NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
GYERMEKEKNEK
BÉKÉSCSABA - 2020.

Kedves Szülők és Gyerekek!
Az előző évekhez hasonlóan idén is összegyűjtöttük azokat az információkat,
amelyek segítségével szeretnénk megkönnyíteni a választást a nyári táborok
és 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!
A programok időrendben találhatóak.
2020. július 07.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. június 15-19. / II. TURNUS: 2020. június 22-26.
KÉZILABDA TÁBOR
A táborban a gyerekek délelőtt és délután edzéseken vesznek részt.
Fürdőzés az Árpád fürdőben. Aktuális programok megtekintése.
Fagyizás, falmászás, íjászat. A táborban hat jól képzett edző
foglalkozik a gyerekekkel.
Szervező: Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület
Helye: Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tornaterme
A foglalkozás jellege: sport
Célcsoport: alsó tagozat 2-4. osztály / felső tagozat 5-8. osztály
Részvételi díj: 20.000 Ft/hét/fő
Kapcsolattartó: Forczek Győzőné, 06-70/570-7864
forczeknevera@gmail.com

IDŐPONT: 2020. június 15. – 2020. augusztus 28. között heti turnusokban
LÓIMÁDÓ LOVASTÁBOR
Délelőtt és délután lovaglás (5 gyerek/ló), játékos elméleti oktatás. Délben ebéd, sétakocsikázás.
Játszóház, szabadtéri játékok. A ló szeretete, megbecsülése történelmi örökségünk. Ott van a ló az
ember mellett az élet minden területén, jóban-rosszban, életben-halálban, munkában, mulatságban,
békében-háborúban. Erről a történeti alapról indulva szeretnénk megosztani Veletek azt az örömet,
amit a lovak szereznek nekünk, és azt a tudást, amihez hozzájuttatnak bennünket.
Szervező: Pegazus Lovasiskola (Susánszky Pál EV)
Helye: Pegazus Lovasiskola, 5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1025.
A foglalkozás jellege: sport, kézműves
Célcsoport: általános iskolás gyerekek
Részvételi díj: 24 000,- Ft/hét (étteremből hozott főtt ebéddel)
Kapcsolattartó: Susánszky Pál, 06-30/2285222, susi@pegazuslovasiskola.hu
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IDŐPONT: 2020. június 15. – 2020. augusztus 29. között heti turnusokban
REMONDA NYÁRI TÁBOROK
A tábor reggel 7 órától 18 óráig tart. Háromszori étkezést biztosítunk. A megadott heti tematikus
programok mellett lovaglás, kocsikázás, ugráló vár, csocsó és sok színes program, családias hangulat,
jól képzett szakemberek várják a gyerekeket.
2020.06.15.- 06.19. Kiskukta és lovas tábor
2020.06.22.- 06.26. Mese és lovas tábor
2020.06.29.- 07.03. Kézműves és lovas tábor
2020.07.06.- 07.10. Tábor a környezettudatosság jegyében
2020.07.13.- 07.17. Sport és lovas tábor
2020.07.20.- 07.24. Kiskukta és lovas tábor
2020.07.27.- 07.31. Kézműves és lovas tábor
2020.08.03.- 08.07. Kis kertész és lovas tábor
2020.08.10.- 08.14. Kiskukta és lovas tábor
2020.08.17.- 08.21. Mese és lovas tábor
2020.08.24.- 08-29. Környezettudatos és lovastábor
Szervező: Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület
Helye: Remonda Tanya, 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1760.
Célcsoport: 4 éves kortól 14 éves korig
Részvételi díj: 17.500 Ft
Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné, 06-20/357-8055, remondase@freemail.hu

IDŐPONT: 2020. június 16. – 2020. augusztus 29.
NIMRÓD LOVASTÁBOR
A mindenkori szabályoknak megfelelően, alkalmazkodva a kialakult helyzethez, megújult
környezetben, 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
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A lovastábor kifejezetten azoknak a gyerekeknek lett kitalálva,
akik szeretnének egy hetet szinte éjjel – nappal a lovardában
tölteni.
Táboraink napközis jellegűek napi 3-szori étkezéssel.
Hétfőtől péntekig 7-17 óráig várjuk a lovakat szerető gyerekeket.
Ha egy vidám csapattal szeretnél élményekben gazdag nyarat
eltölteni a friss levegőn, családias környezetben, akkor szeretettel
várunk a Nimród Lovastanyán!
Szervező: Békéscsabai Nimród Lovasegyesület
Helye: Nimród Lovastanya (Megközelíthető az elkerülő úton a gyulai és a dobozi körforgalom
között.)
A foglalkozás jellege: sport, alkotó és kézműves
Célcsoport: 4-14 éves korig
Részvételi díj: 17.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Gajdács Tiborné, 06-20/292-5761, 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1458.,
nimrode@freemail.hu

IDŐPONT: 2020. június 22. – augusztus 14. között heti turnusokban
DOGLAND KUTYÁS FEJLESZTŐ TÁBOR
Itt a szünidő és szeretnél kutyusokkal foglalkozni?
Tudni szeretnéd hogyan kell őket gondozni, tanítani, játszani velük?
Mit tegyél, ha az utcán találkozol egy kutyával? Esetleg félsz tőlük?
A Dogland Terápiás Kutya Alapítvány fejlesztő gyerektáborában mindezt játékosan megtanulhatod
és még sok-sok kaland és élmény vár rád!
A foglalkozásokat 8 terápiás kutyával és 7 terápiás tanuló kutyával tartjuk.
A turnusok 5 naposak, hétfőtől péntekig tartanak, 8-16.30-ig.
Választható tábori időpontok:
1. tábor: június 22 – június 26.
2. tábor: július 6 – július 10.
3. tábor: július 13 – július 17.
4. tábor: július 20 – július 24.
5. tábor: július 17 – július 31.
6. tábor: augusztus 3 – augusztus 7.
7. tábor: augusztus 10 – augusztus 14.
Szervező: Dogland Terápiás Kutya Alapítvány
Helye: Békéscsaba, Fürjes tanya 598. Dogland Kutyasuli területe
Részvételi díj: 21.000 Ft/gyermek 3 étkezéssel együtt (tízórai, ebéd, uzsonna)
Egyéb információ és jelentkezés: http://doglandalapitvany.hu/
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IDŐPONT: 2020. június 22-26.
KALANDOZÁSOK ÖKOTÓPIÁBAN TÁBOR
Ha érdekel a környezetvédelem, ha szeretnél megismerkedni a sokszínű helyi élővilággal, beszélgetni
az ökológiai problémákról, és ezek megoldási lehetőségeiről, újrapapírt gyártani, köztünk a helyed!
Megismerkedünk a fenntartható tanyasi életmóddal. Legyen részed velünk egy felejthetetlen
ökokalandban!
Szervező: Körösök Völgye Látogatóközpont
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi Liget
Célcsoport: 6-10 éves korig
Részvételi díj: 19 500 Ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza)
Jelentkezés: a 06-66/445-885 telefonszámon, a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezést követő három napban 5000 Ft
előleget kérünk befizetni foglalónak.
Egyéb információ: napközi jellegű, 8.00-16.00 óráig

IDŐPONT: 2020. június 22. – augusztus 28. között heti turnusokban
NÉPI KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOROK
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a népművészet iránt érdeklődő gyerekek részére napközis
táborokat szervez a „TÉGLA” Népművészeti Alkotóházban, több turnusban, több korcsoportban. A
résztvevők a hétfőtől péntekig tartó táborokban természetes anyagokból, különböző kézműves
technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítenek, de mézeskalácsot is sütnek és díszítenek,
illetve kipróbálják az egyszerűbb népi ételek és sütemények készítését. Megismerkedhetnek
körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, néptáncokkal, népi kreatív játékokkal. Részt
vesznek csapatvetélkedőkön.
A foglalkozások vezetői az egyesület tagjai, a vállalt téma elismert szakemberei, többségében
pedagógusok.
Hetente három korosztály számára kínálunk táborozási lehetőséget, maximum 15 fős
csoportokban, betartva a járványügyi előírásokat:
•
•
•

FUTKOSÓK CSOPORTJA: 5-7 éves korú gyerekek
PENDELYESEK CSOPORTJA 8-10 éves korú gyerekek
KISINASOK CSOPORTJA 10 év feletti gyerekek

Választható tábori időpontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tábor: június 22 – június 26.
tábor: június 29 – július 3.
tábor: július 6 – július 10.
tábor: július 27 – július 31.
tábor: augusztus 3 – augusztus 7.
tábor: augusztus 10 – augusztus 14.
tábor: augusztus 17 – augusztus 19.
tábor: augusztus 24 – augusztus 28.
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A foglalkozások hétfőtől péntekig 8.00 - 16.00 óráig tartanak, de a táborozókat előzetes egyeztetés
szerint korábban is lehet hozni és később is lehet elvinni (7.15-17.00).
Nagy szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretik a kreatív foglalkozásokat, a néptáncot, a
népmeséket, népi szokásosokat!
Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Helye: TÉGLA Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
A foglalkozás jellege: kézműves (továbbá szabadidős tevékenységek, mese, népi ételek, játékok,
néptánc stb.)
Részvételi díj: 19.000 Ft/tábor, az összeg háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) is tartalmaz.
Jelentkezés: 2020. június 15-ig, illetve az egyes táborok kezdését megelőzően két héttel, a
jelentkezési lap visszaküldésével, illetve az online JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével.
Egyéb információ: Pál Miklósné, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba, Orosházi u.
32., 06-30/299-7789, 06-30/163-9673, info@bmne.hu
A részletes felhívás és a jelentkezési lap az egyesület honlapján érhető el:
http://www.bmne.hu/index.php/hir/172-nepi-kezmuves-napkozis-taborok

Népi kézműves napközis táborok részletes programkínálata
Ahány tábor, annyi program!
1. tábor: június 22 – június 26.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek)
A jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a gyöngyfűzést és szövést.
Megismerhetik, hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből bugyelláris. Ezen kívül mézeskalácsot
sütnek és díszítenek. Kis könyvet készíthetnek saját tervezésű könyvborítóval és megtanulják a
gyertyatekerést. Énekelnek népdalokat és játszanak körjátékokat.
Csoportvezetők: Nedényiné Törőcsik Anna, hímző oktató, óvodapedagógus és Tóth Ágnes,
kosárfonó, óvodapedagógus.
PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
A gyerekek az együtt töltött egy hét alatt csuhéból és szalmából különböző technikákkal játékokat és
használati tárgyakat készítnek. Egyszerűbb ételeket főznek és sütnek, népdalokat tanulnak.
Csoportvezető: Bencsik Márta, gyékény-, szalma és csuhétárgy
készítő népi iparművész.
KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
A résztvevők megismerkednek a fazekasság és a bőrművesség
alapjaival. A két természetes anyagból használati tárgyakat és játékokat
késztenek. A programban szerepel népi ételek főzése és népi
sportjátékokkal való foglalatosság is.
Csoportvezetők: Csonki Noémi, bőrműves, fazekas és Frankó Tamás,
fazekas
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2. tábor: június 29 – július 3.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek)
A csoportba jelentkező gyermekek az egy hét alatt megismerkedhetnek a különféle természetes
anyagokkal és különböző kézműves technikákkal. Kipróbálhatják a gyöngyfűzést, nemezelést,
rongybaba készítést, agyagozást, fonásokat, a mézeskalácssütést és díszítést. Tanulnak népdalokat,
és néptáncokat. Olyan tárgyakat készíthetnek, amelyek sikerélményt nyújtanak és örömöt szereznek
a gyermekeknek. Új barátokra, játszótársakra, feledhetetlen élményekre tehet szert minden résztvevő.
Csoportvezetők: Misik
néptáncpedagógus.

Mónika,

hímző

oktató,

óvodapedagógus

és

Vaszkó

János,

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
A gyerekek az együtt töltött egy hét 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.
Csoportvezetők: Lukács Eszter hímző, szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere,
pedagógus és Vaszkó János, néptáncpedagógus.
KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
Itt a nyár és te unatkozol otthon? Gyere a nyári táborba és itt megtanulhatod azt, amit a „nagymamitól”
lehet! Varrhatsz rongybabát, tanulhatsz hímezni. A mobiltartót komádi, a kis virágos tűpárnát
békéscsabai szűcshímzéssel díszítheted. Horgolhatsz kontytartót, gyöngyös karkötőt. Készíthetsz
csuhé virágot! No és, hogy ne csak üldögélj, különleges fonásokat is tanítunk, mellyel befonhatod a
csoporttársaid haját.
Ha mindez tetszik neked, szeretettel várnak a pótnagymamik a táborban!
Csoportvezetők: Lipták Jánosné és Farkasné Zemján Gyöngyi, hímző nagymamák.
3. tábor: július 6 – július 10.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek)
A jelentkező gyermekek mézeskalácsot és mézes puszedlit
sütnek és díszítenek. Kipróbálják a nemezelést, az agyagozást, a
gyöngyfűzést. Fonalból játékot készítenek, körmöcskén vagy
karmantyúbabán szőnek. Megtanulják a tekerős gyertya
készítését. Tanulnak népdalokat, körtáncokat.
Csoportvezetők: Bujdosó Enikő, mézeskalács-készítő,
óvodapedagógus és Vaszkó János néptáncpedagógus.
PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt természetes anyagokból, textilből, fonalból, gyapjúból,
gyöngyből, papírból különböző kézműves technikákkal játékokat, ékszereket, használati tárgyakat
készítenek. Elsősorban a fonásokkal, fonott-fűzött ékszer-, szövött bábkészítéssel, népművészeti
mintákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az elkészült alkotásokat játékokban rögtön
hasznosítják is a gyermekek.
Csoportvezetők: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú
Mestere, pedagógus.
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KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
Gyere táborozni, itt nem fogsz unatkozni! Fogunk gyöngyöt fűzni, gyöngyöt szőni, karkötőt fonni
vagy kötözni, körmöcskén fonalfigurákat életre hívni. Sütünk krumplis pogácsát, lapcsánkát és édes
mézes kalácskát. Írókázni is megtanulunk és a végén mindent megkóstolunk. A csoport tagjai
megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, valamint polgári táncokkal
is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.
Csoportvezetők: Kádár
néptáncpedagógus.

