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Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Látogatók! 
A vakáció programfüzet szerkesztői nevében köszöntünk Benneteket, 

köszöntjük Önöket! 

Az idén 33 éves Szegedi Vakáció programfüzet 1988 óta jelenik meg - 
minden év tavaszán - Szeged Város kiadványaként. Kezdetben más 
borítóval jelent meg, de a címlapján található Szünidei Madár, Németh 
György fotóművész alkotása is már több mint 20 éve van a címlapon.  

A mai szegedi szülők jelentős része gyermekkorában találkozott ezzel 
a kiadvánnyal először. A füzetben található táborok, programok 
szervezését Szeged közművelődési intézményei és szervezetei már 
januárban elkezdik tervezni, részleteiből összerakni, felhívássá 
fogalmazni. Az információk füzetté szerkesztése is megkezdődött 
2020. év február elején az Agórában.  Nagyon örülünk, hogy legalább 
júniusban megjelenhet a sokak által várt programfüzet.  

 A városban nagyon sok közművelődési szakember és civil szerveze t 
dolgozik azon, hogy hasznos és érdekes táborok és a szünidő minden 
napján jó programok várják a szegedi gyerekeket és a városunkba 
látogatókat! A szervezőknek köszönjük a sok-sok programot! 
Természetesen megtalálható internetes elérhetősége is Szeged Megyei 
Jogú Város honlapján, valamint a szerkesztő Szent-Györgyi Albert 
Agóra honlapján! 

 A füzetben jobbnál jobb ajánlatok sorakoznak, amelyek elkalauzolnak 
benneteket seregnyi izgalmas helyszínre, kirándulásra, baráti 
együttlétre! 
Kérjük, ajánlják és vigyék el a füzetet minden szegedi  és környékbeli 
gyereknek és szüleinek, hogy ők is részesei lehessenek a gazdag szegedi 
nyári szüneti programnak! 

 A Szegedi Vakáció valamennyi szervezője nevében vidám szünidőt 
kívánunk, érezzétek jól magatokat, teljen kellemesen a nyaratok! 

 
A Szegedi Vakáció szervezői és szerkesztői   
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S T O P  

EZT FELTÉTLENÜL OLVASD EL! 
 

 
1. Mindig figyelmesen nézd meg a programok helyét és 

időpontját! 

2. Figyelj a jelentkezési határidőkre!(kirándulások, 

filmvetítések) 

3. Ha a program belépődíjas, pénz legyen nálad! Ha 

valamilyen anyagot, esetleg eszközt vinned kell 

magaddal, ne felejtsd otthon! 

4. Ha csoportosan szeretnétek ellátogatni valamelyik 

rendezvényre, akkor feltétlenül érdeklődjetek előtte, 

hogy tudnak-e fogadni benneteket! 

5. Ha kirándulásra jelentkeztél, és megbetegszel, vagy 

közbejön valami előre nem látható esemény, akkor 

feltétlenül jelezd a szervezőnek, vagy küldj magad 

helyett valakit! 

6. Ha a kirándulásoknál jelentkezési határidőt tüntettek fel, 

akkor te, vagy a szüleid feltétlenül érdeklődjenek a 

határidő napján. Erre azért van szükség, mert 

megtörténhet, hogy kevés jelentkező miatt a kirándulás 

elmarad. 
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J e l m a g y a r á z a t  
 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Szeged, Kálvária sgt. 23. 
Tel.: 62/563-480; fax: 62/563-499 
 

Somogyi Könyvtár Fiókkönyvtárai 
Részletes címek és telefonszámok a 

197. oldaltól találhatók. 
 

Szegedi Vadaspark 
Szeged, Kálvária sgt. /Bejárat a Kálvária sgt. 
felől/ 
Nyitva. 9.00-19.00 óráig 
Tel.: 542-530; 542-531, 30/279-4291 

 

Somogyi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára 

Szeged, Dóm tér 1-2., 

Tel.: 62/425-525 
/Csoportokat előzetes egyeztetés alapján 

fogadnak./ 
 

Somogyi Könyvtár Agóra 

Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
Tel.: 20/587-53-93, 62/563-488 

 

Petőfi-telepi Művelődési Ház 

Szeged, Petőfi-telep 
Szántó Kovács János u. 28. Tel.: 

62/548-238 
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FÜVÉSZKERT Szeged, 

Lövölde u. 42.  
Tel.: 62 / 544-108 
Nyitva: minden nap 10.00 – 18.00 

 
Tömörkény István 

Művelődési Ház Szőreg, 

Szerb u. 52. Tel./fax: 
62/317-881 

 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
6791 Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 12. 
Tel./Fax: 62/496-327 

 

 
Heller Ödön Művelődési Ház 

Szeged, 
Budai Nagy Antal u. 18-20. 
Tel: 62/317-245 
 

Kövér Béla Bábszínház Szeged, 

Tisza Lajos körút 50. 
Tel./Fax:+36(62)420-912 
E-mai: kover@tiszanet.hu 

 
Belvárosi Mozi 
6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3. 

Telefon: (62) 543-185, 
fax: (62) 543-186 

http://www.belvarosimozi.hu 

belvarosimozi@ihrk.hu 
Vetítőhelyszín: Délvidék Ház 

Újszeged Középfasor 1-3. 
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Kedves Szülők, Gyerekek! 

Fontos információk, amelyek az Agóra 

táborokra vonatkoznak! 
 
Szeretnénk néhány hasznos tudnivalóról tájékoztatni Önöket, Benneteket 

a Szent-Györgyi Albert Agóra nyári táboraival kapcsolatban.  Kérjük ezeket, és 

a kiválasztott tábor rövid ismertetőjét együtt szíveskedjenek elolvasni, 
reméljük, valamennyi felmerülő kérdésükre válaszolni tudunk! 

 

Egészségügyi információk: 

• Valamennyi táborunk helyszíne, feltételei megfelelnek a 

kormányrendeletben rögzített táborozási feltételeknek. 

• Rendszeresen fertőtlenítjük a termeket és a felületeket. 

• Fertőtlenítőszerek és eszközök kerülnek kihelyezésre az 

Agórában. 

• A gyerekek sokat tartózkodnak majd levegőn. 

• Szabadtéri foglalkoztatók kerülnek kialakításra az Agórában. 

• A táborozó gyerekeknek minden héten hétfőn egy szülői 

nyilatkozatot kell kitöltve leadni, amelyben a szülő nyilatkozik 

arról, hogy nem beteg a gyermeke. 
 

Gyakorlati információk 

• Valamennyi táborunkat lelkes, gyermekszerető pedagógusok 
vezetik. 

• A Szegeden lévő táborok helyszíne általában az Agóra, 

vagy ha nem, akkor a helyszínt külön feltüntetjük. A 
gyerekek napjuk nagy részét nem zárt épületben, hanem 

szabadban, jó levegőn /park, játszótér, erdő, …/ töltik. 
A Szegeden lévő táborba jelentkező gyerekeknek a tábor 

időtartama alatt szükségük lesz egy összvonalas bérletre. 
• A jelentkezési határidőt kérjük, úgy értelmezzék, hogy e 

napon még fogadunk el jelentkezést – befizetést az adott 

táborba, abban az esetben, ha annak létszáma még nem 

telt be. Érdemes a kiválasztott táborba jóval a megadott 

jelentkezési határidő előtt jelentkezni. A jelentkezés minden 
esetben a részvételi díj átutalásával történik, enélkül nem 

áll módunkban a jelentkezést elfogadni, nem valósul meg 



Szegedi Vakáció 2020 7 

a tábori részvétel!  A tábori részvétel csak abban az esetben 

valósul meg, ha a szülő átutalja a részvételi díjat. 

• A tábori részvételi díjak befizetése online módon történik a 

Szent-Györgyi Albert Agóra honlapján keresztül. 

 A befizetés kezdő időpontja előreláthatóan: 

2020. május 30. 8.00 

 Tisztelettel kérjük a Szülőket, hogy csak azoknak a 

táboroknak a részvételi díját fizessék be, amelyre ténylegesen 
szeretne jönni a gyermek. 

Abban az esetben, ha a gyermek betegség miatt nem tud részt 

venni a táborban, akkor a következőket javasoljuk: 
  - Kérjük szíveskedjenek átadni a gyermek helyét egy 

másik gyereknek. 

  - Másik táborban történő részvételt szíveskedjenek 

választani az adott  tábor helyett. 

  - A tábori részvételi díjat nem áll módunkban 

visszafizetni! 
  - Kérjük, hogy a befizetést igazoló dokumentumot 

mindenképpen szíveskedjenek megőrizni! 

• Bővebb információt a következő telefonszámokon kérhetnek: 
70/624-7069, 62/563-483. 

• Kedvezmények Táboraink részvételi díjából: 
egy gyermek legalább 3 héten keresztül vesz részt Agórás 
táborban – 2000 Ft/hét, 

egy gyermek legalább 4 héten keresztül vesz részt Agórás 

táborban – 2500 Ft/hét. 
A kedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, ha a 

befizetés egyszerre történik, vagy online rendelés esetén egy 

időben történik. 
 

 
Szeretettel várjuk a gyerekeket az Agóra szaktáboraiba! 

 

 

 A Szent-Györgyi Albert Agóra munkatársai
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Szent-Györgyi Albert 

Agóra táborai 

Tűzzománc Tábor  

„Varázslatos Afrika”  

Időpontja:  
I. turnus: 2020. június 22-26. 

Jelentkezési határidő: június 17. 

II. turnus: 2020. június 29- július 3. 

 Jelentkezési határidő: június 24. 
Maximum létszám: 10 fő 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:15  

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10-14 éves korig 

 
Táborunkba azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnék kipróbálni ezt az 

izgalmas technikát: a tűzzománcozást és szeretnek rajzolni, festeni. Az 

afrikai népek díszítőművészete, batikolt textilek mintája, 

kerámiaedények, fafaragások, maszkok, és a különleges afrikai állatok 

lesznek a megihletőink!!! 

A táborban a jelentkezők megismerkedhetnek és gyakorolhatják ennek a 
különleges képzőművészeti műfajnak, a festő-, más néven képzománcozás 

több technikáját. Lehetőség lesz motívumgyűjtésre, színes és grafikus 

tervrajzok elkészítésére, a fémlemez és az iszapzománcfesték 
előkészítésére és a kiégetés előtti több munkafolyamat elsajátítására. 

(karcolás, felülfestés, ..) Készíthetnek majd a fiatal alkotók kisebb-

nagyobb tűzzománc képeket, maszkot, kis tálkát, faliórát, egyszerűbb 

ékszereket (medál, amulett, kitűző). 

A tábort a hagyományokhoz hűen az utolsó napon 16:00-tól kis kiállítással 

zárjuk! 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Csókási  Katalin  Nóra  zománcműves - művésztanár 

06-20/430-07-07 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Fizika tábor 

„Bepillantás a kulisszák mögé” 

Időpontja:  

I. turnus: 2020. június 22-től-26-ig 
Jelentkezési határidő: június 17. 

II. turnus: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29.  
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7.30-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Életkor: 10 éves kortól 

 

A „Kis-Péntek” (pénteki fizikai kísérletek a YouTube-n) anyagát 
dolgoznánk fel, minden nap 2 kísérletet végezhetnének el a gyerekek 

tanári felügyelet mellett. A YouTube-n látható kísérletek elvégzésére 

nyílna lehetőség, a gyerekek megismernék a kísérletek fizikai 
magyarázatát, azaz bepillantást nyernének a fizikai kulisszák mögé. 

1) nap : A) Tűz-Harang, a curie pont és gyakorlati jelentősége és B) Hold-

lézer kísérletek, magyarázatuk és gyakorlati alkalmazásaik. A Holdra 
szállás egyik kísérleti igazolása. 

2) nap: A) Star-Wars a laborban, fénykardok csatája valódi lézerekkel és 

füstgéppel. B) Félix a tűzokádó sárkány. A lézerek működése, fény mint 

hullám.. az égés feltételei, gyors és lassú égések. 

3) nap: A) „Fény, ami nem látszik.” Az UV fény tulajdonságai, biológiai 
és fizikai hatásai. B) Villámok a gömbben..  Tesla plazmagömbje. a 

plazma tulajdonságai, gyakorlati alkalmazások. 

4) nap Utazás, kirándulás Ópusztaszer ( közeli hely )  Fizika a 
természetben.. Statika és dinamika, a fizikai törvények a népi építészetben. 

5) nap. A) „Levegő nélkül” vákuumos kísérletek. A vákuumgenerátor 

működése, a vákuum tulajdonságai.  B) Fénytörés és fényvisszaverődés 
modellezése lézerekkel. 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Szántó F. Zoltán  

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Orsi kezdő kis cukrász tábor 
 

Időpontja: 

I. turnus: 2020. június 22-26-ig 

Jelentkezési határidő: június 17. 

II. turnus: 2020. június 29-július 3-ig 

Jelentkezési határidő: június 24. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

 és Kiss Cukrászműhely 

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 3. osztályos kortól 

Létszám: 15 fő 

 

A táborba jelentkező gyerekek megismerkednek alapvető cukrászati 
technológiákkal. Mindennap más-más cukrászati terméket készítenek. 

Megtanulják mi a titka a finom kalácsnak, mitől lesz omlós a linzertészta, 

hogyan készül a mignon. Készítünk ünnepi dísztortát és csoki bonbonokat 
is. A kis cukrászok betekintést nyernek egy igazi cukrászüzem életébe, 

megismerkednek a legmodernebb gépekkel is. Beszélgethetnek 

cukrászmesterekkel és cukrásztörténeti ritkaságokkal is találkozhatnak. 
Látogatást teszünk egy igazi cukrászdában is. A sok sütizés mellett lesz 

mozi, játék és kirándulás is. 

 

Fehér pólót, nadrágot, váltócipőt, sütisdobozt hozz magaddal! 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Zenekari tábor 

Időpontja: 2020. június 22-26-ig 

Jelentkezési határidő: június 17. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10-18 éves korig 

 

Táborunkba minimális hangszeres előképzettséggel rendelkező diákok 
jelentkezését várjuk, akik kettő "zenekar" munkájában vehetnek részt. 

Big-Band: szaxofon, harsona, trombita, dob, zongora, bőgő, basszusgitár, 

ének. 
Zenekarvezető: Kiszin Miklós a Szegedi Deák- Big Band karmestere. 

Fúvós zenekar: fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, 

vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba, bőgő, ütőhangszerek. 

Zenekarvezető: Gyimóthi Zoltán a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar 

vezetője. 

Délelőtt: szakmai foglalkozások, szólampróbák, zenekari gyakorlatok. 

Délután: szabadidős foglalkozások, színházlátogatás, zenei 

vetélkedők, meglepetés-vendégek a zene világából. 

A tábor utolsó napján zárókoncertre várunk minden zeneszeretőt! 
 

Részvételi díja: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető: Gyimóthi Zoltán, Kiszin Miklós 

www.agoraszeged.hu 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Kockakör tábor 

 

Időpontja: június 22-26-ig  

Jelentkezési határidő: június 17.  

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig  
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-7-8. osztály 

 
Szeretsz „kockulni”? Táborunkban rendhagyó módon teheted meg. 

 
Táboraink helyszíne az Informatika Történeti Múzeum lesz, ahol az egy hét 

alatt megismerkedhetsz a 10 nagy magyar informatikussal. Foglalkozunk 

Neumann Jánossal, Kalmár Lászlóval, Kempelen Farkassal és az 
informatika számára fontos találmányaikkal. Foglalkozunk a Worddel- és a 

Prezivel is.  Megtanuljuk, hogy miért hasznosak a video- játékok, de 

foglalkozunk az internet veszélyeivel is. A résztvevők is megmutathatják 
egymásnak saját „kocka” - fortélyaikat. 

 

Neumann János munkásságából kiindulva kalandozunk a matematika és 
számítástechnika határterületén. Olyan témaköröket érintünk, mint a 

titkosírások, matematikai játékok és kombinatorikus logikai feladatok. Ha 

érdekel hogyan nyerhetsz társasjátékokban, hogyan írhatsz megfejthetetlen 
titkos üzenetet vagy hogyan használhatod a logikát zárak feltörésére, akkor 

itt a helyed. 

 
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Kónya Orsolya, Mihálovits Gergő (informatika) 

 Hadi János (matematika) 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Divattervező tábor 
(kezdő és haladó) 

Időpontja: 2020. június 22-26-ig 

Jelentkezési határidő: június 17. 

Helyszín:  Szent-Györgyi Albert Agora 

Naponta:8-16-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 8 éves kortól 

 
A táborba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel a divat, a 

divattervezés. A tábor programja kreativitás fejlesztő, fantázia előcsalogató, 

rejtett és érdekes álmokat megvalósító feladatokat 
tartalmaz. A gyerekek kreatív tervezése a 

kivitelezésig tart, amit megcsodálhatunk a színek, 

formák és anyagok kiválasztásán keresztül. 
Elsajátítjuk a varrás alapjait, megtanulunk 

sminkelni, valamint lehetőség nyílik a csillámos arc 

és testfestés kipróbálására is. A táborban a szakmai 
programokon kívül   fantáziát és memóriát fejlesztő 

csapatépítő  játékokra is sor kerül, mozizunk és egy 

ruhaüzletben, saját kollekciót próbálunk és fotózunk. 
A tábort egy nagyszabású Szépség nap után , videó - disco parti zárja 

világító testfestéssel ! 

Aki haladó tudással rendelkezik, egy kész ruhát kap, melyet saját ízlésére 
tervez, díszít és átalakít. 

Mint minden évben, most is, ruha csere-bere börzét tartunk. Hozd el 
kinőtt, megunt ruháit a családnak, mert itt gazdára talál. A maradék ruhákat 

a Nagycsaládosok Szegedi Egyesületének ajándékozzuk. 

Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését is, akik már jártak szakkörre 
vagy táborba. A  barátnőidet se hagyd otthon! ☺ 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely minden költséget tartalmaz. 
 

Táborvezető: Buknicz Ildikó (divat és stílustervező) 

+36 20 260 40 99   

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Fehérlófia tábor 

 

Időpontja: június 22-26. 
Jelentkezési határidő: június 19 

Helyszíne: Gyálarét Meskete Alapítvány 

Naponta:8-16. 30 
Étkezés: reggeli. ebéd, uzsonna 

Életkor: 8-12 év 

 

 

Érdekel őseink életmódja, fegyverei, viselete, lakhelye?  Jelentkezz 

táborainkba, ahol a programok között szerepel: szénabála vár foglalás, 

íjászat, lándzsa dobás, hordó lovaglás, hétpróbás ügyességi verseny, 

vízipisztoly csata.  Mindezt autentikus környezetben a Meskete alapítvány 

kalandparkjában a fajátszótéren, háziállatokkal körülvett birtokon 
szervezzük. 

 Cím: Gyálarét, Barack utca vége 

Gyülekező az Agorában 8 óráig. A tábor helyszínére érkezést helyi járatos 
busszal oldjuk meg, amire jegy vagy bérlet szükséges, illetve az autóval 

érkező gyerekeket a birtokon várjuk. 

 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 
Táborvezető: Kaszás Ákos +36-30/219-75-26 

 
 Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet az Agórában! 
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Kötélugrás edzőtábor 
 

Időpontja: június 29- július 3. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 24.  

Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8:00-16.00-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-14 év 

 
Elsősorban olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik már korábban részt 

vettek kötélugró táborokban vagy az évközi szakköri foglalkozásokon. Alap 

kötélugrási kompetenciákkal már rendelkeznek. A tábor célja: az 
ugróköteles képességek továbbfejlesztése, új tudás elsajátítása, erősítő, 

nyújtó hatású gyakorlatokkal ötvözve. A tábor a szórakozás mellett a 

motoros képességek fejlesztésére is hangsúlyt fektet. Játékok, versenyek, 
zenés foglalkozások várják a jelentkezőket, szerdán pihenőnapként strandra 

látogatunk el. A zárónapon délután egy zenés bemutatóval készülünk a 

szülőknek és családtagoknak. 
Felszerelés: sportos öltözék, sportcipő!, ugrókötél 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Selmeci Tímea pedagógus, kötélugró edző 0670 3277 280 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Tánc-Anatómia Tábor 
Felső tagozatosok részére 

 

Időpontja: 2020. június 29 – július 3-ig 

Jelentkezési határidő: június 24.  

Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra, Sárga balett terem 

Naponta: 8:00-16.00-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 11-15 év 
 

 

Az Akropolis Táncszínház szervezésében, 
olyan 11-15 éves diákokat várunk 

táborunkba, akik a moderntánc technikák 

(modern balett, kortárs tánc, kontakttánc, 
gimnasztika, bemelegítés) alapjainak, 

gyakorlatainak és kombinációinak 

elsajátítása mellett érdeklődnek a mozgás 
anatómiája iránt is.  

Megfigyeljük szemléltető eszközökön, 

kitapintjuk egymáson a mozgásban 
résztvevő legfontosabb csontokat, izmokat, 

ízületeket, ezáltal testtudatunk fejlődik. 

Megtanuljuk a táncos sérülések, 
deformitások leggyakoribb fajtáit és ezek megelőzését, a bemelegítés 

fontosságát! Délutánonként egyéb programokat szervezünk, saját 
koreográfia készítése, Vadaspark látogatás, sok mozgás a szabadban. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Kerek Tímea, a Magyar Táncművészeti Főiskola 
moderntánc pedagógusa, a Táncszínház utánpótlás csoportjainak vezetője 

+36-70-257-7767, kerektmea@gmail.com, 

http://www.facebook.com/akropolistancszinhaz 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket! 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Jobb agyféltekés rajztábor 
 

I.turnus: Kezdő: 2020. június 29-július 03.  

Jelentkezési határidő: június 24.  

II. turnus: Haladó: 2020. júl.06-10. 

Jelentkezési határidő: július 1.  
Táborvezető: Mari Edina 

Korhatár: 12 éves kortól 

Étkezés: tízórai, ebéd 
 

I.turnus: kezdő alkotótábor 
 Ez a rajztábor a 12 éves, és ennél idősebb, nyugodt, türelmes, rajzolni vágyó, 

szerető fiataloké (felső korhatár nélkül), akik szeretnék fejleszteni 

kreativitásukat, rajztudásukat, megtanulni élethűen ábrázolni. 
A bal agyfélteke félelmei, logikus gondolkodása megakadályozza, hogy 

szabadon kifejezhessük kreativitásunkat.  

Rajztanfolyamunkon az a célunk, hogy a bal agyfélteke racionalitása ne gátolja 

meg a jobb agyfélteke kreativitását. Az öt nap alatt különféle technikákat 

tanulunk és olyan gyakorlatokat végzünk, amelyek segítségével a jobb 

agyféltekédet kezded intenzívebben működtetni, és csodálatos alkotásokat 

hozol létre. Az utolsó napon a színek varázslatos világába is bepillantunk. 
Fontos! Rajztábládat (A4-es elég), 1db A4-es gyűjtőmappát rajzaidnak, 

tolltartódat (minél több'B-s' grafitceruzák, /a legjobb a töltőceruza, vagy a 

Progresso márkájú/, színes ceruzák, hegyező, radír, vonalzó, 1 db sötét színű 

nem alkoholos filctoll), papírzsebkendőt és nedves kéztörlőt hozz magaddal. 

Fülhallgatódat kedvenc zenéiddel se hagyd otthon. 

 II.turnus: haladó alkotótábor 

 Ha elvégezted a jobb agyféltekés tanfolyamot és szeretnéd 

gyakorolni, folytatni, továbbfejleszteni meglévő tudásod, itt a helyed. 

Az öt nap alatt új technikákkal, témákkal ismerkedünk meg, a már megtanult 

módok segítségével még bonyolultabb, látványosabb alkotásokat hozunk létre. 

Néhány kulcsszó ízelítőül:  fantáziarajz, modellrajz, fény-árnyék játékok, 3D-s 

rajzok. Hozd magaddal a már megszokott felszerelésedet (kezdő turnusnál 
olvashatod), plusz vízfestéket, filctollakat, (fehér és ezüst vékony lakkfilcet 

esetleg), valamint olyan képet, amit szeretnél kinagyítva lemásolni. A kezdő 

tanfolyam elvégzése feltétele a haladónak! 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Sürgő – Forgó tábor 

 
Időpont: 2020. június 29-július 03. 

Jelentkezési határidő: június 24.  
Korhatár: 7-12 éves korig  

Max. létszám: 20 fő 

Korhatár: 7-12 év 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

Szeretsz a szabadban játszani? 
Szereted a mozgásos játékokat? 

Szeretnél sokat nevetni, és aktívan kikapcsolódni? 

Mindezeket önfeledt játék, számos érdekes foglalkozás és rengeteg 

mozgás, keretében teheted meg. 

 

Néhány a tervezett foglalkozások közül: 
- sárkányhajózás  

- számháború, akadálypálya 

- üzemlátogatás 
- kutyás foglalkozás  

- sportolási lehetőség 

- izgalmas játékok 
- kalandpálya 

 
Természetesen az egynapos kirándulás sem maradhat ki a tábor 

programjából. 

 

Táborvezető: Dajka Gyöngyi 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

A gyermek számára a bérletet a szülőnek kell biztosítani.   

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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GRIMASZKA 

színjátszó tábor 7-11 éveseknek 

 

Időpontja: 2020. június 29-július 3. 

Jelentkezési határidő: június 24..  

Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8:00-16.00-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 7-11 év 
Ha érdekel a színjátszás vagy csak szeretnéd kipróbálni magad, szeretettel 

várunk táborunkba. Drámajátékokra épülve ismerheted meg a színházi világ 

rejtelmeit. Részese lehetsz egy darab elkészítésének, miközben 
elsajátíthatod a gyermekszínjátszás alapjait. A tábor zárásaként bemutatjuk 

az elkészített színdarabot, amire szeretettel várjuk a családodat, barátaidat 

is. 
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Horváth-Kulik Szilvia drámapedagógus,  

 gyerekszínjátszó-rendező  
Érdeklődni: 20/501 28 11 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Boldog kacagó delfinek torna és  

fitnesz tábor 
Sportolni öröm! Az egészség kincs! 

Ha nem akarsz otthon és unatkozni a közepén, akkor itt a helyed, 

táborozásra fel! Előképzettség nem szükséges, csak a mozgás szeretete! 

Turnusok: 2020. június 29 - július 3.  

2020. július 6 - július 10.  

Helyszín:  
I. turnus: Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra, Kálvária sgt. 23. 

(I turnus befizetése: kedd: 16.30-19.00 csütörtök:16.30-18.30 KÉK terem!)  

II. turnus: Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra, Kálvária sgt. 23.  

Naponta: 8.00-16.00-ig  

Korhatár: 6-14 év 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Ha szeretnél megtanulni kézenállni, bukfencezni, szaltózni, akkor a fitnesz 

táborunkban a helyed, ahol az örömet adó mozgás mellett a lelki békénkkel, lelki 

egészségünkkel is foglalkozunk. Egy lendületes csapatban tölthetsz el öt napot, ahol 

elismert szakembereink magyarázzák el, mutatják meg a gyakorlatokat. Az ügyességed 

fénysebességgel fog fejlődni és te fogsz a barátaid között a legjobban egyensúlyozni 

is. A fő hangsúlyt az önbizalom erősítésére, a pozitív gondolkodás ösztönzésére, a 

stresszoldásra és önmagunk megismerésére fektetjük. Megtanulunk különböző 

boldogság fokozó technikákat, mint hála, megbocsátás, önzetlen segítségnyújtás 

másoknak, kapcsolataink javítása, egymás szeretetnyelvének megismerése. Szeretnénk 

a gyerekeket kimozdítani saját környezetükből és sikerélményhez juttatni őket. A tábor 

újdonsága közé tartozik, hogy egy izgalmas airtrack szőnyegen is kipróbálhatod 

ügyességedet, ugrálhatsz, játszhatsz kimerülésig! Valamint lehetőséged lesz kis 

gerendán kipróbálni bátorságodat és hatalmas nagy trambulinon boldogan szárnyalni, 

szaltózni. A tábor végét a hét során szerzett tanultakból összeállított bemutatóval 

zárjuk. A tábor minden pillanata a vidámságról, élményekről és az összetartozásról 

szól. Ugorj fejest a kalandokba, számos kihívás, meglepetés, sikerélmény, segítő 

figyelem, mosoly vár nálunk.Egy hely, ahol számít a személyed! Amiben biztos 

lehetsz: Garantált csobbanás az algyői Borbála fürdőben! Téged fog megkérni mindig 

a tesitanár, hogy mutasd be a gyakorlatokat a többieknek. Tapasztalt edzőktől tanulsz, 

akik maguk is versenyzők voltak. A meditációk során megtanuljuk oldani a kellemetlen 

élményeket, érzéseket. Alig várod, hogy szeptembertől újra lejöhess edzésre az új 

barátaiddal. Minden fajta akrobatika, földön és levegőben, a bukfenctől a szaltóig. 

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános forgalmi 

adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Badar Kovács Krisztina torna edző +36 70 341 77 65 

Gonda Irén /Incike néni/ pedagógus, nevelőtanár 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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UTA-ZOO TÁBOR 
 

Időpontok: 

I. turnus: 2020.június 29-július 03.  

II. turnus: 2020.július 06-10. 

III. turnus: 2020.július 13-17. 

IV. turnus: 2020.július 20-24. 

Jelentkezési határidő: Turnus előtti hét szerdája 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 08.00-16.30-ig(programtól függően változik!) 

Étkezés: programtól függően tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-12 év 

Állatszerető, kirándulást kedvelő gyerekeket várunk csoportjainkba. A 

mozgalmas heteken többször is utazunk Szeged környéki és távolabbi 

helyekre is. 
Várható programok: 

I.turnus: Színházi előadás – Csú-Sziki Kalandpark – Aquapolis 

Napfényfürdő – Mozi – Vadaspark – Bp. Future park – Bp. Skyland 
trambulinpark – Ópusztaszer Csillagösvény 

II.turnus: Színházi előadás – Csú-Sziki Kalandpark – Foglalkozás, játék 

terápiás kutyákkal - Aquapolis Napfényfürdő – Makó lovaglás, 
lovaskocsis városnézés – Makó, Maros Kalandpart – Bp. MTVA 

Látogatóközpont – Tarzanpark/Elevenpark időjárás függvényében – 

Ópusztaszer Csillagösvény 
III. turnus: Színházi előadás – Csú-Sziki Kalandpark – Aquapolis 

Napfényfürdő – Mozi – Kecskemét Leskowszky hangszergyűjtemény – 
MAGÁN-ZOO Felsőlajos magánállatkert – Bp. Parlament – Bp. Superfly 

trambulinpark - Ópusztaszer Csillagösvény 

IV. turnus: Színházi előadás – Csú-Sziki Kalandpark – 
Magyardombegyház „sajtfalu”, megtekintése (sajtműhely, állatok) - 

Foglalkozás, játék terápiás kutyákkal – Kiszombor, kukoricalabirintus – 

Makó, Lombkoronasétány – Bp. Bonbonetti csokigyár – Bp. Cyberjump 
trambulinpark - Ópusztaszer Csillagösvény 

 

Táborvezető: Mari Karola 

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Hamupipőke tábor 

 

Időpont: 2020. június 29 - július 3. 

Jelentkezési határidő: június 24. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.00–ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 5-8 év 

 

A táborunkba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik szívesen 

felpróbálnák Hamupipőke üveg cipellőjét és szeretnek kézműveskedni. Egy 

héten át úgy fejlődik kézügyességük, úgy tanulnak játékosan a logikai 

készségfejlesztő feladatokkal, hogy közben Hamupipőke világába 

csöppennek. Ellátogatunk egy házi Babamúzeumba - egyedülálló 

kiállítására, a négy földrész több száz, népviseletbe öltöztetett babáit 

csodálhatjuk meg. Lesz arcfestés, frizurakészítés …hajfonás. Kézműves 

foglalkozásainkon: sok csillámmal, flitterrel készítünk csodálatos 

alkotásokat: koronát, kézi tükröt, képkeretet, varázspálcát. Süthető 

gyurmából millefiori ékszereket.  

A mesebeli tábor nem csak sminkről és a cicomázásról szól, fejlesztjük a 

kicsik beszédértését is, hiszen a mesék felolvasása után beszélgetünk az 

emberi tulajdonságokról, így a kedvességről, jószívűségről, 

alkalmazkodásról, visszafogottságról, szorgalomról, megbocsátásról és sok 

másról.  

Egynapos kirándulásra Ásotthalomra, a Majoros tanyára megyünk.  

 

Részvételi díj: 20.000 Ft / fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető : Kocsis Irén Katalin óvodapedagógus  

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Süsd meg, töltsd meg, nézd meg! tábor 
 

 

Időpontja: 2020. június 29-július 3. 

Jelentkezési határidő: június 24.  
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8:00-16:30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6., 7., 8. osztály 
 

A táborba azokat a gyerekek várjuk, akik érdeklődnek a hagyományos kézi 

technológiával készült pékáruk és sütemények elkészítése iránt és szeretnék 
kipróbálni a hentesek munkáját is. 

A sütés helyszíne a Fodor József Középiskola, ahol szakoktató segítségével 

délelőttönként, ropogós, hagyományos kovásszal készült kenyeret, zsemlét, 
kiflit, és perecet készítenek. Megtanulják a kalács fonás rejtelmeit, pogácsát 

és túróval, lekvárral töltött finomságokat is alkotnak. 

Kipróbáljuk a kolbász töltését. Megismerkedünk a sertés és a marha 
részeivel. Megtanuljuk miből lesz rántott hús és miért. 

Vezetünk pék-hentes naplót, tanulunk asztalterítési, díszítési fortélyokat. 

Kutakodunk könyvtárban, receptgyűjteményt készítünk. 
Üzemlátogatás, kemencében sütés, izgalmas játékok és egynapos kirándulás 

is szerepel a tábor programjában. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Dénes Teodóra 

 

 Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Barkács-modellező tábor 

 

Időpontja: 2020. június 29 - július 3. 

Jelentkezési határidő: június 24. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7:45 – 16:15 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10-13 év 

 

A tábor keretein belül a gyerekek megtanulnak műszaki rajzokat értelmezni, 
megismernek szerszámokat, és érdekes építményeket hoznak létre 

különböző anyagokból. 

 
A tábor tervezett programjai: 

Hétfő: délelőtt balesetmegelőzési ismeretek, szerszámismeret, műszaki rajz 

értelmezése, délután kocka, piramis, kis ház tervezése, készítése papírból. 
Kedd: épületek, várak, járművek modellezése hullámpapírból.  

Szerda: bringanap – Hozd magaddal a kerékpárodat és megtanulhatod 

hogyan kell megszerelni a váltót, a láncot, a kormányt. Délután 
kerékpártúra. Kerékpáros sisak és láthatósági mellény kötelező! 

Csütörtök: hidak / mechanikus szerkezetek modellezése, „tésztahíd” 

készítése spagettiből / fémépítők használata. 
Pénteken: a csoport, egész napos „szakmai kiránduláson” vesz részt. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Lakatos Ferenc 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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ECDL kezdő tábor 

 

 

Időpontja:  

I. turnus (kezdő): 2020. június 29-július 3-ig 

Jelentkezési határidő: június 24. 

II. turnus(haladó): 2020. július 6-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 11 éves kortól 
 

Tematika a kezdő héten: 

Tanuld meg a számítógép használatát és játssz az informatika történetét 
meghatározó „monstrumok” között! Az első héten a számítógép 

mindennapi használatának praktikus fogásait sajátíthatod el. 

A második, a haladó héten néhány területen profi felhasználóvá válhatsz. 
Táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel, képszerkesztéssel foglalkozunk. 

Erre a hétre olyan jelentkezőket várunk, akik már a kezdő hét anyagát 

alkalmazni tudják. A tábor sikeres elvégzését az Európában és a világon 
mindenhol ismert és elismert ECDL vizsgákkal zárhatod. A táborban 

mindennap játékos foglalkozások, retro számítógépes játékok színesítik a 

programot. 
 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő/hét, amely valamennyi költséget és az 

általános forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Rácz Miklós 

 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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TáncSzínház Tábor 
alsó tagozatosok részére 

 

I. turnus: 2020. július 6 – 10-ig                  

Jelentkezési határidő: július 1.  

