László (táborvezető) Nagymedve 

Öregmedve és Nagymedve idén is várja táborába a 
kalandot, romantikát kedvelő kis indiánokat. 

A táborban faragunk vándorbotot, készítünk íjat, 
harci inget, kőbaltát, sámáncsörgőt, békepipát. 

Fémből öntünk medvefogat és nyílhegyet. 
Keresünk törzsi búvóhelyet, 

érdekes állatnyomokat 
és több millió éves 

kagyló lenyomatokat. 
Ezen kívül sokat kirándulunk, 

játszunk, énekelünk, meghallgatjuk 
Öregmedve és Nagymedve régi és legújabb meséit. 
  

 



 

LAKÓTELEPI NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET  
 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Telefon: 20/99-29-351 „Nagymedve” 

E-mail: olbeilaszlo@gmail.com  ; indiantabor@gmail.com 
www.indiantabor.hu 

Facebook: Öregmedve és Nagymedve Indiántábora 
 

KKIINNCCSSKKEERREESSŐŐ  ÉÉSS  IINNDDIIÁÁNN  TTÁÁBBOORR  22002200..    
ÓÓBBÁÁNNYYAA  

☺  E Z  M Á R  A  2 9 .  I N D I Á N T Á B O R I  N Y Á R  ☺  

Kedves Szülők! 

A régi ismeretségre való tekintettel, mielőtt a sápadt arcúak figyelmét is felhívnánk e lehetőségre, az elmúlt nya-
rak indiánjait - ún. ős indiánokat – ezúton értesítjük a 2020. évi táborok időpontjáról. Jelentkezés esetén legyenek szíve-
sek befizetni a tábordíj első részletét, majd küldjék vissza a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot címünkre. 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

1.Utazás: Pécsről a táborba és vissza külön busz szállítja a résztvevőket az un. FEMA parkolóból. 

Indulás a turnus kezdőnapján: 09 óra 15-kor Gyülekezés: 09:00 órától 
Visszaérkezés a turnus zárónapján: 11:30 és 12:00 óra között 

A visszaérkezés helye, Pécs, FEMA parkoló. 

2. Étkezés: Minden csoportban napi ötszöri étkezést biztosítunk. Ez turnusonként 1 alkalommal tábortűzi „indián cseme-
ge” készítéssel, egyszer-kétszer kenyérpirítással is kiegészül. 

3. Elhelyezés: A 3x1 hetet ősi táborhelyünkön, Óbányán, az úgynevezett „Szakmári” üdülőben töltjük. Tervezett létszám 
42-42 fő,. (Óbányára nem kell ágynemű huzatot hozni!) Felnőttek száma 7-8 fő turnusonként 

4. Szakmai programok: A tábor során az indiános keretjáték segítségével különböző indiánok által is ismert kézműves 
mesterségek alapfogásaiba igyekszünk beavatni a résztvevőket, így többek között sort kerítünk agyagozásra, ége-
tőkemence építésre, gyöngyfűzésre, batikolásra, íjkészítésre, vándorbot faragásra, kőbaltakészítésre, nemezelésre, 
bőrözésre, csörgőgyártásra, harcidísz-festésre, szerszámélezésre, faragószerszám készítésre, stb. 

5. Öltözék: Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük poggyászába csomagoljanak megfelelő mennyiségű fehérneműt, 
meleg, sportos öltözéket, lábbelit, gumicsizmát, tisztálkodó felszerelést, könnyű esőköpenyt, stb. Kérjük, olyan ci-
pőt csomagoljanak, amelyik a gyermekük lábméretéhez kényelmesen illeszkedik, nem tör, nem túl kicsi, nem túl 
nagy. Ha van, a túrákhoz nagyon jó szolgálatot tesz egy kis könnyű hátizsák is. 

6. Egészségügyi kérdések: Kérjük, jelezzék, ha gyermekük rovarcsípésre allergiás, tej érzékeny, liszt érzékeny, ha huza-
mosabb ideig gyógyszert szed, stb., ha szükségesnek érzik „használati utasítást” is mellékelhetnek. Javasoljuk, 
hogy még a táborozás megkezdése előtt oltassák be gyermeküket kullancs-csípés ellen. Az injekció fájdalmatlan, 
mintegy 2-3 évre védelmet biztosít némely, a kullancsok által terjesztett betegséggel szemben.  