Manni,

mézeskalács-készítő,

pedagógus

és

Vaszkó

János

4. tábor: július 27 – július 31.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek)
A futkosók csoportjába jelentkező gyermekek kipróbálhatják a
nemezelést, az agyagozást, a gyöngyfűzést és a szövést.
Megismerhetik hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből
bugyelláris. Ezen kívül mézeskalácsot sütnek és díszítenek. Kis
könyvet készíthetnek saját tervezésű könyvborítóval. Megtanulják
a gyertyatekerést.
Csoportvezetők: Nedényiné Törőcsik Anna, hímző oktató,
óvodapedagógus és Tóth Ágnes, kosárfonó, óvodapedagógus.
PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
A gyerekek az együtt töltött egy hét 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.
Csoportvezetők: Lukács Eszter hímző, szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere,
pedagógus és Vaszkó János, néptáncpedagógus.
KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
Itt a nyár és te unatkozol otthon? Gyere a nyári táborba és itt megtanulhatod azt, amit a „nagymamitól”
lehet! Varrhatsz rongybabát, tanulhatsz hímezni. A mobiltartót komádi, a kis virágos tűpárnát
békéscsabai szűcshímzéssel díszítheted. Horgolhatsz kontytartót, gyöngyös karkötőt. Készíthetsz
csuhé virágot! No és, hogy ne csak üldögélj, különleges fonásokat is tanítunk, mellyel befonhatod a
csoporttársaid haját.
Ha mindez tetszik neked, szeretettel várnak a pótnagymamik a táborban!
Csoportvezetők: Lipták Jánosné és Farkasné Zemján Gyöngyi, hímző nagymamák.
5. tábor: augusztus 3 – augusztus 7.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5- 7 éves korú gyerekek)
A jelentkező gyermekek a négy évszak kiemelkedő ünnepeivel, azok hagyományaival ismerkednek
meg, egy kis néprajz, népmese, népzene vár rájuk, s természetesen az ezekhez kötődő népi kézműves
alkotás sem maradhat ki a sorból.
Csoportvezető: Kőszeginé Mucsi Adrienn, népi játszóház-vezető, pedagógus.
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PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt textilből, filcből varrott
játékokat és használati tárgyakat készítenek, melyeket gyetvai,
mezőségi hímzéssel díszítünk. A hét folyamán készítünk
könyvjelzőt, kulcstartót, levendulazsákot, állatkákat, megtanuljuk
az alapöltéseket és végül elkészítünk egy tarisznyát is, amelyben az
összes kincset haza lehet vinni. A csoport tagjai megismerkedhetnek
körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, valamint
polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön,
sportjátékokon.
Csoportvezető: Farkasné Kun Anikó, népi hímző oktató és Vaszkó János néptáncpedagógus.
KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek a gyöngyfűzés alapjaival. Az ékszerkészítő
programban lehetőség lesz egytűs, kéttűs gyöngyfűzési technika elsajátítására hagyományos és
modern minták alapján, saját tervezésű ékszerek: nyakláncok, karkötők, fülbevalók készítésére,
valamint a résztvevők megismerkedhetnek a gyöngyszövéssel és egyéb technikákkal, anyagokkal,
gyönggyel, fémmel stb. A programban szerepel népi ételek főzése és népi sportjátékokkal való
foglalatosság is.
Csoportvezető: Tóth Anna, ékszerkészítő.
6. tábor: augusztus 10 – augusztus 14.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek)
A jelentkező gyermekek mézeskalácsot és mézes puszedlit sütnek és díszítenek. Kipróbálják a
nemezelést, az agyagozást, a gyöngyfűzést. Fonalból játékot készítenek, körmöcskén vagy
karmantyúbabán szőnek. Megtanulják a tekerős gyertya készítését. Tanulnak népdalokat,
körtáncokat.
Csoportvezetők: Bujdosó Enikő, mézeskalács-készítő, óvodapedagógus és Vaszkó János
néptáncpedagógus.
PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
Gyere táborozni, itt nem fogsz unatkozni! Fogunk gyöngyöt fűzni,
gyöngyöt szőni, karkötőt fonni vagy kötözni, körmöcskén
fonalfigurákat életre hívni. Sütünk krumplis pogácsát, lapcsánkát és
édes mézes kalácskát. Írókázni is megtanulunk és a végén mindent
megkóstolunk. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal,
párválasztó játékokkal, népdalokkal, valamint polgári táncokkal is.
Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.
Csoportvezetők: Kádár Manni, mézeskalács-készítő, pedagógus
és Vaszkó János néptáncpedagógus.
KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
A bőrműves táborban lehetőség nyílik megismerni különböző formájú és technikájú használati és
dísztárgyakat. Készíthetünk együtt labdát, barátság karkötőt, bérlettokot, tolltartót, szütyőt,
könyvjelzőt és más hasznos dolgokat. Megmutatjuk, hogy lehet egy pénztárca egyben egy
biztonságos karkötő. A bőrt kombináljuk gyöngyökkel, kövekkel és bármivel, amit csak a
fantáziánkban elképzelünk. Ebben az öt napban betekintést nyújtunk egy átlagos családi műhely
mindennapjaiba és az ott készített alkotásokkal meglephetjük magunkat vagy szeretteinket. A csoport
tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, valamint polgári
táncokkal is.
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Csoportvezetők: Elek László és Elek Lászlóné bőrművesek, továbbá Vaszkó János
néptáncpedagógus.
7. tábor: augusztus 17 – augusztus 19.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek)
A futkosók csoportjába jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a
gyöngyfűzést és a szövést. Megismerhetik, hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből bugyelláris.
Ezen kívül mézeskalácsot sütnek és díszítenek, megtanulják a gyertyatekerést is.
Csoportvezető: Lakatos Istvánné, szövő népi iparművész, pedagógus.
PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
Itt a nyár és te unatkozol otthon? Gyere a nyári táborba és itt
megtanulhatod azt, amit a „nagymamitól” lehet! Varrhatsz
rongybabát, tanulhatsz hímezni. A mobiltartót komádi, a kis
virágos tűpárnát békéscsabai szűcshímzéssel díszítheted.
Horgolhatsz kontytartót, gyöngyös karkötőt. Készíthetsz csuhé
virágot! No és, hogy ne csak üldögélj, különleges fonásokat is
tanítunk, mellyel befonhatod a csoporttársaid haját.
Ha mindez tetszik neked, szeretettel várnak a pótnagymamik a
táborban!
Csoportvezetők: Lipták Jánosné és Farkasné Zemján Gyöngyi, hímző nagymamák.
KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek a gyöngyfűzés alapjaival. Az ékszerkészítő
programban lehetőség lesz egytűs, kéttűs gyöngyfűzési technika elsajátítására hagyományos és
modern minták alapján, saját tervezésű ékszerek: nyakláncok, karkötők, fülbevalók készítésére,
valamint a résztvevők megismerkedhetnek a gyöngyszövéssel és egyéb technikákkal, anyagokkal,
gyönggyel, fémmel stb. A programban szerepel népi ételek főzése és népi sportjátékokkal való
foglalatosság is.
Csoportvezető: Tóth Anna, ékszerkészítő.
8. tábor: augusztus 24 – augusztus 28.
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5 - 7 éves korú gyerekek)
A futkosók csoportjába jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a
gyöngyfűzést és a szövést. Megismerhetik, hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből bugyelláris.
Ezen kívül mézeskalácsot sütnek és díszítenek, megtanulják a gyertyatekerést is.
Csoportvezető: Lakatos Istvánné, szövő népi iparművész, pedagógus.
PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)
Játékos kalandozás a népművészeti hagyományokban.
Ismerkedj meg egy békéscsabai fazekasműhellyel, csinálj magadnak
reggeliző készletet! Korongozunk tányért, bögrét és müzlis tálat..., és ha ez
nem lenne elég: tanuld, meg hogyan lehet a birka gyapjából használati
tárgyakat készíteni a puszta kezeddel!
Várunk szeretettel!
Csoportvezető: Barcsay Andrea, etnográfus, fazekas, Népművészet Ifjú
Mestere, népi iparművész.
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KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek)
A résztvevők megismerkednek a fazekasság és a bőrművesség alapjaival. A két természetes anyagból
használati tárgyakat és játékokat késztenek. A programban szerepel népi ételek főzése és népi
sportjátékokkal való foglalatosság is.
Csoportvezetők: Csonki Noémi, bőrműves, fazekas és Frankó Tamás, fazekas

IDŐPONT: 2020. június 22. – 2020. augusztus 14. között 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 07:45-től, este 16.30-ig biztosítanak felügyeletet a gyerekek számára, napi
háromszori étkezéssel, amely tartalmazza a tízórait, ebédet és az uzsonnát.
Napi két foglalkozást tartunk, délelőtt és délután, ahol a gyerekeket csoportokra bontjuk 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.
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.
I. turnus: 2020. június 22. - 2020. június 26.
II. turnus: 2020. június 29. - 2020. július 3.
III. turnus: 2020. július 6. - 2020.július 10.
IV. turnus: 2020. július 13. - 2020. július 17.
V. turnus: 2020. július 20. - 2020. július 24.
VI. turnus: 2020. július 27. - 2020. július 31.
VII. turnus: 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 7.
VIII. turnus: 2020. augusztus 10. - 2020. augusztus 14.
Szervező: Torna Club Békéscsaba
Helye: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6.
A foglalkozás jellege: sport - torna foglalkozások
Célcsoport: óvodás kortól iskolás korig (6-12 évesek)
Részvételi díj: 20.000 Ft/hét
Kapcsolattartó: Fóri Márta, 06-30/439-5237,
bcsgym1@gmail.com
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IDŐPONT: 2020. június 22-26. 9.00-12.00 óráig
ÖRÖM-VARÁZS NYÁRI TRÉNING
A program célja: önismeret, önelfogadás, személyiségfejlesztés,
önbizalom, önkifejezés, önelfogadás, közérzetjavítás, koncentráció
növelés, tanulást segítő technikák elsajátítása, sikerélmény,
szeretet.
A 11. 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.
Szervező: Gazsó Csilla kineziológia, Theta Healing konzulens
Helye: 5600 Békéscsaba, Belváros
A foglalkozás jellege: játékos készségfejlesztő
Célcsoport: 8-14 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft/hét/fő
Kapcsolattartó: Gazsó Csilla kineziológia, Theta Healing
konzulens, 06-20/929-9070
Egyéb információ: www.lelkedmestere.hu, Facebook: Gazsó
Csilla lelked mestere

IDŐPONT: 2020. június 23-26.
MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR A GABONAMÚZEUMBAN I.
A tábor négy napja a múzeum kiállítási egységeire kialakított tematikával valósul meg. A gyerekek
megismerkedhetnek a régészet rejtelmeivel, a honfoglalók életével, kreatív barangolásokon vehetnek
részt a képzőművészet világában, megfigyelhetik az őket körülvevő természeti jelenségeket, valamint
a Gabonamúzeumot és a hozzá kapcsolódó néprajzi tárgyakat. Sok játékkal, szabadtéri
tevékenységgel és kézműves foglalkozással várjuk leendő kis táborozóinkat!
Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum
Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.
A foglalkozás jellege: művészeti, kézműves
Célcsoport: 6-9 évesek
Részvételi díj: négy napra 15.000 Ft/fő, egy napra 4.000 Ft/fő,
amely egyszeri meleg étkezést is tartalmaz.
Kapcsolattartó: Pintér Anikó, 06-30/218-0877
pinter.aniko@bmmi.hu
Egyéb információ: A részvételi díj befizetésére a
Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emeletén, a titkárságon
van lehetőség, maximum 1 héttel a tábor indulása előtt.
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IDŐPONT: 2020. június 29 – augusztus 13. között heti turnusokban
BÉKÉSCSABA VLOGGER SZEMMEL – FILMES TÁBOR
Turnusok: Június 29 – Július 2., – Július 6-9., 13-16., 20-23., – Augusztus 3-6., 10-13.
Érdekel a filmezés? Szívesen készítenél videókat a youtube-ra? Próbáld ki magad, ismerd meg a
filmezés alapjait a forgatókönyv írástól a filmes utómunkákig! Gyere el, s meséljünk el közösen egy
történetet filmen!
Foglalkozásvezető: Éber Tamás
A KOLLABOR-ban 2020-ban fél napos táborokat szervezünk, így lehet jönni délelőttre, vagy
délutánra is, illetve be lehet jelölni egy héten két műhelyt is. Így egész napos lesz a tábor, délelőtt és
délután más-más műhely tematikával.
A szakmai tábor hetente hétfő - csütörtök között kerül megrendezésre. Pénteken igény esetén
napközis foglalkozást tartunk.
Szeretnénk segíteni a gyerekeket és a szülőket, ezért tanulmányi versenyt hirdettünk!
Minden 80% feletti feladatlap kitöltő részére egy fél napos tábori kurzust díjként tudunk felajánlani.
A vetélkedőre itt lehet jelentkezni: https://kollabor.hu/blog/kollabor-verseny/
Szervező: Kollabor-Természettudományos Élményközpont
Helye: Kollabor-Természettudományos Élményközpont, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Célcsoport: 10-18 évesek
Létszám: 6-8 fő/turnus (délelőtt, vagy délután)
Részvételi díj: A félnapos tábor díja 12.000 Ft, amely magában foglalja a szakmai műhelyek
anyagköltségét és egy kisétkezést. Az ebédet szükség esetén külön, 1500 Ft/nap/fő áron tudjuk
biztosítani.
Egyéb információ és jelentkezés: https://kollabor.hu/blog/kollabor-nyari-taborok-2020/

