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M E G H Í V Ó  

Ipolyszakállos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az SKHU/WETA/1901/4.1/227 

számú, „Kóspallag és Ipolyszakállos együttműködése“, - COOPOFVILLAGES című 

pályázata keretén belül megvalósuló 

 

XI. Népművészeti Táborba az Ipoly mentén,  

melynek időpontja 2021.07.19.-23. 

A tábor helyszíne a Ipolyszakállosi alapiskola. 

A tábor programja:  

2021.07.19. – hétfő:  

9:00 – 10:00 a táborozók érkezése, elszállásolás 

10:00 – tábormegnyitó 

10:30 – 12:00 ismerkedő játékok, csoportok alakítása 

12:00 – 13:00 ebéd 

13:00 – 18:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

18: 30 – vacsora 

19: 30 – méta, csapatverseny 

 

2021.07.20. – kedd 

8:00 – reggeli 

9:00 – 12:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

12:00 – 13:00 ebéd 

13: 00 – 14: 00 csendes pihenő 

14: 00 – 18:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

18: 30 – vacsora 

19: 30 – méta, sportaktivitások 

 

2021.07.21. – szerda 

8:00 – reggeli 

9:00 – 12:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

12:00 – 13:00 ebéd 

13: 00 – 14: 00 csendes pihenő 

14: 00 – 18:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

18: 30 – vacsora 

19: 30 – méta, sportaktivitások 
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2021.07.22. – csütörtök 

8:00 – reggeli 

9:00 – 12:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

12:00 – 13:00 ebéd 

13: 00 – 14: 00 csendes pihenő 

14: 00 – 17:00 csoportokban tánctanítás, citeratanítás, kézművesedés 

17: 30 – sütögetés, méta, sportaktivitások 

 

2021.07.23. – péntek 

8:00 – reggeli 

9:00 – 12:00 a záróműsor közös próbája a helyi kultúrházban 

12:00 – 13:00 ebéd 

13: 00 – 15: 00 csomagolás, táborbontás 

16: 00 – 17:00 záróműsor a helyi kultúrházban, az elkészült kézműves termékek kiállítása, a 

Netz Produkció fellépésese 

 

 

 

Tisztelettel: 

      Ozsvald Arnold 

     Ipolyszakállos község polgármestere 

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.” 

„Jelen meghívó tartalma és a rendezvényen elhangzó információk nem feltétlenül tükrözik az 

Európai Unió hivatalos álláspontját.“ 

 

Kapcsolattartó: Katarína Horváthová 

e-mail: hokati8@gmail.com 

tel: +421 908786295, +421 915 400 430 
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