
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!  
Kedves Látogatók! 

 
A vakáció programfüzet szerkesztői nevében köszöntünk Benneteket, 

köszöntjük Önöket! 

Az idén 34 éves Szegedi Vakáció programfüzet 1988 óta jelenik meg- minden 
év tavaszán - Szeged Város kiadványaként. Kezdetben más borítóval jelent 
meg, de a címlapján található Szünidei Madár, Németh György fotóművész 
alkotása is már több mint 20 éve van a címlapon. 

A mai szegedi szülők jelentős része gyermekkorában találkozott ezzel a 
kiadvánnyal először. A füzetben található táborok, programok szervezését 
Szeged közművelődési intézményei és szervezetei már januárban elkezdik 
tervezni, részleteiből összerakni, felhívássá fogalmazni. Az információk 
füzetté szerkesztése is megkezdődött 2022. év február elején az Agórában. 
Nagyon örülünk, hogy legalább júniusban megjelenhet a sokak által várt 
programfüzet. 

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

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

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

 

 
A Szegedi Vakáció szervezői és szerkesztői 
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STOP 
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. 

7. Figyelj a vonaljegyre! 

 



JELMAGYARÁZAT 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
Tel.: 62/563-480; fax: 62/563-499 

Somogyi-könyvtár Fiókkönyvtárai 
 

 

TOURINFORM SZEGED 
6720 SZEGED, Széchenyi tér 12. 
Tel 62/ 488 – 690, 62/ 488 – 699 
szeged@tourinform.hu 
www.szegedtourism.hu  

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára Szeged, 
Dóm tér 1-2., Tel.: 62/425-
525 
/Csoportok előzetes egyeztetés alapján/ 

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

Petőfi-telepi Művelődési Ház Szeged, 
Petőfitelep 
Szántó Kovács János u. 28. 
Tel.: 62/548-238 

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

FÜVÉSZKERT  
Szeged, Lövölde u. 42.  
Tel.: 62 / 544-108 



Tömörkény István 
Művelődési Ház Szőreg, 
Szerb u. 52. Tel./fax: 62/317-
881 

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

Heller Ödön Művelődési Ház Szeged, 
Budai Nagy Antal u. 20-22. 
Tel: 62/317-245 
Tel: 62/317-245; 20/457-5607 

Belvárosi Mozi 
6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3. Telefon: 
(62) 543-185, 
fax: (62) 543-186 
http://www.belvarosimozi.hu 
belvarosimozi@ihrk.hu 
Vetítő helyszín: Délvidék Ház 
Újszeged Közép fasor 1-3. 

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 
6725 Szeged, Cserepes sor 47. 
Látogatói bejárat: 6725 Szeged, Szél 
utca 90. 
Honlap: www.zooszeged.hu 

  



Fontos információk, amelyek az Agóra 
táborokra vonatkoznak! 

 

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. A tábori részvételi díjak befizetése online módon történik a Szent-
Györgyi Albert Agóra honlapján keresztül: www.agoraszeged.hu 

 A befizetés kezdő időpontja előreláthatóan: 
2022. április 22. 

 Tisztelettel kérjük a Szülőket, hogy csak azoknak a táboroknak 
a részvételi díját fizessék be, amelyre ténylegesen szeretne 
jönni a gyermek. 
Abban az esetben, ha a gyermek betegség miatt nem tud részt 
venni a táborban, akkor a következőket javasoljuk: 

  - Kérjük szíveskedjenek átadni a gyermek helyét egy 
másik gyereknek. 

  - Másik táborban történő részvételt szíveskedjenek 
választani az adott tábor helyett. 

  - A tábori részvételi díjat nem áll módunkban 
visszafizetni! 

  - Kérjük, hogy a befizetést igazoló dokumentumot 
mindenképpen szíveskedjenek megőrizni! 

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

● Kedvezmények táboraink részvételi díjából: 
egy gyermek legalább 3 héten keresztül vesz részt Agórás 
táborban – 2000 Ft/hét, 
egy gyermek legalább 4 héten keresztül vesz részt Agórás 
táborban – 2500 Ft/hét. 
A kedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, ha a 
befizetés egyszerre történik, vagy online rendelés esetén egy 
időben történik. 



4.000 Ft kedvezmény diétás étkezés esetén, ha tízórait nem 
kap. 
10.000 Ft kedvezmény, diétás étkezés esetén, ha ebédet és 
tízórait nem kap. 

● A diétás étkezés igénybevételére az online vásárlási 
folyamaton belül lesz lehetőség. 

 
2. Egészségügyi információk: 

● Valamennyi táborunk helyszíne, feltételei megfelelnek a 
kormányrendeletben rögzített táborozási feltételeknek. 

● A táborozó gyerekeknek minden héten hétfőn egy szülői 
nyilatkozatot kell kitöltve leadni, amelyben a szülő nyilatkozik 
arról, hogy nem beteg a gyermeke. 

 
Gyakorlati információk 

● A Szegeden lévő táborba jelentkező gyerekeknek a tábor 
időtartama alatt szükségük lesz egy összvonalas bérletre, 
vagy buszjegyre, vonaljegyre. 

● Valamennyi táborunkat lelkes, gyermekszerető pedagógusok 
vezetik. 

● A Szegeden lévő táborok helyszíne általában az Agóra, vagy 
ha nem, akkor a helyszínt külön feltüntetjük. A gyerekek 
napjuk nagy részét nem zárt épületben, hanem szabadban, jó 
levegőn /park, játszótér, erdő, …/ töltik. 

● A jelentkezési határidőt kérjük, úgy értelmezzék, hogy e 
napon még fogadunk el jelentkezést – befizetést az adott 
táborba, abban az esetben, ha annak létszáma még nem telt 
be. Érdemes a kiválasztott táborba jóval a megadott 
jelentkezési határidő előtt jelentkezni. A jelentkezés minden 
esetben a részvételi díj átutalásával történik, enélkül nem áll 
módunkban a jelentkezést elfogadni, nem valósul meg a 
tábori részvétel! A tábori részvétel csak abban az esetben 
valósul meg, ha a szülő átutalja a részvételi díjat. 

● Abban az esetben, ha a gyermek nem a megjelölt életkorhatár 
alapján jelentkezik a táborba, a táborvezető átirányíthatja  az 
életkorának megfelelő táborba. 

 

Szeretettel várjuk a gyerekeket az Agóra szaktáboraiba! 

