NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ GYERMEKEKNEK 2017.
Kedves Szülők és Gyerekek!
Az előző évekhez hasonlóan idén újra összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek
segítségével megkönnyíthetjük a választást a nyári táborok és szabadidős programok között. Az
összeállítás nem teljes körű, de így is 38 lehetőség és 82 turnus közül lehet válogatni. Reméljük,
mindenki talál egy olyan tábort, ahol élményekben gazdag napokat tölthet a nyár során. A
programok időrendben találhatóak.
IDŐPONT: 2017. június 19 - augusztus 25-ig
NIMRÓD LOVASTÁBOR
A nyári szünet ideje alatt egyhetes turnusokban 4-14 éves korú gyermekeknek lovastábort
szerveznek, melynek ideje alatt a gyerekek betekintést nyerhetnek a lovasélet rejtelmeibe,
testközelből megismerhetik a tanyasi élet szépségeit, a lovagláson túl bekapcsolódhatnak a lovak és
más háziállatok gondozásába is. Lovagoltatás pónin és nagy lovon egyaránt szakképzett edző
segítségével történik. Egyéb szabadidős elfoglaltságoknál a gyerekekre pedagógusok felügyelnek.
Választható elfoglaltságok kézműves foglalkozások, kerti medencében fürdőzési lehetőség,
lovaskocsikázás, kutyás bemutatók, szabadtéri játszótér, állatsimogató.
A lovastábor kifejezetten azoknak a gyerekeknek lett kitalálva, akik szeretnének egy hetet szinte
éjjel – nappal a lovardában tölteni.
Amennyiben a lovaglás nem érdekel, csak egy vidám csapattal szeretnél élményekben gazdag
nyarat eltölteni a friss levegőn, akkor szeretettel várnak a Nimród Lovastanyán. Táboraik napközis
és bentlakásos jellegűek. Hétfőtől péntekig várják a gyerekeket.
Szervező: Békéscsabai Nimród Lovasegyesület
Helye: Nimród Lovastanya
A foglalkozás jellege: sport, alkotó és kézműves
Célközönség: 4-14 éves gyermekek
Részvételi díj: napközis ellátás: 3.000,- Ft/nap, bentlakással: 6.000,- Ft/nap
Kapcsolattartó: Gajdács Tiborné, tel.: 06-20 292 5761 , e-mail: nimrode@freemail.hu
Egyéb megjegyzés: A lovastanya megközelíthető az elkerülő úton a gyulai és a dobozi körforgalom
között.
IDŐPONT: 2017. június 19-23.
VASÚTMODELLEZŐ TÁBOR
Azokat a gyermekeket várják a Vasútmodellező táborba, akik érdeklődnek a vasúti közlekedés és
vasútmodellezés iránt, szeretnének eljutni olyan vasúti munkaegységekhez, amelyek másként nem
látogathatóak. Nem csak fiúknak!
Szervező: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára
Helye: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
A foglalkozás jellege: vasút-centrikus szabadidős tábor
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 9.500,- Ft
Kapcsolattartó: Bánfi Gerda kulturális szervező, 66/322-240 és vasutas@bcsvmh.hu
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IDŐPONT: 2017. június 19-23., június 26-30.
KÉZINYÁR
Nyár, szünet, kézilabda, strandkézi, jó társaság, mozgás, NB I-es játékosok részvételével.
Felejthetetlen nyári élmény, tanulás, edzés, kikapcsolódás és szórakozás neves edzők részvételével.
Naponta két, változatos tréning Békéscsabán, a Városi Sportcsarnokban! Az edzések mellett a
kézilabdás élet fortélyait ötletes foglalkozásokon és irányított szabadidő programokon sajátíthatják
el a résztvevők. A tábort több alkalommal NB I-es játékosok látogatják majd meg, és
bemutatóikkal, beszámolóikkal segítenek a kézilabda sport megismerésében. Az edzések viszont
komolyak, így csak azok jelentkezését várják, akik hasonló módon tisztelik a sportágat.
Szervező: Veress Zsuzsanna
Helye: Mester Klub
A foglalkozás jellege: sport tábor
Célközönség: általános iskolás gyermekek
Részvételi díj: 19.500,- Ft/Fő/turnus
Kapcsolattartó: Veress Zsuzsanna, tel.: +36-30/9155-891

IDŐPONT: 2017. június 19-től augusztus 31-ig heti turnusokban
REMONDA LOVASTÁBOR
A gyermekek természet közeli környezetben szakképzett emberek között gyermek központú
szellemben tölthetik a nyári szünetet. A napirend abszolút rugalmas, inkább csak irányadó a heti
tevékenységekre. Minden hétnek megvan a saját témája, heti váltásokban tartjuk a kiskukta-, mese,
sport-, kézműves- és környezetbarát táborokat. A hét jelmondata köré fonódnak az egyéb
tevékenységek, melyek a lovaglás, kocsikázás, szabadtéri játékok. Rossz idő esetén a programok a
tanya épületében valósulnak meg.
