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NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ GYERMEKEKNEK  

2016. 

 

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 29 lehetőség és 57 turnus közül lehet válogatni. 

Reméljük, mindenki talál egy olyan tábort, ahol élményekben gazdag napokat tölthet a nyár 

során. A programok időrendben találhatóak. 

 

IDŐPONT: 2016. június 13-augusztus 31. között heti turnusokban 

REMONDA NYÁRI TÁBOROK 

A tábor minden hétköznap 7.00 órától 18.00 óráig tart, az alábbiakban a turnusok beosztása olvasható. 

 

 2016.06.13. - 06.17.  Ügyeskezek alkotó és lovastábor 

 2016.06.20. - 06.24.  Kiskukta és lovastábor 

 2016.06.27. - 07.01.  Környezetbarát és lovastábor 

 2016.07.04. - 07.08.  Kiskukta és lovastábor 

 2016.07.11. - 07.15.  Mese és lovastábor 

 2016.07.18. - 07.22.  Ügyeskezek alkotó és lovastábor 

 2016.07.25. - 07.29.  Kiskukta és lovastábor 

 2016.08.01. - 08.05.  Környezetbarát és lovastábor  

 2016.08.08. - 08.12.  Kiskukta és lovastábor 

 2016.08.15. - 08.19.  Ügyeskezek alkotó és lovastábor 

 2016.08.22. - 08.26.  Sport, ügyességi és lovastábor 

 2016.08.29. - 08.31.  Napközis lovastábor 

Szervező: Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület 

Helye: Remonda Tanya Nagyrét 1760. 

A foglalkozás jellege: lovas, kézműves, kiskukta 

Célközönség: 4-14 éves gyerekek 

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő/hét, napi háromszori étkezéssel 

Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné, tel.: 06-20/357-8055, e-mail: remondase@freemail.hu   

Egyéb megjegyzés: Az alábbi kedvezmények vehetők igénybe: Csabakártya 10%, testvérkedvezmény 

15%, több hetet nálunk töltők 15%. A kedvezmények össze nem vonhatók. 

mailto:remondase@freemail.hu
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IDŐPONT: 2016. június 20-június 24. 

"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. Beöltözünk régi divat szerint, árnyképet, rongybabát, lovacskát, legyezőt, 

ékszereket, képkeretet, kincsesládát készítünk és a lovagolást is kipróbáljuk a sok-sok játszás mellett. 

Meglátogatjuk a város régi épületeit, templomait és új játszótereit.  

Ebédünket az elegáns Fiume Hotel éttermében fogyasztjuk el.  

A foglalkozások minden nap 8.00-16.00 óráig tartanak. 

 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ, Munkácsy Emlékház 

Helye: Munkácsy Emlékház Békéscsaba, Gyulai út 5. 

A foglalkozás jellege: kézműves,  

életmód-történeti foglalkozások 

Célközönség: 8-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő 

Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna,  

tel.: 06-66/442-080,  

e-mail: munkacsyhaz@mail.globonet.hu  

 

 

 

IDŐPONT: 2016. június 20-június 24. 14.00-18.00 délutáni foglalkozások 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

Olvasótábor gyerekeknek a Mezőmegyeri Fiókkönyvtárban naponta 14.00-18.00 között.  

Ismerkedés a fiókkönyvtárral, papírszínházi történetek, lapbook olvasmányok, nemezelés, 

bőrművesség, népzene, néptánc. 

 

Szervező: Békés Megyei Könyvtár  

Helye: Mezőmegyeri Fiókkönyvtár, 5600 Békéscsaba, Kossuth u.1. 

A foglalkozás jellege: olvasótábor 

Célközönség: 10-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 8000,- Ft/fő/hét, ellátás nélkül 

Kapcsolattartó: Bereczki Beatrix, tel.: 06-66/641-311, e-mail:  mezomegyer@bmk.hu  

mailto:munkacsyhaz@mail.globonet.hu
mailto:mezomegyer@bmk.hu
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IDŐPONT: 2016. június 20-június 24. 