A Szent-Györgyi Albert Agóra munkatársai
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Szent-Györgyi Albert Agóra táborai 
 

Családi kirándulás Erdélybe 
 

Időpontja: 2022. július 29-30-31. / péntek- szombat- vasárnap/ 
Indulás: 29-én 6.30-kor az Agóra Jósika utcai parkolójából  
Visszaérkezés: 31-én kb. 20.00-ra ugyanide 
Utazás: külön autóbusszal 
Szállás: falusi turizmus keretein belül családoknál, 
Étkezés: Pénteken: vacsora, Szombaton: Reggeli, hideg csomag,meleg 
vacsora , Vasárnap: reggeli, hideg csomag 
 
 
1. nap. 
Határátkelés: Nagylakon- Aradon a Vesztőhely, a Szabadság szobor meg-
tekintése. Utunk következő állomása Déva, ahol egy kisebb túra keretén 
belül felmászunk Kőmíves Kelemenné várához. / Lifttel is megoldható a 
feljutás./ 
Vajdahunyadon- a Hunyadi család várkastélyában teszünk látogatást, majd 
Gyulafehérváron és Nagyenyeden keresztül megérkezünk szálláshelyünkre 
Torockóra az Európa – Nostra díjastelepülésre, ahol megcsodálhatjuk a 
Székelykő magaslatát. 
Szállásunk és vacsoránk falusi turizmus keretein belül magánházaknál 
lesz. 
 
 
2. nap: 
Reggeli: Torockón a szálláshelyen, hideg csomag az útra. 
Utunk első állomása a Tordai hasadék, amelybe besétálunk. A kevésbé tú-
rázós résztvevők a hasadék előtt pihenve várják meg a csoportot. Ellátoga-
tunk a fantasztikus tordai sóbányába. 
Folytatjuk utunkat Kolozsvárra-ahol séta közben ismerjük meg a belváros 
titkait, a Szent Mihály templomot és Mátyás királyszülőházát. 
Szállásunk és vacsoránk falusi turizmus keretein belül magánházaknál 
lesz, Kalotaszentkirályon. 
 



Szegedi Vakáció  9 

 

3. nap: 
Reggeli: Kalotaszentkirályon a szálláshelyen, hideg csomag az útra. 
Első állomásunk: Bánffyhunyad gyönyörű kazettás mennyezetű református 
temploma, majd Csucsán - Ady Endre feleségének Boncza Berta kastélyá-
nak a megtekintése következik.  
Nagyváradon sétálunk a Kanonok soron és meglátogatjuk a székesegyhá-
zat. 
Utolsó romániai állomásunk Nagyszalontán Arany János Csonka tornya és 
AranyJános szülőháza. Békéscsabán keresztül Szegedre az esti órákban ér-
kezünk. 
A kirándulást vezeti: Orbán Hédi 
 
A kirándulás részvételi díja: 35.000 Ft/fő, amely az útiköltséget, a szállás-
költséget és a programban feltüntetett étkezési költségeket, valamint az ál-
talános forgalmi adót tartalmazza. 
 
Kérjük a jelentkezőket, hogy még kb. Felnőtt esetén: 9.000 Ft, diák, nyug-
díjas esetén: kb. 7.200 Ft összeget szíveskedjenek magukkal hozni az útra, 
amely a belépőket fogja fedezni. 
 
 
Jelentkezési határidő: június 20. 
a Szent-Györgyi Albert Agóra recepcióján, vagy a 06/70/ 616-40-08-as, 
vagy a 06/62/563-480-as telefonszámon lehet. 

I. részlet befizetése: 15.000 Ft- június 30-ig az Agóra recepció-
ján 

II. részlet befizetése: 20.000 Ft- július 20-ig az Agóra Recepció-
ján 

 
 
A kirándulás megvalósulásához minimum 30 fő jelentkezése szüksé-
ges. 
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Színjátszó tábor 9-12 évesek számára 
 

Időpontja: 2022. június 20-június 24-ig 
Jelentkezési határidő: június 15. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 
 

Izgalmas, intenzív drámapedagógiai tábor várja jelentkezőit. A 
foglalkozásokon lesznek csapatépítő játékok, figyelmet fordítunk az 
önismeret fejlesztésére, a színpadi mozgásra és a szép beszédre is, 
mindehhez az emlékév alkalmából Petőfi szövegeit is felhasználjuk. A 
tábor záróakkordja egy közös színpadi produkció bemutatása, valamint 
kirándulást teszünk a kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeumban is.  
Maximum létszám 12 fő. 
 
 
Részvételi díja: 26.000Ft/fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Kozma Rita 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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A szakma legyen veled!  
-te találd meg melyik, mi segítünk- 

 
Időpontja: 

I. turnus: 2022. június 20-24-ig 
Naponta: 8.00-16.30-ig 
Jelentkezési határidő: június 13.  

II. turnus: 2022. július 04 - 08-ig 
Naponta: 8.00-16.30-ig 
Jelentkezési határidő: június 27. 

Gyülekező: minden reggel 7:30-tól az Agórában. 
Helyszíne: Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola, 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 

Táborunk célja a pályaválasztás előkészítése, az iskolában tanulható 
kilenc ágazat (gépészet, épületgépészet, építőipar, vegyipar, kreatív ágazat, 
fa- és bútoripar, elektronika és elektrotechnika, szépészet, specializált gép- 
és járműgyártás) játékos bemutatása, megismertetése. 
Foglalkozásainkra olyan 9. életévet betöltött lányokat és fiúkat várunk, akik 
szívesen próbálnák ki magukat a szakmák világa által nyújtott kihívások-
ban: bioboszorkánykonyha, a hegesztés művészete, mindennapok elektro-
nikája, mindennapok kémiája, a szép bőr titka, hajfonatok készítése… 

A délutáni programok élménypedagógiás és sportos foglalkozásokat is 
tartalmaznak. 
 

Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Krämmer Erika 30/5135153 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!
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Tánc Színház Tábor 
alsó és felső tagozatosok részére 

 
Időpontja: 

I. turnus 2022. június 20-24-ig  
Jelentkezési határidő: június 15. 

II. turnus 2022. június 27- július 1. 
Jelentkezési határidő: június 22. 

III. turnus 2022. július 18- július 22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszín: Szent- Györgyi Albert Agóra, Sárga balett terem 
Naponta: 8:00-16.00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 

Az Akropolis Táncszínház szervezésében, olyan általános iskolás fiúkat és 
lányokat várunk táborunkba, akik szeretnének a tábor ideje alatt számos táncstí-
lussal megismerkedni. Délelőttönként a gimnasztikus, akrobatikus bemelegítés 
után balett alapokkal, társastánc lépésekkel, jazz és modern tánc technikával, né-
pek táncaival ismerkedünk, délután pedig saját koreográfiát is lehet készíteni, 
szólóban vagy duóban. Különféle dráma játékokkal fejlesztjük az előadókészsé-
get, együttműködést, figyelmet, koncentrációt. Pénteken bemutatjuk a táborban 
tanultakat a szülőknek. 
A tánctanulás mellett egyéb izgalmas szabadidős programokon is részt vesznek 
a táborozók! 
 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Kerek Tímea, a Magyar Táncművészeti Főiskola diplomás 
moderntánc pedagógusa, a Táncszínház utánpótlás csoportjainak vezetője, 
koreográfus. Tájékoztatás, információk: +36-70-257-7767, ke-
rektmea@gmail.com, http://www.facebook.com/akropolistancszinhaz 

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket! 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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ECDL kezdő tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus (kezdő): 2022. június 20-24-ig 

Jelentkezési határidő: június 15. 
II. turnus(haladó): 2022. június 27-július 01-ig 

Jelentkezési határidő: június 22. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 11 éves kortól 

Tematika a kezdő héten: Tanuld meg a számítógép használatát és játssz 
az informatika történetét meghatározó „monstrumok” között! Az első héten a 
számítógép mindennapi használatának praktikus fogásait sajátíthatod el. 

A második, a haladó héten néhány területen profi felhasználóvá válhatsz. 
Táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel, képszerkesztéssel foglalkozunk. Erre 
a hétre olyan jelentkezőket várunk, akik már a kezdő hét anyagát alkalmazni 
tudják. A tábor sikeres elvégzését az Európában és a világon mindenhol ismert 
és elismert ECDL vizsgákkal zárhatod. A táborban mindennap játékos foglal-
kozások, retro számítógépes játékok színesítik a programot. 

Mindkét táborban 1-1 napot a Szeged SZC József Attila Általános Iskola 
és Szakképző Iskola GKI termében töltünk, ahol megismerkedünk a 3D nyom-
tató alkalmazásával is. 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő/hét, amely valamennyi költséget és az álta-
lános forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Rácz Miklós 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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KRESZ tábor 
Közlekedj Rendszeresen ESZesen!  

 
Időpontjai: 

I. turnus: 2022. június 20-24-ig 
Jelentkezési határidő: június 15. 

II. turnus: 2022. június 27- július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 22. 
III. turnus: 2022. július 4-8-ig 

Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10-12, 13-15, 16-18 év 
Létszám: 15 fő/korosztály 
 

A KRESZ táborban magabiztos tudásra tehetsz szert a közlekedéssel 
kapcsolatban. Elméletben és gyakorlatban, különböző témákat érintően, a 
korosztályoknak megfelelően vesszük át a közlekedési alapismereteket. 

Extraként vendégelőadókat is meghívunk, akik bemutatják például, ho-
gyan viselkedj, ha kisállatot vagy gyereket látsz felügyelet nélkül az úton. 
Mi az a gépjármű-felelősségbiztosítás, hogy hogyan viselkedj, ha balesetet 
látsz és elsősegélyt kell nyújtanod, és még sok hasznos tanácsot hallhatunk. 

Izgalmas hét elé nézünk, programjainkat játékokkal és nyereményekkel 
tesszük színesebbé. 
 
Részvételi díj: 30.000 Ft/fő 
Táborvezető: Gombosné Csák Luca – Rutin Szeged Autósiskola 
Elérhetőség: +36/70 949-0880 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Habcsók tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. június 20-június 24-ig 

Jelentkezési határidő: június 15. 
II. turnus: 2022. június 27-július 1-ig  

Jelentkezési határidő: június 22. 
III. turnus: 2022. július 4-július 8-ig 

Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: gyülekező minden reggel a Szent-
Györgyi Albert Agórában. 
Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Garabonciás 
Kollégium 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 8-14 év 
 

A táborba jelentkező gyerekek megismerkednek alapvető cukrászati 
technológiákkal. Minden nap más-más finomságot készítenek. Lesz 
palacsinta nap. Megtanulják mi a titka a finom pogácsának, citromos 
habcsóktortának. Kipróbálják a mézeskalács készítését, díszítését. 
Készítenek fagyikelyhet és díszítenek ünnepi dísztortát. 
Beszélgethetnek cukrászmesterrel és cukrásztörténeti ritkaságokkal is 
találkoznak. Mórahalmon szállodát látogatnak, lovaskocsikáznak, 
megtekintik a réteskészítést. Gyógynövények titkaiba is betekintetést 
nyernek. A sok sütizés mellett lesz, játék, és egy kis kirándulás is. 
 
Fehér pólót, nadrágot, váltócipőt, vonaljegyet hozz magaddal! 
 
Táborvezető: Dénes Teodóra 
Részvételi díj: 26.000 Ft/Fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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ZenAgóra tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27-július 01-ig 
Jelentkezési határidő: június 15. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10-18 éves korig 

 
 
Táborunkba minimális hangszeres előképzettséggel rendelkező diákok 

jelentkezését várjuk, akik kettő "zenekar" munkájában vehetnek részt. 
Online jelentkezésnél kérjük a név mellé írni a hangszer nevét! 

 
Big-Band: szaxofon, harsona, trombita, dob, zongora, bőgő, basszusgitár, 
ének. Zenekarvezető: Kiszin Miklós, a Szegedi Deák- Big Band 
karmestere. 
Fúvószenekar: fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, 
vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba, bőgő, ütőhangszerek. 
Zenekarvezető: Gyimóthi Zoltán, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar 
vezetője. 
Délelőtt: szakmai foglalkozások, szólampróbák, zenekari gyakorlatok. 
Délután: szabadidős foglalkozások, színházlátogatás, zenei 
vetélkedők, “meglepetés” vendégek a zene világából. 
 
A tábor utolsó napján zárókoncertre várunk minden zeneszeretőt! 
 
Részvételi díja: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezetők: Gyimóthi Zoltán, Kiszin Miklós 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Filmes tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 22. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10-13 éves korig 

 
A tábor célja, hogy a gyerekek betekintsenek és belekóstoljanak a 

filmezés, filmkészítés világába. A legfontosabb alapfogalmak 
megismerésén túl, nyerjenek betekintést a filmes világba. Nem elméleti 
oktatást, hanem gyakorlati tapasztalatokat kapnak a gyerekek: igazi 
operatőrrel találkozhatnak, filmstúdió látogatáson vehetnek részt, 
szakmabeli vendégekkel találkozhatnak, beszélgethetnek: operatőrrel, 
rendezővel, szerkesztővel stb. 

