
Esterházy János Gyermek Alkotótábor 2020                        
Alsóbodok, 2020. augusztus 24. (hétfő) - 2020. augusztus 28. (péntek)  

                                                     RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS  

Az alkotótábor célja : 
Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont első alkalommal hirdeti meg az 
az idén, augusztus 24-e és 28-a között megrendezésre kerülő Esterházy János Gyermek 
Alkotótábort. A tábor elsődleges célja, hogy a felvidéki fiatalok számára átörökítse a felvidéki 
magyarság patrónusának, Esterházy Jánosnak csodálatos életpéldáját. A művészet és a 
tehetséggondozás segítségével a fiatalok saját képi világukon keresztül maguk is értékeket 
teremthetnek és közvetítőivé válhatnak szülőföldjük gazdag örökségének.                      

A felső tagozatos általános iskolások, azaz 10-14 éves korú fiatalok a tábor 5 napja 
alatt különféle képzőművészeti foglalkozások, egyházi és világi előadások, beszélgetések, 
valamint lelkiségi programok segítségével ismerkednek meg az Esterházy János 
Zarándokközponttal, a múzeum kiállítási anyagával, a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna 
és a keresztút szakrális tereivel, mindenekelőtt pedig Isten Szolgája Esterházy János 
életszentségének példájával és elévülhetetlen üzeneteivel. Az Ő személyén keresztül a 20. 
század történelme is kirajzolódik egy sajátos erkölcsi összefüggésben a gyerekek számára, 
akik az alkotásaikon keresztül dolgozzák majd fel élményeiket. Az így elkészült alkotásokból 
kiállítási anyag készül, mely a  tervek szerint vándorkiállítás formájában bejárja majd a 
Kárpát-medencét és a Visegrádi országokat. 

A szülők gyermekeik előzetes jelentkezését az info@esterhazyjanos.eu címre 
küldhetik. A szervezők kérik, hogy az érkező gyermekek hozzák magukkal a szülő, illetve a 
törvényes képviselő írásos beleegyezését és a Covid – 19 vírus elleni védekezés szabályainak 
betartásáról szóló nyilatkozatot is. 

 
Művészeti vezető: Lencsés Zsolt freskófestő, festőművész  
Résztvevő pedagógusok: Dávid Zsuzsanna képzőművész-tanár, hit- és erkölcsoktató, 
Berse Bernadett képzőművész-tanár,   Babicz Beáta gitár szakos tanár,  
Részvételi díj: 15,00 Euró/nap x 4 = 60,00 Euró 
Napi program: előadások, képzőművészeti foglalkozások 
Képzőművészeti technikák: rajz, akvarellfestés, pasztell, festés fa táblára, kézműveskedés 
pl. rózsafüzér készítés, nemezelés, stb. 
Témák: az Esterházy János Zarándokközpont természeti és épített szépségei, képi világának 
feldolgozása: A Hűség Keresztútja, az Esterházy János múzeum, a mirovi Krisztus fej, 
történelmi emlékhelyek, vasturul. Az Esterházy Jánossal kapcsolatos értékek: szülőföld, 
hűség, Eucharisztia, család, kereszt, szenvedés, börtön, stb. 
Esti programok: filmvetítés, előadások, ifjúsági keresztút, zenés elmélkedés a kápolnában. 

 
Anyag szükséglet: minden gyerek hozzon egy tolltartót felszerelve színes ceruzákkal, radír, 
grafit, hegyező) esetleg pasztell (rajzoláshoz) , szénrudak (rajzoláshoz) 
 
Bejelentkezési határidő : 2020. augusztus 18 /kedd/, 16.000 óra



KISKORÚAK  RÉSZVÉTELI  IGAZOLÁSA 
 

Esterházy János Gyermek Alkotótábor 2020 
                     

                     Alsóbodok,  Esterházy János Zarándokközpont,  Kálvária tér 426.                                       
                                  2020. augusztus 24. (hétfő) - 2020. augusztus 28. (péntek)  
 
Alulírott szülő, törvényes gyám, nevelőszülő : 
Név :    ..........................................................  
Személyi igazolvány száma : .......................................................... 
Lakcím, telefon :  ...................................................................................................................... 
Igazolom, hogy kiskorú gyermekem / a reám bízott kiskorú gyermek: 
Név :  ............................................................... 
Lakcím, telefon :   .................................................................................................................... 
személyes engedélyemmel és beleegyezésemmel vesz részt az alktótábor teljes programján.  
A  felhívásban megjelent részvételi költséget elektronikus formában illetve postai utalványon 
átutalom az alábbi bankszámlára:    
IBAN : SK79 5200 0000 0000 1779 2702, OTP Banka, 
vagy készpénzben befizetem a helyszínen. 
Az igazolás beküldési e-mail címe: info@esterhazyjanos.eu 
Az igazolás beküldési posta címe : Esterházy János Zarándokközpont,   
                                                         Kálvária tér, 426 
                                            954 02  Dolné Obdokovce /Alsóbodok/ 
Információ, e-mail: info@esterhazyjanos.eu 
Kapcsolattartó  mobil telefonszám: 0910 179869    
                                         

 
 
 

Dátum : ...................................                   Aláírás : ...................................................          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa ................................................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho 
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie 
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 
domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli 
na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal 
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 V ..........................................   dňa ................................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  
 

Adresa zákonného zástupcu:  
 

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Podpis zákonného zástupcu:  
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Megjegyzés:                                                                                                                             
A kitöltött lapot kérjük a táborba érkezéskor leadni a szervezőknek. 
  
Alsóbodok, 2020. 08. 07.                                        Dr. Csámpai Ottó  
                                                                 Az Esterházy János Zarándokkőzpont  
 