TE IS LEHETSZ MESEHŐS! 

Olvasótábor gyerekeknek a Lencsési Könyvtárban. 

Ismerkedés a fiókkönyvtárral, meseszövés, diafilmek, lapbook olvasmányok, kézműves foglalkozás. 

 

Szervező: Békés Megyei Könyvtár  

Helye: Lencsési Könyvtár, 5600 Békéscsaba, 

Pásztor u. 17. 

A foglalkozás jellege: Olvasótábor 

Célközönség: 10-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 10 000,- Ft/fő/hét, 5 nap, ebéddel 

Kapcsolattartó: Drimba Péterné,  

tel.: 06-66/631-675 , e-mail: lencsesi@bmk.hu  

 

IDŐPONT: 2016. június 20-június 24. 

HORGÁSZTÁBOR 

„A horogkötéstől a halfogásig” - a résztvevők megismerhetik a Körösökben előforduló halfajokat, 

valamint a horgászatukhoz szükséges eszközök összeállítását és használatát sajátíthatják el a közös 

horgászatok alkalmával az Élővíz-csatornán. A tábor elméleti anyaga megegyezik horgászvizsgára 

felkészítő tanfolyamok témaköreivel. 

 

Szervező: Lencsési Közösségi Ház 

Helye: Lencsési Közösségi Ház, Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 

A foglalkozás jellege: sport 

Célközönség: 10-16 éves gyerekek  

Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő/hét 

Kapcsolattartó: Diószeginé Farkas Viktória, tel.: 06-66/456-177, 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 16.00 óráig tartanak. 

 

mailto:lencsesi@bmk.hu
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
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IDŐPONT: 2016. június 20-június 25. 

INFORMATIKA TÁBOR NEM CSAK KOCKÁKNAK - 5 NAP KÖNYVTÁRINFORMATIKA 

Szakértői segítség, ezermester informatikusok, jó hangulat. A program az alábbiakban olvasható: 

 képszerkesztés 

 csabai fotóséta 

 könyvtári akciófilm sportkamerákkal 

 videovágás 

 3D nyomtatás 

 süssünk ekönyvet – táblagépben kedvenc könyveink 

 a számítógépek aranykorából 

 szabad tartalmak – film és zene 

 

Szervező: Békés Megyei Könyvtár  

Helye: Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba,  

Kiss Ernő utca 3. 

A foglalkozás jellege: informatika 

Célközönség: 7-8. osztályos diákok 

Részvételi díj: napi 2000 Ft/fő 

Kapcsolattartó: Korpa Valéria,  

tel.: 06-66/530-200, e-mail:  titkarsag@bmk.hu  

 

IDŐPONT: 2016. június 20-június 24., június 27-július 1. 

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, Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célközönség: 7-14 éves gyerekek 

Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő/hét 

 

Kapcsolattartó: Takács Péter, tel.: 06-66/456-177, 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-tól 16 óráig tartanak, 

gyermekfelügyelet reggel 7.30-tól, délután 16.30-ig biztosított. 

mailto:titkarsag@bmk.hu
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
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IDŐPONT: 2016. június 20-június 24., 2016. június 27-július 1. 

KÉZILABDA TÁBOR  

Szervező: Békéscsabai Előre NKSE 

Helye: Békéscsaba. Gyulai út 1389. hrsz. Városi sportcsarnok 

A foglalkozás jellege: sport, kézilabda 

Célközönség: általános iskolás leányok  

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő 

Kapcsolattartó: Dömény-Veress Zsuzsanna, tel.: 06-70/615-7979, e-mail: vezsu76@gmail.com  

 

IDŐPONT: 2016. június 20-július 29-ig minden hétköznap 

SZIVÁRVÁNY TÁBOR 

Miért Szivárvány Tábor? Mert a tábori témák nem hetente változnak, hanem mindennap új téma köré 

csoportosulnak a játékok, programok, kreatív foglalkozások, így színes, élményekkel teli, vidám 

programokkal tehetik felejthetetlenné gyermeküknek a nyári szünidőt, azok akik a Szivárvány Tábort 

választják. Az önfeledt szórakozást a kreatív, játékos foglalkozások egészítik ki.  