II. turnus: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 22. 

Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra, Sárga 

balett terem 

Naponta: 8:00-16.00-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-10 éves 

 

Az Akropolis Táncszínház szervezésében, olyan gyerekeket várunk 

táborunkba, akik szeretnének a tábor ideje alatt számos színházi 
táncstílussal megismerkedni. Délelőttönként klasszikus balett alapokkal, 

társastánc (bécsi keringő és jive) lépésekkel, jazz és modern tánc 

technikával, zászlóforgatás alapokkal, történelmi társastánc mozdulatokkal, 
népek táncaival ismerkedünk, délután pedig saját koreográfiát is lehet 

készíteni. Az adott táncstílusra jellemző egy-egy jelmezt, kiegészítőt is 

felpróbálhatnak a táborozók! Egyéb programokon is részt vesznek a 
gyerekek, mint: terápiás kutya bemutató, vadasparki séta, strand, filmnézés, 

drámajáték foglalkozás az előadó készségek fejlesztésére, sok mozgás a 

szabadban. 
Ha van saját polifoam szőnyeged, hozd magaddal!   

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Kerek Tímea, a Magyar Táncművészeti Főiskola 

moderntánc pedagógusa, a Táncszínház utánpótlás csoportjainak vezetője 
+36-70-257-7767, kerektmea@gmail.com, 

http://www.facebook.com/akropolistancszinhaz 

 
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket! 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Beugrasz? 
improvizációs tábor 

 

Időpontja: 2020. július 6-10. 

Jelentkezési határidő:  június 1.  

Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra,  
Naponta: 8:00-16.00-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 12-18 év 
 

Nagyratörő álmaid közt szerepel a színészmesterség, a rendezés vagy a 

dramaturg szakma? Esetleg drámatagozatra jelentkeznél?  Akkor Téged 
keresünk. Itt kipróbálhatod magad!  

A tábor alatt elsajátíthatod a ’színházcsinálás’ alapjait. Ötleteitekből 

forgatókönyv készül, a darabunk jeleneteit improvizációkból állítjuk össze. 
A próbák alatt a színpadi beszéd, színpadi mozgás, kreatív térhasználat  

technikáit használjuk. A tábor zárásaként bemutatjuk az elkészített 

színdarabot, amire szeretettel várjuk családodat, barátaidat is.  
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
. 

Táborvezető: Horváth-Kulik Szilvia drámapedagógus,  

gyerekszínjátszó-rendező 
Érdeklődni: 20/501 28 11 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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FILMES TÁBOR 
 

Időpontja: 2020. július 06-10-ig  

Jelentkezési határidő: július 1.  

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10-13 év 

 
A tábor célja, hogy a gyerekek belekóstoljanak a filmezés, filmkészítés 

világába. A legfontosabb alapfogalmak megismerésén túl, nyerjenek 

betekintést a filmes világba. Nem elméleti oktatást, hanem gyakorlati 
tapasztalatokat kapnak a gyerekek: igazi operatőrrel találkozhatnak, 

filmstúdió látogatáson vehetnek részt, szakmabeli vendégekkel 

találkozhatnak, beszélgethetnek: operatőr, rendező, szerkesztő stb. Egy 
kisebb stúdióban a vágószoba rejtelmei is feltárulnak előttük. Közösen és 

kisebb csoportokban dolgozva több kisfilmet készítünk, annak minden elő 

és utómunkálataival együtt. Eszközeink az okostelefon és videokamera 
lesznek, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a mindennapokban 

használt eszközeik nem kizárólag játékra, internetezésre valók, ill. a családi 

felvételek is lehetnek jól komponált és szerkesztett kis alkotások is. Az 
ehhez szükséges Windows Movie Maker program használatával is 

megismerkednek, és közös kirándulás keretében a kisebbek a kecskeméti 

rajzfilmstúdióba, a nagyobbak a Korda Filmparkba tesznek szakmai 
látogatást. 

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 
Táborvezető: Szilágyi Gábor 

www.agoraszeged.hu 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

http://www.agoraszeged.hu/


Szegedi Vakáció 2020 29 

Batikoló és varrogató tábor 

 

Időpont: 2020. július 6-10.  

Jelentkezési határidő: július 1.  

Naponta: 8.00-16.30 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 9 éves kortól 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

 

 

Ha szereted a színes textileket, és a varrás sem idegen számodra, akkor 

csatlakozz hozzánk, hogy együtt alkossunk! A tábor keretén belül 

megtanulhatod a batikolás alapjait, majd a megfestett textileket 

felhasználjuk praktikus tárgyak készítésére. Bemelegítésképpen a régi 

pólódból színes strandtrikót kreálunk, amit rojtokkal, gyöngyökkel 

díszítünk. 

A nyári szünetben unaloműzőként jól jöhet egy saját készítésű, hordozható 

társasjáték. Varrni fogunk egy strandtáskát varrunk varrógéppel, amit a 

kedvenc színedre batikolhatsz! Azt is megtanulhatod, hogy sötét színű, 

pamut ruhákat hogyan díszíthetsz néhány mozdulattal! A táborban 

biztosítjuk a kellékeket és anyagokat, de otthonról hozott ruháidon 

használhatod az új technikákat! 

Hozz magaddal:  

❖ szabászollót (ha van sajátod)  

❖ gombostűt, (biztosítunk) 

❖ 1 db újításra váró, pamut pólót a strandtrikóhoz, 

❖ egyéb pamut ruhaneműket (ha szeretnél még több praktikát 

kipróbálni) 

❖ és ha van, akkor varrógépet, hogy elkészíthessük a strandtáskát. 

(biztosítunk!) 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Harmati Kerekes Angelika 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Orsi „menő” cukrász tábor indul 
 

Időpont: 2020. július 6-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10 év 

Létszám: maximum 15 fő 
 

 

A táborba azokat a gyerekeket várjuk, akik már tavaly megismerkedtek 
alapvető cukrászati technológiákkal. A hét első három napján  egy- egy 

újfajta cukrászati terméket készítünk. Megtanuljuk, hogyan készül omlós és 

a linzer tészta, islert töltünk, gyümölcskosárkát készítünk. Sós, omlós tésztát 
gyúrunk, pogácsát szaggatunk, stanglit sütünk. Cupcake-et és málnás 

browniet készítünk. 

Önállóan formázunk marcipán figurákat, és megalkotjuk saját ,kicsi 
dísztortánkat. Ezenkívül híres cukrászmesterekkel is beszélgetünk, és 

cukrásztörténeti ritkaságokkal találkozunk. Csütörtökön ellátogatunk 

Algyőre a Faluházba, és megnézzük a gyógynövényes kertet. Teát 
készítünk, finomat sütünk. Pénteken Gyulára kirándulunk, ahol megnézzük 

a híres Almásy kastélyt és a Százéves  Cukrászdát. A sok sütizés mellett jut 

idő szórakozásra is. Megyünk moziba, vetélkedünk, sokat játszunk. 
 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Földön, vízben, levegőben tábor 

 

 
Időpontja: 2020. július 6-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 12-14 év 
 

 

 

A táborban elmegyünk a Szegedi Közlekedési Társasághoz és megnézzük, 

hogyan szerelik a buszokat, villamosokat. A Nagyállomáson látogatást 

teszünk a Fűtőházban,  kutakodunk a szerelvényeknél és vonatozunk is és 
megtekintjük a Vasúttörténeti Alapítvány páratlan gyűjteményét. 

Szakember segítségével átnézzük és akár meg is szereljük kerékpárunkat, 

majd lesz egynapos kerékpártúránk is( saját biciklivel). 
Felhívják a figyelmünket a Tisza veszélyeire, sárkányhajózunk, és a 

Vízitelepen kipróbálhatjuk a különféle sportolási eszközöket. 

Látványos vizes, tüzes és robbanós kísérletet láthatunk, csinálhatunk. 
A repülőtéren megtekintjük a gépparkot és megismerkedünk a 

működésükkel. Látogatást teszünk a Szegedi Környezetgazdálkodási 

Vállalat egyik telephelyén,  környezettudatos, újrahasznosítható 
anyagokból papírsárkányt készítünk, melyet röptetünk is. 

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 
Táborvezető: Dénes Teodóra 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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BÁBOS-KÉZMŰVES TÁBOR 

 
Időpontja: 2020. július 6-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-14 éves korig 

 

Szeretnél mesehős lenni? Szeretnéd megismerni a bábok világát? 

Kukkants be! Választ kaphatsz kérdéseidre. 

Ha szereted a meséket, a játékot, szeretnél kedvenc mesehősöd bőrébe 

bújni, akkor gyere, bábozz velünk! Egyszerű bábok segítségével kedvenc 
mesédet is előadhatod. 

A bábozás alapjainak elsajátítása mellett több érdekes, kézműves technikát 

is megtanulhatsz. Lesz itt fonás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, és 
természetesen egyszerűbb bábokat is készítünk. 

Az egész napos kirándulás, és a táborzáró előadások még izgalmasabbá 

teszik a nyarad. 
 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

A tábor vezetője: Huszárné Dégi Éva báboktató, tanító 

+36 20 524 85 10 www.agoraszeged.hu 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Millefiori kezdő tábor 

 

Időpontja:2020.  július 6-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1.  
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00- 16.00-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 6- 14 éves 

 

Táborunkba azokat a gyerekeket várjuk, akik szívesen megismerkednének 
az Olaszországban és Franciaországban ismert Millefiorival, azaz a mintás 

gyurmakészítéssel. 

 
 Ez egy különleges gyurmázási technika, amelyre sok más kézműves 

tevékenység épül. Az alapanyaga egy hőre keményedő gyurma, amely 

fantasztikusan alakítható. Elkészítés után kiégetjük, így használhatóvá válik 
akár tálként, kitűzőként, ékszerként, gyűrűként, ceruzaként… 

Táborunkban a legegyszerűbb millefiori minták-, a virág-, állatbőr-, 

levélminták mellett, új technikai trükkök -ékszerek antikolása, melírozása, 
színátmenet, 3D virág- elsajátítására lesz alkalom. Számtalan lehetőség 

közül válogathatunk, fantáziánk határtalan. Még a kanalat is bevonhatjuk és 

feldíszíthetjük saját nevünkkel és kedvenc figuráinkkal. 

 

Az elkészült alkotásokból a tábor végén kiállítást rendezünk, amely után a 
gyerekek hozzátartózóinak is lehetősége lesz kipróbálni a millefiori 

technikát. 

A kreatívkodás mellett, természetesen alkalom lesz szabadidős 
programokra, csoportos játékfoglalkozásokra, vidám vetélkedőkre.  A hét 

egyik napjára egész napos kirándulást szervezünk, ahol nem marad el a jó 

szórakozás!  
 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető: Guiot Anikó  tanár, ékszertervező 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Mesetábor I. 

 

Időpontja: 2020. július 6-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Naponta: 8.00 – 16.30 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 7 – 10 éves korig 

 
Táborunkat az alsó tagozatos gyerekeknek ajánljuk, akik már megtanultak 

írni, olvasni. A magyar népmesék csodálatosan gazdag világába kalauzoljuk 

a résztvevőket. Részesei lehetnek a történeteknek, egyszer 

királykisasszonyok, hercegek, máskor varázslók, boszorkányok lehetnek. 

Még számtalan alakban kipróbálhatják milyen érzés egy mesében 

szerepelni. Együtt készítjük el a jelmezeket, kellékeket, dekorációt. 
Kipróbáljuk a bábkészítést, és el is játsszuk a történeteket a paraván mögött! 

Közösen írunk egy mesét, hozzá illusztrációkat is készítünk. A mesékben 

gyakran szerepelnek történelmi alakok, királyok, fejedelmek, legendás erejű 
vitézek. Mint például Mátyás király, Kinizsi Pál, Toldi Miklós. Utánajárunk, 

hogy a róluk szóló meséknek, mondáknak mennyi a valóság tartalmuk. Egy 

nap a Kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpontba is ellátogatunk. 
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Horváth Tibor közművelődési szakember, ifjúsági szakértő 
 

További információ: ht.balu@gmail.com, 20/624-5437 

 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:ht.balu@gmail.com
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ÉKSZERTERVEZŐ és KÉSZÍTŐ  

TÁBOR 

Időpontja: 2020. július 06-10-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Helyszín:  Szent-Györgyi Albert Agora 

Naponta:8-16-ig 

Étkezés: tízórai ebéd 
 

A táborba olyan iskolás korú gyerekek jelentkezését várjuk, akik jó 

kézügyességgel rendelkeznek és érdekli őket az ékszerek világa. A tábor 
programja kreativitás fejlesztő, fantázia előcsalogató, rejtett és érdekes 

álmokat megvalósító feladatokat tartalmaz. A gyerekek kreatív tervezése a 

kivitelezésig tart, amit megcsodálhatunk az 
elkészült karkötők, nyakláncok, fülbevalók 

világában. Elsajátítjuk a nemezékszerek 

készítésének fortélyait, betekintünk a bőrből készült 
karkötők világába, de készítünk még: kenderből, 

zsugorfóliából, gyöngyből, de akár otthon is 

megvalósítható újrahasznosított anyagokból is 
ékszereket. 

A hétvégére mindenki saját tervezésű egyedi ékszerkollekcióval 

gazdagodhat. 

Az elkészült sok gyönyörűségnek falra akasztható tárolót készítünk. 

 A táborban a szakmai programokon kívül   fantáziát és memóriát fejlesztő 
csapatépítő  játékokra is sor kerül. A tábort egy nagyszabású „Szépségnap” 

zárja, ahol  a testdíszítést, testfestést, csillámkövek és díszek felrakását és a 

csillámtetoválást is kipróbáljuk. 
Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését is, akik már jártak szakkörre 

vagy táborba. A  barátnőidet se hagyd otthon! ☺ 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely minden költséget tartalmaz. 

 

Táborvezető: Buknicz Ildikó (divat és stílustervező) 

+36 20 260 40 99   

 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Sakk tábor 

 

Időpontja: 
I. turnus: 2020. július 6-10. 

Jelentkezési határidő: július 1. 

II. turnus: 2020. július 20-24. 

Jelentkezési határidő: július 15. 

III.  turnus 2020. augusztus 3-7. 

Jelentkezési határidő: július 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00 – 16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-14 év 

 
Várjuk minden olyan általános iskolás jelentkezését, aki érdeklődik a sakk 
szórakoztató, logikát és fantáziát megmozgató, emlékezőképességet 

fejlesztő világa iránt és már ismeri a sakk bábuk lépéseit. 

A táborban a Magyar Nemzeti Sakk Csapatbajnokság I. osztályában 
szereplő szegedi Maróczy Géza SE sakkegyesület tapasztalt játékosai 

tartanak foglalkozásokat. Érdekes, játékos feladatokkal, a sakkjáték egészét 

átfogó (megnyitás, középjáték, végjáték) feladványokkal és tábort záró 
sakkversennyel várjuk a fiatalokat. 

 

A sakk mellett sportos, játékos programokkal is készülünk a tábor minden 
napján. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Kopasz Róbert, 20 / 999 5109 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Millefiori haladó tábor 

 

Időpontja: 2020. július 13-17-ig. 

Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: hétfőtől-péntekig 8.00- 16.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 8-99 év 

 

A táborba várjuk azokat az érdeklődőket, akik már részt vettek hasonló 

millefiori táborban vagy kerámiai, kézműves táborokban. Esetleg elég 

érettnek vagy ügyesnek érzik magukat, hogy elképzelésüket megvalósítsák. 

Millefiori egy különleges gyurmázási technika, amelyre sok más kézműves 

tevékenység épül. Az alapanyaga egy hőre keményedő gyurma, amely 

fantasztikusan alakítható. Elkészítés után kiégetjük, így használhatóvá válik 
akár tálként, kitűzőként, ékszerként, gyűrűként, ceruzaként…. 

 

A táborban Franciaországból hozott új technikákkal ismerkedhetünk meg. 
Az alaptechnikák mellett új technikai trükkök- ékszerek antikolása, 

tónusozása, geometriai formaalkotása-elsajátítására lesz lehetőség. 

 
A foglalkozásokon készült mintákból a tábor végén kiállítást rendezünk, 

amely után lehetőséget adunk, hogy a résztvevők hozzátartozói is 

kipróbálhassák a millefiori gyurmaékszer készítését. 
 

A sok alkotás mellett alkalom lesz természetesen szabadidős programokra, 
csoportos játékfoglalkozásokra, vidám vetélkedőkre.  A hét egyik napjára 

egész napos kirándulást szervezünk, ahol nem marad el a jó szórakozás!  

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Guiot Anikó tanár, ékszertervező 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Leszel a barátom? 
Élmény és fejlesztő tábor 

Időpontja:  2020. július 13-17.                    
Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta:8.00-16.30 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 
Táborunkba sajátos nevelési igényű, enyhe- és középsúlyos értelmi 

fogyatékkal élő gyermekeket várunk. 
A gyerekek egy élménydús játékokkal, fejlesztőjátékokkal, színes 

programokkal teli, örömteljes hetet tölthetnek el együtt, ahol mentálisan 

fejlődnek és személyiségük is fejlődik. 
Programjaink között szerepel színházi előadás, egész napos kirándulás (pl. 

Fűvészkert, Vadaspark), strandolás (Partfürdő), jóga, ismerkedés a várossal. 

Közös ráhangolódással, mozgással kezdődik a nap, amelyben 
segítségünkre lesz Bajszos, egy vizsgázott terápiás kutya. 

 

 
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Náday Erika és Polyák Ibolya gyógypedagógusok 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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HIP-HOP TÁBOR 
 

 

Időpont: 2020. július 13-17-ig 

Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-14 év 
 

Szeretnél egy vagány, pörgős tábort a nyári szünetre? Szeretsz táncolni? Új 

zenei slágereket hallgatni? Összegyűlni a barátokkal, és programokon részt 
venni? Akkor a CDC nyári tánctábora csak Rád vár! 

Meglátod, a mi táborunk Hip-Hop stílusokban gazdag hangulata, hamar 

megérint. Itt elsajátíthatod a kedvenc sztárjaid videoklippjeiben is látható 
HIP-HOP tánc alapjait, sőt a BREAK tánccal is megismerkedhetsz. 

Táborunk célja, hogy jól érezd magad, új barátokat szerezz és, ha tetszik a 

tánc, akár egy új hobbira is rálelhetsz. 
Az új, menő tánclépéséket, egy egész koreográfiában, a nyár legjobb 

slágerére szüleidnek, barátaidnak is bemutathatod. 

A CDC KEMP, izzasztó táncórákat, sok nevetést, és egy vidám kirándulást 
is magában rejt. 

Most nincs más dolgod egyelőre, mint bevésni a naptárba a tábor kezdetének 

időpontját. 
Ugye, Te is számolod már a napokat? 

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 
Táborvezetők: a Creative Dance Club tanárai 

Információ: info@cdctanc.hu  

Major Szandi 06704256316 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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TERMÉSZETVÉDELMI 

KIRÁNDULÓTÁBOR 
 

2020. július 13-17-ig 

Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 9-16 év 

 
    A táborban felfedezzük a természet világát, a közeli védett területek 

természeti értékeit. Az idén is lesznek új helyszínek és programok. 

Mind az 5 napra szervezünk kirándulást. A biológia és környezetvédelem 

vonalon továbbtanulni vágyóknak különösen ajánljuk. A terepi 

programokat a Kiskunsági Nemzeti Park közeli védett területeire 

szervezzük. A vadlesek, a természetfotózás, a terepi túrák és kirándulások 
mellett  akadályverseny; madarászat; számháború, vizes játékok és sok 

más program. Alsósok is bátran jelentkezhetnek. Facebook-csoportunk a 

résztvevőknek: „természetvédelmi tábor agóra 2020 Szeged” Itt osztjuk 
meg a szülőkkel természeti- és kirándulásfotóinkat. 

 

Részvételi díj: 23.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 
Táborvezető: Ábrahám Krisztián Kör-Te Természetvédelmi 

Egyesület, biológia- környezetvédelem- környezettan szakos pedagógus  

06 30 638 02 97     www.agoraszeged.hu 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Német nyelvi tábor 

 
Időpont: 2020. július 13-17-ig 
Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 1-5. osztály 

Kedves Gyerekek! Hazánkban az angol nyelv mellett a német a második 

legnépszerűbb idegen nyelv. A sikeres tanulmányok után a munka 
világában is egyre keresettebb a németül beszélő munkavállaló. 

Ha szeretnéd kipróbálni a nyelvet, itt a lehetőség. Játékos keretek között 

ismerkedünk a nyelvvel és felkészülünk annak komolyabb elsajátítására. 
1-5. osztályig várom a német iránt érdeklődő diákokat, akik 

- szeretnék megismerni a német nyelvet és kultúrát 

- közben szeretnének jól szórakozni 

- közösen felkutatnák velem a német nyelv további előnyeit 

- nyitottak az újdonságokra 

- szeretik és tudják is használni az okostelefonjukat és az 

internetet 

- szeretnek dominózni, társasozni (németül ☺) 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető: Varga Krisztina, német nyelvtanár 

https://www.facebook.com/vargakrisztinemetszeged  
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

https://www.facebook.com/vargakrisztinemetszeged
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Nyomozás a tudományban, 

tudomány a nyomozásban I.  

Időpontja: 2020. július 13 – 17-ig 

Jelentkezési határidő: július 8. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00 – 16:30 óráig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10 éves kortól 

 
Tudni akarod hogyan hasznosítják a tudományt a nyomozásban? 
Nyomozni szeretnél a tudomány csodálatos világában? Mindezt 

megteheted izgalmas kísérletekkel és szórakozással. 

 
A tábor heti programjai között szerepel: 

- Rengeteg kísérletezés  

- Bemutató kísérletek  

- Nyomozás, helyszínelés, labormunka. 

- Miért láthatatlan a láthatatlan tinta és hogy láthatjuk mégis? 

Milyen rejtélyeket fed fel az UV lámpa? Mit árul el az 

ujjlenyomat? 

- Térképes nyomkeresés Szegeden GPS koordináták 

felhasználásával. 

- Háztartási kémia: Miért kemény a kemény víz? Mi fújja fel a 

piskótát? 

- Aktív nap (kirándulás és/vagy egyéb mozgással töltött idő, mert 

a tudósok sem csak a laborban ülve élik le az életüket) 

- És a legfontosabb: a rengeteg jókedv. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Onhausz Benita, Gyarmathy Ernő 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Akvarell festőtábor 

 

 

Időpont: 2020. július 13-17. 

Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged 
Naponta: 08.00-tól 16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 9 éves kortól 
 

A táborba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel a festészet, 

ezen belül is az akvarell festészet, vagyis a vízfestés. Megtanulnánk, hogyan 

kell előkészíteni a papírt a festéshez, és hogyan, milyen festőtechnikákkal 

tudunk a legszebben, legérdekesebben megörökíteni egy csendéletet, vagy 

épp a környező természet egyik szegletét. 

Mindenképp hozz magaddal grafitceruzát, vízfestéket, ecseteket, 

ecsettálat, ecsetrongyot! 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Balogh László rajztanár, festőművész 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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PARTI SZERVEZŐ TÁBOR 

 

Időpontja: 2020. július 13-17-ig 

Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agora 

Naponta:8.00-16.30-ig. 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10 év 

 
A táborba olyan 10 év feletti gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel 

a PARTI  és a Rendezvényszervezés. 

Hogy szervezzünk egy jó kis zsúrt, partit a barátainknak, hogy mindenki 

egy felejthetetlen élménnyel gazdagodjon? 

Legyen az : kincskeresős, hercegnős, játékos …..buli: 

-  nagyon fontos a meghívó készítése 
-  a helyszín kiválasztása, dekorálása a partihoz illően 

-  Mit fogunk csinálni? Játékok kitalálása (bentre és kintre is) 

-  Mit fogunk enni és inni? 
-  és hogy szerveznél tábort, esküvőt…….élménytúrát? 

 

A tábor  hetében tervezünk meghívókat, plakátokat és dekorációs kellékeket 
is készítünk. Nagyon sok parti játékot játszunk, és megtanuljuk, hogyan kell 

játékot levezetni, amit utána hasznosíthatnak a fiatalok saját partijukon, de 

akár iskolai közösségben is. 
Készítünk parti szendvicseket, különleges fénykoktélokat is. 

Bulisütiket gyártunk, amiket otthon is könnyedén el lehet majd készíteni. 
Zenéket válogatunk, parti fotósarkot készítünk, ahol felejthetetlen tábori 

képek készülnek majd. Mozizunk, és a tábort egy nagyszabású BULI zárja. 

 

Várunk sok szeretettel. A barátnőidet se hagyd otthon! ☺ 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Buknicz Ildikó élménypedagógus +36 20 260 40 99 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Kóborló Kerékpáros Tábor 
kezdő és haladó 

Időpontja: 

I. turnus: 2020. július 13-17. (kezdő) 

II. turnus: 2020. július 20-24.(kezdő) 

III. turnus: 2020. július 27-31.(haladó) 

Jelentkezési határidő: a turnus hetét  
 megelőző hét szerdáig 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7:45 – 16:15 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: I, II. turnus:3. osztályos kortól 

 III. turnus: 10 éves kortól 

 
A tábor tagjai képzett oktató segítségével elsajátíthatják a biztonságos 

kerékpározás alapjait, a kerékpáros közlekedési ismereteket. A napi (min. 

15 km, max. 40 km hosszú) kerékpártúrák során fejlődik technikai tudásuk 
és állóképességük. 
 

A csoport programjában szerepel: 
- kerékpáros közlekedési ismeretek elsajátítása, kerékpáros-KRESZ teszt, 

- kerékpárbolt látogatása és szerelési ismeretek elsajátítása, 

- egynapos kirándulások során Szeged kerékpárút-hálózatának felfedezése, 

kerékpártúra Sziksós-fürdő strandra, Tiszaszigetre a Mélypont 

emlékhelyhez, valamint a sándorfalvi Nádastó-strandra, vagy az algyői 

Borbála fürdőbe, 
- sárkányhajózás a Tiszán, valamint kalandpark látogatás is. 

A kirándulások során kerékpáros sisak és láthatósági mellény viselése 

kötelező! Csak megfelelő műszaki állapotú, közúti közlekedésre 

alkalmas kerékpárral lehet jönni a táborba! 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Lakatos Ferenc 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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WESTERNKIDS-TÁBOR 

vadnyugati cowboyok, indiánok, zene és tánc 

 

Időpontja: 2020. július 13-17.  

  2020. augusztus 3-7. 

Jelentkezési határidő: július 8. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agora 

Naponta: 8.00-16.30-ig. 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6 – 12 év 

Szeretnél hosszabb időre is cowboy vagy indián lenni, mint egy farsangi 

délután, vagy egy jelmezes felvonulás? Pillants bele a vadnyugat életébe, 

ismerd meg a cowboyok és cowgirlök világát, az indiánok életét! 

Ellátogatunk a Vadnyugati Városba is, ahol igazi Sheriff fog végig 

kalauzolni bennünket a birtokán.  

Táborunk során bevezetünk a vadnyugati táncok világába is, melyet a 

tábor végén a szülőknek is megmutatunk! 

 

Aki megszereti a tábor tematikáját (és bennünket ☺ ), iskolaidő alatt is 

találkozhat velünk! 

 

Szeretettel várunk! 

 

Részvételi díj: 18.000. Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető:  Mészárosné Molnár Tímea 

email: westernkids.szeged@gmail.com 

tel.: +36 70 365 5501 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:westernkids.szeged@gmail.com
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KUKTA TÁBOR 

 

I. turnus: 2020. július 13-17.  

Jelentkezési határidő: július 8. 

II. turnus: 2020. július 27-31. 

Jelentkezési határidő: július 22. 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Gyülekező: naponta reggel 7:30-tól 

 a Szent-Györgyi Albert Agórában. 
Ide érkeznek vissza a gyerekek 16.30-ra. 

Korhatár: 12 éves kortól 

 

Táborunkba olyan 12 év feletti fiúkat és lányokat várunk, akik  szeretnék 

megtanulni a főzés alapjait, szeretnének a tábor napjai alatt  egyszerű 

leveseket és második fogást készíteni. A szakközépiskola szakoktatójának 
vezetésével készítik el a gyerekek az aznapi ebédet és elmosogatnak.  

Megismerik a különböző fűszereket. Megtanulnak tálalni, megismerik az 

étkezéssel kapcsolatos illemszabályokat. Délután a táborvezetővel érdekes, 
játékos programok részesei lehetnek.  

A tábort egynapos kirándulás zárja. Fehér pólót , nadrágot váltócipőt hozz 

magaddal! 
 

A szakmai programok helyszíne a Szegedi Szakképzési Centrum  

Krúdy Gyula Szakképző Iskolája 

 

 
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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MÉDIA-KOMMANDÓ TÁBOR 
 

 

Időpontja:  

I. turnus: 2020. július 13-17-ig 

Jelentkezési határidő: július 8. 
II. turnus:2020. július 20-24-ig 

Jelentkezési határidő: július 15. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10-12 év (I. turnus), ill. 13-14 éves korig (II. turnus) 
 

A tábor célja, hogy a gyerekek belekóstoljanak a média világába. A 

legfontosabb alapfogalmak megismerésén túl, nyerjenek betekintést az 
újságírás, a rádiózás, televíziózás, filmkészítés világába. Nem elméleti 

oktatást, hanem gyakorlati tapasztalatokat kapnak a gyerekek: igazi 

operatőrrel találkozhatnak, filmstúdió, újság szerkesztőség, televízió stúdió 
látogatáson vehetnek részt. Beszélgethetnek: szakmabeli vendégekkel, 

operatőr, rendező, szerkesztő, műsorvezető, bemondó, stb. Egy kisebb 

stúdióban a hang és kép vágásának rejtelmei is feltárulnak előttük. 
Megismerkednek az interneten való biztonságos „szörföléssel”, az álhírek 

és konteók, világával, az internetes csapdákkal. Közösen és kisebb 

csoportokban dolgozva kisfilmet, riportot, cikket készítünk, annak minden 
elő- és utómunkálataival együtt. Eszközeink az okostelefon, laptop és 

videokamera lesznek, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a 
mindennapokban használt eszközeik nem kizárólag játékra, internetezésre 

alkalmasak, ill. a családi felvételek, facebookos, instagramos megjelenések 

is lehetnek jól komponált és szerkesztett kis alkotások. Az ehhez szükséges 
programok használatával is megismerkednek, és közös kirándulás keretében 

a Korda Filmparkba tesznek szakmai látogatást. 

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 
Táborvezető: Szilágyi Gábor 

www.agoraszeged.hu 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

http://www.agoraszeged.hu/
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EXTRA Kukta 
 

Időpont:2020. július 20-24-ig 

Jelentkezési határidő: július 15. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 12 év felett 

 

 A  táborba azokat a 13-14 éves gyerekeket várjuk, aki már voltak kukta 

táborban és szeretnének megismerkedni és kipróbálni modern eljárásokat. 

A  haladó táborban  a részt vevők minden nap elkészítik ebédjüket és el is 

mosogatnak. Ezenkívül megismerkednek a vákuumozás technológiájával a 

konfitálással. Készítenek 40 másodperces sütemény. Kipróbálják a tuille-t, 

a pancake art-ot, palacsinta művészetét. Készítenek Vargabélest és gyúrt 

tésztából lasagnat.  

Természetesen a mozi, színház és a kirándulás sem maradhat el.  

Délutáni programként játszunk, kutakodunk könyvtárban régi 

szakácskönyvek között.  

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető: Dénes Teodóra 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Nyomozás a tudományban,  

tudomány a nyomozásban II.  

Időpontja: 2020. július 20 – 24. 

Jelentkezési határidő: július 15. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00 – 16:30 óráig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Életkor: 10 éves kortól 

 
Tudni akarod hogyan hasznosítják a tudományt a nyomozásban? 
Nyomozni szeretnél a tudomány csodálatos világában? Mindezt 

megteheted izgalmas kísérletekkel és persze a nyár elengedhetetlen 

szórakozása közben!  
 

A tábor heti programjai között szerepel: 

- Rengeteg kísérletezés  

- Bemutató kísérletek  

- Nyomozás, helyszínelés, labormunka 

- Elveszünk a Bermuda háromszög rejtélyében 

- Térképes nyomkeresés Szegeden GPS koordináták 

felhasználásával 

- Analitikai kémia: kivonjuk a „zöldet” a levélből, megvizsgáljuk 

a kóla savasságát, 

- Feltárjuk a szív rejtélyeit, szó szerint. 

- Aktív nap (kirándulás és/vagy egyéb mozgással töltött idő, mert 

a tudósok sem csak a laborban ülve élik le az életüket) 

- És a legfontosabb: rengeteg jókedv. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Onhausz Benita, Gyarmathy Ernő 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Absztrakt rajz tábor 

 

 

Időpontja: 2020. július 20-24. 

Jelentkezési határidő: július 15. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert 
Agóra, Szeged 
Naponta: 08.00-tól 16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 9 éves kortól 

 

 

 

Ha szeretsz rajzolni, festeni, szeretsz 

játszani a vonalakkal, foltokkal, színekkel, akkor itt a helyed! Ebben a 
táborban olyan eszközökkel, alapanyagokkal játszanánk, amellyel érdekes, 

meghökkentő alkotásokat készíthetsz magadnak, szüleidnek, 

ismerőseidnek. Csak a fantáziád szab határt, a rajzos trükköket itt 
megtanulhatod! 

 

 
Mindenképp hozz magaddal grafitceruzát, vízfestéket, ecseteket, 

ecsettálat, ecsetrongyot! 

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Balogh László rajztanár, festőművész 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Varrogató tábor 

 
Időpont: 

2020. július 20-24. 

Jelentkezési határidő: július 15.  

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 9 éves kortól 

Ha szereted a színes textileket, apró gombokat, gyöngyöket, és ha a varrás 

sem idegen számodra, akkor csatlakozz hozzánk, hogy együtt alkossunk! Az 

előző évekhez hasonlóan ötletes és praktikus tárgyak készítésére lesz 

lehetőségetek. Bemelegítésképpen egy puha zoknifigurával kezdjük a 

munkát. Folytatásként a nyári utazgatáshoz –unaloműzőként- egy 

hordozható társasjátékot készítünk. A táboron választhatsz, hogy 

könyvborítót vagy neszeszert varrsz. A gyakorlottabbak 

megtanulhatják/gyakorolhatják a zippzár bevarrását is. Ha szeretnéd 

elsajátítani, hogy hogyan dobd fel a ruhatáradat, akkor hozz magaddal egy 

megunt, régi, de jó állapotban lévő felsőt (póló, pulcsi), amit 

újjávarázsolunk a te ízlésed szerint. Pihenésképpen készítünk pom-pom 

figurákat, amiket a táskádra akaszthatsz. 

Hozz magaddal:  

❖ szabászollót (ha van saját)  

❖ gombostűt, 

❖ kedvenc könyvedet/naplódat, hogy méretre tudjuk szabni a 

borítót, 

❖ újításra váró pólót, vagy blúzt, 

❖ varrógépet (ha van saját), hogy elmélyítsd a használatát. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Harmati-Kerekes Angelika 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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ROBOTIKA TÁBOR (KEZDŐ/HALADÓ) 
(MICRO:BIT, LEGO) JÁTÉK A BITEKKEL 

 

Időpontja: 

Kezdő: 2020. július 20-24-ig 

Jelentkezési határidő: július 15. 
Korhatár: 4., 5. osztályt végzett diákok 

Haladó: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 22. 
Korhatár: 6. osztályos kortól 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

Eszköz Kezdő Haladó 

 

Ismerkedés a 
Micro:bit-tel. Kódolásra 

fel! Munkában a kijelző. 

Micro:bit és a matek. 
Micro:bit játékok 

készítése. 

Mérjünk Micro:bit-tel! 

Mérési eredmények 
mentése. Küldjünk rádió 

jeleket! Micro:bit a 

fizikát is tudja. 

 

Építsünk robotot! 

Mozgassuk a robotot! 
Első programom 

elkészítése. 

