NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
GYERMEKEKNEK
2019.
Kedves Szülők és Gyerekek!
Az előző évekhez hasonlóan idén újra összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek
segítségével szeretnénk megkönnyíteni a választást a nyári táborok és szabadidős programok
között. Az összeállítás nem teljes körű, de így is 55 lehetőség és 81 turnus közül lehet válogatni.
Reméljük, mindenki talál egy olyan tábort, ahol élményekben gazdag napokat tölthet a nyár
során. A programok időrendben találhatóak.
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IDŐPONT: 1. turnus 2019. június 17-21. 2. turnus: 2019. június 24-28.
BRSE TÁBOR
Idén júniusban 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: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 44. (Békéscsabai Városi
Sportcsarnok)
A foglalkozás jellege: sport
Célközönség: röplabdázni vágyó iskolás lányok
Részvételi díj: BRSE utánpótlás játékosának 25.000 Ft/turnus,
NEM BRSE utánpótlás játékos: 29.000 Ft/turnus
Kapcsolattartó: Nagy Attila, tel.: +36-70/630-1088, e-mail: nagy.alitta@gmail.com
Kudlák Edina, tel.: +36-70/541-3398; e-mail: iroda@brse.hu
Bővebb információ és jelentkezés: www.brse.hu/tabor/
IDŐPONT: 2019. június 17-21.
HONFOGLALÓ TÁBOR
A honfoglalás kora 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 Háza
Helye: Mezőmegyeri Sportpálya
A foglalkozás jellege: hagyományőrző - kézműves
Célközönség: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 12.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 66/641-311, megyerimuvhaz@gmail.com

IDŐPONT: 2019. június 17-21.
"ISTENNEL A HAZÁÉRT A SZABADSÁGÉRT!" OLVASÓTÁBOR GYEREKEKNEK
II. RÁKÓCZI FERENCRŐL
Tematika:
- A török világ hanyatlása: a kuruc kor kezdete
- Gyermek a várfalak között: Rákóczi gyermekkora, családja
- Rákóczi zászlaja alatt: a nagyságos fejedelem szabadságharca
- Kuruc kor a néphagyományban: mondák, táncok, nóták
- A rodostói kakukk: bujdosó vagy száműzött?
Délutáni foglalkozások: várkészítés dobozból, Rákóczi zászlója, táncok, dalok tanulása
/Pribojszki Ferenc, Szilágyi Anna, korabeli fegyverek bemutatása /Trényi Péter, szabad játék,
kézműves foglalkozások
Szervező: Békés Megyei Könyvtár
Helye: Békés Megyei Könyvtár, Jaminai fiókkönyvtár, Batsányi u. 7.
A foglalkozás jellege: olvasótábor
Célközönség: 8-12 éves korosztály
Részvételi díj: 7.500 Ft/fő
Kapcsolattartó: A Jaminai fiókkönyvtár munkatársainál hétköznapokon 11-18 óra között a
06-66/647-739 telefonszámon.

IDŐPONT: 1. turnus: 2019. június 17-21. 2. turnus: 2019. június 24-28.
KÉZILABDA TÁBOR
A táborban a gyerekek délelőtt és délután kézilabda
edzéseken vesznek részt. Megismerkednek a kézilabda
sportág gyakorlatanyagával, illetve a haladók tovább
fejleszthetik tudásukat. Ha az időjárás engedi mindennapos
program az Árpád fürdőben fürdőzés, úszás. A városban
aktuális programok megtekintése, fagyizás, csendes pihenő,
társasjáték. Roller görkorcsolya verseny szerepel még a
kínálatban. A táborban öt jól képzett edző foglalkozik a
gyerekekkel.
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna. Az ebéd étteremben lesz felszolgálva.
Időtartam: 8.30-16.30-ig
Szervező: Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület
Helye: Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornaterme
A foglalkozás jellege: sport
Célközönség: alsó tagozatos, 2-4. osztályos és felső tagozatos, 5-7. osztályos
fiúk, lányok
Részvételi díj: 25.000 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Forczek Győzőné, tel.: 06-70/570-78-64; e-mail:
forczeknevera@gmail.com
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IDŐPONT: 2019. június 17-től augusztus 31-ig
NIMRÓD LOVASTÁBOR
A nyári szünet ideje alatt egyhetes turnusokban 4-14 éves korú gyermekeknek lovastábort
szervezünk, melynek ideje alatt a gyerekek betekintést nyerhetnek a lovasélet rejtelmeibe,
testközelből megismerhetik a tanyasi élet szépségeit, a lovagláson túl bekapcsolódhatnak a lovak
és más háziállatok gondozásába is. 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
- kutyás bemutatók
- szabadtéri játszótér
- állatsimogató
A lovastábor kifejezetten azoknak a gyerekeknek lett kitalálva, akik szeretnének egy hetet szinte
éjjel-nappal a lovardában tölteni.
Amennyiben a lovaglás nem érdekel, csak egy vidám csapattal szeretnél élményekben gazdag
nyarat eltölteni a friss levegőn, akkor szeretettel várunk a Nimród Lovastanyán.
Táboraink napközis és bentlakásos jellegűek. Hétfőtől péntekig várjuk a gyerekeket.
Szervező: Békéscsabai Nimród Lovasegyesület
Helye: Nimród Lovastanya
A foglalkozás jellege: sport, alkotó és kézműves
Célközönség: 4-14 éves korig
Részvételi díj: napközis ellátás: 3000 Ft/nap bentlakással: 6000 Ft/nap
Kapcsolattartó: Gajdács Tiborné, tel.: 06-20/292-57-61, e-mail: nimrode@freemail.hu, cím:
5600 Békéscsaba, Nagyrét 1458.
Megjegyzés: Megközelíthető az elkerülő úton a gyulai és a dobozi körforgalom között.
IDŐPONT: 2019. június 17-től július 19-ig heti turnusokban
NYÁRI TÁBOR A TORNA CLUBBAN
A Torna Club Békéscsaba több éve szervez nyári táborokat, olyan
gyermekek részére, akiknek fontos a mozgás, az aktív kikapcsolódás.
Táboraink reggel 7.45-tól, este 16.30-ig biztosítanak felügyeletet a
gyerekek számára, napi négyszeri étkezéssel, amely tartalmazza a
reggelit, tízórait, ebédre két fogásos főtt ételt és az uzsonnát, mindezt
Panziónk ebédlőjében tudják elfogyasztani.
Napi két foglalkozást tartunk, délelőtt és délután, ahol a gyerekeket
csoportokra rendezzük koruk szerint (6 évestől - 9 évesekig, és 9-től
12 éves korig), így életkori sajátosságaiknak megfelelően tudunk
velük foglalkozni. Természetesen, ha testvérpárról van szó, őket egy
csoportba tesszük.
A foglalkozások között a gyerekeknek lehetőségük van különböző tevékenységeket folytatni, mint
például; rajzolni, festeni, kreativitásukat kiélni, kártyázni vagy akár társasjátékot játszani.
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A legkisebbek az ebéd utáni csendes pihenőben mesét nézhetnek, zenét hallgathatnak, vagy akár
ha nagyon kifáradtak a délelőtti foglalkozáson, akkor egy kis délutáni szunyókálásnak is tudunk
helyet biztosítani.
Jó idő esetén a közeli Széchenyi ligetbe, és annak játszóterére is el szoktuk vinni a táborozókat,
hogy a fák árnyékában, mégis jó levegőn tudják élvezni a nyári szünetet.
Szervező: Torna Club Békéscsaba
Helye: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6.
A foglalkozás jellege: Sport - torna foglalkozások
Célközönség: óvodás kortól iskolás korig (6-12 évesek)
Részvételi díj: 19.000.- Ft
Kapcsolattartó: Fóri Márta, tel.: 06-30/439-52-37,
bcsgym1@gmail.com

