Kedves Szülők és Gyerekek!
Az előző évekhez hasonlóan idén is összegyűjtöttük azokat az információkat,
amelyek segítségével szeretnénk megkönnyíteni a választást a nyári táborok és a
szabadidős programok között. Reméljük, mindenki talál olyan tábort, ahol
érdeklődésének megfelelő, élményekben gazdag napokat tölthet el a nyár során.
Az összeállítás nem teljes körű, a frissülő kínálattal folyamatosan bővítjük a
kiadványt, ami elérhető Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapján
(www.bekescsaba.hu).
A táborszervezők a változtatás jogát fenntartják!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Időpontok: 2022. június 20. – június 24. ill. június 27. – július 1.

BRSE Tábor 1.
Idén júniusban és júliusban is megrendezzük a nyári táborunkat, ahol napi 2 edzés mellett egyéb
sportolási lehetőségekkel, játékokkal és jó hangulatú foglalkozásokkal várjuk a röplabdázni
vágyó iskolás lányokat. Az edzéseket egyesületünk edzői tartják, korcsoportokra bontva, tehát
minden korosztály jelentkezését várjuk, akár most ismerkedik a röplabdával, akár több éve űzi
a sportágat.
AJÁNDÉK! Minden résztvevő egy egyedi "BRSE tábor" pólót és tornazsákot kap ajándékba!
Szervező: Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
Helye: Békéscsabai Röplabda Akadémia, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 1.
A foglalkozás jellege: sport
Célcsoport: röplabdázni vágyó iskolás lányok
Részvételi díj: BRSE utánpótlás játékos: 29.000.- Ft/turnus,
NEM BRSE utánpótlás játékos: 33.000.- Ft/turnus
Ellátás: napi 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartók:
Nagy Attila, 70/630-1088, nagy.alitta@gmail.com
Szokolay- Kovács Szilvia, 70/268-3863
Bővebb információ és jelentkezés: www.brse.hu/tabor/

Időpontok:
2022. június 20. – június 24.;
2022. július 4. – július 8.;
2022. július 18. – július 22.

JóPálya- és a Tiéd?! tábor
Az 5 napos napközis tábor idejére tartalmas és változatos szakmai és szabadidős programokat
kínálunk: interaktívan bekapcsolódunk békéscsabai középiskolák tanműhelyeiben zajló
tevékenységekbe, részt veszünk üzemlátogatásokon, beszélgetünk szakemberekkel, illetve sok
izgalmas játékot, foglalkozást is tervezünk.
Szervező: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Helye: Munkácsy Hotel - Békéscsaba
A foglalkozás jellege: pályaorientációs
Célcsoport: 5-7. osztályos tanulók
Részvételi díj: 12.000.- Ft, mely magában foglalja a napi
3-szori étkezést is.
Kapcsolattartó: Butora Hajnalka, Békéscsaba, Penza ltp. 5.,
30/297-1343, palyaorientacio@bmkik.hu
Megjegyzés: A táborban 20 főt tudunk fogadni, ezért a résztvevők kiválasztása a jelentkezések
sorrendjében történik.
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Időpont: 2022. június 20. – június 24.

Csingilingi tábor
Saját tervezésű, egyedi ékszereket, öltözködési kiegészítőket készítünk a héten. Medálok, karkötők,
fülbevalók, hajdíszek gyöngyből, gyapjúból, textilből, meglepő kellékekkel, hogy a nyár ragyogó
színeit és kincseit viselhesd! Többféle technikával ismerkedhetsz meg a hét folyamán:
kipróbálhatod a gyöngyszövést, nemezelést, a zsugorkázást, a gyöngyfűzést, a különféle
csomózásokat, fonásokat, a süthető gyurmát, stb.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház, Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 8-14 évesek
Részvételi díj: 15.500.- Ft/fő/hét (ebéd)
Kapcsolattartó: Nagy Emese, 66/456-177,
lencsesikozhaz@gmail.com, www.facebook.com/LencsesiKH/
Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.
Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig.
Jelentkezési határidő: június 13.

