
Nyári Tábor és Programajánló Gyermekeknek 
 
 

Kedves Szülők és Gyerekek! 
Összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek segítségével könnyebben választhattok a 
nyári táborok és szabadidős programok közül. 
 

A Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány szervezésében 
 

Góré tábor 
Az idén már 16. alkalommal szervezzük meg a gyermekek körében nagyon kedvelt napközis 
jellegű táborunkat. Nyári kézműves és néprajzi tábor a szélmalomnál, sok népi- és 
sportjátékkal. Természetes környezetben, természetes anyagokkal dolgozunk. A kézműves 
tevékenységek széles körével ismerkedhetnek meg a gyerekek, akikkel gyakorlott pedagógus 
végzettségű kézművesek foglalkoznak. A gyermekek szép és jó minőségű használati 
tárgyakat, ékszereket, dekorációkat készítenek a tábor ideje alatt. 
Lovaglás, foci, méta, kincskeresés, kalyiba építés várja a gyerekeket naponta 7.30 és 17.30 
óra között. Ezen kívül sok különféle játékra van lehetőség.  
A foglalkozásokat a Bábika Játszóház tagjai tartják, szakmai vezető: Ujj Éva 
Újdonság, hogy a legkisebbeknek pihenősátrat biztosítunk, ahol ebéd után mesélés mellett 
pihenhetnek. 
Lehetőség van arra, hogy a gyermekeket délután a Dotto vonattal hozzuk be a városba.  
Minden héten lehetőség van - külön térítési díj mellett – kirándulásra. A kirándulásokat 
Gyulára, Vésztő-Mágorra, Póstelekre tervezzük valamint lehetőség van csabai városnézésre a 
Dottoval ill. felkeresni a város nevezetességeit. 
Igény esetén ott alvós tábort is szervezünk július 2-6. között. A gyermekek elhelyezéséről 
részletes információt a jelentkezéskor adunk. 
Ideje: 2012. június 18. és július 13. között.  
Helye: Csabai Tanya és Gabonatörténeti Kiállítóhely területe. 
A foglalkozás jellege: kézműves, lovas és sportfoglalkozások. 
Célközönség: 5 – 13 éves korú gyermekek. 
Részvételi díj: 13 000 Ft/hét, napi háromszori étkezéssel. (naponta 2.600 Ft) 
Kapcsolattartó: Ujj Éva – Diáktanya, Békéscsaba, Kinizsi u. 20. Tel: 66/326-053, Mobil: 
30/9383-729, E-mail: info@diaktanya.hu 
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A Békéscsabai Nimród Lovasegyesület szervezésében 

 
Nimród lovas és kézműves tábor 
A tábor ideje alatt a gyerekek betekintést nyerhetnek a lovas élet rejtelmeibe, 
megismerkedhetnek a tanyasi élet szépségeivel, bekapcsolódhatnak az állatok gondozásába. 
A lovagláson túl választható elfoglaltságok: kézműves foglalkozások, labdajátékok, lovas 
kocsikázás, kerti medencében fürdőzési lehetőség, íjászat és horgászat. Lovas oktatás pónin 
és nagy lovon egyaránt szakképzett edző vezetésével történik, a gyerekekre pedagógusok 
felügyelnek. 
Ideje: A nyári szünet ideje alatt 7 – 17 óráig, bentlakással hétfőtől szombatig. 
Helye: Nimród Lovas tanya, 5600 Békéscsaba, 1458. Megközelíthető az elkerülő úton a gyulai 
és a dobozi körforgalom között. 
A foglalkozás jellege: lovassport és kézműves foglalkozások. 
Célközönség: 4 – 16 éves kor 
Részvételi díj: 3000 Ft/nap. Bentlakásos táborlakó esetén 30 000 Ft/hét. 
Kapcsolattartó: gajdacskati@freemail.hu; Ardelean János 30/555-7786; 
nimrode@freemail.hu 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

A Békéscsabai Kulturális Központ Andrássy Úti Társaskör szervezésében 
 

Kölyöksziget tábor-kreatív foglalkozások 
A Kölyöksziget-tábor programjának középpontjában a művészetek állnak, elsősorban a zene, a 
képzőművészet és a színjátszás. A tábor alatt a résztvevők megismerkedhetnek számos 
képzőművészeti technikával, részt vehetnek közös mesealkotásban, daltanulásban. 
Ideje: 2012. július 16-20. 
Helye: Andrássy Úti Társaskör, Békéscsaba, Andrássy út 38. 
A foglalkozás jellege: állatvédő, állatbarát. 
Célközönség: 6-12 éveseknek. 
Részvételi díj: 15 000 Ft.  
Kapcsolattartó: Varga Anna 66 527-920, vargaanna@ifihaz.hu 
 
Sakk tábor 

A tábor célja az általános iskolai korosztály számára hasznos nyári szabadidős 
programot biztosítani, a sakkjáték népszerűsítésével, a sakk, a társakkal való 
játék szeretetére neveléssel. 
A szakmai vezetője Emődi Gyula, aki gyakorlott sakkoktató, nemzetközi mester.  
A táborban két különböző programelem valósul meg. Délelőttönként lehetőség 
lesz megismerkedni a sakkjáték szépségeivel, az alapok megismerésétől az 
izgalmas variációkig. A játékot a FEK-ben közös ebéd követi, majd 
délutánonként strandra megyünk. A fürdőben a gyerekekre való vigyázást 
önkéntesek bevonásával biztosítjuk. A tábor végén házi versenyen mérhetik 
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össze tudásukat a részt vevők. Rossz idő esetére délután filmvetítést, illetve a 
város múzeumaiba történő látogatást tervezünk. 