7. Kapcsolattartás: Táborhelyünk szerencsére GSM szempontból is árnyékos helyen található, ennek ellenére, azok szá-
mára, akiknél nincs mobiltelefon, SMS üzenetet lehet küldeni Nagymedve telefonjára -20/99-29-351-. Az üzenete-
ket rendszeresen megnézzük, szükség esetén visszahívást kezdeményezünk. Az esti órákban –kivéve a törzsi gyűlés 
időpontja- felnőtt, vagy ifi kíséretével megoldható az un. térerő keresés, telefonálás, de az sem baj, ha véletlenül 
otthon felejtik a készüléket, állítólag egy hetet telefon nélkül is túl lehet élni. 

8. Megközelíthetőség: Óbánya, a 6-os útról, a mecseknádasdi temető alatt kezdődő óbányai bekötőútról érhető el legegy-
szerűbben. A falu felső végén, bal kéz felől az utolsó házban lesz a táborhelyünk. 

 

9. Mindenféle „ketyerékről”: A táborban nincs számítógép, nintendó, tv, videó, rádió, magnó, stb. Ha nem gond, kérjük, 
Önök se küldjenek a gyerekekkel ilyesmit. (Úgy tapasztaltuk, néhány nap alatt enyhülnek az elvonási tünetek!) 

 Ez nem egy a „csúcstelefonnal, jaj de menő vagyok” tábor, ezért kérjük ne a legdrágább elektromos füstjelküldő 
készüléket adják a gyerek kezébe erre a hétre, e helyett küldjenek inkább élezhető kisbicskát, törött késpengét, ol-
lót, vagy pengekészítéshez való egyéb, nem rideg acélt, melyből kiváló faragószerszámot készíthetünk a tábor vé-
gére. A saját maga által készített szerszámot, ékszert, bőrtarsolyt, stb., természetesen mindenki hazaviheti. 

 
 



 

Nagyon fontos!  
10. Orvosi igazolás: A regisztráció visszaigazolásakor küldjük a „Szülői nyilatkozat táborozáshoz” c. nyomtat-

ványt melyet kitöltve, szülő által aláírva a mindenki hozza magával a táborba! Az igazolásokat a táborvezető a 

busz indulása előtt összegyűjti. E nélkül nem kezdhető meg a táborozás!!!! 
11. Jelentkezés: A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a kitöltött aláírt jelentkezési lapot elküldik címünkre, 

valamint a részvételi díj első részlete (csekken, átutalva, kp. befizetéssel) megérkezik számlánkra. Kérjük, 

hogy befizetőként (csekken, postai utalványon, átutaláson) a táborozásban résztvevő 
gyermek nevét tüntessék fel, mert így könnyebb beazonosítanunk a befizető kilétét.  

12. Regisztráció: A befizetett részvételi díj és jelentkezési lap megérkezéséről, regisztrációs lap formájában, lega-
lább egy alkalommal igazolást küldünk. Várható postázási időpontok (beérkezéstől függően): április harmadik 
hete, május harmadik hete, június második hete. A regisztrációs lapon feltüntetjük a hátralévő, még befizetendő 
összeget is. (Akik július 27-dikét követően kapnak észbe, azok számára csak, E-mailben SMS-ben, vagy telefonon tudjuk 
visszaigazolni a jelentkezést, ha van még hely!) A regisztrációt követően a részvételi szándék csak betegség esetén 
mondható le. Ez esetben a regisztrációs költségen és a szállásfoglalási díjon –bruttó 20.000 Ft- felül befizetett 
összeget visszautaljuk. Indokolatlan lemondás, távolmaradás estén a befizetés teljes összege a táboroztató szerve-
zetnél marad. 

13. Befizetés: A részvételi díj befizetésének megkönnyítése érdekében küldöm a mellékelt KÉSZPÉNZÁTUTLÁSI MEG-

BÍZÁS c. csekket. Természetesen a banki átutalás, vagy a közvetlen kp befizetés lehetősége is adott. Számlaszá-

munk:      Lakótelepi Népfőiskola Egyesület 11731001-20217215   2Pénztári befizetés szorgal-
mi időszakban, Nagymedvénél az ANK Műv. Házban 10 órától 18 óráig. (Előtte érdemes telefonálni!) 

14. Felhasználás: Mire fordítjuk a befizetett részvételi díjakat? A részvételi díjat teljes egészében a táborozás megfelelő 
körülményeinek és szakmaiságának biztosítására fordítjuk, a következő százalékos megoszlásban: utazási és szál-
lítási költségek 15%; szállásköltség 25%; étkezés 30%, higiéniai kiadások 7%; anyagok, eszközök 20%; nyomta-
tás, sokszorosítás, levelezés, kommunikáció 3%: Összesen 100%. 