Munkában a robot. 
Houdini nyomában 

Nyomoz a robot. Rajzok 

a „tégla kijelzőjén”. 
Robot balett. 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető (kezdő és haladó): Györe Mihály 

 

www.agoraszeged.hu 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

http://www.agoraszeged.hu/
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Fotós tábor 

 
Időpontja:  
I. turnus: 2020. július 20-24-ig 
 Jelentkezési határidő: július 15. 
II. turnus: 2020 július 27-31-ig 
 Jelentkezési határidő: július 22. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: felsőtagozatosok, középiskolások 

Olyan felsőtagozatos és középiskolás diákokat várunk, akik komolyan 

érdeklődnek a fotózás iránt és lehetőség szerint rendelkeznek 
fényképezőgéppel. 
A tábor ideje alatt megismerkednek a fényképezőgépek használatával, az 

alapvető kompozíciós szabályokkal, egyszerűbb témák megörökítésével. 
1. nap: Ismerkedés a résztvevőkkel és a fényképezőgépekkel. 
 Próbafelvételek készítése. 
2. nap: Fényképezés az Erzsébet Ligetben, Újszegeden. 
 Képzőművészeti, fotótárlat megtekintése, értelmezése. 
3. nap: Fényképezés a Tisza-parton , a Dóm tornyából vagy a 
Szent István téri víztoronyból. 
4. nap: Kirándulás Mártélyra, természetfotózás. 
5. nap: Saját munkák bemutatása, megbeszélése.Találkozás egy neves 
szegedi fotográfussal. Az előző nap fotóinak zsűrizése. 
A tábort a saját fotókból készített kiállítás megnyitója zárja, amelyre 

természetesen barátaidat, szüleidet is meghívhatod. 
Táborainkba új feladatokkal, élményekkel várjuk azokat a diákokat is, akik 

már tavaly is részesei voltak a fotózásnak. 

Célunk, hogy 2020. szeptemberétől létrehozzuk az Agóra diák- fotókörét, 
amelyben számítunk a táborozók részvételére is. 

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Németh György fotóriporter, fotóművész 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Kópé Kuckó tábor  
óvodásoknak 

Időpontja: 2020. július 20-24-ig 

Jelentkezési határidő: július 15. 

Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7.30-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korosztály: 4-5-6 éves óvodások 

 
Az Agóra  Játékszigetén minden nap érdekes a gyerekek életkorának 
megfelelő programokkal várjuk az óvodásokat! 

Lesznek kézműves foglalkozások, minden nap egy-egy alkotást vihetnek 

haza. Festünk, gyöngyözünk, ragasztunk. Minden nap lesz mozgás is 
különböző gyakorlatok, érdekes játékpályákon és a közeli játszótereken. 

Óvodás módon végzünk természetismereti megfigyeléseket, minden nap 

más és más élőlény-növény lesz a tábor központi témája. 
Ha szükséges, akkor az ebéd utáni csendespihenő is a tábor részét fogja 

alkotni. Egy napos kiránduláson Zsombóra látogatunk, ahol a Sókuckó 

vendégei leszünk. 
 

 

Részvételi díj:18.000 Ft /fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető: Kocsis Irén óvodapedagógus 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Bűvész- szemfényvesztő tábor 

 

Időpontja: 2020. július 20-24-ig 

Jelentkezési határidő: július 15. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 8 éves kortól 
 
Táborunkba olyan 8-14 éves diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen 
foglalkoznak bűvészkedéssel. A tábori programon belül minden nap egy 
napszakban igazi bűvészek vezetésével bűvésztrükköket sajátíthatnak el a 
résztvevők. Tanulunk kártyás, pénzes fortélyt, sok újdonságot tanulunk 
meg a zsinórral, a golyóval és a kendővel is varázsolunk. 
Ha van saját bűvészdobozod, akkor kérünk, mindenképpen hozd 

magaddal! 
Az első napon szívesen megnézzük a Te trükkjeidet is, amelyeket már be 

tudsz mutatni. 

A tábori programon belül szerepel sok szemfényvesztő-logikai trükk, játék 
készítése is. 

A kirándulós napon Budapestre látogatunk, a Fővárosi Nagycirkuszba, 

majd elmegyünk egy igazi bűvészboltba is. 
Pénteken a társaidnak, szüleidnek tartott bemutatóval zárul a tábor 

programja. 

 
 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és a forgalmi 

adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Tamás Ildikó 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Görkorcsolya és Ugrókötél Tábor 

Időpontja: 

I. turnus: 2020.07.20 - 2020.07.24  

Jelentkezési határidő: július 17. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár:  6-14 év 

 
Táborunkba azokat a gyerekeket várjuk, akik 

szívesen megismerkednének a zenés-táncos mozgásformákkal és szeretik a 

görkorcsolyázás által nyújtott száguldás és trükkök világát. A gyermekek a 

tábor minden napján, két kötélhajtás órán vesznek részt. A fennmaradó 

időben a görkorcsolyázás tölti ki a kötelező programok részét. A 

szabadidőben játszóterekre látogatunk. A tábor egyik napját a strandon 
töltjük, hogy kipihenhessük a fáradalmakat. A tábor végén előadást 

szervezünk a szülőknek, ahol a növendékek számot adhatnak megszerzett 

tudásukról. A tábor előtt és után gyermekfelügyeletet biztosítunk. 
 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető:  

Pup Olivér László és Selmeci Tímea 
+36 20-385- 64-34; +36 70-327- 72- 80 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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SULI- MANKÓ tábor 

 

Időpontja: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 1-4. osztályos kortól 
Minimum létszám: 15 fő 

 

Az elmúlt hónapok nehéz helyzet elé állítottak gyereket, szülőt, pedagógust 

egyaránt. Pedagógusaink tapasztalata szerint a gyermekek jól vették az 

akadályokat, megtanulták a tananyagot, viszont hiányzik az elmélyítő 
gyakorlás időszaka. Táborunk erre ad lehetőséget. Ha Ön úgy érzi, hogy 

gyermekének szüksége lenne a tanév ideje alatt elsajátított tudásának alapos 

rögzítésére, az ismeretek gyakorlására, akkor pedagógusainkkal ezt most 
játékos formában megteheti. Táborunk ideje alatt alsós gyermekeknek 

nyújtunk segítséget a tanulásban, mindezt vidám környezetben, játékosan, 

sok szabadidővel és kikapcsolódással egybekötve. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és a forgalmi 

adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: 

Bubla Bence (szakvezető tanító) 

Szőke Orsolya (tanító szakos egyetemi hallgató) 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Labor az egész világ,  
és kutató benne minden fiú és lány 

Időpontja: 2020. július 27 – 31. 

Jelentkezési határidő: július 22. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00 – 16:30 óráig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Életkor: 13 éves kortól 

 
Tudni akarod hogyan működik a világ körülötted? Unod már, hogy nem 

látod a tudomány hétköznapi értelmét? Mi is. Így célunk, hogy egy hetet 
jókedvűen töltsünk, miközben a tudomány segítségével jobban megértjük 

csodaszép világunkat. 

 
A tábor heti programjai között szerepel: 

- Rengeteg kísérletezés  

- Bemutató kísérletek 

- Ismerkedés az elektromosság felvillanyozó hatásaival 

- Analitika, avagy a tudományos megismerés miértjei és 

hogyanjai (pl: kromatográfiai vizsgálatok, színanyagok 

kivonása levélből) 

- Mi köze a cukros víznek a 3D-s filmhez? 

- Tudományos szabadulószoba a hét további programjaira 

épülően 

- Szerv(ek) testközelből: szív boncolása 

- Aktív nap (kirándulás és/vagy egyéb mozgással töltött idő, mert 

a tudósok sem csak a laborban ülve élik le az életüket) 

- És a legfontosabb: rengeteg jókedv 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Onhausz Benita, Gyarmathy Ernő 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Valami régi, valami új 
Kézműves tábor 

 

Időpontja: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 22. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta:8.00-16.30-ig. 

Létszám: 15-18 fő 

Korosztály: 5. osztályos kortól 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

Ebben a táborban felső tagozatos lányokkal tennénk kirándulást a 

hagyományos lányos népi művészetekbe: hímzéssel, nemezeléssel és 

gyöngyhímzéssel. Megmerítkedünk a szegedi papucs szép hagyományával 

is. Műhely látogatást is teszünk, mintarajzolással és hímzéssel is 
foglalkozunk. 
Modern környezetbe helyezzük a régi hagyományokat, és a megtanult 

technikák segítségével mai ruhadarabjainkat díszítjük, vagy modern 
kiegészítőket készítünk.  

A hagyományos technikák mellett az újrahasznosítás kapná a fő szerepet. 

Megtanuljuk, hogy lehet a régi ruhákat új céllal felhasználni, feldobni. 
A hét végére összeállíthatunk egy mini kiállítást az elkészült darabokból 

úgy, hogy minden nap végén összegyűjtjük a kész alkotásokat.  

 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 
 

Táborvezető: Mészárosné Szabó Tünde 

  Tamás Ildikó 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Cash Camp tábor 

 

Időpontja: 2020. július 27-31-ig 
Jelentkezési határidő: július 22. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig  
Étkezés: tízórai, ebéd 

Korosztály: 6.-7. 8. osztály 

 
A tábor résztvevői játékosan gyarapíthatják pénzügyi ismereteiket és 

elsajátíthatják az alapvető gazdasági kompetenciákat. Foglalkozunk azzal, 

hogy mit jelent a pénz az egyes korosztályok, a diákok, a dolgozó felnőttek 

és a nyugdíjasok számára. 

Minden napnak lesz egy témája és egy vendége, akiknek a segítségével 

megismerhetjük, hogyan gazdálkodik a család, az állam, egy diák. 
Megtudjuk, hogy  mi történik a bankban a befektetéseinkkel és mi a lényege 

a hitelfelvételnek. Vendégeink segítségével megismerhetjük egy-egy 

pénzügyi szakma jellemzőit is, pl. bankár, könyvelő, biztosítási szakember.. 
Sok játékos feladat segítségével megtudhatod, milyen valós bevételei 

lehetnek egy diáknak és egy felnőttnek. Felépítjük miből áll egy családi 

költségvetés, tanulmányozunk érdekes takarékossági trükköket és 
érdekességeket tudunk meg a pénz kialakulásával kapcsolatban. 

Ellátogatunk szegedi nagyvállalatokhoz is. 

 
Táborvezető: Kékes- Szabó Andrea 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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KERT-ÉSZ TÁBOR 

 

 

Időpontja: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 22. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta:8.00-16.30-ig. 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 9 - 12 év 

 

 

A táborba olyan 9 év feletti gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel 

a kertészkedés, szívesen vannak a szabadban, és szeretnének minél többet 

megtudni a minket körülölelő természetről. 

Megyünk gyógynövénykertbe, füvészkertbe, és gyümölcsöskertekbe, de 
ellátogatunk egy levendula ültetvényre is, ahol az ültetéstől a gondozáson 

keresztül  a betakarításig megtudhatunk mindent. 

A hét alatt szedünk gyümölcsöket, amiből készítünk ivólevet, megtanulunk 
tartósítószer mentes befőtteket, gyümölcsleveket, lekvárokat készíteni. 

Ültetünk gyógynövényeket, és készítünk illatpárnát is. 

Relaxálni a Zsombói Sókuckóba megyünk. 
 

 

Várunk sok szeretettel. A barátodat se hagyd otthon! ☺ 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Kocsis Irén  óvodapedagógus 

Buknicz Ildikó élménypedagógus 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Travel, play, say, say, say…RELAX! 
Angol tábor 

 

Időpontja: 2020. július 27-31-ig. 

Jelentkezési határidő: július 22.  

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert 
Agóra  

Naponta: 8:00-16:30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd  
Korhatár: nagycsoportos 

óvodások és alsó tagozatos tanulók 

 
Ne stresszelj! Szólalj meg bátran angolul!  

Játssz és mókázz velünk minden nap!  

Mire számíthatsz? Egy titkos útra, melyen minden nap felfedezel valamit és 
barátságot köthetsz újabb és újabb állatokkal egy angol nyelvű „utazáson” 

keresztül. Miután megismerkedtetek egy pár órát eltölthettek együtt a 

Vadasparkban is. 
Mi lesz még? Karaoke, kézműves foglalkozások, színház, jóga angolul és 

természetesen az elmaradhatatlan sport vetélkedők. Hisz tudod „a láb 

mindig kéznél van” (N.E.)…amire akár még barátság karkötőt is készíthetsz 
velünk.  

Zárónapunkon bemutatjuk családodnak és barátaidnak, hogy mivel 

foglalkoztunk nap mint nap, hogy ők is jól szórakozhassanak.  
Mit viszel majd haza magaddal? Sok-sok élményt, rengeteg dalt, mondókát 

és természetesen a tábor emléklapját! 
 

A tábor létszáma: max.15 fő 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Szükséged lesz kényelmes, sportos ruházatra, valamint helyi bérletre 

vagy 2 db jegyre!  

 

Táborvezetők: Csontos Erzsébet és Nemes - Szász Emese pedagógusok, 

angol tanító-tanár 
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Erdőkerülő tábor 

Időpontja: 

I.turnus: 2020. július 27-31-ig  

Jelentkezési határidő: július 22.  

II.turnus: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29. 

Helyszíne: Gyülekező minden reggel az Agórában 
Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 3. osztálytól  

Minden nap Csongrád megye más-más erdejébe látogatunk el földrajz 

szakos táborvezető és igazi erdészek vezetésével. 

 Hétfőn Zsombón ismerkedünk meg az  Ősláperdő növénytársulásaival, 

igazi bunkereket , szürke marhát, láprétet fedezünk  fel. 

Kedden Ásotthalom - a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium kiállítását 

tekintjük meg, majd az erdőjárás szabályait sajátítjuk el a  Kiss Ferenc 

Emlékerdőben és megtekintjük a Bach Kápolnát. 

Szerdán Mártélyra utazunk - a  Bodnár Bertalan Természet és 

Környezetvédelmi Oktató Központ kiállításának megtekintését követően, 

túrázunk a holtág tanösvényein. 

Csütörtökön Ruzsára - a „Hótt fák” tölgycsoport történetével 

ismerkedünk, majd Öttömösön túrázunk Csongrád megye legmagasabb 

pontjaihoz. Itt kilátó mászás, növényismeret és a település szülöttje, 

Magyar László Afrika kutató emlékhelyének felkeresése lesz programunk. 

Pénteken túra az ópusztaszeri erdőben, látogatás az Erdők templomába. 

Minden nap az adott helyszínen ebédelünk. 

A természetet, a túrázást, az erdőt és benne a növényeket, állatokat szerető 

diákok jelentkezését várjuk! 

Részvételi díj: 23.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Monori Gyula A VÁLTO 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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ZenEmese tábor 

 

Időpont: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 1. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 6-7 éves 

 

 

A táborba olyan gyerekeket várunk, akik szeretik a zenét, szívesen játszanak 

ritmusjátékokat, szeretnek énekelni, táncolni, zenét és mesét hallgatni.  

Szívesen rajzolnak és ragasztanak, kézműveskednek. Programunk célja a 

zene szeretetének elmélyítése, a ritmusérzék fejlesztése, gyermekjátékok 

tanulása.  
A táborban lesz még: éneklés, daltanulás, ritmizálás, hangképzés és 

beszédtechnikai gyakorlatok, koordinációs készségfejlesztés, zenés mesék, 

mesés zenék, hangszerismeret és egyszerű hangszerek készítése. 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Nagy-Grácsik Emese  

tel: 06/20 95 88 140 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Fantasy Kids zsonglőrtábor 

 

Időpontja: 2020. július 27-31-ig 

Jelentkezési határidő: július 22. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta:8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Max. létszám: 22 fő 

 

Számos kutatásból kiderült már, hogy a zsonglőrködés jótékony hatással 
van a koncentrációra, az egyensúly és ritmusérzékre, állóképességre és az 

önbizalomra egyaránt. Mindezek mellett egy rendkívül izgalmas és 

látványos mozgásforma, amiért egyre nagyobb figyelemnek örvend a 
gyermekek körében is. Képzett zsonglőroktatónk, Jeddi Ágost megismerteti 

a gyerekekkel a zsonglőrködés leglátványosabb, ám könnyebb fogásait, 

hogy minden résztvevő elégedetten, sikerélménnyel zárhassa a hetet. A 
foglalkozás során számos érdekes eszköz előkerül: a zsonglőrtányér, 

zsonglőrkendő, a jól ismert labdazsonglőrködés, botforgatási technikák, a 

virágbot, poi, zászló, buzogány, diaboló, lebegőpálca stb.  
 

Elkalandozunk a matematika és zsonglőrködés közös területére. Olyan 

témaköröket érintünk, mint a titkosírások, matematikai játékok és 
kombinatorikus logikai feladatok. Ha érdekel hogyan nyerhetsz 

társasjátékokban, hogyan írhatsz megfejthetetlen titkos üzenetet, vagy 
hogyan használhatod a logikát zárak feltörésére, akkor itt a helyed. 

 

Táborunkba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek e 
komplex tematika iránt. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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TREND - DESIGN TÁBOR 

 

Időpontja: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agora 

Naponta:8.00-16.30-ig. 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 8 éves kortól 

A táborba olyan gyerekek jelentkezését várjuk 

akiket érdekel a mai Trend! 

TREND és DESIGN : 

- az életmódban: táplálkozás, egészséges ételek, italok, gyógynövények, 

ételdekorációk, élhető hagyományok, sport, mozgás, életvitel, szabadidő 

- a lakberendezésben: építészet, lakásbelsők, bútorok, textíliák, 

lakáskiegészítők 
- a divatban: ruhák, kiegészítők, sminkek 

- a médiában: reklámok, újságok, plakátok, számítógépes applikációk, 

videó adathordozók, legórobotok 

Vajon trendi-e a mai fiatalok körében a segítségnyújtás??? IGEN! 

- szociális érzékenység a gyerekekkel, nagycsaládosokkal, 

fogyatékosokkal, elesettekkel, idősekkel szemben 

A komoly témákat is érintő foglalkozásokhoz szakemberek csatlakoznak. 

A hét folyamán készítünk az aktuális napokon: 

- természetes alapú kozmetikumokat - plakáttervet 
- egészséges design zöldségtálakat - mandala díszítésű illatpárnát 

- egyedi tervezésű ékszert - saját tálcát, virágtárolóval 

ellátogatunk: 

- divatüzletbe - lakberendezési áruházba 

- fitnesz stúdióba - segítségnyújtó központba  

Várunk sok szeretettel. A barátnőidet se hagyd otthon! ☺ 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Buknicz Ildikó  élménypedagógus 

+36 20 260 40 99 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Mesetábor II. 

 

Időpont: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra balett terme 

Naponta: 8.00 – 16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 9 – 12 éves korig 

 
Táborunkat a már kicsit nagyobb gyerekeknek ajánljuk. Biztosan ismeritek 

a tanmeséket, más néven a Fabulákat. Ezek olyan állatmesék, amelyekben a 

szereplőket emberi tulajdonságokkal és viselkedéssel ruházzák fel a 

szerzők. Közülük a legismertebbek La Fontaine francia író művei. A róka 

és a gólya, A holló és a róka, és még számos tanulságos történet versekbe 

szedve mutatja be, hogy milyenek is vagyunk mi emberek ☺ A természet 
közeli népek, az indiánok vagy az afrikai törzsek történeteiben is gyakran 

szerepelnek a körülöttük élő állatok. Kipróbálhatjátok, hogy milyen érzés 

lehet valamelyikük „bőrébe bújni”, megszemélyesíteni a bölcs, ravasz vagy 
éppen hiszékeny figurákat. Együtt készítjük el a jelmezeket, kellékeket, 

dekorációt. Kipróbáljuk a bábkészítést, és el is játsszuk a történeteket a 

paraván mögött! Közösen írunk egy mesét, hozzá illusztrációkat készítünk, 
és el is játsszuk. Egy-egy történet megismerése után megbeszéljük a 

tanulságokat. Egy nap meglátogatjuk a vecsési Bálint Ágnes Emlékház 

Múzeumot is. 
 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Horváth Tibor közművelődési szakember, ifjúsági szakértő 
További információ: ht.balu@gmail.com, 20/624-5437 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
 

 

mailto:ht.balu@gmail.com
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Ready, steady, train!  
Angol nyelvi és sportos  

életmód tábor kisiskolásoknak 

 

Időpontja: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 2 - 4 osztályosok  

A tábor létszáma: max. 20 fő 

 
A tábor profilja: játékra épülő angol nyelvi foglalkozások szituációs 

játékokkal, ügyességi feladatokkal és változatos mozgásformákkal, testtudat 

fejlesztéssel. A mozgásos-játékos feladatok végrehajtása során bővül a 
gyerekek szókincse, és biztosabbá válik az angol nyelv használata. 

A mozgás fókuszában a szórakoztató, állóképességet, mozgáskoordinációt, 

és együttműködést fejlesztő labdás és ugrálókötél gyakorlatok, valamint 
gerincgimnasztika gyakorlatok (pl. dynair párnával), és játékos jóga 

gyakorlatok szerepelnek. Mindezt főként angol nyelven végezzük! 

Képzeletben elrepülünk, és bekukkantunk az amerikai és a brit gyerekek 
hétköznapjaiba is. Cél, hogy a gyerekek élvezzék a mozgás örömét, 

ugyanakkor egyre bátrabban szólaljanak meg angolul, közben hangsúlyt 

fektetünk az együttműködésre, a társas kommunikációra, az egészséges 
életmód kialakítására. A benti foglalkozások mellett az időjárás 

függvényében felfedező útra indulunk a Vadasparkba. Az utolsó napon a 
gyerekek oklevelet kapnak a tábori munkájukról. 

Minden táboros számára biztosítunk ugrálóköteleket és a szükséges 

eszközöket. 
Tornafelszerelést (váltócipő), íróeszközt, és helyi bérletet vagy 2 db jegyet 

kérünk! 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Kecskemétiné Gyurkó Vera angol tanár-tanító,  

Ördög Nóra Eszter (gyógytestnevelő, gerinctréner, edző) 
+36 20/410 59 47, +36 20/548 61 20 

e-mail: noraerobic@gmail.com 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Játsszunk tudományt! tábor 
 

 

Időpontja: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29. 

Korhatár: 1.,2.,3. osztályt kezdők 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Létszám: 16 fő 

 

 
A táborban játékos kísérletekkel ismerjük meg a természettudományokat. A 

kísérletek során többek között készítünk hangszereket, megmérjük a 

gumimaci tömegét, kis villámokat hozunk létre és megismerjük a csapadék 
képződését is.  

Látványos kísérleti bemutatón is részt veszünk és a vakációs programok sem 

maradnak el: színház, mozi, egynapos kirándulás. 
Célunk, hogy játékosan, szórakozva, élményként éljék meg a gyermekek a 

természettudományt. A tábor szakmai programja, tartalma, módszerei 

igazodnak a korosztály természettudományos ismereteihez, 
tapasztalataihoz. 

 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Flach Fanni 

 www.agoraszeged.hu 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Életmentő tábor 
 

Időpontja: 2020. augusztus 3-7-ig 

Jelentkezési határidő: július 29. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Naponta:8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd 

Korhatár: 10-14 év 

Maximum létszám: 16 fő 

 

A táborba azokat a gyerekeket várjuk, akiket érdekel az életmentők hősi 

munkája. Minden nap megismerkedünk egy-egy izgalmas szakmával. 

Ellátogatunk a Szegedi Mentőállomásra. Beülünk egy mentőautóba. 

Megismerkedünk a szakápolók, orvosok, diszpécserek feladataival. 

Szakember segítségével gyakoroljuk az újraélesztést , vérnyomást mérünk, 

alapvető segítségnyújtási technikákat végzünk.  

Megismerkedünk a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

feladataival. Tanulmányozzuk a tűzoltók életét. Megtudhatod, hogyan 

lehetsz Lánglovag.  

Megfejtjük , hogy mit jelent a Szolgálunk és Védünk jelszó. Milyen 

nehézségekkel kell megküzdeni a rendőröknek a munkájuk során? Mit 

csinál egy nyomozó? Miért fontos a vizimentők  feladata?  

 

A sok izgalmas feladat mellett, fagyizunk, kirándulunk, versenyzünk. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Kézműves kemencés tábor 

 

Időpontja: 

I. turnus:2020.06.22-26 

Jelentkezési határidő: 2020.06.19. 

II. turnus: 2020.07.20-24. 

Jelentkezési határidő: 2020.07.17. 

III. turnus: 2020.08.03-07. 

Jelentkezési határidő: 2020. 07.31. 

Helyszíne: Gyálarét Meskete Gyermek Alapítvány Kalandparkja 

 Barack u. vége 
Naponta:8.00-16.30 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: 7-12 éves  

 
A délelőtti órákat mozgásos játékokkal a Gyálaréti Meskete Alapítvány 
Kalandparkjában, a fajátszótéren töltjük, illetve a nagy diófa hűvös árnyéka 

alatt kézművesedünk (agyagozás, festés, nemezelés, ékszerkészítés stb.).  

Ebédünket a Gyálaréti Művelődési Házban fogyasztjuk el, majd a délutáni 
programok között lesz kézműves foglalkozás, kemencében sütés, a nagy 

melegben medencés parti és trambulin. 

A program részét képezi lovaglás, ló fürdetés, etetés, lovaskocsikázás. 

FONTOS: Gyálarétre a gyerekeket helyi járatos busszal hozzuk. 

Buszjegyet/bérletet minden szülő biztosítson! Kedd reggeltől lehetőség van 

a gyerekek gyálaréti táborhelyszínre való érkezésére is. 
Gyülekező: 7.45-8.00-ig az Agórában. 

Részvételi díj: 20.000 Ft 

Táborvezető: Hegyi Rita 06-30-3842722 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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KALAND TÁBOR 

I. turnus: június 29 – július 3. 

Jelentkezési határidő: június 26. 
II. turnus 2020. július 20 – júli. 24-ig 

Jelentkezési határidő: július 17. 

II. turnus: augusztus 3-7-ig 
Jelentkezési határidő: július 31. 

Helyszín: Gyálarét Meskete Alapítvány  

kalandparkja Cím: Gyálarét, Barack u. vége 
Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: 5-7 éves korig 

 

Táborunkba várjuk azokat az óvodás és kisiskolás gyermekeket, akik 

szívesen csúsznak, másznak, egyensúlyoznak és szeretik a háziállatokat. 
Megismerkedünk az állatok életmódjával, belekóstolunk ellátásukba. 

Megtapasztalhatják a gyermekek a bárány puha szőrét, a kiscsirke pelyhes 

tollát. Lehetőség lesz pónilovaglásra és lovaskocsikázásra. Szénabála vár 
foglalás és egyéb ügyességi, mozgásos lehetőség várja a szabadban a 

gyerekeket. A délutánt a művelődési házban töltjük. A pihenni vágyó 

kicsiket diavetítéssel, a nagyobb gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, 
csocsóval és társasjátékokkal várjuk. 

 

Gyülekező: Minden reggel 7.45-8.00 között a Szent-Györgyi Albert  
Agórában. Onnan helyi járatos busszal visszük a gyerekeket a helyszínre.  

Buszjegyet, bérletet kérjük hozzanak! Az autóval érkezőket a birtokon 
várjuk. Fontos! Beiratkozásnál kérem jelezni, melyik helyszínre szeretnék 

hozni a gyermeket. 

 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Hegyi Rita 

+36 30 3842722 

 
Program változásának jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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AndiTáncok Nyári Táborok 
Turnusok:  

• 2020. Július 6-10. Iskolás Tánctábor 

• Július 13-17. Kölyök Fitt Tábor 

• Július 20- 24. Ovis Tánctábor 

 Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

• Július 27-31.  Jóga-Móka Tábor 

• Augusztus 3-7. Kutyás-Jóga Tábor 1.  
• Augusztus 10-14. Kutyás-Jóga Tábor 2. 
• Augusztus 17-19. Zsonglőr Mini Tábor 

Helyszíne: Bamboo Beauty, Maros u. 33. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 30. 
Naponta: 7.30-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

 
Minden olyan kezdő és haladó kis táncost várunk, aki szeret mozogni, játszani, 

táncolni,  szerepelni, szeretné elsajátítani a klasszikus és modern tánc alapjait! 

Táborainkban a gyerekeknek minden nap van modern, színpadi tánc órájuk, balett-

gimnasztika, gyermek jóga  -móka, gyermektánc-néptánc, kölyök fitness és kézműves 

foglalkozásuk is. A táncórák között a gyerekeket életkori sajátosságaihoz és 

igényeikhez igazított, mozgásközpontú foglalkozásokkal várjuk. Az órák között 

ügyességi és sportos, játékos feladatokkal, vetélkedőkkel, érdekes, mozgásfejlesztő 

népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal is színesítjük a programot. Az Agórában 

a Játékszigeten, a Bamboo Beautys táborokban pedig a közelben lévő strandon 

kapcsolódunk ki. Kutyás-Jóga táborainkban minden nap kutyaterápiás programokon 

vehetnek részt a gyerekek. Zsonglőr Mini Táborunkban különböző eszközökkel 

tanulják meg a zsonglőrködés alapjait. A tábor alatt minden gyermek bőrbarát 

csillámtetoválást is választhat magának, a héten egyszer fagyizni is elmegyünk és több 

száz kép készül a gyerekekről, melyek ingyenesen letölthetők a honlapról. Az utolsó 

napon délután meghívjuk a szülőket, hogy megmutassuk, mit tanultunk a hét során. 
Táncos, jógás, kézműves foglalkozásainkra évközben is szeretettel várjuk a 

gyerekeket! 

 

Részvételi díj: 23.000 Ft. Jelentkezni a táborvezetőnél a honlapon 
meghirdetett időpontokban, a részvételi díj befizetésével lehet!  
 

Táborvezető: Vesmás Andrea   +36 70 943 13 27, 

                         www.anditancok.hu,   anditancok@gmail.com

http://www.anditancok.hu/
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VARÁZSLATOS JÁTÉK  TÁBOR 

 

2020. augusztus 10-14-ig  

Jelentkezési határidő : július 24. 

Naponta:8-16-ig. 

Étkezés: ebéd 

Életkor: 8 éves kortól 

 

Kizárólag játszani, legózni szerető gyerekeknek!!! Az egész hét a 

játékok és a játszás körül forog   

A szabadtéri és benti játékok csapatokban történnek, kihívást jelentenek 

viccesek, és nevetésre sarkallnak. A csapatépítő élménypedagógiás játékok 

új és új dimenziókat nyitnak meg a játék fogalmában, melyek erősítik a 

csapatszellemet, kommunikációt és megoldóképességet, amit mi burkoltan 

becsempészünk a programok közé. Készítünk egyedi játékot, aminek az 

egész család hasznát veszi  és jól szórakozik. A hét folyamán nézünk 

mozifilmet, megyünk a Somogyi könyvtárba egy izgalmas kalandra. 

Amikor elfáradunk a játékban parti-sütit készítünk, és varázsitalt 

kotyvasztunk felüdülésképpen. 

A kincskereséstől a nyomozáson keresztül a vizes játékokig mindent 

bevetünk a jó szórakozás érdekében. Slime-ot és minyonos stresszlabdát is 

készítünk, hogy  levezessük a fölösleges energiáinkat. 

Sok érdekes legós játékot játszunk. Ha a nyáron se szeretnél kimaradni a 

mozgásból, a játékból, akkor köztünk a helyed. Hozd el barátodat is, hogy 

egy játékos hetet együtt töltsetek! 

Táborvezető: Buknicz Ildikó (élménypedagógus) 

+36 20 260 40 99   

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely minden 

költséget tartalmaz. 

Előzetes jelentkezés e-mailben július 24-ig : 

(tábor megnevezése, gyerek neve, 

TAJ száma, kora, szülő neve, tel.) 

Részleteket ill. a fizetési feltételeket e-mailben küldjük
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Mozogj! Okosodj! 2020 
Tábor óvodás és kisiskoláskorú gyermekek számára 

Nyitra u. 4. 

Okosító Torna Fejlesztőközpont 

 

LEGO-KALAND! 
Korosztály 5-10 év 

 

I. turnus: 2020. 07. 06- 07. 10 

Jelentkezési határidő: 2020. 06. 29 

 

„Mire jó a LEGO?” 

A LEGO-KALAND! táborban minden nap egy új kaland vár, 
megmutathatod a kreativitásod a szabad és az irányított építés keretein 

belül, megismerkedünk a LEGO formákkal, fajtákkal. Hogyan építkezik 

egy mesehős? Na és mit épít, ha már a kastély kész? Sárkányt, hadihajót, 
katonai bunkert? A MESÉS LEGO DÉLUTÁNON ezt is megtudjuk. 

Megnézzük, hogyan tudnak legózni a TERÁPIÁS KUTYÁK, mindezek 

után megtanuljuk hogyan is kell „KUTYA” vagy „NYÚJTÓZKODÓ 

LEGÓ-TORONY” pózt csinálni a GYEREKJÓGÁN, majd sisakot 

ragadunk és meghódítjuk a KALANDPARKOT és utána jöhet a LEGOS 

ÉLMÉNYFESTÉS! 

 

Tervezett programok: Kutyaterápia- Kalandpark- Legónap- 

Lovaglás- Izgalmas vetélkedők- Alkotó- fejlesztő meseterápiás 

foglalkozás- Gyerekjóga- Élményfestés (Képzerdő)
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Mozogj! Okosodj! 2020 
Tábor óvodás és kisiskoláskorú gyermekek számára 

Nyitra u. 4. 

Okosító Torna Fejlesztőközpont 

 

CREATIVITY 
„Ahol csak a képzelet szab határt…” 

Korosztály:5-10 év 

 

I. turnus: 2020. 07. 13-07. 17. 

Jelentkezési határidő: 2020. 07. 06 

 

Várunk, ha: Szereted a KUTYÁKAT (vagy épp félsz tőlük). Tudod és 

ismered a MESÉK varázslatos szereplőit és azt is tudod, kicsoda Elsa 
vagy épp Pókember. Ha tehetnéd, egééééész nap csak „társasoznál”. Mi 

több, szívesen részt vennél egy ÉLŐ TÁRSASJÁTÉK megépítésében. 

Szereted a mindent megmozgató, IZZASZTÓ VETÉLKEDŐKET….és 
akár egy KALANDPARKBAN is megméretnéd a tudásodat. Ha 

ügyeskezű építőmester vagy LEGOBAN. Ha jól bánsz a 

FESTŐECSETTEL, vagy épp ellenkezőleg: szeretnéd megtanulni, 
hogyan válhatna belőled is festőművész. Ha tudni szeretnéd, milyen a 

„NYUSZI” vagy a „NYÚJTÓZKODÓ HEGY „póz. Ha imádsz 

TÁNCOLNI…ITT A HELYED! 

Tervezett foglalkozásaink: Kutyaterápia- Kalandpark- Élményfestés- 

Alkotó-fejlesztő meseterápia- Élő társasjáték- Izgalmas vetélkedők- 

Legó és társasjáték- Moderntánc- Gyerekjóga 

Részvételi díj:23.000Ft   amely magába foglalja a napi egyszeri étkezés 

(ebéd), a foglakozások és szórakoztató programok költségeit! 
 

Táborvezető: Szuck Mónika, mozgásfejlesztő pedagógus,Tóth Ágnes 

gyógypedagógus 

 

 Jelentkezni telefonon lehet a táborvezetőnél az alábbi  telefonszámon: 

06-20-9-778-671 

Email:fejlesztokozpont2006@gmail.com 
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MŰVELŐDÉSI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TÁBORAI 

 

PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
6727. Szeged Szántó K. J. u. 28. 

VARÁZSECSET ALKOTÓTÁBOR  

Időpont: június 29-július 3-ig, naponta 8-16 óráig 

Jelentkezési határidő: 2020. június 22. (egyben a befizetés napja a 

helyszínen 17-19 óráig) 

 

A táborba olyan 7-14 éves gyerekeket várunk, akik játékosan szeretnék 

kipróbálni a festési technikákat olajjal, akrillal- vászonra, akvarellel 
speciális papírra, akrillal- fatáblára, valamint egyéb kreativitást fejlesztő 

alkotások készítését.  

Programunk, ami még bővül: kavicsfestés, akrillal cserépre és fára festés, 
olajfestés festővászonra, képességfejlesztő alkotások készítése, minden 

nap lazító gyermekjóga és még sok-sok meglepi vár… 

Az alapanyagokat és eszközöket mi biztosítjuk (jógamatracot is), csak 
játszóruha szükséges! 

 

 Étkezés: Ebéd (tízórairól, uzsonnáról és innivalóról mindenki maga 
gondoskodik) 

Gondolván azokra a szülőkre, akik csak egy-egy napra szeretnék 

táboroztatni gyermeküket, az idén is lehetőség van előzetes bejelentkezés 
alapján, napi részvételre is. 