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. június 29 - július 03. / II. TURNUS: 2020. július 20-24.
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 egyedi "BRSE tábor" ajándékot kap!
Szervező: Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
Helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1., Békéscsabai Röplabda Akadémia
A foglalkozás jellege: sport
Célcsoport: röplabdázni vágyó iskolás lányok
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Részvételi díj: BRSE utánpótlás játékosának 25.000FT/turnus, NEM
BRSE utánpótlás játékos: 29.000FT/turnus
Kapcsolattartók:
Nagy Attila, 06-70/630-1088, nagy.alitta@gmail.com
Kudlák Edina, 06-70/541-3398, iroda@brse.hu
Bővebb információ és jelentkezés: www.brse.hu/tabor/

IDŐPONT: 2020. június 29. – július 31. között heti turnusokban
HELEN DORON ENGLISH TÁBOROK
A koronavírus okozta változások minket is elértek, ezért egy picit átgondoltuk az eddig megszokott
menetrendet.
Idén még sokkal több élménnyel készülünk és mivel a gyermekeinket szeretnénk biztonságban tudni,
ezért a kirándulásokat idén a saját városunk közigazgatási határain belül szervezzük ezzel is
hozzájárulva a helyi turizmus és gazdaság felépüléséhez.
Az angol órák teljesen megújult tartalommal,
igazi vidám és tudást adó, "Helen Doron-os"
hangulatban várják a táborozókat.
A programok a tematikának megfelelően
épülnek fel.
Minden táborlakó az adott hét hangulatát
tükröző meglepetéssel térhet haza!
2020. június 29 - július 03. - Szuperhősök és szuperhősnők
Hétfő: ismerkedés, angolozás, kincskeresés - akadálypálya - minden, amit a szuperhősökről
tudhatunk, külön feladatlap kicsiknek és nagyoknak.
Kedd: angol, játék, sárkánykészítés a holnapi programhoz
Szerda: Kirándulás - Szervezés alatt
Csütörtök: angol, játék, mozi délután a szuperhősökkel (külön a kicsiknek és külön a nagyoknak),
popcorn, üdítő, minden, amitől mozi a mozi.
Péntek: Lézerharc és vízibomba csata, ahogyan csak az igazi hősök tudják.
A hét folyamán minden nap elsajátítunk egy-egy szuperképességet, amelyek segítségével végül
pénteken legyőzzük a Főgonoszt!
Ezen a héten elvárás a szuperhős jelmez!
2020. július 06 -10. - Őseink nyomában
Hétfő: ismerkedés, angolozás, kincskeresés - akadálypálya - ismerd meg a városod és találd ki, hová
is megyünk ezen a héten.
Kedd: angol, játék, benézünk a kulisszák mögé a Jókai Színházban és utána elfogyasztjuk jól
megérdemelt fagyinkat.
Szerda: Dottóval megyünk a Frankó Tanya - Haluska Házba, ahol egy csodás napot töltünk el.
Megismerkedünk a tanyasi élettel, haluskát készítünk és kóstolunk, fűszernövényeket szagolgatunk,
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állatokat simogatunk, ismerkedünk a tanya lakóival és átérezzük milyen is volt őseink élete a békési
tanyavilágban.
Csütörtök: angol, játék, majd elsétálunk megnézni a malommúzeumot és természetesen a kolbászos
játszóteret.
Péntek: angolozás után a jól megérdemelt lazulás ugrálóvárral és pizzával.
A hét folyamán különös hangsúlyt fektetünk Békéscsaba múltjának megismerésére, őseink
hagyományainak feltérképezésére.
Ezen a héten előkerülnek a régi ruhák és a régi térképek is!
2020. július 13 - 17. - Trükkös békák & angol
A programok a tematikának megfelelően épülnek fel, ezen a héten minden délelőtt angol
foglalkozásokkal és minden délután Trükkös Béka foglalkozásokkal várjuk a gyermekeket.
Hétfő: ismerkedés, angolozás, Trükkös Békák foglalkozás, kézműveskedés béka módra
Kedd: angol, játék, Trükkös Béka foglalkozás majd, mivel a Békák lételeme a mozgás sétálunk egy
nagyot és az uzsonnánkat Kittinél fogyasztjuk el a Palacsinta Műhelyben. Közben megnézzük az igazi
békákat a csatorna parton és a Vadon Díszállat kereskedésben.
Szerda: STRAND - a békák igazán kikapcsolódni a vízben tudnak
Csütörtök: angol, játék, Trükkös Békák foglalkozás majd délután, hogy tovább növeljük
eszköztárunkat egy szuper Gyerek jóga foglalkozáson veszünk részt.
Péntek: angolozás és Trükkös óra után a békák immáron szabadon ugrálhatnak az ugrálóvárban.
Ha még nem hallottál a Trükkös Békákról itt tudhatsz meg többet róluk: http://trukkosbekak.hu
2020. július 20 - 24. - Kertész leszek…
Hétfő: ismerkedés, angolozás, virágfelismerés, illatok felismerése - kalandos ismeretterjesztő délután
a növényekkel; növényültetés, mindenki elkezdi nevelni a saját növényét
Kedd: angol, játék, cserépfestés, egyedi motívumokkal
Szerda: Kirándulás a Micsoda Majorba, egész napos program állatokkal, tanyasi élettel, növényekkel
vagy kirándulás a Frankó tanyára, ismerkedés a tanyasi élettel, haluska készítés és kóstolás, játék,
ismerkedés a veteményessel, fűszernövényekkel
Csütörtök: angol, játék, a növényünk mellé elkészül a kastély, üzenet, egyedi dekoráció, amit a szíved
diktál...
Péntek: angolozás után a jól megérdemelt lazulás ugrálóvárral és pizzával
A hét folyamán sok mindent megtudunk a növényekről, virágokról, illatokról, hasznukról,
termesztésükről. Kertészkedünk, virágot ültetünk, meg - és felismerünk növényeket.
2020. július 27 - 31. - Intenzív angol
A programok a tematikának megfelelően épülnek fel:
•
•
•
•
•
•
•

Brit nap
Amerika nap
Gyarmatosítók napja
Mozizás eredeti nyelven (kicsiknek és nagyoknak külön - külön)
Írás - olvasás - interaktív feladatok
Csapatmunka az angol nyelvterületű országok bemutatására.
Tematikus szobák berendezése, jellegzetességek, állatok, ételek, ruhák, zene.
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•
•

Pénteken a csapatok bemutatják az egész heti munkájukat, melyet természetesen
megfelelően díjazunk.
Minden nap az adott területre jellemző ételek.

A hét folyamán kizárólag angolul kommunikálunk. Hangsúlyt fektetünk az írás - olvasás gyakorlására
interaktív csoportos foglalkozások keretében. A gyerekek korosztályos megosztásban dolgozhatnak.
A tematikus napokon együtt készülünk fel az adott terület jellegzetes gasztronómiai fogásaiból.
Szervező: Helen Doron English Békéscsaba Oktató Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Szőlő utca 31.
A foglalkozás jellege: tematikus angol nyelvi táborok
Célcsoport: 4 -14 éves korig
Részvételi díj: 26.000 Ft/ hét, testvérkedvezmény 10 %/gyermek
Kapcsolattartó: dr. Krajcsovicz Anita, 06-30/517-4571, dr.krajcsovicz@gmail.com
Egyéb információ: A tábor alatt napi 3 étkezés biztosított - tízórai, meleg ebéd, uzsonna.

IDŐPONT: 2020. június 29 – július 3.
ITTHON A KÖRÖSÖK VÖLGYÉBEN TÁBOR
A Körösök Völgye térsége bővelkedik történelmi, természeti, kulturális, építészeti és más értékekben
is. Tegyünk próbát, ismerjük meg, amit eddig nem ismertünk! Adjuk át tudásunkat és élményeinket
társainknak, szüleinknek, vendégeinknek! És képzeljük el milyen lesz évek múlva a vidékünk!
Szervező: Körösök Völgye Látogatóközpont
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi Liget
Célcsoport: 9-14 éves korig
Részvételi díj: 19 500 Ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza)
Jelentkezés: a 06-66/445-885 telefonszámon, a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezést követő három napban 5000 Ft
előleget kérünk befizetni foglalónak.
Egyéb információ: napközi jellegű, 8.00-16.00 óráig

IDŐPONT: 2020. június 29. - 2020. július 03.
JÓPÁLYA-ÉS A TIÉD?! TÁBOR
Az 5 napos napközis tábor ideje alatt különböző ágazatokkal, szakmákkal ismerkedhetnek meg az
érdeklődő tanulók szakmai és szabadidős programok keretében. Találkozási lehetőséget biztosítunk
egészségügyi, szépészeti, illetve építőipari területen dolgozó szakemberekkel, akik bemutatják
életpályájukat. A média- és színház, illetve a turizmus-vendéglátás világába is betekintést nyernek a
résztvevők és a gyakorlati jellegű feladatok megoldásával kipróbálhatják magukat az adott területen.
Szervező: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Helye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy Hotel
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A foglalkozás jellege: pályaorientációs
Célcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói
Részvételi díj: 8000.- Ft, mely magában foglalja a napi 3-szori étkezést.
Kapcsolattartó: Butora Hajnalka,
palyaorientacio@bmkik.hu

5600

Békéscsaba,

Penza

ltp.

5.,

06-30/297-1343,

Egyéb információ: A táborban 20 főt tudunk fogadni, ezért a résztvevők kiválasztása a jelentkezések
sorrendjében történik.

IDŐPONT: 2020. június 29 – augusztus 13. között heti turnusokban
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KÉZMÍVES VIDEÓJÁTÉK - HEGESZTŐ TÁBOR
Turnusok: Június 29 – Július 2., – Július 6-9., 13-16., 20-23., – Augusztus 3-6., 10-13.
Videójátékokat készíteni könnyebb, mint gondolnád. Persze nem arról van szó, hogy egy laza délután
alatt három és fél ember összepattintja a következő League of Legends-et vagy a Call of Duty 27-et.
Néhány nap alatt viszont simán össze lehet rakni egy lövöldözős Tetrist, egy Angry-Flappy Birds
hibridet vagy egy Candy Crush: Tower Defense játékot. Lehet, hogy a grafika kicsit béna lesz, a
hangeffekteket úgy kell összelopkodni hozzá az Internetről és lesz benne jó néhány bug, de játszható
lesz, a készítése során pedig rengeteget lehet tanulni a műfajról.
Ja, és a haveroknak is biztosan tetszeni fog a végeredmény! Ebben a táborban a Construct 3 nevű
freemium játékkészítő szoftverrel lehet megismerkedni, amiben programkód írása nélkül lehet
játékokat készíteni; nagyjából ilyesmiket: https://www.construct.net/en/make-games/showcase
Előképzettséget nem igényel, de ha használtál már pixelgrafikus rajzolóprogramokat, programoztál
már valamilyen módon, előnnyel indulsz. A kreativitás viszont követelmény.
Foglalkozásvezető: Fodor Bence
A KOLLABOR-ban 2020-ban fél napos táborokat szervezünk, így lehet jönni délelőttre, vagy
délutánra is, illetve be lehet jelölni egy héten két műhelyt is. Így egész napos lesz a tábor, délelőtt és
délután más-más műhely tematikával.
A szakmai tábor hetente hétfő - csütörtök között kerül megrendezésre. Pénteken igény esetén
napközis foglalkozást tartunk.
Szeretnénk segíteni a gyerekeket és a szülőket, ezért tanulmányi versenyt hirdettünk!
Minden 80% feletti feladatlap kitöltő részére egy fél napos tábori kurzust díjként tudunk felajánlani.
A vetélkedőre itt lehet jelentkezni: https://kollabor.hu/blog/kollabor-verseny/
Szervező: Kollabor-Természettudományos Élményközpont
Helye: Kollabor-Természettudományos Élményközpont, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Célcsoport: 12-18 évesek
Létszám: 6-8 fő/turnus (délelőtt, vagy délután)
Részvételi díj: A félnapos tábor díja 12.000 Ft, amely magában foglalja a szakmai műhelyek
anyagköltségét és egy kisétkezést. Az ebédet szükség esetén külön, 1500 Ft/nap/fő áron tudjuk
biztosítani.
Egyéb információ és jelentkezés: https://kollabor.hu/blog/kollabor-nyari-taborok-2020/