A Tábor 6 turnusban kerül megrendezésre Békéscsaba külterületén (igény esetén a gyerekeket egy 

meghatározott helyen felvesszük és a nap végén ugyanoda visszaszállítjuk, egyszerre max. 6 

gyermeket, az útiköltséget a tábor részvételi díja tartalmazza), egy árnyékos, minden igényt kielégítő 

tanyán, csodálatos környezetben, ahol mindennapos vendégek az őzikék, a nyuszik és a fácánok. 

Viszonyításként: VÍZMŰ Dobozi út 5. szám 7,7 km távolságra. A Táborban szabadtéri, fedett és zárt 

helyeken zajlanak a foglalkozások, játékok. Rossz idő esetén is biztosított a gyermekek zavartalan 

programja.  

Szabadidős játékok: ping pong, csocsó, lengőteke, bunker, focipálya, hinta, mászóka, csúszda, 

homokozó, babaház, társasjátékok stb.  

Szervező: Kocsikné Juhász Ágnes  

Helye: Békéscsaba Külterület Tanya 2029. 

A foglalkozás jellege: kreatív foglalkozások 

Célközönség: 4-12 éves gyerekek  

Részvételi díj: 18 000,- Ft/fő/hét (testvéreknek 16 000 Ft/fő/hét), amely tartalmazza a napi háromszori 

étkezést, a felügyeletet 7:30 és 16:30 között (igény esetén tovább), a programokat, foglalkozásokat, 

kézműves alapanyagokat, tábori pólót 

Kapcsolattartó: Kocsikné Juhász Ágnes, tel.: 06-30/317-2455, e-mail: taborszivarvany@gmail.com  

 

mailto:vezsu76@gmail.com
mailto:taborszivarvany@gmail.com
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IDŐPONT: 2016. június 20-augusztus 31. 

LOVASTÁBOR 

 A Békéscsabai Nimród Lovasegyesület a nyári szünet ideje alatt egyhetes turnusokban 4-14 éves korú 

gyermekeknek lovastábort szervez, amelynek 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 

 íjászat 

 kutyás bemutatók 

 szabadtéri játszótér 

 állatsimogató 

 

A lovastábor kifejezetten azoknak a gyerekeknek lett kitalálva, akik szeretnének egy hetet szinte éjjel-

nappal a lovardában tölteni.  

Amennyiben a lovaglás nem érdekel, csak egy vidám csapattal szeretnél élményekben gazdag nyarat 

eltölteni a friss levegőn, akkor szeretettel várunk a Nimród Lovastanyán. 

Táboraink napközis és bentlakásos jellegűek. Hétfőtől péntekig várjuk a gyerekeket. 

 

Szervező: Békéscsabai Nimród Lovasegyesület 

Helye: Nimród Lovastanya, 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1458. 

A foglalkozás jellege: sport, alkotó és kézműves 

Célközönség: 4-14 éves gyerekek  

Részvételi díj: napközis ellátás 3000,- Ft/nap, bentlakással 6000,- Ft/nap 

 

Kapcsolattartó: Gajdács Tiborné, tel.: 06-20 292 5761, e-mail: nimrode@freemail.hu  

Egyéb megjegyzés: Megközelíthető az elkerülő úton a gyulai és a dobozi körforgalom között, vagy a 

Trófea utca folytatásával átjönni az elkerülő úton. 

 

mailto:nimrode@freemail.hu
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IDŐPONT: 2016. június 27-július 1. 

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: Lencsési Közösségi Ház 

Helye: Lencsési Közösségi Ház, Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 

A foglalkozás jellege: fotós, művészeti 

Célközönség: 12-18 éves gyerekek (általános iskolák 6. osztályától középiskolák 12. osztályáig) 

Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő/hét 

 

Kapcsolattartó: Nagy Emese, tel.: 06-66/456-177, 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 16.00 óráig tartanak. 

IDŐPONT: 2016. június 27-július 1. 

