
Kedves Lányok és Fiúk!

Megint  eltelt  egy  év,  ismét  itt  a  nyár,  újra
kezetekbe  vehetitek  a  szegedi  vakáció  kedvelt
programfüzetét. 

Jobbnál jobb ajánlatok sorakoznak benne, amelyek
elkalauzolnak  Benneteket  seregnyi  izgalmas
helyszínre, kirándulásra, baráti együttlétre.

Jól ismeritek már ezt a nyári útikalauzt, reméljük
az  idén  is  tartogat  számotokra  sok  felfedezni
valót,  titkot,  hasznos  ismereteket,  de  főleg
sulifelejtő, boldog, örömteli napokat, heteket.

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

A Szegedi Vakáció szervezői
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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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7. A programfüzet végén található egy szelvény. Erre 
a négyzetekből álló lapocskára kérd a pecséteket, 
amelyeket egy-egy rendezvényen történő 
részvételért kapsz. Ha elmész a foglalkozásokra, a 
foglalkozást vezető felnőttől kérj pecsétet! Ha 
mindet összegyűjtötted, akkor a szelvényt vágd ki, 
írd rá olvashatóan a nevedet és címedet, és a 
kitöltött szelvényt add le a 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
(Szeged, Kálvária sgt. 23.) recepcióján, vagy a 
Somogyi Könyvtár Gyermekkönyvtárában (Szeged,
Dóm tér 1-3.). 
A napi foglakozásokon történő részvétel 1-1, a 
táborokon való részvétel 5 pecsétet ér.

A látogatószelvények sorsolására
szeptember 5-én, pénteken 16.00 órakor a

 Szent-Györgyi Albert Agóra földszinti
Dísztermében kerül sor.

Látogatóink jutalmai könyvek, iskolaszerek, színház- és
mozijegyek lesznek.

E napon 15.00-18.00-ig szeretettel várunk mindenkit, aki
leadta a látogatószelvényét, egy jó játékra a Szent-Györgyi

Albert Agórában.
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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 120.
oldalon találhatók.

Szegedi Vadaspark
Szeged, Kálvária sgt. /Bejárat a 
Kálvária sgt. felől/
Nyitva. 9.00-19.00 óráig
Információ: Juhász Gőz Szilvia, 
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
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Petőfi-telepi Művelődési Ház
Szeged, Petőfi-telep 
Szántó Kovács János u. 28.
Tel.: 62/548-238
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

Szegedi Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda
Szeged,  Dózsa  György  u.  5.  
Tel.: 62/420-310
Nyitva: H-P: 13.00-18.00 óráig

Kövér Béla Bábszínház
Szeged, Tisza Lajos körút 50.
Tel./Fax:+36(62)420912
E-mai: kover@tiszanet.hu
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Heller Ödön Művelődési Ház
Szeged, Budai Nagy Antal u. 
18-20.
Tel: 62/317-245 

 

Belvárosi Mozi
6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3. 
Telefon: (62) 543-185,
fax: (62) 543-186
http://www.belvarosimozi.hu
belvarosimozi@ihrk.hu 

Móra Ferenc Múzeum
Cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Telefon: 62/549-040
Fax: 62/549-049
E-mail: info@mfm.u-szeged.hu
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Táborok

Kedves Szülők, Gyerekek!
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!

1. Valamennyi  táborunkat  lelkes,  gyermekszerető
pedagógusok vezetik.

2. 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.

3. A Szegeden lévő táborba jelentkező gyerekeknek a tábor
időtartama alatt szükségük lesz egy összvonalas bérletre,
vagy a programnak megfelelően buszjegyekre.

4. 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.
A jelentkezés minden esetben a részvételi díj befizetését
jelenti,  enélkül  nem  áll  módunkban  a  jelentkezést
elfogadni.
Érdemes  a  kiválasztott  táborba  jóval  a  megadott
jelentkezési határidő előtt jelentkezni.
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5. Abban az esetben, ha betegség, más utazás, stb. miatt nem
tud  részt  venni  a  gyermek  abban  a  táborban,  amelyre
jelentkezett, át kell adni a részvételi lehetőséget más, az
ismeretségi körben lévő gyermeknek, vagy amilyen hamar
lehet,  jelezni kell a betegségét.  A részvételi díjat csak a
tábor elszámolását követően tudjuk – részben, egészben –
visszaadni.

6. Kérjük, hogy a befizetést igazoló nyugtát mindenképpen
őrizzék meg.

7. Bővebb  információt  a  következő  telefonszámokon
kérhetnek: 70/616-4008, 62/563-481, 62/563-480

8. Táboraink  részvételi  díjából  maximum  2500  Ft/hét
kedvezményt tudunk adni abban az esetben, ha egy gyerek
legalább  négy  hét  táborozásra  jelentkezik  be  vagy  egy
testvérpár  két-két  hét  táborozást  vesz  igénybe.  Egy
gyermek  háromheti  táborozása  esetén  a  kedvezmény
mértéke  2000  Ft/hét.  A kedvezmények  csak  abban  az
esetben  vehetők  igénybe,  ha  kiválasztott  hetekre
előzetesen befizetik a részvételi díjat.

Tisztelt Szülők!
A részvételi díjakat 2014. május 12-tól lehet befizetni a Szent- 
Györgyi Albert Agóra I. emeleti Játékszigetén, az alábbi 
időpontokban:
Hétfő: 7.00-11.00-ig és 12.30-17.00-ig
Szerda: 12.30-18.00-ig Péntek: 12.30-17.00-ig
A tábori  részvételi  díjak  interneten  keresztül  történő  befizetéséről
2014.05.15.-től  kaphatnak  részletes  felvilágosítást  az  Agóra
honlapján (www.agoraszeged.hu).

Szeretettel várjuk a gyerekek jelentkezését!
A Szent-Györgyi Albert Agóra munkatársai 
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Divattervező tábor korhatár nélkül

Időpontja: 2014. június 16-20-ig
Jelentkezési határidő: június 11.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A táborba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel
a  divat,  a  divattervezés  (tud  fércelni,  varrni,  vagy  van aki
segít ebben). A tábor programja kreativitást fejlesztő, fantázia
előcsalogató, rejtett, érdekes álmokat megvalósító feladatokat
tartalmaz. A gyerekek kreatív tervezése a kivitelezésig tart.
Az  elkészült  divatos  ruhadarabokat  megcsodálhatjuk  a
bemutató  végén  a  kiállításon.  Megtanulunk  sminkelni,
valamint a csillámos arc és testfestést is kipróbáljuk. A hét
végén  megrendezésre  kerülő  divatbemutató  alaplépéseit  is
elsajátítjuk. A táborban a szakmai programokon kívül közös
mozizás, kiállítás megtekintése, kirándulás is szerepel. 
Várjuk  azoknak  a  diákoknak  a  jelentkezését  is,  akik  már
jártak szakkörre vagy táborba. A barátnődet se hagyd otthon!
☺   Fellépési  lehetőség:  Rózsafesztivál  –  Divatbemutató
Időpontja: 2014. június 21.
Szakmai segítő: Bakosné Szöllősi Ágnes óvodapedagógus- 
tanítónő
Táborvezető: Buknicz Ildikó tel.: 20/ 260-40-99
nemzetközi divat és stílustervező turisztikai animátor
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.

10 Szegedi Vakáció 2014



TáncSzínház tábor 10-13 éves korig

Időpontja: 2014.június 16-20-ig
Jelentkezési határidő: június 11.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.00-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A korábbi  évekhez  hasonlóan  a  tábor  ideje  alatt  a
modern  színházi  táncok  alapjaival  fogunk
megismerkedni.  A jazz, modern balett és kortárs tánc
bemelegítő  tréning  után,  olyan  koreográfiát  vagy
koreográfiákat  fogunk  tanulni,  amit  a  zárónapon
bemutathattok  szüleiteknek,  barátaitoknak.  A  tánc
mellett  számos  más  programmal  is  színesítjük
táborotokat,  mint  pl.  a  színjátszás  alapjai,  smink  és
jelmezkészítés, ezen kívül külső helyszínes szabadidős
tevékenységek.
Várom szeretettel a régi és az új tagokat/résztvevőket!
Táborvezető: Kerek Tímea, táncpedagógus 

/Akropolis Táncszínház/

További  információ:  +3670/257-7767  vagy
kerektmea@gmail.com
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Kalandos időutazás a fazekasság világában
korokon és kultúrákon át
Történelmi fazekastábor

Időpontja: 2014. június 16-20-ig                          
Jelentkezési határidő: június 11.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta:  800-1630

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Rövid leírás:
A  tábor  során  rövid  utazást  teszünk  a  föld  egyik  legősibb
mesterségének  világában.  A  fazekasság  az  egyik  első  kézműves
mesterség  valamennyi  kultúrában.  A  tábor  során  a  résztvevők
megismerkednek  a  különböző,  a  fazekaskorong  feltalálása  előtti
fazekas  technikákkal.  Minden  nap  más  korból  és  kultúrterületről
származó agyagtárgyat készítünk. Valamennyi kultúra megismerését
egy  tematikus  vetítés  segíti.  A  tábor  során  különböző  korok
társasjátékaival  játszunk. Az  elkészített  edényeket  a  tábor  után
égetjük.  A  kiégett  edényeket  személyesen,  a  tábor  helyszínén,
előzetes egyeztetés után lehet átvenni!
Résztvevő korosztály: 9 -13 év
Max. létszám: 14 fő
A táborvezető elérhetőségei: Kiss Enikő  Tel.: 0620-241-12-52, 
e-mail: oktatas@enikoshiart.com, www.enikoshiart.com

Részletes program:
Hétfő: A tábor  nyitónapján  az  őskori  fazekassággal  ismerkedünk.
Kezdetnek  marokedényt  készítünk.  Ezt  követően  a  korszak
szobrászatával  ismerkedünk,  a  korszakra  leginkább  jellemző  női
idolok készítésének technikájával. 
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Kedd: Az ókori kerámiákkal foglalkozunk. Megismerkedünk a nílusi
fazekasokkal és elkészítjük a képen látható lábas egyiptomi edényt.
Kipróbálunk egy új technikát is: nyomóminta segítségével egyiptomi
amuletteket  készítünk.  Ezt  követően  a  görög  kerámiakészítéssel
foglalkozunk.  A  kerámiaművesség  kezdeteit  jelképezendő,  készít
mindenki egy idolt (szobrocskát), végezetül pedig egy amphorát.

Szerda:  A pápua új  guinea-i  fazekassággal  foglalkozunk.  E távoli
sziget fazekasai még mindig a nők és olyan technikákat használnak,
melyekkel az őskori fazekasok készítették edényeiket. 

Csütörtök: A prekolumbián Amerika fazekasságával foglalkozunk. A
Kolumbusz  előtti  Amerika  fazekasai  nem  ismerték  a
fazekaskorongot.  Ennek  ellenére  a  világ  egyik  legmagasabb
fejlettségű  fazekasságát  képviselik  e  kultúrák  fazekasai.  A  dél-
amerikai  prekolumbián kultúrák egyik legfontosabb állata  a  jaguár
volt. 

Péntek:  Japán  fazekasságával  foglalkozunk.  A  világ  legrégebbi
fazekasai  a  Japán  területén  elterjedt  Dzsómon  kultúra  fazekasai
voltak.  Egy dogu-t  (absztrakt  emberalak)  készítünk a  gyerekekkel,
mely a Dzsómon korszak jellegzetes kisplasztikája. Ezt követően a
Kofun  korszak  sírplasztikáival  foglalkozunk.  Végezetül  a  japán
teaszertartással  foglalkozunk  és  készítünk  egy,  a  szertartás  során
használt speciális teáscsészét.

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Optimum Filmműhely-Filmes tábor

Időpontja: 2014. június 16-20-ig                          
Jelentkezési határidő: június 11.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00- 1600

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Várjuk  minden  olyan  12-18  éves  diák  jelentkezését,
akik  szeretik  a  filmek  világát,  és  szeretnének  a
filmezéssel közelebbről megismerkedni.
A tábor keretein belül foglalkozunk

1. a film formanyelvével, 
2. a  tanultak  alapján  kép-  és  filmelemzéseket

végzünk, 
3. saját forgatókönyvet írunk, 
4. megtanuljuk  a  filmkészítéshez  szükséges

technikai eszközök kezelését,
5. filmet forgatunk, 
6. valamint a filmes utómunkálatok segítségével

véglegessé formáljuk alkotásunkat.

A tábort  vezeti: Pálházi  Ernő  és  Szekeres  Sándor
Gábor Tel.: 70/336-7064
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Tűzzománc alkotótábor

Időpont: 2014.június 16-20-ig
Jelentkezési határidő: június 11.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8:00-16:30
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna
Jelentkezni lehet 11 éves kor felett!
A tábor résztvevőinek maximális létszáma: 13 fő lehet!
A táborba várjuk azokat a rajzolni, tervezni, alkotni szerető
gyerekeket,  fiatalokat,  akik  magukat  a  színek,  formák,
vonalak nyelvén tudják kifejezni.
A  foglalkozásokon  a  jelentkezők  megismerkedhetnek  egy
különleges képzőművészeti műfajjal, a festőzománcozással
és több technikájával.
Lehetőség  van  motívumgyűjtésre,  színes  és  grafikus
tervrajzok  elkészítésére,  a  fémlemez  és  a  zománcfesték
előkészítésére, a  kivitelezésre és  az  égetés  előtti  több
munkafolyamat elsajátítására.
Készítünk  majd  kisebb-nagyobb  tűzzománc  képeket,
névtáblát, egyszerű ékszereket (medál, kitűző, …).
A tábort az utolsó napon kis kiállítással zárjuk.
A  tábor  tervezett  programjában  szerepel  egy  egynapos
kirándulás  Kecskemétre,  a Nemzetközi  Zománcművészeti
Alkotóműhely  Galériájába,  ahol  neves  művészekkel
találkozhatunk.
Táborvezető: Lepár Karolina zománcműves-művésztanár
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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"Játsszunk Tudományt!" tábor 
Junior és Senior 

Időpontja: 

I. turnus 2014. június  23-27-ig

Junior 6-8 éveseknek

Jelentkezési határidő: június 18.

II. turnus 2014. június  30-július 4-ig

Senior 9-12 éveseknek

Jelentkezési határidő: június 25.

Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra

Naponta: 8.00-16.30-ig

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A tábor célja a természettudományos
gondolkodás fejlesztése közvetlen
tapasztalatszerzéssel, az életkorhoz
igazodó sok kísérlettel. Ebben az időszakban 
elsősorban 6-8 éves gyermekek jelentkezését várjuk.

Táborvezető: dr. Papp Katalin
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Földön, vízen, levegőben  …..

Időpontja: 2014. június 23-27-ig
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna
Korosztály: 8-11 éves, kirándulni, megfigyelni, 
a természetben játszani szerető gyerekeknek

Lombkorona Sétány a makói Maros-parton.
A madarak szemszögéből figyelhetjük meg az ártéri erdőt, a
természeti értékek és a környezet megismerését. A bátrabbak
ügyességüket a sétaút mellett kialakított három függőhídon is
próbára tehetik, majd lecsúszhatnak a 40 méteres csúszdán.
A Mártélyi holtágnál  - fajátszótér és vízparti piknik.
A  Zákányszéki  Madárkertben  –  Ismerkedés  a  levegő
szárnyas bajnokaival.
Fehértói Kilátó - Gyalogtúra, magasles, vízimadarak világa.
Egész napos kirándulás az Ásotthalmi strandra - jó idő
esetén!
Amit feltétlenül hozz magaddal:
Hátizsák, távcső, nagyító, rajzfüzet - ceruzákkal.
Kényelmes ruházat, és cipő.

Táborvezetők: Rajné Simon Krisztina
          Zombori Imréné Ildikó

Részvételi díj: 19.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Csillagász tábor 

Időpontja: 2014. június 23-27-ig
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Ha  érdekel  a  csillagászat,  gyere  és  csatlakozz  nyári
táborunkhoz!
Kis tudósok leszünk, befogott űrlényeink segítségével
bebarangoljuk  az  Univerzumot.  Bolygók  sűrűségét
mérjük  meg,  energiatakarékos  eszközöket  készítünk.
Lesz játék, csillagászati fejtörők, akadályverseny.
Ami nem lesz: unalom, láblógatás, kétismeretlenes 
egyenletrendszer, szumó bajnokság.

Táborvezet  ő: Miltner Timi
mtimea@agoraszeged.hu vagy +36-30/489-06-85
facebook.com/csillagasz.miltnertimi

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Író-olvasó tábor

Időpontja: 2014. június 23-27-ig                          
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta:  800-1600

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Várjuk  minden  olyan  12-18  éves  diák  jelentkezését,
akik szeretnek olvasni, és kedvet éreznek az írás iránt.
A tábor keretein belül foglalkozunk

1. az irodalmi alkotások műfaji sajátosságaival,
2. felolvasásokat tartunk,
3. játékos írásgyakorlatokon keresztül fejlesztjük

íráskészségünket,
4. saját  alkotásokat  készítünk,  majd  elemezzük

azokat,
5. a legjobb művekből  elkészítjük online tábori

kötetünket.

A tábort vezeti:   Szekeres Sándor Gábor
Tel.: 70/366-7064, szsandor@agoraszeged.hu

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és 
az általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Adri utánpótlás kis cukrász tábor 

Időpontja: 2014. június 16-20-ig
Jelentkezési határidő: június 11.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra és Adri 
Cukrászda
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Program: 
A táborba jelentkező gyerekek megismerkednek alapvető
cukrászati  technológiákkal.  Minden  nap  egy  újfajta
cukrászati terméket készítenek. Megtanulják mi a titka a
finom kalácsnak, mitől lesz omlós a linzertészta, hogyan
készül  a  mignon.  Készítünk  ünnepi  dísztortát  és
csokibonbonokat is.
Betekintést  nyernek  a  kis  cukrászok  egy  igazi
cukrászüzem életébe, és megismerkednek a legmodernebb
gépekkel.  Ezen  kívül  híres  cukrászmesterekkel  is
beszélgethetnek,  és  cukrásztörténeti  ritkaságokkal
találkoznak. A sok sütizés mellett jut idő szórakozásra is: a
mozi, a játék, és a kirándulás sem maradhat el.

Táborvezető: Dénes Teodóra
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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ZENEmese tábor

Időpontja: 2014. június 23-27-ig
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna
Korosztály: 8-9 éves gyerekek részére
Csoport létszáma: 14-18 fő

A táborba  olyan  8-9  éves  fiúkat  és  lányokat  várok,  akik
szívesen játszanak ritmusjátékokat, szeretnek énekelni, zenét
hallgatni. A programok célja a zene szeretetének elmélyítése,
a  ritmusérzék,  a  koordinációs  készségek  fejlesztése,
gyerekdalok tanulása. 
A tábor programjában lesz még:
- éneklés, zenélés, daltanulás
- hangképzési, beszédtechnikai gyakorlatok 
- csoportmunkában való részvétel fejlesztése
- hangszerismeret, egyszerű hangszerkészítés
- zenés mesék – mesés zenék
- improvizációs készségek fejlesztése
Az  egynapos  kirándulás  során  a  kecskeméti  Leskowsky
hangszergyűjteménybe is ellátogatunk.

Táborvezető  : Nagy-Grácsik Emese
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és

az általános forgalmi adót is tartalmazza.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!

Szegedi Vakáció 2014 21



KÜLÖNLEGES KALANDOK 
 A TÁVOL-KELETEN

Távol-Keleti tábor

Időpontja: 2014. június 23-27-ig                          
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-1630

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A tábor témája a keleti kultúrák Tibettől Japánig. 
A  tábor  célja,  hogy  átfogó  ismereteket  adjon  a  gyerekeknek  a
világnak  erről  a  szegletéről,  hogy  a  „kínai”  szó  ne  csak  a  kínai
étkezdét  és  a  kínai  boltokat,  a  „japán”  és  „indiai”  ne  csak  a
számítógépes játékokat jelentse. Minden nap  készítünk valamilyen
tárgyat, mely az adott kultúrához kapcsolódik. 
Résztvevő korosztály: 9 -13 év
Max. létszám: 16 fő

A táborvezető elérhetőségei: Kiss Enikő 
Tel.: 0620-241-12-52e-mail: oktatas@enikoshiart.com
www.enikoshiart.com

Részletes program
Hétfő:  A  tábor  nyitó  napja  Tibeté.  Foglalkozunk  az  ország
buddhizmus  előtti  vallásával,  megismerkedünk  mitológiájával  és  a
tibeti  buddhizmus  sajátos  formájával.  Foglalkozunk  az  itt  élő
emberek szokásaival is. Kreatív foglalkozásként mandalát készítünk.

Kedd: Perzsia  után  Indiával  foglalkozunk.  Megismerkedünk  az
ország  népeivel,  vallásaival,  kezdve  az  Indus-völgyi  civilizációtól
napjainkig. Foglalkozunk a két nagy eposszal, a Mahabharataval és a
Ramajanaval. Megismerkedünk a felvilágosult mogul uralkodókkal,
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és megismerjük a világ egyik legszebb szerelmi történetét,  mely a
Tadzs Mahal megépítését eredményezte. Kreatív feladataként Indus-
völgyi pecsételők lenyomatait készítjük el agyagból és Ganésa képet
készítünk.

Szerda: Szerdán  tovább  haladunk  Kelet  felé  és  következő
állomásunk Kína lesz. Megismerkedünk Csin Si Huang-Ti császárral,
az  agyaghadsereg  készíttetőjével.  Bejárjuk  a  Tiltott  Várost,
megismerkedünk  a  kínai  „hiedelemvilággal”.  Kreatív  feladatként
Csin Si Huang-Ti császár hadseregének egyik tábornokát készítjük el.

Csütörtök:  Folytatjuk  a  kínai  kultúrával  való  ismerkedést.
Foglalkozunk  a  kínai  szimbólumokkal,  az  égtájvédő  lényekkel,  a
különböző  mitológiai  lényekkel  és  az  állatok  szimbolikus
jelentésével.  Megismerkedünk  a  sárkányokkal  is.  Elkészítjük  az
égtájvédő  szimbólumokat.  A nap  folyamán  elkezdünk  ismerkedni
Japánnal  is.  Megtudjuk  Japán  keletkezésének  történetét,
megismerkedünk isteneivel, mítoszaival.

Péntek: A  japán  babákkal  foglalkozunk.  Megismerkedünk  a
kokeshikkel, foglalkozunk a lányok ünnepével, amikor a lányos ház
elé  egy  egész  baba-kompozíciót  állítanak  ki.  Foglalkozunk  a
gésákkal,  a  szamurájokkal.  Kokeshi  babát  készítünk.  A  délután
folyamán szellemi vetélkedővel zárjuk a tábort.

Részvételi  díj:  15.000 Ft/fő,  amely  valamennyi  költséget  és  az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR

Időpont: 2014. június 23-27.
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A  tábor  változatos  programjai  segítenek  megismerni  a
természetvédelem  sokszínű  feladatait  és  a  természetet.
Elsősorban  olyan  7-15  éves  gyerekek  jelentkezését  várjuk,
akiket érdekel a természet világa, az állatok élete és szeretnek
kirándulni.  A  biológia-természetvédelem  vonalon
továbbtanulni vágyóknak is ajánlott. A terepi programokat a
Kiskunsági Nemzeti Park közeli védett területeire szervezzük.
Ellátogatunk  a  Körös-éri  Tájvédelmi  Körzetbe  is.  A
programban  szerepel  még  őrszolgálat  a  védett  területeken,
térképes akadályverseny, vadles, sok játék és madarászat. A
csapat  életkori  eloszlásának  függvényében  kerékpártúrát  is
szervezünk,  amihez  a  KNPI  terepi  kerékpárokat  és  egyéb
felszerelést biztosít. 

Táborvezető: Ábrahám Krisztián biológia- 
környezetvédelem- környezettan szakos pedagógus 
(Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság)

Részvételi díj: 19.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Ékszerdoboz tábor
8-12 éves gyerekeknek

Időpontja: 2014. június 23-27-ig                          
Jelentkezési határidő: június 18.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-1630

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Csoportunkba  alkotó  kedvű  gyerekek  jelentkezését
várjuk.
A hét során különböző technikákkal ismerkedünk meg.
Készítünk  bőrből,  gyöngyből,  makraméból  csodaszép
ékszereket,  kiegészítőket.  Lesz  szappanöntés,
csokikészítés,  nemezelés,  marcipánrózsa  készítés.  A
sok  alkotás  mellett  alkalom  lesz  természetesen
szabadidős programokra, mozilátogatásra és a hét egyik
napján egy egész napos kirándulásra.

Táborvezető: Sinkáné Kocsis Irén

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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KUKTA TÁBOR

Időpontja:
I. turnus kezdőknek: 2014. június 23-27-ig
Jelentkezési határidő: június 18.
II. turnus kezdőknek: 2014. június 30- július 4-ig
Jelentkezési határidő: június 25.
III. turnus: haladóknak: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő: július  9. 
IV. turnus: 2014. július 21-25-ig
Jelentkezési határidő: július 16.
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna
Gyülekező: naponta reggel 8-tól a Szent-Györgyi
Albert Agórában.
Ide érkeznek vissza a gyerekek 16.30-ra.
Táborunkba  olyan  10  év  feletti  fiúkat  és  lányokat  várunk,  akik
szeretnék megtanulni a főzés alapjait, szeretnének a tábor napjai alatt
egyszerű  leveseket  és  második  fogást  készíteni.  A  szakmai
foglalkozások  helyszíne  a  Hansági  Ferenc  Vendéglátóipari  és
Idegenforgalmi  Szakiskola  és  Szakközépiskola  tanműhelye  lesz.  A
Szakközépiskola szakoktatóinak a vezetésével készítik el a gyerekek
az aznapi ebédet. Megismerik a különböző fűszereket. Megtanulnak
tálalni,  dekorációt  készíteni,  megismerik  az  étkezéssel  kapcsolatos
illemszabályokat.  Délután  a  táborvezetővel  érdekes,  játékos
programok  részesei  lehetnek.  Szállodába  látogatnak,  érdekes
vendéglátóiparhoz  kapcsolódó  filmeket  néznek.  Részt  vesznek
egynapos  kiránduláson is,  ahol  bográcsban maguk készíthetik  el  a
kiránduló csoport ebédjét.
A csoport létszáma: max. 15 fő lehet!
Részvételi  díj:  15.000 Ft/fő,  amely  valamennyi  költséget  és  az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Jobb agyféltekés rajztábor

Időpontja: I. turnus: 2014. június 30 – július.4.
Jelentkezési határidő: június 25.
II. turnus: 2014. július 7 -11.
Jelentkezési határidő: július 2.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Naponta: 8.00-16.30

Ez a Te táborod, ha 10-15 éves vagy, szeretnéd kibontakoztatni  és
fejleszteni kreativitásodat, szívesen rajzolnál, de úgy gondolod, nem
tudsz eléggé. Szeretnél megtanulni rövid idő alatt rajzolni?
A bal  agyfélteke  félelmei,  logikus  gondolkodása  megakadályozza,
hogy  kifejezzük  kreativitásunkat.  Sokan  még  csak  gondolni  sem
mernek rá, hogy képesek vagyunk a művészekhez hasonlóan mi is
rajzolással  kifejezni  belső  érzelmeinket,  vagy  csak  egyszerűen
kedvtelésből  papírra  vetni  azt,  ami  éppen  tetszik.
Rajztanfolyamunkon az a célunk, hogy a bal agyfélteke racionalitása
ne gátolja meg a jobb agyfélteke kreativitását.  Az 5 nap alatt  nem
fortélyokat,  hanem  technikákat  tanulunk,  és  olyan  gyakorlatokat
végzünk,  melyek  segítségével  a  jobb  agyféltekédet  kezded
intenzívebben működtetni, és olyan alkotásokat hozhatsz létre, hogy
nem hiszel majd a saját szemednek.
Rajztábládat (A4-es), 1 db A4-es mappát a munkáidnak, valamint a
tolltartódat hozd magaddal (ceruzák /2B, 4B, 6B-s/, radír, vonalzó,
hegyező, papírzsebkendő, kéztörlő kell). 