  

Részvételei díj: egész hétre 19.500 Ft 

naponta 4.200 Ft.  

 

Érdeklődni a táborvezetőknél: 

 Bán Bea 30/499-93-35              Kónya Gabi 20/479-91-04 
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PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

6727. Szeged Szántó K. J. u. 28. 

 

…A KUTYAFÁJÁT…! 
Kutyajó tábor, jó kutyákkal 

6-10 éves fiúknak és lányoknak! 

 
2020. július 6– július 10. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 10. 

 
 

Az Aura Segítő Kutya Alapítvány immár 8. éve várja sok szeretettel 

azon 6-10 éves gyerekek jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a 
különböző kutyafajtákkal és a kutyák magatartásával. Velünk 

megtanulhatják, hogyan érezheti jól magát együtt a kutya és a gazdi. 

A foglalkozások során játszva tanulunk.  
Minden nap lesz képességfejlesztés, móka, kacagás, okosodás, ügyesedés 

és sok mozgás. 

Az egész napot a gyerekek a speciálisan kiképzett terápiás kutyák 
társaságában töltik. 

Részvételi díj: 19 000 Ft, mely tartalmazza az ebédet és a foglalkozások 

költségeit. 

 

Táborvezető:  
Kópé és Alba ☺ valamint 

Berta-Nagy Julianna pedagógus-gyógypedagógus, terápiás kutya-

felvezető, habilitációs kutya kiképző  
Köböl Erika pedagógus-gyógypedagógus, terápiás kutya-felvezető, 

habilitációs kutya kiképző 

 

Érdeklődni a kopeka04@gamil.com email-címen, valamint a 06-20-228-

0603-as telefonszámon.

mailto:kopeka04@gamil.com
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PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
6727 Szeged Szántó K. J. u. 28. 

 

TEMATIKUS SELYEMFESTŐ 

ALKOTÓNAPOK 
 

2020. július 6 – július 10-ig 9-13 óráig 

Jelentkezési határidő: 2020. július 10. 
 

Fejleszd a kreativitásod remek társaságban, így jó hangulatban töltöd a 

szabadidődet! 
Miért is???  Számtalan szép, kreatív dolgot (képeket, speciális 

víztechnikával, mandalákat, ékszereket pl. selyemgubó, gyapjú és 

gyöngyök felhasználásával, medálokat, fülbevalókat, színátmenetes és 

egyéb technikákkal kendőket) fogsz elkészíteni a segítségemmel, 

természetesen 100%-os hernyóselyemből!  

Amennyiben még nem jártál nálam, nézz szét a FACEBOOKon, az Éva 

Kapronczay/ Selyemkuckó csoportunkban, (ahol a korábbi alkotónapok 

termékeit nézheted meg, és a pontos részletekről is itt tájékozódhatsz) 

vagy szintén a FACEBOOKon az Éva Kapronczay/ Selyemkendők 
oldalamon. 

A tanfolyam teljes díja (hétfőtől-péntekig) 25.000 Ft, DE lehetőséged van 

arra is, hogy csak 1-1 napon vegyél részt. Ekkor a napidíj 6000 Ft.  
Minden felszerelést, segítséget, útmutatást és számtalan mintát, sablont 

biztosítok ! 
Itt érdeklődhetsz: Fröhlichné Kapronczay Éva  20/564-28-18, vagy  

kaporeva@gmail.com 

Jelentkezni: 10 000 Ft első részlet befizetésével és az időtartam pontos 
megjelölésével lehet június 28-ig, az alábbi bankszámlaszámon: 

11600006-00000000-60349576 

Kérlek a közleményben jelezd a neved!

mailto:kaporeva@gmail.com
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PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
6727. Szeged Szántó K. J. u. 28. 

 

Kerámia tábor 
 

I. turnus: 2020. július 13-17. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 3. 

II. turnus: 2020. július 27-31. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 10. 

 
 

Nyári táborunkba várjuk azoknak a 7. évnél idősebb, fazekas 

inasoknak a jelentkezését, akik szeretnék megtanulni az agyagozás csínját-

bínját és fazekas segítségével kipróbálnák magukat a korongozásban is. A 

táborban készült alkotásokat kiégetjük és a nyár folyamán hazaadjuk.  

Figyelem!!! A tábor ideje alatt előfordulhat, hogy a gyerekek elfáradnak, 

sarasak lesznek, de akár az önfeledt játék veszélye is fennállhat, 

hovatovább az elmélyült alkotás is felütheti a fejét! 

 

Gondolván azokra a szülőkre, akik csak egy-egy napra szeretnék 

táboroztatni a gyermeküket, az idén is lehetőség van előzetes bejelentkezés 

alapján, napi részvételre is. 

Részvételi díj egész hétre: 18.000,- Ft 

Napi díj: 4000,- Ft/nap 

Étkezés: ebéd + napi finomság 

Érdeklődni a művelődési házban naponta: 8-19 óráig személyesen vagy 

telefonon a 62/496327 vagy 20/9528656 telefonszámokon. 
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PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
6727 Szeged Szántó K. J. u. 28. 

 

…TE DÖNTESZ…! 
Szabadidős tábor 

6-10 éves fiúknak és lányoknak! 

 
2020. július 20 – július 24. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 10. 

 
 

Játék, sport, természet, ügyesség, „édes-nap”, kaland-túra, a média világa, 

érzékenyítő nap! 

A „játék lényege”, hogy Te Döntesz, de amit döntöttél azt végig is kell 

csinálnod a nap folyamán. 

Naponta: 8-16-ig 

Gondolván azokra a szülőkre, akik csak egy-egy napra szeretnék 

táboroztatni a gyermeküket, az idén is lehetőség van előzetes bejelentkezés 

alapján, napi részvételre is. 

Részvételi díj egész hétre: 18.500,- Ft 

Napi díj: 4000,- Ft/nap 

Étkezés: ebéd, napi finomság 

 

Érdeklődni a művelődési házban naponta: 8-19óráig személyesen vagy 

telefonon a 62/496327 vagy 20/9528-656 telefonszámokon. 
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PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
6727. Szeged Szántó K. J. u. 28. 

 

Kalandos kincskereső tábor 
 

2020. augusztus 3-7. 

 
Jelentkezési határidő: 2020. július 17. 

 

Táborunkba várjuk azokat a gyermeket, aki betöltötték a 7. életévüket és 
szeretik a kihívásokat, kalandokat és a rejtélyes feladatokat, fejtörőket. A 

kincset minden nap máshol kell keresnünk. Az útvesztők kibogozásához 

szükség lesz, logikára, megfigyelő képességre, bátorságra, merészségre, 

kitartásra. A sok szabadtéri foglalkozás és játék mellett különös hangsúlyt 

fektetünk a közösségben való csapatmunkára, egymás elfogadására, a 

kreatív gondolkodásra sok-sok humorral fűszerezve. 
 

Gondolván azokra a szülőkre, akik csak egy-egy napra szeretnék 

táboroztatni a gyermeküket, 
az idén is lehetőség van előzetes bejelentkezés alapján, napi részvételre is. 

 

Részvételi díj egész hétre: 20.000,- Ft 

Napi díj: 4000,- Ft/nap 

Étkezés: ebéd + napi finomság 
 

Érdeklődni a művelődési házban naponta: 8-19 óráig személyesen vagy 

telefonon a 62/496327 vagy 20/9528656 telefonszámokon. 
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PETŐFI-TELEPI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
6727. Szeged Szántó K. J. u. 28. 

ALKOTÓ ZUG- KÉZMŰVES 

ALKOTÓTÁBOR  

Augusztus 10- 14-ig, naponta 8-16 óráig 

Jelentkezési és befizetési határidő: 2020. augusztus 3.  

 

A táborba olyan 7-14 éves gyerekeket várunk, akik imádnak mindenféle 

kézműves technikát kipróbálni, s minden nap más és más tárgyakkal 
hazatérni. 

Programunk,ami csak ízelítő s még bővül: szobrászkodás, filcből sokféle 

tárgy készítése, kavicsfestés művészien, papír-textil-műbőr-fa 
újrahasznosítás, fejlesztő játékok és egy csipetnyi lazító gyermekjóga. 

Az alapanyagokat és eszközöket (jógamatracot is) mi biztosítjuk, csupán 

játszóruha szükséges! 

 

 Étkezés: Ebéd  

(tízórairól, uzsonnáról és innivalóról mindenki maga gondoskodik)  
 

Gondolván azokra a szülőkre, akik csak egy-egy napra szeretnék 

táboroztatni gyermeküket, az idén is lehetőség van előzetes bejelentkezés 
alapján, napi részvételre is. 

 Részvételei díj: egész hétre 19.500 Ft 

naponta 4.200 Ft.  

Érdeklődni a táborvezetőnél: 

 Bán Bea  

szakképzett kézműves és művészeti klubvezető, gyermekjóga oktató 

 30/4999-335             

banbea71@gmail.com 
www.facebook.com/BeaAlkotomuhelye 

mailto:banbea71@gmail.com
http://www.facebook.com/BeaAlkotomuhelye
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Élmény Tábor 

Időpontja: augusztus 10-14. 

Jelentkezési határidő: Ameddig van szabad hely. 

Helyszíne: Petőfi-telepi Művelődési Ház (Szántó Kovács János u. 28.) 
Naponta: 7:30-16:30 
Étkezés: reggeli, ebéd 

 

 

 

 

 

 
Egy tábor, ami csak az önfeledt szórakozásról szól! A tábor résztvevői 

színesebbnél-színesebb programokon vehetnek részt 5 nap alatt, pl.: 

lézerharc, mozi, sárkányhajózás, tekézés, kalandpark, strand, fagyizás, 
társasjátékozás. Vadaspark. A tábor díja minden program és belépő árát 

tartalmazza! 

 

Részvételi díj: 29.000 Ft (5.800 Ft/nap) 

Táborvezető: Almási Bence, +36304592086, sportvalaszto@gmail.com 

A jelentkezéshez előleg fizetés szükséges! 
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Suli előkészítő tábor 

Időpontja: augusztus 24-28. 

Jelentkezési határidő: Jelentkezési sorrendben a szabad férőhelyek 
számáig. 

Helyszíne: Petőfi-telepi Művelődési Ház (Szántó Kovács János u. 28.) 
Naponta: 7:30-16:30 
Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna 

 

 

 

 

 
A tábor célja, hogy a szeptemberben iskolát kezdő gyerekeket ráhangoljuk, 

felkészítsük az első tanévre. A résztvevők szakképzett, tapasztalt tanítók 

vezetésével napi 3 képességfejlesztő foglalkozáson vesznek részt. A tábor 
tematikus programjának célja: írás előkészítés, finom motorika és szem-

kéz koordináció fejlesztés, matematikai, szövegértési, környezetismereti 

fejlesztés, mozgásfejlesztés, stb. Az ár minden felszerelést tartalmaz, a 
ceruzától kezdve, a füzeteken át, a gyurmáig! A táborban nagycsoportos 

óvodások vehetnek részt.  

Részvételi díj: 29.000 Ft (5.800 Ft/nap) 

Táborvezető: Almási Bence, +36304592086, sportvalaszto@gmail.com 

A jelentkezéshez előleg fizetés szükséges! 
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Kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 

Ház 

Kézműves tábor 
2019. június 29-július 3. 

 

 

 

 

 

Tavaly nagy sikert aratott a művelődési ház saját szervezésű 

tábora, amelyet azzal a céllal indítottunk, hogy az általános iskolás korú 
gyermekek megismerkedjenek a kézi hímzés és varrás alapjaival, 

kézügyességük fejlődjön, régi hagyományos kézi hímzőtechnikákkal 

megismerkedjenek és elsajátítsák azokat. A tábor ideje alatt megismerhették 
az anyagfajtákat, azok tulajdonságait és az alapöltéseket, mint pl. fércöltés, 

száröltés, láncöltés stb. 2020-ban tovább szeretnénk bővíteni a tudásukat, és 

kedvet szeretnénk hozni ehhez a méltán elfeledett hagyományőrző 
tevékenységhez. A tábor utolsó napján egy kiállítás keretében a szülők 

megtekinthetik az elkészült munkákat. Szabadidős tevékenységként 

meglátogatjuk a szegedi repteret, a dorozsmai helyi nevezetességeket, ill. 
mozgásos-rekreációs foglalkozásokon is részt vehetnek a táborba 

jelentkezők. Érkezés reggel 8 órától a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 

Házban, tízórairól és uzsonnáról helyben gondoskodunk, ebéd a Szélmalom 
Vendéglőben.  

 
A tábort vezeti Pászka Éva a kézdivásárhelyi Háromszéki Kézműves 

Egyesület alelnöke, aki gyerekeknek is tart kézműves tanfolyamokat. 

Munkáját segítik a dorozsmai Hímző kör tagjai. 
 

Szeretettel várunk minden általános iskolást, aki kézügyességét szeretné 

fejleszteni, valamint érdekli a kézi hímzés technikája! 
8-10 főig várjuk a jelentkezőket, a tábort 5 főtől áll módunkban 

elindítani! 

Jelentkezés: 2020. június 19. 
A tábor díja: 9.000 Ft./fő 

Helyszín: Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház 

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.  
Érd.: 62/463-112, vagy a 20/2070236-os telefonszámon
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Görkorcsolya Tánc és Karatetábor 

Időpontja: 

2020.07.06 - 2020.07.10  

Jelentkezési határidő:2020.07.03 

Helyszíne: Dorozsmai Petőfi Sándor 

Művelődési Ház 
Naponta: 8.00-16.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 
 

Táborunkba azokat a 6-14 éves korú 

gyerekeket várjuk, akik szívesen 

megismerkednének az említett 

sportokkal.  

A gyermekek a tábor minden napján, négy edzésen vesznek részt. 
Pompon, Fitness, Karate és Görkorcsolya a választható. 

A szabadidőben játszóterekre látogatunk. A tábor egyik napját a strandon 

töltjük, hogy kipihenhessük a fáradalmakat. A tábor végén előadást 
szervezünk a szülőknek, ahol a növendékek számot adhatnak megszerzett 

tudásukról. A tábor előtt és után gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely minden költséget tartalmaz. 

Táborvezető: 

Uhljarl Luca és Pup Attila 

Jelentkezni 10.000 Ft előleg befizetésével lehet! 

aundancestudio.com/nyari-taborok/ 

facebook.com/aundancestudio/ 

aundancesudio@gmail.com 

Pup Olivér László 

+36 20-385- 64-34 

 

mailto:aundancesudio@gmail.com
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Kecskési Művelődési Ház  

Vaúúnderland – Integrált kutyás élménytábor 

2020. 07.20. – 2020. 07. 24.  
7:30-16:30  

 

- Ismerkedés terápiás kutyákkal 

- Kutyák gondozása, ápolása, felelős gazdává válás elsajátítása 

- Kutyák képzése, trükkök gyakorlása 

- Játékos fejlesztő foglalkozások 

- Vetélkedők 

- Mesés-kutyás programok 

- Kreatív kuckó 

- 6-10 évesek számára 

 

Tábor költsége: 23.000 Ft / gyermek / napi egyszeri meleg étkeztetés 
étteremben 

Testvérpároknak kedvezmény! 

 
Táborvezetők: 

Náday Erika – gyógypedagógiai asszisztens, habilitációs kutyakiképző, 

terápiás kutya felvezető 

Nyári Orsolya – gyógypedagógus, logopédus 

 
Helyszín: 6729. Szeged, Újvidéki utca 4. – Kecskési Művelődési Ház  

Telefonszám: +36 20 361 56 71 

E-mail: orsi.nyari92@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.  

 

A tábor a jelentkezési létszám függvényében indul. 

mailto:orsi.nyari92@gmail.com
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Napsugaras Tájház 

„Óperencián innen és túl…”- népmese tábor 

Időpontja: 2020. június 29 - július 3. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 27. 
Helyszíne: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 

Naponta:7.00-17.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

 

Van kedved részt venni egy mesebeli utazáson Óperenciába, ha igen, akkor 

gyere el a Napsugaras Tájház Népmese Táborába, és fedezzük fel együtt a 
népmesék világát. A vándorút során segítünk Derék Jankónak kimérni a 

kútból a sok aranyat, egy juhászlegénnyel megnevettetjük a szomorú 

királylányt, a szigetlakókat megmentjük a félelmeiktől, elsajátítjuk az 
állatok nyelvét és egy kismadár segítségével eloltjuk a hatalmas erdőtüzet. 

A különféle játékok mellett kézműves játszóház is várja a gyerekeket, ahol 

bábokat is készítünk. 
 

 

Részvételi díj:17.000 Ft/fő (Napsugaras Tájház által meghirdetett három 
vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 14.000 Ft/fő) 

Táborvezető: Kulik Melinda 

Elérhetőség: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com, +36-30-5012822) 

 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
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Kincses ládikó- kézműves tábor 

Időpontja: 

I. turnus: 2020. július 6-10. 

II. turnus:2020. július 27-31. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 25. 

Helyszíne: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 
Naponta:7.00-17.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: 6-14 éves kor 

 

 
Szeretnéd megtudni milyen ládafiát rejt a kincses ládikónk és ki is próbálni 

azokat ? Ha igen, akkor gyere el a Napsugaras Tájház kézműves táborába! 
Elsajátíthatod a szádfa- és karmanytűszövést, a kosárfonást, 

gyöngyszövést, népi bútorfestést, kékfestést, különféle hímzéstechnikákat, 

üvegfestést, batikolást. Mindezek mellett azt is kipróbálhatod, hogyan 
lehet feleslegessé vált dolgokból (konzerv, kávékapszula, kindertojás) régi 

kézműves technikákkal és anyagokkal  újhasználati eszközöket készíteni. 

 

Részvételi díj:17.000 Ft/fő (Napsugaras Tájház által meghirdetett három 

vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 14.000 Ft/fő) 

Táborvezető: Kulik Melinda 

Elérhetőség:: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com, +36-30-5012822 

 

 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
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Kézműves Kuckó- kézműves tábor 

Időpontja: 

I. turnus: 2020.július 13-17. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 12. 

Helyszíne: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 
Naponta:7.00-17.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár:12-18 éves kor 

 
Színes öltögetések, tarka anyagok, kattogó varrógépek, pirogravírozott fa 

illata, szanaszét guruló gyöngyök, csillogó üvegképek, összegubancolódott 

fonalak, régi bútorok, bőrök, falemezek, kapcsok, illatos festőnövények, 

puha gyapjúk; hántolt vesszők mindezek várnak Rád Kézműves kuckó 

táborunkban. 

 

Részvételi díj:17.000 Ft/fő (Napsugaras Tájház által meghirdetett három 

vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 14.000 Ft/fő) 

Táborvezető: Kulik Melinda 

 Elérhetőség: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com, +36-30-5012822) 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
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„Mindennapi életünk…”- néprajzi tábor 

Időpontja: 

I. turnus: 2020. július 20-24. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 18. 

Helyszíne: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 
Naponta:7.00-17.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: 6-14 éves kor 

 
Van kedved eltölteni egy hetet úgy, hogy kipróbáld milyen is lehetett 

gazdaként egy családot irányítani, milyen paraszti munkákat kellett 

elvégezni? Vagy gazdasszonyként a nagymosást megcsinálni? Kenyeret 

dagasztani vizet hordani?  Milyen játékokkal játszottak régen? Ha igen 

akkor itt a helyed! 

Szerepjátékokkal, játékos feladatokkal elevenítjük fel egy paraszti család 
mindennapi életét és ünnepnapjait. A különféle játékok mellett kézműves 

játszóház is várja a gyerekeket. 

 

Részvételi díj:17.000 Ft/fő (Napsugaras Tájház által meghirdetett három 

vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 14.000 Ft/fő) 

Táborvezető: Kulik Melinda(+36-30-5012822) 

Elérhetőség: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com,  

 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
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A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ 

TÁBORAI 
TÁPÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 20-22. 

Telefon: 62/317-245; 20/457-5607 

Érdeklődni a hellermuvhaz@gmail.com e-mail címen lehet, 

a jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé. 

 
Táborainkba 6-12 éves korú gyermekeket várunk 

A táborok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak! 

 

TÁPAI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR 
 

 
Időpont: 2020. július 6 – 10.  

Naponta: 8.00 – 16.00 

Helyszíne: Tápé. Heller Ödön Művelődési Ház 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: 6-12 év 

 
A táborozó gyermekek megismerkedhetnek Tápé hagyományaival, 

népszokásaival, ételeivel és nevezetességeivel. A heti programban szerepel 

tarhonyakészítés, a Gyékényes műhelyben kézműveskedés, a Tápai 
Hagyományőrző Egyesület tagjaival néptánc és népdal tanulás, a citera 

kipróbálása, foglalkozások a Honismereti gyűjteményben, kirándulás. 

 
Táborvezető: Terjékné Kaposi Andrea közművelődési szakember 

Részvételi díj: 18.000,- Ft, ami a három étkezés és a programok összes 

költségét tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: 2020. július 1., Heller Ödön Művelődési Ház 

 

mailto:hellermuvhaz@gmail.com
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MESETÁBOR 
 
 

Időpont: 2020. július 13 – 17.  

Naponta: 8.00 – 16.00 
Helyszíne: Tápé. Heller Ödön Művelődési Ház 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: alsó tagozat 
 

Táborunkat alsó tagozatos gyerekeknek ajánljuk. A magyar népmesék 

csodálatosan gazdag világába kalauzoljuk a részvevőket. A vállalkozó 
kedvűek belebújhatnak a mesék szereplőinek „bőrébe”, egyszer 

szegénylegények, királykisasszonyok, hercegek, máskor varázslók, 

boszorkányok lehetnek. Kipróbálhatják milyen érzés egy mesében 
szerepelni. Sőt, maguk alakíthatják a történetet, megtapasztalhatják, hogyan 

győzhetik le az akadályokat furfanggal, ügyességgel! Együtt készítjük el a 

jelmezeket, kellékeket. Kipróbáljuk a bábkészítést, és el is játsszuk a 
történeteket egy paraván mögött, dekorációt és meseillusztrációkat is 

készítünk.  

A nagyobb gyerekek biztosan ismerik a tanmeséket, más néven a Fabulákat. 
Ezek olyan állatszereplős mesék, amelyekben emberi tulajdonságokkal és 

viselkedéssel ruházzák fel őket a szerzők. Közülük a legismertebbek La 

Fontaine francia író művei. A természet közeli népek, az indiánok vagy az 
afrikai törzsek történeteiben is gyakran szerepelnek a körülöttük élő állatok. 

Azt is kipróbálhatjátok, hogy milyen érzés lehet valamelyikük „bőrébe 

bújni”, megszemélyesíteni a bölcs, ravasz vagy éppen hiszékeny figurákat. 
Egy-egy történetet megismerése után megbeszéljük a tanulságokat is. 

Emellett sokat játszunk és kirándulni is fogunk. 

 
Táborvezető: Horváth Tibor közművelődési szakember, ifjúsági szakértő 

Részvételi díj: 18.000,- Ft, ami a három étkezés és a programok összes 

költségét tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: 2020. július 8., Heller Ödön Művelődési Ház 
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AKROBATIKUS ROCK’N’ROLL & SHOW TÁNC 

TÁBOR 
 

 

Időpont: 2020. július 20 – 24. 

 Naponta: 7.30 – 16.30 
Helyszíne: Tápé. Heller Ödön Művelődési Ház 

Étkezés: ebéd 

Korhatár: 6 éves kortól 
 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt 6 éves kortól a Heller Ödön 

Művelődési Ház Tánctáborába. Az érdeklődők megismerkedhetnek az 
Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc alapjaival kezdő és haladó szinten, 

mindezt a legismertebb mai slágerekre. Emellett belekóstolhatnak a Show 

tánc világába is világhírű musicalek zenéire. A táncolás mellett 
csapatversenyek, ügyességi versenyek, vetélkedők teszik még 

izgalmasabbá a hetet.  

A tábor utolsó napján a héten tanult koreográfiák bemutatásra kerülnek. 
Csütörtökön, szabadidős programként elmegyünk kirándulni a 

gyerekekkel.  

Minden olyan táborozó, aki még nem tagjai a ToP Dance Tánciskolának, 
ajándékba kap egy  1 hónapra szóló ingyenes táncoktatást, melyet 2020. 

szeptemberében tudnak felhasználni. 

 
Táborvezető: Tóth Péter táncpedagógus 

Részvételi díj: 16.500,- Ft, ami az ebéd és a foglalkozások összes 
költségét tartalmazza, vagy 4.000,- Ft/nap. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 17., Heller Ödön Művelődési Ház 

vagy 06/30-427-60-32. 
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KINCSKERESŐ TÁBOR 
 

 

Időpont: 2020. július 27 – 31.  
Naponta: 8.00 – 16.00 

Helyszíne: Tápé. Heller Ödön Művelődési Ház 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Korhatár: 6-12 év 

 

A táborban Tápé kincseit keressük meg. Emellett társasjátékok, 
készségfejlesztő játékok, szabadtéri népi játékok, hagyományos diafilmek 

vetítése szerepel a programban. Sokat fogunk játszani és kézműveskedni. 

Készítünk kincsesládát, ebbe gyűjtjük az elkészített kincseket. 

Megismerkedünk a Somogyi-könyvtár Tápai fiókkönyvtárának 

mesekönyveivel és kirándulni is fogunk. 

 
Táborvezető: Alrutz-Nacsa Judit  közművelődési szakember 

Részvételi díj: 18.000,- Ft, ami a három étkezés és a programok összes 

költségét tartalmazza. 
Jelentkezési határidő: 2020. július 22, Heller Ödön Művelődési Ház 

 

 

A táborokba jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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TRIOLA KREATÍV TÁBOR 
Komolyzenei és kézműves tábor angol nyelvi modullal, nem magyar 

anyanyelvű tanárral 

Időpontja: 2020. augusztus 10-14. 

Jelentkezési határidő: július 20-ig. 

Helyszíne: Heller Ödön Művelődési Ház (Tápé) 

Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Korhatár: 6 éves kortól 

 

Szeretettel várunk Tápé zöldövezetében minden kedves gyereket, aki 

szeretne gitározni vagy zongorázni! 

Akit érdekel a híres tápéi gyékényszövés és újrahasznosított anyagokból 

izgalmas új alkotásokat hozna létre! 

Aki szeretne nem magyar anyanyelvű tanárral angol nyelvi modulokon részt 

venni! 

Aki izgalmas zeneszerzés és zeneirodalmi programokon venne részt, kutató 

munkával a helyi könyvtárban! 

Aki érdekes hangszerbemutatókat szeretne hallani és különböző 

hangszereket kipróbálni! 

 

Délelőtt: egyéni hangszeres foglalkozások, kézműves foglalkozások 

Délután: szabadidős foglalkozások, bevezetés a zeneszerzésbe és a 

zeneirodalomba, hangszerbemutatók, angol nyelvi ízelítők, kézművesség  

 

A záró napon a tábor ideje alatt készült kézműves alkotásokból kiállítás, és 

az elsajátított zeneművekből közös zenélés. 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 

forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Czeglédi Ibolya (tel.: +36 70 279 3465, e-mail: 

czegledi.ibolya@gmail.com) 

 

mailto:czegledi.ibolya@gmail.com
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GYÓGYNÖVÉNYES TÁBOR 
 

Időpontja: 

I. turnus: 2020. július 20-24. 

II. turnus: 2020. július 27-31. 

III. turnus: 2020. augusztus 03-07. 

IV. turnus: 2020. augusztus 10-14. 

 

Jelentkezési határidő: Turnus kezdés előtt 10 nappal 

Helyszíne: Algyő EZERJÓHÁZ, 6750 Algyő, Kastélykert utca 42-44. 
Naponta: 7:00 – 16:30-ig 
Étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna 

 
Tábor leírása: 
Ezerjófű táboraink programjait az egészséges étkezés, mozgás, 

tevékenység és közösségi élet jegyében szervezzük. Az algyői EzerJóHáz 

a bázisunk, de a hét folyamán sokat kirándulunk, biciklizünk, játszunk, 
fürdünk a Borbála fürdőben, buszos kirándulásra megyünk. Az 

egészségvédelemmel kapcsolatos foglalkozások sokszínűek, játékosak, 

vetélkedőkkel tarkítottak. Minden táborban van mozgással, egészséges 
ételekkel, gyógynövényismerettel, gyógynövények alkalmazásával, tea és 

krém készítéssel kapcsolatos foglalkozás. Az ezeken készített tárgyak, 

ajándékok és nyeremények hazavihetők. Étkezéseink sok zöldséget, 

gyümölcsöt, egészséges fehérjét tartalmaznak, bőségesek, élményszerűek. 

A beszerzésnél helyi termelőket részesítünk előnyben. (pl. kecskesajt) 

A részvételi díj minden étkezés és program árát tartalmazza. 
Jelentkezni kitöltött, aláírt jelentkezési lappal, és 5.000.- Ft előleg 

befizetésével lehet. A Jelentkezési lap és a Szülői nyilatkozat letölthető az 

EZERJÓFŰ egyesület honlapjáról, vagy átvehető az Ezerjóházban, Algyő 
Kastélykert u. 42-44. előre egyeztetett időpontban.  

Részvételi díj: 19.500 Ft 

Táborvezető: Berek Ágota, 30/605 3978, ezerjofu2011@gmail.com 

Információ: Kiss Tibor 70/632 0529, ezerjofu2011@gmail.com  

 

 

mailto:ezerjofu2011@gmail.com
mailto:ezerjofu2011@gmail.com
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Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház 

6710 Szeged, Kapisztrán út 50. 
Tel/fax.: 62/427-745 

Mobil: +36 20/239-0066 
 muvhazmoricz@gmail.com 

 

NÉPMŰVÉSZETI KALANDOZÁSOK!  
KREATÍV ALKOTÓTÁBOR 8 éves kortól 

2020. július 06-10. Naponta: 8-16-ig 

 

Minden délelőtt: Kerámiázás és agyagozás 

Délutánonként:  

 Néptánc, táncházzal 

 Népi hangszer készítés 

 Nemezelés és csuhézás 

 Népi bútorfestés 

 Népi hímzés 
 

Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik betöltötték a 8. 

életévüket és szívesen kipróbálnák kreativitásukat.  
A többségében szabadtéri foglalkozások során játszva tanulunk. Minden 

nap tematikájában lesz képességfejlesztés, kacagás és sok mozgás. A 

délelőtti agyagozást követően, a délutáni programok alatt egy-egy új 

népművészeti tevékenységgel ismerkedhetnek meg a táborozók, így 

hétvégére nagyobb jártasságot szerezhetnek hagyományaink terén.  
A táborban elkészült tárgyak maradandó emlékként szolgálhatnak. Az 

elkészített kerámiákat száradást követően kiégetjük, és a tábor zárását 

követő 2 hét múlva haza is lehet vinni! 
 

Jelentkezési határidő: 2020. június 30. / Jelentkezni a részvételi díj 

befizetésével lehet! 
Részvételi díj: 18.500 Ft/hét 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Táborvezető: Poitinger Andrea  
 

További információ és jelentkezés:  

muvhazmoricz@gmail.com / +36 20 239 0066

mailto:muvhazmoricz@gmail.com
mailto:muvhazmoricz@gmail.com
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További intézmények táborai 

2020 NYÁRI TÁBOROK 

a SZEGEDI ÉLMÉNYTANODA  

szervezésében 

SAKK TÁBOROK 
 
Helyszíne: ROZMARING VENDÉGHÁZ, Szeged, Zágráb utca 87. 
Naponta:  7:30-16:30-ig 
Étkezés:  tízórai, ebéd étteremben, uzsonna 
Korhatár:  5-10 éves gyermekek jelentkezését várjuk,  
 oktatás tudásszint szerint 
Időpontok:        2020. 06. 15- 19-ig, 07. 13- 17-ig 
 
Szeretsz társasozni és még nem ismered a sakkbábuk lépéseit?  
Óvodás- kisiskolás gyermekeknek rövid sakktáblás játékokat mutatunk. A 
játékok közben épp olyan gondolkodási képességeket, logikai struktúrákat 
gyakorolunk, amelyik az "igazi" partiban is hasznosak lesznek majd. 
Táborvezető tanár: Puskásné dr. Kisbodri Cecília 

 

FÜRJES – MADARAS TÁBOR  
 

Időpont: 2020. 06. 29- 07. 03-ig 
 
Szereted a fürjeket? Érdekelnek az egzotikus fácánok, pávák, hattyúk, 
mandarin récék, díszbaromfik, díszgalambok? Közelről megcsodálhatjuk 
mindegyiket. Végignézzük, hogy kelnek ki a kicsi fürjek a tojásból, 
keltetőgépek használatával ismerkedünk és minden nap ellátogatunk a 
FÜRJIKE Tenyészet telephelyére. 
Részvételi díj: 25.000 Ft,  
amely valamennyi költséget, étkezéseket, korlátlan üdítő és ásványvíz 
fogyasztást és az általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető szaktanár: Fehér Emese 

További információ: dr. Gyarmatiné Fehér Barbara 

06-30/270-34-36 

lovaselmenytanoda@gmail.com 



Szegedi Vakáció 2020 103 

2020  NYÁRI TÁBOROK 

a SZEGEDI ÉLMÉNYTANODA  

szervezésében 
 
Helyszíne: ROZMARING VENDÉGHÁZ, Szeged, Zágráb utca 87. 
Naponta:  7:30-16:30-ig 
Étkezés:  tízórai, ebéd étteremben, uzsonna 
Korhatár:  6-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk 
 

2020. július 6-10-ig: Kis kertészek RECYCLING tábora 
 
Mindennapos kerti mókák várnak ránk: csíráztatás, hazavihető 
pozsgások ültetése, növénygondozás. Bejárjuk a Gyógynövény 
tanösvényt, gyógynövényes illatpárnákat  készítünk, alkotunk a 
természet kincseiből. A rovarcsalogató eszközöket kihelyezzük, mini 
rovarhoteleket is készítünk. MINDENT ÚJRAHASZNOSÍTUNK!!! 
Táborvezető: dr. Gyarmatiné Fehér Barbara 
 

2020. július 27-31-ig: Tündérek kertje 
 
A tábor során izgalmas dolgokat ismerhetünk meg, sokat beszélgetünk, és 
játszva tanulunk tündérekről, manókról, gyógynövényekről. Megpróbálunk 
jógázni, relaxálni, légzőtechnikákat tanulunk. Kellemes zenéket hallgatunk, 
megállunk és figyelünk az érzéseinkre, gondolatainkra. Elindulunk a fantázia 
birodalmába, kincseket gyártunk a foglalkozásokon. Van-e hangja a 
csendnek? Mik rejtőznek egy kertben? Tündérek és manók világa. Találunk-
e gyógynövényeket? Mire tudjuk felhasználni? És még sok-sok érdekes 
kérdésre keressük a választ. Szeretettel várom a gyerekeket. 
 
Részvételi díj: 25.000 Ft,  
amely valamennyi költséget, étkezéseket, korlátlan üdítő és 
ásványvíz fogyasztást és az általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Némethné Pintér Mónika egészségfejlesztő 
terapeuta 
 

További információ: dr. Gyarmatiné Fehér Barbara 

06-30/270-34-36 

lovaselmenytanoda@gmail.com 
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2020 ANGOL NYÁRI TÁBOROK 

a SZEGEDI ÉLMÉNYTANODA  

szervezésében 
 
Helyszíne: ROZMARING VENDÉGHÁZ, Szeged, Zágráb utca 87. 
Naponta:  7:30-16:30-ig 
Étkezés:  tízórai, ebéd étteremben, uzsonna 
Korhatár:  5-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk,  
 oktatás tudásszint szerint 
 

2020. július 20-24-ig: On Safari 
 
A hét során egy képzeletbeli utazást teszünk a szafari világában, 
játékos, mozgásos és kézműves angol nyelvi foglalkozásokon 
keresztül. Kinyomozzuk, hogy mi is a teve titka, különböző állatokat 
ismerünk meg, ellátogatunk a szavannára és még sok-sok izgalmas 
helyre, közben énekelünk, táncolunk. Játék, móka és kacagás! 
Szeretettel várjuk az angol iránt érdeklődő gyerekeket! 
 
 

2020. augusztus 3-7-ig: Travel around the world 
 
A hét során utazni fogunk, utazás során használjuk az angol nyelvet, 
játékosan néhol mondókákkal, néha énekléssel látogatunk el 
titokzatos vidékekre. Utazunk földön, vízen, levegőben persze 
mindenekelőtt a fantázia szárnyán. A játékos tanulás mellett lesz 
mozgás, kézműves foglalkozás. A foglalkozáson elkészített dolgokat 
természetesen a gyerekek hazavihetik és az izgalmas kaland otthon 
is folytatódhat.  