Egy kisebb stúdióban a vágószoba rejtelmei is feltárulnak előttük. 
Közösen és kisebb csoportokban dolgozva több kisfilmet készítünk, annak 
minden elő és utómunkálataival együtt. Eszközeink az okostelefon és 
videokamera lesznek, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a 
mindennapokban használt eszközeik nem kizárólag játékra, internetezésre 
valók, ill. a családi felvételek is lehetnek jól komponált és szerkesztett kis 
alkotások is. Az ehhez szükséges Windows Movie Maker program 
használatával is megismerkednek, és közös kirándulás keretében filmes 
helyszínre látogatunk el. 
 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az ÁFA-t is 
tartalmazza. 

Táborvezető: Szilágyi Gábor 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!

  



Szegedi Vakáció  18 

 

Süsd meg! tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 22. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Gyülekező: minden reggel az Agórában. 
Naponta: 8:00-13:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 
 
 
 
A táborba azokat a 7-8. osztályos és középiskolás fiatalokat várjuk, 

akik érdeklődnek a hagyományos kézi technológiával készült pékáruk és 
sütemények elkészítése iránt. 

A sütés helyszíne az Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari 
Technikum és Szakképző Iskola, ahol minden nap szakoktató 
segítségével dolgoznak. 

Megtanulják a ropogós, hagyományos kovásszal készült kenyeret, 
zsemlét, kiflit, és perecet készíteni. 

Elsajátítják a kalácsfonás rejtelmeit. Pogácsát és túróval, lekvárral 
töltött süteményeket is alkotnak. Látogatást tesznek a cukrászműhelyben is 
és csokoládés finomságokat készítenek. Az elkészült finomságokból 
kóstolót vihetnek családjuknak. 
 
Az iskolában ebédelnek és innen mennek haza. 
Gyülekező: minden reggel az Agórában! 
 
 
Részvételi díj: 24.000 Ft/ fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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„BÖLCS BAGOLY” 
Tudományos és kreatív kézműves tábor 

 
Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 22. 
 Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 2-5.osztály 

 
 
 
Téged várunk, ha elmúltál már elsős, de még nem vagy felső tagozatos. 

Érdekel a tested működése és szívesen részt vennél az érzékszervek játékos 
megismerésében. Vicces, sportos és kézműves foglalkozásokon, játszva, 
interaktív módon betekintést nyerhetsz pl. a szaglás, látás, tapintás, izmok 
mozgásának folyamatába. 

A láthatatlan kiállításon kipróbálhatod, hogyan boldogulhatsz egy 
érzékszerved nélkül is. Megtanulhatod miért fontos a bőrünk védelme, miért 
érdemes vigyázni rá. 
A hét minden napján különféle technika alkalmazásával baglyot készíthetsz 
el, melyhez különböző anyagokat biztosítunk. Pl. készítünk majd agyagból 
baglyot, baglyos fejdíszt, ajtódíszt, stb. 

Különleges élményeket szerezhetsz a mini Planetárium látogatásával és 
a pénteki egész napos kirándulással Baján, a vízi játszótéren. 
Megszerzett tudásodat tesztelheted sorversenyeken és kvízjátékokban. 
Várunk táborunkba! Jelentkezz, le ne maradj róla! 
 
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Fáskerti Réka, Kiss János 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Felfedező-Fürkész tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 22. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra és külső 
helyszínek 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 5-10-éves 

 

 
Táborunkba azokat a gyerekeket várjuk, akik nagyon szeretik 

felfedezni a körülöttük levő világot! 
Játékos felfedező foglalkozásokon, könyvtári látogatások, kézműves 

foglalkozások részesei lesznek. Fűvészkerti vetélkedőkön tudhatnak meg 
sok hasznos és érdekes információt a körülöttünk levő világról. 

Szakmai vezető segítségével fűrkészkednek a Fehértó 
természetvédelmi területein. 

Kirándulnak Makóra, ahol sétálnak a Lombkorona sétányon, majd 
Csanádpalotán megismerhetik a falusi gazdálkodás alapjait. 
Szamaragolhatnak, találkoznak cigája juhokkal.... 
 
Testvérpárok jelentkezését is várjuk! 

 

Részvételi díj: 26.000Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Ábrahám Eszter és Ádok Péter 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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„Modern festők nyomában” 
Tűzzománc tábor 

 
Időpontjai: 

I. turnus: 2022. június 27–július 01-ig 
KEZDŐKNEK! (max. 12 fő) 

Jelentkezési határidő: június 22.  
II. turnus: 2022. július 11-15-ig 
HALADÓKNAK! (max. 12 fő) 

Jelentkezési határidő: július 06. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Kezdők: 10-13 éves korig 
Haladók:14-18 éves korig 

Táboromba azokat a 11 év feletti, csendes, nyugodt alkotómunkát szerető 
gyerekeket várom, akik szeretnék kipróbálni vagy gyakorolni ezt az izgalmas technikát 
és szeretnek rajzolni, festeni.  A 20. század nagy magyar és külföldi festőinek és 
grafikusainak nyomán másolunk híres modern festményeket, grafikákat. és 
átírjuk azokat tűzzománcba… Pl.: tanulmányozzuk majd Picasso, Vasarely és 
más művészek képeit.  A táborban a jelentkezők megismerkedhetnek és 
gyakorolhatják ennek a különleges képzőművészeti műfajnak, a festő-, más néven 
képzománcozás több technikáját. Lehetőség lesz motívumgyűjtésre, színes és grafikus 
tervrajzok elkészítésére, a fémlemez és az iszapzománcfesték előkészítésére és a 
kiégetés előtti több munkafolyamat elsajátítására. (karcolás, felülfestés, ...) 
Készíthetnek majd a fiatal alkotók kisebb-nagyobb tűzzománc képeket, tálat, 
ajtó/ablakdíszt, egyszerűbb ékszereket (medál, amulett, kitűző). A tábort a 
hagyományokhoz hűen az utolsó napon 16:00-tól kis kiállítással zárjuk! 

Részvételi díj: 26.000 Ft / fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót tartalmazza. 

Táborvezető: Csókási Katalin Nóra zománcműves - művésztanár 
Telefonszám: +36/20 430-0707 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
A program változásának jogát fenntartjuk!  
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Kacagó Delfinek torna és fitnesz tábor 
Szaltózz, tornázz, nevess, élvezd a mozgást, légy önmagad! 

 
Ha nem akarsz otthon       és unatkozni a      közepén, akkor itt a helyed, 
táborozásra fel! Előképzettség nem szükséges, csak a mozgás szeretete! 