Táborvezető  : Mari Edina

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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BÁBOS-KÉZMŰVES TÁBOR

Időpontja: 
I. turnus  2014. június 30 -július 4-ig
Jelentkezési határidő: június 25.
II. turnus 2014. július 21-25-ig
Jelentkezési határidő: július 16.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Kíváncsi  vagy,  hogy  mi  történik  egy  paraván  mögött?
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.

A tábor vezetője: Huszárné Dégi Éva báboktató, tanító 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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KOSÁRLABDA – SPORTTÁBOR

Időpont: 2014. június 30-július 4.
Jelentkezési határidő: j  únius 25.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A  táborba  olyan  10-16  éves  gyerekek
jelentkezését várjuk, akik szeretnek sportolni,
és szeretnék megismerni a kosárlabda világát
az  alapoktól  a  különleges  cselekig.  Az
edzések  egy  közeli  általános  iskola
sportpályáján  lesznek.  Emellett  a  program
része  foci,  játékos  sportversenyek,  díjazásos
streetball-bajnokság.  Megismerjük  az  NBA
legendáinak  trükkjeit,  a  gyűjtők  börzéjén
kosaras játékokat, plakátokat mutatunk be. A
program része egy egynapos kirándulás is.

Táborvezető: Ábrahám Krisztián
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi 
költséget és az általános forgalmi adót is tartalmazza.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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UTA – ZOO TÁBOR

Időpont: I.  turnus: 2014. június 30 – július 4.
Jelentkezési határidő: június 25.
II. turnus: 2014. július 7 – 11.
Jelentkezési határidő: július 2.
III. turnus: 2014. július 14 -18.
Jelentkezési határidő: július 9.
IV. turnus: 2014. július 21 -25.
Jelentkezési határidő: július 16.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta:  8.00-16.30
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Állatszerető, kirándulást kedvelő 6-12 éves gyerekeket 
várunk csoportjainkba. A mozgalmas héten többször is 
utazunk Szeged környéki és távolabbi helyekre is.
Várható programok: 
I.turnus :Színházi előadás – Vadaspark – Csú-sziki 
kalandpark – Mozi – Ópusztaszer Csillagösvény – Bp. 
MTV  látogatóközpont – Korda Filmpark – Találkozás 
terápiás kutyákkal – Napfényfürdő
II. turnus: Színházi előadás – Sári tanya – Tudástár – 
Mozi – Makó- kalandpark , Lombkorona Sétány – 
Forma I. látogatása – Budapesti Állatkert – Szatymaz 
Família- tanya

30 Szegedi Vakáció 2014



III.turnus : Színházi előadás –Csú-sziki kalandpark – 
Napfényfürdő - Mozi – Majoros tanya – Gellért- hegy –
Fővárosi Nagycirkusz – Csongrád-Bokros Vadnyugati 
város
IV. turnus: Színházi előadás – Zákányszék Madárkert 
– Öregház tanyamúzeum – Bivaly rezervátum – Csú-
sziki kalandpark – Mozi – Lombkorona Sétány – 
Kukorica labirintus – Jászberényi Állatkert – Abonyi 
Állatkert – Szatymaz Família tanya

Táborvezető  : Mari Karola

Részvételi díj: 19.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Német – Sport tábor

Időpontja: I. turnus június 30-július 4-ig
Jelentkezési határidő: június 25.
II. turnus 2014. július 7-11-ig.
Jelentkezési határidő: július 2.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: hétfőtől-péntekig 800-1630

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Német nyelven kezdő, középhaladó, sportot kedvelő és úszni
tudó 1-5. osztályos gyerekek jelentkezését várom.
A  napi  kommunikáció  német  nyelven  történik  német
anyanyelvű német nemzetiségű - testnevelés szakos tanárral.
Délelőtt  betekintést  nyernek  a  német  nyelv  és  kultúra
rejtelmeibe,  délután  az  izgalmas  sportfoglalkozásoké  a
főszerep.  Lehetőségük  lesz  többféle  sportággal
megismerkedni:  zsinórlabda,  kézilabda,  labdarúgás,
strandkézilabda, kosárlabda, lovaglás és úszás.
Egy egész napos kirándulást  teszünk a mórahalmi illetve a
algyői fürdőbe. Utolsó napon az eddig megtanult játékokból
vetélkedőt  szervezünk,  és  vendégül  látunk  egy  ismert
válogatott sportolót is.

Táborvezet  ő: Nagyné Komáromi Veronika
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Erdőkerülő tábor 
(7-12 éveseknek) 

Időpont: 2014. június 30-július 4-ig
Jelentkezési határidő: június 25.
Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Táborunkba  az  erdőt,  a  természetet  és  a  kirándulásokat
szerető gyerekek jelentkezését várjuk. Találkozunk egy igazi
erdésszel  és  egy  vadásszal  is.  Nyomon  követjük  az  ő
mindennapi  munkájukat,  a  vadetetéstől  az  erdő  védelméig.
Betekintünk  abba  is,  hogy  mit  tanul  egy  leendő  erdész.
Ellátogatunk  a  Füvészkertbe,  Mártélyon  egy  kalandparkba,
Kiszomborra,  ahol  egy  vadászlesen  távcsővel  figyelhetjük
meg a vadakat. A Somogyi könyvtárban versenyfeladatokat,
érdekes rejtvényeket fogunk megoldani. A hét egyik napján
ebédelni  a  Stüszi  Vadász  étteremben  fogunk.  Kézműves
foglalkozásainkon  természetes  anyagból  készített  dolgokat
barkácsolunk.

Táborvezető: Bakosné Szöllősi Ágnes
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kalóz tábor
Időpontja: 2014. június 30 - július 4-ig
Jelentkezési határidő:     j  únius 25. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra       
Naponta: 800-1630-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Ugye szereted a vidám kalandot? A kincs utáni kutatást?  sok mókát
és nevetést?  Mindebben részed lehet,  ha velünk töltöd ezt  a  hetet.
Kalandra  fel!  Lesz  élő  kalóztársas, ahol  ügyességünket,
szerencsénket,  tudásunkat  összemérve  küzdünk  az  aranyért.  Majd
nagy  kalózcsata kerekedik, amikor az ellenséges kalózok fogságába
esett  társunk  kiszabadítására  indulunk.  Lesz  szabadtéri  vízibomba
csata,  ahol haj nem marad szárazon! Vagy mégis?  Aztán  kalandos
kincskeresésre indulunk, amikor is  lépésről-lépésre haladva kincses
térképünket  követve  megleljük  az  elrejtett  kincseket.  Mindezek
mellett  kalózdalt  tanulunk, filmet nézünk, valamint még egy egész
hetes versenyben is részed lesz, melynek lényege, hogy minél több
aranyat szerezz a különböző ügyességi és logikai vetélkedőkön, mert
pénteken  a  legtöbb  aranyat  gyűjtők  jutalomban  részesülnek!
Kézműves  foglalkozások  keretében  kalóz  zászlót,  kincses  ládát,
valamint  saját  kalóz  öltözetet,  felszerelést  is  készítünk,  amit  a  hét
végén természetesen mindenki haza is vihet. 
Ha  tudod,  hozd  el  a  barátodat  is,  hogy  egy  vidám  mókás  hetet
tölthessetek együtt! ☺

Táborvezető:   Buknicz Ildikó (turisztikai animátor)
Szakmai segítő: Miltner Tímea
Érdeklődni: 20/ 260-40-99 (táborvezető)
Részvételi  díj:  15.000 Ft/fő,  amely  valamennyi  költséget  és  az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!

34 Szegedi Vakáció 2014



Néphagyományaink nyomában

Időpontja: 2014. június 30-július 4.
Jelentkezési határidő: június 25.
Helyszíne:   Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Népi  játékaink,  táncaink,  kézműves  hagyományaink
megismerése, Szeged környéki kirándulások, sok-sok játék és
tánc, gyöngyfűzés szerepel a tábor programjában.
Megismerkedünk  a  tápai  gyékényesek  munkájával.
Ellátogatunk  az  Alsóvárosi  Tájházba,  ahol  népi  játékokat,
népi ételeket ismerhetünk meg.
Gyálaréten  a  népi  kalandparkban  sárkányokat  készítünk  és
eregetünk.
Kirándulunk  Hódmezővásárhelyre, ahol egy fazekasműhely,
a Tájház vendégei leszünk, de strandolunk is.
Az  ópusztaszeri  kirándulás  során  a  skanzenben  kézműves
foglalkozáson  veszünk  részt,  népi  hangszerekkel
ismerkedünk.
Kérjük a jelentkező gyerekeket, hogy kényelmes kiránduló 
öltözetben, hátizsákkal jöjjenek.

Táborvezető: Tamás Ildikó 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kalandos – Sportfitt tábor

Időpontja: 2014. július 7-11-ig
Jelentkezési határidő: július 2.
Helyszín: Szent-György Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Ha kikapcsolódásra, kalandra, sportolásra vagy táncra
vágysz, akkor itt a helyed köztünk, hogy egy izgalmas
táborban  megismerkedj  az  egészséges  életmóddal,  a
rendszeres  testmozgás  örömével,  szeretetével,  a
természet csodás érzésével, természetes környezetben,
ahol vidámság, lelki jólét, harmónia, napfény, kaland,
strandolás,  gyönyörű  környezet  és  remek  csapat  vár
téged  sok-sok meglepetéssel. A tábor alatt ellátogatunk
egy  igazi  fitnesz  terembe,  ahol  szakképzett  zumba
oktatóval  táncos  zumbát  próbálhatsz  ki.  Különböző
fitnesz irányzatokat mutatunk be és  betekintést kapsz a
következő fitnesz irányzatokba, mint pl.: táncos zumba,
step  aerobik,  soft-ball  aerobik,  fit-ball  aerobik,  tube
aerobik,  talajtorna,  óriás  trambulinon  akrobatikus
ugrások.  Alkalom  lesz  a  csoportos  játékos
foglalkozásra,  vidám  csapatépítő  versenyekre,
vetélkedőkre.
Minden  napra  hozz  magaddal  sportfelszerelést,
sportcipőt és törölközőt.
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A tábor egy egész napos kirándulással zárul, ahol nem
marad el a sport és a szórakozás.
Minden nap egy új kaland vár rád!            
                                                                        
Táborvezető:  Kovács Krisztina  fitnesz, aerobik, 
tornaedző 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Agóra Űrkadét Tábor 
Időpontja: 
2014. július 7-11-ig Alapozó kiképzés 4-5-6.osztályosoknak 
Jelentkezési határidő: július 2.
Időpontja: 2014. július 14-18-ig Speciális kiképzés 
7-8. osztályosoknak, középiskolásoknak
Jelentkezési határidő: Július 9.
Helyszín: Szent-György Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A Szegedi Űrkadét Kiképző Központ megnyitotta kapuit! Az alapozó
és  speciális  kiképzésre  várjuk  a  rátermett  és  lelkes  fiatalokat!  A
feladat  sokrétű.  A  jó  űrkadét  ismeri  a  természet  fontos  fizikai
törvényeit,  képes  kísérleteket  tervezni,  elvégezni.   Kísérleteket
végzünk súlytalanságban, rakétát tervezünk és készítünk. Elsajátítjuk
a  mikroszkópok   használatát,   valamint   megtanuljuk  kiértékelni
megfigyeléseink  eredményét.  A  kiképzés  részét  természetesen
alapvető  csillagászati  ismeretek,  valamint  testedzés,  testmozgás  is
alkotja.  Az  egy  napos  kirándulás  során  Budapestre  látogatunk  a
Babilon  Centerbe,  ahol  eljátszhatjátok a  Holdra  szállást.  A világűr
interaktív  megismerésén  kívül  megismerkedtek  a  lézerek
felhasználási felületeivel és végül egy lézershow részesei lesztek.
Ha végigcsinálod, belőled is űrkadét válik!

ALKALMAS VAGY A FELADATRA?
Fedezd fel az Univerzumot  és saját képességeidet!          

 HAGYJ NYOMOT!

Táborvezető: Lakatos Ferenc 
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

JELENTKEZNI A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL LEHET!
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ZÖLDÜLJ VELÜNK EGY KICSIT MÁSKÉPP!   

Időpontja: 2014. július 7-11-ig
Jelentkezési határidő: július  2.
Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A Zöld Generáció Egyesület által szervezett tábor nem titkolt
szándéka,  hogy  a  táborban  részt  vevő  gyerekeket  olyan
fortélyokra tanítsuk meg, mellyekkel már ők is tudnak tenni
valamit a környezetükért.
A tábor minden egyes napján körbejárunk egy kisebb témát.
Fő  témáink:  víz,  talaj,  levegő  és  természetesen  a  szelektív
hulladékgyűjtés.  Együtt  kísérletezünk,  szappant  készítünk,
játszunk,  barkácsolunk,  rövid  ismeretterjesztő  filmeket
nézünk, beszélgetünk, újrahasznosítunk.
Várunk minden érdeklődőt 5 éves kortól. 

Táborvezető  : Sándor Orsolya
Érdeklődni: 06-30/998-2605 vagy az zoldgene@gmail.com 
email címen lehet
Weboldalunk: www.zoldgeneracio.hu 
Részvételi díj:  15.000 Ft / hét vagy 3.500 Fő / nap (amely
valamennyi  költséget  és  az  általános  forgalmi  adót  is
tartalmazza.).

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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KÖTÉLUGRÁS-ÚSZÁS TÁBOR

Időpont:
I. turnus: 2014.július 7-11-ig Kötélugrás – talajtorna
Jelentkezési határidő: július 2.
II. turnus: 2014. július 14-18-ig    Úszás - kötélugrás
Jelentkezési határidő: július 9.

Korosztály: óvodás nagycsoportos és
kisiskolás gyerekeknek ajánljuk
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
és az algyői Borbála Fürdő
Naponta:8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Táborainkba  olyan  gyerekeket  várunk,  akik  szívesen
ismerkednek meg a kötélugrás alapelemeivel és azokat
is,  akik  már  haladó  szinten  űzik  ezt  a  sportot.  Az
ugrálókötelezés  a  szórakozás  mellett  a  kondicionális,
koordinációs képességeket és a kreativitást is fejleszti.
Sőt  megköveteli  a  csapatmunkát  is.  Táborunkat  egy-
egy  hangulatos  bemutatóval  zárjuk.  Tornafelszerelést
kérünk!
I. turnus programja még:
Talajtorna elemek elsajátítása (alap-, illetve akrobatikus
elemek), melyek nagy része a kötélugró gyakorlatokat
fogja színesíteni.
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II. turnus programja még:
A  fürdőben  az  úszásszintnek  megfelelően  kis
csoportokban történő  úszás oktatás,valamint lehetőség
van  kondiúszásra,  „búvárkodásra”  és  sok-sok  vízi-
játékra. Úszófelszerelést kérünk!

A tábor részvételi díja: 
I. turnus:  15.000 Ft/fő
II. turnus: 18.000 Ft/fő, amely
valamennyi költséget és az általános forgalmi
adót is tartalmazza.

A tábor vezető  je: 
Ördög Nóra Eszter 
(testnevelő-gyógytestnevelő)

Érdeklődni lehet a táborokról:  tel.:20/5486120 
e-mail: noraerobic@gmail.com

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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BETŰMÓKA kalandtábor
7-12 éves gyerekeknek

július 7-11.

 
Fantasztikus  utazásra  hívjuk  gyerekeket  Könyvgalaxison,
ahol  rendkívül  izgalmas  kalandokban  lesz  részünk!
Megismerkedünk  a  könyvkészítés  rejtelmeivel  az  ötlettől

egészen  a  könyvesboltig!  Igazi  írót,  költőt
látunk  vendégül,  sőt,  egy  nyomdát  is
meglátogatunk!  Részt  veszünk  egy  izgalmas
Szafari-túrán,  ahol  versek  segítségével
egzotikus  állatokkal  ismerkedünk,  hát  persze,
hogy  a  Vadasparkban!  Találkozunk  egy
rendkívül érdekes Kaméleonnal is, aki nagyon
szeret  olvasni!  Utazunk  Mesebirodalomba  és

elrepülünk  Képzeletországba,  írunk  és  rajzolunk  akár  saját
mesét is!

Élményeinket  túlélőtúrára  visszük  és  kiderítjük  miért  jó
naplót  írni!  Játszunk a  betűkkel  és  mesés  társasjátékokkal!
Blablabla, Dixit, Storycube ismered?

Vigyázz,  mert  Könyvgalaxison  nemcsak  a  szemünket  és  a
képzeletünket tornáztatjuk! 

A Betűmókával buli minden nap!
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Tánc és mozgáskultúra tábort hirdet 

a Fallaway Táncegyesület

Időpontja: 2014. július 7-11-ig

Jelentkezési határidő: július 2.

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra

Naponta: 8.00-16.30-ig

Étkezés: ebéd

A tábor alatt megismerkedhetsz a legkedveltebb társasági-, és
divattáncok alapjaival, melyekből koreográfiákat is tanulhatsz
ismert  és  kedvelt  zenékre.  Programjaink  között  szerepel  a
sminkelés,  frizura  készítés,  ruhatervezés,  táncos  filmek  és
műsorok megtekintése.

Minden délután kirándulunk, ha az idő engedi, strandolunk is,
és a hétvégét táncversennyel zárjuk.

Izgalmas hét vár rád és leendő barátaidra!

Fiúk és lányok jelentkezését várjuk 8-14 éves korig!

Amennyiben  szeretnéd,  szeptembertől  csatlakozhatsz  a
tánccsoportba.

Táborvezető:   Vidovenyecz Andrea tánctanár, koreográfus 

További tájékoztatás: 06-20/943-1906 
vidoandi.hu@gmail.com

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Millefiori tábor
Időpontja: 2014. július 7-11-ig
Jelentkezési határidő: július 2.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00 – 16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Táborunkba  azokat  a  6-  14  éves  korú  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 megtanulhatod a legegyszerűbb millefiori
mintákat: a virág-, állatbőr-, levélmintát. 
Új technikai trükkök: ékszerek antikolása, melírozása,
színátmenet  és  3D  virág  készítés  elsajátítására  lesz
alkalom.  Számtalan  lehetőség  közül  válogathatunk
még,  a  fantáziánk  határtalan.  Még  a  kanalat  is
bevonhatjuk  és  feldíszíthetjük  saját  nevünkkel  és
kedvenc figuráinkkal.
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A  tábor  végén  kiállítást  rendezünk,  amely  után
lehetőséget adunk, hogy a gyermekek hozzátartozói is
kipróbálhassák a millefiori gyurmaékszer készítését.

A  kreatívkodás  mellett  természetesen  lesz  alkalom
szabadidős  programokra,  csoportos
játékfoglalkozásokra, vidám vetélkedőkre. A hét egyik
napjára egész napos kirándulást szervezünk, ahol nem
marad el a jó szórakozás! 

Táborvezető: Guiot Anikó  tanár, ékszertervező

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kalandozás az ízek birodalmában

Időpont: 2014. július 7-11-ig
Jelentkezési határidő: július 2.
Naponta: 8.00-16.30-ig
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A táborunkba  10.  életévüket  betöltött  diákok  jelentkezését
várjuk. A tábor szakmai programjának helyszíne: A Hansági
Ferenc  Vendéglátóipari  és  Idegenforgalmi  Szakiskola  és
Szakközépiskola  tanműhelye lesz.  A táborban a  gyermekek
megismerkednek  más  nemzetek  íz  világával.  Minden  nap
megismerhetik,  a  választott  országot.  Beszélgetünk  a
hagyományokról,  szokásokról,  fűszerekről,  alapanyagokról.
Főzés  közben  az  aktuális  nemzet  népzenéjét  hallgatjuk.
Elkészítjük  a  választott  ételt,  majd  leírjuk  a  receptet.
Ellátogatunk  Görögországba,  gyrost  készítünk  és  görög
gyümölcslevest.  Az  olasz  napon a  menü  Minestrone  leves,
pizza  és  krémfagylalt.  Szerb  ételekkel  is  ismerkedünk,
megsütjük a szabadkaiak ínycsiklandozó palacsintáját,  majd
átutazunk a tengeren túlra  és  amerikai  ízekkel  találkozunk,
hamburget készítünk és muffint sütünk. Természetesen nem
maradhat el az utolsó nap a magyaros bográcsos készítése.

Táborvezető:

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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GRIMASZK színjátszó tábor

Időpontja: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő: július 9.
Helyszín: Szent-György Albert Agóra
Naponta: 8.00-16-30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Újra indul a GRIMASZK színjátszó tábor. 
Ha  érdekel  a  színjátszás,  vagy  csak  szeretnéd
kipróbálni magad, szeretettel várunk táborunkba. Az öt
nap  alatt  jó  hangulatban  megismerheted  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. A részvételi díj egy
nap kirándulást is tartalmaz.

Táborvezető: Horváth-Kulik Szilvia, 
gyerekszínjátszó-rendező, a Grimaszk színjátszó 
csoport vezetője

   www.facebook.com/grimaszk

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kulturális időutazás korokon és
kultúrákon keresztül

Időpontja: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő: július 9.
Helyszín: Szent-György Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Résztvevő korosztály: 9-12 év
Maximális létszám: 15 fő
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Ezen  a  nyáron  különböző  korok  és  kultúrák  bemutatása  mellett  a
korszakra  jellemző  viseleteket  vesszük  górcső  alá.  A gyermekek
belekóstolhatnak  az  adott  korok  öltözködési  szokásaiba,  és
kipróbálhatják magukat, mint azok ruhatervezőiként. 
Kipróbálhatnak  egy-egy  olyan  gyermekjátékot  is,  melyet  az  adott
korokban játszottak a gyermekek.

Program:
1. nap ŐSKOR
Az ősember mindennapjait elevenítjük fel (életmód, szokás, mágikus
világkép, stb.)
Megvizsgáljuk, mikortól,  hogyan és mit  öltött  magára az ősember.
Miből és hogyan készítette első, kezdetleges ruhadarabjait.
Végül elkészítjük az ősember egyik eszközét.

2. nap ÓKOR
Az ókor jelesebb alakjait, helyeit, eseményeit, ill. az ókori emberek
mindennapjait mutatjuk be.
Megvizsgáljuk  a  kínai,  az  egyiptomi,  a  görög  és  a  római  kultúra
embereinek öltözködési  szokásait,  majd elkészítjük ruháikat és egy
fontos kiegészítő kelléküket.
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3. nap KÖZÉPKOR
Különböző  középkori  helyszínekkel,  történelmi  alakokkal,
eseményekkel  foglalkozunk,  melyek  során  ismételten  kitérünk  a
középkori  ember  mindennapjaira  és  elkészítjük  viseletüket.
Megismerkedünk az iniciálé  betűvel  és  mindenki  elkészítheti  saját
„iniciálé betűs monogramját”.

4.  nap  JELES  TÖRTÉNELMI  HELYSZÍNEK,  ÉPÜLETEK
MEGELEVENÍTÉSE
(ŐSKOR, ÓKORI KÍNA, ÓKORI EGYIPTOM)
A táborban  megismert  korok  mindegyikéből  kiválasztunk  egy-egy
jeles  helyszínt  vagy  épületet,  és  a  korhű  ruhában  megjelenített
figurák háttereként megfestjük.

5.  nap  JELES  TÖRTÉNELMI  HELYSZÍNEK,  ÉPÜLETEK
MEGELEVENÍTÉSE
(ÓKORI GÖRÖGORSZÁG, ÓKORI RÓMA, KÖZÉPKOR)
Kiválasztjuk  az  ókori  Görögország,  a  Római  Birodalom  és  a
középkor  (pl.  Anglia)  egy-egy jeles  helyszínét  vagy épületét,  és  a
korhű ruhában megjelenített figurák háttereként megfestjük. 

A naponta elkészült ruhadarabok közül szavazással döntjük majd el,
melyeket  nagyítsuk  fel,  hogy  felkerüljenek  a  kartonból  készült
életnagyságú alakokra.
Az  elkészült  összes  munkát  viselttörténeti  ízelítő jelleggel  a  tábor
végén helyben kiállítjuk.

Táborvezető: Farkas Katalin pedagógus

Részvételi  díj:  15.000 Ft/fő,  amely  valamennyi  költséget  és  az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Millefiori haladó tábor

Időpontja: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő: július 9. 
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00- 16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

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.
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…

A táborban Franciaországból hozott új trükkökkel 
ismerkedhetünk meg. Az alaptechnikák mellett új 
technikai trükkök- ékszerek antikolása II, tónusozása, 
geometriai formák alkotás - elsajátítására lesz lehetőség

A tábor végén kiállítást rendezünk, amely után 
lehetőséget adunk, hogy a táborban résztvevők 
hozzátartozói is kipróbálhassák a millefiori 
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gyurmaékszer készítését. A kreatívkodás mellett 
természetesen lesz alkalom szabadidős programokra, 
csoportos játékfoglalkozásokra, vidám vetélkedőkre.  
A hét egyik napjára egész napos kirándulást 
szervezünk, ahol nem marad el a jó szórakozás! 

