
 

 
 

   1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők és Gyerekek! 

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek 

segítségével szeretnénk megkönnyíteni a választást a nyári táborok és a szabadidős programok 

között. Reméljük, mindenki talál olyan tábort, ahol érdeklődésének megfelelő, élményekben 

gazdag napokat tölthet el a nyár során. 

 

Az összeállítás nem teljes körű, a frissülő kínálattal folyamatosan bővítjük a kiadványt, 

ami elérhető Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapján (www.bekescsaba.hu)!  

 

A táborszervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bekescsaba.hu/
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Időpont: 2021. június 14. - 2021. augusztus 27. között heti turnusokban 

 

Remonda Nyári Tábor 2021. 

 

A Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület a 2021-es évben is vár benneteket nyári 

táboraiban, 

- ha szeretsz a szabadban játszani, lovagolni,  

- ha nem a számítógép előtt szeretnél ülni egész nap, hanem szeretsz kirándulni, sportolni, 

- ha szeretnél megismerkedni több hasznos dologgal (sütés, főzés, újrahasznosítás, 

kézműveskedés), 

- ha szereted az állatokat - válaszd egyesületünket a nyári szünet hasznos eltöltéséhez, 

ahol kiváló szakemberekkel várunk Titeket! 

Táboraink: egyhetes turnusok, napközis jelleggel, 7.00-18.00 óra között 

2021. 06. 14. - 2021. 06. 18. Kiskukta és lovas 

2021. 06. 21. - 2021. 06. 25. Kézműves és lovas 

2021. 06. 28. - 2021. 07. 02. Kis kertész és lovas 

2021. 07. 05. - 2021. 07. 09. Környezettudatos tábor és lovas 

2021. 07. 12. - 2021. 07. 16. Kiskukta tábor és lovas 

2021. 07. 19. - 2021. 07. 23. Állatbarát tábor és lovas 

2021. 07. 26. - 2021. 07. 30. ÖKO tábor és lovas  

2021. 08. 02. - 2021. 08. 06. Mese tábor és lovas 

2021. 08. 09. - 2021. 08. 13. Kézműves és lovas tábor 

2021. 08. 16. - 2021. 08. 16. Sport és lovas 

2021. 08. 23. - 2021. 08. 27. Kiskukta és lovas 

Szervező: Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület 

Helye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1760. 

Célcsoport: 4-14 éves korosztály 

Részvételi díj: háromszori étkezéssel: 20 000,- Ft/fő/hét; csak ebéddel: 17 500,- Ft/fő/hét 

Testvéreknek, több hetet nálunk töltőknek, egyesületi tagoknak kedvezmény biztosítunk! 

Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné, 06-20/357-80-55, remondase@freemail.hu  

 

 

 

Időpont: 2021. június 21-25.  

 

BRSE Tábor 1. 

 

Idén júniusban és júliusban is megrendezzük a nyári táborunkat, ahol napi 

2 edzés mellett egyéb sportolási lehetőségekkel, játékokkal és jó 

hangulatú foglalkozásokkal várjuk a röplabdázni vágyó iskolás lányokat. 

Az edzéseket egyesületünk edzői tartják, korcsoportokra bontva, tehát 

minden korosztály jelentkezését várjuk, akár most ismerkedik a 

röplabdával, akár több éve űzi a sportágat.  

AJÁNDÉK! Minden résztvevő egy egyedi "BRSE tábor" pólót és tornazsákot kap ajándékba!  

Szervező: Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 

Helye: Békéscsabai Röplabda Akadémia, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 1. 

A foglalkozás jellege: sport 

mailto:remondase@freemail.hu
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Célcsoport: röplabdázni vágyó iskolás lányok 

Részvételi díj: BRSE utánpótlás játékos: 25 000,- Ft/turnus, 

NEM BRSE utánpótlás játékos: 29 000,- Ft/turnus 

Ellátás: napi 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

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: 2021. június 21-24. 

 

Cupcake csata 1. 

 

Cupcake nagyon hasonlít a sokak által ismert muffinra, valójában 

mégsem az. Ha kíváncsi vagy hogyan kell jó cupcaket csinálni, 

érdekel, hogy hogyan díszítsd fel szépen őket és te akarsz lenni a 

legjobb cupcake készítője, akkor ezt a hetet neked találtuk ki.  

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: sütés 

Célcsoport: 7-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. június 21-24. 

 

Fotózz! 

 

Szívesen fotózol, de nem vagy elégedett a képeiddel? Gyere el, és 

ismerd meg fotózás alapjait, trükkjeit! Fedezd fel a digitális 

képszerkesztés világát, hogy még profibb képeid lehessenek! 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: fotózás 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

 

 

 

mailto:nagy.alitta@gmail.com
mailto:iroda@brse.hu
http://www.brse.hu/tabor/
mailto:hello@kollabor.hu
mailto:hello@kollabor.hu
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Időpont: 2021. június 21-25. 

 

Horgásztábor 1.  
 

„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: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház 

Helye: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 

A foglalkozás jellege: sport 

Célcsoport: 8-14 év 

Részvételi díj: 15 500,- Ft/fő/hét 

Kapcsolattartó: Takács Péter, 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com  

www.facebook.com/LencsesiKH/ 

Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak. 

Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. 

Jelentkezési határidő: június 14. 

 

 

Időpont: 2021. június 21-25. (8-16 óráig) 

 

JóPálya- és a Tiéd?! tábor I. 

 

Az 5 napos napközis tábor idejére tartalmas és változatos szakmai és szabadidős programokat 

kínálunk: interaktívan bekapcsolódunk békéscsabai középiskolák tanműhelyeiben zajló 

tevékenységekbe, részt veszünk üzemlátogatásokon, beszélgetünk szakemberekkel, illetve sok 

izgalmas játékot, foglalkozást is tervezünk. 

Szervező: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Helye: Munkácsy Hotel - Békéscsaba 

A foglalkozás jellege: pályaorientációs 

Célcsoport: felső tagozatos tanulók 

Részvételi díj: 8 000,- Ft, mely magában foglalja a napi 3-szori 

étkezést is. 

Kapcsolattartó: Butora Hajnalka, Békéscsaba, Penza ltp. 5., 06-

30/297-13-43, palyaorientacio@bmkik.hu  

Megjegyzés: A táborban 20 főt tudunk fogadni, ezért a résztvevők 

kiválasztása a jelentkezések sorrendjében történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
http://www.facebook.com/LencsesiKH/
mailto:palyaorientacio@bmkik.hu
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Időpont: 2021. június 21-25. 

 

Kézilabda tábor 1. 

 

A táborban a gyerekek délelőtt, 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 1- 4-ig, felső tagozat 5-8-ig  

Részvételi díj: 20 000,- Ft/fő/hét 

Kapcsolattartó: Forczek Győzőné, 06-70/570-78-64 

 

 

Időpont: 2021. június 21-25. 

 

JÓ JÁTÉK A TEXTIL! 

 

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

tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses 

udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva, 

különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra. 

Fő témánk a textil. Készítésének mozzanatait, használatának módjait mutatjuk be, játékos 

formában. Textil zsebi figurák készítése, szövés szövőkerettel, saját maskara készítése, 

textilfestés, nyomdázás és más variációk. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház 

Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17. 

A foglalkozás jellege: játék, mese, alkotás 

Célcsoport: 5-10 éves korig 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)  

Erzsébet program keretében speciális részvételi díj.  

Kapcsolattartó: Veres Krisztina, mesehaz@mesehaz.hu, Meseház: 66/326-370, Mobil: 06-

20/444-01-40 

Egyéb: Max. 15 fő részvételével. 

 

 

Időpont: 2021. június 21. - augusztus 27. között heti turnusokban 

 

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 

mailto:mesehaz@mesehaz.hu
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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 

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

szinte éjjel – nappal a lovardában tölteni. 

Táboraink napközis jellegűek: napi 3-szori étkezés.  

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: 20 000,- Ft/fő/hét 

Kapcsolattartó: Gajdács Tiborné, 06-20/292-57-61, 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1458., 

nimrode@freemail.hu  

 

 

Időpont: 2021. június 21-24. 

 

Nincs otthon kaja! 1. 

 

Kinyitod a hűtőt és majdnem üres? Nálunk olyan kajákat és 

desszerteket, nasikat fogsz készíteni melyeket gyorsan össze tudsz 

ütni, ha éppen nincs otthon “semmi”. Egyszerű kaják, egyszerű 

összetevőkkel!  

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: Sütés, főzés 

Célcsoport: 11-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

 

 

mailto:nimrode@freemail.hu
mailto:hello@kollabor.hu
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Időpont: 2021. június 21-24. 

 

Szupergyors Videójáték Összekattintó Tábor 1. 

 

Ebben a táborban a 2D videójáték készítés alapjait sajátíthatod el. 

A Construct 3 nevű programmal szupergyorsan megrajzolhatod 

a játékod szereplőit és a pályákat, majd összekattinthatod a 

mechanikát. A tábor első két napján néhány klasszikus videójáték 

fajta felépítést tanulhatod meg; egy egyszerű felülnézetes 

lövöldözős játék összerakása után kipróbáljuk az oldalnézetes 

ugrálós műfajt is, amit akár fizikai szimulációval is könnyen megspékelhetsz anélkül, hogy az 

egész úgy nézzen ki, mint Sheldon Cooper matekházija. Ha használtál már rajzolóprogramokat, 

vagy programoztál már akár csak egy picit is, előnnyel indulsz; de az sem gond, ha még nem; 

a lényeg, hogy légy kreatív!  

Szervező: KOLLABOR-Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: programozás, informatika 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. június 21-25. 

 

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

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célcsoport: 8-14 évesek 

Részvételi díj: 15 500,- Ft/fő/hét (ebéd) 

Kapcsolattartó: Nagy Emese, 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com, 

www.facebook.com/LencsesiKH/  

Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.  

Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. 

Jelentkezési határidő: 2021. június 14. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hello@kollabor.hu
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
http://www.facebook.com/LencsesiKH/
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Időpont: 2021. június 25-30. 

 

Filmkészítő!  
 

A Nyári Komplex Ifjúsági Tábor filmes csoportja idén is várja vissza a 

tavalyi és a friss jelentkezőket, ha szeretitek a mozit, a sorozatokat, vagy 

a youtubereket, és kíváncsiak vagytok, hogy ti hogyan tudjátok 

megvalósítani saját terveiteket!  