A tábor fő szempontja az élmény-nyújtás, hogy a gyermekek aktívan töltsék a legtöbb szülő
számára sokszor megoldhatatlanul hosszú nyári szünetet.
Szervező: Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület
Helye: Nagyrét 1760. (A dobozi és békési körforgalom között)
A foglalkozás jellege: sport, kézműves, környezetbarát, kiskukta
Célközönség: 4-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné tel: 06 20/357-8055 , e-mail: remondase@freemail.hu, honlap:
www.remonda.hu
Egyéb megjegyzés: Igénybe vehető kedvezmények: Csabakártya 10%; testvér kedvezmény: 10%;
több hetet nálunk táborozók: 15%.
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IDŐPONT: 2017. június 20-30.
MESEKOSÁR TÁBOR
A gyerekek vándorútra kelnek, együtt megkeresik a legszebb meséket. Mindennap más országba
utaznak, népek meséivel ismerkednek meg. Megtudhatják, milyen próbákat kell kiállnia egy igazi
hősnek, és hogyan találhatnak rejtett kincseket. Megmérettethetik magukat vízhordásban,
rönkhajításban, zsákban futásban. Emlékbe népi játékokat készítenek.
Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont,
Széchenyi liget 810 hrsz.
A foglalkozás jellege: mesetábor
Célközönség: 4-8 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000,- Ft
Kapcsolattartó: Vozár Lilla, Gérusné Hrabovszki Tímea,
tel.: 66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com
Egyéb megjegyzés: A tábor díja tartalmaz napi háromszori
étkezést. Testvérpárok esetén a részvételi díj: 15000 Ft/fő.
IDŐPONT: 2017. június 26-30-ig, július 3-tól 7-ig
NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR
A résztvevők a szövés, fonás, gyékényezés, bőrözés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás,
gyöngyfűzés és különféle papírmunkák, terményképek-, bábok készítésének alapvető technikáit
sajátítják el szakmai vezetők irányításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és
mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti.
Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 7-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Takács Péter, tel.:66/456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com,
https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Egyéb megjegyzés: A részvételi díj az ebéd költségét tartalmazza, így a szülőnek tízórairól és
uzsonnáról igény szerint gondoskodni kell. A foglalkozások naponta 8-tól 16 óráig tartanak,
gyermekfelügyelet reggel 7,30-tól, délután 16,30-ig biztosított.
IDŐPONT: 2017. június 26-30-ig
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.
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Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: fotós/művészeti
Célközönség: 12-18 éves gyermekek
Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Nagy Emese, tel.: 66/456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Egyéb megjegyzés: A részvételi díj az ebéd költségét tartalmazza, így a szülőnek tízórairól és
uzsonnáról igény szerint gondoskodni kell. A foglalkozások naponta 8,30-tól 16 óráig tartanak.

IDŐPONT: 2017. június 26.-2017. július 02.
OSTORKÉSZÍTŐ TÁBOR
A tábor célja, a hortobágyi karikás ostor eredeti módon történő elkészítése, hagyományőrzők,
barantások, csikósok, karikás ostor kedvelők számára.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
A foglalkozás jellege: kézműves
Részvételi díj: 25.000,- Ft/fő
Kapcsolattartó: Szőke Péter, tel.: 0670/ 336-8291, e-mail: info@karikasostor.hu
Egyéb megjegyzés: A tábor egyszeri étkezést biztosít, szállásról mindenki maga gondoskodik.
IDŐPONT: 2017. június 26 – 30., 2017. július 03 – 07., július 10 – 17.
NYÁRI TÁBOR A TORNA CLUBBAN
A Torna Club Békéscsaba a nyári szünet idején tábort szervez az óvodás és alsó tagozatos
gyermekek számára. Magyarország legjobban felszerelt tornacsarnokában, szakképzett edzők
irányítása mellett, játékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek a torna sportág alapjaival.
A tábor célja, hogy a gyerekek a nyári szünetben idején is aktív pihenéssel töltsék a szabadidejüket.
A tábor napi programja:
08.00 óra gyülekező, tízórai
10.00 – 11.30 óra tornafoglalkozás
12.00-13.00 óra ebéd
13.00 – 14.00 óra csendes pihenő
14.00 – 15.30 óra tornafoglalkozás
15.30-16.00 óra uzsonna
16.00-16.30 óra hazamenetel
Szervező: Torna Club Békéscsaba
Helye: Békéscsaba, Kórház u. 6.
A foglalkozás jellege: sport
Célközönség: 6-8 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000,- Ft
Kapcsolattartó: Barlabás Péter tel.: 66/446-228, e-mail: bcsgym1@gmail.com
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IDŐPONT: 2017. június 26-30-ig 9-16 óráig
PANCHINELLO ZENEI- ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR
Zenét nem csak hallgatni vagyunk képesek, hanem művelni is! Játékos zenei foglalkozások
keretében fejleszthető személyiségünk és képességeink is! A Panchinello módszer segítségével
játszva, könnyedén megtanulhatunk hangszeren játszani. A tábor ideje alatt lesz hangszeres
zenetanulás, kirándulás a természetbe, ahol alkothatnak kedvünkre, de lesz idő játékra,szórakozásra!