Táborvezető: Guiot Anikó  tanár, ékszertervező

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Az informatika történet és a technika történet
nyomában tábor-nemcsak fiúknak

Időpontja:

I. hét: 2014. július 14-18-ig alsósoknak

              Jelentkezési határidő: július 8.

II. hét: 2014. július 21-25-ig- felsősöknek

              Jelentkezési határidő: július 16.

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra

Naponta: 8.00-16.30-ig

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna,

A táborba az informatika, a technika iránt érdeklőd 
gyerekeket várunk.

Hétfőn a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatika Történeti 
Kiállításának titkaival ismerkedünk meg játékosan és 
részletesen. Amit lehet bekapcsolunk, működtetünk, 
kipróbálunk, elindítunk....

Kedden vendégeink a Lego- robotok. Mi magunk is 
elkészíthetjük a saját robotainkat.

Szerdán ellátogatunk az Informatika Történeti Múzeum 
Alapítvány Öthalmi kiállítására, ahol megtudhatjuk hogyan is
kezdődik egy gyűjtemény kialakítása, gondozása.
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Csütörtökön egész napos kirándulásra utazunk Budapestre a 
Műszaki Tanulmánytárba. Ez egy olyan speciális kiállítótér, 
ahol a látogatók több mint 16.000 kiállítási tárgy segítségével 
ismerkedhetnek meg a technika fejlődésével, az egyszerű 
háztartási gépektől a világhírű találmányokig.

A Mobilium gépcsarnokban interaktív módon ismerhetjük 
meg a magyar gépfejlesztés legfontosabb állomásait.

Pénteken szegedi találmányok között, szegedi alkotókkal 
töltjük a napot.

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és 
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Táborvezető: Mári Zsolt, Szekeres Sándor

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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EB-UGATTA Tábor

Időpont: 2014.július 14-18-ig 
Jelentkezési határidő:július 9.
Naponta: 8:00-16:30
Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agora
Étkezés: tízórai, ebed, uzsonna

Táborunkba olyan diákok  jelentkezését varjuk, akik 
szeretik a kutyákat és nagyon szívesen tanulnának meg 
sok hasznos dolgot a felelős kutyatartással, gondozással
kapcsolatban. A csoport tagjai ellátogatnak állatorvosi 
rendelőbe, kutyakiképző helyre, kutyakozmetikushoz. 
Látogatást tesznek a Tappancs Állatmenhelyen, 
megismerhetik az állatvédők munkáját. Találkoznak 
terápiás kutyákkal és ellátogatnak egy olyan tanyára is, 
ahol nagyon sok háziállat él. A sok hasznos, " kutyás " 
tudnivaló mellett természetesen színház, mozilátogatás 
és sok-sok játék is szerepel a tábor programjában.

Táborvezető: Weiszhaár Beáta 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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ENGLISH GYM&FUN tábor
Kalózok, sellők és a tenger

Időpontja: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő:   j  úlius 9.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Az English Gym&Fun foglalkozás angol nyelven ösztönzi a 
gyerekeket a feladatok teljesítésére, játékra, éneklésre. Vidám
mondókák, dalok adják a "gymnastic" alaphangulatát, 
ezeknek a ritmusára zajlik a torna, mozgás, játék. 
Foglalkozásaink célja, hogy a találkozás az angol nyelvvel 
egy életre szólóan pozitív élményt adjon, és így a gyerekek 
számára a későbbiek során természetes legyen az idegen 
nyelvű kommunikáció.  A táborban megismerkedünk a tenger
titokzatos világával és egy tengerparti nyaralás kellékeivel, 
képzeletben ismeretlen távoli tájakra utazunk, kincset 
keresünk, játszunk, mesélünk, mókázunk, kézműveskedünk 
és kirándulunk is! Szeretettel várjuk a nagyovisokat és a 
kisiskolásokat!

Táborvezető: Váradi Zita

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kézműves tábor egy kicsit másként!
Szappankészítés, Tiffany, mandala, mozaik ...

Időpont: 2014. július 14-18-ig      
Jelentkezési határidő:     július 9.
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: ebéd.

Ha ki szeretnéd ezeket a technikákat próbálni, akkor nálunk jó helyen
jársz! 
A  hét  folyamán  készítünk  együtt  szappant,  Tiffany  technikával
faliórát vagy mécses-tartót, rajzolunk gyógyító mandalát és a mozaik
technikát is kipróbáljuk. 
A környezettudatosság nevében készítünk majd bevásárlószatyrot, és
egyéb  újrahasznosított  anyagból  készült  használati  tárgyat,
melyeknek otthon is hasznát veszed majd. 
Utolsó napon az elkészült tárgyakból szervezünk majd egy kiállítást,
és természetesen az elkészített tárgyakat haza is viheted! 
A táborba 8 éves kortól várjuk a vállalkozó szellemű gyerekeket! 
A tábor díja: 16.000 Ft /  hét,  mely tartalmazza a  felhasznált
alapanyagokat és az egyéb programok költségeit is. 
Ha  csak  egy-egy  napra  csatlakoznál,  akkor  szívesen  várunk  akár
anyukáddal vagy nagyiddal együtt. 
A napi  díj  3.500 Ft/fő,  mely  tartalmazza az  alapanyagokat  és  az
aznapi ebédet. 

Táborvezető: Sándor Orsolya
Információ: 20/977-8671-es telefonszámon.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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 Aerobik-Gumiasztal-Fitness Tábor

Időpontja: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő: július 9.
Helyszín: Szent-György Albert Agóra
Naponta: 8.00-16-30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Táborunkba olyan lányok és fiúk jelentkezését várjuk, akik
szívesen  ismerkednek  meg  különböző  fitnesz
mozgásformákkal és annak lépéseinek elsajátításával.  A hét
során ellátogatunk fitneszterembe, ahol még több élmény és
kaland vár, ahol hatalmas trambulinon próbálhatod ki magad.
Az aerobik – fitnesz olyan mozgásforma, ahol az elhatározás
tett.
Foglalkozunk  a  helyes  táplálkozással,  sőt  a  gyerekek
maguktól  is  elkészíthetnek  egyszerűbb  reformételeket.  A
tábor  tagjai  ellátogatnak   az  algyői  Borbála  strandra,  ahol
kitűnő kikapcsolódás vár a mozgásban teljes napok után. A
tábor  végét  a  hét  során  szerzett  tanultakból  összeállított
bemutatóval zárjuk.

Táborvezető: Kovács Krisztina – fitnesz – és tornaedző
        Kakuszi Ildikó – óvónő – és aerobikedző
        Gabrovics Péter – testnevelő tanár 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet.
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Kerékpáros tábor 8-14 éveseknek

Időpontja: I. turnus: 2014. július 21-25-ig 
Jelentkezési határidő: 2014. július 16.
II. turnus: 2014. július 28- augusztus 1-ig
Jelentkezési határidő: 2014. július 23.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A tábor tagjai képzett oktatók segítségével 
elsajátíthatják a biztonságos kerékpározás alapjait, és 
technikai tudásukat fejleszthetik.
A csoport programjában szerepel:
- Kerékpáros közlekedési ismeretek elsajátítása.
  KRESZ a mindennapokban.
- Kerékpáros kirándulás során Szeged
  nevezetességeinek megtekintése.
- Kirándulás és foglalkozás a SKATE parkban.
- Egynapos kirándulások Sziksós-tóra, Tiszaszigetre a
  Mélyponthoz és a sándorfalvi strandra.
- Kerékpárbolt látogatása, kerékpáros szerelési
  ismeretek elsajátítása.
Főként a délelőtt a kerékpározásé, délután sportos 
szabadidős programok várják a gyerekeket.
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Kötelező felszerelés: sisak, kesztyű, minimum 3 
sebességes kerékpár

Ajánlott felszerelés: defektmentesítő készlet, pumpa,
kényelmes hátizsák, láthatósági mellény, egyenes talpú 
zárt cipő, esőkabát, kerékpáros sisak.

Táborvezető: 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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TÁBOR „TÖRPÉKNEK” 2,5 - 4 éves korig

Időpontja: I. turnus: 2014. július 14-18-ig
Jelentkezési határidő: július 9.
Naponta: 8.00-12.00-ig 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Étkezés: tízórai, ebéd

Olyan 2,5-4 éves korú gyermekek jelentkezését várjuk, akik
szívesen megismerkednének a közös játék örömével.
Amit nyújtani szeretnénk: könnyebbé tenni az óvodai
beilleszkedést.  A tábor  programjában  szerepel:  mozgás,
egyensúlyérzék fejlesztés a Magyar Mozgáskotta módszerrel.
Finommozgás,  képlátás  fejlesztése  gyöngyfűzéssel,
gyurmázással,  festéssel,  ragasztással,  összerakó  játékokkal.
Beszédszituációs  játékok bábozással,  mondókázással,  közös
énekléssel.  Gondolkodás fejlesztése,  érzelmek,  konfliktusok
kezelése közös játékokkal. A tábor programjából nem marad
ki az egynapos kirándulás sem, ahová kísérőként szülőket is
várunk.

Táborvezető: Sinkáné Kocsis Irén - óvónő
T: 70/624-7069

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kincskereső, kutakodó tábor
Időpontja: 2014. július 21- július 25-ig
Jelentkezési határidő: július 16. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert  Agóra       
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés:  tízórai, ebéd, uzsonna

Ugye szereted a vidám kalandot? A kincs utáni kutatást? A sok mókát
és nevetést?  Mindebben részed lehet,  ha velünk töltöd ezt  a hetet.
Kalandra fel! Ügyességünket, szerencsénket, tudásunkat összemérve
küzdünk az aranyért. Lesz szabadtéri vízibomba csata, ahol haj nem
marad  szárazon!  Vagy  mégis?  Aztán  kalandos  kincskeresésre
indulunk,  amikor  is  lépésről-lépésre  haladva  kincses  térképünket
követve  megleljük  az  elrejtett  kincseket.  Mindezek  mellett  filmet
nézünk,  valamint  még  egy  egész  hetes  versenyben  is  részed  lesz,
melynek  lényege,  hogy  minél  több  aranyat  szerezz  a  különböző
ügyességi és logikai vetélkedőkön, mert pénteken a legtöbb aranyat
gyűjtők jutalomban részesülnek! Kézműves foglalkozások keretében
kincses ládát, felfedező térképet, iránytűt és más érdekes felszerelést
is készítünk, amit a hét végén természetesen mindenki haza is vihet. 
A tábornak 4 különleges tagja lesz, akik  gyengébben látnak, viszont
kifinomult  kincskereső  ösztönükkel  segítik  a  csapatokat  az  előre
jutásban.
Ha  tudod,  hozd  el  a  barátodat  is,  hogy  egy  vidám  mókás  hetet
tölthessetek együtt, tele játékkal, izgalommal, és kihívásokkal! ☺

Táborvezető: Buknicz Ildikó (turisztikai animátor)
Szakmai segítő: Miltner Tímea
Érdeklődni: 20/ 260-40-99 (táborvezető)
Részvételi  díj:  15.000 Ft/fő,  amely  valamennyi  költséget  és  az
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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ENGLISH GYM&FUN tábor 
Dínók, pónik és mindenféle állatok

Időpontja: 2014. július 21-25-ig
Jelentkezési határidő: július 16.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Az English Gym&Fun foglalkozás angol nyelven ösztönzi a
gyerekeket a feladatok teljesítésére, játékra, éneklésre. Vidám
mondókák,  dalok  adják  a  "gymnastic"  alaphangulatát,
ezeknek  a  ritmusára  zajlik  a  torna,  mozgás,  játék.
Foglalkozásaink célja,  hogy a találkozás az  angol  nyelvvel
egy életre szólóan pozitív élményt adjon, és így a gyerekek
számára  a  későbbiek  során  természetes  legyen  az  idegen
nyelvű kommunikáció.
A táborban a megszokott foglalkozások kiegészülnek a dínók,
pónik,  házi-  és  állatkerti  állatok  alapos  megismerésével.
Változatos  programmal  várjuk  a  nagyóvodásokat  és
kisiskolásokat:  többek  között  ellátogatunk  a  Vadasparkba,
dínócsontváz  után  kutatunk,  pónikiállítást  rendezünk  és
mesélünk,  társasozunk,  kézműveskedünk,  játszunk  és  ha
elfáradtunk egy kicsit pihenünk is!

Táborvezető: Váradi Zita

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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HIP-HOP KEMP

Időpontja: 2014. július 21-25-ig
Jelentkezési határidő:   j  úlius 16.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16:30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Ismered már a hip-hop tánc különböző műfajait? Próbáltad
már, hogy megy Neked a new style, a house, az old school
vagy a locking stílus?
Ha még nem, akkor mindenképpen a CDC KEMP-en a
helyed! Gyere és légy részese az izzasztó táncóráknak és egy
vidám csapatnak!
Táborunk célja, hogy megismerkedj a hip-hop műfajjal, hogy
elsajátíthasd a különböző stílusok alaplépéseit, és mindezt
csütörtök délután a szüleidnek és barátaidnak is
bemutathatod. Pénteken egy egész napos kiránduláson
pihenjük ki a hét fáradalmait. 

ÚJDONSÁG: a BREAK-et idén is kipróbálhatod!
Információ:   info@cdctanc.hu , 36/20/342-9119

Táborvezetők  : a Creative Dance Club tanárai
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Kerámia tábor

Időpontja: 2014. július 21-25-ig
Jelentkezési határidő: július 16.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16:30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

A jelentkezők az agyaggal, az agyag megmunkálásával
ismerkednek. Keramikus vezetésével elsajátíthatják az
egyszerűbb technikákat, a felrakást, a mintázást is.
Engobozni,  színezni  is  fogják  a  már  elkészített  és
kiszáradt  munkákat.  Több  más  érdekes,  a
kerámiázáshoz  kapcsolódó  kézműves  technikát  is
elsajátítanak a jelentkezők. Ellátogatnak ismert szegedi
keramikusok műhelyébe, kiállításaira.
Egynapos  kirándulásra  Hódmezővásárhelyre  utaznak,
ahol Ambrus Sándor keramikus műhelyének vendégei
lesznek, de jó idő esetén a strandolás is szerepel a tábor
programjában.

Táborvezető: Csomor Magdolna - keramikus

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Leonardo da Vinci tábor

Időpontja: 2014. július 28- augusztus 1-ig
Jelentkezési határidő: július 23.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta:  8.00-16.30-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Ha  kedvet  érzel,  hogy  kipróbáld  magad  több
tudományterületen,  itt  a  helyed.  Leonardo
munkásságán  keresztül  beleássuk  magunkat  a  matek,
rajz,  fizika,  mérnöki  tudományok,  biológia  érdekes
világába.  Tesszük  mindezt  játszva,  kísérletezve,
eszközöket készítve, hogy mi is kis tudósokká váljunk.
Egy  éjszakát  kint  alszunk  Újszentivánon,  ahol
csillagászkodunk.
Táborunkban  találkozhatsz  hallássérült  pajtással,  így
lehetőség lesz arra is, hogy bepillantsunk sérült társaink
mindennapjaiba.

Táborvezető: Miltner Timi, mtimea@agoraszeged.hu,
+36-30/489-06-85,
facebook.com/csillagasz.miltnertimi

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő,  amely valamennyi költséget és
az általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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ArtStab média tábor

Időpontja: 2014. július 28 – augusztus 1-ig
Jelentkezési határidő: július 23.
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra
Naponta: 8.00-16.00-ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Táborunk a  média  iránt  érdeklődőknek  szól.  A tábor
során végigjárjuk a szegedi médiumok többségét, és a
szerkesztőségek  munkájának  megismerése  mellett
szakembereket fogadunk előadásokra, beszélgetésekre.
Megtanuljuk az alapvető sajtóműfajokat, újságot írunk,
illetve rádiós szpotokat készítünk. A tábor eseményeit
filmre rögzítjük, amit a résztvevő fiatalok az általuk írt
újsággal  az  utolsó  napon  magukkal  vihetnek.  Ha
érdeklődsz  a  téma  iránt  és  tudsz  kettes  sorban,
csoporttal közlekedni, várlak szeretettel a cseppet sem
rendhagyó, IX. Média táborunkba!

Táborvezető: Paku M. Zsófia

Részvételi díja: 15.000 Ft /fő, amely az étkezések és a 
programok költségeit tartalmazza.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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Gépírás kezdőknek

Időpont: 2014. június 3 – július 3-ig, minden kedden és 
csütörtökön 17:00-18:30-ig
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  Informatorium

A  hatékony  irodai  munkavégzéséhez  a  számítógép  és  a
számítógépes  programok  gyakorlott  használata  mellett  ma
már  a  tíz  ujjal  való  vakon  gépelés  is  hozzátartozik.
A  tízujjas  vakon  gépelés  biztosítja  a  gyors,  pontos  és
megbízható  munkát.
A tanfolyamot Borús Judit okleveles gépíró tartja.
A  tanfolyam  befejezésével  a  résztvevők  Agóra  gépíró
oklevelet kapnak.

Bérlet ára: 6000 Ft/10 alkalom
Jelentkezési határidő: 2014. május 26.
A jelentkezést a tanfolyamra megváltott bérlettel tudjuk 
elfogadni. A technikai adottságok miatt, a maximális létszám 
12 fő.

A részvételi  díjakat  2014.  május  12-től  lehet  befizetni  a
Szent- Györgyi Albert Agóra I. emeleti Játékszigetén, az
alábbi időpontokban:

Hétfő: 7.00-11.00-ig és 12.30-17.00-ig
Szerda: 12.30-18.00-ig
Péntek: 12.30-17.00-ig
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Mozogj! Okosodj!
Tábor óvodás és kisiskoláskorú gyermekek számára

I. turnus: 2014. június 30 - július 4. KALÓZ      
Jelentkezési határidő: június 23.
II. turnus: 2014. július 7 - 11.       ÁLLATOS
Jelentkezési határidő: június 30.
III. turnus: 2014. július 14 – 18.   KÉZMŰVES
Jelentkezési határidő: július 7.
Jelentkezni telefonon lehet a 20/977-8671-es 
telefonszámon.
Étkezés: ebéd

           Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra

A táborba várunk minden gyermeket, aki egy-egy 
témacsoport köré szervezett játékos és kreatív programok 
során, különféle élményekkel szeretne gazdagodni!
A foglalkozások célja:
• fejleszteni a gyermekek nagymozgását, finommotorikus 
ügyességét, egyensúlyérzékét,
• elősegíteni az iskolai boldoguláshoz elengedhetetlen 
készségek elsajátítását, az iskolaérettség  kialakulását 
(figyelemkoncentráció, feladattartás, önálló munkavégzés, 
kreatív gondolkodás),
•  szociális készségek célzott fejlesztése, a 
gyermekközösségben kialakuló szerepek elsajátítása.
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Mindezeket biztosítják a speciális mozgásterápiás készség- és
képességfejlesztő játékok, a kreativitást fejlesztő kézműves 
feladatok, kognitív készségeket aktiváló módszerek és 
izgalmas közösségi játékok.

 Kíváncsi vagy hogyan éltek a kalózok, 
szeretnél kincses térképet és kincs után 
kutatni? A hét folyamán készíthetsz kalóz 
zászlót, csákót és részt vehetsz egy tengeri 
csatában is.

 Szereted az állatokat? Fedezd fel velünk a 
természeti értékeket, a körülöttünk élő 
állatokat és a távoli vidékek lakóit, Vadaspark 
látogatással egybekötve!

 Szívesen rajzolsz, vágsz, ragasztasz? A tábor 
ideje alatt lehetőséged lesz különféle 
kézműves technikák kipróbálására, az 
elkészült művekből kiállítást készítünk.

Részvételi díj: 15.000 Ft, amely magában foglalja a napi 
egyszeri étkezés, a foglakozások és szórakoztató programok 
költségeit!

Táborvezető  : Szuck Mónika - mozgásterapeuta, nyelv-és 
beszédfejlesztő tanár

www.okositotornaszeged.hu
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Családi kirándulás Erdélybe
Nagyvárad – Kolozsvár – Kalotaszeg

titkainak nyomában 

Időpontja: 2014. augusztus 26-27-28.
/ kedd- szerda- csütörtök /
Jelentkezési határidő: 2014. július 21.
Indulás: augusztus 26-án 7:00-kor 
Visszaérkezés: 28-án kb. 20.00-ra
Utazás: külön autóbusszal
Szállás: Kollégiumban
Étkezés: reggeli, vacsora

Utazásunk első állomása Nagyszalonta - Arany János 
Csonka  tornya,  majd  nagyváradi  barátaink  segítségével
ellátogatunk a Székesegyházba, a Kanonok sorra, Ady Endre
egykori kedvenc helyeire.
A Királyhágón,  Bánffyhunyad,  Csucsát  követően  érkezünk
meg Kolozsvárra.
Itt lesz a szállásunk és a vacsoránk.
Városnéző  sétánk  során  meglátogatjuk  Mátyás  király
szülőházát és Házsongárdi temetőt.
A második napot teljesen Kolozsvár titkainak felfedezésével
töltjük.
A harmadik napon reggelit követően Torda, Gyulafehérvár,
Déva útvonalon utazunk haza.
Útközben megismerkedünk mindhárom város látnivalóival.
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Kirándulni  szerető  gyerekek,  szülők,  nagyszülők
jelentkezését várjuk!

Részvételi díja: 28.000 Ft /fő, amely az utazás, a szállások, a
felsorolt étkezések és a felsorolt programok költségeit és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza.

Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével!

A kirándulást vezeti: Orbán Hédi 
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Fiona Fitness Angol Nyári Tábor!

Korosztály: 5-12 éves gyerekek részére!

Időpontjai:
I. turnus: Június 30-július 4-ig 

Jelentkezési határidő: Június 26-ig
II. turnus: Július 21-25-ig

Jelentkezési határidő: Július 17-ig
A tábor programjai között szerepel:
          - koreográfia tanulása, amivel fellépünk a Tiszai Halfesztiválon
          - angol nyelv tanulása
          - Squash Club
          - Sziksósfürdő Strand (kismedence)
          - látogatás a Szegedi Füvészkertbe
          - fagyizás
A táborba olyan 5-12 éves gyerekeket várok, akik szeretik az angol
nyelvet,  szeretnek  mozogni  és  kedvelik  a  természetet  és  a
vidámságot!

Minden nap játékosan,  sok énekkel,  verssel  korosztályuknak szóló
feladatokkal ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel.

Tábor központja: Szent- Györgyi Albert Agóra

Naponta: hétfőtől-péntekig: 8.00-16.15-ig

Részvételi díj: 17. 000. Ft/fő/hét, amely a napi háromszori étkezést,
és  a  programok  költségeit  és  az  általános  forgalmi  adót  is
tartalmazza.

TÁBORVEZETŐ:

Károlyi Viktória fitness edző Mobil szám: 06-30/509-63-52

E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com
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Petőfi-telepi Művelődési Ház

6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28

Tel/Fax.:(62) 496-327  Mob.:+36209528656

Email:petofitel.muvhaz@int.ritek.hu

Mozogj! Okosodj!
Tábor óvodás és kisiskoláskorú gyermekek számára

I. turnus: 2014. június 16-20. INDIÁN TÁBOR      
   Jelentkezési határidő: június 10.

II. turnus: 2014. június 23-27. MESETARISZNYA
    Jelentkezési határidő: június 16.

Jelentkezni telefonon lehet a 20/977-8671-es 
telefonszámon.
Étkezés: ebéd
Helyszín: Petőfi-telepi Művelődési Ház Szeged

  Szántó K.J.u.28, tel: 496-327 

A táborba várunk minden gyermeket, aki egy-egy 
témacsoport köré szervezett játékos és kreatív 
programok során, különféle élményekkel szeretne 
gazdagodni!
A foglalkozások célja:
 •  fejleszteni  a  gyermekek  nagymozgását,
finommotorikus ügyességét, egyensúlyérzékét,
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 • elősegíteni az iskolai boldoguláshoz elengedhetetlen
készségek  elsajátítását,  az  iskolaérettség  kialakulását
(figyelemkoncentráció,  feladattartás,  önálló
munkavégzés, kreatív gondolkodás),
 • a szociális készségek célzott fejlesztése, a 
gyermekközösségben kialakuló szerepek elsajátítása.

Mindezeket biztosítják a speciális mozgásterápiás 
készség- és képességfejlesztő játékok, a kreativitást 
fejlesztő kézműves feladatok, kognitív készségeket 
aktiváló módszerek és izgalmas közösségi játékok! 

I. Ismerkedj meg az INDIÁN szokásokkal, ruházattal, 
készíts indián sátrat, totemoszlopot és fejdíszt, legyél 
nyomkövető és vegyél részt az indián avatáson.

II.  MESETARISZNYA-  Megtöltheted  mesékkel  a
tarisznyádat! Ezen a héten egy-egy meseélmény alapján
festhesz  és  rajzolhatsz  is  kedvedre,  az  elkészült
művekből kiállítást készítünk.

Részvételi  díj: 15.000 Ft, amely magában foglalja  a
napi egyszeri étkezés, a foglakozások és szórakoztató
programok költségeit!

Táborvezető: Szuck Mónika-mozgásterapeuta, nyelv-
és beszédfejlesztő tanár
www.okositotornaszeged.hu
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Petőfi-telepi Művelődési Ház

6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28

Tel/Fax.:(62) 496-327 Mob.:+36209528656

Email:petofitel.muvhaz@int.ritek.hu

A kutyafáját!
Kutyajó tábor jó kutyákkal

A tábor időpontja: 
2014. június 30 - július 4 és július 7-11-ig
Jelentkezési határidő: 2014. június 20.

Az Aura Segítő  Kutya Alapítvány az idei évben másodszor
várja 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
tematikájában  lesz  képességfejlesztés,  mindemellett  móka,
kacagás, okosodás, ügyesedés és sok mozgás.
A napot  a  gyerekek a speciálisan kiképzett  terápiás kutyák
társaságában töltik.

Részvételi díj: 16 000 Ft, mely tartalmazza az ebédet és a 
foglalkozások költségeit.