Szeretettel várjuk az angol iránt érdeklődő gyerekeket! 
 
Részvételi díj: 25.000 Ft,  
amely valamennyi költséget, étkezéseket, korlátlan üdítő és 
ásványvíz fogyasztást és az általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezetők: Némethné Pintér Mónika és Pintér Szilvia 

További információ: dr. Gyarmatiné Fehér Barbara 

06-30/270-34-36 

lovaselmenytanoda@gmail.com
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2020.június 15-19-ig 

Helyszín:    Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Jelentkezési határidő: 2020.június 1. 

Naponta: 7.30-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Táborunkba azokat az 5-10 éves gyermekeket várjuk, akik vidám angol 

foglalkozások keretében szeretnének többet megtudni a lovagok és 
kisasszonyok életéről, öltözködéséről, kalandjairól. Szeretnének részt 

venni izgalmas kincskeresésben. Kézműveskedés, mozgásos feladatok és 

persze rengeteg szuper játék és meglepetés is vár nap, mint nap a kis 
lovagokra és kisasszonyokra! 

Minden résztvevő Kids Club pólót kap ajándékba. 
Az elkészült kézműves alkotásokból kiállítást szervezünk és táborzáráskor 

kis előadással lepjük meg a kedves szülőket. 

A részvételi díj tartalmazza a napi 3 angol foglalkozást, étkezést, a pólót, 
és a kézműves foglalkozásokhoz az anyagokat is. 

Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével lehet! A résztvevők száma 

korlátozott és a jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk fogadni! 
Részvételi díj: 27.000; Ft A Kids Club tagok 1000,- Ft kedvezményben 

részesülnek 

Táborvezető: Raffai Erika 
+36 30 62 61 119    www.vidamangol.hu  

http://www.vidamangol.hu/
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Kis Tudós Tábor 

I. turnus: 2020. június 22-26. 
II. turnus: 2020. július 6-10. 

III. turnus: 2020. július 13-17.  

Jelentkezési határidő: 2020. június 15. 
Helyszíne: SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár 

Szeged, Boldogasszony sgt. 6. II. emelet 
Naponta: 7:30-16:45  
Étkezés: napi egyszeri kétfogásos meleg ebéd 

 
Tábor leírása 
A táborban belekóstolunk mindenféle tudományterületbe: érdekes és látványos 
fizika kísérleteket végzünk, betekintünk a vegyészet boszorkánykonyhájába, 
megismerjük a Föld mélyének kincseit, terepi kirándulást teszünk a környéken, 
mikroszkópos vizsgálatokat folytatunk, kézműves foglalkozásokkal fejlesztjük a 
kreativitást, 3D mozinkban ismeretterjesztő filmeket nézünk. 
 

A jelentkezés életkori feltétele: az általános iskola első évfolyamát 
elvégzett tanulók jelentkezhetnek. 

Részvételi díj: 20.000 Ft 

Táborvezető: Csehó Gábor (06-20-977-05-25) Csermely 
Környezetvédelmi Egyesület 

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a részvételi díj 

befizetésével lehet! 
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Görkorcsolya és Tánctábor 

Időpontja: 

I. turnus: 2020.07.13 - 

2020.07.17  

Jelentkezési határidő:2020.07.10 

Helyszíne: Algyői faluház 
Naponta: 8.00-16.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 
Táborunkba azokat a 6-14 éves korú 

gyerekeket várjuk, akik szívesen 

megismerkednének a zenés-táncos 

mozgásformákkal és szeretik a 

görkorcsolyázás által nyújtott száguldás és trükkök világát. A gyermekek a 

tábor minden napján, két táncórán vesznek részt. A fennmaradó időben a 
görkorcsolyázás tölti ki a kötelező programok részét. A szabadidőben 

játszóterekre látogatunk. A tábor egyik napját a strandon töltjük, hogy 

kipihenhessük a fáradalmakat. A tábor végén előadást szervezünk a 
szülőknek, ahol a növendékek számot adhatnak megszerzett tudásukról. A 

tábor előtt és után gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, amely minden költséget tartalmaz. 

Táborvezető: 
Pup Olivér László  

+36 20-385- 64-34 

Jelentkezni 10.000 ft előleg befizetésével lehet! 

aundancestudio.com/nyari-taborok/ 

facebook.com/aundancestudio/ 

aundancesudio@gmail.com 
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Eko - Park Napközis Tábor  

Újszegeden, gyönyörű természeti környezetben szervezett napközis 

táborainkba azokat az általános iskolás diákokat várjuk, akik szeretnek 
mozogni, sportolni, kézműveskedni, alkotni. 

Időpontja:      

I. turnus:  2020. július 6-10.  

II. turnus:  2020. július 13-17.  
Túljelentkezés esetén: 

III. turnus:  2020. július 20-24. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 26. 

Szervező:     Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 

Helyszín:      Eko - Park  6726 Szeged, Fürj u. 92/b. 

Jelentkezés kizárólag e-mailben:      ekopark.szeged@gmail.com 
A jelentkezési lap letölthető:  www.ekopark.hu   Nyári tábor 2020 

A jelentkezés elfogadásáról küldött visszaigazolás tartalmazza a további teendőket, a 

részvételi díj befizetésének a módját, az egészségügyi óvintézkedéseket és a lemondási 

feltételeket. 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna.       Részvételi díj: 13.800,- Ft/turnus       
mely a táborozás során felmerülő valamennyi étkezés és program költségét 

tartalmazza. 

Általános napi program: 

07.30-08.00  Diákok fogadása 

08.00-10.00  Forgószínpad - szabadsport  

10.00-10.30  Tízórai  - Napi kihívás teljesítése 

10.30-12.30  Tematikus foglalkozások 

13.00-14.00  Ebéd 

14.00-15.00  Mentés másként - kézműves foglalkozás 

15.00             Uzsonna 

15.00-16.00  Forgószínpad - szabadsport 

16.00-16.30  Diákok távozása 

Speciális programok hetente:  

- túra a Tisza partján, a Rotary-tanösvényen, a Maros torkolathoz, 

- strandolás az Aquapolis csúszdaparkban, 

- városnéző kisvonatozás – Dóm toronymászás 

-  látogatás a Vadasparkba,  

- önfeledt fogócska az Eko-Park Játszóházában. 

SZERETETTEL VÁRUNK! 

mailto:ekopark.szeged@gmail.com
http://www.ekopark.hu/
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Lendület tábor 
(5-12 éveseknek) 

Időpontja: 2020.augusztus 10-14. 

Jelentkezési határidő:2020.08.03. 

Helyszíne: Alsóvárosi Általános Iskola 

Szeged, Dobó utca 42. 
Naponta: 8:00-16:00  

Étkezés: napi háromszori  

 
A Magonc Fejlesztő Stúdió Egyesület szeretettel várja táborába azokat a 

gyerekeket, akik játékosan és sok mozgáson keresztül szeretnék 

visszaszerezni LENDÜLETÜKET az új tanévre, valamint azokat a leendő 

kisiskolásokat, akik zökkenőmentes iskolakezdésre vágynak! 

 

Programjaink: Minden nap mozgás- és kognitív terápia; mindenkinek az 
egyéni fejlettségi szintjéhez igazítottan zajlanak az alábbiak: 

nagymozgások, finommotorika, egyensúly-fejlesztés, iskolaérettség 

kialakulásának elősegítése - részképesség-fejlesztés, a tanult ismeretek 
felfrissítése, kommunikáció fejlesztése, kreativitás-fejlesztés, átfogó 

kognitív fejlesztés, és természetesen sok-sok JÁTÉK! 

Mindemellett számos érdekes és kellemes programot biztosítunk 
táborozóinknak: pl.: Egyetemi Tudástár látogatás, könyvtárlátogatás, 

tájházlátogatás, fagyizás. 

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő 

Jelentkezni a táborvezetőknél lehet: Péterné Brányi Ildikó 

+3630/6887898, Békésiné Fehér Judit +3620/5626266, Scheinpflugné 

László Márta +3630/9862901 s.laszlo.marta@gmail.com 

Jelentkezni a fenti telefonszámok egyikén vagy e-mailben lehet, 

előleg befizetésével! 

 
 

mailto:s.laszlo.marta@gmail.com
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TOVÁBBI TÁBOROK 

 

Játék határok nélkül tábor 
Turnusok: 

1. 2020. június 16-19. 
2. 2020. június 22-26. 
3. 2020. július 13-17. 

4. 2020. július 27-31. 

5. 2020. augusztus 10-14. 
Naponta: 08:00-16:00 

A táborok helyszíne:  

Képzerdő Intelligens Játszóház, Szeged Bajza utca 4. 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Létszám: 10-14 fő 

Korhatár: 6-12 év 
Táborunkban minden napra jut egy kis drámajáték, rajzolás, mesenézés, 

playstation, kézműveskedés. Azoknak találtuk ki ezt a programot, akik nem 

tudnak választani táboraink közül, vagy csak pár napot szeretnének 
kipróbálni mindenből. Lehet jönni egész hétre, illetve van lehetőség 

csatlakozni napokra vagy fél napokra is. Igény esetén ebéd is rendelhető. 

Részvételi díj egész hétre: 23.000 Ft/ fő étkezéssel 
Egy napra: étkezéssel: 5.000 Ft/fő; étkezés nélkül: 3.400 Ft/fő 

Fél napra: étkezéssel: 2.500 Ft/fő; étkezés nélkül: 1.700 Ft/fő 

Táborvezetők: Váczi Barbara, Kókai Andrea 
Jelentkezés és információ: 

Személyesen: Szeged, Bajza u. 4.  

Telefonon: 06-62/682-989; 06-30/421-7868 
Online: facebook.com/kepzerdo; kepzerdo@gmail.com 
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VR/Playstation tábor 
Turnusok: 

1. 2020. június 29- július 3.  
2. 2020. július 6- 10. 
3. 2020. július 20- 24. 

4. 2020. augusztus 3- 7. 

5. 2020. augusztus 17-21. 
6. 2020. augusztus 24- 28. 

Naponta: 08:00-16:00 

A táborok helyszíne:  

Képzerdő Intelligens Játszóház, Szeged Bajza utca 4. 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Létszám: 6 fő 

Korhatár: 7-14 év (korcsoportok szerint bontva) 

 
A tábor résztvevői megismerhetik a Playstation 4 Pro-n játszható különböző 

videójáték típusokat, összemérhetik tudásukat egymással és találkozhatnak 

a virtuális szemüveggel játszható játékokkal. A tábort olyanoknak is 
ajánljuk, akik még csak most ismerkednek a gamer világgal. Online 

multiplayer játékaink segítségével, nem csak házibajnokságokat rendezünk 

majd, hanem összemérhetjük az erőinket, akár csapatban vagy egyénileg, a 
világ bármely pontján lévő játékosokkal, csapatokkal. A tábor folyamán 

lehetőség nyílik asztali társasjátékok kipróbálására is. (Maximum 4 óra a 

videojátékkal eltöltött idő / nap.)  
 

Részvételi díj egész hétre: 25.000 Ft/fő étkezéssel 

 
Táborvezetők: Váczi Barbara, Kókai Andrea 

 

Jelentkezés és információ: 

Személyesen: Szeged, Bajza u. 4.  

Telefonon: 06-62/682-989; 06-30/421-7868 

Online: facebook.com/kepzerdo; kepzerdo@gmail.com
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Alkotó tábor 

Turnusok: 

1. 2020. július 6-10. 
2. 2020. augusztus 3- 7. 

Naponta: 08:00-16:00 
A táborok helyszíne:  

Képzerdő Intelligens Játszóház, Szeged Bajza utca 4. 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Létszám: 5-8 fő 

Korhatár: 9-18 év 

Hegedus Ioan Andrei: grafikus és festő, a Szegedi Nemzeti Színház volt 
díszletfestője. Mi is a szín, a színek és szerepük a festészetben? - Minden. 

Ezt a kérdéskört próbálja megközelíteni játékos megoldásokkal. A fő cél a 

kreatív időtöltés és szabad alkotás, ezzel is fejlesztve a gyerekek 
kreativitását. A gyerekek megismerkedhetnek a különböző festészeti 

technikákkal (akvarell, illetve tempera festéssel, de grafikai megoldásokat 

is kipróbálhatnak). Az oktató véleménye szerint az élmény a legfontosabb, 
és az alkotás öröme. Fontos hagyni kibontakozni minden gyermeket az ő 

saját ízlésvilága felé és nem javítani, hanem kiegészíteni, színezni azt. A 

szükséges védőfelszerelések mellett dolgoznának a gyerekek fújós 
festékekkel, hengerekkel, nagy mennyiségű festékekkel, hatalmas felületen, 

közösségi és egyéni módon is. A tábor végére mindenki elkészíthetné és 

hazavihetné a saját alkotását kiállítás-kész állapotban. 

Részvételi díj egész hétre: 28.000 Ft/fő étkezéssel 

Táborvezető: Hegedus Ioan Andrei 

Jelentkezés és információ: 

Személyesen: Szeged, Bajza u. 4.  

Telefonon: 06-62/682-989; 06-30/421-7868 

Online: facebook.com/kepzerdo; kepzerdo@gmail.com 
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Mozogj! Okosodj! 2020 
Tábor óvodás és iskoláskorú gyermekek számára 

Nyitra utca 4.  

Okosító Torna Fejlesztőközpont 

 

IZGŐ-MOZGÓ TÁBOR 
Korosztály:  4-10 év 

I. turnus: 2020. 06. 22-26. 

Jelentkezési határidő: 2020. 06. 15. 

Imádod a KUTYÁKAT? Vagy épp félsz tőlük?  Szívesen kipróbálnád a 
LOVAGLÁST? Szeretsz LEGOZNI? Szereted a MESÉKET? Le is festenéd 

őket az ÉLMÉNYFESTÉSEN? Szeretnéd tudni, milyen a „NYUSZI” vagy 

a „NYÚJTÓZKODÓ HEGY” póz? Ha a válaszod mindenre IGEN, akkor 

ITT a helyed! Velünk az ÉLMÉNY és a MOZGÁS garantált! Az 

állatasszisztált terápiákon és a meseterápiás foglalkozáson szó esik majd a 

minket körülvevő környezetről, állatokról és a környezettudatosságról. A 
Lego-napon megtudhatod, mi mindenre lehet felhasználni egyetlen 

építőkockát egy csoportos mozgásfejlesztésen. A gyerekjógán megtanulunk 

ellazulni, lenyugodni mesékkel és mozgással, míg a Játszóházban szabadon 
kúszunk, mászunk, csúszunk és bukfencezünk kedvünkre.  

Tervezett programok:  

Kutyaterápia-Játszóház-Gyerekjóga-Legónap-Lovaglás-Alkotó-

fejlesztő-meseterápiás foglalkozás- Izgalmas vetélkedők- Színház-

Élményfestés (Képzerdő) 

 

 

LEGO-KALAND 
Korosztály: 5-10 év 

 

II. turnus: 2020. 06.29 –07. 03.  

Jelentkezési határidő: 2020. 06. 22. 

„Mire jó a LEGO? „ 

A LEGO KALAND táborban minden nap egy új kaland vár, 

megmutathatod a kreativitásod a szabad és az irányított építés keretein 

belül, megismerkedünk a LEGO formákkal, fajtákkal.  

Hogyan építkezik egy mesehős? Na és mit épít, ha már a kastély kész? 
Sárkányt, hadihajót, katonai bunkert? A MESÉS LEGO DÉLUTÁNON ezt 

is megtudjuk. 
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Megnézzük, hogyan tudnak legózni a TERÁPIÁS KUTYÁK, mindezek 

után megtanuljuk hogyan is kell „KUTYA” vagy „NYÚJTÓZKODÓ 
LEGO-TORONY” pózt csinálni a GYEREKJÓGÁN, majd sisakot 

ragadunk és meghódítjuk a KALANDPARKOT és utána LEGOS 

ÉLMÉNYFESTÉSBEN vehetnek részt a KÉPZERDŐ jóvoltából. Egyéni 
és csoportos feladatok a gyermekek figyelméhez és érdeklődési köréhez 

igazodva. 

 

Tervezett programok:  

Kutyaterápia-Kalandpark-Lego-nap-Lovaglás-Izgalmas vetélkedők- 

Alkotó- fejlesztő  

meseterápiás foglalkozás- Gyerekjóga- Élményfestés (Képzerdő) 

Részvételi díj: 23.000 Ft 

amely magába foglalja a napi egyszeri étkezés (ebéd), a foglakozások és 

szórakoztató programok költségeit! 

Táborvezető: Szuck Mónika, mozgásfejlesztő pedagógus 

Pedagógusok: Tóth Ágnes gyógypedagógus, Flick Hajnalka 

mozgásfejlesztő 

 Jelentkezni telefonon lehet a táborvezetőnél az  

  alábbi  telefonszámon: 06-20-9-778-671 

  Email: fejlesztokozpont2006@gmail.com 

 

CREATIVITY I. 
„Ahol csak a képzelet szab határt… 

Korosztály:6-10 és 10-14 év 

 

I. turnus: 2020. 08. 03- 08. 07. 

Jelentkezési határidő: 2020. 07. 27. 

Várunk, ha: 

- Szereted a KUTYÁKAT (vagy épp félsz tőlük) 

- Tudod és ismered a MESÉK varázslatos szereplőit és azt is tudod, 

kicsoda Elsa vagy épp Pókember 
- Ha tehetnéd, egééééész nap csak „társasoznál” 

- Mi több, szívesen részt vennél egy ÉLŐ TÁRSASJÁTÉK 

megépítésében 
- Szereted a mindent megmozgató, IZZASZTÓ VETÉLKEDŐKET 

- ….és akár egy KALANDPARKBAN is megméretnéd a tudásodat 

- Ha ügyeskezű építőmester vagy LEGOBAN 
- Ha jól bánsz a FESTŐECSETTEL, vagy épp ellenkezőleg: 
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- Szeretnéd megtanulni, hogyan válhatna belőled is festőművész  

- Ha tudni szeretnéd, milyen a  „NYUSZI” vagy a „NYÚJTÓZKODÓ 
HEGY „póz  

- Ha imádsz TÁNCOLNI, vagy csak régóta érdekel 

 
Tervezett foglalkozásaink: Kutyaterápia- Kalandpark- Élményfestés- 

Alkotó-fejlesztő meseterápia- Élő társasjáték- Izgalmas vetélkedők- 

Legó és társasjáték- Moderntánc- Gyerekjóga 

 

 

CREATIVITY II. 
„Ahol még mindig a képzelet szab határt…” 

Korosztály:6-10 és 10-14 év 

 

II. turnus: 2020. 08. 10- 08. 14 

Jelentkezési határidő: 2020. 08. 03 

 

Tervezett foglalkozásaink: Kutyaterápia- Kalandpark- Élményfestés- 

Alkotó-fejlesztő meseterápia- Élő társasjáték- Izgalmas vetélkedők- 

Legó és társasjáték- Moderntánc- Gyerekjóga 

 

 

Részvételi díj: 23.000 Ft 

amely magába foglalja a napi egyszeri étkezés (ebéd), a foglakozások és 
szórakoztató programok költségeit! 

Táborvezető: Szuck Mónika, mozgásfejlesztő pedagógus 

Pedagógusok: Tóth Ágnes gyógypedagógus, Flick Hajnalka 

mozgásfejlesztő 

 Jelentkezni telefonon lehet a táborvezetőnél az  

  alábbi  telefonszámon: 06-20-9-778-671 

  Email: fejlesztokozpont2006@gmail.com 
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Óvodás és Sporttábor 

 a Gellért Szabadidőközpontban 

Jelentkezés a táborok ideje alatt is folyamatosan lehetséges! 
 

Turnusok időpontjai: 

június 15. és augusztus 14. között, 

heti turnusokban 

Helyszíne: 6726 Szeged, Derkovits fasor 113. 
Napközis rendszerben: 
hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig 
Étkezés: napi háromszor 
 
 
Tábor leírása: 
Idén nyáron is 9 héten át várjuk a sportolni és vakációzni vágyó gyerekeket 

Szabadidőközpontunkban. A táborok szakképzett oktatók és pedagógusok 

vezetésével zajlanak. 
Az ÓVODÁS TÁBOR a 4-7 éves korú kicsiket várja sok-sok kreatív és 

sportos foglalkozással, készségfejlesztő játékokkal. 

A 7-14 éves korú gyermekeket a SPORTTÁBOR-ba várjuk játékos 
vetélkedőkkel, pancsolással és megannyi sportolási lehetőséggel, jó 

levegőn, biztonságos környezetben, garantált jókedvvel! 

 

Részvételi díj: 24.500 Ft/fő/tábor 

 

Táborszervezők: Vékes Martin és Donáth Lilla 

Jelentkezni a Szabadidőközpont recepcióján vagy email-ben! 

70/686-5124 info@gellertesfiai.hu   gellert.szeged.hu 

mailto:info@gellertesfiai.hu
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Baktói Lovastábor 

Időpontja: 

I. turnus: június 15 – 19. 

II. turnus: június 22 – 26. 

III. turnus: június 29 - július 3.  

IV. turnus: július 6 – 10.  
V. turnus: július 13 – 17. 

VI. turnus: július 20 – 24. 

VII. turnus: július 27 – 31. 

VIII. turnus: augusztus 3 – 7. 

IX. turnus: augusztus 10 – 14. 

Naponta: 7:30 - 16:00 óráig 

Jelentkezési határidő: a turnust megelőző péntek 

Helyszíne: Baktói Lovarda, Szeged-Baktó 

Naponta: napi kétszeri lovaglás, elméleti oktatás, játék 
Étkezés: ebéd 

 

Jelentkezés: 5-18 éves korig 
Az istálló könnyen megközelíthető. A lovaglás nagy-, ill. póni lovakon, jól 

képzett lovakkal, edző irányításával történik. 

Napi kétszeri lovaglás, elméleti oktatás, játék és egyéb sportolási lehetőség 
Rossz idő esetén a lovaglás fedett lovardában van. 

A tábor végén minden résztvevő emléklapot kap, valamint a szülők 

betekintést nyerhetnek abba, mit is tapasztaltak és tanultak nálunk a 
gyerekeik. 

Megfelelő létszám esetén haladó lovasoknak 3 napos intenzív tábor a 
hódmezővásárhelyi Kéktói Ménesnél. Erről további információk telefonon. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft / fő (amely tartalmazza az ebédet) 

Táborvezető: Csáki Mónika: 30/205-6047 
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ANGOL-INFORMATIKA 

Helyszín: Co-Repeta Nyelviskola és/vagy EPAM 

ANGOL-ZSONGLŐR-CSAPATJÁTÉK 

Helyszín: Füvészkert 

Heti turnusok:  

Angol- informatika (10-14 éveseknek): június 22-26, június 29-július 3, 
július 6-10. 

Angol-Zsonglőr-Csapatjáték (7-12 éveseknek): június 29-július 3, július 

6-10, aug. 24-28. 
Jelentkezési határidő: táborok előtti hét vagy amíg betelnek a helyek 

Időtartam: 8:30-16:00 (érkezés már 7:45-től lehetséges) 

Létszám: angol-informatika 12 fő, Füvészkertben 20-25 fő (a 
foglalkozásokon csoportbontás lesz). 

Néhány szó a táborokról:  

Ha többnyire szabadtéri táborban, mozgásban gondolkodtok, szeretettel 
ajánlom táborainkat a Füvészkertben. A Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csapat 

pedig egyszerűen nagyszerű foglalkozást biztosít: csapatjátékok, 

koncentrációs játékok és sok-sok zsonglőr eszköz kipróbálása. Az angolt 
levezetőnek szánjuk, ha már túl meleg volt kint, kifáradtak, örömmel ültek 

le tavaly is egy csendesebb tevékenységre a gyerekek. Sajnos ennek a 

korosztálynak nem igazán tartottak online órákat, csak küldték a másolni 
valót, a szavakat megtanulni, de a beszéd elmaradt. Játékkal szeretnénk 

kicsit erre is ráerősíteni, szólaljon meg, amit eddig tanultak.  

Angol-informatika: az EPAM együttműködésével heti 3 alkalommal 2 
órás foglalkozás keretein belül játékos programozásban lehet részük a 10-

14 éveseknek. Ízelítőt kaphatnak a Scratch programozási nyelv 

használatából, ami a szórakoztatás mellett fejleszti az algoritmikus 
gondolkodást. Mivel szintén játékról van szó, észre sem veszik, hogy 

közben tanulnak. 

Étkezés: A tábor ideje alatt ebédet biztosítunk a gyerekeknek. 
Ár: 23500 Ft/tábor + ebéd díja 

A tábor ideje alatt folyamatosan fertőtlenítjük a helyiségeket, ahol a 

gyerekek tartózkodnak. 

 

További információ: 

Co-Repeta Nyelviskola 

6721 Szeged, Szent Miklós u. 10. 

info@co-repeta.hu, (20)221-2469 

www.co-repeta.hu 

https://www.facebook.com/firefantasy.hu/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7G5aIsAEkiFpsrPftjb64_h2-6D8ud_oVfxHO6Xgu-VZaBqCEGQwqvbNCISmMyOXBMGr03mT7HNdB&fref=gs&dti=459826350812698&hc_location=group
mailto:info@co-repeta.hu
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Suncity Fun Angol Nyelvi Tábor 
 

Izgalmas, valódi angol beszédet gyakoroltató és fejlesztő nyári angoltábor 

Szegeden! 

Fiatalok tanításában és szórakoztatásában hatalmas tapasztalattal bíró, 

vezető nyelvtanáraink összeállításában a következő programokkal tanulnak 
játékosan táborozóink: 

● délelőtt az angolszász kultúrák témaköreiből végeznek 

projektmunkát, mely során a munkanyelv az angol, tehát a 
gyakorlatban, saját szavaikkal és gondolataikkal fejezik ki magukat 

a fiatalok, tanári segítség és folyamatos felügyelet, hibakorrekció 

mellett 
● délután mozgalmas beltéri és szabadtéri programok: önismereti 

foglalkozás, szabadulószoba, vitanap, Rotary tanösvény, baseball, 

színjátszás, rendhagyó városnézés, gyárlátogatás – mindez angol 
nyelven! 

Résztvevőink számíthatnak egy meglepetés ajándékra a DPA nyelviskola 

jóvoltából.  
Részvételi díj:  

● Junior csoport (8-11 éves korig), 5 nap: 34.990 Ft 
● Tini csoport (12-16 éves korig) 10 nap: 69.990 Ft 

Jelen kiadványra hivatkozva 5000 Ft kedvezmény 2020. június 15.-ig 

Hetijegy vagy bérlet szükséges a közlekedéshez. 

A Suncity Fun megrendezésre kerül: 
● Junior időpontok: 06.22; 06.29; 07.06; 07.13.  
● Tini időpontok: 06.22; 07.06; 07.20., 08.03 

Minimális csoportlétszám minden kategória és időpont esetében 8 fő, 

maximum 12 fő. 

Jelentkezési határidő: A tábor megkezdése előtt két héttel.  
A jelentkezés a foglaló befizetésével (részvételi díj 50%-a) válik 

érvényessé.  

Fizetni személyesen - előre egyeztetett időpontban - a nyelviskolában, 
vagy utalással van lehetőség. 

 

Jelentkezés módja: telefonon vagy emailben 

A Don’t Panic Angol Nyelviskola elérhetőségei: 

6723 Szeged, Római körút 23. földszint 1. 

szeged@dontpanicnyelviskola.com 
+36 30 179-4717 vagy +36 30 179-4718 
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Angol nyelvi tábor 

Életkor 4-12 év 

 

A nyári táborok időpontjai kicsiknek(4-6 évesek): 

2020. június 29. - július 03.  2020. július 20. - július 24. 

2020. július 13. - július 17. 2020. augusztus 03. - augusztus 07. 
Helyszín: Helen Doron Nyelviskola a Honvéd téren 

Tervezett programjaink: egy nap a tanyán, tánc, kutyás foglalkozás, 

Kalandpark, Vadasparkban zsiráf etetés, mozi, fagyizás  stb. 
 

A nyári tábor időpontja iskolásoknak(6-12 évesek): 

2020. július 06. –július 10. 
Helyszín: Squash Club a Kenyérgyári úton 

Tervezett programjaink: fürdés a medencében, strandröplabda, squash, foci, 

tollaslabda, asztalitenisz. 
 

Minden nap izgalmas programok és napi két 45 perces angol 

foglalkozás várja a gyerekeket! 

 

A nyári táborok ára 30.000 Ft/fő/hét, mely tartalmazza a tízórai, ebéd, 

uzsonna és a belépőjegyek árát is. 
 Max. létszám 15 fő. 

 

Helen Doron English Oktató Központ Szeged 

6722 Szeged Honvéd tér 5/B. 

Tel: 30/336 9038 | Email: szeged@helendoron.com 
 

 

mailto:szeged@helendoron.com
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Örökmozgó gyermektábor 
 

Időpontok:  

2020 jún.29.-júl.3. 

2020 júl.13-17. 

2020.júl.27.-31. 

Korhatár: nincs 

 (5-7 éves gyermeknél előzetes konzultáció szükséges) 

 

Helyszín: Király Robi Fogyi Központ 

6721 Szeged Vadász utca .2/b 

Telefon:(70) 660 71 74 
Facebook: krfkcamino 

Kültéri helyszín: Lehner tér (akadálypálya, szabadtéri mozgások) 

Részvételi díj: 25.900 Ft 
Early Birdy kedvezmény (jelentkezés 2020. 05.31-ig) 22.900 Ft 

Napi jelentkezés: 7.000 Ft 

Testvér kedvezmény: 5% 
Ellátás tartalmazza: tízórai, ebéd, uzsonna, folyadék, foglalkozások. 

Foglalkozások:  napi több aktív torna: junior trx, ha szükséges egyéni 

gyógytorna, zenekotta, videócycling, spartan kid és még sok-sok új 
élmény: merítve 35 óratípus lehetőségeiből.   

 

Leírás: Egy átlagos gyermek napi 7 és fél órát tölt el a telefonját vagy 
számítógépet bügyürgészve. Ehhez hozzájön még 8 óra ülés az iskolába, 

plusz a leckeírás. A mozgás szerepe létfontosságú, hogy gyermekünk ne 
hízzon el, sovány izomtömeget építsen, csökkenjen a testzsírszázaléka, 

erősek legyenek a csontjai, ízületei. A rengeteg üléstől túlnyúlnak, 

gyengülnek a hátizmaik, ami fájdalmas kopásokhoz, rossz testtartáshoz, 
túlterhelt gerincoszlophoz vezethet. A csontok nem megfelelő szilárdsága 

miatt gyakoribbak lehetnek a törések. Játszva fogunk hátizmot erősíteni, 

mellkas és csípőnyitást végezni, állóképességet és erő-állóképességet, 
robbanékonyságot, gyorsaságot, egyensúlyt, reakcióidőt, koordinációt 

fejleszteni. 

Nálunk újra felfedezhetik a gyerkőcök a kül és beltéri mozgás örömét, a 
kaland élményét, játszva tanulhatják meg a bajtársiasságot, hogy a mozgás 

jó móka is tud lenni.  

A gyermeki szeretet nyelvén és játékos rávezetéssel fogjuk e célt elérni, és 
szeretnénk ha a tábor végén a gyermek tudja tanítani a szülőt is!  
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Kisautós kemping tábor  

Időpontja: 

 

I. turnus: 2020.08.03-08.07 

 

Jelentkezési határidő: 2020.július 24. 

                                       

Helyszíne: Szegedi Partfürdő és Kemping 
Naponta: 8-16 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna ebéd 

 

Korhatár: 5-8 éves korig 

Minimum létszám: 10 Fő 

Maximum létszám: 25 Fő 
Gyülekező a Partfürdő kemping bejáratánál. 

 

Programok: sátorállítás, homokvár építés, strand foci, aszfalt rajz verseny, 
vetélkedők, kézműveskedés, arcfestés. Szuper elektromos kisautókkal, és 

quadokkal különböző feladatok teljesítése. Diszkó, virsli- és pillecukor 

sütés. 
 

Autózás minden nap! 

 
A programok lebonyolításában, és a gyerekek felügyeletében szakképzett 

pedagógus vesz részt. 

Táborvezető: Szabó Norbert +36 30/2969160 

kempingtabor@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/elektromoskisautokolcsonzes2018/ 

Részvételi díj: 25 000 Ft 

Jelentkezni  5 000 Ft előleg befizetésével lehet! 

mailto:kempingtabor@gmail.com
https://www.facebook.com/elektromoskisautokolcsonzes2018/
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Vadász és természetvédő  bentlakásos Tábor 
Szeged - Szatymaz 2020 

A Tábor időpontjai: 

1. turnus : 2020.06.29-07.04. hétfőtől- szombatig 

2. turnus : 2020.07.20-25. hétfőtől- szombatig 

3. turnus : 2020.08.10-15. hétfőtől- szombatig 

 

A tábort 8-16 éves gyerekek részére szervezzük, akik érdeklődnek a 

természet és vadászat iránt. A tábor létszáma maximum 36 fő, melyet 9 fős 
kisebb csoportokra bontva foglalkoztatunk:  

- az erdő életének és benne a vadon élő állatok megismerésre 

- íjászati ismeretek 
-  a vadgazdálkodás és természetvédelem alapjainak elsajátításra 

- madárgyűrűzés 

- madár- és vadvédelmi eszközök, berendezések készítésére 
- az önálló természetjárás szabályainak és lehetőségeinek megtanulására 

- olyan ismeretek megszerzésre, amivel a gyermekkorúak természeti 

környezetüket felfedezhetik.  
A táborozók hozhatnak magukkal: 

látcsövet, zsebkést, iránytűt, jegyzetfüzetet, vadászkürtöt, fényképezőgépet 

Tervezett programok: Vadmegfigyelés, vadászat, állatok hangjainak 
megfigyelése, vadnyomkiöntés, solymászat, növényismeret, íjászat, 

vadászkürtözés, vadászkutyafajták, kisragadozóink, túrák, kalandtúra, éjjeli 

erdő, madarászat, madárgyűrűzés, Fehér-tó megtekintése, tájékozódás, 
túlélés szabályai, légpuska ismeretek elsajátítása. 

Készíthetünk: fából, bőrből, agyagból, fonalból, gyöngyből, szalvétából, 
rafiából, különböző ajándéktárgyakat.  

Egyéb: foci, tollas, túrák, váltóversenyek, játékok, horgászat is lesz. 

A tábor résztvevők által fizetett ára 26.000 Ft, a tábor teljes költségéhez 
24.000 Ft támogatással az Országos Magyar Vadászkamara járult hozzá. 

A tábor idején Szatymaz település külterületén faházakban helyezzük el a 

gyerekeket, napi 3 étkezéssel. Az ár tartalmazza a gyerekek mozgatását, 
szállását, ellátását, a felhasznált anyagokat, felügyeletet.  

 

Jelentkezni lehet :  

Simon Tünde : 30/504-8681 

Vörös László : 70/432-3070 – lucius1@t-online.hu 

Preszner Sándor : 30/995-6429- kalapsanya@gmail.com 

 Táborvezetők: Vörös László, Preszner Sándor
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Sportválasztó Tábor 

Időpontja: 

I. turnus: június 29-július 03. 

II. turnus: július 06-10.  

III. turnus: július 27-31. 

IV. turnus: augusztus 10-14. 

Jelentkezési határidő: A szabad férőhelyek számáig. 
Helyszíne: Petőfi-telepi Művelődési Ház (Szántó Kovács János u. 28.) 
Naponta: 7:30-16:30 
Étkezés: reggeli, ebéd 

 
A táborban részt vevő gyerekek 5 nap alatt 10 sportágat próbálhatnak ki, 

napi 2 edzés keretein belül. Az idei programban szereplő sportágak: foci, 

kick-box, squash, kézilabda, rövidpályás gyorskorcsolya, vízilabda, box, 
tájfutás, néptánc, rugby-amerikai foci, tenisz. Korosztály: 6-12 éves kor, 

testvéreknek fejenként 2.000 Ft kedvezmény! 
 

