
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011. évi nyári lovas- és kézműves táborunkról 

rövid tájékoztató 

 
Akik még nem jártak nálunk, azoknak elmondanám, hogy lovardánk Budapest, XVI. 
kerület széléhez nagyon közel van, a csömöri Auchan mögött. Tömegközlekedéssel is 
nagyon könnyen megközelíthetőek vagyunk, a budapesti 92-es kék busz végállomá-
sától, illetve az Örs vezér tere és Gödöllő vonalon közlekedő HÉV kerepestarcsai kór-
ház megállójától kb. ötpercnyi sétára. Az autósok figyelmébe ajánlom, hogy egész a 
kapunkig aszfaltút vezet.  

 
 
Kedves Gyerekek és Szülők! 
 
Az elmúlt években megszokhattátok tőlünk, hogy a nyár folyamán legalább három, de sok esetben négy 
tábort is szervezünk. Idén azonban csak két hetet tudunk kijelölni táboros turnusnak, aminek nem az az oka, 
hogy nem telnének be a többi hetek is, hanem mert babát várok, és a nyár már igencsak „nehéz” lesz ebből a 
szempontból számomra, így sokkal nagyobb feladat hárul majd az állandó nyári dolgozóinkra, segítőinkre (a 
régebb óta hozzánk járó gyerekek jól ismerik segítőinket, néhányan közülük: Dorka, Hangi, Betti, Viki), ők 
idén is velünk lesznek! Szeretettel várunk mindenkit!  
A két táboros hét időpontja: 
 

Július 4-től  július 8-ig 
  

július 18-tól július 22-ig 
 
Telefon vagy e-mail útján kérjük érdeklődni, hogy mely időpontokra van még hely. 
A táborok hétfőtől péntekig tartanak.  
 
Az alábbi programok várják táborosainkat: 
 
 Minden nap lovaglás  

Mindenki a saját szintjének megfelelően lovagolhat, lesz sétaterep a kisebbeknek és kezdőknek, futó-
szár a bátrabbaknak és haladóknak, terep a terepeseknek. 
 

 Minden nap kézműveskedés 
Például akryl festés, agyagozás, gyöngyfűzés, szalvétatechnikázás, üvegfestés, nemezelés, stb… 
 

 Íjászkodás 
 
 Vetélkedők 
 
 Táborós fotózás 

Idén is igyekszünk gondoskodni arról, hogy minden táborozós gyerekről készüljön olyan fotó, ami 
megmaradhat számára emlékül. 

 
 Különböző istállómunkák megismerése  

Ló-ápolás, ló-etetés, istálló rendben tartás. 

 

EZÜST LÓ ISTÁLLÓ 
LOVARDA 
 

 Csömör, Határ út 5. 
Glancz Zita 
+ 36 30 459 1603 
 

ezustlo@ezustlo.hu   
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 Kirándulás lóval vagy ló nélkül a közeli mezőre, erdőkbe  
 
 Bográcsozás, szalonna-sütögetés 
 
 A pénteki napon vizsga és ügyességi játék lóhátról 

Az elmúlt években a nálunk táborozó gyerekek megtanulták és vizsgázhattak a lószerszámok (nyereg 
és kantár) részeiből, ló-ápolásból (az ehhez szükséges kefékből), valamint a lovak testrészeinek fel-
ismeréséből. Oklevelet és díjat kaptak érte. Idén szintén lovas kérdéseket teszünk fel, de nem kifeje-
zetten egy témában, hanem bármi, lóval kapcsolatos dologban. Természetesen csak olyan kérdése-
ket, amelyeket átbeszéltünk a héten, a táborozás időszaka alatt. 
 

 És természetesen lesz csokitolvaj játék is! 

A visszatérő táborosaink már jól ismerik, és nagyon várják ezt a játékot. Táborunk csokikészletét vá-
ratlanul eltulajdonítja egy csokitolvaj, aki után nyomozni kell a gyerekeknek, majd alaposan megker-
getni őt, elkapni és visszaszerezni a zsákmányt.  
 

Idén is, mint minden évben, valami újdonsággal is próbálunk kedveskedni a táborozós gyerekeinknek! 
Még egyelőre MEGLEPETÉS, és szervezés alatt áll, hogy a táborozós napok egyik délutánján solymászok 
látogatnak el hozzánk, akik előzetes terveink szerint magukkal hoznak egy sólymot, egy sast, és egy bag-

lyot.  
A madarakat „munkában” is láthatjuk, a lovarda területén megszervezésre kerülő bemutatón. A röptetés 
után kérdéseket tehetnek fel a gyerekek, majd a nap fénypontjának nevezhetjük, hogy táboros gyereke-
ink fényképezkedhetnek is e fenséges madarakkal.  
Családtagoknak, testvéreknek, barátoknak jó hír, hogy a bemutatóra bárki eljöhet, azonban a nem tábo-
rozós látogatóknak belépődíjat kell majd fizetni. Belépődíj ára: 500 Ft / fő. 