Táborvezető: Köböl Erika pedagógus-gyógypedagógus, 
terápiás kutya-felvezető és  Alba Berta-Nagy Julianna 
pedagógus-gyógypedagógus, terápiás kutya-felvezető
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Petőfi-telepi Művelődési Ház

6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28

Tel/Fax.:(62) 496-327 Mob.:+36209528656

Email:petofitel.muvhaz@int.ritek.hu

A  jelmeztervezés titkai 
Kreatív, készségfejlesztő tábor 8-12 éves lányoknak

Időpontja: 2014. július 7-11-ig  naponta 8-16 óráig
Helyszín: Petőfi-telepi Művelődési Ház
Jelentkezés: 2014. június 25-ig 
Részvételi díj: 18.000,- Ft
Étkezés: ebéd
Érdeklődés/előzetes jelentkezés: 496-327 vagy 20/952-8656

Megismerkedünk  a  főbb  textilfajtákkal,  képzeletbeli
világkörüli  útra  indulunk,  hogy  szemügyre  vegyük   más
földrészek, népek viseletét, furcsa öltözködési szokásait. 
XIX. századi bálba látogatunk fantáziánk segítségével, és az
ott „látottak” alapján papírbabát öltöztetünk. Ellátogatunk egy
igazi  színházi  jelmezraktárba,  maszkot  készítünk,  sőt  még
cipészkedünk  is.   Az  egymásra  épülő   kreatív  feladatok
mellett természetesen szóba kerül majd a mai divat is. És lesz
sok-sok  nevetés,  játék.  És  amit  elkészítesz,  azt  haza  is
viheted!!!

A tábort igazi, színházi jelmeztervező vezeti, aki
Budapestről érkezik hozzánk.

A tábort  minimum  15  fő  jelentkezése  esetén  tudjuk  csak
elindítani,  ezért  feltétlenül  kérjük  az  előzetes  jelentkezési
határidő betartását.
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Petőfi-telepi Művelődési Ház

6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28

Tel/Fax.:(62) 496-327 Mob.:+36209528656

Email:petofitel.muvhaz@int.ritek.hu

Tábor csak Fiúknak

Időpontja: 2014. július 14-18-ig
Helyszín: Petőfi-telepi Művelődési Ház

Szeged, Szántó K. J. u 28.
Jelentkezés: 2014. július 4-ig.
Tábor részvételi díja: 15.000,- Ft
Étkezés: ebéd
Érdeklődés/ előzetes jelentkezés: 496-327 vagy 20/952-8656 
vagy a Művelődési házban hétköznap 8-18 óra között

Jelentkezz, 
- ha érdekelnek a fiús dolgok,
- ha bátor vagy, 
- ha szereted a kihívásokat, 
- ha jól pörög az agyad,
- vagy ha egyik sem, de szeretnéd ezeket megtanulni, 
- vagy ha csak szeretnél egy kellemes hetet eltölteni csak fiúk 
között. 

Jelszavunk a hétre: „lányok kíméljenek”

Gondolván azokra a szülőkre, akik csak egy-egy napra szeretnék
táboroztatni  gyermeküket,  az  idén  lehetőség  van  előzetes
bejelentkezés  alapján,  napi  részvételre  is.  Természetesen  a
költségek arányosan oszlanak az eltöltött napok szerint. 
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Petőfi-telepi Művelődési Ház

6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28

Tel/Fax.:(62) 496-327 Mob.:+36209528656

Email:petofitel.muvhaz@int.ritek.hu

TÁNC TÁBOR
Nyolctól tizennégy éves korig

Időpontja: 2014. Június 30-júnlius 04-ig 
Jelentkezési határidő: 2014. június 15-ig
Jelentkezni telefonon lehet: 62/496-327
Étkezés: ebéd
A  legismertebb  slágerzenékre  tanulunk

táncolni, egyszerű lépéseket és koreográfiákat. 
Tartásjavító  gyakorlatokkal  és  labdajátékokkal  töltjük  a
szabadidő egy részét. 
Kipróbáljuk a sminkelést, megismerkedünk a frizurakészítés
fortélyaival. 
Hívj  magadnak  partnert,  de  ha  szólóban  jössz,  akkor  is
találunk neked társat.

Részvételi díj:14.000 Ft, amely az étkezés, a foglakozások és
az egyéb programok költségeit tartalmazza.

Táborvezető: Vidovenyecz Andrea

Szegedi Vakáció 2014 79



Petőfi-telepi Művelődési Ház

6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28

Tel/Fax.:(62) 496-327 Mob.:+36209528656

Email:petofitel.muvhaz@int.ritek.hu

Kerámia tábor

Időpont: 2014. július 21-25.
Jelentkezési határidő: 2014. július 7.
Helyszín: Petőfi-telepi Művelődési Ház Szeged, 
Szántó K.J.u.28, tel: 496-327 
Naponta: 8-16 óra
Étkezés: Ebéd
Részvételei díj: egész hétre 14.000 Ft

           naponta: 2.800 Ft.
Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szívesen
megismerkednének  az  agyagművességgel.  Az  agyag
előkészítésétől az alkotáson át a kész művekig. Mindezt sok
játékkal és kirándulással tesszük még érdekesebbé. 
Gondolván  azokra  a  szülőkre,  akik  csak  egy-egy  napra
szeretnék  táboroztatni  gyermeküket,  az  idén  lehetőség  van
előzetes  bejelentkezés  alapján  napi  részvételre  is.
Természetesen  a  költségek  arányosan  oszlanak  az  eltöltött
napok szerint. 

Érdeklődni a Művelődési Házban naponta 8-20-ig.
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Heller Ödön Művelődési Ház
6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 18-20.

Mozdulj Olgival tábor!
Gyerek torna 5-től-8 éves korig !

Tábor időpontja: 2014. július-28-tól- augusztus 1-ig
Naponta 8:00-16:00
Jelentkezési határidő: 2014. június 30-ig
Tábor dija: 15.000 Ft, amit a jelentkezésnél kell befizetni!
A díj tartalmazza a teljes ellátást! Reggeli, ebéd, uzsonna, 
gyümölcs, fagyizás!
-Mozgásunk fejlesztése zenére, mozgásfejlesztő torna 
gyakorlatok!
-Túrázás kincskereséssel egybekötve!
-Trambulin egész héten!
-Tisztálkodj helyesen, sebellátás védőnő vezetésével!
-Pihenésben a jóga és mesehallgatás segít!
-Mozaik kép és tenyér kép készítése!
A jelentkezésnél- kitölti a jelentkezési lapot, 
 -befizeti a tábor költségét,
 - tájékosztatást kap a tábor részletéről!
A tábor 15 gyereket tud fogadni ezért időben kell jelentkezni!
A tábor célja, hogy a gyerekek megismerjék határaikat, 
fejlesszék mozgásukat és kitartásukat!
Jelentkezni és érdeklődni a tábor vezetőnél :
Barta Olginál aerobik edző, dinamikus jóga oktató, 
mozgásfejlesztő!  Telefonon: 30/534-2173 
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Interaktív Természetismereti Tudástár az SZTE
Juhász Gyula Pedagógusképző Karon   

A főiskola  több  mint  130  éve  gyarapodó  gyűjteményének
méltó helye. A herbáriumi és az állattani gyűjtemény, amely
mintegy 10 000 fajt tartalmaz, 2000 óta a Magyar Kulturális
Örökség  részét  képezi.  Ezeken  kívül  további  érdekes
tárgyakat,  és  oktatási  segédeszközöket  lehet  megtekinteni,
kipróbálni a biológia, a kémia, a földrajz, a fizika, a technika
és  a  számítástechnika  tudományok  területéről.  Mindezek
mellet  a  gyűjteményhez  kapcsolódó  izgalmas
tárlatvezetésekkel,  előadásokkal  és  foglalkozásokkal
próbáljuk még színesebbé tenni a Tudástár bejárását.

"Nyári  napközis  tábor"-  ahol  a  táborban  résztvevők
témanapokon  megismerkedhetnek  a  természettudományok
részterületeivel,  hogyan  dolgoznak  a  kutatók,  milyen
vizsgálatokat végeznek.
(Mikroszkóphasználati,  metszetkészítési,  kémiai  kísérletek,
állatok-  és  növények  gyűjtése  és  szakszerű  tárolása,
talajvizsgálati  módszerek,  kézműves,  geológiai  és
csillagászati  ismeretekbe  kínálunk  betekintést,  interaktív
előadások és gyakorlatok formájában)
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Ellátás: ebéd
Ára: 15.000 Ft
Ajánlott életkor: 10-14 év
Helyszín: Szeged, Boldogasszony sgt. 6. II. emelet 
Tudáskapu
Időpont: 2014.07.07-11-ig 
Hétfőtől-Péntekig 8.00-16.00-ig

Jelentkezési határidő: 2014.06.15. 
További információért és aktuális jegyárainkért 
keresse fel honlapunkat: http//:tudaskapu.hu

Nyitva tartás: keddtől szombatig 10.00-16.00 óráig
E-mail: tudaskapu2011@gmail.com,
tel.: +36/62/544-753
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REÖK GYERÖK KÖR
nyári múzeumpedagógiai program 

Ezen a nyáron ünnepelhetjük a REÖK Gyerök Kör 4. születésnapját!
Alkoss  egy  képet,  és  hozd  el  magaddal  az  első  foglalkozásra!
Bármilyen technikát használhatsz!  
A képen  feltétlenül  legyenek  tündérek,  emberek,  egy  festőpaletta,
hegyek  és  egy  folyó!  Szabadon,  szárnyaló  fantáziád  szerint
alakíthatod tovább művedet!  Tedd meg bátran,  elvégre Te vagy az
alkotó! Kíváncsian várjuk, milyen csoda történet kerekedhet ki ebből!
A  REÖK  múzeumpedagógiai  programjain  több  mint  10.000
gyermeklátogató vett részt az utóbbi négy évben.  Gyere, tölts el egy
élménydús hetet kiállításunkon és rajzolj, fess Te is a palotában!

Ajánlott: óvodások (6 éves kortól) és általános iskolások részére 
Időpont: 2014. június 24-27.
Keddtől – péntekig:  10.00 -12.30 óráig
Aktuális kiállítás: XV. Táblaképfestészeti Biennálé 
Napi  program: ismerkedés  a  képzőművészettel,  képolvasás,
véleményformálás,  interaktív  tárlatfeldolgozás,  egyéni  és
csoportos feladatok, majd alkotómunka, saját mű teremtése.
Bérlet ára/4 napra: 3.000 Ft /fő 
Nem bérletes belépő: 800 Ft /nap/ fő
A  foglalkozásokat  vezeti: Ale  Ildikó  festőművész,
múzeumpedagógus
Kedves Szülő! Gyermekei részvételi szándékát, kérjük, jelezze a
következő email címen: muzeumpedagogia@reok.hu
Honlapunkon www.reok.hu bővebben tájékozódhat eddigi 
eredményeinkről!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Kézműves Tábor 

Szeretnél minél több kézműves technikát kipróbálni egy hét 
alatt? Ha igen, akkor gyere el a Napsugaras Tájház Kézműves
Táborába. Elsajátíthatod a nemezelés, szövés, batikolás, 
gyöngyfűzés és szövés, bőrözés, gyékényszövés, kékfestés, 
növényekkel való festés, szappankészítés alapjait. Emellett 
bábokat, babákat, tarisznyákat, népi játékokat készítünk.

Korhatár: 6-14 éves kor

Táborvezető: Kulik Melinda

Tábor ideje: 2014. július 7 - július 11.
       2014. július 28 - augusztus 1. 

Részvételi díj: 12.000 Ft/ 5 nap (az ár tartalmazza a napi 
háromszori étkezést)

Kedvezmény: Napsugaras Tájház által meghirdetett három 
vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 
10.000 Ft/gyermek

Tábor helyszíne: Napsugaras - Ház, Alsóvárosi Tájház 
                            6725 Szeged, Nyíl utca 43.

Érdeklődni lehet: Kulik Melinda Tel: 06-30-501-2822
e-mail cím: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
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Kalandos varázslat a múzeumban!

Időpontja: 2014. augusztus 4-8-ig
Helyszíne: Móra Ferenc Múzeum Várkert

Naponta: 8 00-16 30-ig
Étkezés: ebéd
Ha felejthetetlen  kalandra  vágysz  és  még  a  próbatételektől
sem  riadsz  meg,  tölts  velünk  egy  varázslatos  hetet  a
Múzeumban!

A vidám tábor első napján a tündérek és koboldok
világával  ismerkedünk meg  a  természettudományi  kiállítást
körbejárva. A csapatalakítást követően mozgalmas játékokba
kapcsolódhatsz  be,  ahol  a  tündérek  és  a  koboldok
furfangjukat  bevetve  próbálják  teljesíteni  a  kalandos
feladatokat. 

A  második  napon boszorkányparádét  rendezünk,
varázsfortélyokat  tanulunk.  A  gyógyító  és  szépítő  szerek
keverésének  elsajátításához  a  Patika-kiállítás  lesz
segítségünkre.  Megismerjük  a  gyógyfüvek  erejét,  krémet,
bájitalt  kavarunk,  valamint  varázscsemegét  készítünk.
Délután  varázslatos  játékban  mérjük  össze  a  bájitaloktól
megsokszorozott erőinket.

A  harmadik  napon Egyiptomé  a  főszerep,  a
kalandok  rejtelmeibe  vezetjük  be  a  táborlakókat.  Olyan
versenyt  szervezünk,  melyben  bejárjuk  a  Múzeum  külső
kiállítóhelyeit,  a  Kass  Galériát  és  a  Fekete  Házat,  ahol
Egyiptom  rejtelmeibe  nyerünk  bepillantást.  Lesz  ész-teszt,
ügyességi és logikai játékok.
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A  negyedik napon történelmi kalandtúrán vehetsz
részt a szegedi Várban, illetve a mesék birodalmába. Ekkor a
résztvevőkből  királyfik  és  királylányok válnak,  megalkotva
címerüket, „korhű” öltözéküket, kellékeiket. Sok játék mellett
egy filmet is megnézünk közösen.

Végül  a  kutatók  és  régészek  napján,  izgalmas
pincelátogatáson  próbálhatod  ki  bátorságodat.  Fitogtathatod
régészeti  tudásodat,  izgalmas  verseny  keretében  őskori
leletekre lelhetsz,  de megfordulunk a Régészeti központban
is.

A gyerekek  a  tábor  végén  minden  általuk  készített  tárgyat
hazavihetnek.
A programok kis mértékű változásának jogát fenntartjuk!
Ha tudod, hozd el a barátodat is, hogy egy vidám, kalandos
hetet tölthessetek együtt!

Táborvezető: Buknicz Ildikó (turisztikai animátor)

Érdeklődni: 20/ 260-40-99 (táborvezető)

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely minden költséget
tartalmaz.

Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével
2014. július 25-ig a Móra Ferenc Múzeum főpénztárában!
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Kalandos varázslat a múzeumban!

Időpontja: 2014. augusztus 11-15.

Helyszíne: Móra Ferenc Múzeum Várkert

Naponta: 8.00-16.30-ig

Étkezés: ebéd

Ha felejthetetlen  kalandra  vágysz  és  még  a  próbatételektől
sem  riadsz  meg,  tölts  velünk  egy  varázslatos  hetet  a
Múzeumban!

A vidám tábor első napján a tündérek és koboldok
világával  ismerkedünk meg  a  természettudományi  kiállítást
körbejárva. A csapatalakítást követően mozgalmas játékokba
kapcsolódhatsz  be,  ahol  a  tündérek  és  a  koboldok
furfangjukat  bevetve  próbálják  teljesíteni  a  kalandos
feladatokat. 

A  második  napon boszorkányparádét  rendezünk,
varázsfortélyokat  tanulunk.  A  gyógyító  és  szépítő  szerek
keverésének  elsajátításához  a  Patika-kiállítás  lesz
segítségünkre.  Megismerjük  a  gyógyfüvek  erejét,  krémet,
bájitalt  kavarunk,  valamint  varázscsemegét  készítünk.
Délután  varázslatos  játékban  mérjük  össze  a  bájitaloktól
megsokszorozott erőinket.

A  harmadik  napon Egyiptomé  a  főszerep,  a
kalandok  rejtelmeibe  vezetjük  be  a  táborlakókat.  Olyan
versenyt  szervezünk,  melyben  bejárjuk  a  Múzeum  külső
kiállítóhelyeit,  a  Kass  Galériát  és  a  Fekete  Házat,  ahol
Egyiptom  rejtelmeibe  nyerünk  bepillantást.
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Lesz ész-teszt, ügyességi és logikai játékok.

A  negyedik  napon történelmi  kalandtúrán  vehetsz
részt a szegedi Várban, illetve a mesék birodalmába. Ekkor a
résztvevőkből  királyfik  és  királylányok válnak,  megalkotva
címerüket, „korhű” öltözéküket, kellékeiket. Sok játék mellett
egy filmet is megnézünk közösen.

Végül  a  kutatók  és  régészek  napján,  izgalmas
pincelátogatáson  próbálhatod  ki  bátorságodat.  Fitogtathatod
régészeti  tudásodat,  izgalmas  verseny  keretében  őskori
leletekre lelhetsz,  de megfordulunk a Régészeti központban
is.

A gyerekek  a  tábor  végén  minden  általuk  készített  tárgyat
hazavihetnek.

A programok kis mértékű változásának jogát fenntartjuk!

Ha tudod, hozd el a barátodat is, hogy egy vidám, kalandos
hetet tölthessetek együtt! ☺

Táborvezető: Buknicz Ildikó (turisztikai animátor)

Érdeklődni: 20/ 260-40-99 (táborvezető) 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, amely minden költséget 
tartalmaz.

Jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével
2014. július 25-ig a Móra Ferenc Múzeum főpénztárában!
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Nomád hagyományőrző tábor a Borostyán Birtokon

A  gyermekek a tábor ideje alatt megismerkedhetnek a nomád
-  pusztai  életmóddal,  hagyományokkal.  Jurtát  építünk,
megismerjük őseink harci  eszközeit  és,  hogy a lányokat  se
felejtsük ki, a korabeli "divattal" is. Gyakoroljuk az íjászatot,
a  lovaglást,  a  vívást.  Színes  programokkal  várjuk  a
gyerekeket a gyönyörű  vízparti környezetben, lesz 7 próba,
versenyzés, búcsúként hagyományos ételeket főzünk együtt a
gyerekekkel,  várjuk  egy  kis  bemutatóra  és  kóstolóra  a
szülőket is.
Táborainkra  6 éves kortól  várjuk a gyerekeket,  a  testvérek
kedvezményben részesülnek. 
Orvosi igazolás szükséges! 

Táborok turnusai: 

Hétfőtől-Péntekig, reggel 8-tól 16 óráig. 
I. turnus: június 30 - július 4.; 
II. turnus: július 14 - július 18. 
III. turnus: július 21 - július 25. 
IV. turnus: július 28 - augusztus 01.

Heti turnus díja: 16.000.- Forint. 

Jelentkezés a csonkaferencz@gmail.com email címen, vagy a
06 20 316 1059-es telefonszámon.
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Lovas tábor a Borostyán Birtokon

Gyermekek a tábor ideje alatt nem csak lovaglással, hanem a
lóápolással, elméleti ismeretek fejlesztésével is foglalkoznak.
A táborban az oktatást képzett lovas oktatók végzik.
A  tábor  programjai  között  szerepelnek  sport,  és  játékos
vetélkedők,  kézműves  foglalkozások.  A  turnus  végén  a
táborlakók  emléklapot  kapnak,  záró  metódusként  pedig
bemutatót  tartanak  szüleiknek,  a  táborban  szerzett
ismereteikből.

A  tábor  ára:  17.000  Ft,  amely  tartalmazza  a  napi
háromszori étkezést is.

Tábor turnusok: 

2014. június 16. -től - 2014. augusztus 29.-ig.
Heti rendszerességgel, hétfőtől- péntekig: 7-16.30-ig.

Jelentkezés a rendezveny@borostyanbirtok.hu email címen, 
vagy a 06 62 548 555, 06 20 22 959 33-as telefonszámon.
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Alkotó nyári tábor 

Sok szeretettel  várjuk  minden 6  és  12 év  közötti  gyermek
jelentkezését  nyári  alkotótáborunkba.  Mesébe  illő
környezetben,  a  gyálaréti  Borostyán Birtokon tölthetünk  el
együtt  egy  emlékezetes  hetet.  A tábor  alatt  a  gyerekek  az
alkotás  örömét  tapasztalhatják  meg,  olyan  tevékenységek
kipróbálása  során,  mint:  nemezelés,  agyagozás,
maszkkészítés,  só-liszt  gyurmázás,  gyöngyözés,  ékszer
készítés, szövés, fonás, rajzolás, festés, decoupage technikák.
A sok  színes  alkotó  munka  mellett  népi  dalokat,  táncokat,
tanulhatnak  a  résztvevők,  megismerkedhetnek  népi
szokásokkal,  hagyományokkal  játékos  formában.  Célunk,
hogy  a  gyermekek  egy  élményekkel,  értékekkel  teli  hetet
tölthessenek  el  a  természetben,  miközben  életkoruknak
megfelelően fejlődhetnek képességeik és készségeik a nyári
szünet  során  is.  A  tábor  hete  alatt  készült  munkákat
természetesen  mindenki  hazaviheti  emlékbe  a  táborzárót
(melyet péntek délután tartunk) követően. Péntek délután a
hét során tanultakat rövid műsor keretén belül mutatjuk be. A
műsorra,  és  az  azt  követő  batyus  bulira,  táncházra  minden
kedves szülőt, családtagot, barátot nagy szeretettel várunk! 

A tábor ára: 22.000,-Ft, amely tartalmazza a napi kétszeri
étkezést, a foglalkozások és az anyagok költségeit.

Angol nyelvi és lovastábor ára szállás nélkül: 25.000 Ft/fő 
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Tábor turnusok: 

2014. július 21. -től - 2014. július 25.-ig.
2014. július 28. -től - 2014. augusztus 1.-ig.
2014. augusztus 25. -től - 2014. július 29.-ig.

Jelentkezés a torokgitta@gmail címen, vagy a 06 30 506 
2258-as telefonszámon. 
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Napközis Lovastábor

Helye: Szabadidő Lovasklub Szeged

           Göndör sori Lovaspálya

Részt vehetnek: 6-14 éves gyerekek, max. 25 fő.

A tábor időbeosztása hétfőtől-péntekig:

• Gyerekek érkeznek: 7.30-8.00-ig

• Délelőtt: lovasfoglalkozás, lovaglás

• Játék: tollaslabda, labdajátékok, ping-pong

• Ebéd: Kék Csillag étterem

• Délután: Játék, lóápolás, istállómunka, lovas 
ismeretek elsajátítása

• Minden hét péntekén tudásfelmérés játékos 
vetélkedő formájában, ennek díjazása kisebb 
meglepetéssel 

• Gyerekek távoznak: 16.00-16.30-ig

A foglalkozásokat szakképzett oktatók tartják családias 
légkörben, sok játékkal és sporttal. 

Az egyhetes tábor díja: 14.500 Ft/fő

Jelentkezni a következő telefonszámokon lehet:

• (62)480-634 vezetékes telefonon

• (30)249-4331 mobil telefonon Berente Krisztina 
táborvezetőnél

A táborok hetente indulnak
2014. június 16-tól 2014. augusztus 15-ig.
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Tábor Lo  vaglással a Baktói lovas klubnál
A tábor helye: Szeged-Baktó 

Tábor ideje:
2014.június 16. és augusztus 15. között heti

turnusokban,
07.30-16.00 óráig

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, kézműves 
 foglalkozások egyéb sportolási lehetőség 

          A táborozás 10 – 20 fős csoportokban történik
A tábor költsége 13.000 Ft / fő 

(amely tartalmazza az ebédet)
Rossz idő esetén a lovaglás fedett lovardában lesz.

A tábor végén minden résztvevő emléklapot kap, valamint
a szülők betekintést nyerhetnek abba, mit is tapasztaltak 
és tanultak nálunk a gyerekeik. 
Jelentkezni lehet: 
Simon Tünde: 30/504-8681
Vörös László: 30/938-3070

Kellemes környezet, barátságos légkör
várja az idelátogatókat.
Weboldalunk címe:

www.baktoilovasklub.hu
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Nyári lovastábor Equest lovasklubban Domaszéken 

 Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket - 
 kicsiket és nagyokat, akik szeretnének  
 közelebbről megismerkedni a lovakkal  
 és a lovaglás rejtelmeivel.

A tábor jellege napközis, reggel 8.00 – 16.00-ig tart.

Amit nyújtunk:

• lovaglás délelőtt, délután (időjárástól függően 
fedeles lovardában)

•  lóápolás tanulása, lószerszámok megismerése         

• nyergelés tanulása

• lovas fejtörők

• elméleti oktatás

• váltóversenyek

• festés

• játszóterezés

• különböző ügyességi játékok

A lovagoltatás szakoktatóval történik, a szabadidőben a 
gyerekekkel pedagógus foglalkozik. A lovagláshoz 
védőszerelést (kobak) biztosítunk. Ajánlott a hosszú nadrág és
zárt cipő. Előzetes lovastudás nem szükséges. A csoportok 
beosztása a lovastudás felmérés alapján történik.
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A táborok időpontjai:

1. Pici – paci lovastábor 3 – 6 éveseknek.
A lovaglás vezetőszáron, segítséggel történik.
Ideje: 2014.06.23 – 27. 
Ár: 20.000 Ft/hét ( reggelit, uzsonnát,innivalót 
hozni kell, ebéd benne van az árban)
Jelentkezés: e-mailben vagy telefonon 
(zskaszi@freemail.hu / 30/4566-204) 
Létszám: 10 – 15 fő

2. Ficánkák lovastábor 7-12 éveseknek
Ideje: 2014.06.30 – 07.04.
Ár: 25.000 Ft/ hét (tízórait, uzsonnát, innivalót 
hozni kell, ebéd benne van az árban)
Jelentkezés: e-mailben vagy telefonon 
(zskaszi@freemail.hu / 30/4566-204)
Létszám: 10 – 15 fő

3. Hobbys lovastábor azoknak, akik év közben 
rendszeresen jártak
Ideje: 2014.07.21 – 25.
Ár: 25.000 Ft/hét (tízórait, uzsonnát, innivalót 
hozni kell, az ebéd benne van az árban)
Jelentkezés: e-mailben vagy telefonon 
(zskaszi@freemail.hu / 30/4566204)

A táborokról részletesen a honlapon
(www.equestsport.com) és telefonon lehet érdeklődni.
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Népmese Tábor 

Van kedved részt venni egy mesebeli juhászlegény 
vándorútján! Ha igen, akkor gyere el a Napsugaras Tájház 
Népmese Táborába, és fedezzük fel együtt a népmesék 
világát. A vándorút során megkeressük az elveszett nyájat, 
megvívunk a sárkánnyal, szerelembe esünk, túljárunk az 
ördög eszén, visszaváltoztatjuk az elvarázsolt egérkét 
királyfivá, és segítünk az Anyónak kenyeret sütni.
A különféle játékok mellett kézműves játszóház is várja a 
gyerekeket.