Ideje: 2012. július 23-27. naponta 8.30-16.00 óra között 
Helye: Andrássy Úti Társaskör, Békéscsaba, Andrássy út 38. 
A foglalkozás jellege: sakk tábor 
Célközönség: 6-14 év közötti sakkozás iránt érdeklődő gyermekeknek 
Részvételi díj: 9.800 Ft. A díj tartalmazza az ebéd, a négy napi strandbelépő árát valamint a 
szakmai vezető tiszteletdíját tartalmazza 

Kapcsolattartó: Herczeg Tamás, herczegtamas@index.hu, tel.: 20 999 3703 

  
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

A Békéscsbai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Ház szervezésében 
 

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.  
Ideje: 2012. június 25-től 29-ig és július 2-től 6-ig. 
Helye: Lencsési Közösségi Ház, Féja Géza tér 1. 
A foglalkozás jellege: kézműves. 
Célközönség: 7 – 14 év. 
Részvételi díj: 8 500 Ft/fő/hét. 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 van. 
Kapcsolattartó: Takács Péter, Lencsési Közösségi Ház, Féja Géza tér 1. 06-66/456-177, 
lencsesikozhaz@gmail.com  
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

A Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti Közösségi Házak szervezésében 
 
Hun vitézek tábora 
Teljes hun öltözetet és fegyverzetet készítünk Novák Attila vezetésével. Hun süveg, kaftán, 
cikádafibula, csornai diadém másolata, agyagedény, rézdomborítás. Zöldséges hajdina főzése 
szabadtűzön, majd nyilvános harci bemutató a program zárásaként. 
Ideje: 2012. június 25-29. 
Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 
A foglalkozás jellege: hagyományőrző 
Célközönség: 6-12 éves korosztály 
Részvételi díj: 15 000 Ft/hét 
Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, 66/326-370 
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Hagyományőrző kézműves tábor 
Hagyományőrzés és népi kézművesség a hét témája. Agyagozás, korongozás, gyöngyfűzés, 
gyöngyszövés, körmönfonás, rongyszövés, nemezelés, csutka, csuhé, mákgubó figurák 
készítése hagyományos technikákkal. 
Ideje: 2012. július 30 – augusztus 3. 
Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 
A foglalkozás jellege: kézműves, hagyományőrző 
Célközönség: 6-12 éves korig 
Részvételi díj: 15 000 Ft. 
Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, 66/326-370 
 
Mesebolt kézműves tábor 
Benépesítjük a Meseház kincses ládáját. Óriások és törpék készítése textilből, termésekből, 
zoknibábok, hengerbábok varrása, tündérek és boszorkányok, sárkány készítése, állatok 
fonalból, rongycsíkból. Az alkotásokat mindenki megtarthatja. 
Ideje: 2012. június 18 – június 22. 
Helye: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 
A foglalkozás jellege: kézműves. 
Célközönség: 6-12 éves korig 
Részvételi díj: 15 000 Ft. 
Kapcsolattartó: Gyucháné Veres Krisztina, 66/326-370 

 
Munkácsy Emlékház 

Örökségünk őrei 
Általános művészettörténeti áttekintés után séták során megismerkedünk a békéscsabai 19. 
századi paraszti építészettel, a szlovákság kultúrájával. Foglalkozunk a Steiner-Omaszta kúria 
történetével, klasszicista elemeivel, a 19. század lakáskultúrájával, a nemesek életmódjával, 
Munkácsy Mihály munkásságával. Megtekintjük templomaink stílusát, Schéner Mihály 
anyagát a Meseházban, és Jankay Tibor gyűjteményét. Minden nap máshol ebédelünk és 
délután kreatív foglalkozásokkal mélyítjük a látottakat. 
Ideje: 2012. június 18 – június 22. (8.00-16.00 óra) 
Helye: Munkácsy Emlékház, Békéscsaba, Gyulai út 5. 
 A foglalkozás jellege: helytörténeti és művészettörténeti 
Célközönség: 8-10 éves korig 
Részvételi díj: 9.000 Ft 
Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsa, munkacsyhaz@mail.globonet.hu, 66 442 080 
 
Kisfestő tábor 
Szakemberek vezetésével ismerkedünk a rajzolással, néhány grafikai eljárással a pasztell, a 
tempera, az üvegfestés, a mozaik, az akvarell, a selyemfestés és a batikolás technikájával. az 
agyag is előkerül. Lazításként helyi példákat is megtekinthetünk a tanult technikákhoz. 
Ideje: 2012. augusztus 27-31. (8.00-16.00 óra) 
Helye: Munkácsy Emlékház, Békéscsaba, Gyulai út 5. 
 A foglalkozás jellege: képzőművészeti kreatív foglalkoztató 
Célközönség: 6-12 éves korig 
Részvételi díj: 12.000 Ft (ebéd étteremben) 
Kapcsolattartó: Mészáros Zsuzsa, munkacsyhaz@mail.globonet.hu, 66 442 080 
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A Körösök Völgye Látogatóközpont szervezésében 
 

