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Csapatépítő tábor 2021.09.23-25. Aggtelek 

Az elmúlt év és ez év fáradalmait leküzdve gondoltuk az alapítvány részéről szervezet egy kis 

szellemi és fizikai tréninget számotokra. Bízom benne, hogy a részt vevők Erdélyhez hasonlóan jól 

fogják érezni magukat.  

„A madárnak szárnya van és szabadsága 

az embernek pedig egyetlen szülőföldje , 

és sok kötelessége”  

Tamási Áron 

Az út  célja: tanulmányút, csapatépítés 

Indulás 2021.szeptember 23-án: felszállási lehetőség Kisteleken és Szegeden lesz. 

1.) Szeged: Rákóczi tér 1.(Kormányhivatal volt Megyeháza) a Kossuth Lajos utca felöl 545 

órakor gyülekező, indulás 600. 

2.) Póstakocsi csárda- Szegedről jön    620 

3.)Kistelek, Kossuth u. 41. a Napsugár Otthon főbejáratától, gyülekező 645 órakor, indulás 

700 órakor  

Az időtartam 2 éjszaka 3 nap. Indulás 2021. szeptember 23 hazaindulás szeptember 25. 

úticsomaggal, vagy reggeli után. 

Útvonal tervezet: 

1. nap:  Kistelek- Cegléd pihenő, Hatvan pihenő - Aggtelek szállás elfoglalás, barlang látogatás, 

csapatépítő játék. 

2. nap: Előadás a covid nehézségeiről, megoldásokról. 

 Aggtelek – Domica barlang csónakos látogatás 

Csapatépítő játékos vetélkedő. 

3. nap:  Előadás  Közétkeztetés a covid alatt. 
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Aggtelek – Edelény kastély látogatás –Kistelek. 

Szállás Katica Vendégház ingyenes wifivel , 3759 Aggtelek, Vass Imre utca 21 telefon: 06 30 753 

4186 <aggtelekivendeghaz.hu@gmail.com> 

Hozzon magával mindenki réteges öltözéket, esőkabátot, esernyőt. 

Sok séta, túrázás, hegymászás is lesz kényelmes cipőt is hozzatok. 

Szükséges úti okmány: érvényes plasztik kártyás személyi igazolvány vagy útlevél, valamint 

védőoltásról szóló igazoló kártya. 

 Mivel tanulmányútról és csapatépítésről szól az utunk, ezért mindennap másfél- kettőórás 

előadások, közös vetélkedők, játékok lesznek.   

1. nap 

Előadás:  

A CSCSMNO Kisteleki Idősek Otthona covid elleni védekezése – szakmai kihívások és a 

rendszer szintű szabályozás 

A CSCSMNO Szegedi Vakok Otthona covid elleni védekezése – belső kommunikáció és a 

munkatársak motiválása 

Csoportmunka: 

Csoportalakítás, bemutatkozások 

Feszültségoldó, szórakoztató, játékos feladatok  

Csoportcél meghatározása 

Együttműködések, munkaformák és feladatok meghatározása 

Kiscsoportos és egyéni feladatok, melyek célja a munkavégzés során kialakult stresszhelyzetből 

adódó feszültség oldása szórakoztató formában. 

Levezető játékos gyakorlatok 

2. nap 
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Előadások:  

A CSCSMNO Ruzsai Idősek Otthona covid elleni védekezése – támogatók és támogatottak 

A CSCSMNO Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthona covid elleni védekezése – 

munkaerőgazdálkodás 

Csoportmunka: 

Feszültségoldó, szórakoztató, játékos feladatok 

Együttműködések, munkaformák és feladatok meghatározása 

Kiscsoportos és egyéni feladatok, melyek célja a különböző munkaterületeken dolgozók 

együttműködésének javítása, az elmúlt másfél év gyakorlati tapasztalatainak a megosztása, az 

azokra épülő jó gyakorlatok meghatározása. 

Levezető játékos gyakorlatok 

3. nap 

Előadások: 

A CSCSMNO Mórahalmi Idősek Otthona covid elleni védekezése – a közétkeztetés kihívásai 

A CSCSMNO Ásotthalmi  Részleg covid elleni védekezése – a hozzátartozók bevonása 

Csoportmunka: 

Feszültségoldó, szórakoztató, játékos feladatok 

Levezető játékos gyakorlatok 

Nagyon szépen köszönöm, jó készülődést kívánok. 

Kistelek,2021.08.02. 

      Szalai Józsefné 

           NOLAK 

 


