


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táborfelelős: Kovácsné Zsigri Csilla 
 

Jelentkezés telefonon a következő számon: 06/70 42 31 146    
                                                                                                    Email: csill66@freemail.hu 
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JELENTKEZÉSI LAP 

Gyermek neve, osztálya, életkora: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

Elérhetőség: 

………………………….. 

  Szülő aláírása 

 

A jelentkezési lapokat kérem az iskolába visszaküldeni. 

 

Napsugár Gyermektábor (8 éves kortól)  

Közlekedés: gyalog és kerékpárral  

Helyszín: Szajol és környékén  

Időpontja: 2015. július 6-10. 8-16 óráig. 

Étkezés: Ebéd, uzsonna. 

 

Olyan 8 évesnél idősebb gyermekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel, hogyan óvják környezetüket, nem 

riadnak vissza egy kis gyaloglástól, kerékpározástól, szeretnek idős embereknek segíteni, szeretnek játszani 

és szívesen vennének részt kocsikázáson, akadályversenyen, sárkányhajózáson. Jó idő esetén a fürdőzés 

sem maradhat el! 

 

Részvételi díj: 6 000 Ft 
Jelentkezési határidő: 2015. július 1. 

Jelentkezni lehet: Kovácsné Zsigri Csilla  

Email: csill66@freemail.hu 

06/70 42 31 146 mobil számon 

 



 

A programról nagyvonalakban: 

Fényességes Őfelsége ( Kepenyes Marci személyesítené meg, Margó nénitől kérnénk kölcsön az aranyszívű királyi palástját, 

koronánk van) udvarába hívja vendégségbe a gyerekeket öt napra. Ahol Barátságos Föld barátjának okos megóvásában 

kellene néhány napot segíteni. Az Energia Lovagok csapat tagjai lennének az udvarban élő hercegek és hercegnők, akik 

segítenek a királyi kérés megvalósításában. Célcsoport: hátrányos helyzetű családban élő gyerekek (10 fő), és segítségre 

szoruló Szajolban élő idős emberek 5 fő. 

Mottó:  

Lackfi János  Akcióhős kerestetik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fényességes Őfelsége udvarában a megjelenés kizárólag valamilyen természethez kötődő ruházatban lehet.  

Ezt első nap délelőttjén mindenki kiválasztaná, milyen természethez kapcsolódó elem alakjába szeretne bújni. 

Az önkéntesség jó dolog,  
Vágod, hogy mire gondolok? 

Felújítás, szemétszedés, 

Mondhatnád erre, hogy NA ÉS?, 

 

De nem mondod, mert van agyad, 

Nem pedig a helyén agyag, 

Mert van tesónk vagy tízezer, 

Jobb, ha nem tejbegrízezel, 

Inkább most gyere és segíts, 

Ez nem romantika, se giccs, 

Emberbarátság, kőkemény, 

Mert ha fát ültetsz, nő remény, 

S ki fogyatékkal él vagy idős, 
Annak most te lehetsz a hős, 

Igazi akcióvitéz, 

Ez nem könnyű, nem is nehéz, 

És nem kell magyar felirat, 
Légy szélesvásznú te magad! 

http://www.szitakoto.com/szerzo.php?szerzoid=6


Elkészíti ruhatervét, zászlóját, emblémáját, címerét. 

A királyi udvarban használatos fizetőeszköz a fénypénz. (használt gombok összegyűjtésével és megfestésével töltenénk fel a király 

kincstárát.) Azért fénypénz, mert az UNESCO, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a fény életünkben, 

2015-öt a Fény Évének választotta. Készítettem néhány bemutatópéldányt: 

 

Szükséges eszközök: foszforeszkáló festék, használt gombok, csillogó öntapadós papír 

Sötétben is világít  

A fénypénzhez hozzájutni különféle akciók, feladatok, séták, kerékpározások, játékok és rászoruló időseknek segítésével 

lehet. Minden nap kihirdetnénk melyik az a program, amivel fénypénzt lehet szerezni. Tábor végén lehet beváltani a 

királyi zöld kincstárban. A listát mellékeltük milyen királyi kincsek lennének azok. 



Közlekedni a környezetünk megóvása érdekében kerékpárral, gyalog és lovas kocsival tennénk. Kivéve a két meghívottat: 

Horgas Juditot és Gévai Csillát. Ők vonattal szoktak hozzánk érkezni, ami szintén környezetbarát utazási mód. 