Korhatár: 6-14 éves kor

Táborvezető: Kulik Melinda

Tábor ideje: 2014. június 30 - július 4. 
       2014. július 21 - július 25. 

Részvételi díj: 12.000 Ft/ 5 nap (az ár tartalmazza a napi 
háromszori étkezést)

Kedvezmény: Napsugaras Tájház által meghirdetett három 
vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 
10.000 Ft/gyermek

Tábor helyszíne: Napsugaras - Ház, Alsóvárosi Tájház 
                            6725 Szeged, Nyíl utca 43.

Érdeklődni lehet: Kulik Melinda Tel: 06-30-501-2822
e-mail cím: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
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Észbontó-Állatos-KreatívTábor
Óvodásoknak és kisiskolásoknak 4-10 éves korig. 

Helyszín:
„A Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Szegedi Óvodájában 
(6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel.: 62/420-365)

Turnusok:
2014. július 21-25. és 2014. július 28- aug. 1.

Naponta 8:00-16:00 (Ettől eltérő igényeket is figyelembe tudunk 
venni, előzetes megbeszélés szerint.)

Ellátás: napi háromszori étkezés, gyümölcs

Program: Naponta más–más állattal ismerkedünk meg, alkotunk, 
mesélünk, tornázunk, éneklünk, nemcsak magyarul, hanem angolul 
is. Gyerekbarát, igényes környezetben profi, tapasztalt csapat várja a 
gyerekeket.

Részvételi díj: 17.500 Ft/fő

Jelentkezés:
A www.profigyerekangol.hu honlapon a jelentkezési űrlap 
kitöltésével, vagy telefonon, a 70-410-78-60 telefonszámon
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Retro tábor fejlesztéssel - kisiskolásoknak
Időpontja:
I. turnus: 2014.06.16 - 06.20-ig
Jelentkezési határidő: 2014.06.01.
II. turnus: 2014.07.07 - 07.11-ig
Jelentkezési határidő: 2014.06.25.

Jelentkezés és információ: Rátai Réka táborvezetőnél a 
20/9557217-es telefonszámon, illetve a www.pindurtanoda.hu
vagy https://www.facebook.com/PindurTanoda oldalon

A tábor helyszíne: Pindur Tanoda 
Szeged-Szőreg, Szerb u. 111.
Gyülekező naponta 7.15 és 8 óra között. Délután 16.00-
16.45-ig várjuk a szülőket gyermekeikért.
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Azokat  a  kisiskolásokat  várjuk  szeretettel,  akik  szeretik  a
csoportjátékokat, ügyesedni, okosodni akarnak! Minden nap
lesz  TSMT foglalkozás  és  más  fejlesztő  foglalkozás.  Ezen
kívül  olyan  foglalkozásokat  kínálunk,  amelyek  a
hagyományos  emberi  értékrendet  helyezik  előtérbe.
Megismerkedhetnek  a  szüleik,  nagyszüleik  kedvenc
játékaival,  filmjeivel,  versenyeivel,  kézműveskedhetnek,
lovagolhatnak,  bográcsban  főzhetnek.  Megismerkedhetnek
régi  használati  tárgyakkal.  Besegíthetnek  a  kertészkedésbe
esetleg állatgondozásba.

Részvételi díj: 16.000 Ft 

Jelentkezést a részvételi díj befizetésével fogadjuk el!
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Iskola előkészítő tábor

Időpontja
I. turnus: 2014.08.04 - 08.08-ig
Jelentkezési határidő: 2014.07.20.
II. turnus: 2014.08.11 - 08.15-ig
Jelentkezési határidő: 2014.08.01.

Jelentkezés és információ: Rátai Réka táborvezetőnél a 
20/9557217-es telefonszámon, illetve a www.pindurtanoda.hu
vagy https://www.facebook.com/PindurTanoda oldalon
A táborhelyszíne: Pindur Tanoda 
Szeged-Szőreg, Szerb u. 111.
Gyülekező naponta 7.15 és 8 óra között. Délután 16.00-
16.45-ig várjuk a szülőket gyermekeikért.
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna

Azokat  az  elsősorban  iskolába  induló  gyerekeket,
nagycsoportosokat  várjuk  szeretettel,  akik  szeretnék  még
felkészültebben, ügyesebben elkezdeni az első osztályt, vagy
a  másodikat.  A  TSMT  és  egyéb  játékos  fejlesztő
foglalkozásaink  elősegítik  mindazon  képességeknek,
készségeknek  a  jó  működését,  melyre  egy  kisiskolásnak
szüksége van.  Természetesen nem csak a tanulás,  hanem a
szabad vagy irányított játékok is részei a napi programoknak.

Részvételi díj: 16.000Ft 

Jelentkezést a részvételi díj befizetésével fogadjuk el!
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Kerékpáros és élménytábor
kisiskolásoknak

Időpontja: I. turnus: 2014.06.23 - 06.27-ig 
   Jelentkezési határidő: 2014.06.10.

                   II. turnus: 2014.06.30 - 07.04-ig 
  Jelentkezési határidő: 2014.06.16.

Jelentkezés és információ: Rátai Réka táborvezetőnél a 
20/9557217-es telefonszámon, illetve a www.pindurtanoda.hu
vagy www.facebook.com/PindurTanoda oldalon

A táborhelyszíne: Pindur Tanoda Szeged-Szőreg, 
Szerb u. 111.
Gyülekező naponta 7.15 és 8 óra között.
Délután 16.00-16.45-ig várjuk a szülőket gyermekeikért.
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna
Azokat  a  kisiskolásokat  várjuk  szeretettel,  akik  szívesen
ülnek kerékpárra, hogy élményeket szerezzenek. Ehhez előre
egyeztetett  időpontban  a  saját,  megfelelő  műszaki  állapotú
kerékpárjukat  és  biztonsági  felszerelésüket  kérjük,  hozzák
magukkal!  Minden  nap  lesz  TSMT  foglalkozás  és  más
fejlesztő  foglalkozás.  Ezen  kívül  olyan  foglalkozásokat
kínálunk,  amelyek  a  hagyományos  emberi  értékrendet
helyezik  előtérbe.  Megismerkedhetnek  az  íjászattal,
készíthetnek  hangszert,  kézműveskedhetnek,  filmet
nézhetnek, bográcsban főzhetnek.

Részvételi díj: 16.000Ft 

Jelentkezést a részvételi díj befizetésével fogadjuk el!
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GÖRKORCSOLYA ÉS ÚSZÁS NYÁRI
SPORTTÁBOR   4-12 éves korig!

A  Tuti  Korcsolyázó  Közhasznú  SE vidám  nyári
napközis sporttáborai már évek óta kiváló időtöltést
biztosítanak  a  görkorcsolya  és  az  úszás
szerelmeseinek.  Görkorcsolya  és  úszás  kombinált
táboraink mellett  a 2014-es évtől  csak görkorcsolya
turnussal  is  jelentkezünk  azok  számára,  akik  egy

igazi  gurulós  hétre  vágynak.  Táborainkat  színes  kiegészítő
programokkal  tesszük  minél  változatosabbá  a  feledhetetlen  nyári
élményekért. 

Sok szeretettel várjuk a leendő Guruló Buborékokat! 

TURNUSOK:
I. Görkori tábor:  június 30-tól július 4-ig
       Költsége: 16.900 Ft / hét
II. Görkori és úszás tábor:  július 7-től 11-ig
       Költsége: 20.900 Ft / hét
III. Görkori és úszás tábor: július 14-től 18-ig
       Költsége: 20.900 Ft / hét
Tábor központja: Herman Ottó Kollégium, 6726 Szeged, 
Temesvári krt. 50-52.
Érkezés: 7.30-tól 8.00-ig Távozás: 16.00-tól 16.30-ig
Táborainkban napi háromszori étkezést biztosítunk.

További információ és jelentkezés:

Tutrai Tamás +36/20 543-8536
E-mail: gurulobuborekok@gmail.com
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EKO-PARK KALANDPÁLYA

Kedves Pedagógusok, Szülők, Gyerekek!

Az Eko-Park Kalandpálya 2011. májusától várja az 
aktív szabadidő eltöltésre vágyó gyerekeket és 
felnőtteket az újszegedi Eko-Park-ban. 
A Kalandpálya egy felnőtt, egy gyerek és egy mini 
pályából áll. A drótkötélpályán különböző nehézségi, 
ügyességi akadályokon kell áthaladni. A pályák 
használatához védőfelszerelést biztosítunk, ( beülő, 
sisak, heveder) melyek használatát a pályára lépés előtt 
szakemberek tanítják meg. 
Pályáink: 54 akadályos felnőtt pálya 
                  (140 cm testmagasság felett használható)
                  42 akadályos gyerek pálya 
                  (6-7 éves kortól)
                  15 akadályos mini pálya
                  (3-4 éves kortól)
A pályák használata során számos készség és képesség 
fejlesztésére nyílik mód:
- mozgáskoordináció
- statikus és dinamikus izomfejlesztés
- figyelem-fegyelem- koordinációfejlesztés
- csapatmunkára tanítás
- állóképesség fejlesztés
- erőnlét javítása.
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A kalandpályát igénybe veheted szülinapokra, iskolai 
és óvodai sportnapokra és kirándulásokra, családi 
napokra is! 
A kalandpálya területén lehetőséged van további 
szabadidős tevékenységekre:
kispályás labdarúgás, kosárlabda, számháború, tenisz, 
trambulin, ugráló vár, csúszdák, hinták használata.

ÁRAK: felnőtt pálya 2.500 Ft/fő 
                (nincs időkorlátozás!! )
                 gyerek-és mini pálya 2.000 Ft/ fő 
                (nincs időkorlátozás!! )
Csoportos kedvezmény a helyszínen!
Nagyobb létszám esetén telefonos egyeztetés célszerű! 

Helyszín: Szeged, Fürj u. 92/b
Elérhetőség: 06-30/ 448-4483, 06-20/ 5947-188
E-mail: csusziki@gmail.com

Nyitva tartás:

minden nap 09.00-19.00. óra közötti időben.
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NYÁRI ÖNVÉDELMI ÉS SPORTNAPKÖZI A FITT
ZÓNÁBAN!!!

Itt a vakáció! Problémát okoz 
Önnek megszervezni gyermeke
hasznos szabadidejét? 
Nyugodtabb lenne a napja, ha 
tudná, hogy gyermeke biztos 
 kezekben van?

Akkor itt a megoldás: önvédelmi és sportnapközi a
Fitt Zónában!

Perneki Mihály 3 danos kick-box mester vezetésével 
sportnapközit indít a Fitt Zóna!!!
Turnusok: 
Kezdő turnus:
7-14 éves korig, Jún. 30 – Júl. 4-ig (hétfőtől-péntekig) 

Jelentkezés: június 15-ig
5 éves kortól Júl. 28- Aug.01-ig (hétfőtől péntekig)

Jelentkezés: július 20-ig
(igény szerint 2-3 nap is) 
Haladó tábor: augusztus 4-8-ig (azoknak, akik a kezdő 
táborok után haladóbb szintet is akarnak tanulni) 
A szakedző a kick-box alapok elsajátítása mellett készség- és
képességfejlesztő  gyakorlatokkal  fárasztja  le  gyermekét  és
teszi színesebbé napjaikat.

Komplex  foglalkozások:  küzdősport,  torna,  labdajátékok,
sportjátékok. 
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Gondoskodjon  nyugodt  napjairól  és  már  most  kezdje
megalapozni gyermeke egészséges életre nevelését, hogy ne a
chips, a cola, és a számítógép töltse ki a gyerek napjait.
5 napos napközi  ára:  14.000 Ft/  hét  vagy 3.500 Ft/nap,
mely tartalmazza a foglalkozásokat, tízórait és ebédet.

Érkezés: 8.00-8.15-ig

Távozás: 16.00-16.15-ig

Érdeklődni: 
FITT ZÓNA
Szeged, Szatymazi u. 5.
Tel.: +36-70/602-43-47
E-mail: info@fittzona-szeged.hu 
www.fittzona-szeged.hu 
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Kidcoord Sporttábor
A Kidcoord  a  tradicionális  keleti  mozgás-  és  harcművészetek,  a
modern  küzdősportok,  valamint  a  modern  biomechanika  és
agykutatás  eredményeire  épülő,  gyermek-mozgáskoordinációt
fejlesztő  rendszer,  melynek  célja,  hogy  a  gyermekek
mozgáskoordinációja  a  legideálisabb  körülmények  között
fejlődhessen.
 Szegeden most először kerül megrendezésre nyári táborunk.
A tábor  ideje  alatt  teremben  (szőnyegen),  a  szabadban  (liget)  és
vízben  (uszoda)  játékos  feladatokkal  mozgatjuk,  fárasztjuk  el
gyermekét.
Foglalkozunk  esések  és  gurulások  oktatásával,  kétoldalasság-  és
egyensúlyfejlesztéssel,  valamint  egyedi  mérési  módszerünk
segítségével  képet  alkotunk  gyermeke  koordinációs  fejlettségi
szintjéről is.

Várunk minden 5 és -12 év közötti fiút és lányt.
Turnusaink június 16-tól kezdődően, heti bontásban,

folyamatosan augusztus 15-ig vehetők igénybe.

Jelentkezési határidő: 2014. május 30.

A tábor központja: Kidcoord-terem, Szent- Györgyi Albert u.2. 
(A régi híd újszegedi lábánál.)
Érkezés: 7.30 -8.00 óráig Távozás: 16.00-16.30 óráig
Költsége: 15.000 Ft/fő/hét (az ár tartalmazza a tízórait, ebédet, 
uzsonnát és belépőket)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szabó Kinga edző
Mobilszám: 06-70/206-7167 
E-mail cím: info@kidcoord.com

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
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MESEVIDÉK élménytábor

Nyári sátortábor indul vidéken alsó tagozatos 
gyerekek számára!

Szeretettel várjuk olyan alsó tagozatos gyerekek 
jelentkezését, akik érdeklődnek a hagyományőrzés iránt és 
szeretnének egy hetet élményekkel teli, igazi tábori 
hangulatban eltölteni.

Táborvezető: Pölösné Rovó Zsanett

                         Tel.: 06 30 4568 398

Részvételi díj: 23.000 Ft

Turnusok: 2014.jún.29- júl.4.     2014.júl.13- júl.18.

Helyszín: Szatymaz, IV. körzet 108.

Bővebb információ: www.mesevidek,hu
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Szögedi Harcsák Kosársuli Nyári Tábor

Időpontja: 2014.06.30 - 2014.08.29.

Jelentkezési határidő: 2014.05.31.

(1000 Ft felár ellenében később is lehet csatlakozni)

Helyszíne: Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, SZTE 
Hattyas sori Sportközpont

Naponta: 8.00-17.00 óráig

Étkezés: ebéd

Minden  reggel  egy  szabadtéri  játékkal,  sportbemutatókkal
kezdünk,  majd  9-11  óráig  tornatermi  kosárlabda  edzést
tartunk,  melynek  keretében  a  korosztálynak  megfelelő
technikai,  koordinációs,  taktikai  és  állóképesség-fejlesztő
gyakorlatokat végzünk, meccseket játszunk.

Ebédet követően:

-  hetente  2  délutánon  streetball,  azt  követően   labdarúgás,
tenisz,  röplabda,  tollaslabda,  falmászás,  floorball  és
sorversenyek,

- hetente 2 délutánon úszásoktatás és vízi játékok,

- az 5. délutánon "kosárlabdás" állatok (zsiráf, fóka, kenguru,
gepárd) megtekintése a Vadasparkban.

Pihenő időkben kártya- és társasjátékok, activity, frizbi.

Részvételi díj: 14.000 Ft/hét, amely tartalmazza a 
programok belépőjegyeit és az ebédet. (Az esetleges helyi 
járatos utazások költségeit nem!)
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Lesz lehetőség csupán az edzéseken való részvételre is: ennek
díja 4500 Ft/hét, 1000 Ft/alkalom lesz.

A  tábor  résztvevői,  amennyiben  kedvet  kapnak  a
sportághoz,  úgy  2014.  szeptemberében  ingyenesen
vehetnek részt a Szögedi Harcsák Kosársuli edzésein!

Jelentkezéskor  fizetendő  5.000  Ft,  majd  a  tábor  előtti
péntekig a fennmaradó 9.000 Ft.

Bármilyen  okból  történő  lemondás  esetén  (erre  a  turnus
megkezdéséig  van  lehetőség)  a  befizetett  díj  bérleti
költségeken (4000 Ft) felüli részét visszafizetjük.

Jelentkezés: info@szogediharcsak.hu

Információ: 20/589-6500
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NYARALJ VELÜNK

UGRÓKÖTELES SPORTTÁBORBAN
ÚJSZENTIVÁNON!

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Tábor időpontja: 

 I. Turnus: 2014.július 7 - július 11., 8.00 – 16.00 óráig

II. Turnus: 2014.július 14 – július 18., 8.00 – 16.00 óráig

Tábor helye: Újszentiváni Általános 
Iskola Tornaterme

Helyszínre  utazás:  Gyülekező: reggel
8.00 óra  Sportcsarnok elől,  pedagógus
kíséretében

Korcsoport: 5 évestől – 15 éves korig

Részvételi  díj: 14.000,-  Ft/fő
(testvéreknek kedvezmény)

Jelentkezési határidő: 2013. július 04.

Jelentkezni lehet:   

Maczelkáné Minyó Judit
táborvezetőnél:
06-30/836-9376

judy73@freemail.hu 

Tarjányi Orsolya edzőnél:

 06-20/327-2968
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A tábor egész napos sport és szabadidős elfoglaltságot jelent a
résztvevő  kezdő  és  a  haladó  kis  és  nagyiskolás
gyermekeknek.

Az ugrókötelezés nagyon jól fejleszti a mozgáskoordinációt
és az állóképességet.

A részvételi  díj  tartalmazza  tízórai   +  ebéd és a  délutáni
kézműves foglalkozások költségeit.

Táborvezető: Maczelkáné Minyó Judit

Az edzéseket Tarjányi Orsolya (Európa Bajnok IV. helyezet)
vezeti.

Ebéd  után  alkalom  lesz  kézműves  foglalkozásokra,  vidám
csapatversenyekre, melyet foglalkoztató pedagógus vezet.

A turnusok utolsó napján egész napos vetélkedők, sok
közös játék az Újszentiváni Sportpályán.

Ha a táborban megtanultakat folytatni szeretnéd – lehetőség
van rá szeptembertől a Club Dynamic Egyesület Ugróköteles
Szakosztályában. 
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Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor

Turnusok: 
Turnus száma Turnus kezdete Turnus vége

I. június 23. július 02.

II. július 2. július 11.

III. július 11. július 20.

IV. július 20. július 29.

V. július 29. augusztus 7.

VI. augusztus 7. augusztus 16.

Programok:
• strandolás, túrázás, kirándulás
• strandröplabda, pingpong, csocsó, foci
• tábortűz, szalonnasütés
• filmnézés, társasjáték

Az  utazás,  a  programok,  a  felügyelet  a  szegedi  Önkormányzat
ajándéka a táborozóknak.

Egyedül a napi 4x-i étkezésért kell fizetni.
Étkezési díj: 20.000 Ft/fő/turnus
Jelentkezni lehet: 2014. április 7-ig a tanuló iskolájában az NGSZ
gazdasági titkárának leadott jelentkezési lapon.
A jelentkezési  lap letölthető,  és egyéb információk a www.ngsz.hu
honlapon.
Ha a jelentkezés időpontjában még nem töltötte be 9. életévet, illetve
a 13. életévet már betöltötte a tanuló, akkor a táborba történő sikeres
jelentkezés a fennmaradó üres helyek függvénye.
A táborban egy turnusban maximum 100 gyermek tud részt 
venni.
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Kiránduljon és ismerje meg a régi idők ízeit és
hangulatát az Aradi Tanyán!

Az Aradi Tanya és Élménybirtok a mórahalmi 
Bivalyrezervátum közelében, családias légkörben várja 
vendégeit. A falusi, illetve ökoturizmus kapcsán szeretnénk 
közelebb hozni a városi embereket a természetes életmód 
kínálta élményekhez.

Óvodás és kisiskolás csoportok, családok, baráti társaságok 
számára kiváló kirándulási lehetőséget kínálunk a régi 
paraszti életmód és kultúra bemutatásával, egy tartalmas 
kikapcsolódást egy finom ebéd kíséretében. 
A gyerekeket állatsimogató, játszótér, kézműves 
foglalkozások, népi gyermekjátékok, trambulin, a felnőtteket 
füves focipálya, bográcsozó, kültéri kemence, szalonnasütő 
várja.

Családi programok, lakodalmak, kerti partik, gyermekzsúrok, 
céges kirándulások, csapatépítő programok szervezése, 
borkóstolók helyi borászok részvételével, falusi vendégasztal:
hagyományos ételek, helyben termelt és előállított 
alapanyagokból.

Árak: 500 Ft-tól 

Részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Aradi Ágnes, gazdasszony, programszervező
Tel.: +36- 30/655-8005

E-mail:   agi.aradi@gmail.com
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JÓ CSAPAT JÓ ARCOKKAL!

Gór Nagy Mária Színitanoda 
MUSICAL Tábort szervez 9-18
éves korosztály számára!

A Tábor június 23. és július 5.
között 2 héten át, hétfőtől szombatig, reggel
9 órától délután 16 óráig tart.
Az ár tartalmazza a foglalkozásokat 
(színjátszás, zenésmesterség, színpadi 
mozgás/tánc, beszéd, ének) Jó idő esetén 
szabadtéri programok, és napi 2 étkezés.

Várunk Titeket és szóljatok barátaitoknak is, 
hogy Ők is megismerkedhessenek kedvenc 
időtöltésetekkel!!!

A Tábor ára 1 hétre: 25.000Ft
Jelentkezési határidő: 2014. június 22.

Jelentkezés: szegedgnmtanoda@gmail.com
0630-278-5808
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Helen Doron angol tábor 3-16 éves gyerekek
számára

Megújult programokkal, ajándék tananyaggal, ajándék pólóval és 
külföldi egyetemista teacher assistantekkel bővítjük idén a kínálatot. 
Idén kétféle tábort szervezünk júni 30-aug 15-ig 7 héten át (H-P, 8-
16) 3-16 éves gyerekek számára. 

• Gyermekfelügyelet angol nyelven tanárainkkal és 
külföldi teacher assistantekkel. 18,900,-/hét

• Angol tábor különleges programokkal és intenzív 
kurzussal tanárainkkal és külföldi teacher assistantekkel. 
29,800,-/hét

Az ár tartalmazza a napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna)  a  programokat  és  a  tábor  esetében  az  ajándék
tananyagot, CD-t és pólót.

A programok: 
Bivalyrezervátum, 
Lovaglás (póni és 
hátasló) + állatsimogató, 
Tisza parti kalandpark, 
Újszeged, Aradi tanya és 
élménybirok, Móra 
mesebirodalma, 
múzeumpedagógia, 
kézműves foglalkozás, 
Agóra játszóház, 
Játszótér, Fagyizás, 

Matiné. A programok gyermekfelügyelet esetén: kézműves 
foglalkozás, Agóra játszóház, játszótér, fagyizás, matiné.

Testvéreknek, több hétre jelentkezőknek kedvezmény (10%).
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Fehértói Alkotóház
(Szeged, Külterület 27.)

A  volt  tanyasi  (Klebelsberg)  iskola  a  Fehér  tó
szomszédságában szép környezetben található. A Kettőshatári
Alkotóház  nyaranta  30  fő  részére  nyújt  kikapcsolódási
lehetőséget.
Megközelíthető az 5-ös főúton, Szegedről kb. 20 perc alatt 
autóval, vagy Sándorfalva felől. 
Négy szobával, külön ebédlővel, jól felszerelt konyhával, 
társalgóval, tűzrakó hellyel, fürdőszobával, nagy zöld 
területtel, fedett foglalkoztatóval várjuk a pihenni, alkotni, 
táborozni vágyó csoportok jelentkezését.

Az Alkotóház májustól szeptemberig bérelhető. 
A bérleti díj 15 000 Ft/nap.

A csoportok előzetes jelentkezés alapján vehetik igénybe az
alkotóházat.

Bővebb  felvilágosítás  a  Szent-  Györgyi  Albert  Agórában
kérhető (62/425-647, 62/420-278). 

Kedves Érdeklődő!

Amennyiben  a  fenti  kínálatunk  elnyerte  a  tetszését,
kérjük  jelezze  e-mailben  a  kapcsolat@agoraszeged.hu
címünkön bérbevételi szándékát.
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A Somogyi-könyvtár önálló névhasználatra 

jogosult egységeinek neve, címe és nyitva tartása

Csillag téri fiókkönyvtár
6723 Szeged, Kereszttöltés 
u. 29.
Tel.: 469-838
e-mail: csillag@sk-
szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

Dorozsmai fiókkönyvtár
6791 Szeged, 
Negyvennyolcas u. 12.
Tel.: 463-807
e-mail:  dorozsma@sk-
szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

Északvárosi fiókkönyvtár
6723 Szeged, Gáspár 
Zoltán. u. 6.
Tel.: 635-357
e-mail: eszak@sk-
szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

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 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800
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Hangoskönyvtár
6720 Szeged, Stefánia 2.
Tel.: 635-394
e-mail: hangos@sk-szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

Klebelsberg-telepi 
fiókkönyvtár
6729 Szeged, Zentai u. 29.
Tel.: 635-402
e-mail: klebelsberg@sk-
szeged.hu

Hétfő - 1300-1800

Kedd - 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek - 1300-1800

Móra utcai fiókkönyvtár
6725 Szeged, Móra u. 21.
Tel.: 635-396
e-mail: mora@sk-szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

Odesszai fiókkönyvtár
6726 Szeged, Székely sor 11.
Tel.: 635-397
e-mail:odessza@sk-
szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

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 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800
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Rókusi fiókkönyvtár
6724 Szeged, Vértói út 5.
Tel.: 635-398
e-mail: rokus@sk-szeged.hu

Hétfő 1000-1200 1300-1800

Kedd 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800

Szőregi fiókkönyvtár
6771 Szőreg, Magyar u. 14.
Tel.: 648-889
e-mail: szoreg@sk-szeged.hu

Hétfő - 1300-1800

Kedd - 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek - 1300-1800

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 800-1200 1300-1600

Szerda - 1300-1800

Csütörtök - 1300-1800

Péntek 1000-1200 1300-1800
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 SZTE Füvészkert

Szeged, Lövölde u. 42.
Tel.: 62 / 544-108
www.fuveszkert.u-szeged.hu
Nyitva minden nap: 9:00-18:00-ig

A Füvészkert mintegy 5000 fele növény bemutatásával várja
látogatóit.  A 17  hektáron  elterülő  kert  számos  gyűjteménye  kínál
tartalmas időtöltést az idelátogatóknak. Az idős tölgyfák közt Európa
szerte  ritka  szecsuani  ősfenyők  találhatok,  a  tó  partján
mocsárciprusok légzőgyökerei bukkannak elő, s a tó vize fölé keleti
hangulatot  idéző  indiai  lótuszok  hatalmas  levelei  és  virágai
emelkednek.  Az  évelő  és  egynyári  virágok  színes  gyűjteményei
mellett  elhaladva  a  rózsakert  több  mint  120  rózsafajtája  tárul  a
szemünk elé. Hazai tájakat idéz az erdőtársulások bemutatója, míg a
nyáron  nyitott  fóliaházak  termetes  palmai,  agavéi,  szúrós
fügekaktuszai  távoli,  egzotikus  tájakra  kalauzolnak  bennünket.  Az
üvegházak  trópusi  hangulatot  keltenek  a  fákról  lecsüngő
broméliákkal, orchideákkal, páfrányokkal, de a mediterrán tengerpart
növényvilága is helyet kapott itt.