VARÁZSLÓTANONC TÁBOR  

Egy fergeteges kalandtábor a rejtélyek birodalmában. Játszunk, alkotunk és megismerünk egy 

csodálatos világot. Varázsló tanoncként sok izgalmas titkot kell megfejtenünk, ráadásul kincskeresés 

közben próbára tehetjük bátorságunkat, ügyességünket, eszünket és jó szívünket. Itt mindenki 

megtalálhatja azt, amiben a legügyesebb. 

 

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) 

A foglalkozás jellege: kreatív foglalkozások 

Célközönség: 7-12 éves gyerekek  

Részvételi díj: 17.000,- Ft/fő/turnus, napi háromszori étkezéssel 

 

Kapcsolattartó: tel.: 06-66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com  

Egyéb megjegyzés: A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a 66/445-885 telefonszámon, 

a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye 

Látogatóközpontban. 

 

mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
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IDŐPONT: 2016. július 4-július 8. 

MESEFONAL  

Olvasótábor gyerekeknek a Jaminai Fiókkönyvtárban. 

Ismerkedés a fiókkönyvtárral, kedvenc mesék szabad előadása, felolvasása, papírszínház, kézműves 

foglalkozás. lapbook olvasmányok. 

 

Szervező: Békés Megyei Könyvtár  

Helye: Jaminai Fiókkönyvtár, 5600 Békéscsaba,  

Batsányi út 7. 

A foglalkozás jellege: olvasótábor 

Célközönség: 10-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 10 000,- Ft/fő/hét, ebéddel 

Kapcsolattartó: Hrabovszkiné Mák Anita,  

tel.: 06-66/647-739, e-mail: batsanyi@bmk.hu  

 

IDŐPONT: 2016. július 4-július 8. 

KISKERTÉSZ TÁBOR  

A táborlakók megismerkednek a biológiai szemléletű kertészkedés alapjaival, a kert hasznos 

élőlényeivel és a gyógynövényekkel. A hét során kirándulunk, felfedezünk és kutatunk.  

Varangy, sündisznó és fátyolka: megtudhatod, hogy mi a kertben a dolga. Jó hangulat, kertlátogatás, 

kerékpározás…. ez vár rád, ha a táborlakók közé állsz. 

 

Szervező: Jaminai Közösségi Ház 

Helye: Jaminai Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.) 

A foglalkozás jellege: környezetvédelmi 

Célközönség: 7-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 10.000,- Ft/ fő  

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, tel.: 06-66/445 655, e-mail:  info@jamninaikozossegihaz.hu  

Egyéb megjegyzés: Napközis jellegű tábor (8-17 óra között), 7 éves kortól. Kerékpár szükséges!  

Jelentkezési lap kérhető személyesen a Jaminai Közösségi Házban, az elérhetőségeken vagy a 

honlapon kitölthető: www.jaminaikozossegihaz.hu. Jelentkezési határidő: 2016. június 17.  

 

mailto:batsanyi@bmk.hu
mailto:info@jamninaikozossegihaz.hu
http://www.jaminaikozossegihaz.hu/
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IDŐPONT: 2016. július 4-július 8. 

MAZSOLA MESETÁBOR ÓVODÁSOKNAK  

A tábor a jól ismert mese köré szerveződik, végigkísérve Manócskát és Mazsolát kalandjaik során. 

Készítünk óriás társasjátékot, mesesátort, ujjbábokat. Izgalmas labirintuson kell átkelned, hogy eljuss 

a mesék birodalmába. Az együtt eltöltött időt közös kalandok, kézműveskedés és sok - sok játszás 

színesíti. 

 

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) 

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célközönség: 3-7 éves gyerekek  

Részvételi díj: 17.000,- Ft/fő/turnus, napi háromszori étkezéssel 

Kapcsolattartó: tel.: 06-66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com  

Egyéb megjegyzés: A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a 66/445-885 telefonszámon, 

a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye 

Látogatóközpontban. 

IDŐPONT: 2016. július 11-július 15. 