 

 

 A helyszínek kiválasztásában a fő szempontok, hogy a tábor során a gyerekek izgalmas kalandok útján 

kaphassanak választ a környezetvédelem alapkérdéseire, megismerhessék a tiszai, Tisza menti élővilágot és a 

fenntartható fejlődés ismeretanyagát, valamint változatos programokon – íjászat, lovaglás, evezés, kirándulás – 

vehessenek részt és tehessék magukat próbára. Mindemellett természetesen környezetbarát, egészséges, helyi 

élelmiszerekkel, életmóddal ismerkedhessenek meg. Megérezzék milyen fontos idős embereknek segíteni. 

Helyszínek: 

I.CSIGA - VENDÉGHÁZ 

http://www.belfoldiutazas.hu/magyar/sz/szajol/csiga---vendeghaz-210434 

 

          

http://www.belfoldiutazas.hu/magyar/sz/szajol/csiga---vendeghaz-210434


 

 Gyerekek iskolaszüneti elhelyezését is vállaljuk teljes ellátással, sport és kulturális programok. 

 Kerékpár és gyalogtúra vezetés, asztalitenisz, íjászat. Előd Antal házigazda faszobrász és 

festőművész bemutatót tart fafaragás-festészetből. 

 A háztól 100 méterre a Tisza-holtága található, csónakázási, horgászati lehetőség. 

 Saját készítésű csónakok állnak a vendégek rendelkezésére (Összesen:8 db fa és műanyag 

indiánkenu katamaránok, kajak). 

 Speciálisan kialakított, nádból készült indiánsátorban szalonnasütés, grillezés, bográcsban való 

főzésre van mód télen is. 

 Különleges gasztronómiai ellátás, tájjellegű ételekkel. 

 Diétás igényekhez is tudunk alkalmazkodni. 

 Étel különlegességeink: slambuc, Szajoli gulyás, "borzas" rántott hús, "Csilla" szendvics, nokedli 

"rakottas", lekváros "kagyló", "spéci" palacsinta, joghurt-gyümölcstorta, stb.. 

 Látványos faszobrokban gyönyörködhet a helyszínen és egyéb meglepetések várják, pl. művészeti 

bemutató, fafaragás, festészet! 

 

    

II.NAIRAM SZABADIDŐKÖZPONT 

http://www.nairam.hu/ 

    A gyönyörű táj, a nyugodt környezet, a jó levegő tökéletes helyszínné teszik a tábort gyermekek számára rendezett 

programok lebonyolítására. A környék adottságainak köszönhetően változatos programokat  és érdekes szabadidős 

tevékenységeket tudunk biztosítani. Erdészpedagógus szakember, és kézműves mesterek biztosítják a magas színvonalú 

szakmai programokat. A környék csendes, biztonságos. Hatalmas park veszi körül az épületeket, mely egyaránt alkalmas 

pihenésre, játékok szervezésére, sportolásra. 

Igény esetén számtalan fakultatív szolgáltatással állunk vendégeink rendelkezésére: 

- sárkányhajózás, 

- kajaktúra a Holt-Tiszán, 

- városnézés, (pl. Repülőmúzeum, Macimúzeum), 

- karaoke, vagy esti zenés, szórakoztató műsor (élőzenés is) biztosítása, 

- grillparti a kertben, 

- játékos vetélkedők szervezése.  

A Szellőpalotában a maguknak főzőcskéző vendégek fogyaszthatják el főztjüket. 

 

http://www.nairam.hu/


 

     

               

 

 

 

 

 



III. SÉTÁLÓ TANÖSVÉNY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szajoli Sétáló 

tanösvény közvetlen 

környezetünk élővilágát mutatja 

be. Egy kellemes délutáni séta 

vagy hétvégi kirándulás 

alkalmával érdemes 

meglátogatni a Szajoli 

Szabadidőpark mellett kialakított 

interaktív tanösvényt. 

A táblák leírásainak segítségével 

megismerjük a terület növény- és 

állatfajainak legjellemzőbbjeit, az 

ismeretszerzést pedig segítik a 

táblákba épített játékok és a 

satírozók. 