Időpont: 2022. június 20. – június 24.

Nimród Lovastábor
Szeretettel várunk lovastáborunkba minden 4-14 év közötti gyermeket, aki szeretné a nyári szünetet
a Nimród Lovastanyán tölteni. A gyerekek betekintést nyerhetnek a lovasélet rejtelmeibe,
testközelből megismerhetik a tanyasi élet szépségeit, a lovagláson túl bekapcsolódhatnak a lovak
és más háziállatok gondozásába is. A lovagoltatás pónin és nagy lovon egyaránt szakképzett edző
segítségével történik. Egyéb szabadidős elfoglaltságoknál a gyerekekre pedagógusok felügyelnek.
Választható elfoglaltságok:
- kézműves foglalkozások
- kerti medencében fürdőzési lehetőség
- lovaskocsikázás, kirándulás
- kutyás bemutatók
- szabadtéri játékok
- sütés-főzés
- állatsimogató
Hétfőtől péntekig 7-17 óráig várjuk a lovakat szerető gyerekeket.
Szervező: Békéscsabai Nimród Lovasegyesület
Helye: Nimród Lovastanya (az elkerülő úton a gyulai és a dobozi körforgalom között)
A foglalkozás jellege: sport, alkotó és kézműves
Célcsoport: 4-14 éves korig
Részvételi díj: 20.000.- Ft/fő/hét (napi háromszori étkezéssel)
Kapcsolattartó: Gajdács Tiborné, 20/292-57-61, nimrode@freemail.hu
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Időpont: 2022. június 20. - 2022. augusztus 26. között heti turnusokban

Remonda Nyári Tábor 2022.
A Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület a 2022-es évben is kiváló szakemberekkel
vár benneteket nyári táboraiban,
- ha szeretsz a szabadban játszani, lovagolni, kirándulni, sportolni,
- ha szeretnél megismerkedni több hasznos dologgal (sütés, főzés, újrahasznosítás,
kézműveskedés) és szereted az állatokat
Táboraink: egyhetes turnusok, napközis jelleggel, 7.00-18.00 óra között
2022. 06. 20. - 2022. 06. 24. Kiskukta és lovas tábor
2022. 06. 27. - 2022. 07. 01. Kiskertész és lovas tábor
2022. 07. 04. - 2022. 07. 08. Kézműves- és lovas tábor
2022. 07. 11. - 2022. 07. 15. Állatbarát és lovas tábor
2022. 07. 18. - 2022. 07. 22. ÖKO- és lovas tábor
2022. 07. 25. - 2022. 07. 29. Mese- és lovas tábor
2022. 08. 01. - 2022. 08. 05. Kiskukta és lovas tábor
2022. 08. 08. - 2022. 08. 12. Sport- és lovas tábor
2022. 08. 15. - 2022. 08. 19. Kézműves és lovas tábor
2022. 08. 22. - 2022. 08. 26. Állatbarát és lovas tábor

Szervező: Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület
Helye: Remonda Tanya - Békéscsaba, Nagyrét 1760.
Célcsoport: 4-14 éves
Részvételi díj: háromszori étkezéssel: 25.000.- Ft/fő/hét;
Testvéreknek, több hetet nálunk töltőknek, egyesületi tagoknak kedvezmény biztosítunk!
Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné, 06-20/357-80-55, remondase@freemail.hu;

Időpont: 2022. június 20. – június 27.

Kreatív kézműves tábor a Meseházban
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám,
tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses
udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva,
különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: kézműves, művészeti, alkotó
Célcsoport: 5-10 éves korig
Részvételi díj: 20 000,- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartó: Veres Krisztina,
mesehaz@mesehaz.hu, 66/326-370
Egyéb: Max. 15 fő részvételével.
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Időpont: 2022. június 27. – július 1.