IDŐPONT: 2020. június 29 – augusztus 13. között heti turnusokban
KOLLABOARD – GÖRDESZKA KÉSZÍTŐ TÁBOR
Turnusok: Június 29 – július 2. – Július 6-9, 20-23, 27-30. – Augusztus: 3-6, 10-13.
SUPREME, VANS, PALACE… Vajon TE leszel a következő, akiről ír a TRASHER Magazine?
Tarts velünk és készítsd el saját gördeszkád! Táborunk alatt elsajátíthatod a gördeszkakészítés mellett
a márkaépítés alapjait, megtudhatod, hogy a “NAGYOK” hogyan kezdték és mitől lettek
sikeresebbek mindenki másnál.
Foglalkozásvezető: Dávid Márk
A KOLLABOR-ban 2020-ban fél napos táborokat szervezünk, így lehet jönni délelőttre, vagy
délutánra is, illetve be lehet jelölni egy héten két műhelyt is. Így egész napos lesz a tábor, délelőtt és
délután más-más műhely tematikával.
A szakmai tábor hetente hétfő - csütörtök között kerül megrendezésre. Pénteken igény esetén
napközis foglalkozást tartunk.
Szeretnénk segíteni a gyerekeket és a szülőket, ezért tanulmányi versenyt hirdettünk!
Minden 80% feletti feladatlap kitöltő részére egy fél napos tábori kurzust díjként tudunk felajánlani.
A vetélkedőre itt lehet jelentkezni: https://kollabor.hu/blog/kollabor-verseny/
Szervező: Kollabor-Természettudományos Élményközpont
Helye: Kollabor-Természettudományos Élményközpont, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Célcsoport: 12-18 évesek
Létszám: 6-8 fő/turnus (délelőtt, vagy délután)
Részvételi díj: A félnapos tábor díja 12.000 Ft, amely magában foglalja a szakmai műhelyek
anyagköltségét és egy kisétkezést. Az ebédet szükség esetén külön, 1500 Ft/nap/fő áron tudjuk
biztosítani.
Egyéb információ és jelentkezés: https://kollabor.hu/blog/kollabor-nyari-taborok-2020/

IDŐPONT: 2020. június 29 – augusztus 7. között heti turnusokban
PANCHINELLO ZENEI ÉS MŰVÉSZETI TÁBOROK
Választható turnusok:
Június 29 - július 3. - Újkígyós, Smoke 71.; 5-13 éves korú gyermekeknek
Extrákkal:
Július 20 - július 24. - Békéscsaba, GM Tánciskola; 5-8 éves korú gyermekeknek
Július 27 - július 31. - Békéscsaba, GM Tánciskola; 6-13 éves korú gyermekeknek
Augusztus 3-7. - Orosháza-Gyopárosfürdő, Linamar üdülő; 5-13 éves korú gyermekeknek
Várható programok, érdekességek:
A táborban minden nap zenélni fogunk egyszerűen és játékosan, mesével, állatfigurákkal, színekkel,
számokkal és formákkal szintetizátoron. Lesznek interaktív zenei képességfejlesztő játékprogramok,
cup song, testhangszer és ritmushangszer használat is. Meseterápiás foglalkozásainkon megértjük,
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hogyan tudjuk érzelmeinket helyesen kifejezni, készítünk saját
mesét is. Művészeti foglakozásainkon különböző technikákkal és
eszközökkel szabadon alkotunk, a természetben land art
művészeti alkotásokat is készítünk. Lesz homok animációs
bemutató, vendégünk lesz a Kacagó Bábszínház, Szöcske Peti
ugróiskolája. 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
A foglalkozás jellege: zenei és művészeti, személyiség és
képességfejlesztés
Részvételi díj: Újkígyós: 25.000 Ft, Testvérkedvezmény 10%
Extrákkal:
Békéscsaba: 30.000 Ft, Testvérkedvezmény 10 %
Orosháza: 30.000 Ft, Testvérkedvezmény 10%
Kapcsolattartó: Kesjárné Putnoki Kornélia, 06-70/363-3746, panchinellokfm@gmail.com,
https://www.facebook.com/panchinello/
Egyéb információ: 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.
Jelentkezési határidő a tábor indulása előtt legkésőbb egy héttel. A tábor jelentkezési lapja
INNEN érhető el!

IDŐPONT: 2020. június 29. - 2020. július 03.
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: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
A foglalkozás jellege: komplex
Célcsoport: általános iskolás gyerekek
Részvételi díj: 20.000 Ft, vasúti dolgozóknak és testvér
gyerekeknek 2.000 Ft/fő kedvezmény
Kapcsolattartó: Balogné Fodor Gizella, Sáfár-Kiss Rita
Viktória, 06-66/322-240, 30/616-1231, vasutas@bcsvmh.hu
Egyéb információ: Ebédet biztosítunk. Több hetes részvételnél
vagy testvéreknek kedvezményt adunk.
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IDŐPONT: 2020. július 6-10.
A PÁPAI MÉZESBÁBOS
Kisgyerekeknek szervezett táborunk a kortárs magyar gyermekirodalom színességét mutatja be és
állítja párhuzamba Schéner Mihály műveivel. A tábor a népi kézművesség, a képzőművészet és az
irodalom eszköztárával gazdagítja a résztvevő kisiskolásokat. A héten agyagozunk, mézeskalácsot
sütünk, gyöngyöt fűzünk, csuhéjazunk és ellátogatunk a Molnárházba. Meseolvasás, éneklés színesíti
a programot.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: kézműves, művészeti
Célcsoport: 6-8 évesek
Részvételi díj: 17.000 Ft
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, 06-20/444-0140, a Meseház telefonszáma: 06-66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb információ: Ebédet biztosítunk. Több hetes részvételnél vagy testvéreknek kedvezményt
adunk.

IDŐPONT: 2020. július 6. – 2020. augusztus 14. között heti turnusokban
ÁTKAROLVA EGYESÜLET NYÁRI TÁBORAI
Választható turnusok:
2020.07.06. - 07.10. Iskola előkészítő tábor
2020.07.13. - 07.17. Jobb agyféltekés rajz tábor
2020.07.13. - 07.17. Mozgáskotta alapú tábor
2020.07.20. - 07.24. Állatbarát tábor
2020.07.27. - 07.31. Mozgáskotta alapú tábor
2020.07.27. - 07.31. Jobb agyféltekés festő tábor
2020.08.03. - 08.07. Jobb agyféltekés rajz tábor
2020.08.10. - 08.14. Jobb agyféltekés festő tábor
Szervező: Átkarolva Egyesület
Helye: Tanyasi Közösségi Tér, Nagyrét 1760.
Célcsoport: iskola előkészítő, mozkáskotta, állatbarát táborok 4 éves
kortól, rajz és festő tábor 12 éves kortól ajánlott
Részvételi díj: iskola előkészítő, mozgáskotta, állatbarát 20.000 Ft/hét háromszori étkezéssel, rajz és
festő tábor 25.000 Ft háromszori étkezéssel
Kapcsolattartók: Valamennyi tábor felől érdeklődni lehet az atkarolva2017@gmail.com e-mail
címen.
Rágyánszki Erzsébet (rajz és festő tábor) 06-20/824-7662
Németh Mariann (iskolaelőkészítő, állatbarát) 06-20/545-6957
Gábrielné Zelman Edit (mozgáskotta) zelmanedit@gmail.com
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IDŐPONT: 2020. július 6-10.
EGÉSZSÉGES ÉS FINOM TÁBOR
A tábor témája az egészséges életmód, azon belül a mozgás és az egészséges táplálkozás
megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel. Megismerkednek a vega, a glutén- és a
laktózmentes táplálkozással. A táborozók a bevásárlástól, az alapanyagokon át az étel elkészítéséig
és dekoratív tálalásáig részt vesznek a teljes folyamatban.
Kérjük, akinek van, a buszbérletét hozza magával a táborba!
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
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A foglalkozás jellege: sport, életmód
Célcsoport: 6-14 évesek
Részvételi díj: 16.500 Ft/hét vagy 3.500 Ft/nap
Testvérek jelentkezése esetén a 2. gyermek 1.500 Ft/teljes hét
kedvezményben részesül.
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-6767, 06-66/445-655,
jaminaikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00
óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7:30-tól 17:00-ig.
Jelentkezési határidő: 2020. június 29.

IDŐPONT: 2020. július 6-10.
HÉT VEZÉR 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 próbálunk ki, mint például a nemezelés,
bőrművesség vagy a lemezdomborítás.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ – Arany János Művelődési Ház
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: hagyományőrző, kézműves
Célcsoport: 7-14 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 06-20/257-4739, megyerimuvhaz@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. július 6-10. / II. TURNUS: 2020. július 13-17.
HORGÁSZ TÁBOR
„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.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: sport
Célcsoport: 8-14 évesek
Részvételi díj: 13.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. június 29.

IDŐPONT: 2020. július 6 – augusztus 13. között heti turnusokban
ZERO WASTE A KONYHÁBAN
Hogyan tudjuk a hulladék termelésünket csökkenteni a konyhán keresztül?
Turnusok: Július 6-9, 13-16, 20-23, 27-30. – Augusztus: 3-6, 10-13.
Ez nem egy hagyományos főző tábor! Azon felül, hogy minden nap finomakat főzünk (és eszünk!),
azt is megnézzük, hogy a konyhán keresztül mit tehetünk a környezetünkért. Olyan fogalmakkal
ismerkedhettek meg, mint a Zero waste, Planetary Healthy diet, BlueZone, 50 km étrend, vegán
étrend. Minden napnak lesz egy tematikája, amin belül különböző recepteket tudtok megtanulni
elkészíteni, egészségesen és a végén az egész tudásanyagot egy saját füzetben haza is vihetitek. Több
információért és betekintésért az előkészületekbe, kövessétek a @kollabor_konyha instát!
Foglalkozásvezető: Koszecz Anna
A KOLLABOR-ban 2020-ban fél napos táborokat szervezünk, így lehet jönni délelőttre, vagy
délutánra is, illetve be lehet jelölni egy héten két műhelyt is. Így egész napos lesz a tábor, délelőtt és
délután más-más műhely tematikával.
A szakmai tábor hetente hétfő - csütörtök között kerül megrendezésre. Pénteken igény esetén
napközis foglalkozást tartunk.
Szeretnénk segíteni a gyerekeket és a szülőket, ezért tanulmányi versenyt hirdettünk!
Minden 80% feletti feladatlap kitöltő részére egy fél napos tábori kurzust díjként tudunk felajánlani.
A vetélkedőre itt lehet jelentkezni: https://kollabor.hu/blog/kollabor-verseny/
Szervező: Kollabor-Természettudományos Élményközpont
Helye: Kollabor-Természettudományos Élményközpont, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Célcsoport: 10-18 évesek
Létszám: 6-8 fő/turnus (délelőtt, vagy délután)
Részvételi díj: A félnapos tábor díja 12.000 Ft, amely magában foglalja a szakmai műhelyek
anyagköltségét és egy kisétkezést. Az ebédet szükség esetén külön, 1500 Ft/nap/fő áron tudjuk
biztosítani.
Egyéb információ és jelentkezés: https://kollabor.hu/blog/kollabor-nyari-taborok-2020/

21

IDŐPONT: 2020. július 6-10.
ZÖLD TÁBOR
Táborunk célja, hogy a gyermekek felfedezzék városunk zöldövezeteit, megfigyelhessék a természet
apró csodáit, játékos formában megismerkedhessenek az újrahasznosítás fontosságával. Amit még
biztosítunk: önfeledt szórakozás, rengeteg mozgás, sok új élmény.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: természetjáró
Célcsoport: 8-12 évesek
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Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Kerepeczki Nóra, 06-20/444-0190
nora.kerepeczki@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. július 6. – augusztus 14. között heti turnusokban
SZAMÓCA ÉLMÉNYTÁBOR
Júliustól hetente más-más programok. Játszótér, trambulin, ugrálóvár, foci, csónakázás, lovaglás.
Esős időben is jól fogjuk magunkat érezni! Kreatívoskodunk… festünk, korongozunk, társasozunk…
szórakozunk.
Napi háromszori étkezés gyümölcsfogyasztással.
Választható tábori időpontok:
1. tábor: július 6 – július 10.
2. tábor: augusztus 3 – augusztus 7.
3. tábor: augusztus 10 – augusztus 14.
Szervező: Szamóca Farm
Helye: Szamóca Farm, 5600 Békéscsaba, Gólyahír utca
(Vandháti kertekben)
Célcsoport: 3-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 23.000 Ft/hét vagy napijegy 6.000 Ft
Egyéb információ és jelentkezés: 06-30/937-7084,
https://www.facebook.com/Szam%C3%B3ca-Farm-567013510119286/

IDŐPONT: 2020. július 6-10.
SZER-ETET TÁBOR MANÓKNAK
A tábor célja, hogy megerősítse a 6-10 éves gyerkőcök önbecsülését és
elősegítse a boldogságukat. Minden nap játékos gyermekjóga foglalkozással
indul. Tízóraizás után az országos Boldogságprogram tematikájára épülve,
naponta egy-egy boldogságfokozó technikával ismerkednek meg a
résztvevők. Mesék, beszélgetések és közös tevékenykedések
(kézműveskedés, éneklés, tánc, társasjátékozás) várják a kisiskolásokat.
Élményteli kikapcsolódások egész héten: játékos sportversenyek, ligeti
séták, játszóterezés, arcfestés, játékos ismerkedés/relaxáció tibeti
hangtálakkal, gongokkal és egyéb hangkeltő eszközökkel, kutyaterápiás
foglalkozás. A záró napon strandolás az Árpád-fürdőben. Meleg ebéd
elfogyasztása a Csabagyöngye Kulturális Központban, friss gyümölcsöt naponta kínálnak a
kicsiknek! Kérjük, hogy tízórait és uzsonnát a résztvevők otthonról hozzanak maguknak!
Szervező: Csinger Anita
Helye: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ
A foglalkozás jellege: vegyes (gyerekjóga, sport, szabad játék,
kézműves, személyiségfejlesztő, boldogságfokozó!)
Célcsoport: 6-10 éveseknek (kisiskolások részére)
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő (testvéreknek kedvezmény)
Kapcsolattartó: Csinger Anita (általános iskolai tanító, edző, gyermekjóga oktató)
csingi70@gmail.com, 06-30/963-2840
Egyéb információ és jelentkezés: Tájékoztató a táborról és a részvételi díj befizetése 2020. június
22.-én (hétfő), 17.00 órától a helyszínen (Csabagyöngye Kulturális Központ)!

