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Kerekerdő Programismertető Hírlevél 
a Kerekerdő Egyesület 2017. téli programjáról 

 
Kedves Sünök! 
A hó már leesett, hideg is van, így semmi akadálya a Mikulás érkezésének! Azért a nyári emlékeket sem 
felejtjük, az idei tábor legszebb pillanatainak felidézéséhez segítségképpen elérhetővé tettünk néhány 

képet a közös élményeinkről a Kerekerdő honlapján, illetve a Facebookon 
(www.facebook.com/kerekerdotabor). 
 
A jövő évre nézve pedig már írhatjátok a naptárba: 

Kerekerdő kistábor: 2018. július 18−27. 

Kerekerdő nagytábor: 2018. július 30 − augusztus 8. 

Addig viszont a tél is tartogat számunkra egy izgalmas programot, amikre szeretettel várunk mindenkit! 
 

 2017. december 8–10. Mikulás kirándulás  

 
HELLOOOOOO SÜNÖK!!! 
Igaz, nem rég volt a tábortalálkozó (no meg nem is volt ott mindenki), de 
nekem már mindenki hiányzik! 
Ennek orvosolására kiváló alkalomnak tűnik a december 8-án (pénteken) 
kezdődő és 10-én (vasárnap) végződő Mikutúra melynek helyszíne a Pilis lesz! 
Péntek délután van gyülekező a Batthyány téren 4-kor, hogy mindenki 
végezhessen a suliban még előtte, majd onnan indulás hévvel majd busszal 
Pilisszentkeresztre. A szállásunk két éjszakára Pilisszentkereszten lesz, fűtött 
szállás, ágyneművel, étekről magunk gondoskodunk! Pénteken lesz meleg 
vacsora, az útra elemózsiát érdemes hozni, az utolsó étkezés pedig vasárnap 
reggeli lesz. Érkezés valamikor a nap közepe táján ugyanúgy a Batthány térre. 
A program teljes ára utazással, szállással és étkezéssel a 3 napra 9500 forint. A 
programban közös játszás, beszélgetés, túrázás szerepel (milyen közel is van 

ide a Dobogókő, nem hinném, hogy véletlen lenne)... no meg valami vörös ruhás öregurat is emlegetnek a 
helyiek, hogy arrafele császkál... 
További infoért az előbb említett módokon keressetek szintén!  
Gyertek sokan, ott találkozunk! :) 
 
  Időpont: 2017. december 8–10. 
 Találkozó: December 8-án 16 órakor a Batthyány téren 
 Visszaérkezés: December 10-én 12:30-kor a Batthyány térre 
 Jelentkezés: Svéd Dávidnál, +36 70 612 2749, kerekerdoegyesulet@gmail.com 
 Részvételi díj: 9500 Ft (utazással, étkezéssel, szállással) 
 
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, 2017. december 3-án. 
 
 Üdvözlettel: 

 a Nagysünök 