Gubacs Természetbúvár- és Életmódtábor 
Kirándulunk, utazunk… tücsköt, bogarat fogunk… nagyítóval erdőt-mezőt kutatunk. 
Az idén az ifjú természetbúvárok kipróbálhatják a régi idők játékait és nagyanyáink 
receptjeit. 
Ideje: 2012. július 2-6. (8.00-17.00 óra között) 
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget). 
A foglalkozás jellege: természetbúvár 
Célközönség: 8 – 14 éves korosztály. 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza. A jelentkezéssel egyidőben 
5 000 Ft előleget kérünk. 
Kapcsolattartó: Bonyhádiné Pásztor Enikő, 66 445 885, latogatokozpont@globonet.hu 
 
Honfoglaló tábor 
„Ifjú honfoglaló”, ha szeretnél sátorban lakni, íjászkodni, kézműveskedni, megismerkedni a 
lótartás és a rovásírás rejtelmeivel, az ősmagyarok életének mindennapjaival, akkor a velünk 
töltött egy hét felejthetetlen élmény lesz számodra. 
Ideje: 2012. június 26-29. (8.00-17.00 óra között) 
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget). 
A foglalkozás jellege: hagyományőrző 
Célközönség: 6 – 10 éves korosztály. 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza. A jelentkezéssel egyidőben 
5 000 Ft előleget kérünk. 
Kapcsolattartó: Bonyhádiné Pásztor Enikő, 66 445 885, latogatokozpont@globonet.hu 
 
Mazsola Mesetábor Óvodásoknak 
Mesélő kedvünkkel életre keltjük és megteremtjük a meseváros lényeit. Találkozunk többek 
között Mazsolával és Manócskával, királlyal és boszorkánnyal.  Szokás szerint 
kézműveskedünk is, készítünk meseládikót és jelmezeket. Rengetek mese, torna és tánc vár, 
gyere hát! 
Ideje: 2012. július 9. – július 13. (8.00-17.00 óra között) 
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget). 
A foglalkozás jellege: kézműves, mesetábor 
Célközönség: 3-7 éves korosztály 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza. A jelentkezéssel egyidőben 
5000 Ft előleget kérünk. 
Kapcsolattartó: Bonyhádiné Pásztor Enikő, 66 445 885, latogatokozpont@globonet.hu 
 
Heted 7 mese tábor 
Tarisznyával a vállunkon, bottal a kezünkben vándorútra kelünk. Hegyeken, völgyeken, 
erdőkön, mezőkön, tengereken át perdülünk, fordulunk, ahogy a világ. Leszünk királyok és 
királylányok, tündérek, sárkányok, boszorkányok. Ha szeretsz játszani és kíváncsi vagy, itt a 
helyed! Várunk nagy-nagy szeretettel! 
Ideje: 2012. július 23 – 27. (8.00-17.00 óra között) 
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Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget). 
A foglalkozás jellege: mesetábor, kézműves 
Célközönség: 3-7 éves korosztály. 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza. A jelentkezéssel egyidőben 
5000 Ft előleget kérünk. 
Kapcsolattartó: Bonyhádiné Pásztor Enikő, 66 445 885, latogatokozpont@globonet.hu 
 
Gyermek jóga tábor 
A jóga a testi-lelki harmónia megőrzésének, fenntartásának legősibb, jól bevált módszere. 
Fejleszti az állóképességet, a hajlékonyságot, javítja a testtartást. Fegyelemre és figyelemre 
tanít, növeli a koncentrációs készséget. Javítja a vérkeringést, az emésztést és az 
immunrendszert, levezeti a stresszt. 
Ideje: 2012. július 30 – augusztus 3. (8.00-17.00 óra között) 
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget). 
A foglalkozás jellege: sport, életmód 
Célközönség: 5 – 12 éves korosztály. 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza. A jelentkezéssel egyidőben 
5000 Ft előleget kérünk. 
Kapcsolattartó: Bonyhádiné Pásztor Enikő, 66 445 885, latogatokozpont@globonet.hu 
 
Házitündérképző Tábor 
Betekintünk a sütés, főzés, varrás, kézműveskedés, frizurakészítés és még sok minden más 
rejtelmeibe, amire egy igazi kis Házitündérnek szüksége van a mindennapok során, hogy el 
tudja varázsolni a családot és a barátokat. 
Ideje: 2012. július 16 – 20. (8.00-17.00 óra között) 
Helye: Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget). 
A foglalkozás jellege: kézműves 
Célközönség: 7 – 11 éves korosztály. 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fő. Az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza. A jelentkezéssel egyidőben 
5000 Ft előleget kérünk. 
Kapcsolattartó: Bonyhádiné Pásztor Enikő, 66 445 885, latogatokozpont@globonet.hu 
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A Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület szervezésében 
 