Népi kézműves tábor a Meseházban
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám,
tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses
udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva,
különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: kézműves, művészeti, alkotó
Célcsoport: 5-10 éves korig
Részvételi díj: 20 000,- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartó: Veres Krisztina,
mesehaz@mesehaz.hu, 66/326-370
Egyéb: Max. 15 fő részvételével.

Időpont: 2022. június 27. – július 1.

Pályaorientációs tábor
A tábor öt napja alatt beszélgetünk az iskolaváltás kihívásairól, meglátogatunk helyi
vállalkozásokat, és piacvezető nagyvállalatokat is, valamint ellátogatunk egy helyi
középiskolába. A táborokba elsősorban iskolaváltás előtt álló, felső tagozatos diákok
jelentkezését várjuk.
Szervező: Karrier Iroda Alapítvány
Helye: Békéscsaba
A foglalkozás jellege: pályaorientáció, karriertervezés
Célcsoport: 12-14 évesek
Részvételi díj: 5.000.-Ft
Kapcsolattartó: Mikó Melinda táborvezető, 20/7477-851, bcskarrieriroda@gmail.com
Előző táborainkról és tevékenységeinkről itt tájékozódhat:
http://karrierirodaalapitvany.hu/
www.facebook.com/Karrier-Iroda-Alapítvány-201948993299808

6

Időpont: 2022. június 27. – július 1.

Baptista tábor
A résztvevő gyermekek bibliai történetekkel, énekekkel ismerkedhetnek meg táborunkban.
Tartalmas egész napos foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek. Sokféle kreatívkézműves, sportversenyek, játékok várják az ide beiratkozókat. Minden napra jut egy kis
finomság: mogyorókrémes kenyér vagy kalács, palacsinta, fánk, kürtőskalács stb. Az ebédhez
a Dottó visz el minden nap.
Szervező: Békéscsabai Baptista Gyülekezet
Helye: Békéscsaba, Október 6. utca 4/1.
A foglalkozás jellege: hittan, kézműves
Célcsoport: 5-12 éves
Részvételi díj: 15.000.- Ft/fő/hét (napi háromszori étkezéssel)
Kapcsolattartó: Bálintné Nóvé Noémi, 20/886-2108, novenoemi@gmail.com
Egyéb: Gyermekfelügyelet 7-17 óráig.

Időpont: 2022. június 27. – július 1.

Vasutas tábor
Szeretettel várjuk a vonatok, vasutas szakma iránt érdeklődő gyerekeket. A táborozók
bepillantást nyerhetnek a vasúti forgalomirányításba, a fűtőházban zajló munkálatokba és a
vasútmodellezés rejtelmeibe. Kipróbálhatják, hogyan működik egy igazi terepasztal.
Mindemellett kézműveskedés, játékok, hangszerbemutató foglalkozás és kirándulás is várja a
résztvevőket. A tábor közösségépítő, kulturális, szórakoztató elfoglaltságot nyújthat az
érdeklődő gyermekeknek.
Szervező: VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza
Helye: Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
A foglalkozás jellege: komplex
Célcsoport: általános iskolások
Részvételi díj: 25.000.- Ft, vasúti dolgozóknak és testvér gyerekeknek 5.000.- Ft/fő
kedvezmény
Kapcsolattartó: Sáfár -Kiss Rita Viktória, 66/322-240; vagy 30/616-1231
vasutas@bcsvmh.hu
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Időpont: 2022. június 27. – július 1.

