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Az EgyesUlet a tizennegyedik nyari taborat a Szolnoki Gyermek es Ifjusagi Kozalapitvany
kaptalanfuredi gyermektaboraban szervezte meg 2010-ben. A gyerekek tObbsege busszal
erkezett a taborba, a nyugati orszagreszb61 erkez6k maguk oldottak meg az utazast. A tabori
programokhoz sziikseges technikai-, sport-, kezmuves eszkozoket, ajandekokat es edessegeket
iden is kiilon kocsival szallitottuk.
Gyermekek teruleti megoszlasa:
Budapest: III. ker. 6 f6, IX. kef. 1 f6, XI. kef. 7 f6, XIII. kef. 1 f6, XIV. ker. 4 f6, XVII. 1 f6,
XVIII. 4 f6, XXI. kef. 3 f6; Pest megye 2 f6; Borsod-Abauj-Zemplen megye 6 f6; SzabolcsSzatmar-Bereg megye 6 f6; Veszprem megye 2 f6; Somogy megye 2 f6; Tolna megye 2 f6;
Zala megye 10 f6.
Osszesen 57 gyermeket taboroztattunk, kozliliik 24-an Mltak MIami gondozasban. A
csaladokb61 erkezettek gyerekeknel az egy f6re jut6 jovedelem atlagosan 43.481 Ft volt, 50-en
kaptak tankonyvtamogatast, es 13-an voltak sajatos nevelesi igenyiiek.
21-e, hetf6: az 56-osok teren talMkoztunk a gyerekekkel a busznal. Erkezes utan taborgyiilest
tartottunk, majd a Szegedi Miniszinhaz el6adasat neztiik. Elkezdett esni az es6, ezert este
egy filmet (FeU) vetitettiink a taboroz6knak.
22-e, kedd: nem volt szerencsenk volt az id6jarassal, igy egesz nap a taborban maradtunk.
Kezmuves foglalkozas, veteIked6, majd este ismet filmvetites (Volt) volt a program.
23-a, szerda: Egesz nap sportoltunk es kezmuves foglalkozasokat
vetelked6t ("Fele sem igaz") rendeztiink.

tartottunk. Este szellemi

24-e, csiitOrtok: ezen a napon mar eleg j6 volt az id6, hogy delutan lemereszkedjUnk a strandra,
este diszk6t rendeztiink, ejszaka megrendeztiik a "R6kavadaszatot"
25-e, pentek: nem volt j6 az id6, igy folytat6dtak a sportversenyek illetve megtartottuk a tanardiak meccseket. Ebed utan kepeslapot irhattak a gyerekek.
26-a, szombat: az ebreszt6 utan megtartottunk a taborzar6t, melyen a resztvev6knek nevre
sz616 emleklapokat adtunk, es kiosztottuk a megmaradt ajandekokat es edessegeket. Tobb
gyermekert kiilOn jottek, majd hazaindultunk. Delutan Zsuzsa neni Kerdezz-felelek
vetelked6t tartott, este a hagyomanyos tabori Ki-Mit-Tud-ot tartottuk meg.
A taborozast a gyerekek utan befizetett onkoltsegb61, a 2009-es es 201 O-es 1%-os
bevetelekb61, valamint a F6varosi Onkormanyzat Oktatasi es Ifjusagpolitikai Bizottsaganak
Nyari taborok tamogatasara kiirt pMyazatab61 finansziroztuk.
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Az EgyesUlet a tizennegyedik nyari tabonit a Szolnoki Gyermek es Ifjusagi Kozalapitvany
kaptalanfiiredi gyermektaboraban szervezte meg 20lO-ben. A gyerekek tObbsege busszal
erkezett a taborba, a nyugati orszagreszb6l erkez6k maguk oldottak meg az utazast. A tabori
programokhoz szlikseges technikai-, sport-, kezmiives eszkozoket, ajandekokat es edessegeket
iden is kiilon kocsival szallitottuk.
Gyermekek teruleti megoszlasa:
Budapest: III. ker. 6 f6, IX. ker. 1 f6, XI. ker. 7 f6, XIII. ker. 1 f6, XIV. ker. 4 f6, XVII. 1 f6,
XVIII. 4 f6, XXI. ker. 3 f6; Pest megye 2 f6; Borsod-Abauj-Zemplen megye 6 f6; SzabolcsSzatmar-Bereg megye 6 f6; Veszprem megye 2 f6; Somogy megye 2 f6; Tolna megye 2 f6;
Zala megye 10 f6.
Osszesen 57 gyermeket taboroztattunk, kozlilUk 24-an alltak allami gondozasban. A
csaladokb61 erkezettek gyerekeknel az egy f6re jut6 jovedelem itlagosan 43.481 Ft volt, 50-en
kaptak tankonyvtamogatast, es 13-an voltak sajitos nevelesi igenyiiek.
21-e, hetf6: az 56-osok teren talalkoztunk a gyerekekkel a busznal. Erkezes utan taborgyiilest
tartottunk, majd a Szegedi Miniszinhaz e16adasit neztUk. Elkezdett esni az es6, ezert este
egy filmet (Fell) vetitettiink a taboroz6knak.
22-e, kedd: nem volt szerencsenk volt az id6jarassal, igy egesz nap a taborban maradtunk.
Kezmiives foglalkozas, vetelked6, majd este ismet filmvetites (Volt) volt a program.
23-a, szerda: Egesz nap sportoltunk es kezmiives foglalkozasokat
vetelked6t ("F ele sem igaz") rendeztiink.

tartottunk. Este szellemi

24-e, csutOrtok: ezen a napon mar eleg j6 volt az id6, hogy delutan lemereszkedjUnk a strandra,
este diszk6t rendeztiink, ejszaka megrendezmk a "R6kavadaszatot"
25-e, pentek: nem volt j6 az id6, igy folytat6dtak a sportversenyek illetve megtartottuk a tanardiak meccseket. Ebed utan kepeslapot irhattak a gyerekek.
26-a, szombat: az ebreszt6 utan megtartottunk a taborzar6t, melyen a resztvev6knek nevre
sz616 emleklapokat adtunk, es kiosztottuk a megmaradt ajandekokat es edessegeket. Tobb
gyermekert kUlOn jottek, majd hazaindultunk. Delutan Zsuzsa neni Kerdezz-felelek
vetelked6t tartott, este a hagyomanyos tabori Ki-Mit- Tud-ot tartottuk meg.
A taborozast a gyerekek utan befizetett onkoltsegb6l, a 2009-es es 201 O-es 1%-os
bevetelekb6l, valamint a F6varosi Onkormanyzat Oktatasi es Ifjusagpolitikai Bizottsaganak
Nyari taborok tamogatasara kiirt palyazatab61 finansziroztuk.
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