XII. DIÁKRÁDIÓS ÉS DIÁKÚJSÁGÍRÓ TÁBOR 
A diákújságíró és diákrádiós csoport tagjai alapvető műfaji sajátosságokkal ismerkedhetnek 
meg, illetve az elméleti képzésen túl a tábor ideje alatt újságot készítenek, működtetik a 
tábor rádióját, felkészült média szakemberek irányításával. 
Alap- és továbbképző csoportokat is indítunk megfelelő számú jelentkezés esetén. 
Kiírás és jelentkezési lap letölthető: http://darke.csabanet.hu oldalról 2012. május 10-től. 
Ideje: 2012. július 9-14. 
Helye: Kétegyháza, Harruckern János Közoktatási Intézmény, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 
A foglalkozás jellege: Diákrádiós és diákújságíró képzés (tréning és gyakorlati módszerekkel). 
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Célközönség: 12 – 18 évesek (általános és középiskolások). 
Részvételi díj: 22 000 Ft (5 napi szállás, étkezés, szakmai és szabadidős programok), 19.500 
azoknak, akik már korábban részt vettek a DARKE táboraiban. Testvérek jelentkezésekor 
19.000 Ft/fő a térítési díj. 
Kapcsolattartó: Kölcseyné Balázs Mária, Levelezési cím: Békéscsaba, Orosházi út 32. E-mail: 
kbm@t-online.hu 
 
XVII. DIÁKÖNKORMÁNYZATI TÁBOR TAGOKNAK, VEZETŐKNEK ÉS ÉRDEKLŐDŐKNEK 
Amit ajánlunk: közösségi élmények, jó csapat, kiváló szakmai és szabadidős programok.  

- önismereti, 
- kommunikációs, 
- problémafeltáró, 
- konfliktuskezelő, 
- alapvető diákjogi képzés. 

Alap- és továbbképző csoportokat is indítunk megfelelő számú jelentkezés esetén. 
Kiírás és jelentkezési lap letölthető: http://darke.csabanet.hu oldalról 2012. május 10-től. 
Ideje: 2012. július 9-14. 
Helye: Kétegyháza, Harruckern János Közoktatási Intézmény, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 
A foglalkozás jellege: Kommunikációs, önismereti, csoportépítő játékos feladatok, 
előadások, foglalkozások (tréning és gyakorlat). 
Célközönség: 12 – 18 évesek (általános és középiskolások). 
Részvételi díj: 22 000 Ft (5 napi szállás, étkezés, szakmai és szabadidős programok), 19.500 
azoknak, akik már korábban részt vettek a DARKE táboraiban. Testvérek jelentkezésekor 
19.000 Ft/fő a térítési díj. 
A részvételi díjat a küldő iskola, vagy bármely szervezet magára vállalhatja részben vagy 
egészben. 
Kapcsolattartó: Kölcseyné Balázs Mária, Levelezési cím: Békéscsaba, Orosházi út 32. E-mail: 
kbm@t-online.hu 
 
VI. Amatőr zenei (gitár) tábor 
A zenei tábor résztvevőit saját hangszerükkel várjuk. A kezdő, középhaladó jelentkezők 
akusztikus gitáron játszanak, a középhaladók, haladók elektromos gitáron. A tábor 
időtartama alatt 4 csoportban, napi 6 órában zenei szakemberek irányításával folyik a 
gyakorlás.  
Szakmai vezetők: Lustyik István (Melody), Benkő Zsolt, Borsodi László (Borsodi Blue), Cseh 
István, Hevesi Imre. 
Kiírás és jelentkezési lap letölthető: http://darke.csabanet.hu oldalról 2012. májuss 10-től. 
Ideje: 2011. július 4 – 9. 
Helye: Kétegyháza, Harruckern János Közoktatási Intézmény, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 
A foglalkozás jellege: 1. csoport: Akusztikus gitárosok zenei tábora (kezdők); 2-3. csoport: 
Akusztikus gitárosok zenei tábora (középhaladók); 4. csoport: Blues, jazz, rock – 
középhaladóknak, haladóknak. 
Célközönség: 12 – 18 évesek (általános és középiskolások) 

http://darke.csabanet.hu/
http://darke.csabanet.hu/


Részvételi díj: 22 000 Ft (5 napi szállás, étkezés, szakmai és szabadidős programok), 19.500 
azoknak, akik már korábban részt vettek a DARKE táboraiban. Testvérek jelentkezésekor 
19.000 Ft/fő a térítési díj. 
 
Kapcsolattartó: Kölcseyné Balázs Mária, Levelezési cím: Békéscsaba, Orosházi út 32. E-mail: 
kbm@t-online.hu 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

A Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület szervezésében 
 

1) Napközis tábor; 2) Lovas tábor 
Lovaglás, lovas oktatás, lovas kocsis túrák, kézműves foglalkozás, játszóház, íjászat, 
bográcsozás, szalonnasütés, csocsó, foci. 
Testvéreknek, több hetet a táborban töltőknek kedvezményt biztosítunk.  A táborban napi 3 x 
étkezést biztosítunk. 
Ideje: 2012. június 11– augusztus 31. között. 
Helye: Békéscsaba, Nagyrét 1760. 
A foglalkozás jellege: kézműves, lovas. 
Célközönség: 4 évestől – 14 évesig 
Részvételi díj: A napközis táborba 10 000 Ft/hét, a lovas táborba 15 000 Ft/hét. 
Kapcsolattartó: Gyeraj Andrásné, Békéscsaba, Stark u. 4. 20/357-8055; 
remondase@freemail.hu 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében 
 