Az interaktivitásra épülő 

tanösvényen satírozó táblákat, 

memória táblát, 

madárszárnyfesztáv-mintákat, 

tanösvény táblába épített 

forgatós oszlopot, valamint 

forgatható kockákat 

próbálhatunk ki. 

 



IV. Holt-Tisza part 

 

 

 

 

 

 

 



Akiket szeretnénk megnyerni a programhoz: 

 

 

      Horgas Juditot, aki 1974-ben született Budapesten, az ELTE BTK angol szakán 
diplomázott, ugyanitt doktorált. Dolgozott angoltanárként, fordítóként, 
szótárszerkesztőként; megbízott előadóként tanított az ELTE BTK-n, szervezett előadás- és 
vitasorozatot. A Ligetben folyamatosan jelennek meg esszéi, kisprózái, novellái, fordításai 
és interjúi. 1998-tól a Liget olvasószerkesztője, majd szerkesztője. 2008-tól a Szitakötő 
szerkesztője és az oktatási program vezetője.  A Szitakötő program alapvetése, hogy a 
környezet fogalmát a természeti környezetnél tágasabban értelmezi; az épített és a 
szellemi környezeten túl a társadalom egészére, a másik emberre is kiterjeszthetőnek véli. 
A projekt éppen ezért nemcsak a veszélyeztetett természeti értékek megismerését és 
megóvását tartja fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és kiemelt 
figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyerekekre. A közhasznú Liget Műhely Alapítvány a 
Liget folyóirat és könyvek megjelentetése, valamint előadássorozatok szervezése mellett 

2008 márciusától adja ki a Szitakötő című negyedévi irodalmi és ökológiai gyereklapot, mely az integrált ökológiai program 
alapja. 
Szerencsémre már a kezdetektől dolgozhatok Horgas Judittal töretlen lelkesedéssel 
 
 

 
 
Forrás: http://www.szitakoto.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szitakoto.com/


 
  

  

A TISZAKANYAR HORGÁSZ EGYESÜLET elnökét, Andó Tibort 

 

    

            

             

       

               Forrás: http://www.szajol.hu/civ_Horgasz.html#horgasz_foto_album 

http://www.szajol.hu/civ_Horgasz.html#horgasz_foto_album


 

Barta Tibort, aki  hagyományos módszerrel készít kovácsoltvas díszeket. Gyönyörű alkotásait  a helyi alkotók kiállításán 

rendszeresen bemutatják. 

 
 

 

 

 

Elek Ferencnét, aki riseliős technikával alkot. A már nyugdíjas Pirike néni lány korában tanulta meg ezt a technikát, az abban az 

időben divatos Singer varrógéppel. Munkáit legutóbb Törökszentmiklóson a Kistérségi Szentmiklósi Napok programsorozat 

keretében mutatták be 2007-ban. 

 



 

 

 

Előd Antalt, aki  fafaragó és festő. Fafaragásai a természetet, Szajol faunáját és flóráját szemlélteti. Faragott szarvasbogarat, 

csigát, fakopácsot és a nagyvadak közül őzet. Tájképeiben a település szépségei, az Élő- Tisza és a Holt-Tisza valamint a 

Nagykunságra jellemző pásztor élet jelenik meg.  Alkotásait több kiállításon szerepeltették már. 

 

 

Mészáros Mihályt, aki  vesszőből készít kosarakat. Miska bácsi 1914-ben, az első világháború kitörésének évében született. 

Summásként dolgozott, majd 1942-től a nyugdíjazásáig postásként. Legalább 30 évet a Tisza parton töltött, a pecabotok 

között, várva a nagy fogást. Véleménye szerint a hosszú élet titka az, hogy sohasem idegeskedett. 

 

 



 

Varga Jánost, aki fantasztikus kenyereket tud sütni kemencében. 

 

 

    
 

 

 
 

 

 



 

 

Drávucz Károlyt, aki a lovak szerelmese. 

 

 
 

Kállai Sándorné tantestületi barátomat, akinek velem ellentétben már hihetetlen gyakorlata van a táborok szervezésében 

 

Gévai Csillát, aki az ELTE magyar nyelv- és irodalom, valamint kulturális 

antropológia szakán végzett, tanári képesítést is szerezve – neve azonban 

tervezőgrafikusként ismert (e minőségében 2009 óta tagja a Magyar 

Alkotóművészek Országos Egyesületének is). Azért a pedagógusi létről sem tud 

lemondani: 2007 óta gyermekfoglalkozásokat vezet a Pagony Könyvesboltban.  

