
 Öregmedve és Nagymedve Indiántábora 2021.
 

Kedves Szülők! 
 

FONTOS TUDNIVALÓK: 
 

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

(Pécs, Sztárai Mihály u. 1. – egy autóbuszpályaudvar van átellenben, egy régi áruház helyén 
lévő nagy parkolót kell keresni, az M6-os déli kivezetője közelében. Térkép link itt). 

 

 

Indulás a turnus kezdőnapján: 10 órakor Gyülekezés: 09:30-tól 

Visszaérkezés a turnus 
zárónapján: 

11:30 és 12:00 óra 
között 

 

A visszaérkezés helye: szintén a FEMA parkoló. 

Válaszlevélben mihamarabbi visszajelzést kérünk arról, hogy igényt tartanak-e 

a buszos utazásra, vagy saját maguk oldják meg a táborba való odajutást? 

2. Étkezés: Minden csoportban napi ötszöri étkezést biztosítunk. Ez turnusonként 1 
alkalommal tábortűzi „tüttyölt ratyli” készítéssel is kiegészül. 

3. Elhelyezés: A 3x1 hetet egy új táborhelyen, Magyarhertelenden töltjük (7394 

Magyarhertelend, Tábor u. 7.). Tervezett létszám 40-42 fő. A szállás faházakban lesz.  

Felnőttek száma: 8-9 fő turnusonként (plusz segítő kistörzsfőnökök, 5-8 fő). 

4. 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, gyöngyfűzésre, batikolásra, íjkészítésre, vándorbot 
faragásra, zsebtotem készítésre, kőbaltakészítésre, nemezelésre, bőrözésre, harcidísz-
festésre, szerszámélezésre, faragószerszám készítésre, raffiázásra, álomfogó készítésre, 
mackóvarrásra, stb. 

Nincs kötelező ébresztő, nincs kötelező program. A nap folyamán a kézműves törzsfőnökök 
különféle kézműves tevékenységeket folytatnak, amikhez szabadon lehet csatlakozni, 
mindent készségesen megmutatunk. Lehet zászlózni, fát gyűjteni, bogarászni, kirándulni is 
fogunk egyszer, este énekelni a tábortűznél, közös esti játékokban részt venni, őrjáratozni... 

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 cipőt 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 és kulacs is. 

6. Egészségügyi kérdések: Kérjük jelezzék, ha gyermekük rovarcsípésre allergiás, 
ételérzékeny, ha huzamosabb ideig gyógyszert szed, stb.! Ha szükségesnek érzik 
„használati utasítást” is mellékelhetnek. 

7. Kapcsolattartás: Ha szeretnék elérni gyermeküket telefonon, de nincs nála mobiltelefon, 
SMS üzenetet lehet küldeni (megjelölve a gyermek nevét, akinek szánják az üzenetet) 
Ezüstkígyó törzsfőnök telefonjára: 06-30/816-1406. Az üzeneteket rendszeresen 
megnézzük, szükség esetén visszahívást kezdeményezünk. Napközben, vagy az esti 
órákban – kivéve a törzsi gyűlés időpontja – tudnak a gyermekükkel beszélni, de az sem 
baj, ha véletlenül otthon felejtik a készüléket, mert tapasztalataink szerint így a gyerekek 
könnyebben ismerkednek, könnyebben nyitnak egymásra és a kézzel való alkotásra. 

8. A tábor címe: Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor – 7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7. – a 
tábor egyénileg is megközelíthető, találkozó a tábor helyszínén: 11.30-kor. 

https://www.google.com/maps/place/Pécs,+Sztárai+Mihály+út+1,+7632/@46.0364552,18.2290169,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4742b3c0bb9a2e49:0xd378e34b7fbbed61!8m2!3d46.0364552!4d18.2301112


További információk elérhetők a www.indiantabor.hu c. indián honlapon, illetve, az Öregmedve és 

Nagymedve Indiántábora Facebook oldalán, pl. gyakran ismétlődő kérdések, tábori fotógaléria, stb. 