EGÉSZSÉG ÉS KREATIVITÁS TÁBOR 

Ha egészségesebben szeretnél élni, egészséges ételeket készíteni, otthonodat saját kezűleg díszíteni, a 

testmozgás örömeinek hódolni, itt a helyed! A táborlakókat bevezetjük a háztartási teendők és a 

kreatív kézműves tevékenységek rejtelmeibe.  

 

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) 

A foglalkozás jellege: kézműves, kreatív 

Célközönség: 7-11 éves gyerekek  

Részvételi díj: 17.000,- Ft/fő/turnus, napi háromszori étkezéssel 

Kapcsolattartó: tel.: 06-66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com  

Egyéb megjegyzés: A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a 66/445-885 telefonszámon, 

a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye 

Látogatóközpontban. 

 

mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
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IDŐPONT: 2016. július 11-július 15. 

TESZ-VESZ TÁBOR  

A tábor mottója: Gondold újra, tervezd át, készítsd el! 

A lakókörnyezetünk és a természet számtalan olyan tárgyat és anyagot kínál, amit felhasználhatunk 

játékkészítésre, tárgyak alkotásra, meglévő dolgaink díszítésére, átalakítására. A tábor foglalkozásain 

keressük és megvalósítjuk ezeket a lehetőségeket. Festve, rajzolva, vágva, ragasztva, ügyeskedve 

újrahasznosítjuk környezetünk „kincseit” ezzel is védve, óvva természetet. Természetesen lesz idő 

játékra, mozgásra, barátkozásra! 

Szervező: Jaminai Közösségi Ház 

Helye: Jaminai Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.) 

A foglalkozás jellege: kézműves, képzőművészeti 

Célközönség: 7-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 10.000,- Ft/ fő  

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, tel.: 06-66/445 655, e-mail:  info@jamninaikozossegihaz.hu  

Egyéb megjegyzés: Napközis jellegű tábor (8-17 óra között), 7 éves kortól. Jelentkezési lap kérhető 

személyesen a Jaminai Közösségi Házban, az elérhetőségeken vagy a honlapon kitölthető: 

www.jaminaikozossegihaz.hu. Jelentkezési határidő: 2016. június 17.  

IDŐPONT: 2016. július 18-július 22. 

„CSILLAGKERESŐ” TÁBOR 

Jókedv, önfeledtség, játék és meglepetések… ezek várnak rád a tehetség táborban, ahol közösen 

fedezzük fel magunkban a „csillagainkat”. 

Lehetsz király, vagy szolga, bármilyen jelmezbe beöltözhetsz, mindent eljátszhatsz a színpadon, amit 

csak szeretnél! Lesz még kézműves foglalkozás, tánc, kirándulás. 

 

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) 

A foglalkozás jellege: kézműves, kreatív 

Célközönség: 6-10 éves gyerekek  

Részvételi díj: 17.000,- Ft/fő/turnus, napi háromszori étkezéssel 

Kapcsolattartó: tel.: 06-66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com  

Egyéb megjegyzés: A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a 66/445-885 telefonszámon, 

a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye 

Látogatóközpontban. 

mailto:info@jamninaikozossegihaz.hu
http://www.jaminaikozossegihaz.hu/
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
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IDŐPONT: 2016. július 18-július 23. 

XV. 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 

készítenek.   

A táborban részt vevő gyermekek népi személyiségfejlesztő- és sportjátékokkal és táncokkal 

ismerkednek meg. 

Kézműves csoportvezetők: 

 5-7 éveseknél: Dankóné Bujdosó Enikő óvodapedagógus, népi játék és kismesterség oktató  

 8-10 éveseknél: Nedényiné Törőcsik Anna pedagógus, népi játék és kismesterség oktató  

Néptánc oktatók:  

 Mindkét csoportnál: Vaszkóné Mochnács Renáta és Vaszkó János néptánc pedagógusok 

Segítő: Kissné Schusztek Szilvia, pedagógus 

 

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Helye: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Iskolacentrum), 

Békéscsaba A foglalkozás jellege: Népművészet – népi kézműves , néptánc, népdal. népmese 

Célközönség: 5-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 12.000 Ft/fő (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 8.000 Ft) 

továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége.  

