
MKNE OT programterv
2021. szeptember 17–19. Szentendre

Kedves Tagjaink!

Szeretettel  hívunk  és  várunk  Benneteket  az  idei  Országos  Találkozónkra,  amelynek  keretében
Szentendrére  látogatunk.  Szentendre  egy  hangulatos  kisváros,  amelyhez  több  egyesületi  tagunkon
keresztül is „közünk van”. 

Időtartam: 2021. szeptember 17. péntek délután – 19. vasárnap kora délután

Részvételi feltétel: védettségi igazolvány

Szállás: Pap-sziget Camping ( https://pap-sziget.hu  ,   GPS: N 47°40’54” E 19°4’58”), kétféle típusú, de
azonos kategóriájú szobákban. A szálláson ágyneműt (huzattal együtt) adnak, törülközőt szükséges hozni. 

A kemping megközelítése Budapestről tömegközlekedéssel
Cím: Szentendre, Papsziget, 2000 

Térkép

● HÉV + volánbusz (Szentendre, autóbusz állomástól)

● Volánbusszal (Újpest-Városkapu autóbusz állomástól)

Budapesten  a  kék  jelzésű  3-as  metró  vonalán  lévő  Újpest-Városkapu metrómegállónál  lévő
autóbusz állomásról  indulnak autóbuszok Szentendrére (https://menetrendek.hu/).  Szentendrére
érve a Papszigeti bejárati út megállónál kell leszállni, amely a kemping előtt van. A teljes árú viteldíj
370 Ft. A busz gyorsabb és olcsóbb, mint a HÉV+volánbusz, és nagy előnye az, hogy közvetlen. A
HÉV viszont kötöttpályás.

● Hajóval (https://mahartpassnave.hu/)

Helyszín és idő: Budapest, Vigadó tér 10:00 - Szentendre Belváros 11:30 

Hajóállomás – Kemping gyalog 1,7 km, 21 perc, Ár: 3820 Ft

Mit hozzatok?
Elemózsiát  a  pénteki  Terülj-terülj  asztalkámhoz;  törölközőt;  esőkabátot,  kényelmes  terepcipőt.   A
sárkányhajózáshoz napvédő sapkát és krémet, olyan ruhát és cipőt, ami vizes lehet. Maszkot biztonsági
tartalékként, ha valahol kérik tőlünk.

Részletes program
Péntek  (szeptember 17.)

● 16:00-tól folyamatos érkezés, szállás elfoglalása, szabad beszélgetés, séta a környéken
● 18:00  „Terülj, terülj, asztalkám” az otthonról hozott finomságokból
● Beszélgetés és közben a futó programok bemutatása (élő könyvtár)



Szombat (szeptember 18.)
Reggeli: közös készítésű falatok a környékbeli helyi termelők finomságaiból (1000 Ft)

Délelőtt: 10:00– 12:00 szakmai program

Tanösvények bemutatása: Beporzós, Klímás, Herman Ottó tanösvények

A programra meghívtuk a közeli ökoiskolák képviselőit is. 

Helyszín: Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola (Cím: Szentendre, 
Római Sánc köz 1.)
Program:
10:00 – 10:50 
● 10:00 Köszöntő
● 10:05 Petzelt iskola bemutatkozása
● 10:20: Tanösvények bemutatása - előadások
● Ismerkedés a tanösvényekkel 
12:00– 13:00: Állófogadás, hideg falatok (2500 Ft)

Délután: 13:00-18:00 Szentendre felfedezése 

13:00– 15:00 Városismereti séta – Petzeltes diákok vezetésével, 5-6 fős csoportokban
15:00– 18:00 A Kulturális Örökség Napjai programon való részvétel (szervezés alatt) 

Vacsora: 
18:00  Szentendrén egy hangulatos étteremben (mindenki saját  igénye és pénztárcája szerint)

Vasárnap (szeptember 19.)
Reggeli: közös készítésű finom falatok a környékbeli gazdák kínálatából (1000 Ft)

Délelőtt: választható program: sárkányhajózás és/vagy túra (önköltséges)

Sárkányhajó 

● 2 órás evezés a Dunán, a vadregényes Szentendrei-ágban
● jó idő és minimum 10 fő jelentkezése esetén
● úszás- és evezéstudás nem feltétel
● Költség: minimum 1250 - maximum 2500 Ft/fő létszámtól függően. 25.000 Ft/hajó a 
bérleti díj, 20 személyes hajók vannak, tehát minél többen vagyunk, annál több felé oszlik.

Túra 



● Leányfalura utazunk volánbusszal (8:05 Szentendre Papszigeti bejárati út – 8:23 Leányfalu
Pócsmegyeri rév), majd onnan túra a Vörös-kőre.

 A Vörös-kő csúcsára vezető szakasz meglehetősen meredek, de ettől eltekintve könnyű erdei 
kirándulás. 
 Útvonal: Leányfalu – Vörös Meteor-forrás – Vörös-kő – Német-széna – Álló-rét – Leányfalu
 A túra hossza: 11,2 km, időtartam: 3,5 óra, szintkülönbség: 460 m fel, ugyanannyi le
 Visszautazás busszal Szentendrére
 Költség: 500 Ft a buszjegy oda-vissza összesen

Ebéd a kempinghez közeli étteremben (3000 Ft)
14:00 búcsúzás, hazautazás

Jelentkezés
Jelentkezni a Google űrlapon keresztül lehet, augusztus 31-ig. A támogatási díj (OT szervezés, előkészítés
alapdíja  tagoknak  3000  Ft,  nem  tagok:  6000  Ft,  gyerekeknek  14  éves  korig  ingyenes)  befizetésének
módosított határideje: 2021. augusztus 31. 

Számlaszám: 16200151-00270519

A közleménybe kerüljön be: OT 2021 - a résztvevő(k) neve!

A jelentkezés a regisztrációt követő átutalással együtt érvényes.

Kérdéseitekkel  nyugodtan keressétek Szűcs  Boglárka elnökségi  tagot,  OT-felelőst (tel:  20/443-2199,  e-
mail:  boglarka.szcs@gmail.com)  és  Halácsy  Ágnes,  házigazdát  (tel.:  30/545  4033,  e-mail:
ahalacsy@gmail.com).

Bízunk benne, hogy sokan eljöttök, s nemcsak online lehetünk együtt!

Az MKNE elnökség nevében:

Szűcs Boglárka

mailto:boglarka.szcs@gmail.com
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