9. Mindenféle „ketyerékről”: A táborban szeretnénk, ha minél több időt töltenének a gyerekek 
a természet közelségében, békés tevékenykedéssel, kézműveskedéssel, esti nagy közös 
játékokkal, éjjel őrjáratozva, tüzet, csillagokat bámulva… A táborba ezért kérjük ne küldjenek 
a gyerekekkel telefont, videójátékot, zenelejátszót és egyéb ketyeréket. A telefon egyedül a 
szülőkkel való kapcsolattartásra engedélyezett, de tapasztalatok szerint érdemes ezt is 
korlátozottan használni, mert a gyerekeket kizökkenti a tábori életből. (Úgy tapasztaltuk, 
néhány nap alatt enyhülnek az elvonási tünetek!). Internetkapcsolattal rendelkező 
telefonokon kérjük, hogy állítsák be a gyermekvédelmi korlátozásokat, de legjobb lenne, ha 
nem lenne internetelérés erre a hétre a telefonon, mert a táborvezető felnőttek nem tudják a 
véletlenül-kéretlenül felugró internettartalmakat a nap folyamán ellenőrizni.  

Nagyon fontos! 

10. Szülői nyilatkozat: A „Szülői nyilatkozat táborozáshoz” c. nyomtatványt kitöltve, szülő 

által aláírva mindenki hozza magával a táborba! Az igazolásokat a táborvezető a busz 

indulása előtt, illetve a tábor helyszínén összegyűjti. E nélkül nem kezdhető meg a 
táborozás!!! 

11. Jelentkezés: A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha az online jelentkezési lapot 
elküldik címünkre, valamint a részvételi díj első és második részlete á t u t a l v a  
megérkezik számlánkra. Mindenki, aki eddig jelentkezett, megkapta már (a jelentkezéskor 
megadott e-mail címre) mindkét részlet díjbekérőjét. A részvételi díj banki átutalással 
fizethető be. Számlaszámunk: Lakótelepi Népfőiskola Egyesület 11731001-20217215  

Egyéb lényeges információ: 

12. Tisztálkodás: Csak nappal vagyunk indiánok, éjszaka faházakban vár vetett ágyunk. Este 

szokás szerint általában megfürdünk és fogat mosunk. Talán ennek is köszönhetően 
táboraink működéséhez a működési engedélyt az illetékes ÁNTSZ az elmúlt 29 év alatt 
minden évben megadta. 

13. Zsebpénz: Korlátozott mértékben ugyan, de reméljük az új helyszínen is valamennyi 

turnusban lesz lehetőség a büfézési igények kielégítésére.  Kérjük, hogy ne küldjenek a 
gyerekekkel túl sok pénzt, mert nem áll módunkban a zsebpénzüket ellenőrizni.  

14. Ebéd, stb.: A táborhely engedélyezett konyhával rendelkezik, ahol az étkezések tálalását, 
előkészítését, és a reggeli-tízórai-vacsora elkészítését hivatásos szakács, Vaskondér 
törzsfőnök végzi. Az ebédet a komlói Vadvirág Étteremből szállítják nekünk. 

15. NE küldjenek gyorsan romló élelmiszert, mert ha mi sem vesszük észre, a tábor 

végére a parizeres szendvics kimászik a hátizsákból! 

16. Orvosi ellátás: A tábort bejelentjük a területileg illetékes háziorvosnak. Orvosi ládánkat 

felkészítjük a kisebb egészségügyi problémák elhárítására, Plüssmaci törzsfőnök 
egészségügyi végzettséggel rendelkező állandó tagunk, így aggodalomra semmi ok.  Ha 
valakit orvoshoz kell vinni, valamelyik törzsfőnök autója folyamatosan rendelkezésre áll. 
Bármilyen tünet esetén értesítjük a szülőket, láz, vagy Covid-gyanús tünetek esetén a kijelölt 
elkülönítőben várja meg a gyermek a szülők érkezését. A táborozás csak tünetmentes, 
egészséges gyermekek számára engedélyezett a jelenlegi szabályozás szerint. 

17. Látogatás: Abban bízva, hogy egy turnus hét napja, hat éjszakája idén is fürge 

pillangóként észrevétlen tova száll,… megkezdjük a 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. Ha mégis szeretnének odalátogatni, akkor előzetes 
bejelentkezés szükséges, 18 év felettieknek a tábor területére csak védettségi igazolvánnyal 
lehet belépni, a zárt terekben pedig a látogatás nem engedélyezett.  

18. Korhatár: Táborainkban általában korhatár nélkül részt vehet bárki, aki már önállóan 
tud öltözködni, tisztálkodni, és egy kis esti mesével a honvágya is elűzhető. Ajánlott 
életkor az első-második turnusban 7-14 év, a harmadik turnusban 12-18 év.  

http://www.indiantabor.hu/
https://www.facebook.com/indiantabor