IDŐPONT: 2020. július 13-17.
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 Károlyi- honvédek
tanítják katonáskodni. Eközben a lányokat korabeli ruhákba öltözve a különböző báltermi táncokra,
szokásokra és hímzésre tanítjuk. A tábor kirándulással zárul, Békéscsabán és Gyulán a korhoz
kapcsolódó helyszíneket járjuk végig.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ – Arany János Művelődési Ház
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: hagyományőrző, kézműves
Célcsoport: 7-14 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 06-20/257-4739, megyerimuvhaz@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/
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IDŐPONT: 2020. július 13-17.
KISFESTŐ TÁBOR
A tábor Baji Miklós Zoltán (BMZ) képzőművész vezetésével zajlik. Délelőttönként a különböző
művészeti ágakkal és alkotótechnikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Délutánonként pedig
városismereti sétákkal és alkotóprogramokkal tölthetik tartalmasan az időt. Az idei tábor témája
„Sárkányok és állatok maszkban”.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: művészeti
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Célcsoport: 6-14 évesek
Részvételi díj: 25.000 Ft
Kapcsolattartó: Molnár-Rúzsa Krisztina 06-20/260-8294, molnarruzsa@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. július 13-17. / II. TURNUS: 2020. július 20-24.
KÉZKIVIRÁGZÁSOK
A tábor hetében a tanulási és kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekek számára játékos
készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk, fejlesztőpedagógus vezetésével. Célunk, hogy a gyerekek
számára élvezetes foglalkozások keretében, észrevétlenül fejlesszük a hétköznapi életben való
beváláshoz szükséges szociális készségeket. Pl. a kézügyesség, a figyelem, a koncentráció és kitartás.
Kiscsoportos foglalkozás 7-9 fő.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: játékos készségfejlesztő tábor
Célcsoport: 6-10 évesek
Részvételi díj: 17.000 Ft
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, 06-20/444-0140, a Meseház telefonszáma: 06-66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb információ: Ebédet biztosítunk. Több hetes részvételnél vagy testvéreknek kedvezményt
adunk. csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. július 13-17.
KIS ZSENI NYÁRI TÁBOR
Lesz NYÁRI TÁBORUNK idén is, melyre szeretettel várunk minden 4-12 évest!
Hogy milyen klassz dolgokat csinálunk egy ilyen tábor alkalmával?
•
•

A reggelt egy kis tornával indítjuk, hogy minden gyerkőc felfrissüljön.
Játékos feladatokon keresztül megismerkedünk a mentális aritmetikával.

•

Ebédelünk, majd pedig újabb színes programok következnek.

A foglalkozások reggel 8 órától délután 4-ig tartanak.
Szervező: Kis Zseni Iskola Békéscsaba
Helye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8.
A foglalkozás jellege: mentális aritmetika, kézműves,
matematikai
Célcsoport: 4-12 éves korú gyerekek
Részvételi díj: A tábor ára 20.000 Ft/fő/hét, mely tartalmazza
a napi egyszeri étkezést és a foglalkozásokat. (Valamint
családon belüli minden további gyermeknek a részvételi díj
csak 16.000 Forint.)
Kapcsolattartó: Drávai Beáta, 30/491-0771,
kiszseniiskola.bekescsaba@gmail.com
Egyéb információ: Vis major esetén, amennyiben a tábor
mégsem kerül megrendezésre, természetesen a befizetett pénzt
visszaadjuk.
Jelentkezési határidő: 2020. június 15. (hétfő)

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. július 13-17. / II. TURNUS: 2020. július 20-24.
MESE TÁBOR
Tarts velünk a mesék birodalmába, ahol minden napra jut egy mese. A gyermekek mesék köré
szerveződő játékos foglalkozásokon, kézműves programokon, sport és kreatív vetélkedőkön vehetnek
részt, ezenkívül minden nap kinti programokat is szervezünk, melyek sok-sok mozgásra adnak majd
lehetőséget.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: művészeti, kézműves, sport
Célcsoport: 5-9 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Endreffy Petra 06-20/407-6868, endreffy13@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. július 13-17. / II. TURNUS: 2020. július 20-25.
LEVENDULA ÖKO-TÁBOR – BETELT!
Táborunk remek lehetőséget biztosít a dolgozó szülőknek, hogy gyermekeik a nyári szünetük egy
részét biztonságban és vidáman, kortársaik és barátaik körében töltsék el, miközben hasznos
környezet- és természetvédelmi ismeretekre is szert tesznek.
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A tábor az ismeretterjesztésen túl a természet megszerettetésének is a legjobb színtere. Általa a
gyerekek megtanulják tisztelni és csodálni az őket körülvevő természetet. A táborban a foglalkozások
szervezési formája egyéni, illetve csoportokban is történhet, az arra alkalmas témák esetében. A
programokkal inkább az együttműködésre, a közös cél érdekében való összefogásra szeretnénk
késztetni a gyerekeket.
Az öko-napközis táboridőtartama 5 nap hétfőtől péntekig, ezalatt a gyerekek kreatív természetbarát
programokon vesznek részt, például: filmek, szerepjáték, éneklés, kézműves foglalkozások, sport
váltóversenyek, szervezett foglalkozások előadókkal. A nyelvi táborainkban a programokon kívül
minden nap „nyelvi bemerítés!” melynek célja nem csak a gyerekek szókincsének bővítése, hanem
olyan magabiztosság elnyerése, melynek köszönhetően a közös családi nyaraláson már a gyerekek
tolmácsolhatnak a szülőknek! Arra fogunk törekedni, hogy a gyerekekhez minél többször angolul
beszéljünk a tábor ideje alatt.
A gyerekektől a tábor végén oklevéllel és egy kis ajándékkal búcsúzunk.
A táborban napi 3-szori fő étkezést és napi kétszer „csemegézést” tízórait, illetve uzsit biztosítunk
változatos ételekkel, minden nap friss gyümölcsökkel és persze némi édes nasival.
A tematikus programok 8:00-16:00 óráig tartanak, érkezés 07:30-tól, távozás 17:00-ig.
Szervező: "Zöld 14" Békés-Bihar Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület
Helye: 5600 Békéscsaba, Varjas utca 3.
Részvételi díj: A tábor díja öt napra 25.000 Ft étkezéssel. Napidíj: 5.000 Ft.
Egyéb információ és jelentkezés: https://zold14.hu/oko-tabor/

IDŐPONT: 2020. július 13-17.
„SEMMIBŐL-VALAMIT” TÁBOR
Erre a hétre hozd el alkotó-kedvedet, kíváncsiságodat, ügyességedet, játékosságodat! A Te ötleteidet
is felhasználva újrahasznosítunk, újragondolunk, újat alkotunk… Legyél ilyen módon a Föld barátja,
környezetünk védője úgy, hogy közben jól érzed magad; alkotsz, játszol!
Szervező: Körösök Völgye Látogatóközpont
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi Liget
Célcsoport: 6-10 éves korig
Részvételi díj: 19 500 Ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza)
Jelentkezés: a 06-66/445-885 telefonszámon, a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezést követő három napban 5000 Ft
előleget kérünk befizetni foglalónak.
Egyéb információ: napközi jellegű, 8.00-16.00 óráig
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IDŐPONT: 2020. július 13-17.
TERMÉSZETJÁRÓ ÉS VASÚTISMERETI TÁBOR
Azokat a felső tagozatos gyermekeket várjuk, akik szeretnének többet tudni városunk múltjáról és
jelenéről, hírességeiről, természeti értékeiről. A séták, kirándulások, vetítések, beszélgetések során
szerzett élményeket sokféle játékos vetélkedővel tesszük színessé, emlékezetessé.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: honismereti
Célcsoport: 10-14 éves felső tagozatos gyermekek
Részvételi díj: 13.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. július 6.

IDŐPONT: 2020. július 13-17.
TESZ-VESZ TÁBOR
A tábor programjának célja a résztvevő gyermekek társas kompetenciájának fejlesztése, közös
élményekkel, játékokkal, kézműves tevékenységekkel. A foglalkozások lehetőségek a közös
tevékenységekre, az egyéni alkotásokra. A tábor zárásaként a gyermekek kiállításon mutatják be
alkotásaikat a szülőknek.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: kézműves, művészeti
Célcsoport: 6-14 évesek
Részvételi díj: 16.500 Ft/hét
Testvérek jelentkezése esetén a 2. gyermek 1.500 Ft kedvezményben részesül.
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-6767, 06-66/445-655, jaminaikozhaz@gmail.com;
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7:30tól 17:00-ig. https://www.facebook.com/JaminaiKozossegiHaz/
Jelentkezési határidő: 2020. július 6.

IDŐPONT: 2020. július 13. – 2020. augusztus 01. között heti turnusokban
SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET TÁBORAI
BENTLAKÁSOS, vagyis "ottalvós" táboraink:
2020.07.13-18. - Horgásztábor
2020.07.20-25. - Vízparti Élménytábor
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2020.07.26-08.01. - Kenus Vízi Vándortábor
Egyesületünk több mint 10 éve szervez, és bonyolít táborokat. A Százlábú Egyesület nyári táborait,
az egyedülálló természeti környezet, a programok egyedisége, változatossága a nevelő pedagógusok
és a technikai személyzet elhivatottsága, rutinja, valamint az egyre több visszatérő ifjú "Százlábús"
táborozó jellemzi.
Szervező: Százlábú Egyesület
A foglalkozás jellege: szabadidős AKTÍV táborok
Célcsoport: 8-16 évesek
Részvételi díj: 36.000 Ft – 42.000 Ft
Kapcsolattartó: Zanócz Róbert szazlabuprogram@gmail.com, 06-70/334-0841, Berczi Sándorné
berczine@gmail.com, 06-70/334-1868
Egyéb információ: www.szazlabu.hu, www.taborok.info

IDŐPONT: 2020. július 20-24.
BÁBKÉSZÍTŐ TÁBOR
A bábjáték és a kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket várjuk. Minden nap más technikával
készítünk bábokat, amelyekkel egyszerűbb meséket is el lehet majd játszani a cipősdobozból készült
mini bábszínházban. A táborban a bábkészítés mellett a bábjáték alapjaival is megismertetjük majd a
gyerekeket.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ – Arany János
Művelődési Ház
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba,
Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 7-14 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 06-20/257-4739
megyerimuvhaz@gmail.com
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IDŐPONT: 2020. július 20-24.
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.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: művészet

29

Célcsoport: 12-18 éves gyermekek
Részvételi díj: 13.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. július 13.

IDŐPONT: 2020. július 20-24.
JÓPÁLYA-ÉS A TIÉD?! TÁBOR
Az 5 napos napközis tábor ideje alatt különböző ágazatokkal, szakmákkal ismerkedhetnek meg az
érdeklődő tanulók szakmai és szabadidős programok keretében. Találkozási lehetőséget biztosítunk
különféle területen dolgozó szakemberekkel, akik bemutatják életpályájukat, illetve betekintést
nyernek a résztvevők a munka világába és a gyakorlati jellegű feladatok megoldásával kipróbálhatják
magukat az adott területen.
Szervező: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Helye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy Hotel
A foglalkozás jellege: pályaorientációs
Célcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói
Részvételi díj: 8000.- Ft, mely magában foglalja a napi 3-szori étkezést.
Kapcsolattartó: Butora Hajnalka,
palyaorientacio@bmkik.hu

5600

Békéscsaba,

Penza

ltp.

5.,

06-30/297-1343,

Egyéb információ: A táborban 20 főt tudunk fogadni, ezért a résztvevők kiválasztása a jelentkezések
sorrendjében történik.