Kézműves tábor
Elsősorban a kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket várjuk ebbe a táborunkba. A tábor
folyamán a gyerekekkel megismerkedünk a különböző kézműves technikákkal, bőrművesség,
fafaragás, hímzés, gyöngyfűzés. Minden nap más kézműves technikákat ismerhetnek meg a
gyerekek mezőmegyeri kézművesek segítségével.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház
Helye: Arany János Művelődési Ház; Mezőmegyer, Kossuth u. 1.
A foglalkozás jellege: hagyományőrző, kézműves
Célcsoport: 7-14 évesek
Részvételi díj: 22.000.- Ft (ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 06-20/257-47-39, erika.zalai@gmail.com

Időpont: 2022. július 4. - 2022. július 29. között heti turnusokban

Nyári népművészeti tábor
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT
A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból különböző kézműves
technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítenek, például textilből, fonalból,
gyöngyből, fából, gyapjúból stb. Az elkészült alkotásokat, a hangulatteremtő, ritmusérzék
fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a
gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal,
népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.
Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Helye: TÉGLA Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
A foglalkozás jellege: népi kézműves
Célcsoport: 6-9 évesek a gyermek, illetve 10-14 évesek az ifjúsági csoportban
Részvételi díj: 20.000.- Ft, mely az étkezés költségeit nem tartalmazza
Jelentkezés: elsősorban az online: JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével.
Bővebb információ: Pál Miklósné 30/299-7789, info@bmne.hu, www.bmne.hu
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Időpont: 2022. július 4. – július 8.

1848-as tábor
A történelem és a hagyományok iránt érdeklődő gyerekeket várjuk ebbe a táborba, ahol
megismerkedhetnek a 1848-as időszak életmódjával és történelmével. A fiúkat a Károlyihonvédek tanítják katonáskodni. Eközben a lányokat korabeli ruhákba öltözve a különböző
báltermi táncokra, szokásokra és hímzésre tanítjuk. A tábor kirándulással zárul, ahol a
Békéscsabán és Gyulán a korhoz kapcsolódó helyszíneket járjuk végig
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház
Helye: Arany János Művelődési Ház; Mezőmegyer, Kossuth u. 1.
A foglalkozás jellege: hagyományőrző
Célcsoport: 7-14 évesek
Részvételi díj: 22.000.- Ft (ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 06-20/257-47-39,
erika.zalai@gmail.com

Időpont: 2022. július 4. – július 8.

Színpadra Fel!
A tábor során a gyerekek a színészmesterség, a drámajátékok és a színpadi mozgás elemeivel
ismerkedhetnek meg játékos formában. A tábor végére egy kis jelenet bemutatására készülünk.
Lesz még sok nevetés, ismerkedési és bizalomjáték, csapatépítés.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: művészeti
Célcsoport: 10-14 évesek
Részvételi díj: 22.000.- Ft (ebéddel)
Kapcsolattartó: Kontos-Harcsa Boglárka: 30/824-5877;
harcsaboglarka@csabagyongye.com
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Időpont: 2022. július 4. – július 8.

Alkotóművészeti tábor a Meseházban
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám,
tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses
udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva,
különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: kézműves, művészeti, alkotó
Célcsoport: 5-10 éves korig
Részvételi díj: 20.000.- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartó: Veres Krisztina,
mesehaz@mesehaz.hu, 66/326-370
Egyéb: Max. 15 fő részvételével.

Időpont: 2022. július 11. – július 15.

Sárkány, vagy királylány… mesetábor
A gyermekek közösen alkotnak egy saját történetet a mese jellemzői alapján, amit a hét
folyamán dramatikusan feldolgoznak. Jelmezt és díszletet is készítenek és a tábor zárásaként a
mesét bemutatják a szülőknek. Mindezt sportos, mozgásos játékok egészítenek ki.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház, Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: dramatikus, kézműves, sport
Célcsoport: 6-10 évesek
Részvételi díj: 23.000.- Ft (ebéd, uzsonna) testvérkedvezmény: 2. gyermeknek 20.000.- Ft
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 20/615-6767, petoibolya@csabagyongye.com
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Időpont: 2022. július 11. – július 15. illetve július 25. – július 29.