IDŐPONT: 1. turnus: 2019. június 17-21. 9.00-12.00 2. turnus: 2019. június 24-28. 9.00-15.30
ÖRÖM-VARÁZS ÖNBIZALOMERŐSÍTŐ NYÁRI TRÉNING
A több éve megrendezésre kerülő 10-12 fős családias hangulatú tréning célja, gyermekeink
boldogsága és felszabadultsága. Képzeleterősítés, belső mozizás, rajzolás, értékes beszélgetések,
csapatjátékok, drámajátékok, fantáziajátékok, tanulást segítő technikák, pozitív értékek felszínre
hozása különböző technikák, a zene és személyiségem segíti ezt a színes programot. A gyermekek
és velük együtt a család sokat profitál ezekből az alkalmakból.
2018-as tábor résztvevőinek gondolatai és üzenetei:
„Egész nyáron itt lennék.”
„Itt valóban velünk foglalkoznak.”
„Megerősítéseket, biztatást kapok ezeken a napokon, a
hangulatom is sokkal jobb.”
„Nyugodtabb vagyok, amit szüleim is észrevesznek.”
„Gyere el Te is, és érezd jól magad!”
„Nem is olyan nehéz barátkozni.”
„Mindenki közvetlen és kedves velem.”
Helye: Békéscsaba belváros
A foglalkozás jellege: Önismeret, személyiségfejlesztés, önbizalom, önkifejezés, önelfogadás,
közérzetjavítás, koncentráció növelés, tanulást segítő technikák elsajátítása, sikerélmény, szeretet
Célközönség: 8-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 1. turnus: 15.000 Ft/ fő; Korán kelő kedvezmény: 12.000 Ft/ fő 2019. május 30-ig
2. turnus: 20.000 Ft/ fő szabadon választható meleg ebéddel
Szervező és vezető: Gazsó Csilla kineziológia, Theta Healing konzulens, tel.: 06-20/929-90-70,
e-mail: lelkedmestere@gmail.com, honlap: www.lelkedmestere.com, FB: Gazsó Csilla lelked
mestere
Megjegyzés: Igény szerint egyéni konzultáció igényelhető.
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IDŐPONT: 2019. június 17-től augusztus 30-ig heti turnusokban
REMONDA LOVASTÁBOR
A gyermekek természet közeli környezetben szakképzett emberek között gyermek központú
szellemben tölthetik a nyári szünetet. A napirend abszolút rugalmas, inkább csak irányadó a heti
tevékenységekre. A hét jelmondata köré fonódnak az egyéb tevékenységek, melyek a lovaglás,
kocsikázás, szabadtéri játékok. Rossz idő esetén a programok a tanya épületében valósulnak meg.
A tábor fő szempontja az élmény-nyújtás, hogy a gyermekek aktívan töltsék a legtöbb szülő
számára sokszor megoldhatatlanul hosszú nyári szünetet.
TÁBORAINK
2019.06.17. - 06.21. Kiskukta - és Lovas tábor
2019.06.24. - 06.28. Mese - és Lovas tábor
2019.07.01. - 07.05. Kézműves- és Lovas tábor
2019.07.08. - 07.12. Kiskukta - és Lovas tábor
2019.07.15. - 07.19. Környezettudatos- és Lovas tábor
2019.07.22. - 07.26. Sport - és Lovas tábor
2019.07.29. - 08.02. Kiskukta- és Lovas tábor
2019.08.05. - 08.09. Mese- és Lovas tábor
2019.08.12. - 08.16. Környezetbarát- és Lovas tábor
2019.08.19. - 08.23. Kiskukta- és Lovas tábor
2019.08.26. - 08.30. Kézműves- és Lovas tábor
Szervező: Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület
Helye: Békéscsaba, Nagyrét 1760. (Dobozi és Békési körforgalom között)
A foglalkozás jellege: sport, kézműves, környezetbarát, kiskukta
Célközönség: 4-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné, tel.: 06-20/357-80-55, e-mail: remondase@freemail.hu
Megjegyzés: A tábor 7.00 órától 18.00 óráig várja a gyerekeket, napi 3-szori étkezéssel (tízórai,
ebéd, uzsonna).
IDŐPONT: 1. turnus: 2019. június 17-21., 2. turnus: 2019. június 24-28.
VASUTAS TÁBOR
A VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára és a
Vasútmodellező Klubja a nagy érdeklődés miatt ebben az
évben kétszer is megszervezi táborát, Vasutas tábor néven. Ez
kiváló alkalom, hogy a táborozó gyerekek megismerjék és
megszeressék a vasút világát és a vasútmodellezést. A nyári
tematikus tábor alkalmával azonban sor kerül egyéb
kikapcsolódásra,
amely
közösségépítő,
kulturális,
szórakoztató, vagy akár kihívást jelentő élmény lesz a
gyerekeknek. A táborban a modellezés mellett egyéb
programokon vehetnek részt: társasjáték- és csapatjátékok, kreatív falfestés, zenés hangszeres
bemutató, ismerkedés a vasúttal, kvíz, fűtőház és forgalmi iroda látogatása, kézműveskedés,
vonatozás más városba, szakma bemutatók.
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Szervező: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára
Helye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
A foglalkozás jellege: szakmai, egyéb
Célközönség: Alsó tagozatos gyermekek
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő/hét. Testvérkedvezmény vagy
mindkét táborba való jelentkezés esetén: 15.000 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Mézes Andrásné és Tóth Gergely, cím: 5600
Békéscsaba, Andrássy út 79-81., tel.: 66/322-240, e-mail:
vasutas@bcsvmh.hu
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IDŐPONT: 2019. június 24-28. 8-16 óra között
JÓPÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGY! - KAMARAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁBOR
Az 5 napos napközis tábor ideje alatt az egészségügy területéhez kapcsolódó szakmai és
szabadidős programokkal várjuk az érdeklődő tanulókat. A táborozók betekintést nyernek a
békéscsabai kórházban kialakított skill labor működésébe, kipróbálhatnak különböző ellátási
formákat a szimulációs eszközök segítségével. Találkozási lehetőséget biztosítunk az
egészségügyben dolgozó szakemberekkel, egészséges ételeket készítünk, sportolunk, vetélkedünk,
játszunk, kirándulunk. A részvétel feltétele egy motivációs levél megírása, melynek tartalmáról a
megadott elérhetőségen lehet érdeklődni.
Szervező: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Helye: Békéscsaba, Munkácsy Hotel
A foglalkozás jellege: egészségügyi
Célközönség: általános iskola felső tagozatos tanulói
Részvételi díj: összesen 5000.- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna költség-hozzájárulás)
Kapcsolattartó: Butora Hajnalka, Békéscsaba, Penza ltp. 5., tel.: 06-30-297-1343, e-mail:
hajnalka.butora@bmkik.hu
Megjegyzés: A jelentkezők közül a résztvevők kiválasztása a regisztrációs lap mellé csatolt
motivációs levél alapján történik. (A motivációs levél tartalmáról érdeklődni lehet a megadott
elérhetőségeken.)

IDŐPONT: 2019. június 24-28.
KÉZMŰVES TÁBOR – LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A résztvevők a szövés, fonás, gyékényezés, bőrözés, batikolás, üvegfestés, gyöngyfűzés és
különféle papírmunkák, terményképek-, bábok készítésének alapvető technikáit sajátítják el
szakmai vezetők irányításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mondákkal
való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti.
Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 7-14 éves korosztály (általános iskolák alsó és felső tagozatosai)
Részvételi díj: 13.500.-Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