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: zenei és művészeti foglalkozás
Célközönség: 3-6 és 7-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 3.000,- Ft/fő/nap (étkezéssel együtt)
Kapcsolattartó: Kesjárné Putnoki Kornélia, tel.: 70/363-3746, e-mail: panchinellokfm@gmail.com
IDŐPONT: 2017. június 26-30-ig naponta 08.00-16.00 óráig
ÉLET EGY 19. SZÁZADI ÚRI HÁZBAN
Játékos formában ismerkednek a gyerekek a ház hajdani életével, hétköznapi és ünnepi szokásaival.
Szó esik a háztartásról, öltözködésről, varrásról, régi játékokról, a virág-, a legyező- és
zsebkendőnyelvről. Beöltöznek régi divat szerint, árnyképet, legyezőt, ékszereket, képkeretet,
emlékkönyvet és egyéb kiegészítőket készítenek a játékos foglalkozásokhoz. A lovagolást is
kipróbálják, meglátogatják a város régi épületeit, templomait és új játszótereit.
Ebédüket a CSAKK éttermében fogyasztják el.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház
Helye: Munkácsy Emlékház Békéscsaba, Gyulai út 5.
A foglalkozás jellege: Kézműves, életmód-történeti foglalkozások
Célközönség: 8-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft
Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna tel.: 66/442 080, e-mail: munkacsyhaz@mail.globonet.hu
IDŐPONT: 2017. június 26-30.
OLVASÓTÁBOR GYEREKEKNEK A LENCSÉSI KÖNYVTÁRBAN
Ismerkedés Péter Erika költőnő verseivel, a könyvtárral, találkozás Péter Erika Békéscsabán élő
írónővel. Játék, irodalmi kvíz. Péter Erika verseinek közös olvasása, értelmezése. Sok játék,
illusztrációkészítés. Séta a Körösök Völgye Látogatóközpontba, az aktuális tárlat megtekintése, a
liget őshonos fáinak megismerése. Játék a játszótéren, látogatás a Munkácsy Emlékházba. A
gyermekek naponta egyszeri meleg étkeztetése a közeli étteremben történik.
Szervező: Békés Megyei Könyvtár
Helye: Békés Megyei Könyvtár Lencsési Könyvtár, Békéscsaba, 5600 Pásztor u. 17.
A foglalkozás jellege: olvasótábor
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 2.000,- Ft/fő + az étkezés díja
Kapcsolattartó: Drimba Péterné, Remeczki Ibolya, Lencsési Könyvtár, Békéscsaba, tel.: 66/631675 , e-mail: lencsesi@bmk.hu
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IDŐPONT: 2017. június 26-30.
ÖRÖM-VARÁZS ÖNBIZALOMERŐSÍTŐ NYÁRI TÁBOR
Személyiségfejlesztés, önbizalom, önkifejezés, önelfogadás, önismeret, sikerélmény, szeretet,
pozitív értékek felszínre hozása, akadályok, blokkok feloldása. A képzelet erősítése,
gyermekmeditációk, pozitív megerősítések letöltése, rajzolás, értékes beszélgetések, csapatjátékok,
drámajátékok, meditatív fantáziajátékok. A gyermekek és velük együtt a család sokat profitál
ezekből az alkalmakból. Családias hangulat és légkör van jelen a tréningen.
2016-os tábor résztvevőinek gondolatai és üzenetei:
„ Sok biztatást kaptam, kedvesebb lettem. Szuperül éreztem magam!"
„ Nyugodtabb és bátrabb lettem, megnyugtató volt a meditálás."
„Kipihentebb, boldogabb, nyugodtabb lettem. Nagyon jó ez a tábor,
nevessetek Ti is sokat! "
„ Kikapcsolódtam, új barátokat szereztem. Ti is szerezzetek új
barátokat, érezzétek jól magatokat! 2017-ben is jövök, találkozzunk
egymással! "
Szervező: Gazsó Csilla
A foglalkozás jellege: Önismeret, önbizalom erősítés, közérzetjavítás
Célközönség: 8-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000,- Ft, egyénileg választható meleg ebéddel
Kapcsolattartó: Gazsó Csilla kineziológus, Theta Healing konzulens, tel.: 06-20-929-90-70,
e-mail: lelkedmestere@gmail.com , www.lelkedmestere.com
IDŐPONT: Júliustól hetente
ÉLMÉNYTÁBOR A BÉKÉSCSABAI SZAMÓCA FARMON
A miniművészek, az állatok kedvelői, a természetjárók, a kiskukták, a tánc és a zene szerelmesei,
vagy a mesék iránt érdeklődő csemeték is a számukra legizgalmasabb elfoglaltsággal tölthetik a
vakációt, minden nap kint a szabadban. Játszóterezés, trambulin, ugrálóvár. Igény esetén
csónakázásra is lesz lehetőség (persze szigorúan úszómellény használatával)! Fagyizni is fognak és
mivel a Szamóca Farmon lesz a táborhely, minden nap frissen szedett szamócát és málnát ehetnek a
résztvevők, korlátlan mennyiségben.