Turnusok: 

I. 2022. június 27-július 1-ig 
• Az első turnus befizetése a Szent-

Györgyi Albert Agóra honlapján, a 
webáruházban 

• Részvételi díja 26.000 Ft 
II. 2022. július 4-július 8. 
III. 2022. július 25-július 29. 
IV. 2022. augusztus 1-augusztus 5. 

• III. - IV. turnus befizetése: JELENTKEZÉS: Online 
(kkriszta74@index.hu) 

 
Helyszín: Szent György Albert Agóra 
Részvételi díj: 28.000 Ft / fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót tartalmazza. 
JELENTKEZÉS kezdete: 2022. június 01-től. 
Jelentkezés a jelentkezési lap leadásával lesz érvényes. FONTOS! 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 

Ha szeretnél megtanulni kézenállni, bukfencezni, szaltózni, akkor a 
fitnesz táborunkban a helyed, ahol az örömet adó mozgás mellett a lelki 
békénkkel, és egészségünkkel is foglalkozunk. Egy lendületes csapatban 
tölthetsz el öt napot, ahol elismert szakembereink magyarázzák el, mutatják 
meg a gyakorlatokat. Az ügyességed fénysebességgel fog fejlődni és te 
fogsz a barátaid között a legjobban egyensúlyozni. A fő hangsúlyt az 
önbizalom erősítésére, a pozitív gondolkodás ösztönzésére, a stresszoldásra 
és önmagunk megismerésére fordítjuk. Szeretnénk a gyerekeket 
kimozdítani saját környezetükből és sikerélményhez juttatni őket. 
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A tábor újdonsága közé tartozik, hogy egy izgalmas airtrack 
szőnyegen is kipróbálhatod ügyességedet, ugrálhatsz, játszhatsz 
kimerülésig! Lehetőséged lesz arra is, hogy kis gerendán kipróbálni 
bátorságodat és hatalmas nagy trambulinon boldogan szárnyalhatsz, 
szaltózhatsz. 

A tábor végét a hét során szerzett tanultakból összeállított bemutatóval 
zárjuk. A tábor minden pillanata a vidámságról, élményekről és az 
összetartozásról szól. Ugorj fejest a kalandokba, számos kihívás, 
meglepetés, sikerélmény, segítő figyelem, mosoly vár nálunk! 

A csoda, az erő, a szeretet, az alázat, a hit, a fény ott van benned, ami 
képes felragyogtatni mindent! 
 

Egy hely, ahol számít a személyed! 

 

Amiben biztos lehetsz: 

• Garantált csobbanás a Napfényfürdő Aquapolisban. 
• Téged fog megkérni mindig a tesitanár, hogy mutasd be a gyakorlato-

kat a többieknek. 
• Tapasztalt edzőktől tanulsz, akik maguk is versenyzők voltak. 
• A meditációk során megtanuljuk oldani a kellemetlen élményeket, 

érzéseket. 
• Alig várod, hogy szeptembertől újra lejöhess edzésre az új barátaiddal. 
• Mindenfajta akrobatika, földön és levegőben, a bukfenctől a szaltóig. 
 
Részvételi díj: 28.000 Ft/fő/hét, mely tartalmazza a 2x étkezést. 
Táborvezető: Badar Kovács Krisztina, tornaedző 
Telefonszám: +36/70 341-7765 
 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Akvarell festőtábor 
 

Időpont: 2022. július 4-8-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

 

A táborba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel a 
festészet, ezen belül is az akvarell festészet, vagyis a vízfestés. Megtanuljuk 
hogyan kell előkészíteni a papírt a festéshez, és hogyan, milyen festő 
technikákkal tudunk a legszebben, legérdekesebben megörökíteni 
csendéletet, vagy épp a környező természet egyik szegletét. 

 

 

Mindenképp hozz magaddal grafitceruzát, vízfestéket, ecseteket, 
ecsettálat, ecsetrongyot! 
 
Részvételi díj:24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Balogh László rajztanár, festőművész 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Grimaszk 
színjátszó tábor 12-18 éves fiataloknak 

 
Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 29.  
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

 
Nagyratörő álmaid közt szerepel a színészmesterség, a rendezés vagy a 

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

A tábor alatt elsajátíthatod a ’színházcsinálás’ alapjait. Ötletelünk, 
improvizálunk és egy hét alatt elkészítünk egy darabot. A próbák alatt a 
színpadi beszéd, színpadi mozgás, kreatív térhasználat technikáit 
használjuk. A tábor zárásaként bemutatjuk az elkészített színdarabot, amire 
szeretettel várjuk családodat, barátaidat is. 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Horváth-Kulik Szilvia - drámapedagógus, 
gyermekszínjátszó-rendező 
Telefonszám: +36/20 501-2811 

 
 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Sporttábor 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 

Testnevelőkként az a célunk, hogy fejlesszük a gyermekek mozgáskultúráját, 
aktivitását. Kialakítsuk bennük a mozgás iránti vágyat. Olyan mozgásformákat 
válogattunk össze, amelyeket mi is szeretünk és tapasztalattal tudjuk a foglalkozásokat 
megszervezni. Két tematikus nap lesz a héten. Az egyik egy tenisz-nap, ahol 
eszközöket, pályát biztosítva oktatáson vesznek részt a gyerekek. A pénteki záró napot 
pedig a strandon töltjük, ahol délelőtt szervezett vízi vetélkedőket játszunk a 
gyerekekkel, délután pedig a szabad szórakozás és regenerálódás következik. Egyéb 
60 perces edzéseink között szerepel a kötélugrás, görkorcsolya, gyermekjóga, 
futóiskola. Fontosnak tartjuk az állóképesség, nyújtások, gimnasztika, mozgásos 
játékok, labdás ügyesség fejlesztését. Lesznek vetélkedők, csapat-sor és 
váltóversenyek. 
7-11 év közötti fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várjuk. 
Felszerelés: sportos öltözék, sportcipő (tiszta talpú, benti), innivaló, 
görkorcsolya/roller és védőfelszerelés, ha van ugrókötél. 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezetők: 
Rocsik Dániel tanító, testnevelő 
Selmeczi Tímea tanító, testnevelő, kötélugró edző 
arany.selmeci.timea@gmail.com,+36/70 327-7280 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Kalóz tábor 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 

 

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! Lesz élő kalóztársas, ahol ügyességünket, szerencsénket, tudásunkat 
összemérve küzdünk az aranyért. Majd nagy kalózcsata kerekedik, amikor az 
ellenséges kalózok fogságába esett társunk kiszabadítására indulunk. 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 kalózzászlót, kincses szütyőt, valamint saját kalózöltözetet, felszerelést is 
készítünk, amit a hét végén természetesen mindenki haza is vihet. 
A hetet kirándulás zárja a Vadnyugati városban! 
Ha tudod, hozd el a barátodat is, hogy egy vidám mókás hetet tölthessetek együtt! ☺ 
 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az ÁFA-t is 
tartalmazza. 