XI. Dél-alföldi Gyermek Kézműves Tábor 
A résztvevő gyerekek különböző népi kézműves mesterségek alapjaival ismerkedhetnek 
meg, pl. gyöngyfűzés, agyagozás, gyékény-csuhé-szalmatárgy készítés, vesszőfonás, 
nemezelés, stb. Megtanulják a dél-dunántúli táncok alaplépéseit, továbbá népmesékkel, 
népdalokkal és gyermekjátékokkal ismerkednek meg. 
Ideje: 2012. július 16 – 21. 
Helye: 5600 Békéscsaba, Szent Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
A foglalkozás jellege: népi kézművesség, néptánc, népdal. 
Célközönség: 6 – 14 éves korú gyermekek. 
Részvételi díj: 10 000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 
8.000 Ft), továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége. 
Kapcsolattartó: Pál Miklósné, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. telefon: 66/442-122, 
30/299-7789, E-mail: info@bmne.hu 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Pegazus „Lóimádó” Lovas tábor 
 

Szeretettel várunk, ha a szünidő egy részét a természetben, állatok közelében, hasznosan 
szeretnétek eltölteni. A lovaglás hat a testre, a lélekre és a szellemre, egyszerre gyógyít, 
kikapcsol, feledtet és örömet okoz, tetőtől talpig átmozgat. 
A ló szeretete, megbecsülése történelmi örökségünk. Szeretnénk megosztani Veletek azt az 
örömet, amit a lovak szereznek nekünk, és azt a tudást, amihez hozzájuttatnak bennünket.  
Program: minden délelőtt és délután lovaglás (5 gyerek/ló), játékos elméleti oktatás. Délben 
ebéd, fagyizás, sétakocsikázás, íjászat, díjugrató bemutató, horgászat. Játszóház, kézműves 
foglalkozás, szabadtéri játékok. Egyéb: kisállat-simogató, íjászat, díjugrató bemutató, 
aranyhalfogás a Pegazus kis halastavában. 
Pénteken a szülőknek 14.00 órától a „kis lovasok” megtekintése. 
Ideje: 2012.06.18 – 2012.08.31. (napközis jelleggel hétfőtől péntekig). 
Helye: a Pegazus Lovas iskola, 5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1025. Az öntözött rétek szélén 
a Csányi utca és a 4-es Honvéd utca végén, a Lencsési lakótelep és a Hűtőház között. A Csaba 
Centertől kb. 2 km-re. 
Kedvezőtlen időjárás esetén fedett lovarda biztosított. 
A foglalkozás jellege: sport, kézműves. 
Célközönség: 5 éves kortól ajánlott bárkinek. 
Részvételi díj: 16 000 Ft/5 nap (étteremből hozott főtt ebéddel). 
Kapcsolattartó: Susánszky Pál, 5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1025. 06/30-228-5222; 
susi@pegazuslovasiskola.hu 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

A Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Zeneiskola szervezésében 

„Zenésztábor” 
Óriási lehetőség a kultúrára igényes szülőknek, hogy a nyári szünetben tartalmas, színvonalas 
programot biztosítsanak gyermeküknek elérhető áron. A programokat művésztanáraink és a 
tábor szervezői által felkért szakemberek irányítják. 
A zenélés mellett hasznos és a zenei fejlődést elősegítő kiegészítő programokkal várjuk a 
gyermekeket.  
További részletek a honlapunkon: www.bekesbartok.hu 
Ideje: 2012. június 24 – július 30. 
Helye: Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Zeneiskola. 
A foglalkozás jellege: Művészeti tábor, melyen a következő szakokra várják művésztanáraink 
a gyermekek jelentkezését: hegedű, zongora, cselló, gitár, nagybőgő, fuvola, oboa, klarinét, 
fagott, rézfúvós hangszerek, magánének, népi hangszerek, népi ének 
Célközönség: Elsősorban városunk gyermekeit szeretnénk megszólítani, de Békés és 
Csongrád megyéből is várunk érdeklődőket. 
Részvételi díj: A = Részvételi díj: 9000 Ft   B = Részvételi díj: 9000 Ft + ebéd: 6000 Ft = 15 000 
Ft  C = Részvételi díj: 9000 Ft + szállás: 9000 Ft + reggeli, ebéd, vacsora: 12 000 Ft.= 30 000 Ft 
Kapcsolattartó: Lisztes Piroska, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. Telefon: 66/321-222 E-
mail: lisztes.piroska@gmail.com 

mailto:susi@pegazuslovasiskola.hu
http://www.bekesbartok.hu/


 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

A Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria szervezésében 
 

VIII. Gyermek képzőművészeti alkotó tábor 
A művészeti technikák mellett helytörténeti sétával és Békéscsaba városával kapcsolatos 
ismeretekkel várjuk a résztvevő gyermekeket. A hét során a résztvevők látogatást tesznek 
raktárunkban is, ahol Jankay Tibor, képzőművész életművének jelentős része látható. Az 
alkalmazott  technikákat akril festék, olajpasztell, zsírkréta, dekorációs kartonok, különbféle 
papírok és termények segítségével mutatják be a táborvezetők. 
Ideje: 2012. augusztus 6 – 10-ig, reggel 8-tól délután 4 óráig. Délben meleg ebédet, délután 
uzsonnát  biztosítunk a résztvevőknek. 
Helye: Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. 
A foglalkozás jellege: képzőművészeti. 
Célközönség: 10 – 16 éves tanulók. 
Részvételi díj: 8.500 Ft/fő. 
Kapcsolattartó: Szikora Zsuzsanna, zs.szikora@jankay.hu , Tel: (+36) 66/524-535. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