Szervező: Filó Andrea
Helye: Békéscsabai Szamóca Farm
A foglalkozás jellege: élménytábor
Célközönség: 3-12 éves gyermekek
Részvételi díj: A heti turnus ára: 18.000,- Ft, napi beugrós jegy: 4000,- Ft
Kapcsolattartó: Filó Andrea, tel.: 06-30-9377084
Egyéb megjegyzés: Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést, gyümölcsfogyasztást-korlátlan
mennyiségben (szamóca, málna). Ha valaki szeretne lovagolni arra is lesz lehetőség, ára
500Ft/alkalom. Jelentkezni a 06-30-9377084-es számon lehet a turnus kezdő napját megelőző
hétszerdájáig. Testvérkedvezmény: 20%.
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IDŐPONT: 2017. július 3-7-ig, július 24-28-ig, július 31- augusztus 4-ig
SAKK TÁBOR
Cél az általános iskolai korosztály számára hasznos nyári szabadidős programot biztosítani, a
sakkjáték népszerűsítésével, a társakkal való játék szeretetére neveléssel. A tábor végén
háziversenyt kívánnak lebonyolítani, és a tábor résztvevőit díjazzzák.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
A foglalkozás jellege: napközis
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 11.000.- Ft
Kapcsolattartó: Emődi Gyula, tel.: 20/928 6276
Egyéb megjegyzés: A tábor öt napja alatt négy délutánra terveznek strandlátogatást, az ötödik
napon pedig a Csaba parkba kívánnak ellátogatni. A gyermekek ebédet és négy napra strandbelépőt
kapnak.

IDŐPONT: 2017. július 03-07. 8-17 óráig
TESZVESZ TÁBOR
A lakókörnyezetünk és a természet számtalan olyan tárgyat és anyagot kínál, amelyet
felhasználhatnak játékkészítésre, tárgyak megalkotására, meglévő dolgaink díszítésére,
átalakítására. A tábor foglalkozásain festve, rajzolva, vágva, ragasztva, ügyeskedve újrahasznosítják
környezetünk „kincseit” ezzel is védve, óvva a természetet. A tábor foglalkozásain keresik és
megvalósítják ezeket a lehetőségeket. Természetesen lesz idő játékra, mozgásra, barátkozásra is a
tábor ideje alatt. A foglalkozásokat Adorjánné Kati vezeti.
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: kézműves foglalkozás
Célközönség: 6-14 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Harangozó Marianna, tel.: 20/590-5015, e-mail: jaminaikozhaz@gmail.com
Egyéb megjegyzés: A foglalkozások naponta 8,00-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj tartalmazza
az anyagköltséget és a napi háromszori étkezést is. Gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután
17.00-ig biztosított.

IDŐPONT: 2017. július 3-7-ig
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 horgászvizsgára
felkészítő tanfolyamok témaköreivel.
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Szervező: Lencsési Közösségi Ház
Helye: Lencsési Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: sport
Célközönség: 10 – 16 éves gyermekek
Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Diószeginé Farkas Viktória, tel: 66/456-177, e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com,
https://www.facebook.com/LencsesiKH/
Egyéb megjegyzés: A részvételi díj az ebéd költségét tartalmazza, így a szülőnek tízórairól és
uzsonnáról igény szerint gondoskodni kell. A foglalkozások naponta 8,30-tól 16 óráig tartanak.
IDŐPONT: 2017. július 3-7.
VARÁZSKEZEK KREATÍV TÁBOR
Varázslatos kezekkel, szemekkel, lélekkel alkotnak, rajzolnak, kézműveskednek a gyermekek
együtt sokféle csodálatos ajándékot, kincset, kincsesládikát. Az együtt töltött időt sok játékkal,
mesével, szabad mozgással színesítik.
Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont, Széchenyi liget 810 hrsz.
A foglalkozás jellege: kézműves tábor
Célközönség: 8-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000,- Ft
Kapcsolattartó: Vozár Lilla, Gérusné Hrabovszki Tímea, tel.: 66/445-885, e-mail:
kvlatogatokozpont@gmail.com
Egyéb megjegyzés: A tábor díja tartalmaz napi háromszori étkezést. Testvérpárok esetén a
részvételi díj: 15000 Ft/fő.
IDŐPONT: 2017. július 3-7.
BOLDOGSÁGTÁBOR KICSIKNEK
Az országos Boldogságprogram tematikájára épülve a gyerekek az öt nap alatt megismerkednek 10
boldogságfokozó technikával. A tábor célja, hogy megerősítse a diákok önbecsülését és elősegítse a
boldogságukat. Egész nap mesék, játékos feladatok, beszélgetések és közös tevékenykedések
(kézműveskedés, éneklés, tánc) várják a résztvevőket. Élményteli gyakorlatokkal segítik a
gyerekeket, hogy fokról fokra bontakoztassák ki a derűt és életszeretetet saját világukban, hogy
boldogságra képes emberré váljanak. Minden nap játékos sportversenyt rendeznek, ligeti sétára,
játszótérre is elmennek. A tábor zárónapján az Árpád-fürdőben strandolnak. (Meleg ebédüket a
Csabagyöngye Kulturális Központban fogyasztják el mindennap, gyümölcsöt naponta kínálnak!