 

Részvételi díj: 23.000 Ft (4.600 Ft/nap) 

Táborvezető: Almási Bence, +36304592086, sportvalaszto@gmail.com 

 
A jelentkezéshez előleg fizetése szükséges
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MOZGÁS, TEREP, NERF TÁBOR 
 

I. turnus: 2020. július 06-10-ig 

Jelentkezési határidő: június 8. 

II. turnus: 2020. július 13-17-ig 

Jelentkezési határidő: június 15. 
Korhatár: 7-14 éves korig.  

Helyszín: Algyő, Farki rét 18/a.  

(Orpheus Közösségi Központ) 
Naponta: 7:30-tól 16:30-ig 

Napi: tízórai, ebéd, uzsonna, korlátlan 

folyadék (ásványvíz, üdítő) 
 

A tábor programjai: játék minden mennyiségben!  

Sport, kaland, izgalom, élmény, játék egész hétre! A természetközeli 18 ezer 
m2-es táborhelyszínen mozgásban gazdag és logikát fejlesztő taktikai 

játékok (NERF), csapatjáték, barátságos közösség, természeti élmény várja 

a gyerekeket, mindez a friss – tiszta levegőn! 
 

Amit hozz: NERF pisztolyok, SZIVACS töltény, fényképezőgép, kamera. 

Saját innivaló (a szervezők ezt is biztosítják). 
Felszerelés: sportos ruha, rovar-kullancs riasztószerek, fényvédő krém, 

napozáshoz fürdőruha, napszemüveg, minimális zsebpénz. 

 
Maximális létszám: 20 fő / csoport (turnusonként max. 2 csop.) 

Tábor felelős: Rácz Anett (Mátrix Közhasznú Alapítvány) 
Telefon: +36/20/378-16-56, E-mail: csibeanyu@gmail.com 

 

Részvételi díj: 25.000. Ft / fő (testvér kedvezmény: 4000 Ft / fő), amely 
valamennyi költséget és adót tartalmazza. 

 

Minden infó és jelentkezés itt:  www.csodafalu.hu 
 

Szállítás kérhető 5 napra találkozási ponttól a táborhelyig (oda - vissza): 

6000 Ft /fFő (kisbuszban a szabad helyek erejéig). 
 

Jelentkezés: jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi 

díj (vagy előleg) befizetésével lehetséges. 

mailto:csibeanyu@gmail.com
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CSEMETE-Természetismereti tábor Bugacon 
Táborvezető: Barta Edit (70/7792558/) 

 

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület táborában a 

Kiskunsági Nemzeti Park és a Dél-Alföld természeti értékeivel, védett 

növény- és állatfajaival, a hagyományos tájhasználattal, az őshonos 
háziállatfajtákkal, íjászattal, ősi mesterségekkel és játékokkal 

ismerkedhetnek meg a résztvevők. Részletek: www.csemete.com 

 
Utazás: vonattal 

Szállás: kőépületben és sátorban. 

Ellátás: teljes ellátással 
Ára: 24.000 Ft 

Ajánlott életkor: 8-14 év 

Helyszín: Bugaci Oktatóközpont 
Időpont: 2020.07.06-07.12. 

 

CSEMETE-Mátrai csillagtúra 
Táborvezető: Bojtos Ferenc (20/3289433) 
 

A túra során a Mátra látnivalóit járjuk végig csillagtúra-szerűen, 

természetvédelmi, történelmi, néprajzi és geológiai értékeket egyaránt 
érintve; elsősorban élményszerző jelleggel, kényelmesen teljesíthető 

gyalogtúrák keretében. Részletek: www.csemete.com 

 
Utazás: vasúttal, busszal 

Szállás: sátrakban és korlátozottan 

kőházban 
Ellátás: teljes ellátás 

Ára: 24.000 Ft 

Ajánlott életkor: 6-99 év 
Helyszín: Mátra, Mátrafüred 

Időpont: 2020.07.18-25. 

 

További információk a programvezetőktől vagy az Egyesület 

elérhetőségein. 

Cím: CSEMETE Szeged, 6720, Arany János u. 1. 
weboldal: www.csemete.com

http://www.csemete.com/
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Tik Tok 

Nyári Tábor! 
 

Időpontjai: 
I. turnus: június 22-től június 26-ig 

II. turnus: augusztus 17-től – augusztus 19-ig 

 
Korosztály: 5-12 éves gyerekek részére! 

Tábor központja: Tömörkény Üdülőtelep (Szeged) 

 
Létezik, olyan tábor ahova lehet hozni telefont? Igen!  

Telefont hozni kötelező!  

 

A tábor programjai között szerepel: 

- kis videók készítése (internet hozzáférés) 

- mutasd be tik tok videódat 
- strand (Napfényfürdő Aquapolis=Szue) 

- péntek délután pillecukor és virsli sütés  

- fagyizás, csapatversenyek, ügyességi játékok 
- tollaslabda, frizbi, és minden sport a szabadban 

- mozi (Cinema City) 

- trambulin 
- Szegedi Vadaspark  

 
Naponta: hétfőtől-péntekig: 7:45- 16.15-ig 

Részvételi díj: 20.000. Ft/fő/hét, vagy 4000 Ft/nap, amely a napi 

háromszori étkezést, és a programok költségeit és az általános forgalmi 
adót is tartalmazza. 

Jelentkezés mindig a tábor előtt szerdáig (előleg befizetés esetén)! 

Tábor befizetése: nálam (Viki néni) 
 

 

TÁBORVEZETŐ: Károlyi Viktória pedagógus 

Mobil szám: 06-30/509-63-52  

E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com 

 

mailto:viktoria.karolyi@gmail.com
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Slime nyári tábor! 
 

I. turnus: június 29-től július 3-ig 

II. turnus: július 13-tól július 17-ig 

III. turnus: augusztus 3-tól augusztus 7-ig 

IV. turnus: augusztus 24-től augusztus 28-ig  
Jelentkezés mindig a tábor előtt szerdáig!  

(előleg befizetése esetén)  

Helyszín: Tömörkény Üdülőtelep (Sárga) nyaraló 
Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna  

 
A táborba olyan 7-12 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik otthon nem 

készíthetnek slime-t, vagy már készítettek és meg akarják mutatni 

másoknak, hogy ők hogyan készítik, vagy tavaly nem jutottak el a táborba! 
 

Tábor programjai között szerepel:  

- ehető slime készítése 
- szivárványos, csillogós és illatos slime készítése 

- különböző hozzávalók variálásával 

- készítsük el egy hét alatt a legtöbb és legváltozatosabb slime-kat, 
melyeket mindenki hazavihet  

- otthonról hozd el nyugodtan, amit már készítettél vagy vásároltál  

- fagyizás 
- mozi (Cinema City) 

- strand (Napfényfürdő Aquapolis=Szue) 
- Szegedi Vadaspark  

-péntek délután pillecukor és virsli sütés  

-trambulin, versenyfeladatok 
 

Barátnődet se hagyd otthon! ☺  

 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, vagy 4000 Ft/nap, amely valamennyi 

költséget és az általános forgalmi adót is tartalmazza!  

Táborvezető: Károlyi Viktória (pedagógus)  
Jelentkezni lehet: 06-30/509-63-52 vagy viktoria.karolyi@gmail.com

mailto:viktoria.karolyi@gmail.com
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Just Dance és úszó nyári tábor! 
 

Időpontjai: 

I. turnus: július 6-tól július 10-ig  
II. turnus: július 27-től július 31-ig 

 
Korosztály: 5-12 éves gyerekek részére! 

Tábor központja: Tömörkény Üdülőtelep (Szeged) 

 

A tábor programjai között szerepel: 

- úszás egy héten 2-szor (Napfényfürdő Aquapolis=Szue) 

- Just Dance lépések tanulása 
- péntek délután pillecukor és virsli sütés  

- fagyizás, csapatversenyek, ügyességi játékok 

- tollaslabda, frizbi, és minden sport a szabadban 
- mozi (Cinema City) 

- trambulin 

- Szegedi Vadaspark 
 

A táborba olyan 5-12 éves gyerekeket várok, akik szeretnek úszni, 

szeretnek Just Dance-ni, és kedvelik a természetet és a vidámságot! 
 

Naponta: hétfőtől-péntekig: 7.45- 16.15-ig 

 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő/hét, vagy 4000 Ft/nap, amely a napi 

háromszori étkezést, és a programok költségeit és az általános forgalmi 
adót is tartalmazza. 

Jelentkezés mindig a tábor előtt szerdáig (előleg befizetés esetén)! 

 
TÁBORVEZETŐ: Károlyi Viktória  

Pedagógus (fitness és úszó edző) 

Mobil szám: 06-30/509-63-52  
E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com 

mailto:viktoria.karolyi@gmail.com
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Go nyári tábor 

 
Időpontjai: 

II. turnus: július 20-tól július 24-ig 

III. turnus: augusztus 10-től augusztus 14-ig 
 

Korosztály: 10-13 éves gyerekek részére! 

Tábor központja: Tömörkény Üdülőtelep (Szeged) 

A tábor programjai: 

- hétfő: Napfényfürdő Aquapolis Strand 

- kedd: teke és bowling  

- szerda: Sziksósfürdő Strand 

- csütörtök: mozi (Cinema City Szeged) 

- péntek: utazás Budapestre (kis busszal) –Cyberjump + Elevenpark 

 

Naponta: hétfőtől-péntekig: 7:45- 16.15-ig 

 
Részvételi díj: 30.000 Ft/fő/hét, amely a napi háromszori étkezést, és a 

programok költségeit és az általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Jelentkezés mindig a tábor előtt szerdáig (előleg befizetés esetén). 

 

TÁBORVEZETŐ: Károlyi Viktória pedagógus 
Mobil szám: 06-30/509-63-52  

E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com 

 
 



134 Szegedi Vakáció 2020 

Csavargó – TSMT – Iskola előkészítő tábor 
 

Időpontja: 

I. turnus: júl.6-10ig 

II. turnus: júl.13-17ig 

III. turnus: júl.20-24ig 

Érdemes időben jelentkezni, mert a tábor 

létszáma limitált, max.9 fő.  

A tábor min.5 főtől indul. 
A tábor díja:26000ft (ami tartalmazza a 3szori étkezést, korlátlan 

ásványvíz fogyasztást, gyümölcsöt) Ezen kívül tartalmazza az összes 

belépőt a Vadasparkba és a Füvészkertbe. Vonaljegyet, bérletet kérjük 
mindenki hozzon magával☺ 

Korhatár:5-12 éves korig(testvérkedvezmény 10%) 

Jelentkezési határidő: amíg az adott turnus be nem telik 

A jelentkezés  10000ft előleggel vagy a teljes összeg befizetésével válik 

érvényessé. 

Helyszín: Brüsszeli krt.29. Varázshegy TSMT Terápiás Műhely 

Naponta:8.00-16.00 óráig 

 

Minden nap más programmal várjuk a Gyerekeket, bevezetjük Őket a 
TSMT(Tervezett Szenzomotoros Tréning)világába, Csoportos TSMT 

terapeuta vezetésével,  majd írás-előkészítő, koncentrációt fejlesztő 

drámajátékok, csapatjátékok, labdaérzéket fejlesztő játékokat ….  játszunk  
óvodapedagógus végzettségű táborvezetővel. Ebéd után alkalmuk lesz a 

csendes pihenőre, mesehallgatásra, kézművesedésre (szabadfoglalkozás), 
majd uzsonna után mehetnek haza☺ 

A „csavargós” napunkon a Vadasparkba illetve a Füvészkertbe látogatunk 

és az egész napunkat ott töltjük☺ 
Az utolsó napon „állati” meglepetés várja a Gyerekeket. Meglátogatunk 

egy lovardát, ahol testközelbe kerülhetnek ezekkel a csodálatos állatokkal, 

láthatják a lóápolás és tisztítás folyamatait. Majd találkozhatnak 
Mazsolával (shi-tzu keverék kutya) aki alig várja, hogy ez a sok gyerek 

vele és Macska barátaival játszhasson☺ 

Gyermekimádó, szorongás oldó kutya☺ 
Jelentkezni Czankné Bodó Anikó (óvodapedagógus, TSMT terapeuta) 

táborvezetőnél. 

Tel: 0620/9505-333 

E-mail:tsmtszeged@gmail.com 
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Gurulj és csobbanj a hét minden napján!

 
Görkori és Úszás Nyári Sporttábor 

5-12 éves korig kezdők és haladók számára! 
 

Programjainkból: napi egy óra úszásoktatás a Gergely Andrea Úszóiskola 

oktatóival tudásszint szerint bontott csoportokban, napi egy óra görkoris 

foglalkozás az Erzsébet Liget megújult Görkorcsolya Parkjában a Tuti Kori 

oktatóival szintén tudásszint szerint bontott csoportokban, egy csúszdázós 

délután a Napfényfürdő Aquapolis csúszdaparkjában úszástudástól 
függően gyakorlott pedagógusok felügyeletével. Turnusonként két alkalom 

Maxi Kid’s mozgáskoordináció fejlesztő foglalkozás. Programjainkat 

szakképzett pedagógusok, oktatók és edzők bevonásával szervezzük a 

feledhetetlen nyári élményekért. Táborainkat a veszélyhelyzetre vonatkozó 

egészségügyi előírások teljeskörű betartásával bonyolítjuk le! Az 

esetlegesen előforduló rendkívüli vírushelyzet esetén a tábor lemondható, 
melynek teljes költségét visszatérítjük. 

Legyél Te a legmenőbb Guruló Buborék! 

Turnusaink: 

1. Július 13-tól 17-ig 

2. Július 20-tól 24-ig 

3. Július 27-től 31-ig 
Érkezés: 7.30-tól Távozás: 16.30-ig 

Helyszíne: Napfényfürdő Aquapolis Szeged, Erzsébet Liget- Görkori Park 

Táboraink költsége: 26.900Ft/fő Testvérkedvezmény:1500Ft/fő 
Táborainkban napi háromszori étkezést biztosítunk! 

További információ: Tutrai Tamás +36 20 543 85 36 
gurulobuborekok@gmail.com facebook.com/gurulobuborekok.szeged 

mailto:gurulobuborekok@gmail.com
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KingaFitDance Táncstúdió Táncválasztó  

tábora 

 

Időpontja: 

I. turnus: 2020.07.06-07.10.  
II. turnus:2020.07.20-07.24.  
 

Jelentkezési határidő: 2020.07.01. 

Helyszíne:Szeged, Kálvária sgt. 9-11. 
Naponta:8.00-16.30ig 
Étkezés:tízórai, ebéd, uzsonna 

 
 

Szeretettel várok  táncválasztó táboromba minden olyan lányt és fiút, aki 
szeret zenére  mozogni, táncolni, illetve érdeklődik a tánc iránt. Ha 

szeretnéd kipróbálni magad különböző stílusokban, egy jó közösségben, 

akkor itt a helyed! Modern-, jazz-, kortárs tánc és hip-hop alapokkal 
ismerkedhetsz meg. A tánc mellett ügyességi, mozgáskoordináció 

fejlesztő, kézműves és szabadtéri foglalkozások egészítik ki a napjainkat, 

növelve a kreativitást és egy szuper közösséget létrehozva.  A tábor  végén 
bemutatjuk a családnak, barátoknak a héten elsajátított táncokat. 

Mozogjunk, fejlődjünk játékosan, táncosan. 

 
A tábor minimum 10 főtől indul. 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő 

Táborvezető: Szabó Kinga /70 545 8024/ 

www.facebook.com/kingafitdance 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
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VADNYUGATI- INDIÁN TÁBOR 
Időpont:  

I. Turnus: 2020. július 13-17-ig 

II. Turnus: 2020. július 27-31-ig  

III. Turnus: 2020. augusztus 10-14-ig 

Jelentkezési határidő: június 15-ig  

Táborvezető: Tóth-Laczkó Anikó óvodapedagógus 

Létszám: Min.12 fő max.15 fő, ezért időben jelentkezz! 

Korosztály: 4-7 évesek 
Tábor ideje: 8-16-ig 

Helyszín: Kölyököröm Játszóház, Szeged Gáz utca 1/b. 

Étkezés: Ebéd 

Általános program: 

8.00-9.00 Gyerekek fogadása, tízórai 

9.00-11.30 Vadnyugati mesterségek, kalandok reprodukálása 
11.30-12.30 Ebéd 

12.30-14.30 Kézműveskedés 

14.30-16.00 Mozgásfejlesztés, játszóház 

Ha szereted a vidám kalandot, kincs utáni kutatást, sok mókát és nevetést, 

itt a helyed közöttünk! Lesz aranymosás, és ha ügyes vagy és szerencsés az 

aranyból vihetsz haza is. A Vadnyugat őslakosai az indiánok harcban 
küzdenek meg egymással az általatok készített tollas fejdíszben,harci 

díszben, gyöngyös, tollas ékszereitekben. A Vadnyugat foglyait, fejlesztő 

feladatok, ügyességi játékok (pl. patkóhajítás) segítségével kiszabadítjuk. 
Igyekszünk kijutni a labirintusból és ezt indián kiáltással megünnepeljük. 

Elkészítjük saját, lovainkat és sheriff jelvényeinket – kézműves foglalkozás 
keretében, amit a hét végén mindenki hazavihet. 

A hetet zenés, táncos mulatsággal zárjuk, saját koreográfiánkat adjuk elő. 

A részvételi díj tartalmazza az ebédet, valamint a program 
anyagszükségletét, egyéb költségeit, játszóházat. 

 

Jelentkezni lehet: Tóth-Laczkó Anikó 06/20/4234258, illetve  

kesz-keptanoda@gmail.com 

Jelentkezés feltétele: Jelentkezési lap kitöltése és a részvételi díj 

befizetésével lehet. 
Kedvezmények: Több turnusban résztvevő gyerek esetében 10% 

kedvezmény. 

Részvételi díj: 20.000 Ft/ fő / turnus
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MESEKINCSTÁR TÁBOR 
Időpont:  

I. Turnus: 2020. július 20 -24-ig 

II. Turnus: 2020. augusztus 03- 07-ig  

III. Turnus: 2020.augusztus 24-28-ig 

Jelentkezési határidő: június 20-ig  

Táborvezető: Tóth-Laczkó Anikó óvodapedagógus 

Létszám: Min.12 fő max.15 fő, ezért időben jelentkezz 

Korosztály: 4-7 évesek 
Tábor ideje: 8-16-ig 

Helyszín: Kölyököröm Játszóház, Szeged Gáz utca 1/b. 

Étkezés: Ebéd 
 

Napi programok: 

❖ Mese vetítése régi, hagyományos diavetítővel 
❖ Verses, zenés mesével ismerkedünk 

❖ Dramatizálunk, élménypedagógiai játékokat játszunk 

❖ Kézműveskedünk a mesékhez kapcsolódva 
❖ Készségfejlesztő játékokat játszunk 

❖ Meseillusztrációt készítünk 

❖ Zenefestést végzünk mesedallamokra 
❖ A Grimm Busz Színház látogat el hozzánk 

 

Ezt a tábort azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik szeretnek a fantázia 
világában kalandozni, és a drámapedagógiai módszer segítségével érzelmi 

intelligenciájukat fejleszteni. A mesekincstár minden napra tartogat egy 
mesét, elkalandozunk a mesék birodalmába, és TE is lehetsz MESEHŐS! 

Elkészítjük jelmezeinket és alkotó- fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt. 

Bábszínházba látogatunk bővítve meseismeretünket. A játszóházban 
kitomboljuk magunkat és fejlesztjük a nagymozgásokat. 

 

Jelentkezni lehet: Tóth-Laczkó Anikó 06/20/4234258, illetve  

kesz-keptanoda@gmail.com 

Jelentkezés feltétele: Jelentkezési lap kitöltése és a részvételi díj 

befizetésével lehet. 
Kedvezmények: Több turnusban résztvevő gyerek esetében 10% 

kedvezmény. 

 
Részvételi díj: 20.000 Ft/ fő / turnus
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Sárkányhajós sporttábor 
Szeretsz a friss levegőn mozogni? 

Kedvenc helyed a Tisza? 
Szívesen töltöd a szabadidődet közösségben? 

 

Akkor itt a helyed az újszegedi Partfürdőn! 
 
A Szegedi Sárkányhajó Egyesület várja azon 6-14 éves korú gyerekek 
jelentkezését, akik örömmel vennének részt egy jó hangulatú, 
élményközpontú táborban. A sárkányhajózás mellett lehetőséget 

adunk az érdeklődő gyerekeknek a kajakozásra, kenuzásra. Emellett 
rengeteg programmal, strandolással, úszással, focizással, 
röplabdázással, közösségi játékokkal színesítjük a táborozást. 
Szeretettel fogadjuk minden olyan gyerek jelentkezését, aki örömét leli 

a mozgásban, szeret játszani, új sportágakat kipróbálni vidám 
csapatunk tagjaként! 
 
Időpontok: 

2020. július 13-17.  
2020. július 20-24. 
2020. augusztus 3-7. 
2020.augusztus 10-14. 
 

A megadott napokon 8.00-16.00-ig tart a tábor. A gyerekek felügyelete 
7.30-tól 16.45-ig biztosított. 
Helyszín: Újszegedi Partfürdő és Kemping 
A tábor ára: 17.500 Ft, ami tartalmazza a programok mellett a tízórait, 

ebédet, uzsonnát.  
 
Érdeklődni lehet: Balaicz Tibor – 06704546494 
Jelentkezni a szegedi.sarkanyhajo@gmail.com email címen lehet. 

mailto:szegedi.sarkanyhajo@gmail.com
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 „Egy 7 kalandozás Mártélyon” 

Kultúra – Történelem – Tudomány 

 
Időpont: 2020. július 19 – 25. 

Helyszín: Mártély, Erdei Iskola Fő u. 45. 

Részvételi díj: 35.000 Ft/fő 

 

Az idén július 19– 25 között tartjuk a táborunkat, "Egy 7 kalandozás 

Mártélyon" elnevezéssel. Lesz itt minden, ami Magyarország és a világ 
kultúrtörténetébe, a tudományok fejlődésébe és a történelemben megtörtént! 

Az is kiderül, hogy volt, ami nem is úgy történt. ☺ Egynapos kirándulást is 

tervezünk. De a szokásos izgalmas programok: bátorságpróba, vetélkedők, 

esti beszélgetések, vizes és vízparti játékok, kézműves foglalkozások, és a 

beugró se maradhat el. Egy-egy mesére, mondára, eseményre, történetre, 

történelmi korszakra építjük a programokat, úgy, hogy több is beleférjen egy 
napba. A vezetők is bekapcsolódnak majd a játékokba, és a részvevők még 

nagyobb önállóságot kapnak, de nem marad el a szülők számára összeállított 

előadás sem! Szükség lesz az ötleteitekre az előkészületekben és a tábor alatt 
is. A dekorációk, jelmezek, és a kellékek egy részét is közösen készítjük el. 

A táborunk célja, hogy a mai gyerekekhez közelebb hozzuk kicsit a 

történelmet, szórakoztatva, bevonva őket töltsünk el egy tartalmas hetet. 
 

Jelentkezni: június 12-ig, illetve a létszám betöltéséig (25 fő) lehet. 

 

A részvételi díj a szállásdíjat, az étkezést és a foglalkozások költségét 

tartalmazza. Külön egyeztetés alapján fizethető több részletben is. 
   

  Érdeklődni, jelentkezni lehet: Horváth Tibor táborvezetőnél 20/624-5437  

ht.balu@gmail.com 
 

Jelentkezést a részvételi díj első részletének (15.000) befizetésével 

együtt fogadunk el. 

A tábor csak kellő számú jelentkező esetén indul el. 

 

 
 

mailto:ht.balu@gmail.com
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Merina tánctábor 

 

I. turnus 4-től 7 éves korig  

2020. augusztus 3-7-ig 

II. turnus 8-tól 14 éves korig  

2020. augusztus 10-14-ig 

Helyszín: Szeged, Kálvária sgt 9-11. 

 

Mozogj, fejlődj, ismerkedj meg a tánc világával! 
Hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig minden nap más táncstílussal és azok 

sajátos technikáival ismerkednek meg a gyerekek. Balett, jazz, musical és 

hip-hop koreográfiákat tanulnak, melyeket a  pénteki napon be is mutatnak 

a szülők és család előtt. Ezekkel a táncstílusokkal és játékos 

mozgásfejlesztéssel várunk minden lányt és fiút, akiben van egy kis 

kíváncsiság, hogy kipróbálja a táncot. 
A tábor díja magában foglalja a napi háromszori étkezést és minden egyéb 

programot. Az ételallergiás gyermekek étkeztetése is megoldható.  

 
A tábor díja 20.000 Ft/fő, amelyet egyben vagy részletben is ki lehet 

fizetni az alábbi időpontokban: június 19; július 27. 

 
Jelentkezési határidő: július 27. 

Jelentkezni és érdeklődni e-mailben vagy telefonon lehet. 

merinatancegyesulet@gmail.com 

Huszár Csilla 06 30 / 263 5455 

Százi Liza 06 30 / 501 6362 

mailto:merinatancegyesulet@gmail.com
tel:06302635455
tel:06305016362
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Társastánc tábor 
 

Időpontja: 2020. augusztus 10 – 14.  

Jelentkezési határidő: 2020. július 3. 

Helyszín: Forma Tánciskola  

(Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b) 
Naponta: 8.00-16.30-ig 

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

 
Mindegy, hogy még soha nem mertél mások előtt táncolni, vagy netán Te 

vagy a táncparkett ördöge – a Forma tánctábor Neked való! Ha szeretsz 

mozogni és szereted a jó zenéket, akkor itt a helyed! 
Nálunk megismerkedhetsz a társastánc alapjaival. Elsajátíthatod az 

angolkeringő, a tangó, a quick step, a cha-cha-cha, a rumba és a jive 

alaplépéseit. 
A foglalkozások alatt fejlesztjük a mozgáskoordinációt, a ritmikai 

készséget, a testtudatot, a kreativitást és persze jól érezzük magunkat! 

A nap, bemelegítő tornával kezdődik, majd a különböző táncok alapjait 
sajátítják el a gyerekek. Természetesen a tánctanulás mellett változatos 

programok is színesítik a tábort. Minden nap más-más szabadidős 

elfoglaltsággal készülünk a táborozóknak, úgymint mozi, kézműves 
foglalkozás, fagyizás, játszótéri mókázás... 

Várunk minden olyan 7-10 éves gyermeket, aki szeret mozogni, és 

szeretne remek hangulatban, élményekkel gazdagodva, játszva táncot 
tanulni. 

A foglalkozásokat képzett táncpedagógusok tartják. 
 

Részvételi díj: 23.000 Ft/fő, amely minden költséget és az ÁFA-t is 

tartalmazza. 
Táborvezető: Szabó Anita a Magyar Táncművészeti Főiskola végzett 

táncpedagógusa, a Forma TSE utánpótlás csoportjának vezetője, 

többszörös magyar bajnok és a Standard Táncok Világbajnoka (2017). 
További információ: +3620 3445011, forma-tanc@t-online.hu 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet. 

mailto:forma-tanc@t-online.hu
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Angol nyelvi tábor 

 

Időpontja: 

I. turnus: 2020. augusztus 24-28. 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14. 

Helyszíne: Katedra Nyelviskola Szeged  

(ILS-Szeged Kft.), 6722 Szeged, Török u. 1/A 
Naponta: 08.00-16.00 (délelőtti nyelvórák: 09.00-12.00, ebéd: 12.00-

13.00; délutáni nyelvórák: 13.00-15.00) 
Étkezés: igény esetén gyermekmenüs ebéd (költségtérítéssel), a tízórai 

és uzsonna díját a tábori díj tartalmazza 

 
Angol nyelvi táborunkat 8 – 14 évesek számára ajánljuk. A tábor során a 

gyerekek ismerkednek az angolszász kultúrával, játékos nyelvtant és 

szókincset tanulnak/gyakorolnak (napirend, szokások, múltbeli történetek, 

külső, - belső tulajdonságok, környező világunk -növények, állatok, filmek 

és rajzfilmek világa, stb.), angol nyelvű művészeti és sport foglalkozásokon 

vesznek részt (kézművesség, zene, tánc). Angol nyelvű tájékozódási 

verseny, kincskereső városnézés, divatbemutató, Karaoke, kiskukta 

program színesíti a tábori életet. A gyermekekkel képzett, diplomás, 

gyermekszerető magyar és angol anyanyelvű szakemberek foglalkoznak. 

Részvételi díj:  

22.000,- Ft/fő + 1300 Ft/nap (2 fogásos gyermekmenüs ebéd) 

 További információk, beiratkozás: Katedra Nyelviskola Szeged 

Tel.: 62-420-595; Mobil: +36305299875, E-mail: szeged@katedra.hu 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

mailto:szeged@katedra.hu
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Lovas Napközistábor 

 

A táborok hetente indulnak 2020. június 15-től 2020. augusztus 14-ig. 
Helye: Szabadidő Lovasklub Szeged 
 Göndörsori Lovaspálya 

 

Részt vehetnek: 6-14 éves gyerekek, max. 25 fő. 
Érkezés: 730-800-ig Távozás: 1600-1630 

A tábor időbeosztása hétfőtől-péntekig: 

Délelőtt: 

• Lovasfoglalkozás, lovaglás 

• Játék: tollaslabda, labdajátékok, pingpong, trambulin, asztali játékok 

Ebéd: Potyka Étterem 

Délután:  

• Játék, lóápolás, istállómunka, lovas ismeretek elsajátítása 

• Minden hét péntekén tudásfelmérés játékos vetélkedő formájában, 

ennek díjazása kisebb meglepetéssel 

Opció: heti egy alkalommal kézműves foglalkozásra nyílik lehetőség, 

melyet csütörtök délután rendezünk meg, azok számára, akik hétfőn reggel 

jelentkeznek. A tábor ára ennek a foglalkozásnak a költségét nem 

tartalmazza.  

A foglalkozás menete: üvegfestés, üveg mozaik, emléktárgy készítése, 

melyet haza vihet. 

 

 A foglalkozásokat szakképzett oktatók tartják családias légkörben, sok 

játékkal és sporttal.  
Az egyhetes tábor díja: 20.000 Ft / fő 
Jelentkezni a következő telefonszámon és e-mail címen lehet: 
• (30)249-4331 mobil telefonon Berente Krisztina táborvezetőnél 

• E-mail cím: kberente@gmail.com 
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PROGRAMOK NAPRÓL NAPRA 
 

Június 16. kedd 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk 

Június 17. szerda 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Egyedi készítésű ügyességi játékok, frizbi, 

kividu, malom, dobópohár készítése. 

 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban 

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 

szerdánként 14.00 órától 
A mozijegy ára: 800,- Ft 

Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 

Június 18. csütörtök 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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Június 19. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 

9-11-ig Fény, csend, élet. 

Siketek a hallók zajos világában. Érzékenyítő program a 

Klúg Péter Iskola tanulói és Fodorné Czókoly Tímea 
tanárnő segítségével. 

 

Gellért Szabadidőközpont  

(6726 Szeged, Derkovits fasor 113.) 

9-15.00-ig Nyílt nap 

Ezen a napon az érdeklődők ingyen részt vehetnek a 
tábor keretein belül zajló játékokon, 

sportfoglalkozásokon és hozzá kapcsolódó programokon. 

A program keretein belül az érdeklődőknek lehetőségük 
van kipróbálni számos sportágat úgy, mint a fallabda, 

falmászás, tenisz, tollaslabda, asztalitenisz stb. valamint 

kézműveskedésen, sportjátékokban és más szabadtéri 
játékokban is részt vehetnek. 

Június 22. hétfő 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

10.00-11.00-ig  Százszorszép Színház 

Hetet egy csapásra…. 

Zenés mesejáték a Grimm-Busz Színház előadásában 

A szegény szabólegény világgá indul, hogy szerencsét 
próbáljon, találkozik egy kedves nénivel, akitől egy üveg 

lekvárt kap ajándékba. A lekvárt azonban a legyek is meg 
akarják kóstolni. Ezt Péter nem tűrheti, s jókorát csap 

közéjük. Amikor megszámolja áldozatait, rádöbben, hogy 

hetet ütött egy csapásra. Ettől kezdve nincs, ami útjába 
állhatna, hogy elérje álmait. Péter a gyerekek segítségével 

legyőzi az útonálló rablót , majd a huncut manót is, aki 

nem rest elrabolni a királykisasszonyt…. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Földszint Díszterem 

Belépődíj: 500 Ft/fő Jegyek előadás előtt a helyszínen 
válthatók! 

Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen 

jelezni! (Tel: 62-563-480,70-336-7063) 



Szegedi Vakáció 2020 149 

Június 23. kedd 

Szent- Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.30-ig Kukkantó – NKM -hez 

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. feladata a nemzeti 

közmű szolgáltatási rendszer egységes, központi 
irányításának biztosítása, az állami közműszolgáltatások 

kialakítása és hosszú távú, fenntartható működtetése a 

földgáz-, a villamos energia- és a távhőszolgáltatás 
ágazataiban. 

Indulás: 8.30-kor az Agórából 

Gyülekező: az aulában 
Érkezés: kb.12.00-re az Agórába 

Kérjük bérletet vagy buszjegyet hozz magaddal! 

6-7-8. osztályosok és középiskolások jelentkezését 
várjuk! Előzetes regisztráció - június 19-ig  :  

kapcsolat@agoraszeged.hu . 

 
Heler Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Június 24. szerda 
Szent- Györgyi Albert Agóra Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Spatula nap: spatulából készítünk, 

képkeretet, puzzle játékot, könyvjelzőt. 

 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban (6720 Szeged, 

Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 
szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft Részletes műsortervet június 

elejétől találtok a www.belvarosimozi.hu oldalon. 
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Június 25. csütörtök 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Június 26. péntek 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11-ig A Kreatív Formák Alapítvány elsősorban 

látássérült emberek rehabilitációját segíti elő, ezért az 

általuk szervezett alkalommal a látássérült személyek 

mindennapos kihívásaival ismerkedhetnek meg a 
résztvevők. A különböző állomásokon szemtakaróban, 

játékos feladatokon keresztül saját élményként 

próbálhatják ki az érdeklődők a közlekedés, a társasjáték, 
az írás, vagy az evés/ivás hétköznapi tevékenységét. A 

legbátrabbakat jutalmazzuk! 

Június 27. szombat 

Tisza-völgyi Bemutatóház (E5-ös út 158. km, 

szatymazi temető előtt) 

19.00-22.00-IG MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A 

SZEGEDI FEHÉR-TÓN 

„Sűrű, sötét este volt, 
ezüst sarló fenn a Hold, 

a múzeum életre kel, 

bátor lelkek, kalandra fel! 
Ha kérdésemre jól felelsz, 

kinn is, benn is kincset lelsz.” 

Játékos esti/éjszakai túra a szegedi Fehér-tónál egy 
rendhagyó múzeumi bemutató és tárlatvezetés után. 

Részvételi díj és kiállítás-belépő: felnőtt 1300 Ft, gyermek 

700 Ft 
Érdeklődni 30/6380-297, mail: abrahamk@knp.hu 

mailto:abrahamk@knp.hu
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Június 29. hétfő 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.30-10.30-ig és 11.00-12.00-ig Százszorszép Színház    

A Szépség és a Szörnyeteg 

Zenés mesejáték a VSG  Táncszínház előadásában 
A Szépség és a Szörnyeteg meséjét már sokan sokféle 

módon feldolgozták. 

A VSG Táncszínház változata klasszikus zenével, Kertész 
Péter színművész egyedülálló narrációjával, vetített 

háttérrel és több síkon megjelenített látványos 

színpadképekkel meséli el a közismert történetet. A fő 
mondanivaló azonban nem változik: a belső szépség 

többet ér minden külsőségnél. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Földszint Díszterem 

Belépődíj: 500 Ft/fő 

Jegyek előadás előtt a helyszínen  válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát  kérjük előzetesen 

jelezni! (Tel: 62-563-480,70-336-7063) 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 

Szeged, Kálvária sgt. 23. 

„Pörgesd fel az észkereked!” 

Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Június 

29 – július 28-ig minden nap játékos feladványok várnak 

rád! A játék online formában is elérhető lesz 
könyvtárunk Facebook oldaláról. A játék során helyes 

válaszokat leadók között július 31-én ajándékokat 

sorsolunk ki az Agóra Gyermekkuckóban. 
 