Szállásköltség: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Iskolacentrum) 

Kapcsolattartó: Pál Miklósné,  

tel.: 06-30-2997789, e-mail:  info@bmne.hu  

Egyéb megjegyzés: A részletes tábor 

felhívás és a jelentkezési lap elérhető a 

www.bmne. hu honlapon.  

 

 

 

 

mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne/
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IDŐPONT: 2016. július 18-július 23. 

IV. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek egy-egy népi kézműves mesterség alapjaival. A 

különböző szakmákból használati- és ajándéktárgyakat készítenek. Amennyiben a fentieken kívül 

egyéb mesterséggel is szeretnének megismerkedni, a tábor elején kapott mesterlevéllel 

bekapcsolódhatnak a felnőtt műhelyekbe is.  

Az ifjúsági csoport moldvai táncokat és dalokat tanul, valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. Megismerkednek népszokásokkal, hagyományokkal. Betekintést nyernek a mondák 

világába.  Bízunk benne, 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 várjuk. 

Megfelelő létszám esetén a résztvevők két csoportban dolgoznak.  11-12 évesek, 13-16 évesek. 

Csoportvezető: Lugosiné Pál Ildikó, pszichológus  

Tervezett szakmák és a kézműves oktatók:  

 Bútorfestés – Molnár Anikó 

 Drótékszer készítés – Tóth Anna 

 Gyertyaöntés, gyertyamártás, tojásfestés – Kádár Manni 

 Kosárfonás – Szatmáriné Kónya Piroska  

 Selyem nemezsál készítés – Barcsay Andrea 

 Pólóhímzés – Illés Vanda 

 

Néptánc oktatók: Vaszkóné Mochnács Renáta, 

Vaszkó János néptánc pedagógusok 

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Helye: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium (Iskolacentrum), 

Békéscsaba  

A foglalkozás jellege: népművészet – népi 

kézműves, néptánc, népdal, népmese 

Célközönség: 11-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: 12.000,- Ft/fő, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek  

8.000,- Ft), továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége.  

 

Szállásköltség: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Iskolacentrum) 3-

4 ágyas szobák 2.500 Ft/fő/éj (az összeg 200 Ft idegenforgalmi adót is tartalmaz). 

Étkezési költség: 1 napra 2.000 Ft/fő.  

Az étkezés megoszlása reggeli  420,- Ft, ebéd  850,- Ft, vacsora 730,- Ft. Az étkezések külön-külön 

is megrendelhetők!  
 

Kapcsolattartó: Pál Miklósné, tel.: 06-30-2997789, e-mail:  info@bmne.hu  

Egyéb megjegyzés: A részletes tábor felhívás és a jelentkezési lap elérhető a www.bmne. hu 

honlapon. 

mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne/
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IDŐPONT: 2016. július 25-július 29. 

ZÖLDÜLJ! FORDULJ! SZEMLÉLETFORMÁLÓ TÁBOR 

Szeretnéd megtudni, milyen varázslatos a természet és Te magad mit tehetsz a varázslat 

megőrzéséért?  

Akkor nincs más dolgot, mint ezen a héten velünk tartani, erdőben kincseket keresni, számháborúzni 

és kirándulni, tanösvényen barangolni. Ami viszont ennél is fontosabb: ha a táborunkban "zöldülsz" 

megtudhatod az apró praktikákat, amelyek megmutatják a titkos ösvényt a Föld varázslatának 

megóvásához. 

 

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) 

A foglalkozás jellege: környezetvédelmi 

Célközönség: 8-12 éves gyerekek  

Részvételi díj: 17.000,- Ft/fő/turnus, napi háromszori étkezéssel 

Kapcsolattartó: tel.: 06-66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com  

Egyéb megjegyzés: A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a 66/445-885 telefonszámon, 

a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye 

Látogatóközpontban. 

 

IDŐPONT: 2016. július 25-július 29. 