A program során beszélgetünk majd inspirációról, filmes eszközökről, a 

forgatás fázisairól, videoklipekről, reklámokról, elemzünk 

rövidfilmeket, illetve konzultálunk a résztvevők hozott ötleteiről, majd 

közös rövidfilmet alkotunk.  

A csoportot Konkol Máté pályakezdő rendező vezeti, aki a Budapesti 

Metropolitan Egyetemen és az ELTE Filmkészítő mesterszakán túl Hajdu Szabolcs és Nemes 

Jeles László díjnyertes rendezők mellett dolgozva szerezte tapasztalatait. 

Szervező: Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület 

Helye: AASZC Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Kétegyháza, Gyulai út 6. 

Célcsoport: A táborba elsősorban 12 év feletti jelentkezőket várunk! 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő. Testvérek jelentkezése esetén 26.000 Ft/fő. 

Kapcsolattartó: Kölcseyné Balázs Mária, 06-30/567-44-50, kolcseyne@gmail.com  

A tábor jelentkezési határideje: A férőhelyek erejéig, de legkésőbb 2021. június 15-ig.  

Jelentkezés módja: Online JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

Megjegyzés: A táborozók számára a tábor időtartamára teljes ellátást, komplex szakmai és 

élménydús szabadidős programot biztosítunk.  

 

 

Időpont: 2021. június 25-30. 

 

NYÁRI KOMPLEX IFÚSÁGI TÁBOR 

(amatőr zenei, diákújságíró, filmes csoportokkal és önismereti kurzussal) 

 

A Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület 2021-ben 25. alkalommal hirdeti meg 

általános iskolák, középiskolák érdeklődő diákjai számára bentlakásos 

NYÁRI KOMPLEX IFÚSÁGI TÁBORÁT Kétegyházán. 

 

 

 

 

 

 

 

ZENE 

A zenei táborozók könnyűzenei gitár/ének és kreatív dalszerzés csoportokba jelentkezhetnek, 

de a basszusgitárral, a klasszikus gitározással és a hangosítással is ismerkedhetnek kurzusok 

keretében, továbbá zenekari próbákon is részt vehetnek, így – az előző évekhez hasonlóan – 

egyéb hangszeresek bekapcsolódására is számítunk (dobos, billentyűs stb.), illetve hozható 

egyéb hangszer is.  

mailto:kolcseyne@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduW0ZnJqrosBPSNOcPheCRwx4U3FnAIOyccEbmM56rR3M_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&form=MY01SV&OCID=MY01SV
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A zenei tábor gitáros résztvevőit SAJÁT HANGSZERÜKKEL 

várjuk.  

A tábor időtartama alatt 7 csoportban, napi 7 órában zenei 

szakemberek irányításával folyik a zenei alkotómunka, a kurzusok 

és a gyakorlás.  

 

 

ÚJSÁGÍRÁS 

Cikkírás, interjúkészítés, fotózás, lapszerkesztés, csipetnyi önismerettel fűszerezve. Légy 

részese egy ütős csapatnak, s legyen munkánk gyümölcse a Tábor újságja, melyet sóvárogva, 

emlékekkel telve olvashat mindenki a következő táborig! Gyere, alkossunk együtt! 

 

FILMKÉSZÍTÉS 

Csak egy okostelefon szükséges, s közösen tábori filmeket készíthetünk saját és közös tervek 

alapján. A program során beszélgetünk majd inspirációról, filmes eszközökről, a forgatás 

fázisairól, videoklipekről, reklámokról, elemzünk rövidfilmeket, illetve konzultálunk a 

résztvevők hozott ötleteiről. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNISMERET 

Egynapos önismereti kurzusunkon 2021. június 26-án részt vehet a tábor bármely csoportjának 

14-18 éves tagja. 

 

Szervező: Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület 

Helye: AASZC Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Kétegyháza, Gyulai út 6. 

Célcsoport: A táborba elsősorban 12 év feletti jelentkezőket várunk! 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő. Testvérek jelentkezése esetén 26.000 Ft/fő. 

Kapcsolattartó: Kölcseyné Balázs Mária, 06-30/567-44-50, kolcseyne@gmail.com  

A tábor jelentkezési határideje: A férőhelyek erejéig, de legkésőbb 2021. június 15-ig.  

Jelentkezés módja: Online JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

A részletes tudnivalókról a jelentkezőt a tábort megelőzően a megadott e-mail címen 

értesítjük. 

Megjegyzés: A táborozók számára a tábor időtartamára teljes ellátást, komplex szakmai és 

élménydús szabadidős programot biztosítunk.  

Tekintettel a 25. jubileumi táborra, neves vendégelőadók, meglepetésprogramok is várhatók! 

 

A Komplex Ifjúsági Táborba elsősorban kezdő és újrakezdő gitáros, illetve filmkészítő 

csoportba várnak még jelentkezőket a szervezők, a többi csoportba már csak korlátozott 

számban tudnak helyet biztosítani! 

mailto:kolcseyne@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduW0ZnJqrosBPSNOcPheCRwx4U3FnAIOyccEbmM56rR3M_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&form=MY01SV&OCID=MY01SV
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Időpont: 2021. június 28 - július 1. 

 

Cupcake csata 2. 

 

Cupcake nagyon hasonlít a sokak által ismert muffinra, valójában 

mégsem az. Ha kíváncsi vagy hogyan kell jó cupcaket csinálni, 

érdekel, hogy hogyan díszítsd fel szépen őket és te akarsz lenni a 

legjobb cupcake készítője, akkor ezt a hetet neked találtuk ki. 

Szervező: KOLLABOR-Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: sütés 

Célcsoport: 7-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. 

 

Csingilingi 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, a süthető 

gyurmát stb. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház 

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

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célcsoport: 8-14 

Részvételi díj: 15 500,- Ft/fő/hét (ebéd) 

Kapcsolattartó: Nagy Emese, 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com, 

www.facebook.com/LencsesiKH/  

Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.  

Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. 

Jelentkezési határidő: június 21. 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 1. 

 

Filmezz! 

 

Ha szívesen megismernéd a filmkészítés világát, csatlakozz hozzánk! Próbáld ki magad, ismerd 

meg a filmezés alapjait a forgatókönyv írástól a filmes utómunkákig! Ismerkedj meg a digitális 

történetmeséléssel. Te magad lehetsz a forgatókönyvíró, rendező, szereplő, vágó. Gyere el!   

mailto:hello@kollabor.hu
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
http://www.facebook.com/LencsesiKH/
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Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: videózás, filmezés 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. 

 

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

A foglalkozás jellege: művészeti 

Célcsoport: 12-18 évesek 

Részvételi díj: 15 500,- Ft/fő/hét (ebéd) 

Kapcsolattartó: Takács Péter, 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com, 

www.facebook.com/LencsesiKH/  

Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.  

Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. 

Jelentkezési határidő: június 21. 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 02. 

 

Gubacs Tábor 

 

A tábor a Széchenyi liget védett parkjában működő Körösök Völgye Látogatóközpontban lesz. 

Kirándulunk, felfedezünk, ismerkedünk a vízpart és a rét élővilágával. Terepi megfigyelők 

leszünk: útnak indulunk, nagyítóval és távcsővel, természetbúvárkodunk és rovarokat 

vizsgálunk. A tábor alapja a játékos környezeti nevelés, így a hét közepén téma lesz a kert 

ökolóiája, a komposztállatok, a fűszernövények, a helyi élelmiszerek és hagyományosan 

lapótyát is sütünk. Hogy mit tanultunk meg a hét során, az pedig egy izgalmas természetbúvár 

próbatételen derül ki pénteken. 

Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft.  

Helye: Békéscsaba, Széchenyi Liget 

A foglalkozás jellege: természetbúvár tábor 

Célcsoport: 8-11 éves korosztály 

Részvételi díj: 22 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Veresné Józsa Judit, 06-20/451-40-01 

mailto:hello@kollabor.hu
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
http://www.facebook.com/LencsesiKH/
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Időpont: 2021. június 28 - július 2. 

 

JÓ JÁTÉK A PAPÍR! 

 

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

tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses 

udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva, 

különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra. 

A héten a papírral foglalkozunk. Témánk a papírmerítés, papírmasé, kasírozás, origami, 

papírrepülő, papírmakett készítés. Sok-sok játékkal fűszerezve. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház 

Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17. 

A foglalkozás jellege: játék, mese, alkotás 

Célcsoport: 5-10 éves korig 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)  

Erzsébet program keretében speciális részvételi díj.  

Kapcsolattartó: Veres Krisztina, mesehaz@mesehaz.hu, Meseház: 66/326-370, Mobil: 06-

20/444-01-40 

Egyéb: Max. 15 fő részvételével. 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. 

 

Kézilabda tábor 2. 

 

A táborban a gyerekek délelőtt, 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 1- 4-ig, felső tagozat 5-8-ig  

Részvételi díj: 20 000,- Ft/fő/hét 

Kapcsolattartó: Forczek Győzőné, 06-70/570-78-64 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 1. 

 

Micro Bit Programozó Tábor 1. 

 

Ismerkedj meg a kütyü-programozás világával a Kollaborban! A Micro Bit az egyik legjobb 

belépő a kódolás világába, mivel kimondottan arra tervezték, hogy könnyebbé, gyorsabbá és 

látványosabbá tegye a tanulás folyamatát. Nálunk nem lesz szükség könyvekre, nincs külön 

elméleti oktatás: rögtön belecsapunk a digitális lecsóba és fokozatosan, szinte észrevétlenül 

tanulhatod meg, mi fán teremnek a változók, blokkok, ciklusok, parancsok és függvények. Nem 

mailto:mesehaz@mesehaz.hu
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kell sokat pötyögni sem, mert a Microsoft MakeCode 

segítségével vizuális módon is összerakhatod a kódot - 

persze ha a szöveges módot preferálod, arra is van lehetőség. 

Az alapok megismerése után a hét második felében 

megnézzük, hogy milyen további perifériákkal lehet még a 

Micro Bit tudását bővíteni: LED-ek, motorok, szenzorok és 

egymással vezeték nélkül beszélgető Micro Bitek 

programozására is lehetőséged lesz. 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: programozás, robotika  

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 1. 

 

Nincs otthon kaja! 2. 

