
Nyári Szünidei programok 
 
Szorgalmatos Község Önkormányzata „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztéséért!” EFOP – 1.5.3-16-
2017-00086 kódszámú pályázat keretén belül ismét nyári tábort szervezett, a dolgozó lakosság 
gyerekei számára a nyári szünet hasznos eltöltése érdekében. A tábor a Községi Könyvtárban került 
megrendezésre. Így a könyvtár adta lehetőségeket is kihasználtuk, mint olvasás és könyvkölcsönzés. 
Az ilyen élményszerzés hozzájárul a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez. Olyan programokat 
szerveztünk 4 hét alatt, melyek értéket és élményt adtak a gyermekek számára. Célunk volt, hogy a 
gyerekek a tábor ideje alatt jól érezzék magukat, legyenek lekötve, ne unatkozzanak, ezért sok 
sportprogramot, kézműves foglalkozást, kirándulást valósítottunk meg. 

 
Az első és második hét Vargáné Tóth Mária vezetésével zajlott, ahol a gyerekek sószobába 
látogathattak, barátság karkötőt, békát, gipszfigurát, gyöngyfűzést, ékszerdobozt készíthettek, 
túrázhattak az Aracsra, ahol növényeket gyűjthettek, kirándulhattak Tiszalökre a Vízerőműhöz és 
Arborétumhoz. 
Minden nap volt lehetőség udvari játékok használatára pl: foci, hullahopp karika, ugráló kötél. 
Megismerhették a kerékpáros közlekedés szabályait, a kerékpárok felszereltségének átvizsgálása is 
megtörtént Buzsik László rendőr vezetésével, valamint a nyár veszélyeiről tájékoztatást Zelinkó Viktor 
rendőr tartott, ahol még ujjlenyomatukat is megnézhették a gyerekek. 
 
A harmadik hét Téglás Gyuláné Gabriella vezetésével zajlott, ahol udvari játékokat játszhattak a  
gyerekek pl: elvesztettem zsebkendőmet, adj király katonát, csapatverseny került megrendezésre fiúk 
a lányok ellen. Kézműveskedés, csillám tetoválás, kincskeresés, bunkerépítés is része volt a 
programnak. Biciklizés Szorgalmatoson, kondi parkban játék.  Meglátogatta a gyerekeket Nudli bohóc, 
Matyasovszki Judit védőnő tartott előadást. Retro és mai tárgyakkal ismerkedhettek meg a gyerekek. 
 
A negyedik hét Huriné Bagdi Katalin vezetésével történt, ahol körjátékokat, csapatjátékokat játszhattak 
a gyerekek. Sor került vízibomba készítésére, amit a gyerekek ki is próbálhattak, volt lángos és 
palacsinta sütés, limonádé készítés. Kézműves játékok pl: origami pillangó, lisztes lufi, pompom fagyi 
készítés. Ellátogathattak Tiszadobra az Andrássy kastélyhoz, ahol a gyerekek a kastély érdekességeit 
megtudhattak róla. Ezen a héten két alkalommal születésnap ünneplésre is sor került.  
 
Napi háromszori étkezés kaptak a gyerekek, emellé volt biztosítva sós és édes keksz, víz, szörp, 
gyümölcslé valamint gyümölcs. 



Minden héten volt lehetőség hintózásra, a gyerekek nagy örömére, amelyet nagyon szépen 
köszönünk Szőllősi Lajos bácsinak, és Mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a tábor 
sikeréhez.  
 
Szorgalmatos, 2020.08.03. 
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