Belépők: gyermekeknek/ nyugdíjasoknak: 450 Ft
felnőtteknek: 700 Ft
ovis jegy: 300 Ft
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Éves bérlet: ovisoknak 1 500 Ft, diákoknak 2 000 Ft,
felnőtteknek 3 000 Ft
Csoportoknak kedvezményeket biztosítunk!
Kertvezetést vállalunk, melyhez előzetes bejelentkezés szükséges.

Programok:
Június 21. (szombat)

Múzeumok éjszakája

Június 28-29. (szombat – vasárnap)
Levendula napok

Július 26-27 (szombat – vasárnap)
VII. Lótusznapok

Madárgyűrűző tábor
a Fehér-tavon

Látogass el madárgyűrűző állomásunkra – akár egy
napra vagy egy több napos táborozásra!

Időpont  : július 14. és augusztus 31. között minden
nap.
Helyszín  : Sándorfalva, a Szegedi utca végétől 300
méterre, a halastó partján álló madarászház.

Szervező  : Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület.

Program: madárgyűrűzés, madármegfigyelés. Táborozásra 14 éven 
felülieket, látogatásra mindenkit várunk!

További információk: www.feher-to.hu, csongrad@mme.hu,
20/343-7559 
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SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5, 6701 Szeged, Pf.: 1119

Tel/Fax: (62) 420-310
E-mail: ifi_iroda@szitiszeged.hu,

szitiegyesulet@szitiszeged.hu
Weblap: www.szitiszeged.hu

A SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
szolgáltatásai

Információ-szolgáltatás
• Az iroda a következő területekről nyújt 

tájékoztatást:
• Kulturális programokról, rendezvényekről,
• Sportolási lehetőségekről, sportrendezvényekről,
• Közoktatási és felsőoktatási információkról, 

képzésekről, továbbtanulásról,
• Pályázati lehetőségekről, 
• Szervezetek, intézmények címeiről, 

segélyszolgálatok adatairól,
• Albérleti lehetőségekről,
• Munkaalkalmakról,
• Erasmus + programról, (irodánk akkreditált küldő 

szervezetként működik)
• Eurodeskkel kapcsolatos információkról.

Tanácsadások
• Pályaorientációs tanácsadás - hétfő 14:00-16:00
• Jogi tanácsadás - kedd 14:00-16:00
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• Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatos 
tanácsadás (nyitvatartási időben előzetes egyeztetés
alapján)

• Pszichológiai tanácsadás - péntek 13:00-15:00
• Álláskeresési tanácsadás (nyitvatartási időben)
• Munkatanácsadás (nyitvatartási időben)

Egyéb szolgáltatásaink és tevékenységeink
• Újságok, folyóiratok, kiadványok olvasása,
• Szkennelés, fénymásolás
• Ifjúsági programok

Munkaerő-piaci szolgáltatások:
Általános tájékoztatás, segítségnyújtás önéletrajzírásban, 
hirdetési újságok, kiadványok biztosítása, számítógép és 
Internet használat.

További információ:

SZITI Ifjúsági Iroda
Szeged, Dózsa Gy. u. 5.

Telefon: 62/420-310, 20/566-29-85
E-mail: szitiegyesulet@szitiszeged.hu,

ifi_iroda@szitiszeged.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 13-18 óráig

Minden szolgáltatásunk díjtalan!
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Állásközvetítő irodák Szegeden

Diákoknak:
Meló-Klub Iskolaszövetkezet
6722 Szeged, Honvéd tér 5/b. Tel: (62) 426-424
Meló Depó 
6722 Szeged, Vitéz utca 20. Tel/fax: (62) 420-433, (62) 420-
239
Mind Diák 
6720 Szeged, Dózsa Gy. utca 2. Tel/fax: (62) 420-987
Fürge Diák Piackutató Isk. Szöv. 
6722 Szeged, Attila u. 17-19. Tel.: (62) 543-510, Fax.: (62) 
543-511
Ötcsillagos Iskolai Szövetkezet 
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 27/1. Tel/fax: (62) 543-276,
20/336-37-74

Mindenkinek:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
 6721 Szeged, Bocskai utca 10-12. Tel.: (62) 561-561
SZITI Egyesület - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5. Tel.: (62) 420-310
Munkáért Alapítvány 
6723 Szeged, Eszperantó u. 5. A Tel.: (62) 421-000
SZTE Karrier Iroda 
6722 Szeged, Honvéd tér 6. Tel.: (62) 546-680
QUAMI Személyzeti Tanácsadó Iroda
6723 Szeged, Felső-Tisza Part 31-34. Tel/fax: (62) 437-766, 
30/985-45-39
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Május 25. vasárnap

Szegedi Vadaspark
Gyerek-zoo – Gyermeknap
Szórakoztató, sokrétű programkínálat a 25 éves 
Vadaspark szülinapi rendezvényén, középpontban 
a Kárpát-medencében élő állatokkal.

Június 6. péntek este

Szegedi Vadaspark
„Dreamnight at the zoo”
Izgalmas  esti  program  a  tartósan  beteg  és
fogyatékkal  élő  gyermekeknek;  részvétel  csak
előzetes bejelentkezéssel.

Június 16. hétfő 

10.00-11.00  Százszorszép Színház 

MINDEN EGÉR SZERETI A SAJTOT  
Zenés mesejáték Fogi Színháza előadásában 
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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Június 17. kedd

9.00-12.00-ig Űrkadét program 1. 

Legyél tagja Szeged első űrkadét csapatának! 
Ezen a délelőttön belekóstolhatsz abba, hogy mit
is  jelent  űrkadétnak  lenni:  megteheted  az  első
lépéseket a világűr rejtélyeinek és a hozzá tartozó
izgalmaknak a megismeréséhez.  Egy űrkadétnak
testben és szellemben is felkészültnek kell lennie,
ezért  lehetőséget  biztosítunk  a  testedzésre,  de  a
tudományos  kísérletezés  és  a  műszaki  tervezés
sem  maradhat  ki.  Várunk!  Legyél  Űrkadét!
Jelentkezz a programra!

Északvárosi fiókkönyvtár
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00:  Mesematiné  –  Meseolvasás  és
papírfigura készítése 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka
Árpád könyvtárosok 
Érdeklődni  lehet:  a  635-357-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.
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Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterségük 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük,  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.

A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon
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Június 18. szerda

9.00-12.00-ig Kézműves foglalkozás
Dekorgumi figurák, könyvjelző készítése
Ollót hozz magaddal!
Belépődíj nincs!

Móra Ferenc Múzeum
10.00-11.30-ig Krassói Anikó: Kalandozások 
Panka és Vadember útján – Móra-
mesebirodalom című foglalkozás.
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a 
belépődíjat is tartalmazza.

Június 19. csütörtök 

Bakancsos kirándulás- Szabadkára és Palicra
(Gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek)
Indulás: 8.00-kor a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Jósika utcai bejáratától
Visszaérkezés: kb. 17.00-ra ugyanide
Program:
A délelőtt során egy közös városnézésen vesz 
részt a csoport Szabadkán, ahol ellátogatunk a 
Városháza Dísztermébe, a Népkörbe, meg-
csodáljuk a főtéren látható Zsolnai szökőkutakat 
is.
Szabadkán lesz lehetőségünk egy kis szabadidőre,
sétára is.
Ezt követően Palicra utazunk, ahol sétálunk a tó 
partján és ellátogatunk az Állatkertbe.
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Részvételi díja: 2500 Ft/fő, amely az 
útiköltséget tartalmazza.
Kérjük, hogy a résztvevők egész napra uzsonnát 
hozzanak magukkal.
Az állatkerti belépő összegét kérjük mindenki 
hozza magával! A kirándulás megvalósulásához 
minimum 30 fő jelentkezése szükséges.
Az utazáshoz érvényes „új típusú személyi 
igazolvány, vagy útlevél szükséges.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22.,
Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Június 20. péntek

10.00-12.00-ig Táncos nap - Fitness 
Ezen a délelőttön megismerkedhetsz a Fitness 
alapjaival.
Hozz magaddal kényelmes ruhát és sportcipőt!
Belépődíj nincs!

Szegedi Vadaspark
Vadasparki napforduló
Élménydús  éjszakai  program,  látványos
állatetetésekkel,  családi  vetélkedővel,  izgalmas
bemutatókkal.

Június 23. hétfő

10.00-11.00 Százszorszép Színház 

KOLDUS ÉS KIRÁLYFI - zenés árnyjáték a 
BonBon Matiné előadásában 
Mark Twain regényének feldolgozása mesélővel, 
vetítéssel és sok zenével.
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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Móra utcai fiókkönyvtár 
(6725 Szeged, Móra utca 21.)
10.00-12.00: Agyagozás, diavetítés 
Vezeti: Mojzesné Süli Anna könyvtáros 
Érdeklődni  lehet:  a  635-396-os  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár 
(6727 Szeged, Szántó Kovács J. utca 28.)
10.00-12.00: Makramézás 
Vezeti: Kiss Brigitta könyvtáros
Érdeklődni lehet: a 634-052-es telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Június 24. kedd

9.00-12.00-ig CSOKI-NAP

Azok a gyerekek és felnőttek, akik ezen a 
délelőttön ellátogatnak hozzánk, megismerked-
hetnek a csokikészítés titkaival.
Az Intelligens Mintaotthonban maguk is készít-
hetnek csokit.
Vendégünk lesz Gombóc Artúr, aki egy kis vetél-
kedőre hív benneteket Ausztria, Svájc, Belgium és
Franciaország leghíresebb csokijairól.
A jutalom természetesen csokoládé lesz.
Belépődíj nincs. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szegedi Vakáció 2014 141



Északvárosi fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00: Mesematiné – Diavetítés és gyöngy-
fűzés 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka
Árpád könyvtárosok.
Érdeklődni  lehet:  a  635-357-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Móra utcai fiókkönyvtár 
(6725 Szeged, Móra utca 21.)
10.00-12.00: Szövés, diavetítés 
Vezeti: Mojzesné Süli Anna könyvtáros 
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár 
(6727 Szeged, Szántó Kovács J. utca 28.)
10.00-12.00: Papírképek készítése 
Vezeti: Kiss Brigitta könyvtáros 
Érdeklődni lehet: a 634-052-es telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Szőregi fiókkönyvtár 
(6771 Szőreg, Magyar utca 14.)
10.00-12.00: Gyöngyfűzés 
Vezeti: Pélyné Lévay Henriette könyvtáros 
Érdeklődni  lehet:  a  648-889-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.
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Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.
A program belépődíj nélkül látogatható.
Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.
A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Kövér Béla Bábszínház
Nyílt Nap 10.00-12.00-ig
Bepillanthatsz a bábparavánok mögé,
megtudhatod egy előadás titkait!
A program belépődíj nélkül látogatható.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.
A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Június 25. szerda

9.00-12.00-ig Kézműves foglalkozás 
Csipeszfigurák készítése
Ollót hozz magaddal!
Belépődíj nincs!

Móra utcai fiókkönyvtár 
(6725 Szeged, Móra utca 21.)
10.00-12.00: Agyagozás, diavetítés 
Vezeti: Mojzesné Süli Anna könyvtáros 
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Szőregi fiókkönyvtár 
(6771 Szőreg, Magyar utca 14.)
10.00-12.00: Brumi Balatonon - mesedélelőtt 
Vezeti: Szőts Katalin
Érdeklődni  lehet:  a  648-889-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár (6727 Szeged, Szántó
Kovács J. utca 28.)
13.00-15.00: Só-liszt gyurmázás 
Vezeti: Kiss Brigitta könyvtáros 
Érdeklődni lehet: a 634-052-es telefonszámon,
vagy a helyszínen.
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Móra Ferenc Múzeum
10.00-11.30-ig Csizmaziáné Wilhelm Adél:
Mi virít itt? Című foglalkozás
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a 
belépődíjat is tartalmazza.
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Június 26. csütörtök 

Bakancsos kirándulás a Vadnyugati városba és
Csongrád- Bokrosra

Indulás: 8.00-kor a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Jósika utcai bejáratától
Gyülekező: 7.45-től 
Utazás: külön autóbusszal 
Visszaérkezés: kb. 16.30-kor ugyanide
Program: 
Western - show a csongrádi Vadnyugati város-
ban 
Igazi western hőssé válhat az, aki ellátogat a 
Vadnyugati városba. 
Vadnyugati kalandok során részesei lehetünk: 
aranymosásnak, lesz hordólovaglás, patkóhajítás, 
lasszóvetés, csizma röpítés, indián útvesztő, 
indián íjászat,báladomb mászás és kézműves 
udvar.
Csongrádi Tájház, séta a Körös-toroknál 

Jelentkezési határidő: június 23. hétfő

Részvételi díj: Diák: 2.800 Ft/fő
                       Felnőtt: 3.400 Ft/fő, amely az 
útiköltséget és a belépődíjakat tartalmazza.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
Kérjük a jelentkezők egész napra elegendő 
elemózsiát, innivalót és diákigazolványt hozzanak
magukkal ! 
A  kirándulás  megvalósulásához  min.  30  fő
jelentkezése szükséges ! 
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Móra utcai fiókkönyvtár 
(6725 Szeged, Móra utca 21.)
10.00-12.00: Szövés, diavetítés 
Vezeti: Mojzesné Süli Anna könyvtáros 
Érdeklődni  lehet:  a  635-396-os  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár 
(6727 Szeged, Szántó Kovács J. utca 28.)
10.00-12.00: Játék a szabadban 
Vezeti: Kiss Brigitta könyvtáros 
Érdeklődni lehet: a 634-052-es telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Szőregi fiókkönyvtár 
(6771 Szőreg, Magyar utca 14.)
10.00-12.00: Vidám illemtan
Vezeti: Péliné Lévay Henrietta könyvtáros 
Érdeklődni lehet: a 648-889-es telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 
Tel: 62/317-245)
10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.
A program belépődíj nélkül látogatható.
Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni. A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Június 27. péntek

15.00- 18.00-ig Táncos nap - Hastánc 
Ezen a délutánon  kislányok-nagylányok- 
anyukák  közösen  megismerkedhetsz a hastánc 
alapjaival a Samira Hastánccsoport tanárainak 
segítségével.
Gyöngyfűzés, keleti témájú színezés, fejdísz 
készítése, keleti meseolvasás színesíti a 
programot.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Belépődíj nincs!

Móra utcai fiókkönyvtár 
(6725 Szeged, Móra utca 21.)
10.00-12.00: Agyagozás, diavetítés 
Vezeti: Mojzesné Süli Anna könyvtáros 
Érdeklődni  lehet:  a  635-396-os  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár 
(6727 Szeged, Szántó Kovács J. utca 28.)
10.00-12.00: Harisnyavirág készítése 
Vezeti: Kiss Brigitta könyvtáros 
Érdeklődni  lehet:  a  634-052-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Szőregi fiókkönyvtár 
(6771 Szőreg, Magyar utca 14.)
10.00-12.00: Ki-mit gyűjt? - cserebere délelőtt 
Vezeti: Péliné Lévay Henrietta könyvtáros 
Érdeklődni  lehet:  a  648-889-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.
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Június 30. hétfő

9.30-10.30 és 11.00-12.00 Százszorszép Színház 

CSIGA DUÓ koncertje 
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) 

10.30-12.00-ig Cselgáncs bemutató és küzdő 
játékok a tatamin, a Szegedi Judo Iskola 
SE judokáival.
A foglalkozás ideje alatt egy bemutatót láthatnak 
a sportág alapját képező technikákból, ill.
lehetőség nyílik küzdelmek megtekintésére. A 
bátrabbak ki is próbálhatják magukat a 
szőnyegen.
A foglalkozást edzők vezetik.
Belépődíj nincs.
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Július 1. kedd

9.00-12.00-ig Barangolás Zene és 
Hangszerbirodalomban
Egy fúvószenekar lesz a nap házigazdája. A 
zenészek segítségével megismerkedhettek a 
különböző hangszerekkel és ki is próbálhatjátok 
azokat.
A zeneteremben  ismert, vagy felismerhető 
zenéket hallgathattok, amelyhez érdekes kérdések 
kapcsolódnak.
Ha van saját hangszered, azt is hozd magaddal!
Belépődíj nincs.

Északvárosi fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00: Mesematiné – Meseolvasás és 
dekorgumi figurák készítése 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka 
Árpád könyvtárosok 
Érdeklődni lehet: a 635-357-es telefonszámon, 
vagy a helyszínen.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig 
Játék-maraton – kreatív – logikai - és fejlesztő 
játékok gyermekeknek egész nap.
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Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.

A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 2x5 héten 
át! 
Július 1 – július 31-ig az Agóra Gyermek-
kuckóban, augusztus 4 – augusztus 29-ig a 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában 
minden nap felteszünk egy kérdést. A játék során
helyes válaszokat leadók közt augusztus 30-án 
ajándékokat sorsolunk ki. 

Július 2. szerda

9.00-12.00-ig Kézműves foglalkozás-
Fakanál bábuk készítése
Ollót hozz magaddal!
Belépődíj nincs!

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig 
A melegszívű medve – játékos feladatok és 
kézműves foglalkozás egész nap.

Móra Ferenc Múzeum
10.00-11.30-ig Szilágyi Kata: Egy egyiptomi 
sírkamra titkai című foglalkozás.
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a 
belépődíjat is tartalmazza.
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Július 3. csütörtök

Bakancsos kirándulás Budapestre, a Magyar 
Televízió Látogatóközpontjába és az Etyeki 
Korda Filmparkba 
Indulás: 8.00-kor az Agóra Jósika u.bejáratától
Gyülekező: 7.45  Visszaérkezés: kb. 19.00-ra 
Utazás: külön autóbusszal 
Jelentkezési határidő: június 30. hétfő 
A Magyar Televízió Látogatóközpontjában  
találkozhatunk mindannyiunk kedves emlékeivel, 
napjaink profi műsorkészítőivel és a jövő 
technikájával. Gyere el, ha találkozni akarsz 
Süsüvel, Mazsolával, Tádéval, vagy a híradó 
szerkesztőivel; ha látni azokat a stúdiókat, 
amelyekben az adások készülnek! 
A Korda Filmpark Közép-Kelet-Európa első 
filmes témaparkja! A látványos szórakoztatóipari 
komplexum varázslatos világot tár a látogatók elé,
rendkívüli élményt nyújtva a filmek 
szerelmeseinek, bepillantást engedve egy működő
filmstúdió kulisszatitkaiba.
 Itt forgatták például a Borgi című TV-sorozatot.
Részvételi díj: Diák: 6.900 Ft/fő
                         Felnőtt: 8.000Ft/fő
/az útiköltséget és a belépődíjakat tartalmazza./
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet. 
Kérjük a jelentkezők egész napra elegendő 
elemózsiát, innivalót és diákigazolványt hozzanak
magukkal! 
A kirándulás megvalósulásához min. 30 fő 
jelentkezése szükséges! 
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Rókusi fiókkönyvtár 
(6724 Szeged, Vértói út 5.)
10.00-12.00: Meseolvasás és ceruzatartó készítés
Vezeti:  Mihalecz  Györgyi,  Palástiné  Annabring
Szilvia és Szabó Ildikó könyvtárosok 
Érdeklődni  lehet:  a  635-398-as  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Július 4. péntek

10.00-12.00-ig Táncos nap - Moderntánc 
Ezen a délelőttön megismerkedhetsz a modern--
tánc alapjaival.
Belépődíj nincs!
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Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó

16:00 – Egy órában három mese – mackókról.

Július 5. szombat

Szegedi Vadaspark
Muzsikáló állatkert
Könnyű  és  komolyzenei  programok,
középpontban az állatokról,  a természetről  szóló
zeneművek.

Július 7. hétfő

9.30-10.30 és 11.00-12.00 Százszorszép Színház 
KALANDRA FEL !
Zenés mesejáték a Grimaszk Színház – Komor 
László előadásában 
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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10.30-12.00-ig Cselgáncs bemutató és küzdő 
játékok a tatamin, a Szegedi Judo Iskola 
SE judokáival.
A foglalkozás ideje alatt egy bemutatót láthatnak 
a sportág alapját képező technikákból, ill.
lehetőség nyílik küzdelmek megtekintésére. A 
bátrabbak ki is próbálhatják magukat a 
szőnyegen.
A foglalkozást edzők vezetik.
Belépődíj nincs.

Csillag téri fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.)
10.00-12.00:  Aszfaltrajz  készítése  a  könyvtár
előtt 
Vezeti: Kissné Retek Erika, Kormos Máté, Terhes
Katalin és Török Józsefné könyvtárosok.
Érdeklődni  lehet:  a  469-838-as  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés”
Teszteld  tudásod és  leleményességed 2x5 héten
át! 
Július  1  –  július  31-ig  az  Agóra  Gyermekkuc-
kóban,  augusztus  4  –  augusztus  29-ig  a  So-
mogyi-könyvtár  Gyermekkönyvtárában  minden
nap felteszünk egy kérdést. A játék során helyes
válaszokat  leadók  közt  augusztus  30-án  aján-
dékokat sorsolunk ki.
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Július 8. kedd

 9.00-12.00-ig Űrkadét program 2.

Már gőzerővel halad az Űrkadét Program. Az első
űrkadétok toborzása megtörtént, de újabb lehe-
tőséget kínálunk a magukat rátermettnek gondoló 
ifjak számára, hogy csatlakozzanak a programhoz,
a rutinos űrkadétokat pedig újra szólítjuk, hogy 
folytassák kiképzésüket! 
A  feladat  még  nagyobb,  a  kísérletek  még
bonyolultabbak,  hiszen  a  súlytalanság
állapotában kell kipróbálnunk őket. Gyertek és
legyetek  erősek,  ügyesek,  ismerjétek  meg  a
világegyetem titkait!

Csillag téri fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.)
10.00-12.00: Tészta-és gyöngyfűzés
Vezeti: Kissné Retek Erika, Kormos Máté, Terhes
Katalin  és  Török  Józsefné  könyvtárosok.
Érdeklődni  lehet:  a  469-838-as  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Északvárosi fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00:  Mesematiné  –  Diavetítés  és  agya-
gozás 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka
Árpád könyvtárosok.
Érdeklődni  lehet:  a  635-357-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.
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Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig
Játék-maraton – kreatív – logikai - és fejlesztő
játékok gyermekeknek egész nap.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.

A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Július 9. szerda

9.00-12.00-ig
Kézműves foglalkozás- Gyöngyfűzés 
Karkötők és kulcstartók készítése.
Belépődíj nincs!

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó

10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig

A kéményseprő zsiráfok – játékos feladatok és 
kézműves foglalkozás egész nap.
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Július 10. csütörtök

Bakancsos kirándulás Makóra

Indulás: 8.00-kor a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Jósika utcai bejáratától
Gyülekező: 7.45-től 
Utazás: külön autóbusszal 
Visszaérkezés: kb.16.30-ra ugyanide
Jelentkezési határidő: július 9. szerda

Program:
Túra a Lombkorona Sétányon és tanösvényen,
strandolás a Hagymatikumban.
A Lombkorona Sétányon találkozhatunk 
függőhíddal, Hagymaterasszal, kilátótoronnyal, 
csőcsúszdával.
A Makovecz Imre által tervezett fürdő látvány-
világával mindenkit elvarázsol.  A fürdőben 
található: kalandmedence sodrófolyosóval, 
buzgárok, masszírozók, barlangmedence külön-
böző hang és fényhatásokkal, csúszdás medencék 
kicsiknek és nagyoknak, úszni vágyóknak 
tanmedencék.
Részvételi díj: Diák: 3.200Ft /fő
                         Felnőtt: 3.700Ft/fő
amely az útiköltséget és a belépődíjakat 
tartalmazza.  Jelentkezni a részvételi díj befize-
tésével lehet. Kérjük a jelentkezők egész napra 
elegendő elemózsiát, innivalót és strandfelszere-
lést hozzanak magukkal ! 
A kirándulás megvalósulásához min. 30 fő
jelentkezése szükséges ! 
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Rókusi fiókkönyvtár 
(6724 Szeged, Vértói út 5.)
10.00-12.00:  Meseolvasás  és  térbeli  üdvözlőlap
készítés készítése 
Vezeti:  Mihalecz  Györgyi,  Palástiné  Annabring
Szilvia és Szabó Ildikó könyvtárosok 
Érdeklődni  lehet:  a  635-398-as  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Július 11. péntek

10.00-12.00-ig Táncos nap - Hip-Hop 
Ezen a napon megismerkedhetsz a hip-hop alap-
jaival a Creativ Dance Club tanárai segítségével.
Belépődíj nincs!

Csillag téri fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.)
10.00-12.00: Asztali társasjátékok, Activity 
Vezeti: Kissné Retek Erika, Kormos Máté, Terhes Katalin
és Török Józsefné könyvtárosok Érdeklődni lehet: a 469-
838-as telefonszámon, vagy a helyszínen.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
16:00 Egy órában három mese – Móra Ferenc 
történeteiből.

Július 14. hétfő

9.30-10.30 és 11.00-12.00 Százszorszép Színház 

MINT A PINTY Zenekar koncertje 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
földszint Díszterem 
Belépődíj: 500 Ft/fő 
Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzete-
sen jelezni!
(Tel: 62-563-480,70-336-7063) 
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Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 2x5 héten 
át! 
Július 1 – július 31-ig az Agóra Gyermekkuc-
kóban, augusztus 4 – augusztus 29-ig a Somo-
gyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában minden nap
felteszünk egy kérdést. A játék során helyes vála-
szokat leadók közt augusztus 30-án ajándékokat 
sorsolunk ki.

