
„Legfontosabb, életre szóló élményeink mindig azok melyeket a VALÓSÁGBAN MEGÉLÜNK! 

Megfoghatjuk, megízlelhetjük, megszagolhatjuk, megnézhetjük, meghallgathatjuk, 

kipróbálhatjuk, megérezhetjük. Ezek a helyek, ilyenek!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalandozó Magyarok Táborunkat idén 2017.07.09-15-ig tartottuk, az erdő szívében, 

festői környezetben Lengyel-Annafürdő Turisztikai és Természetismereti Központ 

Szentkúti Ökoházánál, Tolna megyében. Hatnapi sátorozásunk alatt életre szóló 

élményekkel, tapasztalatokkal, ismeretekkel lettünk gazdagabbak. 

 

Az Alapérték Oktatási Központ 

Közalapítvány által szervezett 

programok, táborok célja az ország 

valamennyi megyéjében olyan 

helyszínek keresése, mely minél 

természetesebb közegben nyújt arra 

lehetőséget, hogy a gyermekek és a 

felnőttek átélhessék a természet és 

az ember valódi kapcsolódásának 

milliónyi lehetőségét. 

Célja továbbá a jelen kor rohanó világában élő, elvárosiasodott populációkban élő ember 

visszavezetése a természethez, természet csodálatos világának ember által történő újrafelfedezése 

az ember és természet harmonikus egyensúlyának megtartása mellett. Ezen társadalmilag hasznos 

és közösségteremtő tevékenység megalapozza a fiatalok kötődését a szülőföldhöz, hazájukhoz. 

 

 



Tevékenységek melyek erősítik ezt a kötődést: 

- Ház körüli tevékenységek /növénytermesztés, állattenyésztés, állatok gondozása / 

- Zöld területek, erdők /növények és állatok megfigyelése, megismerése, gondozása, 

természetes közegük, élőhelyük háborítatlansága mellett/ 

- Művészet /népzene, néptánc, hangszerismertető, kézművesség, hagyományőrzés/ 

- Irodalom /Magyar írók, Költők/ 

- Történelem /Helyi, Magyarország/                ADAMIK ILDIKÓ 

kuratórium elnök 

Budapest, alapertek@icloud.com Telefon: +3670/328-0786 

 

A Gyulaj Zrt. által kínált változatos, 

gyermekközpontú, komoly szakmai 

megalapozottságú programok lehetővé tették 

mindazt, amit a tábor szervezésekor célul 

tűztünk ki. 

Egyúttal szeretnénk megköszönni Lacinak, 

Vikinek, Stefinek a napi szintű sok-sok önzetlen  

segítséget! 

 

Személyes élmények: 

“Többször voltam már ilyen táborban más helyeken, 

de eddig ez tetszett a legjobban. Nagyon érdekes volt 

az ÖKO ház környezetbarát rendszere, Annafürdő is 

megfogott a maga szépségével, szerintem igazán 

varázslatos volt. A programok, amiken részt 

vehettünk nagyon jók voltak: én talán a fafaragást, a 

perecsütést és a kincskeresést emelném ki. Nekem 

nagyon tetszett a tábor.”  (Réka 12 éves) 

 

„Nagyon tetszett a fafaragás Pista bácsival, a kecskefejés, az agyagozás. A kincskeresés is 

nagyon-nagyon tetszett, főként azért, mert tudtunk együtt dolgozni. A vikingsakkban az volt a jó, 

hogy felálltak a csapatok és nem a nyerés a fontos, hanem az, hogy élvezzük-e a játékot. Nagyon 

tetszett az amulett, amit Ildikótól kaptunk.”      (Zsófi 7 éves) 
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