Gévai Csilla Nagyon Zöld Könyve komoly kérdésekről mesél okosan, érthetően 

és könnyedén, olyan képi és nyelvi leleménnyel, annyi humorral, hogy a 

legbonyolultabb kérdések is átláthatóvá, kezelhetővé válnak. Ez a könyv igazi 

hiánypótló mű: tanítva mesél a Földön működő kölcsönhatásokról, a világ 

működéséről, és mesélve tanítja meg mindazt, ami a gyerekek számára 

személyes üggyé teszi a környezetvédelmet. Minden gyerekszobában és iskolai 

könyvtárban ott a helye – nem is a polcon, hanem a gyerekek kezében! A könyv szerzője nem csak illusztrátor, hanem 

kulturális antropológus; nem csak kulturális antropológus, de pedagógus; nem csak pedagógus, de kivételes érzékenységgel és 

humorérzékkel megáldott író. Egyszer már elfogadta a meghívásomat és bízom benne felkérésre újra megtenné. 



 

 
 

 

Bízunk benne tábor ideje alatt sikerülne megmutatni, hogy egészen egyszerű cselekedetekkel is jobbá és 

fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. Elég, ha csak odafigyelünk tetteinkre és azok 

következményeire. Ha minden nap teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, 

segítünk, döntünk környezetünk fenntarthatósága érdekében, máris óriásit tettünk a változásért. 

 

 

http://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas


Melléklet:  

 

 
 
 
 
 
 
 

A természetjárás, táborozás a szabadban csodás közösségi program. Ha pedig mindezt úgy 

csinálod, hogy közben odafigyelsz környezetedre is, akkor máris tettél azért, hogy az 

utánad következő nemzedék is élvezhesse a természet ajándékait. 

 

Már a túra előkészítésekor gondolhatsz arra, hogy környezettudatosan szerezd be a 

kellékeket. Nem feltétlenül szükséges mindent drága boltokban megvásárolnod, főleg, ha 

nem használod őket rendszeresen. A szükséges kelléket kölcsön is kérheted, vagy 

használtruha-kereskedésekben, esetleg interneten olcsóbban megveheted. 

1. Ne vigyél magaddal felesleges elektronikai készülékeket, melyeket töltened kell, és 

figyelned, hogy meg ne sérüljenek. Itt az alkalom, hogy egy jó könyv társaságában 

élvezhesd a természet nyugalmát. 

2. A túrahely eléréséhez lehetőség szerint használj tömegközlekedést. Ha kocsival mész, akkor 

pedig keress minél több útitársat, hogy jobban kihasználjátok a járművet. 

3. Ne térj le a kijelölt turistaútról. Nem véletlenül vannak kijelölt utak, ha ezekről letérsz, 

akkor felboríthatod a helyi ökoszisztémát, és esetleg védett növényeket is letaposhatsz. 

4. Lehetőség szerint keress kijelölt sátorozó- és tűzgyújtó helyet, és ott telepedj le. 

5. Tűzgyújtáskor győződj meg róla, hogy biztonságos a tűzrakó hely, kellő távolságban 

minden gyúlékony anyagtól. 

6. Újrahasználható étkészletet használj. Bár csábító lehet az eldobható papírtányér 

gondolata, de gondolkozz hosszabb távon, és ne szaporítsd a szemetet műanyag 

evőeszközökkel. 

7. Ha vécére kell menned, akkor keress az úttól, illetve a táborhelytől egy messzebb eső 

helyet, ahol gödröt ásva végezd el a dolgod. Majd a gödörbe dobd a használt papírt és 

alaposan fedd be. 

8. Tisztálkodáshoz, mosakodáshoz használj környezetbarát szereket. Ezeket túraboltokban 

könnyen beszerezheted. 

9. Ne hagyj magad után szemetet. Nem egy szép látvány, ha a túrázó maga után 

szeméthalmokat hagy. Legyen a mottód a környezettudatos utazók kézikönyvének első 

bekezdése: „Ne vigyél mást haza, csak a fényképeket, ne hagyj magad mögött mást, csak 

lábnyomot”. 

