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JELENTKEZZ TE IS TESO-NAK AZ ERDÉLYI ERZSÉBET-TÁBORBA! 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Tábori Együttélést 

Segítő Operatív munkatársakat (TESO-kat) keres az Erdélyi Erzsébet-táborba. Az Alapítvány célja, hogy az 

Erzsébet Táborok minden egyes programja élménydús és önfeledt pillanatokat, biztonságos és tartalmas 

kikapcsolódást nyújtson a gyermekek számára. Ennek megvalósításában most Te is részt vehetsz! 

 

 

Minden gyereknek jár a feledhetetlen nyár!  

Az ország legnagyobb táboroztatási programjának munkatársaként társaiddal együtt a Te feladatod, hogy az 

Erdélybe érkező gyerekek átéljenek egy határtalanul élménydús hetet, a lehető legtöbb élménnyel 

gazdagodjanak és minél több kikapcsolódási lehetőséggel találkozzanak. A tábororozókkal már a Keleti 

pályaudvaron találkozol, segíted a vonatra felszállást, a szükséges okmányok érvényességének ellenőrzését, 

az úticsomagok szétosztását, a hosszú vonatút pedig remek alkalmat biztosít arra, hogy megismerd a 

gyerekeket. Az Erdélyben táborozók, mint egy nagy család, úgy élnek együtt a táborban. TESO-ként egész 

nap a történések sűrűjében leszel, a gyerekek igénylik majd a figyelmedet, hozzád fordulnak először, ha meg 

akarják osztani az élményeiket, és akkor is, ha segítségre van szükségük. A tábor ideje alatt minden szervezett 

programon részt veszel, a Te feladatod lesz, hogy minden táborozó időben ott legyen a gyülekezőkön, a 

kirándulások, városnézések alkalmával figyelemmel kíséred őket, és közben ügyelsz arra is, hogy a 

programokon a gyerekek jól érezzék magukat. Ha szükséges, lelkesíted, buzdítod őket, vagy együtt énekled 

velük a tábor dalát. Ez nem egy átlagos munka, a tábor során a gyerekek megismernek és megszeretnek 

Téged, akár példakép is válhatsz, ami jó érzés, de egyben nagy felelősség is. 

 

 



 

2 
 

A tábor helyszíne 

Az Erdélyi Erzsébet-tábor csodálatos környezetben, a 

Madarasi Hargita lábánál található, Ivó településen. A 

település névadója egy sebes, tiszta vizű hegyi patak. A 

lélegzetelállító kilátás és a természeti szépségek mellett 

számos kirándulási lehetőség várja a határon innen és 

túlról érkező táborozókat. 

 

 

TÉGED keresünk, ha: 

▪ betöltötted a 19. életévedet 

▪ megkezdett (legalább egy szemesztert teljesítettél) vagy befejezett felsőfokú tanulmánnyal 

(abszolutórium) rendelkezel 

▪ szívügyed a határon túli magyarság  

▪ fontos számodra a hagyományőrzés, a történelmi múlt tisztelete 

▪ megbízható és felelősségteljes vagy 

▪ szeretsz gyerekekkel foglalkozni és könnyen szót értesz velük 

▪ nyitott, türelmes és kreatív vagy, példamutató a magatartásod 

▪ képes vagy irányítani és összefogni egy csapatot 

▪ jó konfliktuskezelőnek tartod magad 

▪ a problémákat inkább kihívásnak tekinted, mint tehernek 

▪ részt tudsz venni a kötelező 4 napos, a tábori feladatokra felkészítő TESO Orientációs 

Hétvégén (a felkészítő időpontja: 2020. május 13-17. szerdától-vasárnapig, helyszíne: az 

Erdélyi Erzsébet-tábor) 

▪ vállalod, hogy legalább 2 legfeljebb 4 nyári turnusban részt veszel 

 

Az alábbi turnusokra jelentkezhetsz: 

▪ 1. turnus: 2020. június 14. vasárnap – június 20. szombat  

▪ 2. turnus: 2020. június 21. vasárnap – június 27. szombat  

▪ 3. turnus: 2020. június 28. vasárnap – július 4. szombat 

▪ 4. turnus: 2020. július 5. vasárnap – július 11. szombat 

▪ 5. turnus: 2020. július 12. vasárnap – július 18. szombat 

▪ 6. turnus: 2020. július 19. vasárnap – július 25. szombat 

▪ 7. turnus: 2020. július 26. vasárnap – augusztus 1. szombat 

▪ 8. turnus: 2020. augusztus 2. vasárnap – augusztus 8. szombat   

▪ 9. turnus: 2020. augusztus 9. vasárnap – augusztus 15. szombat  

▪ 10. turnus: 2020. augusztus 16. vasárnap – augusztus 22. szombat  

▪ 11. turnus: 2020. augusztus 23. vasárnap – augusztus 29. szombat 

EGY TIPIKUS NAP AZ ERDÉLYI ERZSÉBET-TÁBORBAN 
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Bár minden tábori nap egy kicsit más, azért összeállítottunk egy általános leírást, hogy könnyebben 

elképzelhesd, hogyan telik egy napod TESO-ként az Erdélyi Erzsébet-táborban.  