 

Kinyitod a hűtőt és majdnem üres? Nálunk olyan kajákat és 

desszerteket, nasikat fogsz készíteni melyeket gyorsan össze 

tudsz ütni, ha éppen nincs otthon “semmi”. Egyszerű kaják, 

egyszerű összetevőkkel!  

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: Sütés, főzés 

Célcsoport: 11-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. (9.00-12. 00 óra között) 

 

ÖRÖM-VARÁZS ÖNBIZALOMERŐSÍTŐ NYÁRI TRÉNING 

 

A 12 éve megrendezésre kerülő 10-12 fős családias hangulatú 

tréning célja, gyermekeink boldogsága és felszabadultsága. 

Önbizalom növelés, félelmek szorongások feloldása, 

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.  

mailto:hello@kollabor.hu
mailto:hello@kollabor.hu
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Korábbi résztvevők gondolatai és üzenetei: 

„Egész nyáron itt lennék.” 

„Már 4. éve járok nyáron Öröm-varázsra, jövőre is jövök.” 

„Itt valóban velünk foglalkoznak.” 

„Megerősítéseket, biztatást kapok ezeken a napokon, a hangulatom is sokkal jobb.” 

„Nyugodtabb vagyok, amit szüleim is észrevesznek.” 

„Már nem félek a sötétben.” 

Szülők gondolata: 

„Nagyon örülök, hogy a gyermekem már ebben nő fel, hogy tud róla, van segítség. Bármikor 

fordulhatunk Csillához, aki tud segíteni a megoldandó nehézségeinkben.” 

Szervező: Gazsó Csilla 

Helye: Békéscsaba, belváros 

A foglalkozás jellege: Önismeret, személyiségfejlesztés, önbizalom, önkifejezés, önelfogadás, 

közérzetjavítás, koncentráció növelés, tanulást segítő technikák elsajátítása, sikerélmény, 

szeretet. 

Célcsoport: 8-14 éves gyerekek 

Részvételi díj: 17 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Gazsó Csilla, 06 20/929-90-70, lelkedmestere@gmail.com  

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. (14.00-17.00 óra között) 

 

ÖRÖM-VARÁZS ÖNBIZALOMERŐSÍTŐ NYÁRI TRÉNING 

 

A 15-17 éves korosztálynak is nagy szüksége van arra, hogy megkapják a figyelmet, és 

megismerjék magukat. Fontos, hogy felismerjék, hogy értékesek, szerethetők, és önmagukat is 

elfogadhatják. Ezen a tréningen megkapják a válaszaikat, és felismerik az értékeiket. A több 

éve megrendezésre kerülő 10-12 fős családias hangulatú tréning célja gyermekeink boldogsága, 

felszabadultsága, céljaik felszínre hozása. Képzeleterősítés, belső mozizás, értékes 

beszélgetések, drámajátékok, fantáziajátékok, tanulást, kommunikálást 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. 

A résztvevők gondolatai és üzenetei az elmúlt évekből: 

„Egész nyáron itt lennék.” 

„Itt valóban velünk foglalkoznak.” 

„Megerősítéseket, biztatást kapok ezeken a napokon, a hangulatom is sokkal jobb.” 

„Nyugodtabb vagyok, amit szüleim is észrevesznek.” 

„A tanáromtól féltem, és ez a félelem megszűnt.” 

„Elhiszem magamról, hogy lehetnek nagy céljaim, és azokat megvalósítom.” 

„Akkora önbizalmat kaptam!” 

 

Szervező: Gazsó Csilla 

Helye: Békéscsaba, belváros 

A foglalkozás jellege: Önismeret, személyiségfejlesztés, önbizalom, önkifejezés, önelfogadás, 

közérzetjavítás, koncentráció növelés, tanulást segítő technikák elsajátítása, félelmek, 

szorongások, gátlások feloldása, sikerélmény, szeretet. 

mailto:lelkedmestere@gmail.com


 

 
 

   16 

Célcsoport: 15-17 éves fiatalok 

Részvételi díj: 17 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Gazsó Csilla, 06 20/929-90-70, lelkedmestere@gmail.com 

Megjegyzés: Szeretettel várom gyermeked! Egyéni konzultációra gyermeknek, szülőnek 

egyaránt van lehetősége. További információ: lelkedmestere.hu 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. 

 

Pályaorientációs tábor 1. 

 

Az öt nap alatt beszélgetünk az iskolaváltás kihívásairól, 

meglátogatunk helyi vállalkozásokat, és piacvezető 

nagyvállalatokat is, valamint ellátogatunk egy helyi 

középiskolába. A táborokba elsősorban iskolaváltás előtt álló, 

felső tagozatos diákok jelentkezését várjuk. 

Szervező: Karrier Iroda Alapítvány 

Helye: Békéscsaba  

A foglalkozás jellege: pályaorientáció, munka les, karriertervezés 

Célcsoport: 13-15 évesek 

Részvételi díj: 5 000,-Ft 

Kapcsolattartó: Mikó Melinda táborvezető, 06-20/747-78-51, bcskarrieriroda@gmail.com  

Előző táborainkról és tevékenységeinkről itt tájékozódhat: 

http://karrierirodaalapitvany.hu/ 

www.facebook.com/Karrier-Iroda-Alapítvány-201948993299808 

 

 

Időpont: 2021. június 28. - július 02. 

 

Sámson szelencéje – szabadulószoba-készítő tábor 

 

Építs velünk szabadulószobát, ismerd meg a környék titkait! Fontos, 

hogy hozd a telefonodat és a bicajodat, szükség lesz rájuk! Szabadulj 

ki velünk a jelenből, utazzunk együtt a múltba! A hét során 

kalandozunk az erdőben, vízre szállunk, benézünk egy kalitkába, 

végül megalkotjuk a saját szabadulós játékunkat. Akik velünk töltik ez 

a hetet, számukra jóváírunk 20 óra közösségi szolgálatot! Ha lejárt a 

könyvtári tagságod, újítsd meg jelentkezésed előtt! A 

programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Szervező: Békés Megyei Könyvtár 

Helye: Békés Megyei Könyvtár, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 

A foglalkozás jellege: helyismereti, kreatív 

Célcsoport: 14-15 éves korosztály 

Részvételi díj: 8 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Kertész Zoltán, 06 66/530-200, kertesz.zoltan@bmk.hu 

 

mailto:lelkedmestere@gmail.com
mailto:bcskarrieriroda@gmail.com
http://karrierirodaalapitvany.hu/
http://www.facebook.com/Karrier-Iroda-Alapítvány-201948993299808
mailto:kertesz.zoltan@bmk.hu
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Időpont: 2021. június 28 - július 2. 

 

Színpadra Fel! 

 

A tábor során a gyerekek a színészmesterség, a drámajátékok és a színpadi mozgás elemeivel 

ismerkedhetnek meg, játékos formában. A tábor végére egy kis jelenet bemutatására készülünk. 

A két oktató hol egyénenként hol együtt végzi a csoport táboroztatását. Ismerkedési, bizalom 

játékok. Ügyesség, csapatépítés, drámajátékok. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: művészeti 

Célcsoport: 10-14 évesek 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (ebéddel) 

Kapcsolattartó: Kerepeczki Nóra: 06-20/444-01-90,  

Kontos-Harcsa Boglárka: 06-30/824-58-77 

 

 

Időpont: 2021. június 28 - július 2. (8.00-16.00 óra között) 

 

Tánc tábor 

 

A gyermekek foglalkoztatása életkor szerint két csoportra fog oszlani. A tábor folyamán 

lesznek játékos mozgásfejlesztő feladatok, táncos kihívások, vetélkedők, bevezető órák a 

modern társastánc alapjaiba. A nap reggeli tornával indul, majd csapatjátékokkal, koreográfiák 

tanulásával és egyéb mozgáshoz, tánchoz köthető foglalkozásokkal lesz tarkítva. A nap 

folyamán három étkezést biztosítunk: egy ebédet (a Csabagyöngye étterméből) és tízórait meg 

uzsonnát (péksüti, gyümölcs formájában). A tábor folyamán lesz közös fagyizás és amennyiben 

lesz lehetőség rá, az egyik délutánon strandolás. A tábor végén a gyermekek közösen egy rövid 

bemutató előadást tartanak a szülők számára a héten tanultakból. A tábor célja, hogy 

megszerettesse a gyermekekkel a zenére történő mozgást, valamint szeretnénk, ha minél többen 

kedvet kapnának a társastánchoz és az év kezdetén bekapcsolódnának a tánc tanfolyamainkba 

vagy akár versenytáncos közösségünkbe. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: sport, művészeti 

Célcsoport: 6 éves kortól 18 éves korig 

Részvételi díj: 25 000,-Ft (étkezéssel együtt) 

Kapcsolattartó: Csikós Nóra: 06-20/269-23-04, Meszlényi Viktória: 06-30/626-10-05 

Megjegyzés: Amennyiben megnyernénk a civil közösségek számára kiírt pályázatot, vagy az 

Erzsébet program által kiírt pályázatot, a tábor részvételi díja változhat. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   18 

Időpont: 2021. július 1. és 3. hetében, 5-5 napon 17-19 óráig, 10-10 órás foglalkozás 

 

Mentálhigiéné és a művészetek “Élményszínház” 

 

Nyolc-nyolc fő a minimum létszám, amivel indulni tudunk. A foglalkozások 5 alkalom x 2 

órásak, összesen 10 órás egy csoport folyamat. Két csoportfolyamat megvalósítására van 

lehetőségünk. Ha valakinek megtetszik a módszer, lesz lehetősége folytatni a megkezdett 

munkát az Élményszínház kortárssegítő csoportban a következő tanévben. 

A pszichodráma, a playback színház, a zenei és vizuális ábrázolás művészetterápiás eszközök 

segítségével a fiatalok mentális, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő, 

önismeret és személyiségfejlesztést nyújtó ingyenes pályázati program középiskolásoknak. 

 

Mi a playback színház? 

A playback színház egy alternatív színházi műfaj és művészetterápiás módszer egyben. A 

közönség soraiból kilépő néző megosztja saját történetét, és a játszók, különböző improvizációs 

technikákkal, saját személyiségükön átszűrve visszatükrözik azt, a cselekményt követő érzelmi 

események hangsúlyozásával. 