A Néveri horgásztó szervezésében 
 
Horgásztábor 
A Néveri horgásztavon  a tavalyi év sikerére való tekintettel idén is  horgásztábor, 
gyerektábor, osztálykirándulás lebonyolítását vállaljuk, megújult szép környezetben.  
Szeretnénk a gyerekeknek minőségi táborozási élményt nyújtani,  hogy élményekkel tele 

térjenek haza,  megismerve a táborozás, és a horgászat rejtelmeit. Utazás egyénileg 
történik, a gyermekek elhelyezése 3-4 fős faházakban. 
A nyári táborok időpontjai: 2012. június 24 – 29-ig, július  15 – 20-ig, és  augusztus 5-10-ig. 
Helye: A Néveri tó mellett. Megközelíthető Békéscsaba és Gyula között, (a repülőtér után 

közvetlenül) a Veszely Csárda előtt balra fordulva, Doboz irányába 800 méterre található. 
A foglalkozás jellege: horgászat. 
Célközönség: 8 – 14 éves korú, horgászat iránt érdeklődő gyerekek. 
Részvételi díj: 28 000 Ft. 
Kapcsolattartó: Balogh Lajos tógazda, www.neverihorgasztabor.freewb.hu    
+36/70-565-8898. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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A Pósteleki Turisztikai Kft. szervezésében 
 

,,Sport- és indiántábor” 
A tábor keretében a résztvevők megismerik és művelik a sportok különböző ágait (foci, 
röplabda, baseball, kézilabda, ping-pong, stb.). A testedzés, a sport párosul az indián élet 
romantikájával, melynek keretében eszközöket készítenek, használnak (pl. horgászás), sok-
sok játék, verseny, gyalogtúra színesíti a tábori életet. 
Ideje: 2012. augusztus 13-17. 
Helye: Póstelek. 
A foglalkozás jellege: sport-, természetismereti és kalandtábor. 
Célközönség: a sportokat, a sportolást és a kalandokat szerető gyerekek. 
Részvételi díj: napközis tábor, napi háromszori étkezéssel: 13 000 Ft/fő/5 nap.                        
Kapcsolattartó: Bognár István 70/931-2625, bote4@freemail.hu 
A táborba jelentkezők előzetes információt Bognár Istvántól kérhetnek. Részletes ismertetőt 
a jelentkezés után kaphatnak. 
 
Honvédelmi tábor 
A tábor a fürjesi laktanya és a békéscsabai Toborzó Iroda szakmai támogatásával 
szerveződik. A tábor keretében a résztvevők megismerik a katonai élet alapvető 
momentumait, a napi program során alkalmazzák azokat. Izgalmas, kalandos programok, 
bemutatók során megismerkednek a katonaság szervezetével, eszközeivel. A Toborzó Iroda a 
katonai pálya szépségeivel ismertet meg és fegyverismereti foglalkozást is tart, a gyermekek 
a repülőgép szimulátort is kipróbálhatják. A társszervek (tűzoltóság, rendőrség, mentők) 
bemutatói színesítik a programot. A MATASZ békéscsabai szervezete játékos vetélkedőt, az 
elnök, Gregor László vezetésével önvédelmi bemutatót is tart. A tábor lakói egy napot a 
fürjesi laktanyában töltenek, a vendéglátók a gulyáságyút is bevetik. 
Ideje: 2012. július 15-20. és augusztus 5-10. 
Helye: Póstelek. 
A foglalkozás jellege: honvédelmi tábor. 
Célközönség: 12 éves kortól. A katonai élet, a kalandok iránt érdeklődőknek. 
Részvételi díj: bentlakásos jelleggel, napi ötszöri étkezéssel: 28 000 Ft/fő/5 éjszaka/6 nap 
10 fő felett 24.000 Ft/fő 

Kapcsolattartó: Jantyik Tiborné, 70 636 3001, postelek@postelek.com 
 
Lovastábor 
Kezdők részére: ismerkedés a lóval, lóápolással a lovagláshoz szükséges szerszámokkal. 
Lovaglás futószáron, délelőtt és délután. 
Haladók részére: Tudásuknak megfelelő szintű lovagoltatás és továbbképzés, délelőtti és 
délutáni lovaglásokkal. Önállóan és/vagy osztályban. 
Az ügyesebbek részére tereplovaglási lehetőség a pósteleki parkerdő területén, a kezdők 
hintóval elkísérik a lvoasokat. 
Fogathajtás kipróbálása és gyakorlása, játékos vetélkedők. 
Ideje: 2012. július 30 – augusztus 3. 
Helye: Póstelek. 
A foglalkozás jellege: lovastábor. 
Célközönség: 12 éves kortól, azok számára, akik szeretnék elsajátítani a lótartás minden 
fortélyát 