Nyári tábor fejlesztő foglalkozással
A gyerekek különböző fejlesztő foglalkozásokon, kézműves foglalkozásokon vesznek részt
szakemberek segítségével. A táborban enyhe értelmi fogyatékkal élő gyermekeket is várunk.
Szervező: Átkarolva Egyesület
Helye: 5600 Békéscsaba, Petőfi u. 2.
A foglalkozás jellege: fejlesztő foglalkozás
Célcsoport: 4-14 évesek
Részvételi díj: 25.000.- Ft (háromszori étkezéssel)
Kapcsolattartó: Gábrielné Zelman Edit, 30/623-3414,
70/416-2804; atkarolva2017@gmail.com

Időpont: 2022. július 11. – július 15.

Honfoglaló tábor
A honfoglalás kora a történelem iránt érdeklődő gyermekeket várjuk izgalmas programokkal.
Közösen jurtát állítunk, íjászkodunk, vívunk, megismerkedünk a korabeli öltözetekkel és
fegyverekkel. Délelőttönként a korra jellemző kézműves technikákat próbáljuk ki, mint például
a nemezelés, bőrművesség vagy a lemezdomborítás
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház
Helye: Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyer Kossuth u. 1.
A foglalkozás jellege: hagyományőrző, sport, művészeti
Célcsoport: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 22.000.- Ft (ebéd, uzsonna)
Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 20/257-4739, erika.zalai@gmail.com
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Időpont: 2022. július 18. – július 22.

Digitális fotózás
A táborban megismerkednek a digitális fotózás alapjaival a gyermekek: a fényképezés
elméletével és gyakorlatával, a képkomponálás alapjaival, fotós titkokkal, fogásokkal. A
gyakorlati foglalkozásokon fotóséta keretében az elméletben tanultak gyakorlása történik. A
tábor végén digitális fotókiállítás keretében bemutatják alkotásaikat a szülőknek. A részvétel
feltétele, hogy digitális fényképezőgéppel rendelkezzenek a jelentkezők és a tábor idejére
hozzák magukkal. Kérjük, akinek van, a buszbérletét is hozza magával!
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház, Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: fotós
Célcsoport: 10-14 éves korosztály
Részvételi díj: 21.000.- Ft (ebéd és uzsonna); testvérkedvezmény: 2. gyermeknek 20.000.- Ft
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 20/615-6767, jaminaikozhaz@gmail.com,
petoibolya@csabagyongye.com

Időpont: 2022. július 18. – július 22. illetve augusztus 1. – augusztus 5

Vissza a jövőbe!
Kalandozás a honfoglalás korától napjainkig.
Kalandozás honfoglalás korától napjainkig a nagyobb történeti korszakokon keresztül. Népi
szokások, régi használati tárgyak megismerése. Mi az, ami jó irányba terelte a
mindennapjainkat – mi az, ami kevésbé? Környezettudatos nevelés, önfenntartó gazdálkodás
előnyei.
Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum
Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.
A foglalkozás jellege: néprajz, történelem, népművészet
Célcsoport: 7-12 évesek
Részvételi díj: 25.000.- Ft (ebéd)
Kapcsolattartó: Fábián Anna: 20/221-4345, fabian.anna@bmmi.hu
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Időpont: 2022. július 24. – július 28.

Csabai Színistúdió Tábor
Ez a Te táborod, ha érdekel a színjátszás és szeretsz szerepelni. Színészmesterség-, ének- és
táncórák alatt sajátíthatod el mindazt, amit egy Csabai Színistúdiósnak tudnia kell. Ez után
pedig alkalmad nyílik arra, hogy tagja légy egy remek közösségnek egész évben.
A tábor mellett szabadstrand működik.
Biztosított étkezés: napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)
A táboron való részvétel előzetes meghallgatáshoz kötött.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Szeghalom Várhely Ifjúsági Tábor
A foglalkozás jellege: művészeti
Célcsoport: 13-18 évesek
Részvételi díj: 40.000.- Ft
Kapcsolattartó: Kontos-Harcsa Boglárka 30/824-5877
harcsaboglarka@csabagyongye.com

Időpont: 2022. augusztus 1. – augusztus 5.