Kapcsolattartó: Takács Péter, tel.: 66/ 456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Megjegyzés: A foglalkozások reggel 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.
IDŐPONT: 2019. június 24-28.
KÉZMŰVES TÁBOR – MEZŐMEGYER
A népi kézműves technikákat sajátítjuk el ebben a táborban, nemezelünk, gyöngyöt fűzünk,
bőrműveskedünk, lemezt domborítunk, csuhéj bábokat készítünk. Sok játékkal, vidámsággal
várjuk a jelentkező gyermekeket.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ Arany János Művelődési Háza
Helye: Mezőmegyeri Sportpálya
A foglalkozás jellege: Hagyományőrző - kézműves
Célközönség: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 12.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Zalai Erika, tel.: 66/641-311, e-mail: megyerimuvhaz@gmail.com
IDŐPONT: 2019. június 24-28.
PANCHINELLO - ZENE ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR ÓVODÁSOKNAK
A táborban minden nap zenélni fogunk egyszerűen és játékosan, mesével, állatfigurákkal, színszám-formajelrendszer segítségével szintetizátoron. Lesznek zenei képességfejlesztő
játékprogramok is! Meseterápiás foglalkozásainkon megértjük, hogyan tudjuk érzelmeinket
helyesen kifejezni. Művészeti foglakozásainkon különböző
technikákkal és eszközökkel szabadon alkotunk, még a
természetben is! Felfedezzük a bennünk rejtőző művészt,
fejlesztjük a kreativitásunkat! Sok játék lesz, megyünk
játszótérre, kirándulni és lesznek ügyességi csapatversenyek is a
többi vidámság mellett.
A tábor végén az érdeklődőknek, koncertet adunk és kiállítást
tartunk!
A táborban való részvételhez előképzettség nem szükséges.
Szervező: Panchinello Komplex Fejlesztő Műhely
Helye: Békéscsaba, Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: zenei és művészeti, személyiség és képességfejlesztés
Célközönség: 4-7 éves óvodás és első osztályos iskolás gyermekek részére
Részvételi díj: Május 31-ig 21.000 Ft/hét, utána 23.500 Ft/hét
Kapcsolattartó:
Kesjárné
Putnoki
Kornélia,
tel.:
70/363-3746,
e-mail:
panchinellokfm@gmail.com, web: https://www.facebook.com/panchinello/
Megjegyzés: Az ár a napi 3 étkezést, valamint a programhoz szükséges hangszerek, művészeti
eszközök, foglalkozások díját tartalmazza. A foglalkozások naponta 8-tól 16 óráig tartanak,
gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután 16.30-ig biztosított. Igénybe vehető kedvezményekről
informálódni a facebook oldalon ill. a kapcsolattartó elérhetőségein lehetséges.
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IDŐPONT: 2019. június 24-28.
STUDIO DORADO KREATÍV ALKOTÓ TÁBOR
Kreatív alkotó tábor 6-10 éves gyermekeknek a Munkácsy Emlékház alkotó termében, és festői
udvarán. Játékos ismerkedés különböző művészeti technikákkal egyéni és közös alkotás során.
Vitorlát bontunk a „szivárványhajón”, és izgalmas útra indulunk, hogy
felfedezzünk egy titkos szigetet… Gyere tarts velünk, Téged is várunk!
Szervező: STUDIO DORADO
Helye: Békéscsaba, Munkácsy Emlékház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.)
A foglalkozás jellege: kreatív alkotó tábor (művészeti)
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 27.000 Ft/fő (testvérkedvezményt biztosítunk)
Kapcsolattartó: Bányai Inez, tel.: +36-20-412-1212, e-mail: studiodorado@gmail.com,
Facebook: Studio Dorado
IDŐPONT: 2019. június 24-28.
TOLLASLABDA TÁBOR
A tábor napközis jellegű reggel 8:00 órától délután 18:00 óráig tart és
napi 2 edzést foglal magába 2 x 2 órában. A fennmaradó időben a
korosztálynak megfelelő egyéb szórakoztató programokat biztosítunk.
Étkezés: ebéd a közeli étteremben, délután uzsonnát biztosítunk a
gyerekek számára és egész napos frissítőt.
Szervező: Körös Tollaslabda Sportegyesület
Helyszín: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium
tornaterme (Békéscsaba Luther utca 1.)
Célcsoport: 8-18 éves fiúk és lányok jelentkezését várjuk, legyen kezdő vagy haladó szintű.
Részvételi díj: 25.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Mitykó László, tel.: 70/317-8138 e-mail: mitykolaszlo76@gmail.com
IDŐPONT: 2019. július 1-5.
FOTÓSULI TÁBOR
A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás elméleti és
gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködésével. A táborban való
részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek digitális fényképezőgéppel, amit a tábor
ideje alatt magukkal hoznak.
A foglalkozások 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.
Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: művészeti
Célközönség: 12-18 éves diákok
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Részvételi díj: 13.500.- Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.
Kapcsolattartó: Takács Péter, tel.: 66/ 456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Megjegyzés: Gyermekfelügyelet: 7.30-16.30

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
JOBBAGYFÉLTEKÉS RAJZ TÁBOR GYEREKEKNEK
Szervező: Átkarolva Egyesület
A foglalkozás jellege: művészeti, alkotó
Célközönség: 6-14 éves korosztály
Részvételi díj: 25.000 Ft/ hét, mely valamennyi programot, anyagköltséget és háromszori étkezést
tartalmaz.
A foglalkozásokat vezeti: Rágyanszki Erzsébet Ágnes és Németh Mariann
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 06-20-8247662 (17 óra után)
Megjegyzés: Kérésre e-mailben (atkarolva2017@gmail.com) bővebb program ismertetés kérhető.

IDŐPONT: 2019. július 1-től augusztus 2-ig
HELEN DORON ANGOL TEMATIKUS TÁBOROK
2019 júliusában 5 héten át 6 tematikával várjuk a
gyermekeket, egészen 3 éves kortól!
Az angol foglalkozások az adott hét tematikájára
épülnek, minden nap 60 perces angol foglalkozás
várja a táborozókat! Napi 3 étkezést biztosítunk.
Angoltudás nem feltétel, minden gyermeket
szeretettel várunk!
Kézműveskedünk, minden héten kirándulunk és
péntekenként pedig egy fergeteges bulival zárjuk
a hetet!
Az első héten a Hercegnők és Lovagok idejébe kalauzoljuk el a gyerkőcöket, a második héten az
Állatok csodálatos világát tárjuk fel! A harmadik héten két tematikából választhatnak, nagyoknak
Fotózni tanulok! téma Martiné Patkás Erikával, ahol a kompozíció fogalmától kezdve a modell
fotózáson át az utómunkálatokig mindenbe beletanulhatnak a táborozók, ill. kisebb gyermekekre
gondolva ezen a héten még egy tematikával készülünk, ami nem más,
mint Színház az egész világ! Izgalmas téma kicsiknek és
nagyobbaknak is. A negyedik héten igazi nyomozókká válunk, a
témánk Detektívek bevetésen, itt napról napra egy rejtély megoldásán
dolgozunk.
Az ötödik héten Betyárok vagyunk, tematikánk során igazi magyaros
hangulatban fogjuk tölteni a napokat!
Szervező: Helen Doron English Békéscsaba Oktató Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Szőlő utca 31.
A foglalkozás jellege: angol, tematikus, kézműves, kalandos
Célközönség: 3-18 éves korig
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Részvételi díj: 05.31-ig 22.000 Ft, ezt követően 25.000 Ft
Kivétel Fotózni tanulok tábor: 05.31-ig 32.000 Ft, ezt követően 35.000 Ft
Kapcsolattartó: Dr. Krajcsovicz Anita, tel.: 06-30/517-45-71

IDŐPONT: 2019. július 1-től 5-ig és július 8-tól 12-ig
HORGÁSZTÁBOR
„A horogkötéstől a halfogásig” - a résztvevők megismerhetik a Körösökben előforduló halfajokat,
valamint a horgászatukhoz szükséges eszközök összeállítását és használatát sajátíthatják el a közös
horgászatok alkalmával az Élővíz-csatornán. A tábor elméleti anyaga megegyezik a
horgászvizsgára felkészítő tanfolyamok témaköreivel.
A foglalkozások 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.
Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: sport
Célközönség: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 13.500.- Ft/fő/hét, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.
Kapcsolattartó: Takács Péter, tel.: 66/ 456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Megjegyzés: Gyermekfelügyelet: 7.30-16.30

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
INDIÁN TÁBOR
A résztvevők megismerkednek az Észak-amerikai indiánok
történetével, törzseivel, életével, mindennapi szokásaikkal,
hiedelemvilágával. Ehhez kapcsolódva kézműves foglalkozások
keretében készítenek használati és viseleti tárgyakat és eszközöket,
ékszereket, kabalákat, továbbá egy-egy alkalommal lovagolhatnak és
íjazhatnak.
A foglalkozások 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.
Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.
Kapcsolattartó: Takács Péter, tel.: 66/ 456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Megjegyzés: Gyermekfelügyelet: 7.30-16.30
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IDŐPONT: 2019. július 1-5.
KIS FESTŐINASOK KÖNYVTÁRI OLVASÓTÁBOR
A LENCSÉSI KÖNYVTÁRBAN
Ismerkedés Munkácsy Mihállyal. Élete, munkássága, kötődése
Békéscsabához. Könyvárosok segítségével búvárkodás a könyvtárban.
Látogatás a Munkácsy Mihály Múzeumba. Tárlat megtekintése, Az Egy
géniusz
története
című
film
megnézése,
Munkácsy-szobor
megkoszorúzása. Séta a ligetbe. A Munkácsy-negyed megtekintése, játék
a Munkácsy festészetét idéző játszótéren. A főtér épületeinek
megfigyelése, rajz készítése. Dottóval utazás a Molnár-házba. A látottak
vizuális megjelenítése.
Látogatás a Munkácsy Emlékházba, Szalai Ágnes előadásának meghallgatása, séta közben a Körös
part élővilágának megfigyelése, tájkép festése. Az elkészült munkák kiállítása, a tábor zárása.
Szervező: Békés Megyei Könyvtár
Helye: Békés Megyei Könyvtár, Lencsési fiókkönyvtár, Pásztor u.
A foglalkozás jellege: olvasótábor
Célközönség: 8-12 éves korosztály
Részvételi díj: 7.500 Ft/fő
Kapcsolattartó: A Lencsési fiókkönyvtár munkatársainál 11-18 óra között: 06-66/631-675