A mentális színház, az Élményszínház megerősíti a személyes élmény fontosságát, méltóságát, 

közelebb hozza az embereket a közös megélés, lehetővé teszi, hogy új módon lássák saját 

életüket. A műfaj föléleszti a közösségi történetmesélés, és az ősi színházak hagyományát. Az 

üres színpadon percek alatt létrejön valami, aminek egy életre szóló jelentősége lehet, ami 

egyszersmind lehetővé teszi a személyes élmények és tapasztalatok megosztását, a közös 

alkotást és az új megtapasztalását. A színpadi térben megteremtődik megismételhetetlen 

egyediségünk és kollektív létezésünk harmóniája. 

Szervező: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 6/1. 

A foglalkozás jellege: önismereti, művészeti 

Célcsoport: középiskolás korosztály, 14 éves kortól 

Részvételi díj: ingyenes 

Kapcsolattartók: Novák Magdolna: 06-30/370-08-81 

Komáromi-Kolarovszki Tímea: kolatimi@gmail.com 

Brandisz Éva: Békéscsaba, Kazinczy 6/1. munkaidőben 

Megjegyzés: Jelentkezés e-mailen 2021. június 25-ig. 

 

 

Időpont: 2021. július 5-8. 

 

A 3D világa 

 

Érdekel a 3D? Próbáld ki a 3d szkennelést és a 3d nyomtatást: 

készítsd el saját magad mását kis figuraként kinyomtatva. Ismerkedj 

meg a 3D tervezés alapjaival, hogy egyedi tárgyakat tervezhess! S 

hogy még látványosabb legyen, amit alkottál készíts 3D-s animációt 

is róla! 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  

http://www.elmenyszinhaz.blogspot.com/
mailto:kolatimi@gmail.com
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A foglalkozás jellege: 3D nyomtatás 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. 

 

BRSE Tábor 2. 

 

Idén júniusban és júliusban is megrendezzük a nyári 

táborunkat, ahol napi 2 edzés mellett egyéb sportolási 

lehetőségekkel, játékokkal és jó hangulatú 

foglalkozásokkal várjuk a röplabdázni vágyó iskolás 

lányokat. Az edzéseket egyesületünk edzői tartják, 

korcsoportokra bontva, tehát minden korosztály 

jelentkezését várjuk, akár most ismerkedik a 

röplabdával, akár több éve űzi a sportágat.  

AJÁNDÉK! Minden résztvevő egy egyedi "BRSE tábor" pólót és tornazsákot kap ajándékba!  

Szervező: Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 

Helye: Békéscsabai Röplabda Akadémia, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 1. 

A foglalkozás jellege: sport 

Célcsoport: röplabdázni vágyó iskolás lányok 

Részvételi díj: BRSE utánpótlás játékos: 25 000,- Ft/turnus, 

NEM BRSE utánpótlás játékos: 29 000,- Ft/turnus 

Ellátás: napi 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

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: 2021. július 5-9. 

 

Egészséges és finom 

 

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. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház 

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

A foglalkozás jellege: egészséges életmód, táplálkozás, sport 

Célcsoport: 8-14 éves korosztály 

Részvételi díj: 19 000,- Ft/teljes hét vagy 4 000,- Ft/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 

mailto:hello@kollabor.hu
mailto:nagy.alitta@gmail.com
mailto:iroda@brse.hu
http://www.brse.hu/tabor/
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Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-67-67, jaminaikozhaz@gmail.com, 

petoibolya@csabagyongye.com  

Egyéb: Örömmel fogadjuk a glutén és/vagy laktózmentes táplálkozást folytató gyermekeket.  

Az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” támogatására kívánunk pályázatot 

benyújtani. Amennyiben nyerünk, a részvételi díj várhatóan 500 Ft/fő lesz, valamint napi 4-

szeri étkezést kapnak a résztvevők. 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. (délelőtt 9-12 óra között) 

 

ÉLMÉNY ÉS TÁRSASÁG! Angol foglalkozások 7-9 éveseknek. 

 

Játékok, dalok, mondókák minden nap egy új 

témakörre sok-sok mozgással.  

Egy angol gyerekkönyv illusztrált elkészítése, 

elolvasása.  

Szervező: Alfa Angol, ahol öröm a tanulás. 

Helye: Békéscsaba, Jamina, kinti és benti terem, 

medence, cicák és kutyák. 

A foglalkozás jellege: Kiscsoportban, 6-10 fő, 

hogy mindenki megszólaljon, gyakoroljon 

angolul! Hozni kell: kulacsot, váltó ruhát, 

fürdéshez felszerelést. 

Célcsoport: 7-9 éves gyermekek 

Részvételi díj: 5 nap, 15 óra, 12 000,- Ft, 

testvéreknél gyermekkedvezmény. 

Kapcsolattartó: White-Czibula Anikó, Békéscsaba, Pozsonyi utca 54., 06-30/503-61-50, e-

mail: aniko.white@freemail.hu  

Egyéb: Igény esetén gyermekfelügyelet reggel 7.45-9.00 óra között és 12.00-13.00 óra között. 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. 

 

Horgásztábor 2. 

 

„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: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház 

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

A foglalkozás jellege: sport 

Célcsoport: 8-14 

Részvételi díj: 15 500,- Ft/fő/hét (ebéd) 

Kapcsolattartó: Takács Péter, 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com, 

www.facebook.com/LencsesiKH/  

mailto:jaminaikozhaz@gmail.com
mailto:petoibolya@csabagyongye.com
mailto:aniko.white@freemail.hu
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
http://www.facebook.com/LencsesiKH/


 

 
 

   21 

Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.  

Gyermekfelügyelet 7.30-tól 16.30-ig. 

Jelentkezési határidő: június 28. 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. 

 

JÓ JÁTÉK A FIGURA! 

 

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

tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsütéses 

udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva, 

különböző élményközpontú tematikával készülünk a nyárra. 

A hét témája a figura. Programunkban kabala figurák, társasjáték, bábok készítése, önismereti 

játékok és előadás létrehozása szerepel. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Meseház 

Helye: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 17. 

A foglalkozás jellege:  

Célcsoport: játék, mese, alkotás 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (tízórai, ebéd, uzsonna)  

Erzsébet program keretében speciális részvételi díj.  

Kapcsolattartó: Veres Krisztina, mesehaz@mesehaz.hu, 66/326-370, 06-20/444-01-40 

Egyéb: Max. 15 fő részvételével. 

 

 

Időpont: 2021. július 5-8. 

 

Légy te az Imposztor! 3d tervezős-nyomozós-táblásjátékos tábor 1. 

 

Szeretnél valami különlegeset, ám mégis ismerőst? Szeretnéd 

lenyűgözni a barátaidat? Akkor nálunk a helyed! Építünk egy 

kutatóállomást, ahol csupa őrült tudós dolgozik. Mindenki ismer 

mindenkit, vagy mégsem? Fejlesszünk 3D nyomtatással társasjátékot! 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  

A foglalkozás jellege: 3D nyomtatás 

Célcsoport: 9-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mesehaz@mesehaz.hu
mailto:hello@kollabor.hu
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Időpont: 2021. július 5-9. 

 

Mese tábor 

 

Idén Mese táborunk új helyszínre költözik. A mesék köré szerveződő programjainkat most egy 

gyönyörű tanyavilágban élhetik át a gyermekek. A sok játék és az önfeledt szórakozás idén sem 

marad el, emellett kézműves foglalkozásokat, sport és kreatív vetélkedőket is tartunk majd a 

gyermekek számára, mindezt a szabadlevegőn, hatalmas zöld területen. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Nagyrét 1550 – Arany-ló Alapítvány 

A foglalkozás jellege: sokrétű 

Célcsoport: 5-9 évesek 

Részvételi díj: 18 000,- Ft (ebéddel) 

Kapcsolattartó: Endreffy Petra, 06-20/407-68-68 

 

 

Időpont: 2021. július 5-8. 

 

Napsütötte konyha 1. 

 

Szeretnél autentikus olasz ételeket főzni? Ha szeretnél egy igazi, 

olaszos sütés-főzés részese lenni, jelentkezz nyári táborunkba, ahol 

Stella megismertet az olasz ételek izgalmas világával! 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: sütés, főzés 

Célcsoport: 7 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 5-8. 

 

Nem csak kifli 1. 

 

Szereted a finom péksütiket? Kifli, sajtosrúd, pacsni, mákosfityisz, briós jöhet? Rajongsz a 

kakaós csigáért? Gyere el a Kollabor sütödéjébe, és megmutatom neked, miként tudod 

elkészíteni otthoni körülmények között, adalékmentesen a kedvencedet. Aztán zsebeld be a 

méltán megérdemelt elismerést a családodtól. Lesz itt minden #Nemcsakkifli Kicsik-nagyok-

fiúk-lányok gyertek! 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: sütés 

Célcsoport: 9-10 éves gyerekek 

mailto:hello@kollabor.hu
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Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. 

 

Nyári népművészeti tábor rendhagyó formában Békéscsabán 2021. 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 1. 

 

A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítenek, például textilből, fonalból, 

gyöngyből, fából, gyapjúból stb. Az elkészült alkotásokat, a hangulatteremtő, ritmusérzék 

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Helye: TÉGLA Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

Célcsoport: azok a 8-10 éves gyerekek, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Nedényiné Törőcsik Anna óvónő, hímző szakoktató  

Részvételi díj: 12.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 8.000 

Ft), továbbá az igényelt étkezés költsége. (A tábor bejárós, szükség esetén szállásról a szülő 

önállóan gondoskodik.) 

Jelentkezés: 2021. június 10-ig, elsősorban az online: JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével. 

Bővebb információ: 06-30/299-7789, info@bmne.hu, www.bmne.hu 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. 

 

Nyomozóképző tábor 1. 

 

Életed legjobb táborát keresed? Megtaláltad! Nálunk olyan élményprogram vár rád, amire 

mindig is vágytál! A táborban lehetőséged lesz egy élő nyomozójátékban részt venni, találkozni 

tűzoltókkal, mentősökkel nyomozókkal, ujjlenyomatot venni, tanukat kihallgatni, kémeket 

követni. Mókás feladatok és kemény fejtörők megoldása árán kijutni a szabadulószobából. A 

nyomozás közben sok-sok nevetésben és izgalomban lesz részed. A tábort egy vízipisztoly 

csatával zárjuk. Légy a játszótársunk, várunk rád! 

Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft. 

Helye: Békéscsaba, Széchenyi Liget 

A foglalkozás jellege: felfedezés 

Célcsoport: 8-10 éves korosztály 

Részvételi díj: 22 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Veresné Józsa Judit, 06-20/451-40-01 

 

 

 

mailto:hello@kollabor.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQRPXV0vVnD_9CBEPcVwFoXBRfyHQb2yw-Or0sYrAE2fWkVA/viewform
mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne.hu/
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Időpont: 2021. július 5-10. 

