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NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 

 

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport 

Nonprofit Kft. nyári gyermekfelügyeletet biztosít nyári napközis tábor formájában, 

amely 2022-ben két helyszínen működik: 

 

 

Óbudai Nagy László Általános Iskola – 1032 Bp., Zápor u. 90. 

Dr. Béres József Általános Iskola, Kiserdő Tagiskola – 1039 Bp., Királyok útja 

178/e. 

 
További információ: 

https://www.obudasport.hu/nyari-taborok/napkozis-taborok-budapesten 

 

A tábor időpontja: 2022. június 27. - augusztus 19., minden hétköznap 8.00-16.00 óra 

között. 

 

Turnusok:  

 

1. turnus 2022.06.27.H 2022.07.02.P 

2. turnus 2022.07.04.H 2022.07.09.P 

3. turnus 2022.07.11.H 2022.07.16.P 

4. turnus 2022.07.18.H 2022.07.23.P 

5. turnus 2022.07.25.H 2022.07.30.P 

6. turnus 2022.08.01.H 2022.08.06.P 

7. turnus 2022.08.08.H 2022.08.13.P 

8. turnus          2022.08.15.H        2022.08.19.P 

 

Résztvevő iskolák: 

 

Zápor utcai napközis tábor - 1032 Budapest, Zápor u. 90. 

 

Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Budapest III. kerületi Dr. Szent Györgyi Albert Általános Iskola 

Első Óbudai Általános Iskola 

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 

Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Budapest III. kerületi Kerék utcai Általános Iskola 

Krúdy Gyula Általános Iskola 

Óbudai Nagy László Általános Iskola – Váradi 

Óbudai Nagy László Általános Iskola – Zápor 

EGYMI 

 

https://www.obudasport.hu/nyari-taborok/napkozis-taborok-budapesten
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Kiserdei napközis tábor - 1039 Budapest, Királyok útja 178. 

 

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Budapest III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

Dr. Béres József Általános Iskola – Keve u. 

Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdő 

Csillaghegyi Általános Iskola 

Fodros Általános Iskola 

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Pais Dezső Általános Iskola 

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola 

 

 

 

A táborba való jelentkezés: 2022. május 23-ig 

 

- A jelentkezéseket nem az iskolákban kell leadni, hanem a www.obudasport.hu weboldalon 

2022. április 28-tól elérhető nevezési űrlapon elektronikusan kell azt megtenni: 

https://forms.gle/JyzcHrYhtFo61Cc49  

- Május 23-ig fogadjuk a jelentkezéseket elektronikusan, azt követően a jelentkezést már csak 

az alábbi e-mail címen lehet megtenni: berenyi.petra@esernyos.hu  

- A napközbeni ellátást biztosító tábor ideje alatt a kiválasztott hetet megelőző hét péntekig 

lehet jelentkezni. 

- A tábor korlátozott számban tud gyermekeket fogadni. 

- A gyerekekre vonatkozó igazolások, nyilatkozatok, amelyeket az ügyelet első napján kell 

leadniuk a szülőknek: 

▪ Szülői egészségügyi nyilatkozat  

▪ Egységes táborozási nyilatkozat 

- További fontos dokumentumok: 

▪ Házirend 

▪ Adatkezelési tájékoztató 

 

Jogosultak: 

 

• III. kerületi lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei, akik III. kerületi általános 

iskolába járnak. 

• III. kerületi lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei, akik nem III. kerületi általános 

iskolába járnak. 

• A napközis táborban azok a tanulók vehetnek részt, akik 2022. augusztus 19-ig nem 

töltik be 12-ik életévüket. 

 

Tábori részvételi díj: 

• ingyenes 

  

http://www.obudasport.hu/
https://forms.gle/JyzcHrYhtFo61Cc49
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Betegség, vagy más okból történő visszamondás esetén: 

 

A szülők közvetlenül a táborvezetőnek tudják jelezni a lemondási szándékot, legkésőbb a 

felügyeletet megelőző nap 9.00 óráig, kizárólag személyesen vagy e-mailben! A lemondást nem 

kell orvosi igazolással alátámasztani. 

 

Étkeztetés 

 

• A felügyelet során napi 3-szori étkezés igénybevétele kötelező. 

• A kedvezményes étkezésben részesülőknek is kötelező jelezni étkezési igényüket. A 

kedvezményre jogosító okirat bemutatása, feltétele a kedvezményes ellátásnak. 

FONTOS! – a programokon való részvétel feltétele az étkezés befizetése/jelzése. Aki ezt 

elmulasztja, nem vehet részt a gyerekfelügyelet programjain. 

• az étkezést minden esetben az évközi befizetési mód szerint, a KSZKI-nál rendelik meg 

a szülők a menza@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül! 

 

Étkezés befizetés azoknak, akik már szerepelnek a rendszerben: 

Elektronikusan 

• Az étkezés megrendelését a menza@kszki.obuda.hu e-mail címen kell jelezni, a 

levélben kötelező feltüntetni a gyermek nevét, intézményét és megrendelni kívánt 

napokat. 

• Júliusi étkezést június 1-től, az augusztusi étkezést pedig július 1-től lehet igényelni. 

• Minden hónap 1-20-a között BANKÁRTYÁS befizetésre van lehetőség a 

https://kszki.eny.hu/ oldalon, a SZÁMLÁK menüpontban. Az átutalásnál kizárólag 

pontos összeget tudunk elfogadni, a közleményben a számla sorszámának 

feltüntetésével. 

Készpénzben 

• Az ügyelet első két hetét a gyermek által látogatott intézményben tudják megrendelni. 

• 2022. június 27-től a tábor mindkét helyszínén van mód a befizetésre. 

• Pénztár nyitva tartása június 27-től: 

o H-Cs: 8:00-15:00 

o P: 8:00-12:00 

FONTOS! 

Amennyiben a szülő a gyerek étkezési igényét nem jelzi előre, az ügyelet első napján 9:00 

óráig megteheti azt a helyszínen, így a gyerek a megrendelést követő napon már részt 

vehet az ügyeleten. 

 

Étkezés befizetés azoknak, akik még nem szerepelnek a rendszerben: 

Az étkezés megrendelését 2022. június 13-ig az alábbi elérhetőségeken tehetik meg, számukra 

csak készpénzes befizetés lehetséges. 

• Telefon: 06-70/685-2017 | 06-70/685-2060 

• E-mail: menza@kszki.obuda.hu 

 

mailto:menza@kszki.obuda.hu
mailto:menza@kszki.obuda.hu
https://kszki.eny.hu/
mailto:menza@kszki.obuda.hu
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Étkezés lemondása 

Elektronikusan befizetők: 

A menza oldalán, a https://kszki.eny.hu/ -n tudnak lemondást rögzíteni vagy a 

menza@kszki.obuda.hu -ra küldeni egy levelet legkésőbb a lemondani kívánt nap előtt 9:00 

óráig. 

Készpénzes befizetők: 

Személyesen (ügyeleti időszak alatt) az ügyeleti helyszínen, legkésőbb a lemondani kívánt nap 

előtti napon 9:00 óráig, vagy telefonon a fentebb jelzett telefonszámok egyikén vagy a e-

mailben a menza@kszki.obuda.hu oldalon. 

 

Programok: 

 

Minden turnusban, naponta váltakozó tematikus programokon vehetnek részt a gyerekek. Heti 

egy alkalommal pedig a tábor helyszíntől függően a Pünkösdfürdői Strandra vagy a Római 

Strandfürdőre visszük a csoportokat. 

https://kszki.eny.hu/
mailto:menza@kszki.obuda.hu
mailto:menza@kszki.obuda.hu