Táborvezető: Buknicz Ildikó élménypedagógus 
Telefonszám: +36/20 260-4099 

A tábort támogatja: Francia Háztartási Outlet 
6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 13. 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Média-kommandó tábor 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10-12 (kezdő), 

12-14 éves korig (haladó) felső 
tagozatos gyermekek (5-6. évf; 7-8. évf.) 

A tábor célja, hogy a gyerekek belekóstoljanak a média világába. A legfontosabb 
alapfogalmak megismerésén túl, nyerjenek betekintést az újságírás, a rádiózás, 
televíziózás, filmkészítés világba. Nem elméleti oktatást, hanem gyakorlati 
tapasztalatokat kapnak a gyerekek: igazi operatőrrel találkozhatnak, filmstúdió, újság 
szerkesztőség, televízió stúdió látogatáson vehetnek részt. Szakmabeli vendégekkel 
beszélgethetnek: operatőr, rendező, szerkesztő, műsorvezető, bemondó stb. Egy kisebb 
stúdióban a hang és kép vágásának rejtelmei is feltárulnak előttük. Megismerkednek 
az interneten való biztonságos „szörföléssel”, az álhírek és konteók világával, az 
internetes csapdákkal. Közösen és kisebb csoportokban dolgozva kisfilmet, riportot, 
cikket készítünk, annak minden elő és utómunkálataival együtt. Eszközeink az 
okostelefon, laptop és videokamera lesznek, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a 
mindennapokban használt eszközeik nem kizárólag játékra, internetezésre alkalmasak, 
ill. a családi felvételek, facebookos, instagramos megjelenések is lehetnek jól 
komponált és szerkesztett kis alkotások is. Az ehhez szükséges programok 
használatával is megismerkednek, és közös kirándulás keretében szakmai kirándulást 
tesznek. 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az ÁFA-t is 
tartalmazza. 

Táborvezető: Szilágyi Gábor 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Jobb agyféltekés rajztábor 
 

Időpontjai: 
I.turnus: Kezdő: 2022. július 4-8-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
II. turnus: Haladó: 2022. július 11-15.  
Jelentkezési határidő: július 7. 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 12 éves kortól 
 
 

I.turnus: Kezdő alkotótábor 

Ez a rajztábor a 12 éves, és ennél idősebb, nyugodt, türelmes, rajzolni vágyó, 
szerető fiataloké (felső korhatár nélkül), akik szeretnék fejleszteni 
kreativitásukat, rajztudásukat, megtanulni élethűen ábrázolni. A bal 
agyfélteke félelmei, logikus gondolkodása megakadályozza, hogy szabadon 
kifejezhessük kreativitásunkat.  Rajztanfolyamunkon az a célunk, hogy a bal 
agyfélteke racionalitása ne gátolja meg a jobb agyfélteke kreativitását. Az 
öt nap alatt különféle technikákat tanulunk és olyan gyakorlatokat végzünk, 
amelyek segítségével a jobb agyféltekédet kezded intenzívebben 
működtetni, és csodálatos alkotásokat hozol létre. Az utolsó napon a színek 
varázslatos világába is bepillantunk. 

 

Fontos! Rajztábládat (A4-es elég), 1db A4-es gyűjtőmappát rajzaidnak, 
tolltartódat (minél több'B-s' grafitceruzák, /a legjobb a töltőceruza, vagy a 
Progresso márkájú/, színes ceruzák, hegyező, radír, vonalzó, 1 db sötét színű 
nem alkoholos filctoll), papírzsebkendőt és nedves kéztörlőt hozz magaddal. 
Fülhallgatódat kedvenc zenéiddel se hagyd otthon! 
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II.turnus: Haladó alkotótábor 
Ha elvégezted a jobb agyféltekés tanfolyamot és szeretnéd gyakorolni, 
folytatni, továbbfejleszteni meglévő tudásod, itt a helyed. Az öt nap alatt új 
technikákkal, témákkal ismerkedünk meg, a már megtanult módok 
segítségével még bonyolultabb, látványosabb alkotásokat hozunk létre. 
Néhány kulcsszó ízelítőül: fantáziarajz, modellrajz, fény-árnyék játékok, 
3D-s rajzok. Hozd magaddal a már megszokott felszerelésedet (kezdő 
turnusnál olvashatod), plusz vízfestéket, filctollakat, (fehér és ezüst vékony 
lakkfilcet esetleg), valamint olyan képet, amit szeretnél kinagyítva 
lemásolni. 
 
A kezdő tanfolyam elvégzése feltétele a haladónak! 
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő 
Táborvezető: Mari Edina 
Telefonszám: +36/20-547 2655 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!   
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Erdőkerülő tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 04-08-ig 

Jelentkezési határidő: június 29. 
II. turnus: 2022. július 11-15-ig 

Jelentkezési határidő: július 06. 
Gyülekező: Minden reggel az Agórában, 
visszaérkezés ugyanide. 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

Csodálkozz rá a természetre! Tanuld meg a túrázás szabályait, a térkép 
tájolást, az alapvető turistajelzéseket. Ismerkedj meg a hazánkban, 
környékünkön honos gombákkal, bokrokkal, fákkal, rovarokkal és más 
állatokkal! Ismerd meg a Szeged környéki nagyobb erdőket, a hozzájuk 
köthető kalandos történeteket. Látogasd meg hazánk legrégebbi erdészeti 
iskoláját, keress fel évszázados fákat, a fák közt megbúvó ismeretlen beton 
erődöket! Túrázz velünk hétfőtől péntekig és fotózd le, meséld el 
családodnak, barátaidnak merre jártál, mit láttál! Zsombó, Üllés, 
Ópusztaszer, Sziksóstó és Ásotthalom erdeit fedezzük fel! 

 

Részvételi díja: 30.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Monori Gyula 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Papírmasé kézműves tábor 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10 éves kortól 
 
 
 

Ha szereted megismerni a papírmasé készítésének technikáját, és 
szereted a színes textileket, akkor csatlakozz hozzánk, hogy együtt 
alkossunk! 
A tábor keretén belül egy álarcot készítünk, melyet a velencei karnevál 
ihletett. Ezen felül perselyt is gyárthatsz, melyet a saját ízlésed szerint 
festhetsz ki. Megtanítom, hogy szép színes anyagokból hogyan formálj 
rózsát, levelet, melyeket hajpánthoz, ruhadíszekhez is felhasználhatsz. A 
tábor során számos programra lesz lehetőség. Egy egész napos kiránduláson 
is részt veszünk. 
A táborban biztosítjuk a szükséges anyagokat, kellékeket és festékeket. 
 