IDŐPONT: 2019. július 1-6.
KOMPLEX IFJÚSÁGI TÁBOR:
XIII. Amatőr Zenei Tábor / III. Önismereti Tábor / I. Amatőr Filmes Tábor /
XXIV. Diákújságíró Tábor
XIII. Amatőr Zenei Tábor (12-18 éves)
A táborozók gitár és ének csoportokba
jelentkezhetnek, illetve kurzusok keretében
basszusgitárral és hangosítással is ismerkedhetnek,
továbbá csoportonként zenekari próbákon is részt
vehetnek, így – az előző évekhez hasonlóan – egyéb
hangszeresek bekapcsolódására is számítunk
(dobos, billentyűs stb.), illetve hozható egyéb
hangszer is.
A tábor időtartama alatt csoportokban, napi 2x3
órában zenei szakemberek irányításával folyik a
zenei alkotómunka, a kurzusok és a gyakorlás. Gitárt
és (az elektromos gitárokhoz erősítőt) minden
résztvevő hoz magával.
III. Önismereti Tábor (14-17)
A játékos önismereti tréning kortárs csoportban történik. Ez a forma nagyon alkalmas arra, hogy
a résztvevők a kortársaiktól kapjanak visszajelzést arról, hogy milyenek. Ez különböző önismereti
technikák elsajátításán keresztül, játékok segítségével történik, amelyet megbeszélés követ. A
csoport valamennyi tagja annyit kap, amennyit ad magából, tükröt tart társainak és társai tükrében
meglátja saját magát is.
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I. Amatőr Filmes Tábor (14-18 éves)
Az okostelefonok világában egyszerű a filmfelvétel készítés. De vajon észrevesszük-e a jó
pillanatokat? Tudunk-e figyelemfelhívón vloggerkedni? Milyen technikák szolgálják a tartalmi
mondanivalónk megerősítését? A kurzus elsősorban az önkifejezés képi világáról, azon belül is a
videoblogok elkészítésének tartalmi és technikai módjairól szól.
XXIV. Diákújságíró Tábor (12-18 éves)
Tudod miért érdemes az újságíró táborba jönni? Mert megismerkedhetünk egymással, bepillantást
nyerhetünk az újságírás rejtelmeibe, és a tábor végén egy igazi újságot vihetünk haza, ami a te
írásaidat, fotóidat is tartalmazza, vagy éppen a te szerkesztéseddel készült. Nem mellékesen olyan
közösségi játékok megismerésére és kipróbálására is lehetőség nyílik, melyek akár az iskolákban,
kirándulásokon, baráti társaságokban játszhatóak. Ha van kedved hozzá, gyere, várunk!
Szervező: Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület
Helye: Kétegyháza, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
A foglalkozás jellege: Napi 6-7 órás szakmai foglalkozás, emellett esti közösségi programok
várnak az egyes táborok résztvevőire, a foglalkozás jellege az adott tábor szakmaiságától függően
művészeti, mentálhigiénés, közösségi.
Célközönség: XIII. Amatőr Zenei Tábor: 12-18 éves, III. Önismereti Tábor: 14-17 éves, I. Amatőr
Filmes Tábor: 14-18 éves, XXIV. Diákújságíró Tábor: 12-18 éves, jelentkezőinket, akik szeretnek
aktívan tevékenykedni, közösségben lenni, egymástól és másoktól tanulni, sokat játszani és
elfogadják a tábori együttélés szabályait.
Részvételi díj: Új jelentkezőinknek 30.000 Ft. A DARKE táboraiban már korábban is
táborozóknak 25.000 Ft.
A részvételi díj tartalmazza a szállás, a teljes ellátás, a szakmai és közösségi programokat, azok
infrastrukturális feltételeit és a felügyelet díját is. A táborok csoportvezetői ismert, országos hírű
szakemberek.
Kapcsolattartó: Kölcseyné Balázs Mária, e-mail: kbm@t-online.hu, tel.: 30/163-96-72

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
KÖZÉPKORI KALANDOROK TÁBORA
Ide jöjjenek a lányok és legények, kik ügyeskedni tudnak és szívesen
kézműveskednek. Építünk várat, mesélünk is róla, ahol a lovagok és
hercegnők készülődnek sorra. Készíthetsz kardot, díszes pajzsot, leányok
ékszert, s mindent, ami ékes. Keresünk kincset, benépesítjük a várat, és
játékos próbákkal, arcfestéssel színesítjük az együtt töltött órákat.
Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi liget 810. hrsz
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 8-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000 Ft/fő, testvérpárok esetén: 15 000 Ft/fő.
Kapcsolattartó:
Gérusné
Hrabovszki
Tímea,
tel.:
66/445-885,
kvlatogatokozpont@gmail.com
Megjegyzés: A tábor díja tartalmaz napi 3 étkezést.

e-mail:
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IDŐPONT: 2019. július 1-5.
MADÁRBARÁT TÁBOR
A természetvédelem és a madarak iránt érdeklő gyerekeket várjuk színes izgalmas programokkal,
madárlessel egybekötött kirándulással. A délelőtti időszakok kézműves játszóházakkal telnek,
ahol madárodút és madáretetőt építünk, valamint a különféle magyarországi madárfajokról
tanulunk. A tábor egy vetélkedővel zárul, ahol a legügyesebben teljesítő gyerekek ajándékot
kapnak.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ Arany János Művelődési Háza
Helye: Mezőmegyeri Sportpálya
A foglalkozás jellege: természetvédő - kézműves
Célközönség: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 12.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, tel.: 66/641-311, e-mail:
megyerimuvhaz@gmail.com