Részvételi díj: napközis jellegű, napi háromszori étkezéssel: 19.000 Ft/fő/5 nap 
Kapcsolattartó: Jámbor Anita, 20 217 7303, csercsanita@citromail.hu 
 
,,MESEVÁR –MESE VÁR!” 
A tábor résztvevői a parkerdőben tett séta során leveleket, kavicsot, termést, kisebb 
faágakat, tollakat gyűjtenek, majd felhasználnak, lábnyomot szemlélnek, védett állatokat 
figyelnek meg. Majd ,,álomvárat” építenek maguknak, melyhez a foglalkozások keretében 
készülnek a ,,lakók” és a kiegészítők (kard, pajzs, jogar, varázspálca, stb.). A gyerekek fejdíszt, 
kabalát, ékszert, zászlót készítenek, s olyan lesz a tábori élet, mint a mesében. Az utolsó 
napon bemutatják egész heti munkájukat a szülőknek. A táborvezető: Nógrádi Csilla.  
Ideje: 2012. június 24-29. 
Helye: Póstelek. 
A foglalkozás jellege: kézműves (fantázia) tábor. 
Célközönség: 6 – 12 éves gyerekek. 
Részvételi díj: Napközis jelleggel, napi háromszori étkezéssel: 14 500 Ft/fő/5 nap., 10 fő 
felett 13.500 Ft/fő 
Kapcsolattartó: Nógrádi Csilla, 30 4060 813, info@postelek.com 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 
szervezésében 

 
Summer Camp 2011 
A gyerekek sportos vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon, gitároktatáson, angol nyelvű 
foglalkozásokon vesznek részt. A hét programja közé tartozik egy kirándulás is, melyet egy 
közeli lovas tanyára tervezünk. A táborozó gyerekek kellemes hangulatban, jó társaságban és 
zöld övezetben fogják eltölteni az idejüket. 
Ideje: 2012. július 9-13. és 16-20-ig. 
Helye: Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 1. 
A foglalkozás jellege: kézműves, angol, sport, gitár napközis tábor. 
Célközönség: elsősorban 6-12 éves gyerekek. 
Részvételi díj:. 13.500 Ft. Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést és a napi szükséges 
folyadékmennyiséget, ajándék CD-t, tábori pólót. Bővebb felvilágosítás: 
www.galluszmagazin.hu oldalon. 
Kapcsolattartó: Gyuris Zoltán, 5600 Békéscsaba Petőfi utca 16, 06-30/551-2341, 
mzcamp2012@gmail.com 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
                                                              

Munkácsy Mihály Múzeum 
 
„Honfoglalók” a Munkácsy Mihály Múzeumban 
A kézműves tábor a Jurták népe című kiállításhoz kapcsolódik. 
Vár a vidám kézműves honfoglaló tábor, ahol kipróbálhatsz új művészeti technikákat. 
Minden nap más és más színes program! Alkothatsz kedvedre: festhetsz tájképet textilre, 

http://www.galluszmagazin.hu/
mailto:mzcamp2012@gmail.com


papírra, üvegfestékkel üvegtálat, faraghatsz fát, agyagozhatsz, készíthetsz gyöngykarkötőt, 
fülbevalót, nemezelünk és nem utolsó sorban „letelepszünk” a Kárpát-medencében. 
A táborra való jelentkezést a részvételi díj befizetésével, és a jelentkezési lap kitöltésével 
regisztráljuk. A díj a múzeum portáján fizethető be. Jelentkezési határidő: július 10. 
Ideje: 2012. július 24-27. (kedd-péntek) 8.00-16.00 óra között 
Helye: Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, Széchenyi u. 9. 
A foglalkozás jellege: kézműves tábor 
Célközönség: 6-13 éves korosztály 
Részvételi díj: 2.500 Ft/nap/fő, 10.000 Ft/fő/4 nap (háromszori étkezés, művészeti anyagok 
árát és a múzeumi belépőket is tartalmazza) 
Kapcsolattartó: Richweisz Rita, 66 323 377, richweisz.rita@freemail.hu, rita80@bmmi.hu 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Békéscsabai Rekreációs Ifjúsági és Sportegyesület 

 
Sporttábor 
A tábor célja: a békéscsabai nagycsoportos óvodások és az általános iskola első és második 

osztályos tanulói számára nyári tábor szervezése, melyben kiemelt szerepet kap a játék és a 

mozgás. A sporttábor célja, hogy a lehető legváltozatosabban mozgassa meg a táborozókat, 

miközben arra nevel, hogy a mozgás és a csapatsport része legyen mindennapi életünknek!   

(sportfoglalkozásokat: fitness, labdarúgás, futsal, atlétika,fallabda, asztalitenisz) kézműves 
foglalkoztatást, kirándulást é szakmai felügyeletet biztosítunk a gyermekeknek. 
Jelentkezési határidő: 2012. június 15. 12:00 óráig. 

Információ és jelentkezés (részvételi díj befizetése jelentkezéskor), Békéscsaba, Baross u. 7. 

