
Komplex programajánló táborozó csoportoknak  

Kismaroson és Kóspallagon  

  

Program időtartama: 5 nap, 4 éjszaka  

Program résztvevői: 618 éves diákok  

Résztvevők száma:   

Kismaroson: 68 fő felnőttekkel együtt  

Kóspallagon: 30 fő felnőttekkel együtt  

  

Program:  

  

1. nap:   

Délutáni érkezés, lepakolás, elhelyezkedés után: Csapatépítő, bizalomépítő 

csoportos játék, vetélkedő  

  

 Ismeretlenek számára névjáték  

 Activity  

 Ügyességi feladatok (Módszertani segédanyag, játékleírások kérhetők az alapítvány 

irodájáról, vagy a Kalamandra ajánlata alapján.E-mail: kalamandra@freemail.hu)  

  

 Vacsora  

  

 Ismerkedési est, táncház, meseház, (CD lejátszó népmesével, továbbá néptánc 

oktatással a Marus Hagyományörző Tánccsoport vezetésével. A program 

egyeztethető: Horváthné Ágnes: 30/9905770, egy hónappal előre kell egyeztetni. 

(Az alapítvány vendégeinek kedvezményt nyújtanak)  

  

  

2. nap:  

 Kézműves foglalkozás (Látogatás a Kacár tanyára. Program egyeztethető: 

20/3740267, vagy a 27/385415ös telefonszámon. A program akár több napra is 

leegyeztethető, a tábor közelsége miatt gyalogosan is megközelíthető.   

Programjaik: Kézművesség: Fazekasság, kovácsolás, szövés, fonás, nemezelés, 

vesszőfonás, csuhézás, fafaragás, népi építészet, pásztorkunyhó, kenyérsütés, 

bográcsolás, szalonnasütés, népi játékok)  

  

 Ebéd után kirándulás a kismarosi falumúzeumba, helytörténeti előadás, a Kismarosi  

Sváb Múzeális Gyűjtemény megtekintése.   

Program egyeztetése: dr. Dabóczi Ákos, múzeumvezetőnél, 20/9234714. A Program 

ingyenes  

  

 vacsora után fiúlány vetélkedő (Játékleírás, segédanyag kérhető az alapítvány 

irodáján. Email cím: iroda@pmgyia.hu, vagy a Kalamandra programban leírt 

valamelyik játék, program is választható, egyeztetés: Aradi Szilveszter, 30/3161227)  

  

 éjszakai bátorságpróba (Kerettörténet, ötletek kérhetőek az alapítvány irodáján, 

email címén, vagy a Kalamandra programja (30/3161227)  



  

  

  

3. nap:  

Buszos kirándulás (Buszbérlési lehetőségek a szolgáltatások, elérhetőségek 

dokumentumban)  

Nevezetességek, látványosságok a közeli városokban:  

 Visegrádi múzeum,   

 Hajókirándulás  

  

Szob látnivalók:  

 Szent László Templom  

 A szobi kálvária  

 Nepomuki Szent Jánosszobor  

 Luczenbacher kastély  

 Börzsöny múzeum  

 Luczenbacher temetőkápolna  

  

  

Verőce látványosságok:  

 Gorka múzeum  

 HuszárPufi kastély  

 Magyarkút  

 Migazzikastély  

 Művelődési központ  

 Öreg rádiók kiállítása  

 református templom  

 Római kori őrtorony és hídfő maradványa  

  

Zebegény látnivalók:  

 Szőnyi múzeum  

 Római katolikus templom  

 Hajózástörténeti Múzeum  

  

  

Délután számháború a közeli erdőben (Segédanyag kérhető az alapítvány irodáján)  

  

Vacsora után vetélkedő, kézműves foglalkozás: (gyöngyfűzés, üvegfestés)  

  

  

4. nap:  

Gyalogtúra a Börzsöny legmagasabb pontjához, látnivalók megtekintése  

1. Túraútvonal:   

  



 

 
  

  

  

2. Túraútvonal  

   túraállomás  szint  táv  jelzés  

Királyréti Erdei Vasút  

 helység: Kismaros   

NagyMorgó  szép kilátás a  

Dunakanyarra  

  
107 m   

  
370 m   

 

0.00 km  

3.00 km  

 

  

  

 

Szárazfák  Széperdő  

  

  
270 m   

2.00 

km  

  

Törökmezői turistaház  

  

  
230 m   

3.00 

km  

  

Malomvölgy  

  

  
170 m   

2.00 

km  

  

Zebegény  

  

  
115 m   

5.00 

km  

  

Farkas Vince hajóskapitány  

 magángyűjteménye helység: 

Zebegény   

  

115 m   

0.00 km  

  

Szônyi István Emlékmúzeum  

helység: Zebegény   
  

115 m   

0.00 km  

  

    

  
Kismaros   

  

Királyréti Erdei Vasút   

helység:   Kismaros   

  

Kismarosi Falumúzeum   

helység:   Kismaros   

  
Szokolya   

  

Baptista imaház   

helység:   Szokolya   

  

Viski János Mányoki Ádám kiállítás   

helység:   Szokolya   

  



start  cél szintkülönbség:  8 m  15 km    

legmélyebb pont:  107 m     

legmagasabb pont:  370 m     

abszolut szintkülönbség:  263 m      

Este:  

 Vetélkedő a héten tanultakból, ismeretekből.  

Ki mit Tud?  

 Búcsúest  

  

5. nap:  

Egymás megajándékozása  

Búcsúzás  

Hazautazás  

  

  