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
PANCHINELLO - ZENE ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR SULIS ÉS OVIS
A táborban minden nap zenélni fogunk egyszerűen és játékosan,
mesével, állatfigurákkal, szín-szám-formajelrendszer segítségével
szintetizátoron. Lesznek zenei képességfejlesztő játékprogramok is!
Meseterápiás foglalkozásainkon megértjük, hogyan tudjuk
érzelmeinket helyesen kifejezni. Művészeti foglakozásainkon
különböző technikákkal és eszközökkel szabadon alkotunk, még a
természetben is! Felfedezzük a bennünk rejtőző művészt, fejlesztjük
a kreativitásunkat! Sok játék lesz, megyünk játszótérre, kirándulni és
lesznek ügyességi csapatversenyek is a többi vidámság mellett.
A tábor végén az érdeklődőknek, koncertet adunk és kiállítást
tartunk!
A táborban való részvételhez előképzettség nem szükséges.
Szervező: Panchinello Komplex Fejlesztő Műhely
Helye: Szabadkígyós
A foglalkozás jellege: zenei és művészeti, személyiség és képességfejlesztés
Célközönség: 6-12 éves nagycsoportos óvodás és iskolás gyermekek
Részvételi díj: Május 31-ig 21.000 Ft/hét jelentkezés és befizetés esetén, utána 23.500 Ft/hét
Kapcsolattartó:
Kesjárné
Putnoki
Kornélia,
tel.:
70/363-3746,
e-mail:
panchinellokfm@gmail.com, web: https://www.facebook.com/panchinello/
Megjegyzés: Az ár a napi 3 étkezést, valamint a programhoz szükséges hangszerek, művészeti
eszközök, foglalkozások díját tartalmazza. A foglalkozások naponta 8-tól 16 óráig tartanak,
gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután 16.30-ig biztosított. Igénybe vehető kedvezményekről
informálódni a facebook oldalon ill. a kapcsolattartó elérhetőségein lehetséges.
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IDŐPONT: 2019. július 1-5.
SZER-ETET tábor 2019.
2017 nyarán vehettek részt először hasonló jellegű
táborban a gyerekek Békéscsabán. 2018-ban már
újdonságokkal leptük meg a résztvevőket. Az idei nyáron
is színesedik/bővül a kínálat! :-)
- Menü: a tábor célja, hogy megerősítse a 6-10 évesek
önbecsülését és elősegítse a boldogságukat.
- Előétel: minden nap szabadtéri, játékos gyerekjóga
foglalkozással indul.
- Fő étel: a résztvevők az országos Boldogságprogram tematikájára épülve naponta egy-egy
boldogságfokozó technikával ismerkednek meg.
- Desszert: mesék, beszélgetések és közös tevékenykedések (kézműveskedés, éneklés, tánc,
meditáció) várják a résztvevőket. Élményteli kikapcsolódás a kicsiknek: játékos
sportversenyek, ligeti séták, játszóterezés, arcfestés.
- Különlegességek: könyvtári „barangolás”, hangtál „terápia”, kutyaterápiás foglalkozás, a
záró napon strandolás az Árpád-fürdőben.
Szervező: Csinger Anita
Helye: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
A foglalkozás jellege: vegyes (gyerekjóga, sport, szabad játék, kézműves, személyiségfejlesztő,
boldogságfokozó!)
Célközönség: 6-10 (12) évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő (testvéreknek kedvezmény)
Kapcsolattartó: Csinger Anita (általános iskolai tanító, gyermekjóga oktató);
csingi70@gmail.com; 06/30-963-2840
Megjegyzés: A résztvevők a meleg ebédjüket a Csabagyöngye Kulturális Központban fogyasztják
el, friss zöldséget-gyümölcsöt naponta kínálunk a kicsiknek! Kérjük, hogy tízórait és uzsonnát a
gyerekek otthonról hozzanak maguknak!
Tábori megbeszélés és a részvételi díj befizetése: 2019. június 17.-én (hétfő), 16 órakor a
könyvtárban.

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
TESZ-VESZ TÁBOR
A lakókörnyezetünk és a természet számtalan olyan tárgyat és anyagot kínál, amelyet
felhasználhatunk játékkészítésre, tárgyak megalkotására, meglévő dolgaink díszítésére,
átalakítására.
A tábor foglalkozásain festve, rajzolva, vágva, ragasztva, ügyeskedve újrahasznosítjuk
környezetünk „kincseit” ezzel is védve, óvva a természetet. A tábor foglalkozásain keressük és
megvalósítjuk ezeket a lehetőségeket. Természetesen lesz idő játékra, mozgásra, barátkozásra is a
tábor ideje alatt.
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
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A foglalkozás jellege: kézműves foglalkozás
Célközönség: 6-14 éves gyerekek
Részvételi díj: 15.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101., Telefon: 20/615-6767
E-mail: jaminaikozhaz@gmail.com

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
ÚJ VILÁG
2050-ben járunk. A Föld teljesen elsivatagosodott, ezért az emberiség kénytelen elhagyni azt és
vízre szállni.
A KOLLABOR bázisa az utolsó szárazföldi állomás, de hamarosan ezt a bázist is el kell hagynunk.
A környezetszennyezés következtében mindent szemét borít, ebből kell a túlélőknek úszó szigetet
alkotniuk, amin elhagyhatják a szárazföldet.
Szervező: Életfa Kulturális Alapítvány
Helye: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A foglalkozás jellege: környezetvédelmi barkács tábor
Célközönség: 11-14 éves korosztály
Részvételi díj: 27.000 Ft, amely tartalmazza a napi étkezést, és anyagköltséget
Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, e-mail: koszecz.andrea@eletfa.hu

IDŐPONT: 2019. július 1-5.
VILÁGOK KONYHÁI
Július első hetében indulunk a Kollaborból, hogy 5 nap alatt körbejárhassuk a Földet. Az utazás
során nem csak a helyi specialitásokat tanulhatjuk meg, hogy hogyan kell egy-egy adott ételt
elkészíteni, de azt is megtudhatjuk, hogy melyiktől leszünk a legszebbek, legerősebbek... és hogy
vajon melyik nemzet konyhája a "legegészségesebb"!
Ne habozz, jelentkezz hozzánk az expedíciós csapatunkba még ma!
Szervező: Életfa Kulturális Alapítvány
Helye: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont
(Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A foglalkozás jellege: főző tábor
Célközönség: 11-14 éves korosztály
Részvételi díj: 27.000 Ft, amely tartalmazza a napi étkezést, és
anyagköltséget
Kapcsolattartó: Koszecz Andrea,
e-mail: koszecz.andrea@eletfa.hu

15

IDŐPONT: 2019. július 08-12.
ÁLLATBARÁT TÁBOR
Szervező: Átkarolva Egyesület
A foglalkozás jellege: állatvédelem
Részvételi díj: 25.000 Ft/ hét, mely valamennyi programot, anyagköltséget
és háromszori étkezést tartalmaz.
A foglalkozásokat vezeti: Rágyanszki Erzsébet Ágnes és Németh Mariann
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 06-20-8247662 (17 óra után)
Megjegyzés: Kérésre e-mailben (atkarolva2017@gmail.com) bővebb program ismertetés kérhető.

IDŐPONT: 2019 július 8-tól augusztus 2-ig heti turnusokban
CSABAGYÖNGYE MESETÁBOR
Nyári mesetábor a CSAKK-ban! Tarts velünk a mesék birodalmába öt különleges napon keresztül,
ahol minden napra jut egy mese.
A gyermekek mesék köré szerveződő játékos foglalkozásokon, kézműves programokon, sport és
kreatív vetélkedőkön vehetnek részt, melyek során fejlődnek különböző készségeik, képességeik,
új barátokat szereznek és erősödik az önbizalmuk.
A fennmaradó időben lehetőség lesz a hatalmas játéktérré átvarázsolt Agórában az energia
levezetésére.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
A foglalkozás jellege: vegyes
Célközönség: 5-9 éves korosztály
Részvételi díj: 15.000 Ft/hét
Kapcsolattartó: Balázs Viktor, Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi
u. 4.), tel:66/449-222
Megjegyzés: A részvételi díj az ebédet is tartalmazza.
A gyermekfelügyelet 7.30 és 16.30 között megoldott.
A foglalkozások naponta 8.30-tól 15.30 óráig tartanak.
A táborba jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.
IDŐPONT: 2019. július 8-12.
DUMBLEDORE SEREGE
– ELVESZETT HORCRUX-OK NYOMÁBAN –
A varázs világ nagy bajban van! Ezért a Roxfort megnyitja kapuit a fiatalabb
varázslók számára is. Az átjárót ezen a nyáron a Kollaborban találjátok, amin
átlépve különleges varázslatokkal és bájitalokkal ismerkedhettek meg, és
segíthettek Harryéknek megtalálni az összes horcruxot. A mágia mellett életre
szóló barátságokat is köthettek, hiszen most a négy ház egy közös célért küzd!
Gyertek el hozzánk hátha titeket is ott vár a Roxfortos boríték a Kollabor
kapujában!
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Szervező: Életfa Kulturális Alapítvány
Helye: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A foglalkozás jellege:
Célközönség: 7-11 éves korosztály
Részvételi díj: 27.000 Ft, amely tartalmazza a napi étkezést, és anyagköltséget
Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, e-mail: koszecz.andrea@eletfa.hu

