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ÉRTESÍTŐ 
 

A Csemadok Szenci Területi Választmánya 2010. július 3 – 10 – ig és au-
gusztus 3-10-ig nyári művelődési tábort szervez. 
Az első turnusra Ostrý Grúňon (Žarnovicától 15 km-re) kerül sor, a második tur-
nus pedig az Alsóbodoki Vállalkozói Magán-szakközépiskola kollégiumában, 
azaz Paulisz Boldizsár rancsán valósul meg. 

Mindkét turnusba a részvételi díj 125 EURO. A tábor tényleges költsége 155 
€. (7 éjszakai szállásdíj, útiköltség, 8 napi étkezés naponta 5x, biztosítás, belépő-
jegyek ára a múzeumokba, a vezetők és foglalkoztatók honoráriuma, kellékek  
vásárlása az egyes foglalkozásokhoz, kirándulások és egyéb apróbb kiadások).  
A maradék összeget szponzoroktól próbáljuk beszerezni.  
Az első tábor programjába tervezünk: egynapos kirándulást Szklabonyára 
Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából a múzeum, 
Alsósztregován a Madách kastély megtekintését. Túrákat a közeli hegyekben, 
sportolás, vetélkedők, közös játékok, fürdés stb. 
A környék nevezetességeinek megismerése, játszóházas és kézműves foglalkozá-
sok stb. A tábor területén játszótér, medence, focipálya van.  
A másik turnus programjába tervezünk: kirándulást a malonyai arborétumba, 
Nyitrára a város nevezetességeinek megtekintését – vár, kálvária, túrát a gimesi 
várra, sportjátékokat, vetélkedőket, a nyitrai és a zobori népi hagyományok meg-
ismerését, játszóházas és kézműves foglalkozásokat. A tábor területén medence és 
játszóvár található. 
A gyerekek biztonságára 4 felnőtt ügyel majd, egészségügyi felügyeletet biztosí-
tunk. A táborba 6-15 éves korú gyerekek jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyet kérünk pontosan 
kitöltve június 1-ig visszaküldeni. 
A jelentkezéskor kérjük a tábor részvételi díjának a felét (de lehet az egészet is) 
60 €-t, illetve a másik felét 65 €-t  az indulásig „H” pénzesutalványon a következő 
címre elküldeni. 

Fekete Márta, Csemadok TV, Mostecká 28, 900 45 Malinovo. 
Ha valakinek egyszerűbb az utalás számlán keresztül akkor a következő 
számlaszámra kérnénk átutalni a pénzösszeget: 0011465700/0900 OV Cse-
madok Senec.  
A további tudnivalókat és a tábor részletes programját a résztvevő gyerekeknek a 
jelentkezés után,  az első turnus résztvevői számára június 20-ig, a második turnus 
résztvevői számára július 20-ig  írásban megküldjük. 

Minden jelentkező gyereket szeretettel várunk. 
    