IDŐPONT: 2020. július 20-24.
MÁGIKUS TÁBOR – BETELT!
Ezen a héten minden gyermeket elrepítünk Harry Potter mágikus világába, ahol egész héten át egy
fantasztikus szerepjáték kalandban vehet részt. A gyermekek az első perctől az utolsóig, egy kitalált,

meseszerű – kalandokkal teletűzdelt – történetbe csöppennek és az összes program ennek a
történetnek a jegyében zajlik. Te is régóta vágytál rá, hogy a Roxforton tanulhass? Most eljött az idő,
jelentkezz táborunkba!
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: szerepjáték
Célcsoport: 10-13 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Endreffy Petra, 06-20/407-6868
endreffy13@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. július 20-24.
ZÖLD SZIGET TÁBOR
Környezetvédelmi tábor, melynek során játékos formában, szemléletformáló programokon keresztül
nyitottabbá válnak a gyermekek a környezettudatos, fenntartható életmód iránt. Foglalkoznak a
szelektív hulladékgyűjtéssel, újrahasznosítással, zöldterület kialakítással és gondozással,
természetvédelemmel, madarászattal és még ráadásul rövid kerékpáros túrán is részt vehetnek a
jelentkezők.
A kerékpártúrára, lehetőség szerint a saját kerékpárjukkal jöjjenek a gyermekek!
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: környezetvédelmi
Célcsoport: 6-14 évesek
Részvételi díj: 15.500 Ft/hét
Testvérek jelentkezése esetén a 2. gyermek 1.500 Ft kedvezményben
részesül.
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-6767, 06-66/445-655,
jaminaikozhaz@gmail.com;
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7:30tól 17:00-ig. https://www.facebook.com/JaminaiKozossegiHaz/
Jelentkezési határidő: 2020. július 13.

IDŐPONT: 2020. július 21-24.
MÚZEUMI GYERMEKTÁBOR A GABONAMÚZEUMBAN II.
A tábor négy napja a múzeum kiállítási egységeire kialakított tematikával valósul meg. A gyerekek
megismerkedhetnek a régészet rejtelmeivel, a honfoglalók életével, kreatív barangolásokon vehetnek
részt a képzőművészet világában, megfigyelhetik az őket körülvevő természeti jelenségeket. A tábor
utolsó napján városismereti sétára indulunk történész muzeológus vezetésével; a séta során olyan
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jellegzetes emlékműveket keresünk fel, mint a Trianon emlékmű, és olyan érdekes tárlatot tekintünk
meg, mint a „Trianon 100. A trianoni békeszerződés aláírása. 1920. június 4.” c. szabadtéri kiállítás.
Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum
Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.
A foglalkozás jellege: művészeti, kézműves
Célcsoport: 9-14 évesek
Részvételi díj: négy napra 15.000 Ft/fő, egy napra 4.000 Ft/fő, amely egyszeri meleg étkezést is
tartalmaz.
Kapcsolattartó: Pintér Anikó, 06-30/218-0877, pinter.aniko@bmmi.hu
Egyéb információ: A részvételi díj befizetésére a Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emeletén, a
titkárságon van lehetőség, maximum 1 héttel a tábor indulása előtt.

IDŐPONT: 2020. július 25-30.
NYÁRI KOMPLEX IFÚSÁGI TÁBOR
(amatőr zenei, diákújságíró, filmes csoportokkal és önismereti kurzussal)
A Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület 2020-ban 24+1. alkalommal hirdeti meg
általános iskolák, középiskolák érdeklődő diákjai számára
NYÁRI KOMPLEX IFÚSÁGI TÁBORÁT.

A bentlakók számára a tábor időtartamára teljes ellátást, komplex szakmai és élménydús szabadidős
programot biztosítunk.
A táborba elsősorban 12 év feletti jelentkezőket várunk!
ZENE
A zenei táborozók gitár/ének csoportokba jelentkezhetnek, illetve a basszusgitárral és a hangosítással
is ismerkedhetnek, továbbá esélyes, hogy zenekari próbákon is részt vehetnek, így – az előző évekhez
hasonlóan – egyéb hangszeresek bekapcsolódására is számítunk (dobos, billentyűs stb.), illetve
hozható egyéb hangszer is.
A zenei tábor gitáros résztvevőit SAJÁT HANGSZERÜKKEL várjuk.
A tábor időtartama alatt csoportokban, napi 7 órában zenei szakemberek irányításával folyik a zenei
alkotómunka, a kurzusok és a gyakorlás.
Gitárt és (az elektromos gitárokhoz erősítőt) minden résztvevő hoz magával.
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Szakmai vezetők, csoportok tervezett tematikák:
BENKŐ ZSOLT – GITÁR
Sziasztok! Ha szerettek gondolkodni is a zenéről nem csak lefogni pár
jó hangot, akkor gyertek ebbe a csoportba, amit szombat-vasárnap
Benkő Máté indít, s vasárnap délutántól veszem át. Persze nem fogjuk
kivégezni a zene történetét és tanulságait ebben a pár napban, de talán
kaptok egy kis útravalót a fejlődésetekhez! A tervek szerint ilyenekről
is szó lesz:
- Játék a hangokkal (néhány megadott hanggal fantáziafejlesztés, hogyan használjunk kevés
hangot sokféleképpen - dinamika, hangugrások, ismétlések stb.)
- Harmonizálás (akkordfogások kiválasztása) egy adott dalban és azok fordításainak használata.
- A fogólapon lévő hangok játékos, vizuális memorizálása.
- Harmóniakibontások használata improvizációban.
- Pentaton és blues-skála hangjai mindenhol a gitáron.
- Lehet-e zeneelmélet és zenei szakszavak használata nélkül is boldogan zenélni? (Miért
érdemes saját gondolatrendszert építeni és úgy elnevezni a részeit, hogy az egy másik
zenésznek is informatív legyen?)
A csoport néhány egyszerű dalon keresztül dolgozik, az információkat mindig a zenében találjuk
meg! Kalandra fel!
BORBÉLY TAMÁS – GITÁR/BASSZUSGITÁR
Idén a csoportommal a feldolgozások gyártása mellett (esetleg helyett)
megpróbálkozunk a dalszerzéssel. Megnézzük, hogy hogyan is nőheti ki
magát egy teljes dal egy apró ötletből, improvizatív kísérletezésből.
Megtapasztalhatjuk, hogy ez mennyire rögös-, vagy éppen mennyire könnyű
folyamat. Csak rajtunk áll! Ha érdekel az improvizáció, esetleg vannak saját
ötleteid, vagy ha csak kísérletező kedvű vagy, akkor itt a helyed!

BORSODI LÁSZLÓ – GITÁR
Sziasztok, idén is várom a kedves érdeklődőket a csoportomba. Ha a
haladók lesznek többen, ezúttal is a dalírós őrület veszi kezdetét.
Előfordulhat azonban, hogy idén nem jön össze a zenekar, abban az
esetben középhaladókkal is kiegészülve, egyszerűen mások dalait
(Beatles, Magna Cum Laude, régebbi magyar slágerek stb.) tanuljuk
meg és ezeket elő is adjuk közösen. Sokat beszélgetünk, közösséget
kovácsolunk, és zenélünk kedvünkre.
KELEMEN ANGELIKA – ÉNEK
Énekelni, azt mondják, mindenki tud! DE! Ha szeretnél kicsit többet tudni
arról, hogy miként lehet ezt magasabb szinten művelni, hogy a színpadon
az önbizalmad ne csak egy szép emlék legyen, valamint különböző
énektechnikákkal
is
ismerkednél,
énekelnél
mikrofonba,
megtapasztalnád, hogy a levegővétel nem is olyan egyszerű dolog,
kipróbálnád magad szólóban és csoportos éneklésben is, énekelnél igazán
jó dalokat, zenekari kísérettel is, élvezni szeretnéd a frontember szerepét
és fantasztikus zenésztanárokkal is találkoznál, vagyis, ha ehhez mindmind lenne kedved, akkor jelentkezz az ÉNEK CSOPORTBA!
A jó hangulat garantált, s az is, hogy mindenki örök élménnyel megy haza a tábor végén.
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KÖLCSEY SZABOLCS – KREATÍV CSOPORT, NEM CSAK ZENÉSZEKNEK!
A kreativitás tanulható!
Mindig is érdekelt a dalszövegírás, de soha nem tudtad, hogyan vágj bele?
Kíváncsi vagy, hogy bizonyos dalok mitől lesznek slágerek? Úgy érzed,
benned van a kreativitás, de beszorult valahova és segítség nélkül nem tör
a felszínre? Akkor ebben a csoportban van a helyed!
Szövegírás, dalok, dalszövegek mélyebb elemzése, dalszerzés vár rád
ebben a csoportban, s a hét végén olyan eszközökkel indulhatsz neki a
nyárnak, melyekre mindig támaszkodhatsz, ha úgy érzed, elakadtál.
(Azért, ha zenész vagy, a hangszert se hagyd otthon!
PETRUSKA ANDRÁS – GITÁR
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Tommy Emmanueltől Ed Sheeranig, rock and rolltól hiphop-ig volt már itt
minden, zárókoncerteken 500 év zenetörténetét is képesek voltunk már
átutazni 10 perc alatt. Szerintem mi vagyunk a lázadók ebben a táborban.
Mi sosem dugjuk erősítőbe a gitárjainkat, nem maradunk a helyünkön sem,
ha már olyan szép az idő július végén, és bárhol képesek vagyunk
megszólaltatni a hangszereinket (kivéve takarodó után).
Szívesen látunk, ha szeretsz kísérletezni, és akkor is, ha csak 2 akkordot
tudsz - el sem hinnéd, mennyi műfajban lehet már egészen kis dolgokból is csodákat létrehozni. 2013
óta minden nyáron teszünk erre egy kísérletet.
SKULTÉTI ZOLTÁN (ZOZÓ) – GITÁR
Gitáros
és zenés csoport kezdőknek és haladóknak, gyakorló vagy
újdonsült daltanulóknak!
Ami várható:
- Akkordok tanulása, gyakorlása.
- Ritmusgyakorlatok (tapssal és ritmushangszerrel).
- Magyar és külföldi dalok tanulása.
- Egyszerűbb skálák bemutatása, kezdő szintű gyakorlása szólózáshoz.
- Színpadi jelenlét.
- És sok más egyéb zenés dolog, ami majd közben kialakul…
ZÖLD ZSOLT – HANGOSÍTÁS KURZUS
(HELYSZÍNI JELENTKEZÉSSEL)
Mi mindenre van szüksége egy zenekarnak, ha saját magát hangosítja?
Eszközök és praktikák, hitek és tévhitek, túlélési tippek. A hangosítás
rejtelmei, eszközei és szemléletmódja.

ÚJSÁGÍRÁS
DIÁKÚJSÁGÍRÓ CSOPORT – SZAKMAI VEZETŐ: BÁGY PETRA
Írói vénával születtél? Szereted a gondolataidat papírra vetni? (Vagy a
telefonodba feljegyezni, esetleg Word-be írni…?) Érdeklődsz az újságírás, a
lapszerkesztés és a fotózás iránt? Elmerülnél az újságkészítés rejtelmeiben?
Az alkotói tevékenységet szívesen összekötnéd játékos feladatok
megoldásával, amik közelebb hoznak másokhoz? Büszke lennél magadra, ha
a te kreatív munkád is hozzájárulna ahhoz, hogy a tábor végén egy igazi,

színes-szagos, nyomtatott újsággal térjen mindenki haza? Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod,
akkor itt a helyed köztünk!
A csoportvezető Bágy Petra, Békéscsaba város önkormányzatának ifjúsági referense, aki sok egyéb
(ifjúsági) tevékenysége mellett, több éve a Napraforgó című civil folyóirat szerkesztője is.
FILMKÉSZÍTÉS
FILMES CSOPORT – SZAKMAI VEZETŐ: KONKOL MÁTÉ
Jelentkezzetek a tábor filmes csoportjába, ha szeretitek a mozit, a sorozatokat,
vagy a youtubereket, ha kíváncsiak vagytok, hogy ti hogyan tudtok ilyeneket
kitalálni, és a saját telefonjaitokkal el is készíteni! Beszélgetünk majd
inspirációról, filmes eszközökről, a forgatás fázisairól, videoklipekről,
elemzünk rövidfilmeket, és mindenki megrendezheti saját kisfilmjét. A
csoportot Konkol Máté, pályakezdő rendező vezeti, aki a Budapesti
Metropolitan Egyetemen és az ELTE Filmkészítő szakirányán túl Hajdu
Szabolcs és Nemes Jeles László díjnyertes rendezők mellett dolgozva szerezte
tapasztalatait.
ÖNISMERET
ÖNISMERETI KURZUS – VEZETŐ:
TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS

SZIRTES

LILI,

Táborlakók figyelem! Egy napos önismereti kurzust hirdetünk 2020.
július 26-ára, melyen részt vehet a tábor bármely csoportjának 14-16 éves
tagja (minimum 7, maximum 12 fő).
CSATLAKOZZ, HA SZERETNÉL...:
...Olyan közösségben lenni, akik hasonlóan hozzád nyitottak és
érdeklődők.
...Tapasztalva tanulni magadról és a másokról.
...Tudatosabbá válni arra, milyen erőforrásokkal rendelkezel.
...Ötleteket kapni a feszültség jobb kezelésére.
...Megismerni más nézőpontokat, szélesíteni a látókörödet.
...Magabiztosabbnak érezni önmagad.
A kurzusra előzetesen kérjük jelölni a jelentkezést, melyet a helyszínen még pontosítunk!
A TÁBOR VEZETŐJE: KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA
További tábori információ kérhető:
E-mail: kolcseyne@gmail.com
Telefon: +36 30 567-4450

A SZABADIDŐS PROGRAMOK FELELŐSE: NAGY ISTVÁNNÉ (ZSÓKA NÉNI)
ÖNKÉNTES SEGÍTŐINK: CSIZMADIA SZONJA, VAS ÉVA
Szervező: Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület
Helye: Békéscsaba, BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnázium Kollégiuma (Gyulai út 9.)
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Részvételi díj: 28.000 Ft/fő. Testvérek jelentkezése esetén 24.000 Ft/fő. (Tekintettel a COVID 19re, ebben az évben választható bentlakás nélkül is a táborozás. A bejárósok részvételi díja 20.000
Ft/fő.)
Jelentkezés online: https://tinyurl.hu/T65f/
A tábor jelentkezési határideje: A férőhelyek erejéig, de legkésőbb 2020. július 15-ig.
A szervezők fenntartják a jogot a jelentkezések lezárására a tábori létszám elérésekor.
Egyéb információ: A bejárósok 3-szori étkezésben részesülnek, Naponta 8.30-22.00 óráig
jogosultak a táborban tartózkodni. Ezen idő alatt – életkortól függetlenül – a tábor minden szabálya
vonatkozik rájuk is.

