
 

 

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 

Cím:            1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.I.em.1. 

Telefon:          (+36-1) 266-1101 

E-mail:            mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu 

Honlap:           www.mtte.hu 

Tisztelt leendő Táborlakók, kedves Barátaink ! 

 

A Magyar Természettudományi Társulat három, nagy hagyományú tanulmányi versenyét 2018/2019-

es tanévben is sikeresen lebonyolítottuk, a Kárpát-medencei döntőkkel ez a nagyszerű versenysorozat 

idén befejeződött.  Gratulálunk valamennyi résztvevőnek és kiemelt elismerés illeti a versenyek első 

helyezettjeit, felkészítő tanárait.  A legeredményesebb diákok számára idén is lehetővé tettük, hogy 

részesei legyenek a III. Kárpát-medencei Tehetségtábor egy hetes programjának. 

 

A Tehetségtábor helyszíne Kárpátalja történelmi vidéke (a tervezett programot mellékeljük).   

Időpontja: 2019. július 1. (hétfő) – 2019. július 7. (vasárnap) 

 

A Tábor főszervezője a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Tábor Vezetője dr. Kohut 

Erzsébet asszony, egyetemi docens. kohut.erzsebet21@gmail.com mob.: 0038066 7862110 

A Tábor tervezett létszáma kb. 65 fő. A részvétel ingyenes. 

 

Néhány fontos technikai információ: 
1.) A Budapestről indulók (anyaországi, néhány felvidéki és délvidéki résztvevő, 35 fő) 08:45-kor 

találkoznak a Déli pályaudvarral szemben lévő parkolóban, az oda érkező autóbusz 09:00-kor indul 

Beregszászra. A menetidő előreláthatóan kb. 4 óra. 

2.) Azok számára akik előzetesen kértek egy plusz éjszakát Budapesten (vajdasági, továbbá néhány 
felvidéki és anyaországi résztvevő),– a Társulat (MTT) költségén – június 31-én vacsorát, szállást, július 
1-én reggelit – biztosítunk.  Cím: Grand Hostel, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 69.  

3.) Az útra mindenki hozzon magával élelmet és innivalót. Vendéglátóink vacsorával (!) várnak minket, 

addig magunk gondoskodunk ellátásunkról. Hozzanak magukkal annyi forintot is, hogy út közben, még 

a magyar oldalon egy gyors egytálétel elfogyasztására módja legyen. (Nem kötelező). Mindenkinél 

legyen zsebpénz (szükség esetén beváltható forint, deviza) 

4.) Mindenki, kivétel nélkül rendelkezzen még legalább egy hónapig érvényes útlevéllel ! 

5.) Akinek gyógyszerre van szüksége, ne feledje azt magával hozni ! 

6.) Számítani kell esőre is, dzseki, esőkabát jó ha kéznél van. 

7.) Fotóeszköz jó ha van… 

8.) Beregszászon lehetőség lesz az újonnan épült tornaterem használatára, de ehhez olyan tornacipő 

szükséges, amit csak a tornateremben használnak a gyerekek. 

9.) Utasbiztosítást központilag nem kötünk, kérjük, hogy erről mindenki maga gondoskodjon! 

Hazaérkezés: 2019. július 7-én, vasárnap, a délutáni órákban, a budapesti Déli pályaudvarral 

szemben, ahonnan elsején indulunk. 

Sok szép élményt, új barátságokat, sikeres és örömteli együttlétet kívánok Nektek, 

barátsággal, 

 

Dr. Tardy János s.k. 

az MTT üv. elnöke 

 

Megj.: 

A fenti sorok a Budapestről indulók számára adnak tájékoztatást, de néhány információ a közvetlenül 

Beregszászra utazók (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, résztvevők) számára is megfontolandó lehet. 
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