Egyéb lényeges információ: 
15. Tisztálkodás: Csak nappal vagyunk indiánok, éjszaka kőházban, vár vetett ágyunk. Este, szokás szerint, általában 

megfürdünk és fogat mosunk. Talán ennek is köszönhetően táboraink működéséhez a működési engedélyt az il-
letékes ÁNTSZ (Köjál) az elmúlt 28 év alatt minden évben megadta. 

16. Zsebpénz: Korlátozott mértékben ugyan, de valamennyi turnusban lesz lehetőség a büfézési igények kielégítésére. 
A faluban van vegyesbolt. Beosztással napi 300-400 Ft biztosan elegendő az efféle igények kielégítésére. 

17. Ebéd, stb.: A táborhely engedélyezett főzőkonyhával rendelkezik, ahol a velünk élő élelmezési törzsfőnökök, pl. 
Sasslik, Vaskondér, Hosszúkés, stb. készítik a kis és nagy indiánoknak való táplálékot. 

18. NE küldjenek gyorsan romló élelmiszert, mert, ha mi sem vesszük észre, a tábor végére a parize-
res szendvics kimászik a hátizsákból! 

19. Orvosi ellátás: A tábort minden helyszínen bejelentjük a területileg illetékes háziorvosnak. Mentőládánk fel lesz 
készítve a kisebb egészségügyi problémák elhárítására. Ha valakit orvoshoz kell vinni, Nagymedve autója folya-
matosan rendelkezésre áll. 

20. Látogatás: Abban bízva, hogy egy turnus hét napja, hat éjszakája, idén is, fürge pillangóként észrevétlen tova-
száll,… megkezdjük tábort, jön a sok kaland, s nini, a hozzátartozók egy röpke hét, egy szempillantás múlva újra 
találkoznak. Úgy véljük, ki lehet bírni egy hetet látogatás nélkül is. Köszönjük! 

21. Korhatár:  Táborainkban általában korhatár nélkül részt vehet bárki, aki már önállóan tud öltöz-
ködni, tisztálkodni, és egy kis esti mesével a honvágya is elűzhető. Ajánlott életkor 6-14 év. Termé-
szetesen idősebbek, akár szülők is jöhetnek. Minden csoportban 2-3, 16-20 éves fiatal, un. Kistörzs-
főnök is segíti munkánkat, tehát „idősebb”, 15-16 éves jelentkezők is velünk tarthatnak, nem lesznek 
egyedül. 

22. Szülőknek is ajánljuk:  Szívesen látjuk táboraikban, a természet közeli életet, szövést, fonást, pepecselést, 
nyári csillagfényes tábortűzi éjszakát kedvelő szülőket is. A tábori együttlét során, a játékok, kirándulások, kéz-
műves foglalkozások, sütés-főzés, a tábortűzi dalok, vagy épp Öregmedve vagy Nagymedve esti meséje hallgatá-
sa közben kiváló lehetőség nyílik a szülő-gyermek kapcsolat elmélyítésére, egymás jobb megismerésére is. 

Még bővebb információ elérhető a www.indiantabor.hu c. indián honlapon, illetve, az Öregmedve és 
Nagymedve Indiántábora Facebook oldalon, pl. gyakran ismétlődő kérdések, tábori fotógaléria, letölthe-

tő anyagok, stb… 



 

KKIINNCCSSKKEERREESSŐŐ  ÉÉSS  IINNDDIIÁÁNN  TTÁÁBBOORR  22002200.. 
(Szervező a Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.) 