Tízórait, uzsonnát a résztvevők otthonról hoznak maguknak!)
Szervező: Szamosvári Anita (Boldogságklub vezető, általános iskolai tanító, sportoktató)
Helye: Munkácsy Mihály Emlékház
A foglalkozás jellege: vegyes típusú (kézműves, sport, ének, tánc, stb., egyszóval BOLDOGSÁGos foglalkozások)
Célközönség: 6-10 éves, alsó tagozatos gyermekek
Részvételi díj: 13.000,- Ft/fő
Kapcsolattartó: Szamosvári Anita (telefonszám: 06/30-963-2840, e-mail: csingi70@gmail.com)
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Egyéb megjegyzés: Az országos Boldogságprogram megálmodója Bagdi Bella életmódfejlesztő
énekes, tréner, fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Részletes infók: www.boldogsagintezet.hu
IDŐPONT: 2017. július 10 – augusztus 12-ig, heti turnusokban
SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET HORGÁSZTÁBORA
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 "Százlábú" táborozó jellemzi.
Szervező: Százlábú Egyesület
Helye: Békés-Dánfok Üdülőközpont, Körösök, Tisza
A foglalkozás jellege: horgásztábor
Célközönség: 8-18 éves gyermekek
Részvételi díj: 30.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Zanócz Róbert, tel.: +36-70/3340841, e-mail: info@szazlabu.hu
www.szazlabu.hu, www.taborok.info, https://www.facebook.com/szazlabugyerektaborok/

IDŐPONT: 2017. július 10 – augusztus 12-ig, heti turnusokban
SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET VÍZPARTI ÉLMÉNYTÁBORA
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 "Százlábú" táborozó jellemzi.
Szervező: Százlábú Egyesület
Helye: Békés-Dánfok Üdülőközpont, Körösök,
Tisza
A foglalkozás jellege: élménytábor
Célközönség: 8-18 éves gyermekek
Részvételi díj: 30.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Zanócz Róbert tel.: +3670/3340841, e-mail: info@szazlabu.hu
www.szazlabu.hu, www.taborok.info,
https://www.facebook.com/szazlabugyerektaborok/

IDŐPONT: 2017. július 10 – augusztus 12-ig, heti turnusokban
SZÁZLÁBÚ EGYESÜLET KENUS VÍZI VÁNDORTÁBORA
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 "Százlábú" táborozó jellemzi.
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Szervező: Százlábú Egyesület
Helye: Békés-Dánfok Üdülőközpont, Körösök, Tisza
A foglalkozás jellege: vízi vándortábor
Célközönség: 8-18 éves gyermekek
Részvételi díj: 35.000,- Ft/fő/hét
Kapcsolattartó: Zanócz Róbert tel.: +36-70/3340841, e-mail: info@szazlabu.hu
www.szazlabu.hu, www.taborok.info, https://www.facebook.com/szazlabugyerektaborok/
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IDŐPONT: 2017. július 17-22.
XVI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
A táborban résztvevő felnőttek gyermekei, unokái és hozzátartozói az együtt töltött egy hét alatt a
természetes anyagokból különböző kézműves technikákkal játékokat és használati tárgyakat –
többek között hangszereket, nemezes labdákat, hímzéssel könyvjelzőket készítenek, de sütnek és
díszítenek mézeskalácsot is.
A gyermek csoport a dél-alföldi gyermekjátékokkal, népszokásokkal, népdalokkal ismerkedik meg,
valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.

Szervező: Békés Megyei Népművészeti
Egyesület
Helye: Szent Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
A foglalkozás jellege: népi kézműves
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 12.000,- Ft + az igénybevett
étkezés, szállás
Kapcsolattartó: Pál Miklósné, tel.: 30/2997789 e-mail: info@bmne.hu

IDŐPONT: 2017. július 17-22.
V. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek egy-egy népi kézműves mesterség alapjaival.
Tervezett szakmák: bútorfestés, nemezelés fazekasság, mézeskalácsosság, csuhéfonás,
ékszerkészítés, tojásírás, szövés, A programba szerepelni fog népi ételek főzése is. A különböző
szakmákból használati- és ajándéktárgyakat készítenek, pl. csuhékosár, a bútorfestés technikáival
medálok, fülbevalók, gyöngyszövési technikával ékszerek, nemezeléssel hajpánt, pénztárca, stb.
Amennyiben a fentieken kívül egyéb mesterséggel is szeretnének megismerkedni, a tábor elején
kapott mesterlevéllel bekapcsolódhatnak a felnőtt műhelyekbe is.
Az ifjúsági csoport tagjai kalocsai táncokkal, dalokkal, népi játékokkal ismerkedik meg, valamint
részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.
