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Kerekerdő Programismertető Hírlevél  
a Kerekerdő Egyesület őszi és téli programjairól 

 
Kedves Sünök! 
 

A nyári napsütésnek egyelőre vége, de szerencsére a Kerekerdő tábor emléke ilyenkor is jó kedvre deríti a 

fázós sünöket. A felidézésükhöz segítségképpen elérhetővé tettünk néhány képet az idei közös 

élményeinkről a Kerekerdő honlapján, illetve a Facebookon. 

 

A jövő évre nézve pedig már írhatjátok is a naptárba: 

Kerekerdő kistábor: 2017. július 19−28. 

Kerekerdő nagytábor: 2017. július 31 − augusztus 9. 

 

Addig viszont az ősz és a tél is tartogat számunkra izgalmas programokat, amikre szeretettel várunk 

minden érdeklődőt! 

 

 2016. november 3−4. Kékjáró 1.0  

Ezennel megindítjuk egy új programsorozatunkat, amelynek kereteiben az 
Országos Kéktúrát fogjuk szakaszokban teljesíteni. Első túránk közvetlen 
Budapest mellől indul. Pilisszentkereszten szállunk meg éjszakára, másnap 
pedig Dobogókőt másszuk meg. Túránk végére Pilisszentlászlóig jutunk el, amire 
minden résztvevő büszke lehet majd. A két nap alatt összesen 32 km-t teszünk 
majd meg. Pecsételő könyvet a Kerekerdő minden résztvevőnek biztosít. 
A programot minimum 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg. 

 
FONTOS! Mindenképp hozzatok magatokkal diákigazolványt (vagy egyéb utazási kedvezményre jogosító 
igazolványt), lámpát, esőkabátot, hosszúnadrágot, meleg ruhát és vízhatlan lábbelit is. 
MÉG FONTOSABB! Mivel a teljes cuccot a hátunkon visszük két napig, minél könnyebben oldjátok meg a 
pakolást. Nem most kell elhozni az ipari árammal működő hajszárítót.  
 
 Találkozó: 2016. november 3-án 7:45-kor Budapest Nyugati pályaudvaron 
 Visszaérkezés: 2016. november 4-én 17:10-kor Újpest-Városkapuhoz  
 Jelentkezési határidő: 2016. október 31. hétfő 
 Jelentkezés: Falusi Sanyinál, 06 30 715 0018, kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 Részvételi díj: 5500 Ft útiköltséggel, szállással, étkezéssel együtt 

 
 

 2016. november 12. Tábortalálkozó  

Emlékeztek még, kikkel is laktatok egy sátorban? Vagy a nagysünök mókás 

előadásaira? És arra, hogy ki nyert a bioháborúban? 

Hagyományos tábortalálkozónkat idén november harmadik szombatján 

rendezzük meg. Hozzátok magatokkal a táborban készített képeiteket is! 

  

 Időpont: 2016. november 12. 15 órától 17 óráig 
 Jelentkezési határidő: 2016. november 9. szerda 
 Jelentkezés: Bíró Lacinál, 06 30 545 6490, kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 Találkozó: 14.45-kor, az ELTE déli tömb északi bejáratánál (a két épület között) 
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  2016. december 3−4. Kékjáró 2.0 (Mikulás különkiadás)  

Kékjáró túráink második szakasza igencsak izgalmasnak ígérkezik. Visszatérünk 
Pilisszentlászlóra, ahonnan Visegrád felé vesszük az irányt. Másnap a komppal 
átmegyünk Nagymarosra, és eljutunk egészen a Törökmező turistaházig. Pecsételés 
után jövünk haza. Könnyedebb túra és szép táj kecsegtet, bátran ajánljuk a 
kisebbeknek is. A két nap összteljesítménye 26 km, ami alatt előfordulhat, hogy egy 
nagyszakállú ismerőssel is összefutunk... 
Pecsételő könyvet a Kerekerdő minden résztvevőnek biztosít. 
A programot minimum 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg. 
 

FONTOS! Mindenképp hozzatok magatokkal diákigazolványt (vagy egyéb utazási 
kedvezményre jogosító igazolványt, amit kérünk jelezni a jelentkezésnél), lámpát, 
HÁLÓZSÁKOT, esőkabátot, hosszúnadrágot, meleg ruhát és vízhatlan lábbelit is. 
 
MÉG FONTOSABB! Mivel a teljes cuccot a hátunkon visszük két napig, minél 
könnyebben oldjátok meg a pakolást. A súlyzókészletet most is hagyjátok otthon!  

 
 
 Találkozó: 2016. december 3-án 9 órakor Újpest-Városkapunál 
 Visszaérkezés: 2016. december 4-én 18:54-kor Újpest-Városkapuhoz 
 Jelentkezési határidő: 2016. november 30. szerda 
 Jelentkezés: Falusi Sanyinál, 06 30 715 0018, kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 Részvételi díj: 6500 Ft útiköltséggel, szállással, étkezéssel együtt 

 
 

 

Kedves Szülők! 
 

Idén újra támogathatják a Kerekerdő Egyesületet adójuk 1%-ával. Kérjük Önöket, hogy segítsék 
Egyesületünk munkáját, adományozzák az SZJA 1%-át az alábbi adószámra: 
 

18102138-1-41 
 
Előre is nagyon köszönjük! 
 

 
 

Programjainkról bővebben tájékozódhatsz honlapunkon, a megszokott címen: http://kerekerdo.net. 

 

Iratkozz fel programismertető hírlevelünkre is, hogy mindig időben értesülj eseményeinkről! Ehhez nem 

kell mást tenned, mint küldeni egy üres üzenetet a kerekerdotabor-subscribe@googlegroups.com címre. 

 

 

Kelt a Kerek Erdőben, 2016. október 13-án. 

 

 Üdvözlettel: 

 a Nagysünök 
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