 

Százlábú Egyesület Gyerektáborai 2021 

Vízparti Élménytábor 

 

Egyesületünk 14 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 

Helye: Békés-Dánfok, Körösök és a Tisza szakaszai 

A foglalkozás jellege: szabadidős AKTÍV táborok 

Célcsoport: 8-16 éveseknek 

Részvételi díj: 36 000 - 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: 2021. július 5-8. 

 

Szupergyors Videójáték Összekattintó Tábor 2. 

 

Ebben a táborban a 2D videójáték készítés alapjait sajátíthatod el. A 

Construct 3 nevű programmal szupergyorsan megrajzolhatod a 

játékod szereplőit és a pályákat, majd összekattinthatod a 

mechanikát. A tábor első két napján néhány klasszikus videójáték 

fajta felépítést tanulhatod meg; egy egyszerű felülnézetes lövöldözős 

játék összerakása után kipróbáljuk az oldalnézetes ugrálós műfajt is, amit akár fizikai 

szimulációval is könnyen megspékelhetsz anélkül, hogy az egész úgy nézzen ki, mint Sheldon 

Cooper matekházija. Ha használtál már rajzolóprogramokat, vagy programoztál már akár csak 

egy picit is, előnnyel indulsz; de az sem gond, ha még nem; a lényeg, hogy légy kreatív! 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: programozás, informatika 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. 

 

Újrahasznos tábor 

 

Tevékenységünket az újrahasznosítás témakörére építjük. Nem is hinnénk, hogy mennyi 

mindent készíthetünk egy régi farmerből, egy kiürült befőttesüvegből vagy egy parafadugóból. 

mailto:szazlabuprogram@gmail.com
mailto:berczine@gmail.com
http://www.szazlabu.hu/
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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. És ez csak egy része.  

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Lencsési Közösségi Ház 

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

A foglalkozás jellege: kézműves 

Célcsoport: 8-14 évesek 

Részvételi díj: 15 500,- Ft/fő/hét (ebéd) 

Kapcsolattartó: Nagy Emese, 66/456-177, lencsesikozhaz@gmail.com, 

www.facebook.com/LencsesiKH/  

Egyéb: A foglalkozások naponta 8.00 órától 16.00 óráig tartanak. Gyermekfelügyelet 7.30-tól 

16.30-ig. 

Jelentkezési határidő: június 28. 

 

 

Időpont: 2021. július 5-9. (9.00-17.00 óra között) 

 

Wagner-tábor 

 

Ismerkedj meg Békéscsaba épített környezetének 

érdekességeivel izgalmas oktatási csomagjaink és LEGO-

készletünk segítségével! Helyismereti sétánkon Dénes Attila, a 

Csabai Házak blog szerkesztője kalauzol minket végig 

Békéscsaba belvárosában.  

Programok: levéltári bemutató, oktatási anyagok kipróbálása, 

helyismereti sétaútvonal fejlesztése (jatek.bmk.hu), Békéscsaba 

jeles épületeinek lemodellezése LEGO-ból, élményfotózás a 20. 

század elején, világító képeslap készítése. 

A résztvevőknek ajándékot adunk! 

Szervező: Békés Megyei Könyvtár 

Helye: Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 

A foglalkozás jellege: helyismereti  

Célcsoport: szülő és gyerek, unoka és nagyszülő 

Részvételi díj: 6 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Juhász Zoltán, 06 66/530-200, juhasz.zoltan@bmk.hu 

 

 

Időpont: 2021. július 12-16. 

 

Fafaragó tábor 

 

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: Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyer (Tűztorony) 

mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
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A foglalkozás jellege: kézműves tábor 

Célcsoport: felnőtt kézműves tábor – gyermekeknek csak szülői felügyelettel 10 éves kortól 

ajánlott  

Részvételi díj: 20 000,- Ft (ebéd, uzsonna)  

Két vagy több gyermek esetén kedvezményt biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 06-20/257-47-39, megyerimuvhaz@gmail.com  

 

 

Időpont: 2021. július 12-15. 

 

Filmezz! 

 

Ha szívesen megismernéd a filmkészítés világát, csatlakozz hozzánk! Próbáld ki magad, ismerd 

meg a filmezés alapjait a forgatókönyv írástól a filmes utómunkákig! Ismerkedj meg a digitális 

történetmeséléssel. Te magad lehetsz a forgatókönyvíró, rendező, szereplő, vágó. Gyere el!   

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: videózás, filmezés 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 12-15. 

 

Gördeszka készítő tábor 

 

SUPREME, VANS, PALACE… Vajon TE leszel a következő, 

akiről ír a TRASHER Magazine? Tarts velünk és készítsd el saját 

gördeszkád! Táborunk alatt elsajátíthatod a gördeszka készítés 

mellett a márkaépítés alapjait, megtudhatod, hogy a “NAGYOK” 

hogyan kezdték és mitől lettek sikeresebbek mindenki másnál. 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: DIY  

Célcsoport: 11-18 éves gyerekek 

Részvételi díj: 26 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 
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Időpont: 2021. július 12-16. 

 

Harry Potter varázsló tábor 

 

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. Ebédnél kétféle leves és négyféle főétel 

közül választhatnak majd.  

Az interaktív foglalkozások reggel 8 órától délután 4-ig tartanak.  

Szervező: Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskola Békéscsaba  

Helye: Békéscsaba, Szabadság tér 8. 

A foglalkozás jellege: tanulós, szabadidős 

Célcsoport: 4-12 évesek 

Részvételi díj: 23 000,- Ft/fő, mely tartalmazza a napi egyszeri étkezést és a foglalkozásokat.  

Kapcsolattartó: Volfart Tímea, 06 30/491-07-71, kiszseniiskola.bekescsaba@gmail.com  

A jelentkezési határidő: 2021. június 28., ám a nagy érdeklődésre való tekintettel érdemes 

minél előbb lefoglalni a helyet. 

 

 

Időpont: 2021. július 12-16. 

 

Komplex fejlesztő tábor - nem csak SNI tanulóknak 

1. csoport (4-6 éves korú gyerekek) 

 

Kombinált fejlesztő foglalkozás, adott korcsoportú gyermekek részére. 

Kiscsoportos foglalkozás szakos szakemberekkel, mozgásfejlesztés, komplex gyógypedagógiai 

fejlesztés és kutyán keresztüli szociális érzékenyítés. 

A foglalkozások: 8.00-12.00 óra között zajlanak. Érkezés: 7:30-8.00 óra között. Tízórai: 9.30-

10.00 óra között. Hazamenetel: 12:15 és 12:30 óra között. 

Ebédet nem biztosítunk! A csoportokban 5-6 fő vehet részt! 

Főként olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik valamilyen tanulási, szociális problémával 

küzdenek.  

Az SNI papírt (szakvéleményt) mindenképpen előzetesen juttassa el hozzánk! 

Szervező: Átkarolva Egyesület 

Helye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1760. 

A foglalkozás jellege: Komplex fejlesztő foglalkozás 

Célcsoport:  

Részvételi díj: 10 000,- Ft/fő/ hét 

Kapcsolattartó: Gábrielné Zelman Edit, 06 20/544 66 61, zelmanedit@gmail.com  
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Időpont: 2021. július 12-15. 

 

Légy te az Imposztor! 3d tervezős-nyomozós-táblásjátékos tábor 2. 

 

Szeretnél valami különlegeset, ám mégis ismerőst? Szeretnéd 

lenyűgözni a barátaidat? Akkor nálunk a helyed! Építünk egy 

kutatóállomást, ahol csupa őrült tudós dolgozik. Mindenki ismer 

mindenkit, vagy mégsem? Fejlesszünk 3D nyomtatással társasjátékot! 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  

A foglalkozás jellege: 3D nyomtatás 

Célcsoport: 9-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 12-16. (délelőtt 9-12 óra között) 

 

Let’s play!/ Játszva angolul! - foglalkozások 9-12 éveseknek 

 

Játékok, dalok, mondókák minden nap egy új témakörre sok-sok mozgással.  

Egy angol gyerekkönyv illusztrált elkészítése, elolvasása. 

Szervező: Alfa Angol, ahol öröm a tanulás. 

Helye: Békéscsaba, Jamina 

A foglalkozás jellege: Kiscsoportban, 6-10 fő, hogy mindenki megszólaljon, gyakoroljon 

angolul!  

Célcsoport: 9-12 évesek 

Részvételi díj: 5 nap, 15 óra, 12 000,- Ft, testvéreknél gyermekkedvezmény. 

Kapcsolattartó: White-Czibula Anikó, Békéscsaba, Pozsonyi utca 54., 06-30/503-61-50, e-

mail: aniko.white@freemail.hu  

Egyéb: A játszás mindig örömöt okoz a gyerekeknek, így az angol nyelvet gyakorolhatják. A 

délelőtti angol foglalkozások tematikája a játékokra, (kártya, társas, logikai), sok mozgásos 

tevékenységre az udvaron és a kézművességre épül. 

 

 

Időpont: 2021. július 12-16. 

 

Mágikus tábor 

 

Ezen a héten minden gyermeket elrepítünk Harry Potter mágikus világába, ahol egy egész héten 

át egy fantasztikus szerepjáték kalandban vehet részt.  A " SZEREPJÁTÉK " táborunknak az a 

lényege, hogy 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 

mailto:hello@kollabor.hu
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Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: Szerepjáték tábor 

Célcsoport: 10-13 évesek 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (ebéddel) 

Kapcsolattartó: Endreffy Petra, 06-20/407-68-68 

 

 

Időpont: 2021. július 12-15. 

 

Micro Bit Programozó Tábor 2. 

 

Ismerkedj meg a kütyü-programozás világával a Kollaborban!  

A Micro Bit az egyik legjobb belépő a kódolás világába, mivel 

kimondottan arra tervezték, hogy könnyebbé, gyorsabbá és 

látványosabbá tegye a tanulás folyamatát. Nálunk nem lesz 

szükség könyvekre, nincs külön elméleti oktatás: rögtön 

belecsapunk a digitális lecsóba és fokozatosan, szinte 

észrevétlenül tanulhatod meg, mi fán teremnek a változók, blokkok, ciklusok, parancsok és 

függvények. Nem kell sokat pötyögni sem, mert a Microsoft MakeCode segítségével vizuális 

módon is összerakhatod a kódot - persze ha a szöveges módot preferálod, arra is van lehetőség. 