Június 30. kedd 

Szent- Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.30-ig Kukkantó  - CONTITECH - RUBBER 

A ContiTech Rubber Industrial Kft. több mint 50 éves 
múltra tekint vissza és működik a magyarországi 

Continental csoport tagjaként. A  Continental technológiai 

vállalat legnagyobb európai textilerősítésű hevedergyára, 
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termékeik a világ minden tájára eljutnak. Gyárukban 

magas szintű fejlesztőmunkát folytatnak a speciális 
olajipari és tengeri tömlők területén is, ahol extrém 

felhasználási körülményeknek, egyedi vevőigényeknek 

tesznek eleget 
Indulás: 8.30-kor az Agóra Jósika utcai bejáratától   

Gyülekező: az aulában 

Érkezés: kb.12.00-re az Agórába 
Utazás: külön autóbusszal 

6-7-8. osztályosok és középiskolások jelentkezését 

várjuk! 
Előzetes regisztráció - június 26-ig  :  

kapcsolat@agoraszeged.hu . 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 

Szeged, Kálvária sgt. 23. 

13.00-18.00 Játéközön 

Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 

játékhoz online formában is hozzá lehet férni a pontos 

információ könyvtárunk Facebook oldalán olvasható. 
Belépés díjtalan! 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Július 1. szerda 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Dekopázs  és kenderezés 

(hozz magaddal dobozkát, befőttes üveget, vázát vagy 
amit dekorálni szeretnél!) 
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Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban (6720 Szeged, 

Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
Szünidei Matiné: 2020. június 17-től augusztus 26-ig 

szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 

10-12 óra – Könyvtári meseliget – Játékos interaktív 
mesefoglalkozás családok számára az Északvárosi 

fiókkönyvtár előtti területen (6723 Szeged, Gáspár 

Zoltán utca 6.) Árendás Gabriella, Kiss Kata, Szabó Nelli 

vezetésével. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 

telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen.A rendezvény az időjárás és a 

járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
10-12 óra - Mesedélelőtt a fák alatt – interaktív 

foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtár előtti területen 

(6726 Szeged, Székely sor 11.) Kiss Katalin, Kovácsné 
Tordai Anikó, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 

vezetésével. Érdeklődni lehet: a  950-055-ös 
telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen.A rendezvény az időjárás és a 

járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

Július 2. csütörtök 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Bakancsos kirándulás Gyomaendrődre 

Indulás: 8.00-kor, gyülekező 7.45-kor az Agóra 

aulájában. 
Várható visszaérkezés: 17.00 

Program: A Körös Látogatóközpontban a Játékbaba 

Múzeum, a Bárka Látogatóközpontban az élővilág és 

mailto:eszak@sk-szeged.hu
mailto:odessza@sk-szeged.hu
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halászati kiállítás megtekintése. Tésztasütés búbos 

kemencében a Szent Antal Sütőházban. 
Kérjük a jelentkezők egész napra elegendő elemózsiát 

hozzanak magukkal! 

Részvételi díj diákoknak/ nyugdíjasoknak: 4.900 Ft/fő 
Felnőtteknek: 5.300 Ft/fő. 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 26. 

A kirándulás megvalósulásához min. 25 fő jelentkezése 

szükséges! 

 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

13.00-18.00-ig Mesés kezek 

Alkotóműhely az elhangzó történetekhez. 

A nap témája: A leleményesek világa. 

 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Július 3. péntek 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.00-ig Láthatatlan kiállítás és érzékenyítő 

program aVakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei 
Egyesülete vezetésével. 

 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó (Szeged, 

Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

15.00-18.00-ig Meseóra 

Minden órában új mesefonalat göngyölítünk a 

kisgyermekeknek. 

Belépés díjtalan! 
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Július 4. szombat 

Foka Ökokikötő (Szeged, Felső Tisza-part u. a 

vízitelep melletti famólónál) 

8.30- 11.30-ig HAJÓSKAPITÁNYKÉNT A TISZÁN 

hajós túra 

Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát 

fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8 személyes 

kishajókkal, melyek vízi jártassági nélkül is vezethetők. A 
hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt 

biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek száma 

korlátozott, előzetes bejelentkezés és foglalás szükséges! 
Részvételi díj: 3500 Ft/fő, 4000 Ft/fő, 4900 Ft/fő hajótípus 

szerint 

Érdeklődni 30/6380-297, mail: abrahamk@knp.hu 

Július 6. hétfő 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.30-10.30 és 11.00-12.00-ig  Százszorszép Színház 

Többsincs királyfi 

Zenés mesejáték a Magyar Népmese Színház 

előadásában 

A csodatévő liliom gyermekkel ajándékozza meg 

Solomon király feleségét. Óvják még a fúvó széltől is, de 

mikor felcseperedik a királyfi útnak indul. Többsincs 
királyfi álmában megjelenik Gyöngyvirág 

királykisasszony. Rögtön beleszeret és elindul kedves 
szolgájával, hogy megkeresse. Számtalan kalandba 

keveredik, míg a sárkány legyőzése után végül elnyeri 

választottját. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Földszint Díszterem 

Belépődíj: 500 Ft/fő 

Jegyek előadás előtt a helyszínen  válthatók! 

Csoportok részvételi szándékát  kérjük előzetesen 

jelezni! 

( Tel : 62-563-480,70-336-7063) 
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Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 
„Pörgesd fel az észkereked!” 

Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Június 

29 – július 28-ig minden nap játékos feladványok várnak 
rád! A játék online formában is elérhető lesz 

könyvtárunk Facebook oldaláról. A játék során helyes 

válaszokat leadók között július 31-én ajándékokat 
sorsolunk ki az Agóra Gyermekkuckóban. 

Július 7. kedd 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.30-ig Kukkantó - SZKT - Szegedi Közlekedési 

Társaság 

A Társaság több, mint 130 éves múltra tekint vissza. 
Jelenleg Szegeden az elektromos üzemű kötöttpályás 

közlekedés üzemeltetése a fő tevékenységi köre. Feladatai 

közé tartozik ezen felül a közterületi fizető parkolási 
rendszer, a gépjárműmentés és – elszállítás, valamint a 

parkolóház üzemeltetése. 

Indulás: 8.30-kor  az Agóra Jósika utcai bejáratától   
Gyülekező: az aulában 

Érkezés: kb.12.00-re az Agórába 

Utazás: külön autóbusszal 
6-7-8. osztályosok és középiskolások jelentkezését 

várjuk! 

Előzetes regisztráció július 17-ig: 
kapcsolat@agoraszeged.hu. 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 
13.00-18.00-ig Játéközön 

Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 

játékhoz online formában is hozzá lehet férni a pontos 

információ könyvtárunk Facebook oldalán olvasható. 

Belépés díjtalan! 
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10-11:30 óra - Meseolvasással egybekötött QR-kódos 

könyvkeresés kisiskolásoknak a Szőregi 
fiókkönyvtárban (6771 Szeged, Magyar utca 14.) Ördög 

Anna könyvtáros vezetésével. Érdeklődni lehet: a 

62/648-889-es telefonszámon, e-mail címen:szoreg@sk-
szeged.hu vagy személyesen a helyszínen. 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Július 8. szerda 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Batikolás ( egyedi batikolt póló készítése) 

Fehér pamut pólót hozz magaddal! 
 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban (6720 Szeged, 

Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 

szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 

 
10-12 óra - Mesedélelőtt a fák alatt – interaktív 

foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtár előtti területen 

(6726 Szeged, Székely sor 11.) Kiss Katalin, Kovácsné 
Tordai Anikó, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 

vezetésével. Érdeklődni lehet: a  950-055-ös 

telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-mail címen 
vagy a helyszínen. A rendezvény az időjárás és a 

mailto:szoreg@sk-szeged.hu
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járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

10-12 óra – Könyvtári meseliget – Játékos interaktív 

mesefoglalkozás családok számára az Északvárosi 

fiókkönyvtár előtti területen (6723 Szeged, Gáspár 
Zoltán utca 6.) Árendás Gabriella, Kiss Kata, Szabó Nelli 

vezetésével. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 

telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu e-mail címen 
vagy a helyszínen. 

A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 

függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 

műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

Július 9. csütörtök 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Bakancsos kirándulás Mórahalomra 

Indulás 8.00-kor 
Gyülekező : 7.45 -től az Agóra aulájában 

Visszaérkezés : kb.16.00-ra 

Utazás : külön autóbusszal 
Program: Mórahalmon ellátogatunk az Ezer Év Parkba, 

ahol megismerhetjük a történelmi Magyarország 

építészeti szimbólumait az 1:25-ös méretarányú makettek 

formájában. A Kocsimúzeumban a homokháti emberek 

lovaskocsi gyűjteményét láthatjuk. 

A Rétesházban pedig megkóstoljuk a híres mórahalmi 
rétest ahol a kapros-túróstól a 

csokis – meggyesig  lehet választani. 

Részvételi díj diákoknak: 2.500 Ft/fő 
Felnőtteknek: 3.500 Ft/fő , amely az útiköltséget , a 

belépődíjakat és 1 db rétes fogyasztását tartalmazza. 

Kérjük a jelentkezőket, hogy egész napra élelmet 
hozzanak magukkal. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 2. 

A kirándulás megvalósulásához min. 25 fő jelentkezése 
szükséges. 

 

mailto:eszak@sk-szeged.hu
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Móra Ferenc Múzeum 

10.00-12.00-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Folyónk s földje" című új természettudományi 

kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Wilhelm Adél 
 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 
13.00-18.00-ig Mesés kezek 

Alkotóműhely az elhangzó történetekhez. 

A nap témája: Bűvös mesterségek világa. 
 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 
(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Július 10. péntek 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.00-ig Alkotások gyógyítják a testet és a lelket 

Empátia terápia 

Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei 

Egyesülete szervezésében 
 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

 (Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 
15.00-18.00-ig Meseóra 

Minden órában új mesefonalat göngyölítünk a 

kisgyermekeknek. 
Belépés díjtalan! 
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Július 13. hétfő 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.30-10.30-ig  és 11.00-12.00-ig  Százszorszép Színház 

Tündér a padláson 

Zenés családi vígjáték a Hókirálynő Meseszínpad 

előadásában 

Az előadás egyszerre szól, a felnőttek és gyerekek, a fiúk 
és lányok örök konfliktusairól, a nyitottságra nevelésről, 

az egymás feltételek nélküli elfogadásáról, és a családról, 

ahol a szeretet a legnagyobb összetartó erő. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Földszint 

Díszterem 

Belépődíj: 500 Ft/fő 

Jegyek előadás előtt a helyszínen  válthatók! 

Csoportok részvételi szándékát  kérjük előzetesen 

jelezni! (Tel:62-563-480,70-336-7063) 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

„Pörgesd fel az észkereked!” 

Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Június 29 

– július 28-ig minden nap játékos feladványok várnak rád! 

A játék online formában is elérhető lesz könyvtárunk 

Facebook oldaláról. A játék során helyes válaszokat 

leadók között július 31-én ajándékokat sorsolunk ki az 

Agóra Gyermekkuckóban. 
 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 
NAGY KÖNYVHAJSZA 

Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és 

vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a vadászat 
szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz július 13. 

és augusztus 27. között, az időddel te gazdálkodsz!
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Július 14. kedd 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.30-ig Kukkantó – MÁV 
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. több mint 150 éves múlttal 

rendelkező, a magyar állam tulajdonában lévő vasúttársaság. 

A MÁV-csoporthoz tartozó mintegy 30 vállalat széles körű 

tevékenységet folytat, amelyek közül kiemelkedik  a 
pályaműködtetés és személyszállítás. Mindemellett a 

vállalatcsoport különféle szolgáltatásokat nyújt árufuvarozó 

vasúti társaságoknak, hazai, valamint külföldi 

vállalkozásoknak, vasúti társaságoknak egyaránt. 

Indulás: 8.30-kor  az Agóra Jósika utcai bejáratától   

Gyülekező: az aulában 

Érkezés: kb.12.00-re az Agórába 

Utazás: külön autóbusszal 
6-7-8. osztályosok és középiskolások jelentkezését 

várjuk ! 

Előzetes regisztráció július 10-
ig:kapcsolat@agoraszeged.hu . 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

13.00-18.00-ig Játéközön 

Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 
játékhoz online formában is hozzá lehet férni a pontos 

információ könyvtárunk Facebook oldalán olvasható. 

Belépés díjtalan! 
 

10-11 óra - Agyagfigurák készítése a Rókusi 
fiókkönyvtár (6724 Szeged, Vértói út 5.) előtti területen 
Mihalecz Györgyi és Palástiné Annabring Szilvia 
könyvtárosok vezetésével. 

A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 

hozzájárulást kérünk. A részvétel előzetes jelentkezéshez 

kötött, jelentkezni és érdeklődni lehet: a 635-398-as 

telefonszámon vagy a rokus@sk-szeged.hu e-mail 
címen. A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 

függvényében kerül megrendezésre. A változtatás jogát 

fenntartjuk, esőnap: július 28 (kedd) 

mailto:rokus@sk-szeged.hu
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10-11:30 óra - Meseolvasással egybekötött QR-kódos 

könyvkeresés kisiskolásoknak a Szőregi 
fiókkönyvtárban (6771 Szeged, Magyar utca 14.) Ördög 

Anna könyvtáros vezetésével. Érdeklődni lehet: a 

62/648-889-es telefonszámon, e-mail címen:szoreg@sk-
szeged.hu vagy személyesen a helyszínen.  

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Július 15. szerda 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Egyedi mobiltok, ceruzatartó, tűpárna 

készítése. 

(tűt, kisollót hozz magaddal) 

 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban  

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 

szerdánként 14.00 órától 
A mozijegy ára: 800,- Ft 

Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 
 

10-12 óra - Mesedélelőtt a fák alatt – interaktív 

foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtár előtti területen 
(6726 Szeged, Székely sor 11.) Kiss Katalin, Kovácsné 

Tordai Anikó, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 

vezetésével. Érdeklődni lehet: a  

mailto:szoreg@sk-szeged.hu
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950-055-ös telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-

mail címen vagy a helyszínen. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 

függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 

műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 

10-12 óra – Könyvtári meseliget – Játékos interaktív 

mesefoglalkozás családok számára az Északvárosi 
fiókkönyvtár előtti területen (6723 Szeged, Gáspár 

Zoltán utca 6.) Árendás Gabriella, Kiss Kata, Szabó Nelli 

vezetésével. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 
telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen. A rendezvény az időjárás és a 

járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.. 

Július 16. csütörtök 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Bakancsos kirándulás Szarvasra 

Indulás 8.00-kor 

Gyülekező : 7.45 -től az Agóra aulájában 
Visszaérkezés : kb.17.00-ra 

Utazás : külön autóbusszal 

Program: Sétálunk a Körösvölgyi Látogatóközpontban 

és  Állatparkban. Az Anna-ligeti Tanösvény mentén 

ragadozóház ,vizes élőhely, mókusház, kültéri teknős 

terrárium, 4 nagy kifutó , a látogatóközpont épületében 
pedig egy 7000 literes akváriumrendszer ad otthont a 

bemutatott állatoknak. 

Olyan rejtett életmódot élő állatokkal találkozhatunk, mint 
a nyuszt, a borz, vagy a nyestkutya, vagy az aranysakál. 

Az Anna-ligetben láthatunk gímszarvast, őzet, 

dámszarvast, vaddisznót, és rókát is . A park legnagyobb 
attrakcióját az európai bölények jelentik, melyek a Maros 

és a Sárrét közti terület régmúlt élővilágát idézik,  ma már 

a Dél-Alföldön sehol sem élnek vadon . 
Délután egy hajókiránduláson veszünk részt a Holt - 

Körösön. 

Részvételi díj diákoknak:   3.000  Ft/fő 

mailto:odessza@sk-szeged.hu
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Felnőtteknek:   3.800 Ft/fő , amely az útiköltséget és a 

belépődíjakat tartalmazza. 
Kérjük a jelentkezőket, hogy egész napra élelmet 

hozzanak magukkal. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 9. 

A kirándulás megvalósulásához min. 25 fő jelentkezése 

szükséges. 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

13.00-18.00-ig Mesés kezek 

Alkotóműhely az elhangzó történetekhez. 

A nap témája: Varázslatos színek világa. 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Július 17. péntek 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.00-ig Láthatatlan kiállítás és érzékenyítő 

program aVakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei 
Egyesülete vezetésével. 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

15.00-18.00-ig Meseóra 

Minden órában új mesefonalat göngyölítünk a 
kisgyermekeknek. 

Belépés díjtalan! 

Július 18. szombat 

Foka Ökokikötő (Szeged, Felső Tisza-part u. a 

vízitelep melletti famólónál) 
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8.30- 11.30-ig HAJÓSKAPITÁNYKÉNT A TISZÁN 

hajós túra 

Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát 

fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8 személyes 

kishajókkal, melyek vízi jártassági nélkül is vezethetők. A 
hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt 

biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek száma 

korlátozott, előzetes bejelentkezés és foglalás szükséges! 
Részvételi díj: 3500 Ft/fő, 4000 Ft/fő, 4900 Ft/fő hajótípus 

szerint Érdeklődni 30/6380-297, mail: abrahamk@knp.hu 

Július 20. hétfő 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.30-10.30  és 11.00-12.00-ig  Százszorszép Színház 

Kalandra fel… 

Zenés interaktív világ körüli utazás Komor Lászlóval és 

az óriás bábokkal. 
Az utazás során a nézők eljuthatnak a Világűrbe, az Északi 

sarkra, részesei lehetnek az Özönvíznek, majd a 

sivatagban megcsodálhatják a Kaktusz táncot, 
megismerkedhetnek a Mexikói divattal és egy fergeteges 

lovasbemutatóval zárul az utazás . 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Földszint Díszterem 

Belépődíj: 500 Ft/fő 

Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen 

jelezni! (Tel:62-563-480,70-336-7063) 

 

Móra Ferenc Múzeum 

10.00-12.00-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Folyónk s földje" című új természettudományi 

kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Wilhelm Adél 

mailto:abrahamk@knp.hu
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Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 
„Pörgesd fel az észkereked!” 

Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Június 29 

– július 28-ig minden nap játékos feladványok várnak rád! 
A játék online formában is elérhető lesz könyvtárunk 

Facebook oldaláról. A játék során helyes válaszokat 

leadók között július 31-én ajándékokat sorsolunk ki az 
Agóra Gyermekkuckóban. 

 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – 
Kavicsfestésre várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 

nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 

fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 

Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 

könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-
es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen. A kézműves anyagok költségéhez 

gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk 

Július 21. kedd 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.30-ig Kukkantó - – BP - British Petroleum 

Magyarországon 2009 óta működtetik a BP globális üzleti 

szolgáltató szervezetét. Az első irodát Budapesten 

nyitották meg, majd 2017-ben kezdték meg működésüket 
Szegeden. Azon dolgoznak, hogy kielégítsék a világ 

energiaszükségletét, miközben csökkentik a szén-dioxid-

kibocsátást. Budapesten és Szegeden lévő irodájukban az 
ügyfélszolgálat, a pénzügyek, a könyvelés, a beszerzés, a 

HR szolgáltatások területén dolgoznak. 

Indulás: 8.30-kor  az Agóra Jósika utcai bejáratától   
Gyülekező: az aulában 

Érkezés: kb.12.00-re az Agórába 

Utazás: külön autóbusszal. 6-7-8. osztályosok és 
középiskolások jelentkezését várjuk! 

Előzetes regisztráció július 3-ig: 

kapcsolat@agoraszeged.hu . 

mailto:csillag@sk-szeged.hu
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Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 

Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13.00-18.00 Játéközön 

Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 

játékhoz online formában is hozzá lehet férni a pontos 
információ könyvtárunk Facebook 

oldalán olvasható. 

Belépés díjtalan! 
10-11 óra - Kavicsfestés a Rókusi fiókkönyvtár (6724 

Szeged, Vértói út 5.) előtti területen Mihalecz Györgyi és 

Palástiné Annabring Szilvia könyvtárosok vezetésével.A 
kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 

hozzájárulást kérünk.A részvétel előzetes jelentkezéshez 

kötött, jelentkezni és érdeklődni lehet: a 635-398-as 

telefonszámon vagy a rokus@sk-szeged.hu e-mail címen. 

A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 

függvényében kerül megrendezésre. A változtatás jogát 
fenntartjuk, esőnap: július 28 (kedd) 

 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – 
Agyagozásra várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 

nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 
fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 

Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 
könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-

es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen.A kézműves anyagok költségéhez 
gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk. 

 

10-11:30 óra - Meseolvasással egybekötött QR-kódos 

könyvkeresés kisiskolásoknak a Szőregi 

fiókkönyvtárban (6771 Szeged, Magyar utca 14.) Ördög 

Anna könyvtáros vezetésével. Érdeklődni lehet: a 

62/648-889-es telefonszámon, e-mail címen: szoreg@sk-

szeged.hu vagy személyesen a helyszínen. 

mailto:rokus@sk-szeged.hu
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Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 
(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Július 22. szerda 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Nemezelés ( labda, virág, ékszer) 

 

 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban  

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 
szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft 

Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 

 

10-12 óra - Mesedélelőtt a fák alatt – interaktív 
foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtár előtti területen 

(6726 Szeged, Székely sor 11.) Kiss Katalin, Kovácsné 

Tordai Anikó, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 
vezetésével. Érdeklődni lehet: a  

950-055-ös telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-

mail címen vagy a helyszínen. A rendezvény az időjárás 

és a járványügyi helyzet függvényében kerül 

megrendezésre.  A szervezők a műsorváltoztatás jogát 

fenntartják. 

mailto:odessza@sk-szeged.hu


Szegedi Vakáció 2020 169 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – Dekorgumi 

figurák készítésére várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 
nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 

fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 
Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 

könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-

es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 
vagy a helyszínen. A kézműves anyagok költségéhez 

gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk. 

Július 23. csütörtök 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Bakancsos kirándulás Gödöllőre 

Indulás 7.00-kor, gyülekező az Agóra aulájában 6.45-kor. 

Visszaérkezés kb.18.00 

Program: A Gödöllői Királyi Kastély és a Horthy- bunker 
megtekintése. 

Látogatás a Veresegyházi Medveotthonban. 

Részvételi díj diákoknak: 8.800 Ft/fő 

Felnőtteknek: 10.100  Ft/fő 

Kérjük a jelentkezőket, hogy egész napra élelmet 

hozzanak magukkal. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 16. 

A kirándulás megvalósulásához min. 25 fő jelentkezése 

szükséges. 
 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 
13.00-18.00-ig Mesés kezek 

Alkotóműhely az elhangzó történetekhez. 

A nap témája: Szeretet a mesék világában 
 

13-15 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – Só-liszt 

gyurmázásra várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 
nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 

fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 
Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 

mailto:csillag@sk-szeged.hu
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könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-

es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 
vagy a helyszínen. A kézműves anyagok költségéhez 

gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk. 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Július 24. péntek 

Móra Ferenc Múzeum 

10.00-11.30-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Móra rengeteg" című új irodalmi kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Kovács-Krassói Anikó 

 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – 
Gyöngyfűzésre várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 

nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 

fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 

Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 

könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-
es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen. 

A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 

 

Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó  

(Szeged, Kálvária sgt. 23., Tel: 62/563-488) 

15.00-18.00 Meseóra 

Minden órában új mesefonalat göngyölítünk a 
kisgyermekeknek. 

Belépés díjtalan! 

 

mailto:csillag@sk-szeged.hu
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Táncos nap 

2020. július 24. péntek 10.00-11.00 
Megismerkedhetsz a hip-hop tánc alapjaival a Creative 

Dance School tanárai segítségével. 

Kényelmes ruhát, cipőt hozz magaddal. 
A belépés díjtalan. 

Július 27. hétfő 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.30-10.30-ig és 11.00-12.00-ig  Százszorszép Színház 

Kiflihajó koncert 

A családi koncertek valódi szakértője. Saját dalszövegek 
mellett Kiss-Péterffy Márta, Födő Tamás, és Zelk Zoltán 

verseinek megzenésítései az összetéveszthetetlen Kifli 

hangzással. Érett, minőségi muzsika, tapasztalt, 
folyamatosan megújuló zenészek előadásában, ez a Kifli 

frissességének titka. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  

Földszint Díszterem 

Belépődíj: 500 Ft/fő Jegyek előadás előtt a helyszínen  

válthatók! Csoportok részvételi szándékát  kérjük 

előzetesen jelezni! (Tel:62-563-480,70-336-7063) 

Móra Ferenc Múzeum 

10.00-11.30-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Móra rengeteg" című új irodalmi kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Kovács-Krassói Anikó 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások, 

játékok a Könyvkirály birodalmában július 27. és 
augusztus 27. között. 

 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára (Szeged, Dóm 

tér 1-4.) 

Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! 

Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! 
Mesék és játékok óvodásoknak július 27. és augusztus 27. 

között. 
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10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – 

Aszfaltrajzolásra várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 
nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 

fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 
Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 

könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-

es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 
vagy a helyszínen. 

A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 

hozzájárulást kérünk. 

Július 28. kedd 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

9.00-11.30-ig Kukkantó - MOLTECH - PAPRIKA 

Múzeum 

Mivel foglalkozik a Moltech ? 

Profiljuk a hevederes szállítópályákban, görgősorokban 

alkalmazott alkatrészek és kiegészítők (szállítószalag, 

futószalag, modul heveder, görgő, dobmotor, ékszíj stb.) 
gyártása és szervizelése. Komplett anyagmozgató 

berendezéseket és rendszereket – szállítószalagos, modul 

hevederes, görgős szállítópályákat – terveznek és 

gyártanak egyedi igényeknek megfelelően. 

Mit látunk a Paprika Múzeumban ? 

PAPRIKA MALOM és MÚZEUM 

Tudtad? 

• az indiánok könnygázként és fenyítésre is használták 

a csípős paprikát? 

• a paprika szó a szegedi térségben alakult ki és az 

egész világon ismerik? 

• mi a különbség a csemege és az édesnemes paprika 

között? 

• a paprikaágazat szabályozása ellen paprikalázadás 

robbant ki 100 éve? 

• ha megtanul pörköltet készíteni, akkor legalább tíz 

másik ételt is el tud készíteni? 

mailto:csillag@sk-szeged.hu
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A Múzeum különlegessége, hogy működő 

paprikafeldolgozó üzemben hozták létre. 
Indulás: 8.30-kor  az Agóra Jósika utcai bejáratától   

Gyülekező: az aulában 

Érkezés: kb.12.00-re az Agórába 
Utazás: külön autóbusszal 

6-7-8. osztályosok és középiskolások jelentkezését 

várjuk ! 
Előzetes regisztráció július 24-ig: 

kapcsolat@agoraszeged.hu . 

 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – Só-liszt 

gyurmázásra várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 

nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 

fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 

Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 
könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-

es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 

hozzájárulást kérünk. 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 
(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

 
 

Július 29. szerda 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Kézműves foglalkozás 

9.00-12.00-ig Egyedi naptár készítése 

(hozz magaddal családi fényképet, újságot, … ollót) 

mailto:kapcsolat@agoraszeged.hu
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Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban  

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 

szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 

 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! 

Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el. 

 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

NAGY KÖNYVHAJSZA 

Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és 
vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a vadászat 

szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz július 13. 

és augusztus 27. között, az időddel te gazdálkodsz! 
 

10-12 óra - Mesedélelőtt a fák alatt – interaktív 
foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtár előtti területen 

(6726 Szeged, Székely sor 11.) Kiss Katalin, Kovácsné 

Tordai Anikó, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 
vezetésével. Érdeklődni lehet: a  

950-055-ös telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-

mail címen vagy a helyszínen. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 

függvényében kerül megrendezésre.  A szervezők a 

műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – Decoupage 

készítésre várjuk a kicsiket 10 éves korig, a nagyobbakat 
pedig interaktív informatikai játékokra Wi-Fiatalok 

Webes Wiadala címmel a Csillag téri fiókkönyvtárban 

(6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) Muresán Orsolya, 

mailto:odessza@sk-szeged.hu
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Terhes Katalin, Sipka Árpád könyvtárosok vezetésével. 

Érdeklődni lehet: a 469-838-es telefonszámon, a 
csillag@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a helyszínen. 

A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 

hozzájárulást kérünk. 

Július 30. csütörtök 

13-15 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – 
Agyagozásra várjuk a kicsiket 10 éves korig, a 

nagyobbakat pedig interaktív informatikai játékokra Wi-

Fiatalok Webes Wiadala címmel a Csillag téri 
fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.) 

Muresán Orsolya, Terhes Katalin, Sipka Árpád 

könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 469-838-
es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-mail címen 

vagy a helyszínen. 

A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Július 31. péntek 

10-12 óra – Kreatív hetek a könyvtárban – Ne dobd 
ki, alkoss csodát: anyagok újra hasznosítására várjuk a 

kicsiket 10 éves korig, a nagyobbakat pedig interaktív 

informatikai játékokra Wi-Fiatalok Webes Wiadala 
címmel a Csillag téri fiókkönyvtárban (6723 Szeged, 

Kereszttöltés utca 29.) Muresán Orsolya, Terhes Katalin, 

Sipka Árpád könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: 
a 469-838-es telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu e-

mail címen vagy a helyszínen. A kézműves anyagok 
költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk. 

mailto:csillag@sk-szeged.hu
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Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 

Szeged, Kálvária sgt. 23. 
16.00 „Pörgesd fel az észkereked!” és a Játéközön játék 

nyerteseinek sorsolása 

 

Augusztus 3. hétfő 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások, 

játékok a Könyvkirály birodalmában július 27. és 
augusztus 27. között. 

 

 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb 
hőse! Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a 

Mesevárat! Mesék és játékok óvodásoknak július 27. és 

augusztus 27. között. 
 

Augusztus 4. kedd 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 
Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock 

Holmes! 

Részvétel családok, baráti társaságok számára augusztus 

4. és 19. között. 

Augusztus 5. szerda 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban ( 

6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 
szerdánként 14.00 órától 
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A mozijegy ára: 800,- Ft 

Részletes műsortervet június elejétől találtok a 
www.belvarosimozi.hu oldalon. 

 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! 

Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el. 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

NAGY KÖNYVHAJSZA 

Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és 

vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a vadászat 

szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz július 13. 
és augusztus 27. között, az időddel te gazdálkodsz! 

Augusztus 6. csütörtök 

10-12 óra és 14-16 óra: Hangszerkóstoló - A TRIOLA 

Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai 

hangszerbemutatókat tartanak. Gitár, hegedű, zongora, 

furulya, fuvola, fagott, trombita hangszerekkel 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A bátrak ki is 

próbálhatják a hangszereket a művésztanárok 

irányításával. 

Helyszín: Heller Ödön Művelődési Ház Szeged, Budai 

Nagy Antal u.20-22. 

Augusztus 7. péntek 

10-12 óra és 14-16 óra: Hangszerkóstoló - A TRIOLA 

Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai 

hangszerbemutatókat tartanak. Gitár, hegedű, zongora, 

furulya, fuvola, fagott, trombita hangszerekkel 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A bátrak ki is 

próbálhatják a hangszereket a művésztanárok 

irányításával. 

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged, Kálvária 

sgt.23. 
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Augusztus 8. péntek 

YOKO Kick-box Team és Szabadidő Sportegyesület 

10.00-12.00 és 14.00-16.00 Nyílt nap 

Önvédelmi oktatás és mozgásfejlesztés. A programon 

résztvevő gyerekek belekóstolhatnak a küzdősport 
világába, megtanulhatnak pár alaptechnikát játékos 

kereteken belül, valamint fejlesztjük  

mozgáskoordinációjukat. A foglalkozás helyszíne: 
Stamina Fitness Szeged, József A. sgt. 136. 

A foglalkozást tartja: Almási Bence kick-box edző, 

testnevelő. Jelentkezés és további információ: 
+36304592086 vagy stamina.fitness-szeged@gmail.com. 

Augusztus 10. hétfő 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások a 

Könyvkirály birodalmában július 27. és augusztus 27. 

között. 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! 

Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! 

Mesék és játékok óvodásoknak július 27. és augusztus 27. 

között. 

Vadász és Természetvédő  bentlakásos Tábor-

Szatymaz 

9.00-12.00-ig Nyílt nap 

Az ide ellátogató gyerekek megnézhetik a szatymazi 
bentlakásos táborunkat, ahol vadászkutya bemutatót 

tartunk, a bemutató után tudnak focizni, tollasozni, 

fogócskázni stb… 
 

mailto:stamina.fitness-szeged@gmail.com
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Korcsolyázó Diáksport Egyesület 

9.00-11.00-ig Nyílt nap. A gyerekek kipróbálhatják a 
görkorcsolyázást játékos formában. A programhoz előre 

bejelentkezés szükséges: +36705214107 

Görkorcsolyát és védőfelszerelést biztosítunk! 

Augusztus 11. kedd 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock 

Holmes! 

Részvétel családok, baráti társaságok számára augusztus 

4. és 19. között. 

Augusztus 12. szerda 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban  

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 
szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft 

Részletes műsortervet június elejétől találtok a 
www.belvarosimozi.hu oldalon. 

 

Legyen Zöld! 
9.00-12.00-ig CSEMETE Interaktív előadás és 

foglalkozás. 
Ismerkedés a növényekkel. Zöldfelületek az 

otthonunkban. 

Ajánlott életkor: 8-14 év 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Jelentkezni lehet: 

e-mail: csemete@csemete.com 
tel.: 62/424-392 
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Móra Ferenc Múzeum 

10.00-12.00-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Folyónk s földje" című új természettudományi 

kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Wilhelm Adél 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! 
Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el. 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

 (Szeged, Dóm tér 1-4.) 
NAGY KÖNYVHAJSZA 

Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és 

vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a vadászat 
szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz július 13. 

és augusztus 27. között, az időddel te gazdálkodsz! 

Augusztus 13. csütörtök 
Beporzó rovarok védelme 

9.00-12.00-ig CSEMETE Interaktív előadás és 

foglalkozás. 

Ismerkedés a csodálatos rovarvilággal.  

Rovargarázs készítés. 

Ajánlott életkor: 8-14 év 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 

Jelentkezni lehet: e-mail: csemete@csemete.com 

tel.: 62/424-392 

Augusztus 14. péntek 
10-12 óra és 14-16 óra: Hangszerkóstoló - A TRIOLA 

Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai 

hangszerbemutatókat tartanak. Gitár, hegedű, zongora, 

furulya, fuvola, fagott, trombita hangszerekkel 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A bátrak ki is 

próbálhatják a hangszereket a művésztanárok 

irányításával. 

Helyszín: Heller Ödön Művelődési Ház Szeged, Budai 

Nagy Antal u.20-22. 
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Augusztus 17. hétfő 

Petőfi-telepi Művelődési Ház ( 

6727 Szeged Szántó K. J. u. 28.) 

9-12 óráig JÁTÉKOK ÚJRAGONDOLVA 

A program során újra hasznosítható anyagokból készítünk 
játékokat! 

Előzetes jelentkezés szükséges 2020. augusztus 13-ig 

személyesen vagy a 
496-327-es illetve a 20/952-865-os telefonszámon! 

A foglalkozás költsége: 500,- Ft/fő 

 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Birodalomhódító könyvtár-tér-játék. Kalandozások, 
játékok a Könyvkirály birodalmában július 27. és 

augusztus 27. között. 

 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesevár. Legyél te a Könyves Birodalom legkisebb hőse! 
Álld ki a mesebeli próbákat és foglald el a Mesevárat! 

Mesék és játékok óvodásoknak július 27. és augusztus 27. 

között. 
 

Szegedi Élménytanoda (6753 Szeged, Zágráb u. 87.) 

8.00-15.30-ig Kis kertészek nagy napja 

Gyerekbarát, madárcsicsergős természetközeli 

környezetben kerti mókák várnak ránk: kincseket 
gyártunk a foglalkozáson. 

Hazavihető pozsgásokat ültetünk, sokat beszélgetünk 

komposztálásról, újrahasznosításról, bejárjuk a 
Gyógynövény tanösvényt, megismerjük a 

gyógynövényeket, gyógynövényes illatpárnákat 

készítünk, alkotunk a természet kincseiből, mini 

rovarhotelekkel kedveskedünk soklábú barátainknak.
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Augusztus 18. kedd 

Petőfi-telepi Művelődési Ház (6727 Szeged Szántó K. 