IDŐPONT: 2020. július 26. – augusztus 2.
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. Ezután pedig alkalmad
nyílik arra, hogy tagja légy egy remek közösségnek egész évben. 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: 35.000 Ft
Kapcsolattartó: Fazekas Lili, 06-20/438-0196
fazekas.lili@csabagyongye.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. július 27-31.
BÚTORFESTŐ TÁBOR FELNŐTTEKNEK/CSALÁDOKNAK
A bútorfestés minden szépségével megismertetjük a résztvevőket – az előkészületektől az utolsó
simításokig. Igazi alkotás, amely során megosztjuk a technikai trükköket, kipróbálhatunk dekorációs
elemeket, az antikolást, a stencilezést és mindent, ami a bútorfelújításhoz tartozik. Festünk kisbútort
és több apróságot, sokféle technikával – olyat, ami a Te elképzelésed. A táborban egy db kisbútort és
a festéshez szükséges anyagokat biztosítjuk, valamint lehetőség lesz saját bútor festésére is, ami lehet
asztalka, szék, éjjeli szekrény, polc, stb.
A tábor foglalkozásait tartja: a Türkiz Vitrin Bútorfestő műhely alkotója, Varga Zsuzsanna.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 14 éves kortól
Részvételi díj: 7.000 Ft/nap/fő, 5 napra: 25.000 Ft
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Kapcsolattartó: Hajnal Edit, 06-20/472-5691, hajnaledith@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00 óráig tartanak.
Részvételre csak korlátozott számban van lehetőség, maximum 10 felnőttet tudunk fogadni.
A táborban résztvevők gyermekei részére gyermekfelügyeletet biztosítunk, melynek ára 1500,- Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 2020. július 20.

IDŐPONT: 2020. július 27-31.
FOLT HÁTÁN FOLT
Milyen kincseket rejt az otthonunk? Hogyan lehet izgalmas játékot készíteni a kidobásra szánt papírés műanyag hulladékból? Miért fontos az újrahasznosítás? Hogyan készíthetünk papírmaséból
tárgyakat? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a kézművesség és a környezetvédelem iránt
érdeklődő gyerekek. A tábor vetélkedővel zárul, a kérdésekre helyesen válaszolók apró ajándékokat
kapnak.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ – Arany János Művelődési Ház
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: kézműves tábor az újrahasznosítás jegyében
Célcsoport: 7-14 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 06-20/257-4739, megyerimuvhaz@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. július 27-31.
KÉPZŐMŰVÉSZ TÁBOR
Táborunk minden alkotni vágyó fiatalt vár, aki szereti a kihívásokat és szívesen készítene egyedi
munkákat képzett szakemberünk segítségével. Természetesen ezen a héten is minden lehetőséget
megragadunk, hogy a szabad levegőn készülhessenek el a kreatív alkotások. A kész művekből egy
kiállítást is rendezünk a táborban, így másoknak is megmutathatod tehetségedet, művedet pedig haza
is viheted magaddal.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: művészeti
Célcsoport: 14-17 évesek
Részvételi díj: 20.000 Ft
Kapcsolattartó: Balázs Viktor, 06- 20/947-0726, viktor.balazs81@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/
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IDŐPONT: 2020. július 27-31.
MADÁRIA – A MADARAK ORSZÁGA
A táborban megismerkedünk a körülöttünk élő madarakkal, tulajdonságaikkal, szokásaikkal.
Készítünk madárházat, madáretetőt. Sétaút keretében megkeressük természetes élőhelyüket. A
Meseházban felépítjük a madarak elképzelt birodalmát. Mindenkinek ajánlott, aki kíváncsi a madarak
életére.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: természetvédő, kézműves
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Célcsoport: 6-10 évesek
Részvételi díj: 17.000 Ft
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, 06-20/444-0140,
telefonszáma: 06-66/326-370, mesehaz@mesehaz.hu

a

Meseház

Egyéb információ: Ebédet biztosítunk. Több hetes részvételnél vagy
testvéreknek kedvezményt adunk.

IDŐPONT: 2020. július 27-31.
PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁBOR
Eddigi tapasztalatink alapján a pályaválasztást egészen fiatalon kell megalapozni, ezért 2018-ban és
2019-ben is szerveztünk tematikus tábort, idén pedig tovább folytatjuk ezt. A gyerekek számára azért
lesz hasznos, mert játékos feladatok során ismerhetik meg egyéni sajátosságaikat, bepillanthatnak
egy-egy munkahely mindennapjaiba, barátságokat köthetnek. Megismerhetik alapítványunk
tevékenységét, és a tábor végeztével bátran fordulhatnak hozzánk, ha a továbbtanulással,
pályaválasztással kapcsolatban segítségre szorulnak.
Szervező: Karrier Iroda Alapítvány
Helye: Békéscsaba (A bázispont helyszín még egyeztetés alatt.) Minden nap más helyszín.
A foglalkozás jellege: önismeret, pályaorientáció
Célcsoport: 12-14 éves iskolaváltás előtt álló leendő 8. osztályos tanulók
Részvételi díj: 3.000 Ft
Kapcsolattartó: Mikó Melinda, 30/200-6702, bcskarrieriroda@gmail.com
Egyéb információ: Az előző táborokról és az alapítvány tevékenységéről a Békéscsabai Karrier
Iroda Facebook oldalán tájékozódhat.

IDŐPONT: 2020. július 27-31.
RÉGI-ÚJ JÁTÉKOK TÁBOR
Fedezd fel velünk azokat a játékokat, amelyeket Te is el tudsz készíteni, amelyek kevés és egyszerű
eszközt igényelnek! Készítsünk együtt régi-új játékokat, tanuljunk régi játékokat, varázsoljuk újjá
azokat! Töltsük együtt a hetet hasznos, érdekes tevékenységgel, játékkal!

Szervező: Körösök Völgye Látogatóközpont
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi Liget
Célcsoport: 9-14 éves korig
Részvételi díj: 19 500 Ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza)
Jelentkezés: a 06-66/445-885 telefonszámon, a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezést követő három napban 5000 Ft
előleget kérünk befizetni foglalónak.
Egyéb információ: napközi jellegű, 8.00-16.00 óráig

IDŐPONT: 2020. július 27-31.
SZER-ETET TÁBOR TINIK-NEK
A tábor célja, hogy megerősítse a 10-14 évesek önbecsülését és elősegítse
a boldogságukat. Minden nap tinijóga foglalkozással indul. Tízóraizás
után ismerkedés a csakrákkal, ahol a résztvevők „betekintést” kaphatnak
a csakrák fizikai helyéről, színéről, harmonikus működéséről,
szimbolikájáról, mantrákról. Történetek, beszélgetések és közös
tevékenykedések (kézműveskedés, éneklés, tánc, társasozás) várják a
gyerekeket. Élményteli kikapcsolódások egész héten: egyéb sportolási
lehetőségek/kedvtelések, ligeti séták, hennafestés, mandalák
készítése/színezése, ismerkedés/relaxáció tibeti hangtálakkal, gongokkal
és egyéb hangkeltő eszközökkel, kutyaterápiás foglalkozás. A záró napon
strandolás az Árpád-fürdőben. Meleg ebéd elfogyasztása a
Csabagyöngye Kulturális Központban. Friss gyümölcsöt naponta kínálnak a résztvevőknek! Kérjük,
hogy tízórait és uzsonnát mindenki otthonról hozzon magának!
Szervező: Csinger Anita
Helye: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ
A foglalkozás jellege: vegyes (tinijóga, sport, művészeti, kézműves,
személyiségfejlesztő)
Célcsoport: 10-14 éveseknek (felső tagozatosok részére)
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő (testvéreknek kedvezmény)
Kapcsolattartó: Csinger Anita pedagógus, edző, tinijóga oktató,
csingi70@gmail.com, 06-30/963-2840
Egyéb információ és jelentkezés: Tájékoztató a táborról és a részvételi
díj befizetése 2020. június 22.-én (hétfő), 17.00 órától a helyszínen
(Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba)!
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IDŐPONT: 2020. július 27-31.
VARÁZSECSET TÁBOR
A hét folyamán sokféle anyagra festhetünk. Készítünk egyedi pólót saját tervezésű mintával,
batikolunk, majdani titkokat rejtő dobozokat, csodálatos színű mécseseket. Megtanuljuk az arc- és a
selyemfestés alapjait, de hozhatsz régi sámlit, képkeretet, amit újjávarázsolunk a varázsecsetünkkel.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 7-14 éves gyermekek
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Részvételi díj: 13.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig.
https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. július 20.

IDŐPONT: 2020. augusztus 3-7.
APRÓ SÉF ÉS KÉZMŰVES TÁBOR
A tábor ideje alatt egyszerű, a gyerekek által ismert és szeretett ételeket tanulnak meg elkészíteni.
Lehetőségük lesz zöldséget hámozni, tésztát keverni-kavarni, teríteni. Mindezt kreatív foglalkozások,
játékok egészítik ki.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: gasztronómiai és kézművesség
Célcsoport: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 16.500 Ft/teljes hét, 3.500 Ft/nap
Testvérek jelentkezése esetén a 2. gyermek 1.500 Ft/teljes hét
kedvezményben részesül.
Kapcsolattartó: Pető Ibolya,
jaminaikozhaz@gmail.com,

06-20/615-6767,

06-66/445-655,

Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7:30tól 17:00-ig. https://www.facebook.com/JaminaiKozossegiHaz/
Jelentkezési határidő: 2020. július 27.

IDŐPONT: I. TURNUS: 2020. augusztus 3-7. / II. TURNUS: 2020. augusztus 10-14.
BŰVÉSZ TÁBOR
A varázslótanoncok a bűvésztáborban megismerkedhetnek ámulatba ejtő trükkökkel, a bűvészek
gondolkodásmódjával, ezen kívül fejlődik a kézügyességük, a 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. Gyertyán Balázs bűvész és
Burai Milán mentalista közreműködésével.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: készségfejlesztő
Célcsoport: 1. hét: 8-12 évesek, 2. hét: 13 éves kor felett
Részvételi díj: 28.000 Ft
Kapcsolattartó: Molnár-Rúzsa
molnarruzsa@gmail.com

Krisztina,

06-20/260-8294,

Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozzvelunk/

IDŐPONT: 2020. augusztus 3-7.
KAKASHUSZÁROK – ALKOSS, NE VÁSÁROLJ!
A héten funkcionális tárgyakat készítünk, az újrahasznosítás jegyében. A fantázia szabja meg a határt,
miből mi születik. Kartondobozok, műanyag palackok, textilek kelnek új életre. Különféle kézműves
technikák elsajátítása és szabad szellemű használata adja a tábor izgalmasságát.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: kézműves, újrahasznosítás a hétköznapokban
Célcsoport: 6-12 évesek
Részvételi díj: 17.000 Ft
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, 06-20/444-0140, a Meseház telefonszáma: 06-66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb információ: Ebédet biztosítunk. Több hetes részvételnél vagy testvéreknek kedvezményt
adunk. csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. augusztus 3-7.
NYOMOZÓKÉPZŐ TÁBOR II.
Életed legjobb táborát keresed? Megtaláltad! A táborban lehetőséged lesz egy bűnügyet felderíteni,
valódi nyomozóktól tanulni, ujjlenyomatot venni, tanúkat kihallgatni, kémeket követni. Mókás
feladatok és kemény fejtörők keresztezik utadat a szabadulószobában és a labirintusokban. A
feladványok megfejtése közben sok-sok izgalomban lesz részed, barátaiddal rendezhetsz egy
vízipisztolycsatát. Gyere hozzánk, várunk Rád!
Szervező: Körösök Völgye Látogatóközpont
Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont, Békéscsaba, Széchenyi Liget
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Célcsoport: 6-10 éves korig
Részvételi díj: 19 500 Ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza)
Jelentkezés: a 06-66/445-885 telefonszámon, a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezést követő három napban 5000 Ft
előleget kérünk befizetni foglalónak.
Egyéb információ: napközi jellegű, 8.00-16.00 óráig

IDŐPONT: 2020. augusztus 3-7.
TERMÉSZET KINCSEI TÁBOR
Ezen a tematikus héten a gyerekek séták és közelben található “kincsgyűjtő” helyeken megismert és
begyűjtött növények és termések segítségével alkothatnak dísz- és használati tárgyakat, és
megismerkedhetnek a virágkötészeti alapokkal. A szabadban eltöltött idő folyamán a kincsgyűjtés
mellett mozgásos és közösségfejlesztő játékokkal ismerkedhetnek meg, mint például a
sárkányeregetés, kincskereső játék vagy számháború.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 7-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 13.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. július 27.