Bíznak abban, hogy az ifjúsági csoport résztvevői szívesen beállnak frissítő táncra, de ha valaki
csak a kézművességgel akar foglalkozni és nem szeretne részt venni a táncokban, őket is szeretettel
várják.

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Helye: Szent Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A foglalkozás jellege: népi kézműves
Célközönség: 11-16 éves gyermekek
Részvételi díj: 12.000,- Ft + az igénybevett étkezés, szállás
Kapcsolattartó: Pál Miklósné, tel.: 30/299-7789, e-mail: info@bmne.hu
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IDŐPONT: 2017. július 17-21.
ARANY REGE OLVASÓTÁBOR GYEREKEKNEK A JAMINAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN
Az Arany János emlékév jegyében a Rege a csodaszarvasról című verset dolgozzák fel a résztvevő
gyerekek. Ismerkedés egymással, a művel, illusztrációk készítése. Játékos feladatok megoldása, a
legkedvesebb szereplő kiválasztása és megalkotása papírból. Kézműveskedés, zenei aláfestés,
filmvetítés, íjász bemutató. A gyermekek naponta egyszeri meleg étkeztetése a közeli étteremben
történik.
Szervező: Békés Megyei Könyvtár
Helye: Békés Megyei Könyvtár Jaminai Fiókkönyvtár
A foglalkozás jellege: olvasótábor
Célközönség: 8- 13 éves gyermekek
Részvételi díj: 2.000,- Ft/fő + az étkezés díja
Kapcsolattartó: Székely Andrea, Jaminai Fiókkönyvtár, tel.: 66/647-739, e-mail:batsanyi@bmk.hu
IDŐPONT: 2017. július 17-21.
NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ MESETÁBOR GYEREKEKNEK A JAMINAI
FIÓKKÖNYVTÁRBAN
A résztvevők Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő című meséjét ismerhetik meg. Közben
játékos feladatokat oldanak meg. A legkedvesebb mesehősről papírillusztrációkat készítenek. Lesz
filmvetítés, kézműves foglalkozás, íjász bemutató. A gyermekek naponta egyszeri meleg
étkeztetése a közeli étteremben történik.
Szervező: Békés Megyei Könyvtár
Helye: Békés Megyei Könyvtár Jaminai Fiókkönyvtár Békéscsaba, 5600 Batsányi u. 7.
A foglalkozás jellege: mesetábor
Célközönség: 6- 10 éves gyermekek
Részvételi díj: 2.000,- Ft/fő + az étkezés díja
Kapcsolattartó: Székely Andrea, Jaminai Fiókkönyvtár, tel.: 66/647-739, e-mail:batsanyi@bmk.hu

IDŐPONT: 2017. július 17-21.
OVIS ANGOL TÁBOR
Ki ne szeretné Goofy-t, Pluto-t, Mickey és Minnie egeret? Ugye, te is hallottál már róluk? Ők csak
egyek a sok-sok rajzfilm figura közül, akikkel megismerkedhetneka gyerekek a játékos, zenés angol
foglalkozásaink során, ugyanis az angol tábor fő témája idén a híres angol és amerikai rajzfilm
figurák lesznek, de minden nap új témakörrel találkozhatnak majd! Az 1. órán ismerkednek az új
anyaggal, a 2. órában kézműveskednek, közben beszélnek és mutogatnak, a 3. órában pedig
játszanak a nagyteremben az ejtőernyővel. A program külsősök számára is elérhető, illetve egy
napra is lehet jönni!
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: angol nyelvi tábor
Célközönség: 4-5 és 6-7 éves óvodás gyermekek
Részvételi díj: 1.500,- Ft/3 óra
Kapcsolattartó: White Anikó, tel.: 30/503-6150, e-mail: jaminaikozhaz@gmail.com
IDŐPONT: 2017. július 24-28. 8-16 óráig
ENGLISH CLUB ANGOL TÁBOR
Nyelveket nem csak az iskolapadban lehet ám tanulni! A mindennapi rutinon, a jövés-menésen,
sürgés-forgáson keresztül, játszva könnyebben tanulhattok!
A tábor során délelőttönként játékos angol órákat tartanak különböző témakörökben, délután pedig
kerékpáros kirándulásokat szerveznek Jamina városrészben.
A tábor díja tartalmazza a napi háromszori étkezést.
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: angol nyelvi tábor
Célközönség: 8-11 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/hét, két főtől kedvezmény
Kapcsolattartó: White Anikó, tel.: 30/503-6150, e-mail: jaminaikozhaz@gmail.com
IDŐPONT: 2017. július 24-31.
SZÍNISTÚDIÓS TÁBOR
Ez a Te táborod, ha érdekel a színjátszás és szeretsz szerepelni. Színészmesterség, ének és táncórák
alatt sajátíthatod el mindazt, amit egy Csabai Színistúdiósnak tudnia kell. Ez után pedig alkalmad
nyílik arra, hogy tagja légy egy remek közösségnek egész évben. A táboron való részvétel előzetes
meghallgatáshoz kötött. A táborban napi 4x-i étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora).