FIGURA – BÁBOK, BABÁK KÉSZÍTÉSE A MESEHÁZBAN  

A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám, tartalmas és 

élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa 

alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra. 

A héten a bábok, babák elkészítése lesz a feladatunk. A tábor megrendezésével Lenkefi Konrád 

bábművészre emlékezünk, akinek a bábjaiból válogatott kiállítás látható a Meseházban. Kesztyűbábot, 

ujjbábot készítünk. Marionett bábot, terménybábot állítunk össze. Rongyból babát, (fiú, lány), 

állatfigurákat készítünk, díszítünk. Mindenki elkészítheti magának a bábparavánt kartonból, amit ki is 

festünk, díszítünk.  

 

Szervező: MESEHÁZ – Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célközönség: 6-12 éves gyerekek  

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő, több heti részvételnél vagy testvéreknek  

kedvezményes ár: 12.000,- Ft/fő 

Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, tel.: 06-66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu  

mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:mesehaz@mesehaz.hu
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IDŐPONT: 2016. július 25-július 29. 

ANGOL NYELVI TÁBOR KISISKOLÁSOKNAK 

Az angol nyári táborban a résztvevő gyerekek sok mindent megtanulhatnak az állatokról.  

Napi témakörök: hétfő - házi állatok, kedd - vadállatok, szerda - híres angol állatmese figurák, 

csütörtök - kedvelt állatok az amerikai mesevilágból, péntek - gyakorlása a tanultaknak.  

A tábor végére mindenkinek lesz egy saját angol nyelvű „könyve”. 

Napi 4 órában angolul beszélgetés, tanulás, kézműveskedés, délutánonként kirándulással összekötött 

tanulás. Kerékpár szükséges!  

 

Szervező: White Anikó angol tanár 

Helye: Jaminai Közösségi Ház (5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.) 

A foglalkozás jellege: nyelvi oktató 

Célközönség: kisiskolások – 6-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 14.000 Ft/fő (Hozd el testvéredet, barátodat, így a részvételi díj 10.000 Ft/fő!) 

Kapcsolattartó: White Anikó, tel.: 06 30/503 6150, e-mail: aniko.white@freemail.hu  

Egyéb megjegyzés: Napközis jellegű tábor (8-17 óra között). Jelentkezési lap kérhető telefonon, 

email-en a fenti elérhetőségeken. Jelentkezési határidő: 2016. július 10.  

IDŐPONT: 2016. július 25–augusztus 1. 

BÉKÉS MEGYEI SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 

A tábor ideje alatt több csoportra osztva a gyerekekkel külön Színész mesterség tanár foglalkozik 

velük, helyzetgyakorlatok, színpadi mozgás, szövegtanulás, csapatépítő játékok.  

Ezen kívül szabadidős játékok (röplabda, foci) strandolás. A táborra való jelentkezést egy rövid 

meghallgatás előzi, meg amit előre egyeztetett időpontban tartunk meg. 

 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ/Csabai Színistúdió 

Helye: Szeghalom Várhelyi Ifjúsági Tábor és Szabadidő Központ 

A foglalkozás jellege: színész mesterség, tánc, ének 

Célközönség: 10-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: bruttó 25.000,- Ft/fő 

Kapcsolattartó: Péter Enikő, tel.: 06-20/618-1963 

 

mailto:aniko.white@freemail.hu
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IDŐPONT: 2016. augusztus 1.-augusztus 5. 

DETEKTÍV KÉPZŐ TÁBOR 

Szeretnél jó detektív lenni? Nesztelenül járni, mint egy macska? Kivételesen jó megfigyelővé válni, 

akinek kiváló a memóriája és minden „ügyet” kinyomoz, minden tettest lefülel? 

A detektív képzőben mindezt elsajátíthatod! Nap, mint nap újabb készségeidet hozzuk felszínre, hogy 

végül diplomás detektív válhasson belőled. A „kiképzés” egy óriási kalanddal ér véget! 