 

Részvételi díj:24.000 Ft/Fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Harmati-Kerekes Angelika 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Tudomány a konyhában 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 
 

Szeretsz sütni, főzni, finomakat enni, inni akkor várunk téged és 
bebizonyítjuk neked, hogy ehető a tudomány! 

A konyha egy igaz természettudományos varázsműhely. A hét 
folyamán megismerkedhetsz a sütés/főzés fizikai/kémiai alapjaival. 

Az ízérzékelés / szaglás elméletével gyakorlatával. Megnézzük mi van 
az élelmiszerekben miközben finomabbnál finomabb ételeket, italokat 
készítünk. Lesz labor(recept) füzeted és a hét folyamán intelligens 
konyhában is főzni fogunk. 

Gyere és együk / értsük meg a tudományt!  
 
 
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Kovács Judit 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 

 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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UTA-ZOO tábor 
 

Időpontjai: 
I.turnus:2022. július 04-július 08-ig 

Jelentkezési határidő: június 29. 
II.turnus:2022. július 11-15-ig 

Jelentkezési határidő: július 6. 
III.turnus:2022. július 18-22-ig 

Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 08:00-16:30-ig 
Étkezés: programtól függően tízórai, ebéd 
 
Állatszerető, kirándulást kedvelő 6-12 éves gyerekeket várunk csoportjainkba. 
A mozgalmas heteken többször is utazunk Szeged környéki és távolabbi helyekre is. 
 
Várható programok: 
I.turnus: Színházi előadás – Csú-sziki kalandpark – Aquapolis Napfényfürdő – Mozi 
– Bp. Parlament – Bp. Superfly trambulinpark – Ópusztaszer Csillagösvény – Makó 
lovaglás, lovaskocsis városnézés – Makó Lombkoronasétány 
II.turnus: Színházi előadás – Csú-sziki kalandpark - Aquapolis Napfényfürdő – 
Mozizás az Agórában - Budapest, Citadella panoráma - Tarzanpark/Elevenpark 
időjárás függvényében – Ópusztaszer Csillagösvény – Foglalkozás terápiás kutyákkal  
III. turnus: Színházi előadás – Csú-sziki kalandpark – Aquapolis Napfényfürdő – 
Mozi – Bp. Groupama Aréna, stadiontúra – Bp. Superfly trambulinpark - Ópusztaszer 
Csillagösvény - Foglalkozás terápiás kutyákkal – Kiszombor, Kukoricalabirintus – 
Makó, Lombkoronasétány 

Táborvezető: Mari Karola 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/30-303 1989 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő, amely valamennyi 
költséget (Kiv.: helyijáratos busz, villamos) és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  



Szegedi Vakáció  35 

 

Bábos-kézműves tábor 
 

Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: június 29. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 6-14 éves korig 

 

 
Szeretnél mesehős lenni? Szeretnéd megismerni a bábok világát? 

Kukkants be! Választ kaphatsz kérdéseidre. 
Ha szereted a meséket, a játékot, szeretnél kedvenc mesehősöd bőrébe 

bújni, akkor gyere, bábozz velünk! Egyszerű bábok segítségével kedvenc 
mesédet is előadhatod. A bábozás alapjainak elsajátítása mellett több 
érdekes, kézműves technikát is megtanulhatsz. Lesz itt fonás, gyöngyfűzés, 
papírhajtogatás, és természetesen egyszerűbb bábokat is készítünk. 

Az egész napos kirándulás, és a táborzáró előadások még izgalmasabbá 
teszik a nyarad. 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

A tábor vezetője: Huszárné Dégi Éva báboktató, tanító 
+36/20 524-8510  www.agoraszeged.hu 

 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Millefiori ékszerkészítő tábor 

 
Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 06. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

 

 
Táborunkba azokat a 7 - 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, 
ceruzaként… 

Táborunkban a legegyszerűbb millefiori minták megismerése mellett - virág és 
levél minta - új technikai trükkök: ékszerek antikolása, színátmenet, 3D virág 
készítésére is lesz alkalom. Számtalan lehetőség közül válogathatunk, fantáziánk 
határtalan. A tábor végén egy kanalat is bevonunk és feldíszítjük saját nevünkkel, 
kedvenc figuráinkkal. 
Az elkészített alkotásokból a tábor zárásaként kiállítást rendezünk. 

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! 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Guiot Anikó tanár, ékszertervező 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Nyomozás a tudományban, tudomány a 
nyomozásban 

 
Időpontja: 2022. július 11–15-ig 
Jelentkezési határidő: július 06. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 10 éves kortól 
 
 
 

Érdekel hogyan használnak tudományos módszereket a nyomozásban? 
Nyomozni szeretnél a tudomány csodálatos világában? Mindezt megteheted 
izgalmas kísérletekkel és persze a nyáron elengedhetetlen szórakozás 
közben! 

A hét során a felfedezésé és a jókedvé a főszerep. Számos kísérleten 
keresztül próbálunk elveszni a tudomány rejtélyeiben és a nyomkeresés 
lehetőségeiben. Kóborlunk Szeged belvárosában, nyomokat követve 
haladunk állomásról állomásra. Amikor már nem látszunk ki a kísérletekből, 
veszünk egy mély lélegzetet és egy sportolással teli nap során frissítjük fel 
magunkat. 
 
 

Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Onhausz Benita, Gyarmathy Ernő 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  



Szegedi Vakáció  38 

 

Leszel a barátom? 
Élmény és fejlesztő tábor 

 
Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 6. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 
 

Táborunkba sajátos nevelési igényű, enyhe- és középsúlyos értelmi fo-
gyatékos gyermekeket várunk. 

A gyerekek egy élménydús játékokkal, fejlesztő játékokkal, színes 
programokkal teli, örömteljes hetet tölthetnek el együtt, ahol fejlődik a sze-
mélyiségük. 

Programjaink között szerepel színházi előadás, egész napos kirándulás 
(pl. Füvészkert, Vadaspark), strandolás (Partfürdő), jóga, ismerkedés a vá-
rossal. Közös ráhangolódással, mozgással kezdődik a nap, amelyben segít-
ségünkre lesz “Bajszos”, egy vizsgázott terápiás kutya. 
 