Bodyform Fitness Club recepció  
Ideje: 2012. június 18-22. és június 25-29. 
Helye: Békéscsaba, Mester Klub, Mester utca 14. 
A foglalkozás jellege: sport 
Célközönség: 5-8 éves gyermekeknek 
Részvételi díj: 15.000 Ft/hét 
Kapcsolattartó: Szelezsán Endre, 30 8129 129 
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Csabai Szlovákok Szervezete 
 

Citeratábor 
A hagyományosnak számító citeratábor várjuk a teljesen kezdő, kezdő, középhaladó és 
haladó jelentkezőket. 
Jelentkezési határidő: május 20.  
Ideje: 2012. július 2-7. 
Helye: Szarvas, Szlovák kollégium 
A foglalkozás jellege: zenei 
Célközönség:  
Részvételi díj: 15.000 Ft 

Kapcsolattartó: Szlovák Kultúra Háza, Békéscsaba, Kossuth tér 10., 66 441-750, 
szlovakhaz@globonet.hu 

mailto:richweisz.rita@freemail.hu
mailto:rita80@bmmi.hu
mailto:szlovakhaz@globonet.hu
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Feronil Nyelviskola 
 
Foci-angol tábor 
Egyedül álló sportolási és nyelvtanulási lehetőség. A tábor célja: megszerettetni a 
gyermekekkel az angol nyelvet és a mozgást. Napi 2 angol óra, 2 edzés, foci játékszabályok 
ismertetése, sok játékos foglalkozás és vetélkedő jutalmakkal. 
 
Játékos angol tábor 
A tábor célja, hogy megszerettessük a gyermekekkel az angol nyelvet. Heti 10 angol óra, 
zenés, mozgásra épülő, kis létszámú foglalkozások, teljesen kezdő és haladó szinteken. 
Készségfejlesztő játékok, vetélkedők és kézműves foglalkozások 5-12 éves gyermekeknek. 
 
Tenisz-angol tábor 
2012-ben is megrendezésre kerül a TENISZ-ANGOL nyári tábor, 6-12 éves gyermekeknek. 
Amellett, hogy a gyermekek jól érzik magukat, sok új dolgot tanulhatnak szórakozás közben. 
Napi 2 óra angol, 2 teniszedzés, tenisz szabályok ismertetése, tenisz kifejezések angolul és 
sok játékos foglalkozás, vetélkedő. 
 
Ideje: 2012. június 25-29. , július 16-20. és augusztus 6-10. naponta 7.30-16.30 között 
Helye: Tréning Center, Békéscsaba, Víztározó u. 2. 
A foglalkozás jellege: sport, játék és angol nyelvtanulás 
Célközönség: 5-12 éves gyermekek 
Részvételi díj: 17.000 Ft (napi 3 étkezés) 
Kapcsolattartó: Fehér Róbert, 30 345 9237, Fehér Ildikó 30 527 7078, feronil@feronil.hu, 
feronil.kft@windowsline.com. Bővebb információ a www.feronil.hu oldalon olvasható 
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A Százlábú Egyesület szervezésében 
 
Vízi tábor (indián kenukkal a Körösökön) 
Ezt a nagy múltra visszatekintő táborunkat a természet közelsége, az indián kenuval való 
közlekedés és a változó táborhelyek jellemzik leginkább. Ezek mellett sok-sok fürdőzés, 
tábortűz, szalonnasütés, foci, némi kézműveskedés, csapatversenyek, térképkészítés, 
kincskeresés, számháború, éjszakai őrség teszi felejthetetlenné a vízen, és vízparton töltött 
napokat, éjszakákat.  
Ideje: 2012. július 2—7. és július 30-augusztus 4.  
Helye: vízi vándortábor a Körösökön. Békés, Köröstarcsa, Gyoma, Szarvas, Kunszentmárton, 
Csongrád 
A foglalkozás jellege: kalandos vízi tábor 
Célközönség: 9-18 éveseknek. 
Részvételi díj: 28 000Ft/hét ÜDÜLÉSI CSEKKET és SZ.ÉP. kártyát  elfogadunk. 
Kapcsolattartó: Százlábú Egyesület, www.szazlabu.hu, www.taborok.info; info@szazlabu.hu 
+36/70-3340841. 
 

mailto:feronil@feronil.hu
mailto:feronil.kft@windowsline.com
http://www.feronil.hu/


Százlábú Egyesület vízparti élménytáborai (bentlakásos) 
A Százlábú Egyesület  nyári táborait, az egyedülálló természeti környezet, a programok egyedisége, 
változatossága, a nevelő pedagógusok és a technikai személyzet elhivatottsága, rutinja, valamint az 
egyre több, visszatérő ifjú „százlábú" jellemzi leginkább. 
Ideje: 2012. június 25. – augusztus 11-ig heti turnusokban 
Helye: Békés - Dánfok 
A foglalkozás jellege: Tábor típusaink: kalandban és élményekben gazdag programok vízparton. 
Szabad stranddal, sok-sok fürdőzéssel 

Célközönség: 8-16 éveseknek. 
Részvételi díj: 25 000 Ft. ÜDÜLÉSI CSEKKET és SZ.ÉP. kártyát  elfogadunk. 
Kapcsolattartó: Zanócz Szilvia, www.szazlabu.hu, www.taborok.info, info@szazlabu.hu 
70/331-9100, 70/334-0841. 
 
 

 

 
 

A táborokról szóló tájékoztatót a Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány állította össze a 
táborszervezők által beküldött anyagok alapján, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya felkérésére. 

 