IDŐPONT: 2019. július 8-12. 8-16 óráig
KISFESTŐ TÁBOR
A tábor Baji Miklós Zoltán képzőművész vezetésével zajlik.
Délelőttönként a művészeti ágakat és változatos alkotó technikákat ismerhetnek meg a gyermekek.
Délutánonként pedig városismereti sétákkal és alkotóprogramokkal tölthetik tartalmasan az időt.
Az ebédet a Csabagyöngye Kulturális Központ éttermében biztosítjuk.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ- Munkácsy Emlékház
Helye: Munkácsy Emlékház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.)
A foglalkozás jellege: Művészeti foglalkozások, amelyek keretében a résztvevő gyerekek
különböző képzőművészeti technikákat sajátíthatnak el.
Célközönség: 6-14 éves korú gyermekek
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn (munkacsyhaz@gmail.com, 66/442-080)
IDŐPONT: 2019. július 8-12.
NYOMOZÓKÉPZŐ TÁBOR
Készen állsz egy nagy kalandra? Mi igazi élményeket garantálunk számodra! Egyhetes interaktív
játék vár rád, ahol te vagy a főszereplő. A szabadulószobában és a labirintusban utadat rejtvények
és fejtörők nehezítik. „Szimat felügyelő” és a felnőtt detektívek segítenek neked, hogy minden
ügyet megoldjál, és igazi nyomozóvá válj.
Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Helye: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Békéscsaba, Széchenyi
liget 810 Hrsz.
A foglalkozás jellege: kreatív tábor
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000 Ft
Kapcsolattartó: Gérusné Hrabovszki Tímea, tel.: 66/445-885, e-mail:
kvlatogatokozpont@gmail.com
Megjegyzés: A tábor díja tartalmaz napi 3 étkezést.
Testvérpárok esetén a részvételi díj: 15 000 Ft/fő.
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IDŐPONT: 2019. július 8-12.
PANCHINELLO - ZENE ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR SULIS ÉS OVIS FULL EXTRÁS
A táborban minden nap zenélni fogunk egyszerűen és
játékosan, mesével, állatfigurákkal, színekkel és számokkal
formákkal szintetizátoron és új hangszerrel, harangokkal is.
Lesznek zenei képességfejlesztő játékprogramok is!
Meseterápiás foglalkozásainkon megértjük, hogyan tudjuk
érzelmeinket helyesen kifejezni. Művészeti foglakozásainkon
különböző technikákkal és eszközökkel szabadon alkotunk,
még a természetben is! A táborban egy napos kalandtúra is lesz.
Sok játék lesz, megyünk játszótérre, lesznek ügyességi
csapatversenyek is a többi vidámság mellett. A tábor végén az érdeklődőknek, koncertet adunk és
kiállítást tartunk! A táborban való részvételhez előképzettség nem szükséges.
Szervező: Panchinello Komplex Fejlesztő Műhely
Helye: Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár
A foglalkozás jellege: zenei és művészeti, személyiség és képességfejlesztés
Célközönség: 6-12 éves nagycsoportos óvodás és iskolás gyermekek
Részvételi díj: Május 31-ig 24.000 Ft/hét jelentkezés és befizetés esetén, utána 26.500 Ft/hét
Kapcsolattartó:
Kesjárné
Putnoki
Kornélia,
tel.:
70/363-3746,
e-mail:
panchinellokfm@gmail.com, web: https://www.facebook.com/panchinello/
Megjegyzés: Az ár a napi 3 étkezést, valamint a programhoz szükséges hangszerek, művészeti
eszközök, foglalkozások díját tartalmazza. A foglalkozások naponta 8-tól 16 óráig tartanak,
gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután 16.30-ig biztosított. Igénybe vehető kedvezményekről
informálódni a facebook oldalon ill. a kapcsolattartó elérhetőségein lehetséges.
IDŐPONT: 2019. július 15-20.
VII. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek egy-egy népi kézműves mesterség alapjaival.
Tervezett szakmák: bútorfestés, nemezelés, fazekasság, mézeskalácsosság, csuhéfonás,
ékszerkészítés, tojásírás, szövés. A programba szerepelni fog népi ételek főzése is. A különböző
szakmákból használati- és ajándéktárgyakat készítenek, pl. csuhébábu, a bútorfestés technikáival
medálok, fülbevalók, gyöngyszövési technikával ékszerek, nemezeléssel ékszerek… stb.
Amennyiben a fentieken kívül egyéb mesterséggel is szeretnének megismerkedni, a tábor elején
kapott mesterlevéllel bekapcsolódhatnak a felnőtt műhelyekbe is.
Az ifjúsági csoport tagjai nép- táncokkal, dalokkal, népi játékokkal ismerkedik meg, valamint részt
vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.
Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület (www.bmne.hu)
Helye: Békéscsaba, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A foglalkozás jellege: népi kézművesség
Célközönség: Várjuk a 11-16 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi
kézművességgel és a néptánccal (Bízunk benne, hogy az ifjúsági csoport résztvevői szívesen
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beállnak frissítő táncra, de ha valaki csak a kézművességgel akar foglalkozni és nem szeretne részt
venni a táncokban, őket is szeretettel várjuk.) Megfelelő számú jelentkező esetén a foglalkozásokat
két csoportban tartjuk (11-12 évesek csoportja és 13-16 évesek csoportja).
Várjuk azokat, akik iskolában, vagy szüleiktől már alapokat sajátítottak el egyes népi
kismesterségekből.
Részvételi díj: 12.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 8.000
Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés és anyagköltség.
Kapcsolattartó: Pál Miklósné, 30/299-7789, info@bmne.hu
Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 66/442-122, info@bmne.hu
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IDŐPONT: 2019. július 15-20.
XVIII. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
A táborban résztvevők az együtt töltött egy
hét alatt a természetes anyagokból különböző
kézműves technikákkal
játékokat
és
használati tárgyakat – többek között
hangszereket, nemezes labdákat, hímzéssel
könyvjelzőket készítenek, de sütnek és
díszítenek mézeskalácsot is.
A gyermekcsoport a tábor ideje alatt a délalföldi gyermekjátékokkal, népszokásokkal,
népdalokkal, körtáncokkal ismerkedik meg,
valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön,
sportjátékokon.

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület (www.bmne.hu)
Helye: Békéscsaba, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A foglalkozás jellege: népi kézművesség
Célközönség: Az 5-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi kézművességgel,
néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal.
Az életkori sajátosságok figyelembevételével, megfelelő számú jelentkező esetén két csoportban
(5-7 évesek csoportja és 8-10 évesek csoportja) biztosítjuk a népi kézművesség élményszerű
megismerési lehetőségét.
Részvételi díj: 12.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 8.000
Ft,) továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége.
Kapcsolattartó: Pál Miklósné, 30/299-7789
Békés Megyei Népművészeti Egyesület
66/442-122, info@bmne.hu

IDŐPONT: 2019. július 15-19.
A VÖRÖSTORONY KINCSE
– OLVASÓTÁBOR A RÁKÓCZIAK NYOMÁBAN –
A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódva szervezi a tábort a gyermekkönyvtár Hollós Korvin Lajos: A
Vöröstorony kincse című regényének helyszínére, Sárospatak vidékére: 20 diák és 4 könyvtári
munkatárs.
A táborozók előzetesen elolvassák a regényt.
A település polgármestere által vezetett séta vacsoráig, majd családfa-készítés,
Autóbuszos kirándulás Sárospatakra: a Rákóczi Múzeum (vár) „Rákócziak dicső kora…” és a
Vörös-toronyban látható állandó kiállítások. A város nevezetességeinek (pl. Református
Kollégium Nagykönyvtára – Rákóczi kiállítás) megtekintése. Fele sem igaz! játék és várépítés.
Kincses ládikák készítése, kincskereső játék a szállás környékén, kuruc nóták dallamára szövegek
írása, éjszakai séta és palackposta a Nagy- Egres pataknál.
Egész napos gyalogtúra a Megyer-hegyi tengerszemhez. Tábortűz, jutalmazás. Búcsúséta a
településen.
Szervező: Békés Megyei Könyvtár
Helye: Komlóska, Erdei Óvoda és Iskola
(https://www.komloska.hu/komloska-erdei-iskola-ovoda/)
A foglalkozás jellege: olvasótábor
Célközönség: 6-7. osztályosok
Részvételi díj: 25.000 Ft
Kapcsolattartó: Gyermekkönyvtárosok: 06-66/530-212