Jobb agyféltekés rajztábor
A jobbagyféltekés rajztábor olyan technikát tanít meg a résztvevőknek, hogy a tábor utolsó
napján a résztvevő képes legyen fotóról élethű portrét készíteni. A tábor programjai délelőtt 9től délután 5-ig tartanak minden nap. A tábort a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által átképzet
jobbagyféltekés rajztanár vezeti.
Szervező: Átkarolva Egyesület
Helye: Békéscsaba, Petőfi u. 2.
A foglalkozás jellege: művészeti
Célcsoport: 10 éves kortól
Részvételi díj: 36.000.- Ft (teljes eszköz biztosítás, napi 1x étkezéssel)
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 20/824-7662
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Időpont: 2022. augusztus 8. – augusztus 12.

Élményfestő tábor
Az élményfestő tábor 5 napja alatt 10 kép készül el a résztvevők által, szakképzett oktató
segítségével előre tervezett tematika szerint. A tábor programjai délelőtt 9-től délután 5-ig
tartanak minden nap. A tábort a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által átképzet jobbagyféltekés
rajztanár vezeti.
Szervező: Átkarolva Egyesület
Helye: Békéscsaba, Petőfi u. 2.
A foglalkozás jellege: művészeti
Célcsoport: 10 éves kortól
Részvételi díj: 36.000.- Ft
teljes eszköz biztosítás, napi egyszeri étkezéssel
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 20/824-7662

Időpont: 2022. augusztus 8. – augusztus 12.

Horgász tábor
Várjuk azokat a 9-12 éves gyerekeket, akik új horgász módszerekkel szeretnének
megismerkedni, csiszolni az eddig megszerzett tudásukat. Ez az egy hét kiválóan alkalmas arra
is, hogy új horgászbarátságok szülessenek. A táborban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
szeressék, tiszteljék a vízparti környezetet, óvják és vigyázzanak rá.
Délelőttönként a Csabagyöngye épületében töltjük hasznosan az időt, beszélgetünk
horgászmódszerekről, vizekről, halakról, filmeket nézünk, majd ebéd után az Élővíz-csatorna
partján próbáljuk ki a megszerzett ismereteket halfogás reményében. Csütörtökön a Békéscsaba
határában lévő Néveri horgásztóra látogatunk el, pénteken táborzárásként egy házi
horgászversenyen mérhetik össze tudásukat a gyerekek, ahonnan senki nem fog üres kézzel
hazatérni.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: sport, szabadidős
Célcsoport: 9-12 éves gyerekek
Részvételi díj: 23.000.- Ft/fő (napi háromszori étkezés)
Kapcsolattartó: Balázs Viktor: 20/947-0726; balazsviktor@csabagyongye.com

14

Időpont: 2022. augusztus 8. – augusztus 12.

Bűvész tábor
A varázslótanoncok a bűvésztáborban megismerkedhetnek ámulatba ejtő trükkökkel, a
bűvészek gondolkodásmódjával, ezen kívül fejlődik a kézügyességük, az kommunikációs
készségük, és gyakorolják a nyilvános beszédet. A trükkökhöz szükséges kellékeket
megkapják, illetve részben ők maguk készítik el, így a trükköket már aznap be tudják mutatni
otthon is. A foglalkozásokat vezeti: Gyertyán Balázs bűvész és Burai Milán mentalista.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: sport, szabadidős
Célcsoport: 9-12 éves gyerekek
Részvételi díj: 23.000.- Ft/fő (napi háromszori étkezés)
Kapcsolattartó: Király M. Alexandra: 20/260-8294; kiralymalexandra@csabagyongye.com
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