 A tábor helyszínéül a Pécstől mintegy 45 km-re, a Keleti Mecsek gyönyörű hegyei közt 
meghúzódó Óbánya faluban található ún. „(1)Szakmári üdülőt”, táborhelyet szemeltük ki. 
 A környéket jól ismerjük, évtizedek óta itt táborozunk. Ennek emlékét a pisztrángos tavak 
közelében felállított, az 1998-ban velünk táborozó gyerekekkel közösen faragott fa emlékosz-
lopunk is őrzi. Ez a kis falu a nyugalom tengere, a forgalmas külvilághoz csak egy keskeny bekö-
tőúttal kapcsolódik, itt még a mobil telefon sem mindig üzemképes. A hatos útról Mecsekná-
dasdnál lefordulva pár perc alatt Óbányára érünk. 
 Ahogy elhagyjuk a 6-os főútvonalat, nyomban egy más világba kerülünk, itt az idő is mintha 
lassabban folyna. A gázpedált felengedjük, lassan araszolunk a falu felé, a Réka vár lábánál 
megállunk, nagyot szippantunk a hatalmas lapulevelektől hűsítő illatú levegőből, felszaladunk a 
fák között a hegyoldalba a külső vár hajdan volt bejáratáig, ellenőrizzük az idei gombatermést, 
szemrevételezzük a felhozatalt a kőbaltának való kövekből. Tovább a tábor felé közeledve elha-
ladunk „Szökkenőszarvas dombja”, valamint a „Vasmacskaforrás” mellett. Beköszönünk Tészta 
bácsihoz, aki olykor az ebédet főzi számunkra, leadjuk a rendelést Gömbszörpárus Gömbvillám 
Marika néni tiszteletbeli törzsfőnöknél, aki a büfét intézi. (Az imént felsorolt nevezetességek, 
személyek ragadvány neve, működésünk huszonhét évének nyelvi leleménye.) Óbányán a falu fel-
ső végén, a „(2)Strand büfé” fölött elfogy az aszfaltozott út, egy beton csíkon haladunk tovább 
vagy 25 métert, itt egy „Y” elágazásnál ballra fordulva 4-5 méter megtétele után a táborba 
érünk. 
 Táborhelyünkről, bármelyik irányba induljunk is, szebbnél szebb útvonalakon juthatunk el a 
környék (3)nevezetességeihez, pl. (4)Réka vár, Váralja, Kisújbánya, Püspökszentlászló, Pécsvárad, 
stb. E táborhoz tartozik egy nagyméretű focipálya, ahol, mint minden évben, idén nyáron is ren-
geteget zászlózhatunk, valamint az íjazás, favágás, lándzsavetés, késdobálás technikáját is itt 
gyakorolhatjuk. (Az utóbbiból az következnők, hogy nagyon harciasak, bátrak vagyunk, de látni 
kellett volna az ijedelmet, amikor egy „igazi vaddisznó” a kerítés mögül az éjszakai őrjáratra 
horkantott!) 
  Mindegyik turnusban: A kirándulások mellett különböző hasznos eszközök el-
készítésére is jut idő. Így aki kedvet érez, készíthet kőbaltát, íjat, kőhegyű nyílvesszőt, kőpengéjű 
kést, különböző hajító szerszámokat, zajkeltő eszközöket (facsörgő, dödögő, sámándob), nemez 
szütyőt, rafia kosárkát, valamint agyagtárgyakat, melyeket a tábor utolsó előtti napján az általunk 
épített un. raku kemencében, helyben ki is égetünk. 
 A kézműves foglalkozásokat követően íjazásra, céllövészetre is fordítunk időt. Az ügyesebbek 
a korszerűbb fém szerszámok elkészítésére is vállalkozhatnak, általában kézre álló faragókés lehet 
a szorgalom eredménye. A faragókés segítségével, pedig könnyűszerrel készülnek a vándorbotok, 
sámánbotok, totem állatok, faragott tábori alkotások.  
 De vár minden kezdő és kipróbált harcost a koraesti zászlós játék is, a minden éjszaka meg-
gyújtott tábortűz, a tábortűzi dalok, a tűz mellett Öregmedve és Nagymedve régi és legújabb me-
séi, majd azt követően, az éjszakai erdei bátorságpróba. 
Megjegyzések: (1)”Szakmári üdülő” a táborhely hivatalos elnevezése.  (2)A „Strand büfé” már évek óta nem üzemel, nem kapott engedélyt, 
hogy idén nyitva lesz-e, nem tudjuk. Nevét az egykor itt működő strandról kapta. A strand medencéje ugyan még látható, de utoljára kb. 40-50 
éve fürödhettek benne. (3)A környék nevezetességeinek felsorolása nem jelenti azt, hogy mindegyiket meg is látogatjuk, ahhoz kevés lenne az 
egy hét. (4)A Réka vár egy hegytetőn található, nagyon romos állapotban van, csak a körvonalai sejthetők, -éppen ezért nagyon érdekes, meg-
mozgatja a fantáziát. Nincs benne büfé és nyilvános illemhely, viszont nem kell belépőjegyet fizetni meglátogatásához.  

Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Tel: 20/99-29-351 „Nagymedve” 
E-mail: olbeilaszlo@gmail.com vagy indiantabor@gmail.com  

Internet: www.indiantabor.hu Facebook: Öregmedve és Nagymedve Indiántábora 


