
Bodorka Tábor 
A Magonc Alapítvány 2018-as nomád tábora 

2018. július 1-8. Zalkod, Bodrogzug 

Kedves Leendő Táborozó! 

Nagy szeretettel meghívunk a Bodorka Táborba, melyet a korábbi, méltán híres nyári táborok 

hagyományait követve rendeznek meg a Magonc Alapítvány lelkes önkéntesei. Táborunk ebben az évben a 

vadregényes Bodrogzugba, egy Zalkod nevű 200 fős zsákfaluba költözik. 

A Bodorka Tábor alapvetően nomád stílusú, ami azt jelenti, hogy a nagyvárosi környezettől távol, a Dió-ér 

zöld pázsitos partján, a falu határában verjük fel sátrainkat. Az ebéd kivételével magunknak főzünk a 

szervezők által előre megépített bronzkori tűzhelyekben, „pottyantós” wc-ink lesznek és fürdősátrunk, ahol 

a nap melegítette vízzel, lavórok segítségével mosakodhatunk. 

Résztvevőként a táborban 13 fős „családokba” lesztek beosztva. Ezek a családok külön-külön járják végig a 

tábor három szakmai programnapját, melyeken megismerkedhettek a környék állataival, növényeivel, a 

helyi emberek szokásaival, és saját bőrötökön tapasztalhatjátok meg a túlélést a Tiszán, egy izgalmas 

kenutúra keretein belül. A tábor során sokat fogunk a környéken sétálni és kirándulni, elfoglaljuk a Rákóczi-

várat, meglátogatjuk Sárospatakot és strandolunk is, hiszen mégiscsak nyári táborról van szó ☺. 

Délutánonként fergeteges össztábori játékok, játékos feladatok, vagy szabadon választható 

vendégelőadások és foglalkozások várnak Rátok, amik segítségével még jobban elmerülhettek egy-egy 

témában. A napot közös, tábortűz körüli beszélgetéssel, énekléssel, és az aznapi élmények 

felelevenítésével zárjuk. 

A családokban természetesen lesznek pótszülők is, tehát egy „papi” vagy „mami” az egész tábor során kísér 

majd Benneteket és hozzájuk fordulhattok, ha bármi gondotok van, a nap 24 órájában. 

Ha először jössz velünk táborozni, arra biztatunk, hogy hozd magaddal egy-két barátodat is. Így már az első 

pillanatoktól lesz bevált társaságod és a sátorban sem leszel egyedül☺. Természetesen az sem gond, ha 

egyedül érkezel, hiszen a táborainkban mindig nagyon jó a társaság, így hamar találsz társakat, barátokat! 

A konkrét tudnivalók: 

Időpont: 2018. július 1-8. (7 éjszaka)                                  Helyszín: Zalkod, Bodrogzug 

Hozzájárulás az utazás, étkezés és közös tábori felszerelés költségeihez: 25.000 Ft + 5.000 Ft útiköltség 

Jelentkezési időszak: 2018. január 25 - május 15. 

Várjuk jelentkezésed!   

A szervezők: Farkas Boglárka, Kovács Bori, Kovács Réka,  

Laurán Apol, Dobos Balázs, Szegfalvi Zsolt 

Ha bármilyen további kérdésed lenne; kíváncsi vagy a pontos tábori programokra, vagy hogy kik is a 

szervezők, keresd fel a Magonc honlapját, vagy fordulj hozzánk bátran a lent megadott elérhetőségeken! 

Honlap: www.magonc.org , E-mail: info@magonc.org, Telefon: +36-20-469-0512  

https://magonc.org/
mailto:info@magonc.org