 

Szervező: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

Helye: Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) 

A foglalkozás jellege: készségfejlesztő 

Célközönség: 6-10 éves gyerekek  

Részvételi díj: 17.000,- Ft/fő/turnus, napi háromszori étkezéssel 

Kapcsolattartó: tel.: 06-66/445-885, e-mail: kvlatogatokozpont@gmail.com  

Egyéb megjegyzés: A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a 66/445-885 telefonszámon, 

a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Körösök Völgye 

Látogatóközpontban. 

 

IDŐPONT: 2016. augusztus 8-augusztus 12. 

SZŐ, FON – TAKÁCS! KÉZMŰVES TÁBOR A MESEHÁZBAN 

 A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám, tartalmas és 

élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa 

alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra. 

A héten a rongy és a fonal lesz a főszereplő. Szövőszéken tarisznyát szövünk, körmön fonással 

elkészítjük a fülét. Faliképet készítünk szövéssel, gyöngy dísszel. Megtanulunk gyöngyöt 

szőni,(nyaklánc, karkötő). Babát szövünk, több ágú fonásokat készítünk rongycsíkból. Ágakat 

díszítünk szövéssel. Megtanuljuk, hogyan kell madzagot szőni. Karkötőket készítünk csomózással 

(makramé, indián csomózás) Hajdíszeket készítünk fonalból. 

 

Szervező: MESEHÁZ – Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célközönség: 6-12 éves gyerekek  

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, több heti részvételnél vagy testvéreknek  

kedvezményes ár: 12.000,- Ft/fő 

Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, tel.: 06-66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu  

mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:kvlatogatokozpont@gmail.com
mailto:mesehaz@mesehaz.hu
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IDŐPONT: 2016. augusztus 9-augusztus 12. 

ÓPERENCIÁS GYERMEKTÁBOR 

 A Munkácsy Mihály Múzeum 2016-ban harmadik éve rendezi meg nyári gyermek táborát a 

Gabonamúzeum területén. A helyszín adottságai kiválóan alkalmasak gyermekeknek szóló 

rendezvények megvalósítására. A múzeum állandó kiállításainak segítségével ismerhetik meg a 

táborozók a paraszti kultúra egyes kiemelt részeit, hagyományait.  

 

Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum 

Helye: Gabonamúzeum, 5601 Békéscsaba, Gyulai út 65. 

A foglalkozás jellege: kézműves/ ismeretterjesztő 

Célközönség: 6-14 éves gyerekek  

Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő 

Kapcsolattartó: Pintér Anikó, tel.: 06-66/323 377, e-mail: pinter.aniko@bmmi.hu  

 

IDŐPONT: 2016. augusztus 22-augusztus 26. 

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR A MESEHÁZBAN 

A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, a szabadidő vidám, tartalmas és 

élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa 

alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával készülünk 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). Csörgőket, zörgőket, dobokat készítünk. 

Szervező: MESEHÁZ – Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célközönség: 6-12 éves gyerekek  

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő, több heti részvételnél vagy testvéreknek  

kedvezményes ár: 12.000,- Ft/fő 

Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, tel.: 06-66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu  

 

mailto:pinter.aniko@bmmi.hu
mailto:mesehaz@mesehaz.hu
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IDŐPONT: 2016. augusztus 22-augusztus 26.  

"KISFESTŐ" TÁBOR 

Baji Miklós Zoltán vezetésévek képzőművészeti technikákat próbálnak ki a gyerekek. Az ebéd a 

Csabagyöngye éttermében lesz. Városismereti séták és szabad játék is színesíti a programot. A 

foglalkozások naponta 8.00-16.00 óráig tartanak. 

Szervező: Munkácsy Emlékház – Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Munkácsy Emlékház Békéscsaba, Gyulai út 5. 

A foglalkozás jellege: Képzőművészeti technikákat megismertető foglalkozások 

Célközönség: 6-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő 

 

Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsanna, 

tel.: 06-66/442-080,  

e-mail: munkacsyhaz@mail.globonet.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezők a programváltoztatás jogát és lehetőségét fenntartják! 

mailto:munkacsyhaz@mail.globonet.hu

