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Magonc VándorTáborok 
A Magonc Alapítvány 2019-es vándortáborai 

2019. július 3-9. Bükk-Aggtelek • 2019. augusztus 9-15. Körösök mente 

Kedves Leendő Táborozó! 

Nagy szeretettel meghívunk a Magonc Alapítvány 2019-es VándorTáboraiba, melyeket a korábbi, méltán híres nyári 

táborok hagyományait követve, kisebb-nagyobb újításokkal rendeznek meg a Magonc Alapítvány lelkes önkéntesei. 

Táborainkat ebben az évben két időpontban és két különböző helyszínen, július 3-9. közöt Bükk-Aggtelek környékén, 

illetve augusztus 9-15. között a Körösök mentén rendezzük meg.  

A Magonc idei táborai alapvetően vándortáborok, melyek valamivel kevésbé nomádak, mint eddigi táboraink, de a 

nagyvárosi környezettől távol, a vándor jellegből adódóan minden nap új tájakkal, új látványosságokkal találkozhatunk. 

Míg északon a vadregényes erdők, barlangok és szurdokok várják a biciklitúrázókat, addig a Körösök mentét 

választókkal a környék biciklis felfedezése után vízre szállunk, és kenuban tesszük meg a tábor második felét. Így 

majdnem minden este másik szálláson, hol erdei házikóban, hol sátorban töltjük az éjszakát. A Körös menti útvonal 

végig sík terepen vezet, míg a Bükk-Aggteleki a tábor legmagasabb pontjáról indul, tehát itt sem kell sok emelkedőre 

számítani. Átlagos fizikummal 5. osztálytól mindkét turnus abszolút teljesíthető, élvezhető. 

A minden napos biciklizés vagy kenuzás mellett a helyi érdekességek, természeti- és kulturális értékek meglátogatása 

és össztábori játékok, játékos feladatok, vagy szabadon választható vendégelőadások és foglalkozások várnak Rátok. 

Hogy csak pár programot említsünk: lesz számháború, kreativitást fejlesztő kézműves foglalkozások, aggteleki 

barlangtúra, a Gyulavári kastély, a Körösvölgyi állatpark megtekintése, és tájfutás. A tábor napjait közös, tábortűz 

körüli beszélgetéssel, énekléssel és az aznapi élmények felelevenítésével zárjuk. 

A természetesen lesznek szervezők, akikhez, mint „papikhoz” és „mamikhoz” fordulattok, ha bármi gondotok van, ők 

kísérnek majd Benneteket az egész tábor során. Ha először jössz velünk táborozni, arra biztatunk, hogy hozd magaddal 

egy-két barátodat is. Természetesen az sem gond, ha egyedül érkezel, hiszen a táborainkban mindig nagyon jó a 

társaság, így hamar találsz társakat, barátokat! 

A konkrét tudnivalók: 

Aggteleki Bringás VándorTábor:  

Időpont: 2019. július 3-9. • Helyszín: Bükk-Aggtelek, Bükkszentkereszt – Szögliget 

Szállás: turistaházakban, 2-6 ágyas szobákban. Mindegyik szálláshelyen ágy, ágynemű és melegvizes zuhanyzási 

lehetőség rendelkezésre fog állni.  

Körös-menti VándorTábor:  

Időpont: 2019. augusztus 9-15. • Helyszín: Körösök mente, Békés – Szarvas 

Szállás: kempingekben, sátras táborhelyeken. Ezekben sátor, matrac vagy tábori ágy, ágynemű és melegvizes 

zuhanyzási lehetőség szintén mindenhol biztosítva lesz.  

Jelentkezési időszak: 2019. március 5-től a férőhelyek megteléséig.  

Hozzájárulás az utazás, étkezés és közös tábori felszerelés költségeihez: Bükk-Aggtelek turnus: 26.000 Ft + 5.000 Ft 

útiköltség; Körösök mente turnus: 28.000 Ft + 4.000 Ft útiköltség. 

Várjuk jelentkezésed! 

A szervezők: Bilej Kornélia, Dobos Balázs, Farkas Boglárka és Laurán Apolka 

Ha bármilyen további kérdésed lenne; kíváncsi vagy a pontos tábori programokra, vagy hogy kik is a szervezők, 

keresd fel a Magonc honlapját, vagy fordulj hozzánk bátran a lent megadott elérhetőségeken! 
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