A tábor mellett szabad strand működik.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ Helye: Szeghalom Várhely Ifjúsági tábor
A foglalkozás jellege: művészeti
Célközönség: 13-18 éves gyermekek
Részvételi díj: Előre láthatóan 30.000,- Ft.
Kapcsolattartó: Fazekas Lili, tel.: 06-20-438-0196, e-mail: fazekas.lili@csabagyongye.com
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Egyéb megjegyzés: A felvételi időpontja: 2017.05.18. csütörtök, 16 óra. A felvételi helyszíne:
Csabagyöngye Kulturális Központ, Ram-Room terem. A felvételire hozz magaddal 2 verset vagy 1
prózát és 2 dalt, amit kívülről tudsz.
IDŐPONT: 2017. július 24-28.
ZÖLDÜLJ! FORDULJ! TERMÉSZET TÁBOR
A gyermekek kirándulnak, játékos formában ismerkednek a természet titkaival, mikroszkóp alá
helyezik az erdő élővilágát. Készítenek gilisztafarmot, növényhatározó naplót, saját növényt
ültetnek. Terepi akadályversenyen vesznek részt és még sok izgalmas felfedezést tesznek a
természetben.
Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont, Széchenyi liget 810 hrsz.
A foglalkozás jellege: „zöld” szemléletformáló tábor
Célközönség: 6-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 17.000,- Ft
Kapcsolattartó: Vozár Lilla, Gérusné Hrabovszki Tímea, tel.: 66/445-885, e-mail:
kvlatogatokozpont@gmail.com
Egyéb megjegyzés: A tábor díja tartalmaz napi háromszori étkezést. Testvérpárok esetén a
részvételi díj: 15000 Ft/fő.

IDŐPONT: 2017. július 24-28.
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY UDVARA – TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
A Meseházban idén is várják nyári táboraikkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám, tartalmas és
élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával készülnek a nyárra.
A Meseház városunkban az egyetlen közművelődési funkcióval működő, a csabai népi építészet
hagyományait őrző helyszíne a gyermek közművelődésnek. A tábor hetében a hagyományos népi
kézművesség fogásaival ismerkedünk. Lesz korongozás, agyagozás, nemeztárgyakat készítünk
(tulipán, baba, labda, telefon tok.) Gyékény, szalma, csuhéj tárgyakat készítünk (csillag, baba,
ajtódíszek). Valamint királyi kellékeket, koronát, csörgőket, zörgőket, dobokat készítünk.

Szervező: Meseház
Helye: Meseház
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft, több hetes részvételnél, vagy testvérek számára kedvezményt adunk.
Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, tel.: 66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb megjegyzés: Részvételi díj tartalmazza az anyagköltséget és az étkezést is.
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IDŐPONT: 2017. augusztus 1-5.
NÉPTÁNC ÉS NÉPI JÁTÉK TÁBOR
Táncolni és kézműveskedni szerető gyermekeket várnak a táborba.
Szervező: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára
Helye: VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
A foglalkozás jellege: néptánc és népi játék témájú szabadidős tábor
Célközönség: 8-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 10.000,- Ft
Kapcsolattartó: Farkas Tamás táborvezető, tel.: 30/6073046
IDŐPONT: 2017. augusztus 7-11.
BOLDOGSÁGTÁBOR KICSIT NAGYOBBAKNAK
Az országos Boldogságprogram tematikájára épülve a gyerekek az öt nap alatt megismerkednek 10
boldogságfokozó technikával. A tábor célja, hogy megerősítse a diákok önbecsülését és elősegítse a
boldogságukat. Egész nap mesék, játékos feladatok, beszélgetések és közös tevékenykedések
(kézműveskedés, éneklés, tánc) várják a résztvevőket. Élményteli gyakorlatokkal segítik a
gyerekeket, hogy fokról fokra bontakoztassák ki a derűt és életszeretetet saját világukban, hogy
boldogságra képes emberré váljanak. Minden nap játékos sportversenyt rendeznek, ligeti sétára,
játszótérre is elmennek. A tábor zárónapján az Árpád-fürdőben strandolnak. (Meleg ebédüket a
Csabagyöngye Kulturális Központban fogyasztják el mindennap, gyümölcsöt naponta kínálnak!
Tízórait, uzsonnát a résztvevők otthonról hoznak maguknak!)
Szervező: Szamosvári Anita (Boldogságklub vezető, általános iskolai tanító, sportoktató)
Helye: Munkácsy Mihály Emlékház
A foglalkozás jellege: vegyes típusú (kézműves, sport, ének, tánc, stb., egyszóval BOLDOGSÁGos foglalkozások)
Célközönség: 10-14 éves, felső tagozatos gyermekek
Részvételi díj: 13.000,- Ft/fő
Kapcsolattartó: Szamosvári Anita tel.: 06/30-963-2840, e-mail: csingi70@gmail.com
Egyéb megjegyzés: Az országos Boldogságprogram megálmodója Bagdi Bella életmódfejlesztő
énekes, tréner, fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.
