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Kedves táborozó Karinthysok! 

2019 augusztusában immár a harmincadik Csibetáborunkat rendezzük meg, reméljük mindannyiunk nagy 

örömére. Ezzel a levéllel szeretnénk megkönnyíteni azt a hosszú várakozást, amely még augusztusig vár 

ránk. 

Kezdjük a legfontosabbakkal: a Csibetábort 2019. augusztus 24-e és 28-a között rendezzük meg. Ebben 

az évben egy új táborhelyet próbálunk ki a Székesfehérvárhoz közeli Bodajkon lévő Tölgyes Tábort. A 

táborba közösen utazunk le különvonattal (a vonatjegyet is mi intézzük). 

FIGYELEM! Az új információk pirossal szedve: 

2019. augusztus 24-én, szombaton utazunk le a táborba. A találkozás a Déli pályaudvaron lesz 10:00-kor, 

a 7-8-9-10 vágány előtt. 

Az előzetes tervekhez képest az odautazás annyiban változott, hogy a különvonat a Déliből székesfehérvári 

megállással egyenesen Bodajkra fogja szállítani a táborozókat, míg a bodajki vasútállomástól buszokkal 

utazunk a táborig. 

Visszafelé augusztus 28-án, szerdán délután 15:54-kor érkezik a különvonat a Délibe. 

A Tölgyes Tábor Székesfehérvártól 25 km-re, a Bakony hegység keleti nyúlványain, Balinka határában, a 

Gaja patak szurdokának védett területén fekszik. A festői szépségű Gaja-völgy kedvelt kirándulóhely. Maga 

a tábor egy 4,5 hektáros körülkerített, füves, árnyas fákkal bőven rendelkező terület, melyet három oldalról 

erdő vesz körül. Szabadtéri színpad, füves pálya, aszfaltos pálya is található rajta. A táborban mintegy 

háromszázan leszünk (csupa karinthys diák, öregdiák és tanár), főleg 4 ágyas szobákban, de lesznek ennél 

nagyobb befogadóképességű hálóhelyek is. Mivel nagyon sokan leszünk, pótágyaznunk is kell, tehát 

hagyományos ágynemű nem áll megfelelő mennyiségben rendelkezésre, így kérjük, hogy lehetőség szerint 

minél többen hozzatok magatokkal hálózsákot, vagy paplan+párnahuzatot és lepedőt. A házak mellett külön 

vizesblokkok (WC, mosdók) állnak rendelkezésre, ahol a melegvizes tusolók is találhatók. 

A tábor éttermében naponta háromszor étkezünk, első nap vacsorától utolsó nap ebédig. Így annyi hideg 

élelmet érdemes hoznotok magatokkal, amennyi első nap vacsoráig kitart. A táborban büfé is üzemel.  

Remélhetőleg említeni sem kell, hiszen nem szokott ebből probléma lenni, de a rend kedvéért leírjuk: mint 

minden karinthys rendezvényen, így ebben a táborban is tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás. Akit 

ilyen, vagy más tiltott anyagok birtoklásán, használatán érünk, haladéktalanul hazaküldjük, és egyéb komoly 

fegyelmi következményekkel is számolnia kell. 

Fontos, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében, minden 18 év alatti résztvevőnek kötelező előzetesen 

kitöltött sszzüüllőőii  iiggaazzoolláássssaall  rendelkeznie arról, hogy egészséges és a táborozáson részt vehet. Ha valakinek 

egyéb egészségügyi problémája, például allergiája, cukorbetegsége, asztmája van, feltétlenül hozza magával 

a szükséges gyógyszereket, és erről a táborvezetőnek is szóljon előre! Viszonylag kevesen jeleztetek 

ételallergiát. Aki szólt, annak a tábori étterem megoldja a speciális étkezést – kivéve a gluténmentes 

kenyeret, amelyet kérünk, hozzatok magatokkal. Aki ezt nem jelezte, annak magának kell majd 

kiválogatnia a neki megfelelő ételeket a kapott menüből. Ebben az esetben érdemes lehet a nagyon 

speciális dolgokat (pl. laktóz-, cukor- vagy bármi egyéb-mentes élelmiszerek) magatokkal hozni.  

Legyen nálatok a személyi igazolványotok, TB kártyátok és a diákigazolványotok is! 

Ezen kívül érdemes magatokkal hozni papírt és írószert, egy olyan cipőt, amiben lehet kirándulni, 

fürdőruhát, esőkabátot, meleg ruhát, sportszereket, szúnyogriasztó spray-t/krémet, hangszereket, a kedvenc 

kispárnátokat, némi (nem túl sok) zsebpénzt, de mindenekelőtt kreativitást és jókedvet. 

Az öt napra sok különféle programot tervezünk, köztük egy rövid kirándulást, sok játékot és versenyt, 

természetesen több – már hagyományosnak mondható – áloműző Karinthy-partyt, valamint a csibéknek a 

nyelvi szintfelmérők megírását is. 

Ha esetleg a táborral vagy az oda- és visszautazással kapcsolatban valamilyen kérdés vagy probléma merülne 

fel, akkor keressétek közvetlenül Gróf Krisztián főszervezőt a lenti elérhetőségeken! 

Addig is mindenkinek jó nyaralást kívánunk! 

Budapest, 2019. augusztus 17. 

 A szervezők nevében:  

     
 dr. Gróf Krisztián  Hutai László 
 06-30/990-4145, dr.grof.krisztian@gmail.com igazgató 

http://www.karinthy.hu/pages/aktualis/csnyil2019.pdf