10.  Tűzrakáskor ne vágj ki fát, hanem keress fákról leesett ágakat, gallyakat. 

 Ha mindenképpen szeretnél szappant használni, akkor semleges kémhatású szappant 

vigyél magaddal. 

Hogyan kell környezettudatosan 
viselkedni a természetben? 

 



 Mosószer helyett a homok is kiválóan használható mosogatáshoz. 

 

 

 Túrafelszerelés 

 Környezetbarát tisztítószerek és tisztálkodási eszközök 

 Szemeteszsák 

 Nem eldobható étkészlet 

 Jó társaság 

 Klassz úti cél 

 

 Fokozottan védett területen, természetvédelmi területen és vízmű véd területén ne sátorozz, 

mert kárt okozhatsz a természeti értékekben, illetve törvényt is sértesz. 

 Romlandó élelmiszert ne hagy hátra gondatlanul, mert azt az erdei állatok elfogyasztva 

akár el is pusztulhatnak. 

 

 



 

 



 

 



 

A program napi lebontásban: 

 



 

 

 



Étkezés: 

 

 

 



Alapanyagok beszerzési terve: 

  



 

 

Előzetes számítások: 

Előzetes számítások: 1. Mennyit utazott, amit megeszünk? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom: 
A kora nyári időszakban kapható nálunk az elsősorban Szicíliából származó, fürtösen szedett paradicsom. A bogyók nagyok, gerezdesek, sötétpirosak és nagyon édesek. Sajnos a 

gerezdességből adódóan könnyen repednek, ezért viszont általában olcsóbbak. 

 

Olaszország: A termék, míg Magyarországra ért 1310 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 345.84 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 12.81-szer több. 

 

 



 
Spanyolországból származó paradicsom: 

A termék, míg Magyarországra ért 2603 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 343.6 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 25.45-szer több. 

 

 

 

 

Marokkóból származó paradicsom: 

 

A termék, míg Magyarországra ért 3853 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 279.24 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 



 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 20.68-szer több. 

 

Izraelből koktélparadicsom: 

 

A termék, míg Magyarországra ért 3180 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 245.6 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 18.19-szer több. 

 

 

Paprika: 

 
 



 

Spanyolországból: A termék, míg Magyarországra ért 2603 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 343.6 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 25.45-szer több. 

 

Hollandiából: 

A termék, míg Magyarországra ért 1402 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 185.06 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 13.71-szer több. 

 

 

 

 

 
Egész évben-helyben is kapható 



 
Búza Ukrajnából: 

 

 

A termék, míg Magyarországra ért 1087 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 2.87 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 10.63-szer több. 

 

 

 

 



 

Dinnye Olaszországból: 

 

A termék, míg Magyarországra ért 1310 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 345.84 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 12.81-szer több. 

 

Dinnye Görögországból: 

A termék, míg Magyarországra ért 1452 km-t utazott. 

 

Eközben a szállításával 383.33 g üvegházhatású gáz kibocsátást okozott. 

 

Egy hasonló hazai termékhez képest a szállításával járó üvegházhatású gáz kibocsátás 14.2-szer több. 

 

 

      2. Mennyi a CO2 kibocsátása? 
Néhány termék és szolgáltatás CO2 kibocsátása 

 

 

Egy weboldal keresése (laptop) 0,2g 

 Egy könnyű műanyag zacskó 3g  

Egy kisebb fájlt tartalmazó email 4g  

Egy helyi termesztésű alma 10g  

Egy szabványos műanyag zacskó 10g 

Egy újrahasznosított papírzacskó 12g 

 Egy papír kéztörlő 10g 

Mobil telefon feltöltése 16g  

WC kézszárító egyszeri használata 20g 

Egy bolti alma 80g 

Egy banán 80g 

Egy import alma 150g 

Egy műanyagpalackos ásványvíz 160g 

 

Egy üveg import ásványvíz 215g 

Egy kenyér 1 kg  

Repülővel szállított narancs 1 kg 

Egy kiadós kádfürdés 1,1 kg 

20g marhaszelet 1,4 kg 

6 tojás 1,8 kg  

Egy újság 1,8 kg  

Egy papírzsák 1-2 kg  

Egy hamburger 2,5 kg 

 



 

Jelentkezési lap és plakát: 
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