Az alapok megismerése után a hét második felében megnézzük, hogy milyen további 

perifériákkal lehet még a Micro Bit tudását bővíteni: LED-ek, motorok, szenzorok és egymással 

vezeték nélkül beszélgető Micro Bitek programozására is lehetőséged lesz. 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: programozás, robotika  

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 12-15. 

 

Nem csak kifli 2. 

 

Szereted a finom péksütiket? Kifli, sajtosrúd, pacsni, mákosfityisz, briós jöhet? Rajongsz a 

kakaós csigáért? Gyere el a Kollabor sütödéjébe, és megmutatom neked, miként tudod 

elkészíteni otthoni körülmények között, adalékmentesen a kedvencedet. Aztán zsebeld be a 

méltán megérdemelt elismerést a családodtól. Lesz itt minden #Nemcsakkifli Kicsik-nagyok-

fiúk-lányok gyertek! 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: sütés 

Célcsoport: 9-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

mailto:hello@kollabor.hu


 

 
 

   30 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 12-16. 

 

Nyári népművészeti tábor rendhagyó formában Békéscsabán 2021.  

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 2. 

 

A tábor ideje alatt a gyermekek megismerkedhetnek különböző kézműves tevékenységekkel, 

technikákkal. Természetes alapanyagok használatával készíthetnek játékokat, használati és 

ajándéktárgyakat. Kipróbálhatják az agyagozást, szövést, nemezelést, gyöngyfűzést, ékszeres 

bábkészítést. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Helye: TÉGLA Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

Célcsoport: azok az 5-7 éves gyerekek, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel és a népi játékokkal, akik szeretik a népzenéket, népmeséket.  

Csoportvezető: Misik Mónika pedagógus, népi játék és kismesterség oktató  

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

Ft), továbbá az igényelt étkezés költsége. (A tábor bejárós, szükség esetén szállásról a szülő 

önállóan gondoskodik.) 

Jelentkezés: 2021. június 10-ig, elsősorban az online: JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével. 

Bővebb információ: 06-30/299-7789, info@bmne.hu, www.bmne.hu 

 

 

Időpont: 2021. július 12-15. 

 

SEWING THE FUTURE 

 

Készítsd el a saját táskádat! Ha szeretnél kitűnni, vagy csak 

egy olyan táska hiányzik a ruhatáradból, amit tényleg 

magadénak érzel, gyere és valósítsd meg. A megvarrásától a 

festéséig / dekorálásáig mindenben segítünk, már csak Rád 

van szükség és az ötletedre!  

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos 

Élményközpont (Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  

A foglalkozás jellege: DIY - varrás 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 
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Időpont: 2021. július 12-16. 

 

TÁNCOS TORNA 

 

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: Jaminai Közösségi Ház, Békéscsaba, Orosházi út 101. 

A foglalkozás jellege: tánc 

Célcsoport: 6-14 éves korosztály 

Részvételi díj: 19 000,- Ft, (tízórai, ebéd, uzsonna) 

Kapcsolattartó: Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-67-67, jaminaikozhaz@gmail.com, 

petoibolya@csabagyongye.com  

Egyéb: Az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” támogatására kívánunk 

pályázatot benyújtani. Amennyiben nyerünk, a részvételi díj várhatóan 500 Ft/fő lesz, valamint 

napi 4-szeri étkezést kapnak a résztvevők. 

 

 

Időpont: 2021. július 19-22. 

 

3D - Belsőépítészet 

 

Az idei nyár témája a DESIGN! Gyere és tervezd meg 

álmaid házát! Vajon milyen használati tárgyak lesznek 

benne, hogy fog kinézni álmaid otthona? Rajzolj, tervezz, 

készíts 3D látványtervet és makettet, amik mind a jövőbeni, 

elképzelt világod jelenítik meg. A tábor alatt kipróbálhatod 

a digitális és manuális technikákat, fúrhatsz, faraghatsz, 

használhatod 3D nyomtatót, kipróbálhatod a lézervágást!  

Az elkészült tárgyak hazavihetőek a tábor végén, a képanyagot feltöltjük közösségi oldalainkra. 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: tervezés, informatika, DIY 

Célcsoport: 11-18 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 
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Időpont: 2021. július 19-23. 

 

APRÓ SÉF ÉS KÉZMŰVES 

 

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, kézművesség, 

játékok teszik teljessé. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház 

Helye: Jaminai Közösségi Ház, Békéscsaba, Orosházi út 101.  

A foglalkozás jellege: főzés és kézműves 

Célcsoport: 6-12 éves korosztály 

Részvételi díj: 19 000,- Ft/teljes hét vagy 4 000,- Ft/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 

Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-67-67, jaminaikozhaz@gmail.com, 

petoibolya@csabagyongye.com  

Egyéb: Az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” támogatására kívánunk 

pályázatot benyújtani. Amennyiben nyerünk, a részvételi díj várhatóan 500 Ft/fő lesz, valamint 

napi 4-szeri étkezést kapnak a résztvevők. 

 

 

Időpont: 2021. július 19-23. (délelőtt 9-12 óra között) 

 

ÉLMÉNY ÉS TÁRSASÁG! Angol foglalkozások 5-7 éveseknek. 

 

Játékok, dalok, mondókák minden nap egy új témakörre 

sok-sok mozgással.  

Egy angol gyerekkönyv illusztrált elkészítése, elolvasása.  

Szervező: Alfa Angol, ahol öröm a tanulás. 

Helye: Békéscsaba, Jamina, kinti és benti terem, medence, 

cicák és kutyák. 

A foglalkozás jellege: Kiscsoportban, 6-10 fő, hogy 

mindenki megszólaljon, gyakoroljon angolul! Hozni kell: 

kulacsot, váltó ruhát, fürdéshez felszerelést. 

Célcsoport: 5-7 éves gyermekek 

Részvételi díj: 5 nap, 15 óra, 12 000,- Ft, testvéreknél 

gyermekkedvezmény. 

Kapcsolattartó: White-Czibula Anikó, Békéscsaba, Pozsonyi utca 54., 06-30/503-61-50, e-

mail: aniko.white@freemail.hu  

Egyéb: Igény esetén gyermekfelügyelet reggel 7.45-9.00 óra között és 12.00-13.00 óra között. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaminaikozhaz@gmail.com
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Időpont: 2021. július 19-23. 

 

Honfoglaló tábor 

 

A honfoglalás kora a történelem iránt érdeklődő gyermekeket várjuk izgalmas programokkal. 

Közösen jurtát állítunk, íjászkodunk, vívunk, megismerkedünk a korabeli öltözetekkel és 

fegyverekkel. Délelőttönként a korra jellemző kézműves technikákat próbáljuk ki, mint például 

a nemezelés, bőrművesség vagy a lemezdomborítás 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház 

Helye: Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyer (Tűztorony) 

A foglalkozás jellege: hagyományőrző tábor, sport és művészeti programokkal 

Célcsoport: 7-14 éves korosztály 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (ebéd, uzsonna)  

Két vagy több gyermek esetén kedvezményt biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 06-20/257-47-39, erika.zalai@gmail.com    

 

 

Időpont: 2021. július 19-23. 

 

Komplex fejlesztő tábor - nem csak SNI tanulóknak 

2. csoport (7-10 éves korú gyerekek) 

 

Kombinált fejlesztő foglalkozás, adott korcsoportú gyermekek részére. 

Kiscsoportos foglalkozás szakos szakemberekkel, mozgásfejlesztés, komplex gyógypedagógiai 

fejlesztés és kutyán keresztüli szociális érzékenyítés. 

A foglalkozások: 8.00-12.00 óra között zajlanak. 

Érkezés: 7:30-8.00 óra között 

Tízórai: 9.30-10.00 óra között 

Hazamenetel: 12:15 és 12:30 óra között 

Ebédet nem biztosítunk! A csoportokban 5-6 fő vehet részt! 

Főként olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik valamilyen tanulási, szociális problémával 

küzdenek.  

Az SNI papírt (szakvéleményt) mindenképpen előzetesen juttassa el hozzánk! 

Szervező: Átkarolva Egyesület 

Helye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1760. 

A foglalkozás jellege: Komplex fejlesztő foglalkozás 

Célcsoport: 7-10 évesek 

Részvételi díj: 10 000,- Ft/fő/ hét 

Kapcsolattartó: Gábrielné Zelman Edit, 06 20/544 66 61, zelmanedit@gmail.com  
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Időpont: 2021. július 19-22. 

 

Minecraft 

 

Táborunkban nem csak simán játszunk, hanem a redstone 

mélyébe is beleássuk magunkat. A hét során megismerjük a 

virtuális összetett áramköröket, mechanikus szerkezeteket 

építünk. Táborozóink igazi fejlesztőnek és szobrásznak érezhetik 

magukat, miközben térlátásuk, mérnöki gondolkodásuk és 

kreativitásuk is fejlődik, mindezt kiváló hangulatban. 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: informatika 

Célcsoport: 8-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 19-22. 

 

Napsütötte konyha 2. 

 

Szeretnél autentikus olasz ételeket főzni? Ha szeretnél egy igazi, 

olaszos sütés-főzés részese lenni, jelentkezz nyári táborunkba, ahol 

Stella megismertet az olasz ételek izgalmas világával! 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: sütés, főzés 

Célcsoport: 7 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 19-22. 

 

Nincs otthon kaja! 3. 

 

Kinyitod a hűtőt és majdnem üres? Nálunk olyan kajákat és desszerteket, nasikat fogsz készíteni 

melyeket gyorsan össze tudsz ütni, ha éppen nincs otthon “semmi”. Egyszerű kaják, egyszerű 

összetevőkkel! 

Szervező: KOLLABOR - Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: Sütés, főzés 

mailto:hello@kollabor.hu
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Célcsoport: 11-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 19-23. 

 

Nyári népművészeti tábor rendhagyó formában Békéscsabán 2021. 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 3. 

 

A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítenek, például textilből, fonalból, 

gyöngyből, fából, gyapjúból stb. Az elkészült alkotásokat, a hangulatteremtő, ritmusérzék 

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

Szervező: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Helye: TÉGLA Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

Célcsoport: azok a 8-10 éves gyerekek, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal.  

