
Szlovák tábor Szügyben 
 

Idén második alkalommal szervezett egyhetes 

Szlovák tábort a Szügyi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat. A táborban 20 helyi általános 

iskolás tanuló vett részt, akik szlovák gyökerekkel 

rendelkeznek, családjukkal segítik a nemzetiségi 

hagyományok megőrzését, és részesei voltak az előző év őszén elindult szlovák nyelvi 

szakkörnek is. A programok szervezésében, illetve a kísérői feladatok ellátásában 

segítségünkre voltak a nemzetiségi önkormányzat képviselői és támogató pedagógusai. A 

táborban a gyerekek térítésmentesen vehettek részt, amelyet a helyi szlovák nemzetiségi 

önkormányzat pályázati, illetve saját forrásból nyújtott. A táborozók részére tízórait, ebédet és 

uzsonnát biztosítottunk. 

A tábor kezdőnapján játékos formában ismerkedhettünk a szlovák nyelvvel, amely 

természetesen a hét minden napján fontos szerepet töltött be a táborozók életében, minden 

kísérő program során előkerült. Lelkesedéssel figyelték a vesszőfonás technikáját, együtt 

készíthettek hagyományőrző, népi játékokat a fiatalok. A napi programok reggel nyolc órától 

a késő délutáni órákig tartottak. 

A falumúzeum udvarán népi játékokkal ismerkedhettek meg az iskolások, és helyi idősek 

segítségével bepillantást nyerhettek a régi falusi életbe, felfedezhették a lakóház használati 

tárgyait, az emberek viseleteit. A kemencénél közös sütéssel folytatódott a program, ahol 

megtanulhatták a kenyérsütés műveleteit, majd megkóstolhatták a frissen készült cipókat. 

Csoportos túrát szerveztünk a balassagyarmati táborozó iskolásokkal a Dudáskai 

Leánykökörcsin Kilátóhoz. 

Balassagyarmati kirándulásunkon egy egész napot töltöttünk el. A Palóc Múzeumban és Palóc 

Házban betekintést nyerhettünk a vidék teljes paraszti kultúrájába, a palócság mellett a 

nógrádi szlovák falvak emlékeibe is. Izgalommal várták a gyerekek a játékos foglalkozást, 

hogy a furfangos feladványok megfejtésével közelebb kerüljenek a kincs megtalálásához. 

Közös ebéddel folytatódott a nap, de jutott idő a délutáni sétára és mozizásra is. 

Emlékezetes marad az esztergomi kirándulás napja is, ahol egy igazi kikapcsolódást kínált az 

élményfürdő. A kiránduláson az érdeklődő szülők is részt vehettek, amelyre az autóbusszal 

Szlovákián keresztül utaztunk. 

Felejthetetlen élményt nyújtott a segítő pedagógusaink által összeállított délelőtt programja is, 

a gyerekek sportversenyekben és kézimunkában mutathatták meg ügyességüket. A Cserháti 

Hiúzok Íjász Egyesület segítségével kipróbálhatták az íjászat alapjait is. 

A tábor zárónapján kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagon közös játékra is sor 

kerülhetett, majd a szülőkkel együtt, bográcsozás mellett elevenítettük fel a hét legszebb 

pillanatait, és búcsúztattuk el a vakáció első nagy eseményét. 

A tábor az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

támogatásával valósult meg (NEMZ-TAB-16-0254). 
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