IDŐPONT: 2019. július 15-19.
FOTÓS TÁBOR
A fotós tábor célja, hogy a fotózás szerelmeseit egy rövid időre
összegyűjtse és tapasztalatcserén keresztül fejlesszék adottságaikat és
tudásukat. A tábort 5 napra tervezzük, ez idő alatt a résztvevők
kipróbálhatnak többek között analóg technikával dolgozni, terveink
között szerepel kirándulások szervezése Jamina településrészen és a
város területén is. Az első napi ismerkedés és a hozott fotók technikai
elemzése után igen változatos hét elé néznek majd a résztvevők.
Megismerhetik a stúdió fotózás rejtelmeit, a fotóelőhívás technikáját. Nem utolsósorban lesz még
természetfotózás, fotó viadal és vendég előadóként a Szentesi Fotókör tagját hívnánk el.
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: fotóművészet
Célközönség: 15 éves kortól – 60 éves korig
Részvételi díj: 14.500 Ft/fő
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101., Telefon: 20/615-6767
E-mail: jaminaikozhaz@gmail.com

20

IDŐPONT: 2019. július 15-19.
KOLLABORUNIVERZUM
FELKÉSZÜLÉS EGY BOLYGÓKÖZI UTAZÁSRA!
A tábor alappillérei: robotika, 3D nyomtatás, barkácsolás.
A résztvevők megismerkednek a BBC Micro: Bit eszközzel és annak programozásával.
A mikrovezérlő segítéségével megépíthetik saját járművüket az idegen világok meghódítására.
További alappillérek a leendő űrutazók fizikai kiképzése (egyensúly, koncentrációfejlesztés), és a
hosszú út során az élelmezés megoldása.
Szervező: Életfa Kulturális Alapítvány
Helye: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A foglalkozás jellege: informatika, robotika
Célközönség: 14-18 éves korosztály
Részvételi díj: 27.000 Ft, amely tartalmazza a napi étkezést, és anyagköltséget
Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, e-mail: koszecz.andrea@eletfa.hu

IDŐPONT: 2019. július 15-19.
MUNKÁCSY NYOMÁBAN A HONFOGLALÁSTÓL NAPJAINKIG
A táborozók művésztanár vezetésével vesznek részt egy
rendhagyó időutazáson, amely során Munkácsy híres
festményeit ismerhetik meg korszakonként az alkotók.
Első két nap a Honfoglalás c. kép "elemzése" kerül a
középpontba több szempontból is (íjászat, lovaglási
lehetőség, lóidomítás, festés, sámán zene). A másik két
napon a nagypolgári életbe kaphatnak betekintést a
gyerekek. Számos kézműves lehetőség mellett, lehetőség
nyílik szabadtéri játékokra és a tanösvény felfedezése.
Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum
Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.
A foglalkozás jellege: kézműves, drámapedagógiai, művészeti, sport
Célközönség: 6-14 éves korosztály
Részvételi díj: 2.500 Ft/nap
Kapcsolattartó: Nagy Anikó, tel.: 66/323-377
IDŐPONT: 2019. július 15-19.
PANCHINELLO - ZENE ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR OVIS
A táborban minden nap zenélni fogunk egyszerűen és játékosan, mesével, állatfigurákkal,
színekkel és számokkal új hangszerrel, harangokkal. Lesznek zenei képességfejlesztő
játékprogramok is! Meseterápiás foglalkozásainkon megértjük, hogyan tudjuk érzelmeinket
helyesen kifejezni. Művészeti foglakozásainkon különböző technikákkal és eszközökkel szabadon
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alkotunk, még a természetben is! Felfedezzük a bennünk rejtőző művészt, fejlesztjük a
kreativitásunkat! Sok játék lesz, megyünk játszótérre, kirándulni és lesznek ügyességi
csapatversenyek is a többi vidámság mellett. A tábor végén az érdeklődőknek, koncertet adunk és
kiállítást tartunk! A táborban való részvételhez előképzettség nem szükséges.
Szervező: Panchinello Komplex Fejlesztő Műhely
Helye: Békéscsaba Békés Megyei Könyvtár
A foglalkozás jellege: zenei és művészeti, személyiség és
képességfejlesztés
Célközönség: 4-7 éves óvodás és első osztályos iskolás
gyermekek részére
Részvételi díj: Május 31-ig 21.000 Ft/hét jelentkezés és befizetés esetén, utána 23.500 Ft/hét
Kapcsolattartó:
Kesjárné
Putnoki
Kornélia,
tel.:
70/363-3746,
e-mail:
panchinellokfm@gmail.com, web: https://www.facebook.com/panchinello/
Megjegyzés: Az ár a napi 3 étkezést, valamint a programhoz szükséges hangszerek, művészeti
eszközök, foglalkozások díját tartalmazza. A foglalkozások naponta 8-tól 16 óráig tartanak,
gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután 16.30-ig biztosított. Igénybe vehető kedvezményekről
informálódni a facebook oldalon ill. a kapcsolattartó elérhetőségein lehetséges.
IDŐPONT: 2019. július 15-19.
TEXTILSZOBRÁSZAT HULLADÉKANYAGBÓL
Szervező: Átkarolva Egyesület
A foglalkozás jellege: művészeti, alkotó, környezettudatosságra nevelő
Célközönség: 10 éves kortól, valamint felnőtteknek
Részvételi díj: 35.000 Ft/ hét, mely valamennyi programot, anyagköltséget és háromszori étkezést
tartalmaz.
A foglalkozásokat vezeti: Rágyanszki Erzsébet Ágnes és Németh Mariann
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 06-20-8247662 (17 óra után)
Megjegyzés: Kérésre e-mailben (atkarolva2017@gmail.com) bővebb program ismertetés kérhető.

IDŐPONT: 2019. július 21-29.
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 táboron való részvétel előzetes meghallgatáshoz kötött.
A táborban napi 4x-i étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora).
A tábor mellett szabad strand működik.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Szeghalom Várhely Ifjúsági Tábor
A foglalkozás jellege: művészeti
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Célközönség: 13-18 éves korosztály
Részvételi díj: 30.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Fazekas Lili, tel.: +36/20-438-0196, e-mail: fazekas.lili@csabagyongye.com
Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)

IDŐPONT: 2019. július 22-26.
JOBBAGYFÉLTEKÉS FESTŐ TÁBOR – FELNŐTTEKNEK IS
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Szervező: Átkarolva Egyesület
A foglalkozás jellege: művészeti, alkotó
Célközönség: gyerekek és felnőtteknek
Részvételi díj: 25.000 Ft/ hét, mely valamennyi programot,
anyagköltséget és háromszori étkezést tartalmaz.
A foglalkozásokat vezeti: Rágyanszki Erzsébet Ágnes és Németh
Mariann
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 06-20-8247662 (17 óra után)
Megjegyzés: Kérésre e-mailben (atkarolva2017@gmail.com)
bővebb program ismertetés kérhető.

IDŐPONT: 2019. július 22-26.
ZÖLDÜLJ! FORDULJ! TERMÉSZET TÁBOR
Kedves Vándor! Állj meg egy percre, téged keresünk! Azt híresztelik a
madarak, te szereted és óvod a természetet. Mi neked szervezzük ezt a
tábort! A természetbúvár héten készítünk kukackelepcét, borzastojást,
időkapszulát, és még sorolhatnám mennyi minden mást. Egy napot
pedig az állatok között töltünk a Frankó tanyán és magunk készítjük a
haluskát ebédre. Gyógynövényteákkal, óriás társasjátékkal is
megismertetünk, és részt vehetsz egy izgalmas akadályversenyen. Sok
felfedezés, kutatás és egy jó kis csapat vár rád!
Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi liget 810. hrsz
A foglalkozás jellege: szemléletformáló, természet tábor
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000 Ft/fő
Kapcsolattartó:
Gérusné
Hrabovszki
Tímea,
tel.:
66/445-885,
kvlatogatokozpont@gmail.com
Megjegyzés: A tábor díja tartalmaz napi 3 étkezést.
Testvérpárok esetén a részvételi díj: 15 000 Ft/fő.

e-mail:

IDŐPONT: 2019. július 29 - augusztus 2.
AZOK A CSODÁLATOS SZÍNEK
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, különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
2019. július 29- augusztus 2-ig AZOK A CSODÁLATOS
SZÍNEK címmel rendezzük meg tematikus nyári táborunkat. A
hét során hinni fogunk a szemünknek. Játszunk a színekkel.
Befestünk, lefestünk, kifestünk, átfestünk. Mindent játszunk, amit
a színekkel lehet. Alapszínek, színkeverés, tempera, vízfesték,
ruhafesték, szivárvány… Gyöngyök, fonalak, hímzés és terepséta
is szerepel a hét programjában. A hét folyamán a legkedveltebb
agyagozás és gyöngyfűzés sem marad el.
Szervező: Meseház
Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 15-17.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000 Ft, több hetes részvételnél kedvezményt adunk.
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, mesehaz@mesehaz.hu 06-66/326-370 (Meseház telefonszáma)
IDŐPONT: 2019. augusztus 5-9.
AZOK A CSODÁLATOS ÍZEK
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, különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
2019. augusztus 5-9-ig AZOK A CSODÁLATOS ÍZEK címmel
rendezzük meg tematikus nyári táborunkat. A hét során a nyelvünk
kapja a legfontosabb feladatokat. Az ízlelés, az alapízek alkotják a
hét programjának tematikáját. Gasztronómiai kalandozásunk során
ellátogatunk a sós birodalmába, az édes vidékeire, a savanyú
völgyein át, kitérve a keserű lapályaira, ami a Harruckern utcai
Molnárházban ér véget, ahol a régi molnárélettel is
megismerkedünk. A hét folyamán a legkedveltebb agyagozás és
gyöngyfűzés sem marad el.
Szervező: Meseház
Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 15-17.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000 Ft, több hetes részvételnél kedvezményt adunk.
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, mesehaz@mesehaz.hu 06-66/326-370 (Meseház telefonszáma)
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IDŐPONT: 2019. augusztus 5-9.
KIS ZSENI NYÁRI TÁBOR
Fergeteges nyári tábor gyerekeknek, ahol a vidámságé, a logikai játékoké és a
szorobáné a főszerep!
Kiknek ajánljuk?
Minden 4-12 év közötti gyermeket szívesen várunk!
Mit kell magukkal hozniuk?
Jókedvet és a tízórai nassolni valót!
Mit tartalmaz az ár?
Reggelente egy kis tornát, hogy mindenki frissen és üdén tudjon nekilátni az aznapi programoknak.
Képzett szakemberekkel játékos, fejlesztő feladatokon keresztül megismerkednek a gyermekek a
szorobánnal, valamint a mentális aritmetikával.
Ebédet biztosítunk, minden nap két féle leves és négy féle főétel közül tudnak választani a
gyermekek, az ebédet követően pedig színes foglalkozások várják őket.
Szervező: Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskola Békéscsaba
Helye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8.
A foglalkozás jellege: készségfejlesztő, memória javító, motorika
fejlesztő, kreativitást fejlesztő, mentális aritmetika
Célközönség: 4 – 12 éves korú gyerekek
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Drávai Beáta, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8., tel.:
+36-30/491-07-71, kiszseniiskola.bekescsaba@gmail.com
Megjegyzés: Korábbi években készült képeket, és a plakátunkat az emailhez csatolva küldöm!
Jelentkezési határidő: július 15.

IDŐPONT: 2019. augusztus 5-9.
KISMŰVÉSZ KREATÍV FŐZŐTÁBOR
A Kisművész Kreatív Főzőtáborban élmény a főzés!
A tábor ideje alatt olyan egyszerű, de mégis nagyszerű ételeket készítünk elő és alkotunk meg
közösen, amelyeket a gyerekek ismernek és szeretnek, lehetőségük lesz zöldséget hámozni, tésztát
gyúrni, tésztát keverni-kavarni, kreatív módon alkotni, mindezt játékos formában. A tábor végére
a gyermekek elsajátítják egy komplett háromfogásos menü elkészítésének lépéseit az
előkészítéstől az elfogyasztásig!
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: gasztronómiai foglalkozás
Célközönség: 7-14 éves korosztály
Részvételi díj: 3.500 Ft/fő/nap (étkezéssel együtt)
Kapcsolattartó: Farkas Bernadett, telefon: 20/615-67-67, e-mail: jaminaikozhaz@gmail.com
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IDŐPONT: 2019. augusztus 5-9.
NAGYMAMÁK ÉS UNOKÁK - KÖZÖS PROGRAMOKKAL
Szervező: Átkarolva Egyesület
A foglalkozás jellege: közösségépítő
Célközönség: gyerekek és nagymamáik
Részvételi díj: 25.000 Ft/ hét, mely valamennyi programot, anyagköltséget és háromszori étkezést
tartalmaz.
A foglalkozásokat vezeti: Rágyanszki Erzsébet Ágnes és Németh Mariann
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 06-20-8247662 (17 óra után)
Megjegyzés: Kérésre e-mailben (atkarolva2017@gmail.com) bővebb program ismertetés kérhető.

IDŐPONT: 2019. augusztus 5-9.
SULIBULI - ISKOLÁRA HANGOLÓ TÁBOR
Az óvoda játékos, védelmező közege és az iskola 45 perces órái között óriási a különbség. Ahhoz,
hogy az átállás zökkenőmentesebb legyen, táborunkban játékos formában nyújtunk lehetőséget a
leendő első osztályos gyerekeknek a képességeik kibontakoztatására. Szeretettel várjuk az
érdeklődő és hangolódásra vágyó, nagycsoportból elballagó leányokat és kisfiúkat, hogy öröm
legyen számukra az iskolakezdés!
Ízelítő a napi programokból:
gyerekjóga a szabadban, relaxáció, asztali „feladatlapozás” (napi max.
15-20 perc), játszóterezés,
mesélés, diafilmek vetítése, színezés, gyurmázás, memória játékok…
Egyéb érdekességek: „barangolás” a könyvtárban, kutyaterápiás
foglalkozás, hangtál „terápia”…
Szervező: Csinger Anita
Helye: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3
A foglalkozás jellege: Játékos „ráhangolódás” az iskolakezdésre (gyerekjóga, sport, szabad játék,
kézműves…)
Célközönség: 6-7 évesek (óvodából elballagó nagycsoportosok)
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő
Kapcsolattartó: Csinger Anita (általános iskolai tanító, gyermekjóga oktató), e-mail:
csingi70@gmail.com, tel.: 06/30-963-2840
Megjegyzés: A résztvevők a meleg ebédjüket a Csabagyöngye Kulturális Központban fogyasztják
el, friss zöldséget-gyümölcsöt naponta kínálunk a kicsiknek! Kérjük, hogy tízórait és uzsonnát a
gyerekek otthonról hozzanak maguknak!
Tábori megbeszélés és a részvételi díj befizetése: 2019. június 17.-én (hétfő), 16 órakor a
könyvtárban.
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IDŐPONT: 2019. augusztus 12-16.
AZOK A CSODÁLATOS EMBEREK
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, különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.
2019. augusztus 12-16-ig AZOK A CSODÁLATOS EMBEREK címmel rendezzük meg
tematikus nyári táborunkat. A hét során először saját magunkkal ismerkedünk. Mekkorák
vagyunk, milyenek vagyunk, mit szeretünk, mit szeretünk magunkban, mit tudunk, mihez értünk,
minek örülünk a legjobban?
Aztán a híres emberek témáját járjuk körbe. Mi a híres? Ismerünk-e híres embereket? Beöltözősdi,
huszárok és honleányok, tündérek és bohócok.
A hét folyamán a legkedveltebb agyagozás és gyöngyfűzés sem marad el.
Szervező: Meseház
Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 15-17.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000 Ft, több hetes részvételnél kedvezményt adunk.
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, mesehaz@mesehaz.hu, 66/326-370 (Meseház telefonszáma)
IDŐPONT: 2019. augusztus 12-16.
JOBBAGYFÉLTEKÉS FESTŐ TÁBOR – NEM CSAK GYEREKEKNEK
Szervező: Átkarolva Egyesület
A foglalkozás jellege: művészeti, alkotó
Célközönség: gyerekek és felnőttek
Részvételi díj: 25.000 Ft/hét (A programokat, anyagköltséget és háromszori étkezést tartalmaz.)
A foglalkozásokat vezeti: Rágyanszki Erzsébet Ágnes és Németh Mariann
Kapcsolattartó: Rágyanszki Erzsébet 06-20-8247662 (17 óra után)
Megjegyzés: Kérésre e-mailben (atkarolva2017@gmail.com) bővebb program ismertetés kérhető.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A táborkínálatról folyamatosan bővülő információ érhető el a Békéscsabai Médiacentrum
weboldalán (https://behir.hu/nyaritabor/).
A hírportál a táborszervezők számára térítésmentesen kínál felületet!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
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