6:30 Ébresztő!  

Itt az idő, hogy felkelj és elindulj egy újabb kalandos napra. 

7:00-7:30 Reggeli torna  

Mivel egy kis mozgás mindenkinek kell, ezért a TESO-k vezetésével közös reggeli tornával indul a nap. 

7:30-9:00 Reggeli 

Megszólal a Tábordal, kezdődik a közös reggeli. Amíg a táborozók reggeliznek, a TESO-k ellenőrzik és 

pontozzák a gyerekek szobáiban a rendet és a tisztaságot. 

9:00-12:00 Indul a közös délelőtti program - Figyeljünk egymásra! 

Ismét szól a Tábordal, gyülekező, majd indulás a Madarasi Hargitára. Erdélyben a változékony időjárás miatt 

bármikor előfordulhat zápor, ezért TESO-ként azt is ellenőrzöd, hogy a gyerekek megfelelő öltözéket és cipőt 

viselnek-e a túrához, mindenki feltöltötte-e a kulacsát és azt is, hogy mindenki felszállt-e a számára kijelölt buszra. 

Közös énekléssel és mondókás játékokkal hamar eltelik a 30 perces út a Madarasi Menedékházig. A túraösvényen 

beszélgetés közbeni könnyű közös sétával érjük el a hegycsúcsot, TESO-ként azonban figyelned kell arra is, hogy 

senki ne maradjon le, vagy csatangoljon el áfonyát szedni. Ha Te vagy a fotózásért felelős TESO, akkor a 

hegycsúcson lehetőséged van a résztvevőket csoportosan is lencsevégre kapni. Visszaérkezéskor ügyelsz a Házirend 

betartására: sáros cipővel senki nem mehet be a Főépületbe, a túracipőjét minden táborozó maga tisztítja le. 

13:00-14:00 Ebéd 

Felcsendül a Tábordal, indul a közös ebéd. Ízes ebédben lesz részed: gulyásleves, csirkepaprikás, savanyúság, friss 

kovászolt kenyér. Természetesen neked is jár az uzsonnára csomagolt nápolyi. 

14:00-18:00 Folytatódik a nap, mert együtt lenni jó! 

Ebéd után a Tábordal jelzi a kézműves foglalkozás kezdetét, itt az alkalom, hogy segíts a gyerekeknek a korondi 

tányérfestésben vagy a nemezelésben, de ugyanekkor indul a közös tollaslabdázás, pingpongozás, csocsózás is.  

19:00-19:30 Vacsora 

Az eseménydús nap után jól esik a közös vacsora. 

20:00-22:00 Esti közös programok 

A nap még mindig nem ért véget. Ekkor indul a közös esti program: a játékos vetélkedő és a táncház, ahol ismét 

számítunk Rád!  

22:00 Takarodó 

A táborozók számára 22:00 óra a lámpaoltás ideje, egy hosszú nap után jól fog esni a pihenés. 

Amit kínálunk: 
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▪ ingyenes felkészítés, versenyképes fizetés, szállás, teljes ellátás (a speciális étkezési igények 

figyelembevételével) és munkaruha 

▪ a tábor helyszínére történő oda-vissza utazás biztosítása InterCity járattal   

▪ tapasztalatszerzés és fejlődési lehetőség 

▪ felejthetetlen közösségi élmények 

▪ csapattag leszel, a tábor során sosem leszel egyedül, mindig kérhetsz segítséget vagy 

támogatást 

 

JELENTKEZZ TESO-NAK ÉS LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA! 

A jelentkezés menete: 

▪ jelentkezési lap kitöltésével, önéletrajz és 1-1,5 perces motivációs videó beküldésével 

történik 

▪ amennyiben a jelentkezési lapon megadott információk, az önéletrajz, valamint a 

motivációs videó felkeltette érdeklődésünket, a megadott e-mail címre az Alapítvány 

értesítést küld a kiválasztás további menetéről (személyes és/vagy csoportos interjú 

időpontja) 

▪ a kiválasztás során előnyt jelent: 

- pedagógus képzés, gyógypedagógia, bölcsészettudományok, pszichológia, 

sporttudomány, orvos- és egészségtudomány, hittudomány, szociális munka 

területén jelenleg aktív vagy befejezett felsőfokú tanulmány (abszolutórium) 

- táboroztatási tapasztalat 

- élmény- vagy drámapedagógiai végzettség 

- animátori munkában szerzett tapasztalat 

-  aktív ifjúsági közösségben szerzett vezetői tapasztalat (cserkészet, Regnum 

Marianum stb.) 

 

A jelentkezők a kiválasztás eredményéről a kiértesítéseket 2020. április 6-9. közötti időszakban 

kapják meg. 

 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen, vagy 

munkaidőben a +36 1 445 0211-es telefonszámon tudsz érdeklődni. 