Július 15. kedd

9.00-12.00-ig Vendégségben Mary Poppins-nál
Ezen a délelőttön a könyvekből és filmekből 
ismert angol nevelőnő érdekes programjaiba 
kapcsolódhatunk be.
Rajzolhatunk a Gyufaárussal, megtudhatjuk, hogy
mi az a nevetőgáz, süthetünk gyömbéres kalácsot,
megoldhatunk egy érdekes totót, amelyben Mary 
Poppinshoz kapcsolódó kérdések várnak. Még 
sok meglepetés várja az érdeklődőket ezen a 
napon.
Belépődíj nincs.

Északvárosi fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00:  Mesematiné  –  Papírszínház  és
közös rajzolás 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka
Árpád könyvtárosok 
Érdeklődni lehet: a 635-357-es telefonszámon,
vagy a helyszínen.
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Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig
Játék-maraton – kreatív logikai és fejlesztő 
játékok gyermekeknek egész nap.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.
A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Július 16. szerda

9.00-12.00-ig Kézműves foglalkozás- 
Papírfigura hajtogatás
Ollót hozz magaddal!
Belépődíj nincs!

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig 
A bagoly, aki félt a sötétben – játékos feladatok 
és kézműves foglalkozás egész nap.
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Július 17. csütörtök

Bakancsos kirándulás Kecskemétre
Indulás: 8.00-kor a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Jósika utcai bejárata felől
Gyülekező: 7.45-től 
Utazás: külön autóbusszal
Visszaérkezés: kb. 16.30-ra ugyanide
Jelentkezési határidő: július 14. hétfő 
Program: 
Látogatás a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban 
Vízipók, a Magyar Népmesék, a Leó és Fred 
rajzfilmsorozatok alkotóműhelyében. A stúdió-
látogatás vetítésből, a rajzfilmkészítés ismerteté-
séből és a munkafolyamatokba való rövid 
betekintésből áll.
Látogatás a Leskowsky Hangszergyűjtemény-
ben, mely Magyarország legnagyobb hangszer-
gyűjteménye.
Látogatás a Természet Házában.
Végül csillagászati bemutatón veszünk részt a 
Planetáriumban.
Részvételi díj: Diák: 3.400 Ft
                         Felnőtt: 3.700 Ft/fő, 
amely az útiköltséget és a belépődíjakat 
tartalmazza.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet. 
Kérjük a jelentkezők egész napra elemózsiát, 
innivalót és diákigazolványt hozzanak magukkal! 
A kirándulás megvalósulásához min. 30 fő 
jelentkezése szükséges !

166 Szegedi Vakáció 2014



Rókusi fiókkönyvtár 
(6724 Szeged, Vértói út 5.)
10.00-12.00: Meseolvasás és gyöngyfűzés 
Vezeti:  Mihalecz  Györgyi,  Palástiné  Annabring
Szilvia és Szabó Ildikó könyvtárosok 
Érdeklődni lehet: a 635-398-as telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Július 18. péntek

10.00-12.00-ig Táncos nap - Néptánc 
Ezen a napon várjuk mindazokat, akik szeretnék 
elsajátítani a néptánc alaplépéseit és szívesen 
táncolnának egyet.
Belépődíj nincs!
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Csillag téri fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Kereszttöltés utca 29.)
10.00-12.00: Asztali társasjátékok, Activity 
Vezeti: Kissné Retek Erika, Kormos Máté, Terhes
Katalin  és  Török  Józsefné  könyvtárosok
Érdeklődni  lehet:  a  469-838-as  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
16:00 Egy órában három mese – Jill Tomlinson
történeteiből.

Július 19. szombat napközben és este

Szegedi Vadaspark
Lámák és hangyászok birodalma
Dél-Amerika  különleges  állatvilágának  bemutat-
kozása  látványos  nappali  és  éjszakai  családi
program keretében. 

Július 21. hétfő

 9.30-10.30 és 11.00-12.00 Százszorszép Színház
HERKULES 
Zenés mesejáték a Grimm-Busz Színház 
előadásában 
Helyszíne : Szent-Györgyi Albert Agóra 
földszint Díszterem 
Belépődíj: 500 Ft/fő 
Jegyek előadás előtt a helyszínen  válthatók  ! 
Csoportok részvételi szándékát  kérjük 
előzetesen jelezni !
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Odesszai fiókkönyvtár 
(6726 Szeged, Székely sor 11.)
10.00-12.00:  Meseolvasás  és  papírcsodák
készítése.  Vezeti:  Berta  Zsuzsanna,  dr.  Farkas
Zsigmondné  és  Novkovné  Hevesi  Andrea
könyvtárosok.
A programokon csak előzetes bejelentkezés után
lehet részt venni! Jelentkezni lehet: a 635-397-es
telefonszámon, vagy a helyszínen.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 2x5 héten 
át! ,
Július 1 – július 31-ig az Agóra Gyermekkuc-
kóban, augusztus 4 – augusztus 29-ig a Somo-
gyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában minden nap
felteszünk egy kérdést. A játék során helyes vála-
szokat leadók közt augusztus 30-án ajándékokat 
sorsolunk ki.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
Nyitvatartási időben: Birodalomhódító könyvtár-
tér-játék. – Kalandozások a Könyvkirály 
birodalmában július 21. és 31. között az Agóra 
Gyermekkuckóban. A játék zárása augusztus 26-
án, 16 órakor lesz a Gyermekkönyvtárban.
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Július 22. kedd

9.00-12.00-ig "80 nap alatt a Föld körül Willy 
Foggal"

A délelőtt során egy képzeletbeli játékos utazásra 
hívjuk az érdeklődőket. Willy Foggal együtt 
hazánk szomszédos országaiba látogatunk el: 
Romániába, Szerbiába, Szlovákiába, Csehország-
ba, Ausztriába. Megismerhetjük az adott ország 
egy-egy jellegzetességét és az országhoz kapcso-
lódó feladat megoldásával utazhatunk tovább.
Belépődíj nincs.

Északvárosi fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00: Mesematiné – diavetítés és 
dekupázs készítése 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka
Árpád  könyvtárosok.  Érdeklődni  lehet:  a  635-
357-es telefonszámon, vagy a helyszínen.

Odesszai fiókkönyvtár 
(6726 Szeged, Székely sor 11.)
10.00-12.00:  Meseolvasás  és  széljátékok
készítése 
Vezeti:  Berta Zsuzsanna, dr.  Farkas Zsigmondné
és Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok.
A programokon csak előzetes bejelentkezés után
lehet részt venni! Jelentkezni lehet: a 635-397-es
telefonszámon, vagy a helyszínen.
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Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig Játék-maraton 
– kreatív – logikai - és fejlesztő játékok 
gyermekeknek egész nap.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 
Tel: 62/317-245)
10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.
A program belépődíj nélkül  látogatható.
Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.
A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és 
Nagy testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.
A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Július 23. szerda

9.00-12.00-ig Kézműves foglalkozás
Ékszerek csomózásos technikával
Belépődíj nincs!

Odesszai fiókkönyvtár 
(6726 Szeged, Székely sor 11.)
10.00-12.00:  Meseolvasás  és  fakanálbáb
készítése 
Vezeti:  Berta Zsuzsanna, dr. Farkas Zsigmondné
és Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 
A programokon csak előzetes bejelentkezés után
lehet részt venni! Jelentkezni lehet: a 635-397-es
telefonszámon, vagy a helyszínen.

Móra Ferenc Múzeum
10.00-11.30-ig Szilágyi Kata: Hieroglifák című 
foglalkozás
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a 
belépődíjat is tartalmazza.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
10.00-12.00-ig  és  13.00-18.00-ig  Könyvkirály
nap– játékos feladatok és kézműves foglalkozás
egész nap.
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Július 24. csütörtök

Bakancsos kirándulás Budapestre a Csokoládé 
Múzeumba és a Fővárosi  Állatkertbe
Indulás: 8.00-kor az Agóra Jósika utcai bejárata felől
Gyülekező: 7.45 -től ugyanott
Utazás: külön autóbusszal 
Visszaérkezés: kb.19.00-ra az Agóra elé 
Jelentkezési határidő: július 21. hétfő 
Program:
Kirándulás Budapestre a Csokoládé Múzeumba, ahol 
praliné túrán veszünk részt. Lesz csokoládé szökőkút.
Megnézzük a Rákóczi festményeket és kóstolunk  
aszúszemet. Századfordulós csokoládéboltok 
kirakatait nézzük meg majd látogatást teszünk a 
Rákóczi Pincébe. Saját csokoládéjukat is elkészítik a 
részvevők és díszdobozba helyezve a túra végén 
hazavihetik. Minden látogató, kezében egy csésze 
forrócsokoládéval beül a Filmmúzeumba, ahol a 
csokoládé történetét mutatják be. A túra végén 
megnézzük az első Stühmer Csokoládébolt 
berendezésének korhű másolatát.
Délután a Fővárosi Állatkertbe látogatunk el. A 
Varázshegy túrán az időalagúttól a Mars-űrbázisig 
érdekes helyszíneket fogunk végigjárni.
Részvételi díj: Diák: 7.400 Ft/fő
                          Felnőtt: 8.200 Ft/fő. amely az 
útiköltséget és a belépődíjakat tartalmazza.
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet. 
Kérjük a jelentkezők egész napra elemózsiát, 
innivalót  és  diákigazolványt hozzanak magukkal! 
A  kirándulás megvalósulásához min. 35 fő 
jelentkezése szükséges!
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Odesszai fiókkönyvtár 
(6726 Szeged, Székely sor 11.)
10.00-12.00:  Meseolvasás  és  cserépállatkák
készítése
Vezeti:  Berta Zsuzsanna, dr. Farkas Zsigmondné
és Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok 
A programokon csak előzetes bejelentkezés után
lehet részt venni! Jelentkezni lehet: a 635-397-es
telefonszámon, vagy a helyszínen.

Rókusi fiókkönyvtár 
(6724 Szeged, Vértói út 5.)
10.00-12.00: Meseolvasás és agyagozás
Vezeti:  Mihalecz  Györgyi,  Palástiné  Annabring
Szilvia és Szabó Ildikó könyvtárosok 
Érdeklődni lehet: a 635-398-as telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 
Tel: 62/317-245)
10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség
bemutatása.
A program belépődíj nélkül látogatható.
Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük,  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.
A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Július 25. péntek

 10.00-12.00-ig Táncos nap- Társastánc 
Ezen a délelőttön megismerkedhetsz a társastánc 
alapjaival.
Belépődíj nincs!

Odesszai fiókkönyvtár 
(6726 Szeged, Székely sor 11.)
10.00-12.00:  Óriás  társasjáték  kicsiknek  és
nagyoknak 
Vezeti: Berta Zsuzsanna és dr. Farkas Zsigmondné
és Novkovné Hevesi Andrea, könyvtárosok 
A programokon csak előzetes bejelentkezés után
lehet részt venni! Jelentkezni lehet: a 635-397-es
telefonszámon, vagy a helyszínen.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
16:00 Egy órában három mese – királylányokról
és királyfiakról.
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Július 28. hétfő

9.30-10.30 és 11.00-12.00  Százszorszép Színház
SZEMEREY LÁSZLÓ  bűvész műsora - 
Tudomány a varázslatokban  
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
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 2x5 héten 
át! 
Július 1 – július 31-ig az Agóra 
Gyermekkuckóban, augusztus 4 – augusztus 29-
ig a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában 
minden nap felteszünk egy kérdést. A játék során
helyes válaszokat leadók közt augusztus 30-án 
ajándékokat sorsolunk ki.

Somogyi-könyvtár – Agóra Gyermekkuckó
Nyitvatartási időben: Birodalomhódító könyvtár-
tér-játék. – Kalandozások a Könyvkirály 
birodalmában július 21. és 31. között az Agóra 
Gyermekkuckóban. A játék zárása augusztus 26-
án, 16 órakor lesz a Gyermekkönyvtárban.
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Július 29. kedd

Északvárosi fiókkönyvtár 
(6723 Szeged, Gáspár Z. utca 6.)
10.00-12.00: Mesematiné – Móra mesék és óriás
társasjáték 
Vezeti: Kiss Katalin, Pajer-Boross Dóra és Sipka
Árpád könyvtárosok 
Érdeklődni  lehet:  a  635-357-es  telefonszámon,
vagy a helyszínen.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.

A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a
www.belvarosimozi.hu weboldalon.

Július 31. csütörtök

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Augusztus 4. hétfő

10.00-11.00   Százszorszép Színház 

PETER – PAN  DUÓ koncertje 
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 Gyermekkönyvtára
15.00 Könyvről könyvért vetélkedő.

(Már olvasni tudó gyermekeknek)

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten 
át! 

Augusztus 4-29-ig minden nap felteszünk egy 
kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók 
közt augusztus 30-án ajándékokat sorsolunk ki.

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időben: Birodalomhódító könyvtár-
tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály 
birodalmában augusztus 4. és 23. között.
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Augusztus 5. kedd

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi

14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.
A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Augusztus 6. szerda

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára

Nyitvatartási időben: Élet a tanyán. Játékos 
feladatok és kézműves foglalkozás egész nap.

Augusztus 7. csütörtök

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Augusztus 8. péntek

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
10.30 Meséről mesére – diafilmek vetítése

16.00 Meséről mesére – diafilmek vetítése
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Augusztus 9. , szombat napközben és este

Szegedi Vadaspark
A fekete kontinens varázsa
Izgalmas  természetismereti  és  kultúrtörténeti
kirándulás  az  afrikai  szavannalakók
birodalmában éjszakai nyitva tartással.   

Augusztus 11. hétfő

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
15.00 Könyvről könyvért vetélkedő.

(Már olvasni tudó gyermekeknek)

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten 
át! 

Augusztus 4-29-ig minden nap felteszünk egy 
kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók 
közt augusztus 30-án ajándékokat sorsolunk ki.

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időben: Birodalomhódító könyvtár-
tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály 
birodalmában  augusztus 4. és augusztus 23. 
között.
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Augusztus 12. kedd

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.

A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Betűország ösvényein. Séta a városban Móra 
Ferenc nyomában feladatlap segítségével, vagy 
könyvtáros vezetésével 10.00 és 15.00 órás 
indulással.

Augusztus  13. szerda

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára

Nyitvatartási időben: Vízi világ. Játékos 
feladatok és kézműves foglalkozás egész nap.

Móra Ferenc Múzeum
10.00-11.30-ig Szilágyi Kata: Egyiptomi istenek 
című foglalkozás.
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a 
belépőjegyet is tartalmazza.

Augusztus 14. csütörtök

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 
Tel: 62/317-245)
10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.
A program belépődíj nélkül  látogatható.
Igény esetén foglalkozás kérhető. Csoportok 
foglalkozási igényét kérjük előzetesen 
szíveskedjenek telefonon, vagy személyesen 
jelezni.
A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Augusztus 15. péntek

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
10.30 Meséről mesére - diafilmek vetítése

16.00 Meséről mesére - diafilmek vetítése

Augusztus 18. hétfő

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
15.00 Könyvről könyvért vetélkedő.

(Már olvasni tudó gyermekeknek)

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időban: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten 
át! 
Augusztus 4-29-ig minden nap felteszünk egy 
kérdést. A játék során helyes válaszokat leadók 
közt augusztus 30-án ajándékokat sorsolunk ki.

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időben: Birodalomhódító könyvtár-
tér-játék. Kalandozások a Könyvkirály 
birodalmában augusztus 4. és augusztus 23. 
között.
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Augusztus 19. kedd

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Belvárosi Mozi

14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.
A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 
www.belvarosimozi.hu weboldalon.
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Augusztus 21. csütörtök

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Kövér Béla Bábszínház

Nyílt Nap 10.00-12.00-ig
Bepillanthatsz a bábparavánok mögé,
megtudhatod egy előadás titkait!

A program belépődíj nélkül látogatható.

Augusztus 22. péntek

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
10.30 Meséről mesére – diafilmek vetítése

16.00 Meséről mesére – diafilmek vetítése
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Augusztus 25. hétfő

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
15.00 Könyvről könyvért vetélkedő.

(Már olvasni tudó gyermekeknek)

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
Nyitvatartási időben: „Minden napra 1 kérdés” 
– Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten 
át!  Augusztus 4-29-ig minden nap felteszünk 
egy kérdést. A játék során helyes válaszokat 
leadók közt augusztus 30-án ajándékokat 
sorsolunk ki.

Augusztus 26. kedd

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
16.00 A birodalomhódító könyvtár-tér-játék 
eredményhirdetése.

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 
Tel: 62/317-245)
10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség
bemutatása.
A program belépődíj nélkül  látogatható.
Igény esetén foglalkozás kérhető. Csoportok 
foglalkozási igényét kérjük előzetesen 
szíveskedjenek telefonon, vagy személyesen 
jelezni.
A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.
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Belvárosi Mozi
14.00 Szünidei matiné
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők és Nagy 
testvérek!
Ha megunják a strandot, a játszóteret, a bicajozást
vagy a lófrálást (vagy csak egy csöpp nyugalmat
szeretnének) – egész nyáron várjuk Önöket
csemetéikkel a szünidei matiné előadásaira.
Belépőjegy: 500 Ft.

A pontos műsor június 1-jétől megtekinthető a 

www.belvarosimozi.hu weboldalon.

Augusztus 27. szerda

Móra Ferenc Múzeum
10.00-11.30-ig Krassói Anikó: Kalandozások 
Panka és Vadember útján – Móra-
mesebirodalom című foglalkozás.

A foglalkozás díja: 400 Ft/fő, amely a belépődíjat 
is tartalmazza.
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Augusztus 28. csütörtök

Heller Ödön Művelődési Ház és Gyékényes 
Műhelye
(6753 Szeged, Budai N. A. u. 20-22., 

Tel: 62/317-245)

10.00-16.00 A Gyékényes Műhely állandó 
kiállításának megtekintése és a mesterség 
bemutatása.

A program belépődíj nélkül  látogatható.

Igény  esetén  foglalkozás  kérhető.  Csoportok
foglalkozási  igényét  kérjük  előzetesen
szíveskedjenek  telefonon,  vagy  személyesen
jelezni.

A foglalkozások díja: 400 Ft/fő.

Augusztus 29. péntek napközben és este 

Szegedi Vadaspark
Állatkertek éjszakája 

Különleges  családi  program,  látványos
állatetetésekkel,  izgalmas  kifutó-
látogatásokkal,  vendégeink  által  kipróbálható
állatgondozási tevékenységekkel.

Augusztus 30. szombat

Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára
10.00 Minden napra 1 kérdés játékunk sorsolása
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További Programok
Májusi programok

május 16-25.
Szeged Napja 100 borász, 180 
kézműves, 250 program
www.szeged.hu
www.hidivasar.hu
www.szegediborfesztival.hu

Júniusi programok
június 6-8.

Dejavu Fesztivál 
www.dejavufesztival.hu

június 12-16.
85.Ünnepi Könyvhét és 
13. Gyermekkönyvnapok
Információ: 62/425-525
www.sk-szeged.hu

június 21.
Szent Antal-napi Lilomfesztivál 
Alsóvárosi Ferences 
Látogatóközpont
w  w  w.latogatobarat.hu
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június 20-22.
XVI. Szőregi Rózsaünnep
Információ:  62/317-881
www.rozsaunnep.eu

Júliusi programok

július 1-28.
Nyári kavalkád
Városháza udvara
www.varoskep.szeged.hu
www.ih.rendezvenykozpont.hu

július 18-20.
XXIV. Nemzetközi Kamionos 
Country Találkozó
Helyszín: Sziksósfürdő kemping
Információ: 70/381-6751
www.kamionostalalkozo.hu

 
július 28-augusztus 3.

Muzsikáló udvar
Helyszín: Városháza udvara
Információ: 30/246-7083
www.szeged.hu
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július 31-augusztus 3. 
Hungarikum Fesztivál
Helyszín: Széchenyi tér
Információ: www.hungarikum-
fesztival.hu

Augusztusi programok

augusztus 20.
Államalapítás ünnepe
www.varoskep.szeged.hu

augusztus 27-30.
Szegedi Ifjúsági Napok
Helyszín: Újszegedi Partfürdő
www.szin.org

szeptember 5-7. XVIII. Nemzetközi Tiszai 
Halfesztivál
Információ: 62/555-980
www.halfesztival.hu
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SZEGEDI VÁRJÁTÉKOK
Július 03-Július 27

Gyermeknapok: Július 03- július 06

Július 03. Csütörtök

10 óra: Városi körút a Szegedi Pinceszínház színészeivel; 

lovasszekérrel 

Mind a négy nap a gyermekek ingyen tehetnek városi körutat 

lovasszekéren

11óra BRUMMI… zenés mesejáték (SZÖSZ Szabad Ötletek 

Színháza-Budapest)

10-18 óráig Népi játszótér 30-40 db játékkal.  

18 óra Antoine de Saint-Exupéry: A KIS HERCEG Szegedi 

Pinceszínház mesemusical-bemutató előadása

Július 04. Péntek

11 óra POCAHONTAS-mesemusical (SZÖSZ Szabad Ötletek 

Színháza)

10-18 óráig Népi játszótér 30-40 db játékkal

18 óra Antoine de Saint-Exupéry: A KIS HERCEG mesemusical a 

Szegedi Pinceszínház előadása

Július 05. Szombat

11 óra ÓZ A CSODÁK CSODÁJA  mesemusical a Szegedi 

Pinceszínház előadása

10-18 óráig Népi játszótér 30-40 db játékkal
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18 óra Antoine de Saint-Exupéry: A KIS HERCEG mesemusical a 

Szegedi Pinceszínház előadása

Július 06. Vasárnap

11óra ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA  mesemusical a Szegedi 

Pinceszínház előadása

10-18 óráig Népi játszótér 30-40 db játékkal

18 óra Antoine de Saint-Exupéry: A KIS HERCEG mesemusical a 

Szegedi Pinceszínház előadása

Belépőjegyárak:600-800Ft.

Ingyenes programok!
KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS, UGRÁLÓVÁR

10-12-és 15-18 óráig LOVASSZEKÉR
NÉPI  JÁTSZÓTÉR  30-40  db  eszközös  játék  (pl.:  hordólovagló,
csirkepofozó,  bikaszarvra-dobáló,  csigaverseny,  golyóvezető,  diótörő,
karikadobó,  horgászat  stb…)  és  ügyességi  játék  (pl.:  gólyaláb,  ugráló
kötél,  lépegető  papucsok, kézzel hajtott  fakosaras körhinta.  A játszótéri
játékoknál 3-4 fő (animátor) segít. A játszó-asztalokon logikai és kreatív
játékokat (pl.: ördöglakatok, dominó,…)   is biztosítunk.

VASÁRNAPI MATINÉ 

Sobri Jóska interaktív népmeséi minden vasárnap 10 órától 

Idén a gyerekek Vlagyimir Szutyejev meséivel ismerkedhetnek meg. Vlagyimir

Szutyejev  110  évvel  ezelőtt,  1903.  július  5-én  született  Moszkvában.  Apja

orvos és  művészetkedvelő  ember  volt.  Szutyejev  egyetemi  tanulmányait

követően főként illusztrátorként és karikaturistaként tevékenykedett. 
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Mi elsősorban a gyermekek számára készült vidám és tanulságos meséi, bájos

figurákkal teli  könyveiről  ismerjük. Ezeket a második világháborút követően

kezdte írni és rajzolni. A világ számos nyelvére lefordították.  Jobb kézzel írt,

ballal rajzolt.

Vidám mesék

július 06. vasárnap A gomba

július 13. vasárnap Miau

július 20. vasárnap Az öntelt gúnár

július 27. vasárnap A három kiscica

Az előadások 14 órakor kezdődnek jegyár 600Ft.

ALTERNATÍV  CSÜTÖRTÖKÖK

július 10.  Homo Ludens Focus műhely

július 17.  Woycek Alkalmi formáció

július 24.  Egy tisztességes éjszaka Impro Társulat

VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK JÚLIUS 10-13

Július 11. Péntek 21 óra - OSCAR - zenés vígjáték HadArt társulat 

előadásában

Július 12. szombat 21 óra - Dale Wasserman: KAKUKKFÉSZEK - dráma

/Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regény alapján/ 

Július 13, vasárnap 21 óra - Dale Wasserman: KAKUKKFÉSZEK - dráma

/Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regény alapján/ 
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Július 18. szombat 21 óra - Ő+Ő párkapcsolati társasjáték 

Szereplők: Nagy Enikő, Szabó Győző

Rendező: Jantyik Csaba

Július 19. vasárnap 21 óra - Ő+Ő párkapcsolati társasjáték 

Szereplők: Nagy Enikő, Szabó Győző

Rendező: Jantyik Csaba

Július 25. péntek 21 óra 

Dale Wasserman: KAKUKKFÉSZEK - dráma

/Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regény alapján/ 

Július 26. szombat 21 óra - Dale Wasserman: KAKUKKFÉSZEK - dráma

/Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regény alapján/ 

Július 27. vasárnap 21 óra - Dale Wasserman: KAKUKKFÉSZEK - dráma

/Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regény alapján/ 
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A Szent István téri víztorony története

A Szent István téri víztorony látogathatósága:
Nyitvatartási időpontok 

A  Szegedi  Szabadtéri  Játékok  ideje  (2013.  július  5.  –
augusztus 18.) alatt azokon a napokon, amelyeken vannak 
előadások – a torony 10.00 és 18.00 óra között látogatható: 
– július 5., 6., 7., 13., 26., 27.
– augusztus 1., 2., 3., 9., 17., 18.
A torony megtekintése belépőjegy vásárlásával lehetséges. 

Április  1-től  október  31-ig  minden  hónap  első  szombatján
1000  és  1600  óra  között.  Ebben  az  esetben  nem  kell
előzetesen  bejelentkezni,  bárki  megnézheti  a  víztornyot,  a
benne berendezett kiállításokat 
a  VII.  emeleti  szintig.  A kilátószint  vízbiztonsági  okokból
ezeken a napokon nem látogatható. 
Bejelentkezés  alapján  10 főnél  nagyobb csoportok  előzetes
bejelentkezést, időpont egyeztetést követően tekinthetik meg
a  tornyot,  ilyen  esetekben  az  összes  szinten  látogatható  a
víztorony (időjárástól függően). 