 

Táborunkba jelentkezés a „Jelentkezési Lap” leadásával és 5.000 Ft előleg befizetésével történik.  
Az összeg hátralévő részét a táborba érkezéskor kell hozni.  
 
Mielőtt kezdődik a tábor, e-mailben vagy személyesen tájékoztatást fogok adni, hogy mit kell, mit érde-
mes csomagolni. 
 
A tábor teljes részvételi díja: 35.000 Ft / fő. 

Idei kedvezményeinkről a „Jelentkezési Lap” ad részletes tájékoztatást. 
 
Amit tartalmaz ez az összeg: 
 
 Az összes programban részvétel (minden nap lovaglás, minden nap kézműveskedés), 
 a kézműveskedéshez szükséges anyagok árai is benne vannak,  

 napi ötszöri étkezés (ebből kétszer – tízórai és uzsonna – gyümölcs és vagy keksz félék, joghurt. Az 
ebéd természetesen minden esetben bőséges, friss és meleg étel. Tavaly sikerült házi ételt biztosíta-
nunk, igyekszünk az idei évben is ezt a jó szokásunkat megtartani, 

 solymász bemutató és elég bátorság esetén fénykép-készítés a nagy madarakkal. 
 
Testvérek esetén idén is lesz kedvezmény! 
Erről tájékoztatást a „Jelentkezési Lap” tartalmaz.  

 
Ha valaki több turnusba is jelentkezik, szintén kedvezmény jár a második turnusra. 
 
Idén is (mint ahogyan az elmúlt években is bevált nálunk) a táborozás díja azonos a napközisek és az ott 
alvósok számára. Ezt azért tartjuk jó ötletnek, mert így nem kell időpontot szabnunk a napközis gyerekek 
elvitelére és a táborozás hetében bármikor változtatható, hogy ki mikor szeretne kint aludni. Ha valaki 
eredetileg napközisnek jelentkezett, bármikor megváltoztathatja itt alvási szándékát a már megkezdett 

táboros hét ideje alatt is.  
A szülőknek is szeretnénk kedvezni azzal, hogy nem határozunk meg időpontot, hogy hány óráig kell vagy 
lehet jönni a napközis gyerekekért. 
A szülők visszajelzéseiből is úgy tapasztaltuk, hogy ez a kötetlenség, hogy bármeddig maradhat a napkö-
zis gyerek is, valamint, hogy bármikor megváltoztatható (napközis vagy ott-alvós) lehetőség mindenki, de 
főleg a gyerekek legnagyobb megelégedésére működik.  
 

Tehát Kedves Táborozósunk! Részünkről semmi akadálya annak, hogy akármikor változtass elképzelése-
den, hogy ott szeretnél-e aludni vagy sem. Egészen egyszerűen annyi lesz csak a teendő, hogy a szülő 
közli, ha változtatás áll be az eredeti megbeszéltekhez (és leírtakhoz) képest.  



 
Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ha egy táborozósunkra ott-alvós jelentkezési lap van leadva, 
akkor csakis szülői (vagy szülő meghatalmazottja) aláírás mellett adhatjuk ki a gyereket a táborozás idő-
szaka alatt.  
 
A gyerekek éjszakai elhelyezése szobákban, szénatárolóban vagy istállóban történik, ki mit választ. De 
lehet hozni sátrat is! A szobákban nem ágyak, hanem lucernabálák vannak lefektetve, amit letakarunk 
tiszta és lovakra nem használt lópokróccal, és ettől egy kicsit úgy néz ki az egész szoba, mint egy óriási 
francia ággyal rendelkező helyiség. Nincs megszabva, hogy ki hová fekszik, maguk dönthetik el a gyere-
kek. A fiúknak és a lányoknak külön szobájuk van, de volt már rá eset, hogy két különböző nemű testvér 
egymás mellett szeretett volna aludni, természetesen megoldottuk.  
 
Egy-egy napra is be lehet fizetni a gyerekeket, ha valakinek csak így fér bele az idejébe, ez esetben napi 

díjban számoljuk a táborozási díjat (ennek összege szintén a „Jelentkezési Lap”-on). 
 
Tavaly került bevezetésre, és idén is szívesen nyújtunk ebben segítséget, hogy azok, akik először lenné-
nek távol szüleiktől és még kicsit bizonytalanok, egy szülő is maradhat a gyermekkel a napközis táborban, 
ez esetben a szülő napidíjat fizet (tájékoztatás a „Jelentkezési Lap”-on található erről is).  
 
Minden táborozásra vagy lovaglásra érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre szokásos elérhetőségeinket: 
 
ezustlo@ezustlo.hu  
tabor@ezustlo.hu  
glancz.zita@hotmail.com  
gyereklovagoltatas@freestart.hu  

 
Személyesen (időpont egyeztetéssel): Csömör, Határ út 5. 
Telefonon: 06-30-459-1603 
 
Üdvözlettel 
 
             Glancz Zita 
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