Csoportvezető: Tóth Ágnes óvónő, kosárfonó  

Részvételi díj: 12.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 8.000 

Ft), továbbá az igényelt étkezés költsége. (A tábor bejárós, szükség esetén szállásról a szülő 

önállóan gondoskodik.) 

Jelentkezés: 2021. június 10-ig, elsősorban az online: JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével. 

Bővebb információ: 06-30/299-7789, info@bmne.hu, www.bmne.hu 

 

 

Időpont: 2021. július 19-22. 

 

SKETCHING 

 

Ne csak a füzeted belseje legyen egyedi, a külseje is mutasson téged! 

Lézervágóval igazán különlegessé teheted a kiegészítőidet, így akár 

a kedvenc füzetedet is. Gyere és próbáld ki milyen egyszerűen 

alakíthatod át a rajzaidat egy fa borítású könyvvé! 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont 

(Életfa Kulturális Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: DIY 

Célcsoport: 11 év felett 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

mailto:hello@kollabor.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQRPXV0vVnD_9CBEPcVwFoXBRfyHQb2yw-Or0sYrAE2fWkVA/viewform
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mailto:hello@kollabor.hu


 

 
 

   36 

Időpont: 2021. július 19-24. 

 

Százlábú Egyesület Gyerektáborai 2021 

Horgásztábor 

 

Egyesületünk 14 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 

Helye: Békés-Dánfok, Körösök és a Tisza szakaszai 

A foglalkozás jellege: szabadidős AKTÍV táborok 

Célcsoport: 8-16 éveseknek 

Részvételi díj: 36 000 - 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: 2021. július 19-23, minden nap 9.00-18.00 óra között 

 

Társastánc tábor 

 

A tábor a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenytáncosai számára kerül megrendezésre. A 

táborban minden reggel futással és szabadtéri edzéssel kezdenek a táncosok. A héten latin és 

standard táncokhoz tanulnak új lépéseket és koreográfiákat. A technikai edzések mellett 

erőnléti edzések, játékos feladatok, valamint strandolás szokott lenni a program.  

A táncórákat Meszlényi Viktória, Hajas Tibor és más egyesületek vendég trénerei tartják. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: sport 

Célcsoport: versenytáncosok 

Részvételi díj: 25 000,- Ft + ebéd rendelhető a Csabagyöngye étterméből 

Kapcsolattartó: Csikós Nóra: 06-20/269-23-04, Meszlényi Viktória: 06-30/626-10-05 

 

 

Időpont: 2021. július 25 - augusztus 1. (vasárnap-vasárnap) 

 

Csabai Színistúdió Tábor 

 

Ez a Te táborod, ha érdekel a színjátszás és szeretsz szerepelni. 

Színészmesterség, ének és táncórák alatt sajátíthatod el mindazt, amit egy 

Csabai Színistúdiósnak tudnia kell. Ez után pedig alkalmad nyílik arra, 

hogy tagja légy egy remek közösségnek egész évben. 

A táboron való részvétel előzetes meghallgatáshoz kötött.  

mailto:szazlabuprogram@gmail.com
mailto:berczine@gmail.com
http://www.szazlabu.hu/
http://www.taborok.info/
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A táborban napi 3x-i étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, vacsora). 

A tábor mellett szabad strand működik.  

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ  

Helye: Szeghalom Várhely Ifjúsági Tábor 

A foglalkozás jellege: művészeti 

Célcsoport: 13-18 évesek 

Részvételi díj: Előre láthatóan 35 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Fazekas Lili, 06-20/438-01-96, fazekas.lili@csabagyongye.com  

 

 

Időpont: 2021. július 26-30. 

 

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, ahol a 

Békéscsabán és Gyulán a korhoz kapcsolódó helyszíneket járjuk végig 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Arany János Művelődési Ház 

Helye: Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyer (Tűztorony) 

A foglalkozás jellege: Hagyományőrző tábor 

Célcsoport: 7-14 éves korosztály 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (ebéd, uzsonna)  

Két vagy több gyermek esetén kedvezményt biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 06-20/257-47-39, erika.zalai@gmail.com  

 

 

Időpont: 2021. július 26-30. 

 

DIGITÁLIS FOTÓZÁS 

 

A táborban megismerkednek a digitális fotózás alapjaival a gyermekek: a fényképezés 

elméletével és gyakorlatával, a képkomponálás alapjaival, fotós titkokkal, fogásokkal. A 

gyakorlati foglalkozásokon fotóséta keretében az elméletben tanultak gyakorlása történik. A 

tábor végén digitális fotókiállítás keretében bemutatják alkotásaikat a szülőknek. A részvétel 

feltétele, hogy digitális fényképezőgéppel rendelkezzenek a jelentkezők és a tábor idejére 

hozzák magukkal. Kérjük, akinek van, a buszbérletét is hozza magával!  

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ - Jaminai Közösségi Ház 

Helye: Jaminai Közösségi Ház, Békéscsaba, Orosházi út 101. 

A foglalkozás jellege: fotós 

Célcsoport: 10-14 éves korosztály 

Részvételi díj: 19 000,- Ft/teljes hét vagy 4 000,- Ft/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 

Kapcsolattartó: Pető Ibolya, 06-20/615-67-67, jaminaikozhaz@gmail.com, 

petoibolya@csabagyongye.com  

mailto:fazekas.lili@csabagyongye.com
mailto:erika.zalai@gmail.com
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Egyéb: Az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” támogatására kívánunk 

pályázatot benyújtani. Amennyiben nyerünk, a részvételi díj várhatóan 500 Ft/fő lesz, valamint 

napi 4-szeri étkezést kapnak a résztvevők. 

 

 

Időpont: 2021. július 26-29. 

 

Kaják a Minecraftból 

 

Gondolkodtál már játék közben azon, hogy milyen lenne megkóstolni valójában, amiket 

Minecrafton belül eszel? Táborunk középpontjában ugyan a Minecraft áll, de teljesen más 

megközelítésben, ugyanis ebben a táborban nem játszani fogunk, hanem főzni! Konyhai 

eszközök használata mellett finom játékon belüli ételeket is elkészítjük, így ha ügyes vagy 

könnyen növelheted életerő pontjaid. 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány)  

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: Sütés, főzés 

Célcsoport: 7-10 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. július 26-30. 

 

Kis tudós science tábor 

 

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. Ebédnél kétféle leves és négyféle főétel közül választhatnak majd. Az 

interaktív foglalkozások reggel 8 órától délután 4-ig tartanak.  

Szervező: Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskola Békéscsaba 

Helye: Békéscsaba, Szabadság tér 8.  

A foglalkozás jellege: tanulós, szabadidős 

Célcsoport: 4-12 évesek 

Részvételi díj: 23 000,- Ft 

Kapcsolattartó:  

Volfart Tímea, 06-30/491-07-71, 

kiszseniiskola.bekescsaba@gmail.com  

A jelentkezési határidő: 2021. június 

28., ám a nagy érdeklődésre való 

tekintettel érdemes minél előbb 

lefoglalni a helyet. 

 

 

mailto:hello@kollabor.hu
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Időpont: 2021. július 26-30. (délelőtt 9-12 óra között) 

 

Let’s travel: 7 continents, 7 wonders!/ 

Utazzunk: 7 kontinens, 7 csodája! – foglalkozás 12-15 éveseknek 

 

Játékok, dalok, mondókák minden nap egy új témakörre sok-sok 

mozgással.  

Egy angol gyerekkönyv illusztrált elkészítése, elolvasása. 

Szervező: Alfa Angol, ahol öröm a tanulás. 

Helye: Békéscsaba, Jamina 

A foglalkozás jellege: Kiscsoportban, 6-10 fő, hogy mindenki 

megszólaljon, gyakoroljon angolul!  

Célcsoport: 12-15 évesek 

Részvételi díj: 5 nap, 15 óra, 12 000,- Ft, testvéreknél gyermekkedvezmény. 

Kapcsolattartó: White-Czibula Anikó, Békéscsaba, Pozsonyi utca 54., 06-30/503-61-50, e-

mail: aniko.white@freemail.hu  

Egyéb: A tinik megismerkednének egy kis földrajzzal, állatvilággal, természetismerettel David 

Attenborough nyomában. Minden nap egy kontinens lesz a téma, pénteken az összegyűjtött 

munkát előadják egymásnak angolul. 

 

 

Időpont: 2021. július 26-29. 

 

Nincs otthon kaja! 4. 

 

Kinyitod a hűtőt és majdnem üres? Nálunk olyan kajákat és desszerteket, nasikat fogsz készíteni 

melyeket gyorsan össze tudsz ütni, ha éppen nincs otthon “semmi”. Egyszerű kaják, egyszerű 

összetevőkkel! 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: KOLLABOR Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

A foglalkozás jellege: Sütés, főzés 

Célcsoport: 11-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. augusztus 2-6. 

 

Bűvész tábor (kezdő csoport) 

 

A varázslótanoncok a bűvésztáborban megismerkedhetnek ámulatba ejtő trükkökkel, a 

bűvészek gondolkodásmódjával, ezen kívül fejlődik a kézügyességük, az kommunikációs 

készségük, és gyakorolják a nyilvános beszédet. A trükkökhöz szükséges kellékeket 

megkapják, illetve részben ők maguk készítik el, így a trükköket már aznap be tudják mutatni 

otthon is.  

mailto:aniko.white@freemail.hu
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Gyertyán Balázs, bűvész Burai Milán, mentalista  

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, 

Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: Bűvész 

Célcsoport: 8-13 éves 

Részvételi díj: 28 000,- Ft (ebéddel) 

Kapcsolattartó: Fazekas Lili, 06-20/438-01-96, fazekas.lili@csabagyongye.com  

 

 

Időpont: 2021. augusztus 2-6. 

 

Nyomozóképző tábor 2. 

 

Életed legjobb táborát keresed? Megtaláltad! Nálunk olyan élményprogram vár rád, amire 

mindig is vágytál! A táborban lehetőséged lesz egy élő nyomozójátékban részt venni, találkozni 

tűzoltókkal, mentősökkel nyomozókkal, ujjlenyomatot venni, tanukat kihallgatni, kémeket 

követni. Mókás feladatok és kemény fejtörők megoldása árán kijutni a szabadulószobából. A 

nyomozás közben sok-sok nevetésben és izgalomban lesz részed. A tábort egy vízipisztoly 

csatával zárjuk. Légy a játszótársunk, várunk rád! 