Bejelentkezés és időpont egyeztetés: 
Szegedi Vízmű Zrt., Ivóvíz termelési üzem, telefon: 62/558-
842.

Jeles-és ünnepnapokon, Nyílt napokon:
A víztorony ilyenkor is látogatható a kilátószint (időjárástól 
függően).
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Jegyárusítás: 
• Tourinform Iroda (6720 Szeged, Dugonics tér 2.) 
nyitva tartás:
- június 1. – augusztus 31. között: 

hétfő – péntek: 9:00 – 18:00; szombat: 9:00 – 13:00

- szeptember 1. – május 31. között: 
hétfő – péntek: 9:00 – 17:00

 • Tourinform Információs pont a Széchenyi téren 
nyitva tartás:
- június 1-től szeptember 15-ig: minden nap 8:00 – 20:00
 
• Szent István téri víztorony 
Csak a nyitvatartási napokon, a nyitvatartási idő alatt. 
Jegyárak:

Felnőtt belépő 310 Ft; 

Diák és nyugdíjas jegy 220 Ft; 

6 év alatt ingyenes; 

Csoportos kedvezmény nincs
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Családi Napok a Dorozsmai Szélmalomnál
Újra látogatható a dorozsmai Faragó-féle szélmalom.
(6791 Szeged-Kiskundorozsma, Szélmalom u. 2/a)

Az eredeti  malom ugyanitt állt,  melyet Czékus Andor helyi
gazda építtetett 1821-ben.
A malom  típusa  szerint  ún.  holland,  tornyos  formájú  és
fölülhajtós rendszerű, amely elterjedt az egész Alföldön. 
Előnye  a  következőkben  rejlik:  míg  az  emeleti  részek  a
meghajtást, addig az alsóbb szintek az őrlést, illetve a gabona
és az őrlemények tárolását szolgálták.
Az utolsó molnárgazda Faragó György volt egészen 1949-ben
bekövetkezett  haláláig.  Ezután,  mint  műemlék,  állami
kezelésbe került. Dorozsmán ez az utolsó szélmalom.
A  rendszeres  karbantartás  elmaradása  miatt  a  malom
összeroskadt 1970. április 22-én.
Az újjáépítés 1971-ben kezdődött és 1973-ban fejeződött be.
Próbaképpen kukoricát daráltak és búzát őröltek a malomban.
1993-tól a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Csongrád Megyei
Kirendeltsége  volt  a  műemlék  kezelője.  A  szakszerűtlen
átalakítások  és  javítások  miatt  2005  nyarán  újra
életveszélyessé vált az építmény. 
Szeged Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumától visszaigényelte a szélmalom tulajdonjogát,
és  2006-ban  elkészült  a  felújítás.  Azóta  a  Petőfi  Sándor
Művelődési Ház a Szélmalom kezelője.

Nyitva tartás: április 1-től október 30-ig kedd-vasárnap  
10-18 óráig.
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Belépődíj: 
200 Ft, csoportos látogatóknak (10 fő fölött) 150 Ft.

Családi napokon a látogatás és az idegenvezetés ingyenes.

Családi napok 2014-ben: Július 12-én, és augusztus 16-án

A  Petőfi  Sándor  Művelődési  Ház  (Kiskundorozsma,
Negyvennyolcas u. 12.) udvarán található Deák György-féle
Kovácsműhely  és  a  Kiskundorozsmai  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület állandó kiállítása. Belépőjegy: 150 Ft
Kérjük,  a  csoportok  bejelentkezését  a  463-112-es  telefon-
számon! 

Érdeklődni lehet: Vass József szélmolnár
Tel.: 06/30 913 7887
E-mail: szelmolnar@t-online.hu
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
Kiskundorozsma Tel./Fax: 06/62-463-112
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GYÉKÉNYES MŰHELY

A gyékény felhasználása Tápén olyan szintre fejlődött, hogy
az élet minden területét beszőtték, átfonták a gyékényszálak,
a bölcsőtől a sírig, elkísérve megmunkáló népét.
A tiszai sószállítás, dohánykereskedelem fontos megrendelője
volt  a  pakológyékénynek.  A  házban  padtakarónak,
falvédőnek,  ágyba  szalmazsák  alá,  az  agyagföld  borítására
szőnyegként használták. 
Télen az ablakba tették a nagy hideg ellen. Csirkék alá tették,
terményt  öntöttek  rá,  használták  kocsitakarónak.  A  piaci
kofák  gyékénnyel  bélelték  bódéjukat,  ülőhelyükre,  a  lábuk
alá gyékényt tettek. De készült belőle szövött szatyor sokféle
méretben, papucs, csizma, kanalas, kaptár, lábtörlő, szék.
A  gyékényszövőktől  kofák  vásárolták  fel  az  árút  és
kereskedtek vele. Később évtizedekig a Háziipari Szövetkezet
sikeresen  fogta  össze  a  gyékénymunkák  készíttetését  és
kereskedelmét.  Termékeik  közül  a  divattáskák  és  a  fonott
üléslapú székek Párizstól Londonig eljutottak. Mára azonban
már  sajnos  padlásra  kerültek  a  szövőkeretek,  más  a
megélhetés forrása. Néhány "utolsó mohikánja" maradt csak
az ősi mesterségnek.
Az 1999 tavaszán megalakult Gyékényes Műhely, majd 2005-
től a Gyékényből Szőtt Egyesület célja bebizonyítani, hogy a
hagyományt megőrizve és megújítva napjainkban is megállja
helyét  ez  az  egyszerű,  szép,  környezetbarát,  sokoldalúan
felhasználható természetes anyag. 
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A műhely vezetője, Török Gizella iparművész, a szülőföld és
a család hagyományát művészi szintre emelve kelti életre a
gyékényt,  és  a  világon  egyedülállóan  alkot  szobrokat  az
egyszerű vízparti növényből.
A műhely állandó kiállításának folyamatosan bővülő anyaga
egyszerre  reprezentálja  a  gyékény  hagyományos
felhasználását és a jövőbe mutató alkalmazhatóságát
Minden évben ősszel országos, illetve nemzetközi találkozóra
invitálják a szőhető-fonható szálas  anyagok mestereit  és  az
érdeklődőket. Mely rendezvényhez nyilvános alkalmi kiállítás
is kapcsolódik a helyiek és a vendégek munkáiból.
A  Gyékényes  Műhely  és  kiállítása  megtekinthető:  a
művelődési ház nyitva tartási idejében.
Bemutatók,  foglalkozások  előzetes  bejelentkezés  alapján
kérhetők a művelődési házban.

Heller Ödön Művelődési Ház
Szeged, Budai Nagy Antal u. 18-20.
Tel: 62/317-245 
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FELHÍVÁS
Kedves Szülők!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi 
Játszóháza a Máltai Rekreációs- és Sportparkkal 
kibővülve szeretne Nektek segíteni, ha nehézséget
okoz a gyermekek szünidei felügyelete.
 Idén a mai kor kihívásainak megfelelően, a 
foglalkozásaink alatt a tudatos 
internethasználattal és az internetfüggőség 
negatív hatásaival ismerkedhetnek meg a 
gyermekek, sok mozgással és sportolási 
lehetőségekkel vegyítve.  
Szeretnénk az alábbi – reméljük sok-sok játékos 
élményt biztosító – napközis jellegű tematikus 
heteinket a figyelmetekbe ajánlani!
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6-9 ÉVES
KORIG

Július 7-11. „Virgonc
Gézengúzok”
Sporttábor

10-13 ÉVES
KORIG

Július 21-25. „Netezz
okosan,

sportosan!”
Tematikus hét

Augusztus 4-8. „Netezz
okosan,

sportosan!”
Tematikus hét

14-18 ÉVES
KORIG

Augusztus 18-22. „Netezz
okosan,

sportosan!”
Tematikus hét
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Általános információk:

Hétfőtől péntekig minden nap:                                  
7.45-től gyerekek fogadása
9.00-12.00 között tematikus foglalkozások

(játékos ráhangolódás a napra, 
internetfüggőség negatív hatásai, tudatos 
internethasználat)                                         

12.00-13.00 Ebédeltetés
13.00-16.00 Sport, játék, közösségépítés
	
Részvétel: előzetes jelentkezés alapján	–	legkésőbb
a  tábor  indulása  előtt  egy  héttel.  Egy  táborba
maximum  25  főt  tudunk  fogadni,  a  jelentkezés
sorrendjében!

Étkeztetés:	Kérjük a szülőket, hogy a tábor idejére
biztosítsák  a  gyerekek  étkezését  (tízórai-
ebéd-uzsonna csomag összeállítása)

Az  egyes  táborok  részletes  programjáról,  a
jelentkezési  lap kitöltéséről  érdeklődhetsz  a
Játszóházban  munkatársainknál,  vagy
elérhetőségeinken. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

Szeged, Tisza L. krt. 50. Tel.: 62 / 420-912
http://www.koverbela.hu

 

A Kövér Béla Bábszínház a 2014/2015-ös
évadban új bérletstruktúrát kínál.

Fokozatosan vissza szeretnénk térni a néhány 
éve, anyagi okokból, csökkentett 
bemutatószámból a korábbiakhoz.

Ezért az óvodásoknak ismét 5 előadásra szóló
bérletet kínálunk, ennek ára 3500 Ft lesz.

Az  iskolásokat  továbbra  is  4  előadásra
fogadjuk , változatlan 2700 Ft-os áron.

És marad a kisóvodásoknak szóló 2 előadásos
kamaratermi bérlet is,  aminek az ára szintén
nem változik, 1400 Ft. 
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Alsóvárosi Tájház

Cím: 6725 Szeged, Nyíl utca 43.
Telefon és fax: 62/488-690
Telefon: +36-30-501-2822
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
honlap cím: www.napsugarashaz.hu
facebook: www.facebook.com/Alsóvárosi Tájház
Nyitvatartás: június 15- augusztus 31. 
kedd-szombat: 10.00-18.00
szeptember 1- június 14.  kedd – szerda 10.00-16.00 és 
csütörtök- szombat 10.00-18.00 (többi napokon 
bejelentkezés alapján)

Nyitvatartási időben bármikor látogatható a Nyíl utcai
napsugaras ház. Korhűen berendezett helyiségei a XX.
század  ’30-as-’40-es  éveit  idézik.  A  kiállítószobák
Bálint  Sándort,  az  alsóvárosi  hitéletet,  a  szegedi
paprikát, valamint a lakóház történetét és helyreállítását
mutatják  be  a  hozzánk  ellátogatóknak  tárlatvezető
segítségével.

Emellett  –  elsősorban  csoportoknak  igény  szerint,
előzetes  bejelentkezés  alapján  tartunk  kézműves
foglalkozásokat és tematikus ismeretterjesztő órákat.
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A hagyományos  alkotói  tevékenységeken  keresztül
és  a  történelmi,  irodalmi,  néprajzi,  helyismereti,
biológiai ismereteket közvetítő órák során a gyermekek
a  szegedi,  az  alsóvárosi  hagyományos  népélethez,
elődeink mindennapjaihoz kerülnek közelebb.

Nemcsak  gyermekprogramokkal,  hanem  velük
párhuzamosan felnőtt látogatóinknak szóló alkalmakkal
– előadásokkal,  vetítésekkel  –  is  készülünk a  nyárra,
nyárestékre.

A nyári  hónapok során szeretettel  várjuk a táborok
szervezőit  és  résztvevőit,  a  Szegedre  kiránduló  és  a
városban  rendezvényt  szervező  csoportokat  és
természetesen a helyi és más vidékekről érkező egyéni
látogatókat egyaránt.

 Nyári különleges alkalmaink: Pünkösd, 
Gyereknap, Múzeumok Nyári Éjszakája, Családi 
Nap.

A részletes  programokról  kérjük  érdeklődjenek  a
megadott elérhetőségeken vagy személyesen a Nyíl
utca 43. szám alatt.

Szegedi Vakáció 2014 211



Tabán Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Cím: 6723 SZEGED, Tabán u. 16.
Telefon: 62/ 547-051
E-mail: taban.iskola@int.ritek.hu

Amit az iskolánkról tudni kell:
Az iskolánk Szeged felsővárosi lakótelepen működik 1985 óta. 
Jelenleg 500 tanulója van.
Az intézményben nyolcosztályos alapozó képzés folyik, továbbá 
speciális képzések:

• 3-8. osztály: emelt szintű angol nyelv
• 1-6. osztály: népi játék, néptánc
• alapfokú művészetoktatás

Sokat tettünk és teszünk a tanulok tehetséggondozásáért és a
felzárkóztatásáért. Tanulóink évek óta sikeresen szerepelnek városi,
megyei,  országos  tanulmányi  és  sportversenyeken.  A  szabadidő
helyes  eltöltésére  értékes,  tartalmas  programokat  kínálunk
tanulóinknak és szüleiknek (pl.: Családi nap, Tabán est). Szeles körű
nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki holland, francia, finn, erdélyi,
angol  tanulócsoportokkal.  Pályázatokon  nyert  pénzeszközökkel
gazdagítjuk a tanításhoz, tanuláshoz szükséges feltételeket.
Az oktató-nevelő  munka és a szabadidős tevékenységek segítésére
1991-ben  pedagógusok  és  szülők  kezdeményezésére  létrehoztuk  a
Szegedi Tabán Iskolai Alapítványt,  amely az elsők között szerezte
meg a közhasznú szervezet minősítést.

Mit kínál a Tabán Általános Iskola leendő tanítványainak:
• „Hagyományos” (szótagoló-elemző-hangoztató) olvasás- 

és írástanítást.

212 Szegedi Vakáció 2014



• 2. osztályban előkészítő jellegű játékos nyelvoktatást.
• Emelt szintű angol nyelvtanítást 3. osztálytól.
• 1-6. osztályban népi játék, néptánc tanítását.
• Számítástechnika oktatását 6. osztálytól tanórai keretben.

• Gazdasági ismeretek oktatását (JAM)
• Tehetséggondozást (versenyek, művészeti szemlék).
• Sportfoglalkozásokat (tömegsport, kosárlabda, evezési 

lehetőség, úszás, labdarúgás, kézilabda ).
• Sítáborozási lehetőséget.
• A tanév végén osztálykirándulást, erdei iskolai programot.
• Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segítséget a 

magatartási, tanulási nehézségek leküzdéséhez.
• Hitoktatást.
• Énekkarban és művészeti csoportokban való részvételt.
• Kodály és Orff módszerrel ének-zene oktatást.
• Kiskamaszkori és kamaszkori problémák feltárásához és
• feloldásához segítséget.
• Pályaválasztást segítő foglalkozásokat.

Iskolánk a városban elsők között vezette be a művészeti képzést a
2002/2003-as tanévben. A hozzánk érkező gyerekek a következő 
tanszakok közül választhatnak:

• színjáték
• grafika-festészet
• fotó-videó
• néptánc

Az elmúlt évek alatt sok szép eredményt sikerült elérni művészeti 
csoportjainknak és a negyven feletti tagot számláló énekkarunknak. 
Az alapfokú művészeti oktatásban fontosnak tartjuk a művészetek 
iránti nyitottságot, a gyermeki kíváncsiság folyamatos ébren tartását.

Törekszünk arra, hogy a gyerekek meglássák egymásban az
értéket.
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KATÁNG Együttes koncertje 
Az Üveghegyen túl – kalandozás a mesék földjén 

Gazdag Erzsi,Horgas Béla,Kányádi Sándor
megzenésített verseinek segítségével  

2014.május 7.szerda 10.00-kor

Az előadás helyszíne:
Szent-Györgyi Albert Agóra

Megközelítése: Kálvária sgt.23.vagy Gogol u.32. 
Az előadásra jegyek válthatók előzetesen az Agórában

vagy előadás előtt a helyszínen: 1.300 Ft/fő, 
 csoportos kedvezmény: 1000 Ft/fő.

Csoportok részvételi szándékát minden esetben kérjük
előre jelezni!

Információ: 62/563-480, 70-336-7063
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Százszorszép Színház
Bérlet óvodásoknak a Szent-Györgyi Albert

Agórában 

I. előadás
2014. október 15. szerda 10.00 - kor 

Minden egér szereti a sajtot 
Zenés mesejáték Fogi Színháza előadásában Urbán

Gyula 
ismert meséje nyomán 

II.előadás
2014. november 12. szerda 10.00 - kor

Micimackó 
A klasszikus mese feldolgozása sok zenével és

humorral 
a Főnix Színház előadásában 

III.előadás
2014. december 10. szerda 10.00-kor és délután

17.00-kor 
„ Szabad-e bejönni ide betlehemmel? ” 
Kaláka Együttes karácsonyi koncertje

IV.előadás
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2015. január 21. szerda 10.00 -kor
„Terülj, terülj asztalkám...”

 Grimm-mese zenés feldolgozása a 
Grimaszk Színház – Komor László előadásában 

Csoportok részvételi szándékát minden esetben
kérjük előre jelezni : 

2014  . október 1. szerda
Bérletek ára: 4.200 Ft 

A bérletek befizetési határideje: 2014. október 15. 

Részletfizetési lehetőség:
 I.részlet: 2.000 Ft, befizetési határideje: 

október  15.
II.részlet: 2.200 Ft, befizetési határideje:

december 10. 
Minden előadásra jegyek válthatók a Szent-Györgyi

Albert Agórában :1200 Ft/fő, 
a Kaláka Együttes koncertjére: 2.000 Ft/fő

Az előadások helyszíne: Szent - Györgyi Albert Agóra,
Fsz. Díszterem 

Szeged, Kálvária sgt. 23. vagy Gogol utca 32.
Információ, tel.: 62/563-480, 70/336-7063
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JÁTÉKSZIGET 
A Szent-Györgyi Albert  Agórában

/Szeged, Kálvária sgt. 23. /

A nyitvatartási időben szeretettel várjuk a gyerekeket
kísérőikkel egy vidám, 

kötetlen játékra. 

A JÁTÉKSZIGET nyitva tartása:
     Hétfő 8.00-19.00-ig      
     Kedd 8.00-19.00-ig    
     Szerda 9.30-19.00-ig
     Csütörtök 8.00-19.00-ig  
     Péntek 9.30-19.00-ig
     Szombat 9.00-17.00-ig     

Belépődíj: 400 Ft/gyermek/óra
10 alkalmas bérlet váltható, ára: 2000 Ft
Csoportos belépő (10 fő felett): 200 Ft/gyermek/óra
Csoportok előzetes bejelentkezését kérjük! 
Tel.: 70/624-7069
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SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP 
Sok-sok játékkal egybekötött zsúr szervezését, 
lebonyolítását vállaljuk vasárnaponként délelőtt és 
délután képzett pedagógus vezetésével.
Választható időpontok: 
vasárnap: 10.00-13.00-ig és 15.00-18.00-ig.
Az időpont előzetes egyeztetést követően módosítható!
Választható foglalkozás: 1.Kézműves foglalkozás 
vagy  2. Sportvetélkedő, játékos sorverseny
Díja: 10 főig 12.000 Ft, 10 fő felett + 500 Ft 
gyermekenként
A vendéglátásról a szülőknek kell gondoskodniuk. 
Az időpontot kérjük előzetesen egyeztetni!
Információ: Sinkáné Kocsis Irén: 06-70/624-7069, 
szakképzett óvodapedagógus

VARÁZSBIRODALOM a Játéksziget részeként 
Egy mesés ösvényen haladva, érdekes, a bennünket 
körülvevő természethez, a fákhoz, a madarakhoz, a 
növényekhez kapcsolódó játékos, ismeretterjesztő sétán
vehetnek részt a gyerekek. Varázskert, misztikus 
állatok, zúgó hangok vonata, bűvös erdő, csillagterem, 
szemfényvesztő tükörterem, csalfa ösvény, 
varázskukkolda, bátorságpróba, csalfa érzékek zuga, 
orrfacsaró szaglópróba, komikus potyogtató és bűbáj 
konyha várja az ide látogatókat!
Nagycsoportosoknak, alsó tagozatosoknak ajánljuk!
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Időpont: kedd és szerda 9.00-15.00-ig
Időtartama: kb. 2 óra
Ára: 500 Ft/gyermek, amely a Varázsbirodalomban történő 
foglalkozást és 
a Játéksziget játékát foglalja magába.
Időpont egyeztetés: Sinkáné Kocsis Irén: 06/70/624-70-69

Családoknak:
Időpont: csütörtök és péntek 15.00-18.00-ig
Időtartama: kb. fél óra
Ára: 200 Ft/gyermek/alkalom

Falovacska     muzsika   foglalkozás
Szeretettel várok minden kicsit, picit, szüleit és nagyszüleit, 
aki szeret énekelni, mondókázni, mókázni, mozogni. A 
foglalkozásokon ölbeli játékok, népköltések, népdalok és élő 
hangszerjáték nyomán születik meg a játék öröme. A 
foglalkozásokon a három év alatti korosztály zenei nevelésére
kapnak mintát a szülők, a kodályi elvek alapján.
Részletes információ a Falovacska muzsika foglalkozásokról 
a www.falovacska.hu  honlapon található.
Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/836-3208

Foglalkozásvezető: Szabó Emese
A foglalkozások időpontja szeptembertől: minden kedden  
09.30-10.00-ig és 10.30-11.00-ig 
Belépő: 700 Ft/foglalkozás/család
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2014/2015-ös tanévben a Szent-Györgyi Albert
Agóra a következő szakköröket ajánlja:

Óvódásoknak ajánljuk

Néptánc szakkör - Mákszem csoport

4-5.  életévüket  betöltött  kezdő,  vagy  1  éve  táncoló  gyerekek
jelentkezését várjuk csoportunkba.

Általános iskolásoknak ajánljuk

Játsszunk tudományt! szakkör 6-10 éveseknek

A kísérleti eszköz a kezedben van, csak észre kell venned!

A szakkör  tagjai  tematikusan  válogatott  kísérletek  végzése  közben
élményként élik meg a természettudományt.

Néptánc Szakkör-Tökmag csoport

6-7.  életévüket  betöltött,  már  nem  kezdő  kisfiúk  és  kislányok
jelentkezését várjuk.

Tűzzománc szakkör

10-16 éves korig: szerda 17.00-20.00-ig

A szakkör  során  egyszerű  tematikát  követve,  inspiráló  témákból,
különféle  festőzománc  technikák felhasználásával  egyszerű  tárgyak
(képek, ékszerek, egyéb használati tárgyak) készítésére van lehetőség.
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Báb szakkör

Ha szereted a meséket, érdekel a bábok világa, ha kíváncsi vagy a
titkokra, hiányzik egy baráti társaság, itt a helyed a

Mókás  Bocsok  Bábcsoportban!  Gyere,  bábozz,  szórakozz  és
szórakoztass velünk!

Kötélugró szakkör 6 éves kortól fiúk és lányok részére

Mozgáskoordináció  és  állóképesség  fejlesztés,  talajtorna  és
gimnasztika.  Bemutató  gyakorlatok  összeállítása,  a  tehetséges
kötélugrók  versenyeztetése.  Akinek  van  saját  ugrókötele,  hozza
magával, de lehetőség van ugrókötél vásárlásra is. Kezdők és haladók
jelentkezése esetén csoportbontás lehetséges.

Fitt-Feeling Fitness csoport

Az aerobichoz, akrobatikához gumiasztalhoz, talajtornához, tánchoz
kedvet  érző  jelentkezők  a  következő  edzéscsoportok  közül
választhatnak.

MediBall edzés

Kínai eredetű labdajáték, a Tai Chi körkörös mozdulataira épül, lágy
és  ugyanakkor  dinamikus  mozgásművészet.  Egyénileg,  párban  és
csoportban is játszható. Minden korosztálynak ajánlott 5 éves kortól.

A  MediBall  sokoldalúságának  köszönhetően  egyensúlyt  teremt  a
fizikai, érzelmi és mentális testben.

A csoportok 2014. szeptember 1-jén kezdődő héten kezdik meg
munkájukat!
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A „Láthatatlan – Élményműhely Érintett
világ” Interaktív kiállítás

A Szent-Györgyi Albert Agóra III. emeletén egy élethű
lakásbelsőt alakítottunk ki, ahol egy igazi előszobában,
konyhában, szobában, tapasztalhatók meg a látássérült, 

vak emberek élethelyzetei, mindennapjai.
Teljes sötétségben egy látássérült, vagy vak vezető
irányításával élethű, valósághű feladatok várnak

minden érdeklődőt.

Az interaktív kiállítás kedden 15.00-18.00-ig, 
pénteken 15.00-19.00-ig, szombaton 9.00-17.00-ig 

a tudományos terek nyitvatartási idejében, a megváltott
belépőjeggyel látogathatóak.

Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen
jelezni

Szekeres Sándor kollégánknál a 70/336-7064-es
telefonszámon!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Földön – Vízen – Levegőben
Motorok mindenütt

Koronczai Krisztián kiállítása a
Szent-Györgyi Albert Agórában

Veterán motorok, stabil motorok, csónak motorok, 
motorkerékpárok és egyéb kiegészítők kiállítása az 
elmúlt 80 év időszakából.

A kiállítás védnöke:
Magyar Riga Motoros Klub

Megtekinthető:
2014. június 17 – július 24-ig, naponta 8:00-17:00-ig
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Erre a négyzetekből álló lapocskára kérd a pecséteket, amelyeket egy-egy 
rendezvényen történő részvételért kapsz! Ha elmész a foglalkozásokra, a foglalkozást
vezető felnőttől kérj pecsétet! Ha mindet összegyűjtötted, akkor a szelvényt vágd ki, 
írd rá olvashatóan a nevedet és címedet és a kitöltött szelvényt add le a Szent-Györgyi
Albert Agóra  (Szeged, Kálvária sgt, 23.) I. emeleti irodájában vagy a Somogyi 
Könyvtár Gyermekkönyvtárában (Szeged, Dóm tér 1-3.). A napi foglakozásokon 
történő részvétel 1-1, a táborokon való részvétel 5 pecsétet ér.

A látogatószelvények sorsolására 
szeptember 5-én pénteken 16.00 órakor 

a Szent-Györgyi Albert Agóra  Földszinti Dísztermében kerül sor.
Látogatóink jutalmai könyvek, iskolaszerek, 

színház- és mozijegyek lesznek.
E napon 15.00-18.00-ig szeretettel várunk mindenkit, aki leadta a
látogatószelvényét, egy jó játékra a Szent-Györgyi Albert Agórába.

Szegedi Vakáció programfüzet
Kiadja: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Kardos János
Felelős szerkesztő: Dr. Antal Anikó és Orbán Hedvig
/A meghirdetett programokért a rendező szervek vállalnak felelősséget. /

Készült: Tisza Press Nyomda 15.000 példány
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