J. u. 28.) 

9-12 óráig ÉDES-NAP… 

A program során birtokba vesszük a konyhát, és olyan 

finomságokat készítünk, amit sütés nélkül akár a gyermek 

is elkészíthet otthon… 
Előzetes jelentkezés szükséges 2020. augusztus 13-ig 

személyesen vagy a 

496-327-es illetve a 20/952-865-os telefonszámon! 
A foglalkozás költsége: 500,- Ft/fő 

 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock 

Holmes! 

Részvétel családok, baráti társaságok számára augusztus 

4. és 19. között. 

 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Augusztus 19. szerda 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban  

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 

Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 
szerdánként 14.00 órától A mozijegy ára: 800,- Ft 

Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 
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Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 
Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! 

Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el. 

 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

NAGY KÖNYVHAJSZA 

Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és 

vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a vadászat 

szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz július 13. 
és augusztus 27. között, az időddel te gazdálkodsz! 

 

DMGYIA-Eko-Park 

Nyílt nap 

Helyszín: Eko-Park Újszeged, Fürj u. 92/b 

Program: 
9.00-13.00 Diákok fogadása, regisztráció 

10.00-13.00 Az Eko-Park bemutatása, 

                    A foglalkoztatóban kézműves foglalkozás 
                    A Kalandpark és Játszóház kipróbálása 

Nyílt napunkra 40 fő általános iskolás gyermeket várunk, 

egyéni, előzetes jelentkezés szerint. A részvétel díjtalan. 
Az egyes helyszíneken eltöltött játékidő kb. 45 perc a 

torlódás elkerülése érdekében. 
Bejelentkezni, az ekopark.szeged@gmail.com e-mail  

címen lehet augusztus 9-ig. 

Augusztus 24. hétfő 

Móra Ferenc Múzeum 

10.00-11.30-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Móra rengeteg" című új irodalmi kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Kovács-Krassói Anikó

mailto:ekopark.szeged@gmail.com
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Augusztus 25. kedd 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 

Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Augusztus 26. szerda 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban ( 

6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 

nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 

vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
Szünidei Matiné:  2020. június 17-től augusztus 26-ig 

szerdánként 14.00 órától 

A mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsortervet június elejétől találtok a 

www.belvarosimozi.hu oldalon. 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

Mesegömbölyítő. Gyere, gömbölyítsük együtt a mesét! 

Választásod szerint, minden órában más mese hangzik el. 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 
NAGY KÖNYVHAJSZA 

Hajts fel minél több könyvet! Fedezd fel búvóhelyüket és 

vadászd le őket! Gyűjtsd a trófeákat, járd végig a 
vadászat szintjeit! A hajszához bármikor csatlakozhatsz 

július 13. és augusztus 27. között, az időddel te 

gazdálkodsz! 

Móra Ferenc Múzeum 

10.00-12.00-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Folyónk s földje" című új természettudományi 

kiállításában. Foglalkozásvezető: Wilhelm Adél 
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Augusztus 27. csütörtök 

Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 

10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 

A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 

Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni a 20/457-5791 telefonszámon lehet 

(Eperjesi Józsefné Teca) Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Augusztus 28. péntek 

Móra Ferenc Múzeum 

10.00-11.30-ig Barangolás a Móra Ferenc Múzeum 

"Móra rengeteg" című új irodalmi kiállításában. 

Foglalkozásvezető: Kovács-Krassói Anikó 

 

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára  

(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

16.30 Eredményhirdetés a Mesevár és a 

Birodalomhódító könyvtár-tér-játék résztvevői számára. 

 

Kingafitdance Táncstúdió  

(Szeged, Kálvária sgt. 9-11.) 

16.30-18.00-ig Nyílt óra 

Ha kedvet érzel különböző moderntánc stílusok 
kipróbálásához itt a helyed. 

Kényelmes ruhát, váltócipőt hozz magaddal. 

Augusztus 31. vasárnap 

17.00-től Kis Zseni - Nyílt nap 

Ismerkedj meg a Kis Zsenivel és a mentális aritmetikával. 
Szülőknek részletes tájékoztatóval, a gyermekeknek pedig 

játékos-stratégiai, saját korosztályuknak megfelelő 

foglalkozással készülünk. Minden ott beiratkozó személy 
10% tandíjkedvezményben részesül. 

A rendezvény ingyenes, de jelentkezéshez kötött: 

kiszseniszeged@gmail.com jelentkezési határidő 
augusztus 15. 

mailto:kiszseniszeged@gmail.com


186 Szegedi Vakáció 2020 

TOVÁBBI PROGRAMOK 
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SZEGEDI VIZISZÍNHÁZ 

XVIII. Szegedi Várjátékok- Ifjúsági programsorozat 

Június 18-július 05 
Június 18. Csütörtök 

10h.  Janikovszky Éva: Hányszor mondjam még?!-Görbe tükör társulat 

18h: Maugli a dzsungel fia-Görbe tükör társulat 

Június 19. Péntek 

10h. Kiskakas gyémánt félkrajcárja/zenés mesejáték-Görbe tükör társulat 

18h Varázslóiskola-Görbe tükör társulat 

Június 20. Szombat 

10h. Pom-pom meséi -Westend színház 

18h. Az igazságos Mátyás király-Westend színház 

Június 21. Vasárnap 

10h    Óz a csodák csodája-Szegedi Pinceszínház előadása 

18h   Óz a csodák csodája-Szegedi Pinceszínház előadása-  

Június 26. Szabó Magda: Abigél/ ifjúsági előadás-Szegedi Pinceszínház 

előadása - Bemutató előadás 

Július 27. Szabó Magda: Abigél/ ifjúsági előadás-Szegedi Pinceszínház 
előadása 

Június 28.  Szabó Magda: Abigél/ ifjúsági előadás-Szegedi Pinceszínház 

előadása 

Július 03. Szabó Magda: Abigél/ ifjúsági előadás-Szegedi Pinceszínház 

előadása 

Július 04. Szabó Magda: Abigél/ ifjúsági előadás-Szegedi Pinceszínház 
előadása 

 

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK 

június 18-június 21 

Sátorbábszínház Fabula bábszínház előadása-16h-kor/ingyenes 
A Rendőrség bűnmegelőzéses programok a víziközlekedésről 

szörf és vitorlás bemutatók 

 

’A színház a műsorváltozás jogát fenntartja’
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Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor 

2020 
 

Turnus 

száma 
Turnus kezdete Turnus vége 

I. július 3. július 12. 

II. július 12. július 21. 

III. július 21. július 30. 

IV. július 30. augusztus 8. 

V. augusztus 8. augusztus 17. 

  

Programok: 

• strandolás, túrázás, kirándulás 

• strandröplabda, pingpong, csocsó, foci 
• tábortűz, szalonnasütés 

• filmnézés, társasjáték 

 

Étkezés naponta 5x 

Részvételi díj: 23.000 Ft 

A jelentkezési lap, a házirend és egyéb információk elérhetőek a 

www.ngsz.hu honlapon. 
 

Legyél te is a nyári szünetben  

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vendége! 
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ÚJRAGONDOLT SZEGEDI PAPUCS 

KIÁLLÍTÁS 
 

 

 

Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra 
(6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.) 

 

A kiállítás megtekinthető 2020. február 8-tól 

a Szent- Györgyi Albert Agóra nyitvatartási rendjében. 

 

Együttműködő partnerek: 
 

Hagyományok Háza, Budapest 

Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
Szegedi Papucsért Alapítvány 

Szeged Táncegyüttes 

Szent- Györgyi Albert Agóra 
 

 

Szent- Györgyi Albert Agóra 

Szeged, Kálvária sgt. 23. 

www.agoraszeged.hu 

kapcsolat@agoraszeged.hu 

www.facebook.com/agoraszeged 

Tel.: +36(62)563-480 

http://www.agoraszeged.hu/
mailto:kapcsolat@agoraszeged.hu
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Nyári Színházi Esték a Városháza udvarán 

 

Móricz Zsigmond: Jelenetek két házasságból 
A Körúti Színház előadása 

Időpontja: 2020. június 29. 20.30 

Helyszíne: Városháza udvara –Szeged, Széchenyi tér 10. 
Az első felvonásban: 

Imre, a bűnügyi újságíró és felesége Ilonka nehéz korban kötik össze életüket. Az 1930-

as évek derekán járunk, a gazdasági világválság legnehezebb éveiben, mikor 

mindennapos az éhezés, nagy a munkanélküliség. Az ifjú házasok ilyen körülmények 

között élnek és küzdenek álmaikért. 

A második felvonásban: 

Vágrándy Aladár tanácsos és neje keserédes története Móricz Zsigmond talán egyik 

legérzékenyebb problémafelvetése. Több mint húszévnyi szerelem és egymásra épített 

élet után Aladár egy nap különös hangulatban érkezik haza hivatalából szokásos 

ebédjére, nem is sejtve, hogy zavartságának okát felesége, Juluka már minden 

porcikájában érzi. A mindennaposnak induló ebéd hamarosan közös életük 

fordulópontja lesz. 

Szereposztás: Vágrándy Aladár - Koltai Róbert, Juluka - Gyebnár Csekka, Ilonka 

- Lehel Katalin / Placskó Emese, Imre - Oroszi Tamás / Pecsenyiczki Balázs 

Jegyár: elővételben 3900 Ft, az előadás napján 4500 Ft. 

Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online. 

 

Bolba-Szente-Galambos: Meseautó(musicalcomedy) 
A Magyarock Dalszínház előadása 

Időpontja: 2020. július 2. 20.30 

Helyszíne: Városháza udvara –Szeged, Széchenyi tér 10. 
Szűcs János bank-vezérigazgató kiábrándult könnyelmű aranyifjú életéből, és frissen 

vásárolt sportautójával szabadságra indul. Indulna. Ha nem találkozna Kovács Verával, 

a bank aznap felvett alkalmazottjával. Szűcs szemet vet a lányra, ezért az autót, mint 

nyereményt szállíttatja a lány lakására, maga pedig sofőrnek ajánlkozik. A Meseautó 

című legendás film alapján készült musical comedy-ben helyet kaptak a mára mítosszá 

vált karakterek éppúgy, mint a jól ismert, szállóigévé vált szófordulatok: „egy a párna, 

egy a részvény”, „A mint Aladár, l, mint Ladár”, vagy a „Mit sütsz, kis Szűcs?”, és 

mindezt sodró ritmusú dalok kísérik, miközben fenn az égben az angyalok is vigyáznak 

ránk! A Meseautó, ahogy szeretjük, amilyennek ismerjük – 2020-ra hangolva. 

Szereposztás: Tihanyi Dániel/Geri Tamás, Kuczmann Ágnes, Háda János/Gieler 

Csaba, Zakariás Éva, Ondrik János/Gombás Ádám, Schupp Gabriella, Mészáros 

Tamás, Krncan Milán 

Jegyár: elővételben 3000 Ft, az előadás napján 3500 Ft. 

Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online. 
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Varsányi Anna: New York csalogánya 
Időpontja: 2020. július 13-14-15. 20.30 

Helyszíne: Városháza udvara –Szeged, Széchenyi tér 10. 
Florence Foster Jenkins különleges jelenség volt New York zenei életében, ugyanis 

annak ellenére, hogy rendszeresen adott ária esteket, elviselhetetlen hangja volt. Egy 

korabeli vicc a következő kérdést teszi föl a művésznőről: „Mi az alapvető különbség 

Madame Jenkins és a többi énekes között? Egy énekesnél előfordul, hogy nagy ritkán 

becsúszik egy hamis hang, Madame Jenkinsnél viszont az fordul elő, hogy nagy ritkán 

becsúszik egy tiszta.”Hihetetlen összpontosítást igényelt a művésznő élettársától és 

menedzserétől, St.Clair Bayfield-től, hogy soha ne látogassák olyanok a koncerteket, 

akik nem elvakult hívei a dívának, a sajtó képviselőiről nem is beszélve. A darabban 

St.Claire egy zöldfülű újságírót kér fel, hogy készítsen az énekesnőről egy részrehajló 

interjúsorozatot. Az eredményt nem bízza a véletlenre, ő maga állítja össze a 

kérdéseket a fiatalembernek, aki ezidáig kizárólag a zoológiai rovatban publikált. 

Szereposztás: Florence Foster Jenkins – Szilágyi Annamária, St. Claire Bayfield – 

Borovics Tamás Robert Vanderbilt – Rédei Roland, Andrew – Rákai 

András, Petronella Pinacolada – Vajda Júlia, Mary Smith – Dobrotka Szilvia, Francis 

Walton-Cox – Szélpál Szilveszter 

Jegyár: elővételben 3290 Ft, az előadás napján 3590 Ft. 

Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online. 

 

Görgey Gábor: Huzatos ház - bohózat, történelmi 

háttérrel, 2 részben 
Időpontja: 2020. július 16. 20.30 

Helyszíne: Városháza udvara –Szeged, Széchenyi tér 10. 
Régi rózsadombi villa, elegáns földszinti és emeleti lakással, és egy alagsorral. Ennek 

a villának a történetét mondom el, 1939-től 1990-ig. E félévszázad alatt elég viharos 

idők jártak nálunk, nem csoda, ha ez a ház nagyon huzatos lett tőle. Ez a huzat 

állandóan sodorta a különböző szintek lakóit föl-le, attól függően, milyen évszámot 

írtunk, 1939-et, 1945-öt, 1951-et, 1956-ot vagy 1990-et. Bohózati huzat ez, de a 

mulatságos bohózat mögött ott a történelem. Tragikumával és komikumával. Hiszen a 

kettő rendszerint együtt jár, csak ritkán szokták együtt ábrázolni. Pedig ez így van 

hétköznapi életünkben is. Mért ne volna így egy színdarabban? 

Szereposztás: Rábay Ödön - Várkonyi András, Rábayné - Rák Kati, Miki -Bodor Géza, 

Bellák István – Koncz Gábor, Bellákné – Iván Ildikó, Zsuzsa – Kondákor Zsófi, Goda 

János – Mesterházy Gyula, Mariska – Valler Gabriella, Lola –Nyertes Zsuzsa, 

Hauswurm Alajos – Kertész Péter, Rendező- Éless Béla, Dolores – Simonyi Réka, 
Péter – Penke Bence 

Jegyár: elővételben 3500 Ft, az előadás napján 3900 Ft. 

Jegyek kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online.  
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5 éves a MONTÁZS VIZUÁLIS MŰHELY 
A festő műterme 

Élménydús napok a képzőművészet világában 

Programterv, programvezető: Ale Ildikó festőművész, művészetpedagógus 

Szeretettel várom azokat a gyermekeket, fiatalokat, akiket mindig elvarázsoltak a 

képzőművészeti alkotások; akik most végre eljönnének egy igazi festőműterembe; akik 

szeretnének néhány nyári napot örömteli alkotással tölteni; akik érdeklődve figyelik és 

jól alkalmazzák tanáruk szakmai tanácsait; akik kíváncsiak egy művészeti alkotás 

létrehozásának folyamatára; akiknek mindene a rajzolás, festés; akikről jól tudják 

szüleik, nagyszüleik, hogy szükségük van a csendre, nyugalomra; akik hatékonyabban 

képesek alkotni egyedül vagy testvérük, barátjuk társaságában.  

A 3 napos projekt egyéni oktatás keretei között valósul meg. 

1 fő részére 22.500 Ft, 2 fő részvétele esetén jelentős kedvezmény: 18.000 Ft/fő  

Az első napon: ismerkedés a műteremmel, művekkel, anyagokkal, eszközökkel, 

tárolással 

VONALAK VONZÁSÁBAN! Tematika megadása után különböző grafikai 

technikákkal hozunk létre képeket. 

A második napon: SZÍNKAVALKÁD A PAPÍRON-téma a fejben! A vázlattól a 

festményig. 

A harmadik napon: MŰVEK A VÁSZNON - interaktív művészetpedagógiai projekt 

Választható foglalkozások: Képek mesékhez - Mesék képekhez, Mesélő gordonkák 

Kivételes alkalom, hogy programban szereplő képeimet most nem a vetítőfelületen, 

hanem eredetiben láthatják a gyerekek a műteremben!  

A MONTÁZS VIZULIS MŰHELY ajándéka: a résztvevők az egyik meseillusztráció 

fotóját vihetik magukkal emlékként. 

Időpont: 2020. június 13-30-ig folyamatosan, hétvégén is igényelhető, egyeztetés 

szerint 

Időtartam:  90 perc/nap, választható idősávokban már reggel 8.00 órától kérhető 

Helyszín:    Szeged belváros, pontos cím megadása a regisztrációt követően 

Ajánlott:     7 éves kor felett 

Létszám:    1-2 fő 

Részvételi díjról: A program csak 3 egymást követő napra kérhető és egy összegben, 

készpénzzel fizetendő az első nap kezdetén. 

Az ár teljes egészében tartalmazza az anyag és eszközhasználatot! 

A program kizárólag szakmai jellegű, étkezés nem biztosított.  

Érkezés: kezdés előtt 5 perccel 

Kedves Szülők, kérdéseik megválaszolására készséggel állok rendelkezésükre! 

Kapcsolatfelvétel, jelentkezés: montazsvizualismuhely@gmail.com 

 

Találkozzunk a művészeti élmény jegyében! 

Ale Ildikó 

festőművész ,vizuális és környezetkultúra tanár, független múzeumpedagógus 

a MONTÁZS VIZUÁLIS MŰHELY vezetője 

www.aleatelier.hu  

mailto:montazsvizualismuhely@gmail.com
http://www.aleatelier.hu/
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Tisza-völgyi Bemutatóház, Szatymaz 

 

A látogatóközpont állandó kiállítása az Alsó-Tisza-vidék védett 
természeti értékeit mutatja be. A közeli kilátóból, mely a Sirály tanösvény 

útvonalán található, a Fehér-tó madárvilága ismerhető meg.  

Kerékpáros túrák, gyalogos természetismereti túrák, terepi tanórák, 
múzeumi foglalkozások, tematikus, iskolai tananyaghoz illeszkedő 

programok kérhetők. A biciklitúrákhoz terepi kerékpárokat biztosítunk.  

Megközelítés: Szegedi Fehér-tó; E5-ös út, 158. km, szatymazi temető 
helyközi buszmegállótól 50 méterre Szeged felé. Főbejáratunk a főútról 

nyílik a főút menti pihenőparkolónál. 

GPS: 46°20’1,780”; 20°3’55,949” 

 

Előzetes bejelentkezéssel látogatható. 

Információ: Ábrahám Krisztián, +36 30/6380-297, Fax: +36 62/498-058, 
abrahamk@knp.hu 
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Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (6723 

Szeged, Építő u. 9/a) Tarján városrész központjában létesült 1977-ben. Az iskola 

épülete UNIVÁZ szerkezetű panel épület, „15 tantermes” iskolaként épült jól 
felszerelt természettudományi előadóval, két nagyméretű teremmel és két 

csoportszobával, 280 m2-es tornateremmel, könyvtárral, orvosi szobával. 

 A nevelőtestület pedagógiai munkájának legfőbb meghatározója az iskolai 

szakmai önállósága, a helyi tehetséggondozó nevelési rendszer megalapozása. 

Tanulóink többsége stabil alapkészségek és képességek birtokában, jól 

értékelhető anyanyelvi kultúrával lép ki iskolánkból. A képzésben mindenki 

számára biztosítjuk az azonos lehetőségeket, munkánk teljes egészét a 

gyermekközpontúság, a gyermekszeretet hatja át. Általános iskolánk 
munkájának legfőbb jellemzői és irányai a következők: 

Tantervünk a NAT követelményeire épül, és azt teljesíti, pedagógiai programunk 

– a feltételek meglétének a függvényében – a tanulók (szülők) igényeinek minél 

teljesebb kielégítésére törekszik, miközben variánsok felmutatásával azok 

esetleges átalakítására és új igények támasztására is ösztönözni kíván. 

 Munkánk fontos alapelve az egyéni bánásmódból következően a 

tehetségígéretű és tehetséges tanulók optimális fejlesztése, valamint a szükség 
szerinti felzárkóztatás. 

Előnyben részesítjük a pozitív motivációt és a nevelő jellegű, meggyőződésen 

alapuló ráhatások módszereit. Valljuk, hogy a nevelés folyamatának a teljes 

személyiség megalapozását kell szolgálnia, amelyben a tanuló teljes jogú 

résztvevője az adott pedagógiai folyamatnak, az önnevelésének. 

 Az idegen nyelvek tanítására iskolánk kezdettől kiemelt figyelmet fordított (a 

szakosított tantervű német nyelvoktatás 1979-től indult), – ma már ez adja 

munkánk egyik fő jellegzetességét. Korábbi „újítások”, egyedi megoldások után 
(idegen nyelvek tanítása tömbösített órákban, valamint intenzív formában) az 

1992-93-as tanévtől magyar-német két tanítási nyelvű oktatás került bevezetésre. 

Az idegen nyelvek tanításával kapcsolatos szülői igények alapján, valamint az 

angol idegen nyelv tanításának és a magyar-német két tanítási nyelvű oktatás 

kedvező tapasztalataira építve a 2008/2009. tanévtől kezdődően magyar-angol 

két tanítási nyelvű nyelvi csoportokat is szerveztünk. 

A mai oktatáspolitikai elvárásoknak az intézmény már 1984-ben megfelelt, 

amikor másik két Csongrád megyei iskolával közösen, az országban elsőként az 
iskolai testnevelésben egy új irányt, új stílusú foglalkozást indított, ahol a minden 

tanuló számára elérhető mindennapi testmozgást helyezte előtérbe. A 

nevelőtestület méltán büszke arra, hogy az iskola elindítója volt egy olyan 

testnevelési programnak, amely ma már országosan elterjedt, minden iskolában 
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alkalmazott, s a köznyelv csak egyszerűen „mindennapos testnevelésnek” nevezi. 

Célja a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló 

egészségfejlesztés és tehetséggondozás, a rendszeres fizikai aktivitás. Erre 

támaszkodva 1990-től az egészséges életmódra nevelés program keretében helyi 

tanterv alapján történik a testnevelés tanítása. Lényege, hogy egészséges 

életmódra ösztönözzön. Az egészségkultúrára való nevelés úgy lett kialakítva, 
hogy beépülhessen a nevelési folyamat egészébe, – kiemelt szerepet kapott az 

osztályfőnöki nevelőmunka, a testnevelési foglalkozások rendszere, valamint a 

gyermekvédelmi tevékenység. 

 2002-től az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatként alapfokú 

művészetoktatást is végez a táncművészeti ág balett tanszakán. A táncművészet-

oktatás a maga sajátos eszközeivel, a táncoktatással, érzelmi és esztétikai 

neveléssel hozzájárul a sokoldalú, a zene- és táncművészetben jártas, kreatív 
személyiség kialakításához. Iskolánk a pedagógiai program táncművészet-

oktatása céljaként az egyetemes művészeti kultúra, az európai műveltség, a népi 

hagyományok értékeinek megőrzését, az értékmegőrzés formáinak kialakítását 

határozta meg. 

 A tantárgyi felmérések tapasztalatai és pedagógiai programunk színesítéseként, 

valamint nevelőtestületünk javaslata alapján a 2014/2015. tanévben a pedagógiai 

programunk módosításával új képzést indítottunk a „Polgár Judit Sakk 

Alapítvány”által támogatott, egyedülálló, új módszertani program, amely eszköz 
az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, 

a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. Ettől a 

tanévtől kezdődően a képzés referenciaiskolája címet érdemeltük ki. 

 A 2015/2016. tanévtől intézményünk regisztrált „Tehetségpont” és az 

„Ökoiskola” cím birtokosa. 

A2019-ben „Energiahatékony Iskola” címet kaptunk. 

 A tanév munkaprogramjának elkészítésekor támaszkodunk az előző évek 

hagyományaira és értékeire. Az iskolai hagyományok keretében közösségi 
programokat szervezünk: vidám iskolakezdés, Művészeti hét, a karácsonyi, 

Kulturális bemutató, valamint a tanév végén megtartott Művészeti gála.  Az 

állami ünnepekhez kapcsolódó iskola rendezvények ebben a tanévben is kiemelt 

feladatunk. Pedagógusaink már szervezik az osztályok tanulmányi kirándulásait, 

a diákönkormányzat javaslata alapján a „vidám iskolazárást”.   
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A Somogyi-könyvtár önálló névhasználatra 

jogosult egységeinek neve, címe és nyitva 

tartása 
1. Csillag téri fiókkönyvtár 

6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29. 
Tel.: 469-838 

e-mail: csillag@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 
2. Dorozsmai fiókkönyvtár 

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12. 

Tel.: 463-807 
e-mail: dorozsma@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

  
3. Északvárosi fiókkönyvtár 

6723 Szeged, Gáspár Zoltán. u. 6. 

Tel.: 635-357 
e-mail: eszak@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 

 

mailto:csillag@sk-szeged.hu
mailto:dorozsma@sk-szeged.hu
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4. Francia utcai fiókkönyvtár 

6724 Szeged, Kossuth Lajos. sgt. 69-71. 
Tel.: 635-361 

e-mail: francia@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200  1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 
 

5. Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár 

6729 Szeged, Zentai u. 29. 
Tel.: 635-402 

e-mail: klebelsberg@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 

 

6. Móra utcai fiókkönyvtár 
6725 Szeged, Móra u. 21. 

Tel.: 635-396 

e-mail: mora@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

  

 

 
 

 

mailto:klebelsberg@sk-szeged.hu
mailto:mora@sk-szeged.hu
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7. Odesszai fiókkönyvtár 

6726 Szeged, Székely sor 11. 
Tel.: 950-055 

e-mail: odessza@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

  
 

8. Petőfi-telepi fiókkönyvtár 

6727 Szeged, Szántó Kovács János. u. 28. 
Tel.: 634-052 

e-mail: petofi@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200  1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 

 

9. Rókusi fiókkönyvtár 
6724 Szeged, Vértói út 5. 

Tel.: 635-398 

e-mail: rokus@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200  1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 

 

 
 

 

mailto:odessza@sk-szeged.hu
mailto:petofi@sk-szeged.hu
mailto:rokus@sk-szeged.hu
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10. Stefánia Fiókkönyvtár-klub 

6720 Szeged, Stefánia 2. 
Tel.: 635-394 

e-mail: stefania@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

  
 

11. Szőregi fiókkönyvtár 

6771 Szőreg, Magyar u. 14. 
Tel.: 648-889 

e-mail: szoreg@sk-szeged.hu 

 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 

 

 

12. Tápai fiókkönyvtár 
6753 Tápé, Budai Nagy Antal. u. 20-22. 

Tel.: 648-886 

e-mail: tape@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 

Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 

Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
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TOURINFORM SZEGED 
6720 SZEGED, Széchenyi tér 12. 
Tel 62/ 488 – 690, 62/ 488 – 699 

szeged@tourinform.hu 
www.szegedtourism.hu 

 
Szolgáltatásaink: 

turisztikai információszolgáltatás Szegedről és egész Magyarországról 
(programok, szálláshelyek, műemlékek, 

múzeumok, természeti értékek, stb.) 
 

- turisztikai kiadványok Magyarországról (magyar és idegen nyelven is ) 
Magyar Turizmus Kártya 

Képeslapok, térképek Szegedről 
Koncert- és színházjegyek értékesítése 

Kerékpárkölcsönzés 
1 napos szegedi programok szervezése 

idegenvezetés közvetítés 



202 Szegedi Vakáció 2020 



Szegedi Vakáció 2020 203 

 



204 Szegedi Vakáció 2020 

Screenwall panoráma vetítőrendszer 

Speciális audiovizuális szolgáltatásunk – jelen pillanatban, városi és 

országos szinten egyaránt – csak a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Informatóriumában érhető el. Az Informatórium 120 főt befogadó Nagy 

laborjában felszerelt vetítőrendszer, 3 projektorral képes egy 20x5 m 

felületű összefüggő kép kivetítésére. Lehetőség van saját, erre a rendszerre 
elkészített bemutatók levetítésére. 

 

Az Informatóriumba beépített screenwall 

rendszer mire használható? 

1. Vizuáltechnikai eszközként az Informatóriumba megrendezésre kerülő 
• tudományos előadásokhoz, 
• üzleti találkozókhoz, 
• termékbemutatókhoz, 
• képzőművészeti bemutatókhoz, 
• zenei, színházi produkciókhoz, performanszokhoz mint vetített 

háttér. 

2. Vizuáltechnikai eszköz az Informatóriumban működő 
• vizuális stúdiók részére, 
• külsős stúdiók részére (bérbeadással) 

3. Oktatástechnikai eszköz 
• SZTE oktatási, fejlesztési programokban, 
• Agórás klubok, vizuális stúdiók részére. 

Kérje részletes tájékoztatónkat, egyeztessen időpontot szolgáltatásunk 

bemutatásával kapcsolatban! 

 

A vetítőrendszer helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 

 Informatórium 

 

Információ: 

Sibalin Flórián 

+3670/616 40 11 
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Játéksziget nyári nyitva tartása 

2020. június 22-augusztus 14. 
 

A nyitvatartási időben szeretettel várjuk a gyerekeket (8 éves korig) 

kísérőikkel egy vidám, kötetlen játékra. 

 
Hétfő: 8.00-17.00-ig 

Kedd: 8.00-17.00-ig 

Szerda: 8.00-17.00-ig 
Csütörtök: 8.00-17.00-ig 

Péntek: 8.00-17.00-ig 

Szombati nyitva tartásról a www.agoraszeged.hu honlapon tájékozódhat. 

 

Belépődíj: 800 Ft/gyermek/óra 

10 alkalmas bérlet váltható.   
Ára: 6.000 Ft 

Csoportos belépő (10 fő felett): 

600 Ft/gyermek/óra 
 

A szeptemberi nyitva tartásról, valamint a zsúrokról kérjük, hogy a 

honlapról tájékozódjanak! 
 

 

 

http://www.agoraszeged.hu/
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Néhány ajánlat 

a Szent-Györgyi Albert Agóra óvodásoknak és 

általános iskolásoknak szóló Művészeti 

csoportjai közül 

Néptánc Szakkör-Tökmag csoport 
6-7. életévüket betöltött, már nem kezdő kisfiúk és kislányok jelentkezését 

várjuk. 
időpontja: kedd, csütörtök: 16.30-18.00-ig 

vezeti: Tamás Ildikó 

Moderntánc Szakkör 
Modern balett, klasszikus balett alapok, musicalek, színházi táncok. 

A tánccsoport munkájáról bővebb tájékoztatás, tel.: +36/70/257-7767 

web: www.akropolistancszinhaz.gportal.hu vezeti: Kerek Tímea 

Fitt-Feeling Fitness csoport 
Az aerobikhoz, akrobatikához, tánchoz, talajtornához kedvet érző 
gyerekek jelentkezését várjuk! A mozgás során fejlődik a gyermekek 

koordinációs és kondicionális képessége, nő az önbizalma és mindez úgy, 

hogy közben jól érzi magát. 

Időpontja: kedd, csütörtök 

információ és jelentkezés: +36/70/341-7765 

vezeti: Badar Kovács Krisztina aerobik és tornaedző 

Játsszunk tudományt ! szakkör  6-10 évesek számára 
A szakkör tagjai tematikusan válogatott kísérletek végzése közben 

élményként élik meg a természettudományt. A fizika törvényei alapján 

működő játékokat készítenek mindennapi anyagok felhasználásával. 
időpontja: szerda, 16.30-18.00-ig 

vezeti: Dr. Papp Katalin, Flack Fanni Paula 

Kötélugró szakkör - 6 éves kortól  fiúk és lányok részére 
A kötelekkel történő szórakoztató, változatos, mozgáskoordináció- és 
állóképesség fejlesztés kezdő és haladó szinteken történik. Fontos szerepet 

kapnak a nyújtó gyakorlatok és a kreativitás is. A zenés, látványos (cseppet 

sem könnyű) bemutató programok talajtorna és táncos elemeket is 
tartalmaznak. 

Időpontja: hétfő, szerda 

vezeti: Selmeczi Tímea 
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Grimaszk színjátszó szakkör 
Érdekel a színész mesterség, a rendezés vagy a dramaturg szakma? Ha 

dráma tagozatba jelentkeznél, akkor itt a helyed! Jó hangulatú társaság 

tagjaként tanulhatod meg a színjátszás alapjait, a darabválasztástól a 
bemutatóig. 

Időpontja: péntek, 16.00-18.00-ig 

vezeti: Horváth-Kulik Szilvia – drámapedagógus, gyermekszínjátszó 

rendező tel.: +36/20/501-2811 

Mókás Bocsok Bábcsoport 
Az egri Országos Gyermekbáb Fesztivál többszörös díjas bábcsoportja 6 

éves kortól várja a jelentkezőket. Megismerkedhetsz a különféle 
bábtechnikákkal és a bábkészítés rejtelmeivel. 

Időpontja: szombat 10.00-12.00 

Jelentkezni lehet: Huszárné Dégi Éva, művésztanártól. 

tel.: +36/20/524-8510 e-mail: huszde@citromail.hu 

web:www.mokasbocsok.hu 

Tűzzománc szakkör 
A szakkör során egyszerű tematikát követve, inspiráló témákkal 

kiegészítve lehetőség van festő-, huzal-, sodrony-, és rekeszzománc 

technikákkal, valamint ötvöstechnikákkal (fűrészelés,domborítás) 
ékszerek, ékszerkollekciók készítésére. Emellett egyszerűbb festőzománc 

tárgyak: kisebb-nagyobb kép, falióra, név- és házszámtábla is készíthető. 

max. létszám: 12 fő 

Időpontja: csütörtök, 17.00-20.00 

Vezeti: Csókási Katalin zománcműves 

Tel.: +36/20/346-1234 

Filmes szakkör 10-14 éveseknek ajánljuk 

Filmes szakkör indul mindazok számára, akik YouTube csatornán 

szeretnének közzé tenni videókat, vlogot indítanának, vagy bármilyen 
céllal szeretnének saját maguk videókat készíteni. Mindenkit várunk, akit 

a filmkészítés érdekel: a forgatókönyvtől a bemutatóig. Olyan gyakorlati 

tudásra tehetsz szert, amelynek segítségével igényes, élvezhető filmeket 
tudsz önállóan készíteni. 

A szakkör egyben a középiskolai médiatagozatokra való felvételi 

felkészítője is. 
Időpontja: szerda 17.00-18.30 

Szakkörvezető: Szilágyi Gábor 
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Témanapok az  

Informatikai Múzeumban 
2020. június 27-től- 2020. augusztus 8-ig 

Kedves Látogatóink! 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – Szent-Györgyi 

Albert Agorában működő informatikai múzeumában 2020 nyarán a 

következő témanapokra várja a látogatókat: 
 

2020. június 27. szombat 10.00-16.00-ig – Dr. Muszka Dániel 90 éves 

lenne június 30-án. 

Barátaival, munkatársaival emlékező napra invitáljuk! 

Bemutatásra kerülnek alkotásai: A Szegedi Katicabogár, az Informatika 

Történeti Gyűjtemény létrehozása és utolsó műve, a Haszontalan gép. 
Rá emlékeznek: Dr. Bohus Mihály, az Informatika Történeti Múzeum 

Alapítvány kuratóriumi tagja és Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa 

 

2020. július 11. szombat 10.00 13.00-ig - Régi mobiltelefonok – 

kuriózumok egy gyűjtő szemével. 

 A kiállított mobiltelefonok tulajdonságairól, érdekességeiről Ördögh Zoltán 
gyűjtővel lehet beszélgetni. 

A gyűjtő köszönettel fogadja a régi mobiltelefonok felajánlását! 

 

2020. július 25. szombat 9.00- 12.00-ig – ROBOTIKA nap 

Mi mindent tud – mi mindent tudhat egy robot? 

Bemutatkoznak az Agóra LEGO - Robotika táborának résztvevői és 
robotjaik. 

 

2020. augusztus 8. szombat - Retro E-sport Egyéni Bajnokság 

Teljesítsd a 4 állomást: Dyna Blaster, Wizard of Wor, Lode Runner, Pac-

man, és a legeredményesebb játékost nyereménnyel ajándékozzuk meg! 

Nyeremények: informatikai üzletekben beváltható kisebb értékű 
utalványok. 

Részvételi szándékukat kérjük az itmuzeum@agoraszeged.hu címen 2020. 

augusztus 2-ig jelezzék. 

A Témanapok az Informatika Történeti Kiállításra megváltott 

belépőjeggyel látogathatók! 

Program változásának jogát fenntartjuk! 

mailto:itmuzeum@agoraszeged.hu