Szervező: Körösök Natúrpark Nonprofit Kft. 

Helye: Békéscsaba, Széchenyi Liget 

A foglalkozás jellege: felfedezés 

Célcsoport: 8-10 éves korosztály 

Részvételi díj: 22 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Veresné Józsa Judit, 06-20/451-40-01 

 

 

Időpont: 2021. augusztus 2-6. (hétfőtől-péntekig 7:30-16:30 között) 

 

Okos lurkó nyári tábor 1. 

 

A Munkácsy Mihály Múzeum idén is megrendezi nyári táborát 

a Gabonamúzeumban. 

A tábor idei tematikája egy kicsit a megszokottól eltérő, 

mindennap egy múzeumi szakág kerül bemutatásra játékos 

feladatok, kézműves foglalkozások keretében. Így kapta a tábor 

az Okos Lurkó elnevezést, ahol minden gyermek megtalálhatja 

a kedvére való szórakozási lehetőséget. 

Az alábbi programok színesítik a tábori életet: 

Lovaglás, íjászat, fazekasművészet, mézeskalácsdíszítés, 

régészeti kincskereső túra, vadászati bemutató, 

múzeumlátogatás, élményfestés. 

Változatos programok, sok új élmény, vidámság, csodás 

természeti környezet egy héten át csak a gyermekekért. 

Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum 

mailto:fazekas.lili@csabagyongye.com
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Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65. 

A foglalkozás jellege: természettudomány, régészet, népművészet, festészet 

Célcsoport: 5-14 évesek 

Részvételi díj: 19 900,- Ft/fő/hét 

Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk a CsabaPark étteremben. 

Kapcsolattartó: Fábián Anna táborszervező, 06-20/221-43-45, személyesen a Munkácsy 

Mihály Múzeum Igazgatóságán, a Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emeletén. 

 

 

Időpont: augusztus 9-13. 

 

Bőrműves tábor 

 

Bőrműves tábor Éber Tamás bőrműves mester vezetésével. A bőrművesség alapjaiba 

kóstolhatunk bele egészen 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: Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyer (Tűztorony) 

A foglalkozás jellege: kézműves tábor 

Célcsoport: gyermekeknek 10 éves kor fölött ajánlott 

Részvételi díj: 20 000,- Ft (ebéd, uzsonna) Két vagy több gyermek esetén kedvezmény. 

Kapcsolattartó: Lengyelné Zalai Erika, 06-20/257-47-39, megyerimuvhaz@gmail.com 

 

 

Időpont: 2021. augusztus 9-13. 

 

Bűvész tábor (haladó csoport) 

 

A varázslótanoncok a bűvésztáborban megismerkedhetnek ámulatba ejtő trükkökkel, a 

bűvészek gondolkodásmódjával, ezen kívül fejlődik a kézügyességük, az kommunikációs 

készségük, és gyakorolják a nyilvános beszédet. A trükkökhöz szükséges kellékeket 

megkapják, illetve részben ők maguk készítik el, így a trükköket már aznap be tudják mutatni 

otthon is.  

Gyertyán Balázs, bűvész Burai Milán, mentalista  

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: Bűvész 

Célcsoport: 8-13 éves 

Részvételi díj: 28 000,- Ft (ebéddel) 

Kapcsolattartó: Fazekas Lili, 06-20/438-01-96, fazekas.lili@csabagyongye.com  

 

 

 

 

 

mailto:megyerimuvhaz@gmail.com
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Időpont: 2021. augusztus 9-12. 

 

E-sport tábor 

 

E-sport táborunkban a gyerekek nem csak játszanak, hanem a 

stratégiai tervezés, kommunikáció, kreativitás, és még a 

csapatszellem is fejlődik! A táborozók nem csak a játékban 

fejlődhetnek rakéta sebességgel, de a gyors reakciók, és a felelős 

döntés gyakorlatát is átélhetik. Mindezt természetesen 

Magyarország egyik legprofesszionálisabb esport menedzser 

csapatának vezetésével, és baráti, felhőtlen hangulatban. 

Szervező: KOLLABOR – Természettudományos Élményközpont (Életfa Kulturális 

Alapítvány) 

Helye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  

A foglalkozás jellege: informatika 

Célcsoport: 12-16 éves gyerekek 

Részvételi díj: 16 000,- Ft 

Kapcsolattartó: Koszecz Andrea, hello@kollabor.hu, 06-30/477-33-18 

 

 

Időpont: 2021. augusztus 9-13. 

 

Horgász tábor 

 

A táborba olyan 8-12 éves gyerekeket várunk, 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, új horgászbarátságok szülessenek, mindemellett szeressék, tiszteljék a vízparti 

környezetet, óvják és vigyázzanak rá. 

Délelőttönként a Csabagyöngye épületében töltjük hasznosan az időt, beszélgetünk 

horgászmódszerekről, vizekről, halakról, filmeket nézünk, majd ebéd után az Élővíz-csatorna 

partján próbáljuk ki a megszerzett ismereteket halfogás reményében. 

A tábor utolsó napján egy házi horgászversenyt is szervezünk. 

Szervező: Csabagyöngye Kulturális Központ 

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

A foglalkozás jellege: sport, szabadidős 

Célcsoport: 8-12 éves gyerekek 

Részvételi díj: 20 000 Ft/fő (napi háromszori étkezés) 

Kapcsolattartó: Balázs Viktor, 06-20/947-07-26 

Egyéb: A tábor jelentkezésének feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen a horgászathoz 

szükséges okmányokkal. 
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Időpont: 2021. augusztus 9-13. (hétfőtől-péntekig 7.30-16.30 óra között) 

 

Okos lurkó nyári tábor 2. 

 

A Munkácsy Mihály Múzeum idén is megrendezi nyári táborát a Gabonamúzeumban. 

A tábor idei tematikája egy kicsit a megszokottól eltérő, mindennap egy múzeumi szakág kerül 

bemutatásra játékos feladatok, kézműves foglalkozások keretében. Így kapta a tábor az Okos 

Lurkó elnevezést, ahol minden gyermek megtalálhatja a kedvére való szórakozási lehetőséget. 

Az alábbi programok színesítik a tábori életet: 

Lovaglás, íjászat, fazekasművészet, mézeskalácsdíszítés, régészeti kincskereső túra, vadászati 

bemutató, múzeumlátogatás, élményfestés. 

Változatos programok, sok új élmény, vidámság, csodás természeti környezet egy héten át csak 

a gyermekekért. 

Szervező: Munkácsy Mihály Múzeum 

Helye: Gabonamúzeum, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65. 

A foglalkozás jellege: természettudomány, régészet, népművészet, festészet 

Célcsoport: 5-14 évesek 

Részvételi díj: 19 900,- Ft/fő/hét 

Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk a CsabaPark étteremben. 

Kapcsolattartó: Fábián Anna táborszervező, 06-20/221-43-45, személyesen a Munkácsy 

Mihály Múzeum Igazgatóságán, a Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emeletén. 

 

 

Időpont: 2021. augusztus 9-13. 

 

Pályaorientációs tábor 2. 

 

Az öt nap alatt beszélgetünk az iskolaváltás kihívásairól, meglátogatunk helyi vállalkozásokat, 

és piacvezető nagyvállalatokat is, valamint ellátogatunk egy helyi középiskolába. A táborokba 

elsősorban iskolaváltás előtt álló, felső tagozatos diákok jelentkezését várjuk. 

Szervező: Karrier Iroda Alapítvány 

Helye: Békéscsaba 

A foglalkozás jellege: pályaorientáció, munka les, karriertervezés 

Célcsoport: 13-15 évesek 

Részvételi díj: 5 000,-Ft 

Kapcsolattartó: Mikó Melinda táborvezető, 06-20/747-78-51, 

bcskarrieriroda@gmail.com  

Előző táborainkról és tevékenységeinkről itt tájékozódhat: 

http://karrierirodaalapitvany.hu/ 

www.facebook.com/Karrier-Iroda-Alapítvány-201948993299808 
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Időpont: I. TURNUS: 2021. augusztus 9-15. / II. TURNUS: 2021. augusztus 16-22. 

 

Százlábú Egyesület Gyerektáborai 2021 

Kenus Vízi Vándortábor 

 

Egyesületünk 14 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 

Helye: Békés-Dánfok, Körösök és a Tisza szakaszai 

I. 2021.08.09-15. Békés, Köröstarcsa, Gyomaendrőd, Szarvas 

II. 2021.08.16-22. Szarvas, Kunszentmárton, Csongrád, 

Mindszent, Algyő, Szeged 

A foglalkozás jellege: szabadidős AKTÍV táborok 

Célcsoport: 8-16 éveseknek 

Részvételi díj: 36 000 - 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: 2021. augusztus 23-27. 

 

ATLÉTIKAI NYÁRI TÁBOR 

 

Minden jó, ha jó a vége - Táborral zárd a szünidőt! 

5 nap csodás sportélmény - nagy ovisok és általános iskolások részére  

(nem csak atléták számára) 

 

Hétfőtől – péntekig Tied a pálya 

Programok az OLIMPIKONOK klubjában: naponta: 9.00 – 16.30 óráig 

Játékos foglalkozások a mosolyfelelősökkel: Csaba Park kalandtúra - Strandolás - Csocsó, 

mesekuckó - Ajándékok - Falmászás – Trambulinozás 

18 éves táboroztatási tapasztalattal a gyermekekért! 

 

 

 

 

 

 

 

Szervező: Békéscsabai Atlétikai Club 

Helye: 5600 Békéscsaba, Tünde utcai Atlétikai Centrum 

A foglalkozás jellege: sport 

mailto:szazlabuprogram@gmail.com
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Részvételi díj: 4.000 /fő/ nap + csütörtök éjszaka: 1000,- Ft 

Családi kedvezmény: 2 gyermek/fő/nap: 3600,- Ft, 3 gyermek/fő/nap: 3200,- Ft, mely 

tartalmazza a foglalkoztatást, étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna). 

Információ: Békéscsabai Atlétikai Club, 5600 Békéscsaba, Kórház utca 6., 66/323-634, 

bcsatletika@gmail.com, www.bcsac.hu  

Jelentkezés e-mailen: Benkő Balázs táborvezető, balazs.benko021@gmail.com  

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 16. (hétfő) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bcsatletika@gmail.com
http://www.bcsac.hu/
mailto:balazs.benko021@gmail.com