IDŐPONT: 2020. augusztus 4-8.
FAFARAGÓ TÁBOR
Ungor Zoltán faműves vezetésével a kézi fafaragás alapjaiba kóstolhatunk bele az alapoktól egészen
a térbeli faragásig. A tábor ideje alatt eszközöket és alapanyagot minden résztvevő számára
biztosítunk. Az elkészült munkákból a tábor végén kiállítást szervezünk.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház
Helye: 5600 Békéscsaba - Mezőmegyer, Kossuth u. 1. (Tűztorony)
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: gyermekeknek önállóan 14 éves kortól, felnőtt korosztály,
családok: szülői felügyelettel gyermekeknek 10 éves kortól ajánlott.
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 06-20/257-4739
megyerimuvhaz@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/
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IDŐPONT: 2020. augusztus 9-15.
IMT – IFJÚSÁGI MÉDIATÁBOR
Érdekel a média világa? Kipróbálnád magad? Szeretnél
eltölteni egy hetet egy jó társaságban? Ha igen, és 13-30 év
közötti fiatal vagy, akkor jelentkezz a Játszótér Közhasznú
Alapítvány „Fiatalok a médiában” című, NTP-TÁB-190047 számú projektjének keretein belül megrendezésre
kerülő IMT – Ifjúsági Médiatáborba!
A táborban több előadás (médiatörténet, újságírás, riporteri munka, interjúkészítés, rádiózás,
sajtófotózás és -videózás) mellett cikkeket írunk, videós anyagot készítünk, na meg persze nagyon
jól érezzük majd magunkat!
Szervező: Játszótér Közhasznú Alapítvány
Helye: Mezőberény, Piknik Park
Célcsoport: 13-30 éves korú fiatalok
Részvételi díj: ingyenes
Jelentkezés: Figyelem! A tábor maximum 30 jelentkezőt tud fogadni, így érdemes mihamarabb
jelentkezni az alábbi linken elérhető online jelentkezési lapon, ahonnan letölthető a tábor
Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozata, valamint a 18 éven aluli jelentkezők számára szóló Szülői
Hozzájáruló Nyilatkozat is:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScimtxtlgxpkm5OlaXxF2OYlqviqDEAIhQJVrFpn4m
EsFhYHA/viewform

IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
BŐRMŰVES TÁBOR
Éber Tamás bőrműves mester vezetésével a bőrművesség alapjaiba kóstolhatunk bele a fűzésektől
egészen a domborított festett tárgyak elkészítéséig. A tábor ideje alatt eszközöket és alapanyagot
minden résztvevő számára biztosítunk. Az elkészült munkákból a tábor végén kiállítást szervezünk.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház
Helye: 5600 Békéscsaba - Mezőmegyer, Kossuth u. 1. (Tűztorony)
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: gyermekeknek önállóan 14 éves kortól, felnőtt korosztály, családok: szülői felügyelettel
gyermekeknek 10 éves kortól ajánlott.
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Zalai Erika, 06-20/257-4739, megyerimuvhaz@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/
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IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
CSINGILING TÁBOR
Készíts saját, egyedi ékszereket, öltözködési kiegészítőket! Ékszerek, hajdíszek gyöngyből,
gyapjúból, textilből, meglepő kiegészítőkkel, 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.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 7-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 13.500 Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 3.

IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
DIGITÁLIS FOTÓZÁS TÁBOR
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
vagy/és okostelefonnal 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: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: művészeti
Célcsoport: 10-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 14.500 Ft/hét
Testvérek jelentkezése esetén a 2. gyermek 1.500 Ft/teljes hét kedvezményben részesül.
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-6767, 06-66/445-655, jaminaikozhaz@gmail.com,
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7:30tól 17:00-ig. https://www.facebook.com/JaminaiKozossegiHaz/
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 3.
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IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
HORGÁSZ TÁBOR – BETELT!
A táborba azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnek horgászni, vagy szeretnének megismerkedni
ezzel a remek rekreációs tevékenységgel, hobbival. A tábor célja, hogy a gyerekek új horgász
módszerekkel ismerkedjenek meg, csiszolják az eddig megszerzett tudásukat és új horgászbarátságok
szülessenek, mindemellett szeressék, tiszteljék a vízparti környezetet, óvják, 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.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: sport, szabadidős
Célcsoport: 10-14 évesek
Részvételi díj: 20.000 Ft
Kapcsolattartó: Balázs Viktor, 06-20/947-0726
viktor.balazs81@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
KALAND TÁBOR – BETELT!
Ha te is azok közé tartozol, akiknek már nagyon hiányzik a sok mozgás a szabad levegőn, a rengeteg
játék és önfeledt szórakozás, akkor ezen a héten köztünk a helyed! Egy hatalmas tanyán, a
természetben, sok-sok állat között töltheted el ezt az öt napot. Minden lehetőséget megadunk, hogy
testközelből megismerhessétek a háziállatokat, gondozásukat és rengeteg új élmény szerezhessetek.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: sokrétű
Célcsoport: 6-10 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Kerepeczki Nóra, 06-20/444-0190, nora.kerepeczki@gmail.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
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, a táborban játékos formában nyújtunk lehetőséget a leendő
első osztályos gyerekeknek képességeik kibontakoztatására. SZER-ETET-tel várjuk az érdeklődő és
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hangolódásra vágyó, nagycsoportból elballagó leányokat és kisfiúkat, hogy még nagyobb 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, festés kézzel-lábbal, gyurmázás,
memória játékok…
Egyéb érdekességek: kutyaterápiás foglalkozás; ismerkedés tibeti
hangtálakkal, gongokkal és egyéb hangkeltő eszközökkel…
A záró napon strandolás az Árpád-fürdőben. Meleg ebéd
elfogyasztása a Csabagyöngye Kulturális Központban, friss
gyümölcsöt naponta kínálnak a kicsiknek! Kérjük, hogy tízórait és
uzsonnát a résztvevők otthonról hozzanak maguknak!
Szervező: Csinger Anita
Helye: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ
A foglalkozás jellege: játékos „ráhangolódás” az iskolakezdésre (gyerekjóga, sport, szabad játék,
kézműves…)
Célcsoport: 6-7 évesek (óvodából elballagó nagycsoportosok)
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő (testvéreknek kedvezmény)
Kapcsolattartó: Csinger Anita (általános iskolai tanító, gyermekjóga oktató), csingi70@gmail.com,
06-30/963-2840
Egyéb információ és jelentkezés: Személyes tájékoztató a táborról és a részvételi díj befizetése
2020. június 22.-én (hétfő), 17.30 órától a helyszínen (Csabagyöngye Kulturális Központ,
Békéscsaba)!

IDŐPONT: 2020. augusztus 10-14.
VIRÁGLÁNYOK – SZÍNEK, MINDEN MENNYISÉGBEN
Schéner Mihály színes fafaragványai adják az ihletet ahhoz, hogy színessé tegyük a tábort. A színek
körül vesznek bennünket, bármerre járunk is. Helyben és sétákon gyűjtjük össze a színeket és
formákat. A körülöttünk lévő világ ábrázolása lesz a hét témája. Kiegészítik a népi kézműves
technikák, gazdagon színezve.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház
Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17.
A foglalkozás jellege: rajzolás és festés, kézművesség
Célcsoport: 6-12 évesek
Részvételi díj: 17.000 Ft
Kapcsolattartó: Veres Krisztina, 06-20/444-0140, a Meseház telefonszáma: 06-66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb információ: Ebédet biztosítunk. Több hetes részvételnél vagy testvéreknek kedvezményt
adunk. csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/
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IDŐPONT: 2020. augusztus 11-14.
TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR
Fedezzük fel együtt a körülöttünk lévő világot! A tábor négy napja során a
múzeum természettudományi munkatársa tart élményszerű tanösvény
túrákat, rovar és növényhatározó foglalkozásokat a gyerekeknek.
Számtalan nagyszerű játék, rejtvény és kreatív program várja a táborozókat
a Gabonamúzeum területén. A területen megtalálható állatsimogató által
ismerkedhetünk meg a házi állatokkal, kecskékkel, szárnyasokkal,
valamint alkalom nyílik felfedezni a lovak csodálatos világát is.
Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum
Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.
A foglalkozás jellege: művészeti, kézműves
Célcsoport: 6-12 évesek
Részvételi díj: négy napra 15.000 Ft/fő, egy napra 4.000 Ft/fő, amely egyszeri meleg étkezést is
tartalmaz.
Kapcsolattartó: Pintér Anikó, 06-30/218-0877, pinter.aniko@bmmi.hu
Egyéb információ: A részvételi díj befizetésére a Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emeletén, a
titkárságon van lehetőség, maximum 1 héttel a tábor indulása előtt.

IDŐPONT: 2020. augusztus 17-19.
RÉGIBŐL ÚJAT TÁBOR
Nem is hinnénk, hogy mennyi mindent készíthetünk egy régi farmerből, egy kiürült befőttesüvegből
vagy egy parafadugóból. Olló, tű, cérna, madzag, néhány gyöngy és a kinőtt farmerből csodás
ajándék, izgalmas ajtódísz készíthető, mint ahogy a parafadugóból kedves állatfigurát készíthetünk,
a kiürült üvegek hangulatos mécsesekké válnak, ha a varázsecset megérinti.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 7-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 8000.- Ft/fő 3 napra
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 10.
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IDŐPONT: 2020. augusztus 24-28.
ATLÉTIKAI NYÁRI TÁBOR
Hétfőtől – péntekig Tied a pálya
Programok az OLIMPIKONOK klubjában: naponta: 9.00 – 16.30 óráig
Magyar bajnok, válogatott atlétákkal találkozhatsz – játszhatsz
Játékos foglalkozások a mosolyfelelősökkel: Csaba Park kalandtúra - Strandolás - Csocsó,
mesekuckó - Ajándékok - Falmászás – Trambulinozás
18 éves táboroztatási tapasztalattal a gyermekekért!
Szervező: Kopp Békéscsabai Atlétikai Club
Helye: Békéscsaba, Tünde utcai Atlétikai Centrum
A foglalkozás jellege: sport
Célcsoport: nagy ovisok, általános iskolások – Nem csak
atléták számára!
Részvételi díj: 3.000 /fő/ nap + csütörtök éjszaka: 1000,- Ft
Családi kedvezmény: 2 gyermek/fő/nap: 2800,- Ft, 3 gyermek/fő/nap: 2500,- Ft, mely tartalmazza a
foglalkoztatást, étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna).
Információ: Kopp Békéscsabai Atlétikai Club, 66/323-634, bcsatletika@gmail.com,
www.bcsac.hu
Jelentkezés e-mailen: Benkő Balázs táborvezető, balazs.benko021@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 17. (hétfő)

IDŐPONT: 2020. augusztus 24-28.
PARTI-KREATÍV - BOSZORKÁNYKONYHA TÁBOR
A hét folyamán az idénygyümölcsök és zöldségek felhasználásával
fogunk változatos finomságokat készíteni. A tábor tematikájában helyet
kap a fűszer és gyógynövények felhasználása szörp és növényi kencék
készítésével, a finomságkészítés sütéssel és sütés nélkül, egészséges
gyümölcssaláta, gyümölcsnyársak, és persze a csoki és a bonbon. Nem
feledkezünk el a partidíszítés, terítés alapjairól, a meghívó és ajándék
készítésről sem.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
A foglalkozás jellege: kézműves
Célcsoport: 8-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000 Ft/hét/fő
Kapcsolattartó: Nagy Emese 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 8.00-tól 16 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7.30-tól
16.30-ig. https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 17.
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IDŐPONT: 2020. augusztus 24-28.
KÓBORLÓ KERÉKPÁROS TÁBOR
Ha imádsz biciklizni, a szabadban lenni és sok új barátot szerezni, akkor
mindenképp köztünk van a helyed! Ez a hét lehetőséget ad arra, hogy egy
képzett oktató segítségével elsajátíts minden fontos tudást, ami a
biztonságos biciklizéshez elengedhetetlen, felfedezd a kiépített kerékpárutak
segítségével városunk csodás környezetét.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A foglalkozás jellege: sport
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Célcsoport: 8-14 évesek
Részvételi díj: 15.000 Ft
Kapcsolattartó: Fazekas Lili, 06-20/438-0196
fazekas.lili@csabagyongye.com
Egyéb információ: csabagyongye.com/program/taborozz-velunk/

IDŐPONT: 2020. augusztus 24-28.
TÁNCOS TORNA TÁBOR
A Táncos torna táborba a mozogni, táncolni szerető gyermekeket várjuk. A foglalkozások a
gyermekek mozgáskultúráját, mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét, ritmusérzékét fejleszti. A
tábor végén a szülőknek bemutatót tartanak a tanult koreográfiákból. Aki megszereti, szeptembertől
csatlakozhat a Jaminai Közösségi Ház Táncos torna csoportjához és heti rendszerességgel folytathatja
ezt a mozgásformát a Közösségi Házban.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház
Helye: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
A foglalkozás jellege: sport, művészeti
Célcsoport: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 14.500 Ft/hét
Testvérek jelentkezése esetén a 2. gyermek 1.500 Ft/teljes hét kedvezményben részesül.
Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-6767, 06-66/445-655, jaminaikozhaz@gmail.com,
Egyéb információ: A foglalkozások naponta 9:00-tól 15:00 óráig tartanak, gyermekfelügyelet 7:30tól 17:00-ig. https://www.facebook.com/JaminaiKozossegiHaz/
Jelentkezési határidő: 2020. július 27.
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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