Részletes infók: www.boldogsagintezet.hu
IDŐPONT: 2017. augusztus 7-11.
KÉZMŰVES TÁBOR A MESEHÁZBAN
A Meseházban idén is várják nyári táboraikkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám, tartalmas és
élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával készülnek a nyárra.
A Meseház városunkban az egyetlen közművelődési funkcióval működő, a csabai népi építészet
hagyományait őrző helyszíne a gyermek közművelődésnek. A kézművesség rejtelmeibe nyernek
bepillantást a hét táborozói, az egyéni kreativitásnak teret adva, különböző technikák használata
adja az izgalmát a hétnek.
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Szervező: Meseház
Helye: Meseház, Békéscsaba
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft, több hetes részvételnél, vagy testvérek számára kedvezményt adunk.
Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, tel.: 66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb megjegyzés: A részvételi díj tartalmazza az anyagköltséget és az étkezést.
IDŐPONT: 2017. augusztus 14-18. 9-15 óráig
KISMŰVÉSZ KREATÍV FŐZŐTÁBOR
A Kisművész Kreatív Főzőtáborban élmény a főzés! A tábor ideje alatt olyan egyszerű, de mégis
nagyszerű ételeket készítenek elő és alkotnak meg közösen, amelyeket a gyerekek ismernek és
szeretnek, lehetőségük lesz zöldséget hámozni, tésztát gyúrni, tésztát keverni-kavarni, kreatív
módon alkotni, mindezt játékos formában.
Szervező: Jaminai Közösségi Ház
Helye: Jaminai Közösségi Ház
A foglalkozás jellege: gasztronómiai foglalkozás
Célközönség: 7-10 éves gyermekek
Részvételi díj: 3.000,- Ft/fő/nap (étkezéssel együtt)
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina, tel.: 20/615-67-67, e-mail: jaminaikozhaz@gmail.com
Egyéb megjegyzés: A foglalkozások naponta 8,00-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj tartalmazza
az anyagköltséget és a napi háromszori étkezést is. Gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután
17.00-ig biztosított.
IDŐPONT: 2017. augusztus 21-25.
CSABAI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR A MESEHÁZBAN
A Meseházban idén is várják nyári táboraikkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám, tartalmas és
élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával készülnek a nyárra.
A Meseház városunkban az egyetlen közművelődési funkcióval működő, a csabai népi építészet
hagyományait őrző helyszíne a gyermek közművelődésnek. A tábor hetében a hagyományos népi
kézművesség fogásaival ismerkedünk. Lesz korongozás, agyagozás, nemeztárgyakat készítünk
(tulipán, baba, labda, telefon tok.) Gyékény, szalma, csuhéj tárgyakat készítünk (csillag, baba,
ajtódíszek).
Szervező: Meseház
Helye: Meseház
A foglalkozás jellege: kézműves
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft, több hetes részvételnél, vagy testvérek számára kedvezményt adunk.
Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, tel.: 66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu
Egyéb megjegyzés: A részvételi díj tartalmazza az anyagköltséget és az étkezést is.
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IDŐPONT: 2017. augusztus 21-25. naponta 08.00-16.00 óráig
„KISFESTŐ” TÁBOR
Képzőművészeti technikákat megismertető foglalkozások Baji Miklós Zoltánnal. A festésen kívül
pasztell, akvarell, montázs technikával is dolgoznak és az agyagozást is kipróbálhatják a
résztvevők. Városismereti séták és szabad játék is színesíti a programot. Az ebéd a Csabagyöngye
éttermében lesz.
Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház
Helye: Munkácsy Emlékház
A foglalkozás jellege: művészeti
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft
Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna, tel.: 66/442 080, e-mail: munkacsyhaz@internet-x.hu
IDŐPONT: 2017. augusztus 21-25.
TÁRSASTÁNC ÉS MŰVÉSZETI TÁBOR GYERMEKEKNEK
A tábor ideje alatt a Nyíri Lajos TáncSport Egyesület trénere foglalkozik a gyermekekkel a nap
nagy részében. A tábor során játékos mozgásos feladatok (akadálypálya, versenyek), valamint
alapfokú társastáncoktatás várja a jelentkezőket. A nap másik felében kézműves és művészeti
foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek (pl.:festés, gyöngyfűzés…), melyet művészeti tanár
vezet. A tábor végén egy kis táncos előadást tekinthetnek meg a szülök, ahol a gyermekek
bemutatják a tábor során tanult tánclépéseket.
Szervező: A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület.
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ (Táncterem és Ram-room)
A foglalkozás jellege: sport és művészeti
Célközönség: 6-12 éves gyermekek
Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő/ hét (5 nap) + ebéd: 2750,- Ft/ fő / hét (5 nap)
Kapcsolattartó: Csikós Nóra tel.: 0620-260-82-94, e-mail: csikos.nora.csabagyongye@gmail.com

A szervezők a programváltoztatás jogát és lehetőségét fenntartják!
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