 

Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Náday Erika és Polyák Ibolya gyógypedagógusok 
Telefonszám: +36/20-361 5671 

 
 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  



Szegedi Vakáció  39 

 

Játékból ötlet- ötletből a jövő építése 
Robotika tábor 

 
Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 6. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Korhatár: 6-10 év 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 

Az életünkben egyre nagyobb teret kapnak a robotok. Az embernek is 
fontos szerep jut, a robotok irányítása. 

6–10 éves vagy és szeretnéd megtanulni a Lego Robot programozás 
alapjait? Szeretsz Legózni? Mindig valami új megoldáson töröd a fejed? Ér-
dekel, hogyan lehet folyamatokat automatizálni? Belepillantanál a progra-
mozás és a robotika alapjaiba? 

Táborunkban elsajátíthatod a szükséges alapismereteket ahhoz, hogy 
saját Lego robotot tudj építeni. Megismerkedhetsz a szenzorokkal, amikkel 
a robot dolgozik és a kezelőfelülettel, aminek segítségével utasítani tudod a 
robotot, hogy milyen feladatot hajtson végre. 

A táborban a padlórobotok irányításától a WEDO készletből épített ro-
botokig játszhatsz, ötletelhetsz. 

Terveink szerint egy érdekes építős- technikai helyszínre kirándulunk. 
 
Táborvezető: Özvegy Judit, a Dániában Open kategóriában megrendezett 
világbajnokság WRO Lego robotépítő verseny I. helyezett csapatának fel-
készítő pedagógusa 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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RETORIKA tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 11-15-ig 

Jelentkezési határidő: július 6. 
Korhatár: 9-10. osztályosok 

II. turnus: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 

Korhatár: 11-12. osztályosok 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Létszám: 15 fő 
 

A retorika táborban szert tehetsz előadói készségek és prezentációs 
technikák fejlesztésére. 

Úgy érzed, ez nem a te tereped, mert lámpalázas vagy? Emiatt ne ag-
gódj, hiszen lámpaláz kezelési technikákat is elsajátíthatsz a hét során, ami 
nem csak egy-egy előadás, órai felelés során, de hétköznapi kommunikációs 
helyzetekben is óriási segítségedre lehet. 

A retorika nagyon sokrétű művészet. Az ékesszólás elméletét számos 
gyakorlattal színesítjük, többek között megtanulhatod, milyen technikákkal 
tudod magad kivágni váratlan helyzetekben, hogyan kommunikálj a tested-
del, hogyan nézzen ki a prezentációd, hogyan öltözködj a színpadon, hogyan 
lélegezz. 

A tábor utolsó napján a megszerzett tudást színpadra visszük, ahova 
várjuk az érdeklődő szülőket, testvéreket, barátokat. 
Részvételi díj: 30.000 Ft/fő 
Táborvezető: Gombosné Csák Luca, egyetemi oktató, nyilvános beszéd 
tanár 
Telefonszám: +36/70 949-0880 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Kóborló kerékpáros tábor 
kezdő és haladó 

 
Időpontjai: 

I. turnus: 2022. július 11-15-ig (kezdő) 
Jelentkezési határidő: július 6. 

II.turnus: 2022. július 18-22-ig (haladó) 
Jelentkezési határidő: július 13. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7:45–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár:I, II. turnus:3. osztályos kortól 
 

A tábor tagjai képzett oktató segítségével elsajátíthatják a biztonságos 
kerékpározás alapjait, a kerékpáros közlekedési ismereteket. A napi (min. 15 km, 
max. 
40 km hosszú) kerékpártúrák során fejlődik technikai tudásuk és állóképességük. 
A csoport programjában szerepel: 
-kerékpáros közlekedési ismeretek elsajátítása, kerékpáros-KRESZ teszt, 
-kerékpárbolt látogatása és szerelési ismeretek elsajátítása, 
-egynapos kirándulások során Szeged kerékpárút-hálózatának felfedezése, 
-kerékpártúra a Sziksósfürdői strandra, Tiszaszigetre a Mélypont Emlékhelyhez, 
valamint a Sándorfalvi Nádastó-strandra, vagy az Algyői Borbála Fürdőbe, 
-sárkányhajózás a Tiszán, valamint kalandpark látogatás is. 
A kirándulások során kerékpáros sisak és láthatósági mellény viselése 
kötelező! Csak megfelelő műszaki állapotú, közúti közlekedésre 
alkalmas kerékpárral lehet jönni a táborba! 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Lakatos Ferenc 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Krúdy- Amerikából jöttem…-kuktatábor 
 

Időpontjai: 
I.turnus: 2022. július 11–15-ig 

Jelentkezési határidő: július.6. 
II.turnus: 2022. július 18–22-ig 

Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszíne: Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy 
Gyula Szakképző Iskolája 
Gyülekező: naponta reggel 7:30-tól a Szent-
Györgyi Albert Agórában. 
Ide érkeznek vissza a gyerekek 16.30-ra. 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 

A táborunkba 10. életévüket betöltött diákok jelentkezését várjuk. A táborban a 
gyermekek megismerkednek az amerikai kultúrával és ízvilággal, és közösen 
elkészítenek egy ételt. 

Beszélgetünk a hagyományokról, szokásokról, fűszerekről, alapanyagokról. 
Főzés közben, a szünetekben kedvenc zenéjüket is hallgathatják. Elkészítjük a 
választott ételt, majd leírjuk a receptet. 

Készülni fog - Kentucky csirke ropogós bundában sütve, Coney Island hot 
dog, Mogyoróvajas keksz, Coleslaw saláta, Buffalo csirkeszárny, Philadelphia 
cheese steak sandwich, Hamburger, New York cheesecake is. 

A gyerekek "Kukta-naplót" készítenek és a legszebbeket külön díjat kapnak. 
Délután játékos programokon, fagyi kóstoláson, " Gasztrobbanás"- vidám, 

kísérletező program, és egynapos kiránduláson is részt vesznek. 
 
Fehér pólót, nadrágot váltócipőt hozz magaddal! 
 
Részvételi díj: 26.000/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezetők: Bíró Magdolna (I. turnus) 
Dénes Teodóra (II. turnus) 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Sakk tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 06. 
II. turnus: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 

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

Várjuk minden olyan általános iskolás jelentkezését, aki érdeklődik a 
sakk szórakoztató, logikát és fantáziát megmozgató, emlékezőképességet 
fejlesztő világa iránt és már ismeri a sakkbábuk lépéseit. 

A táborban a Magyar Nemzeti Sakk Csapatbajnokság I. osztályában 
szereplő szegedi Maróczy Géza SE sakkszövetség tapasztalt játékosai 
tartanak foglalkozásokat. Érdekes, játékos feladatokkal, a sakkjáték egészét 
átfogó (megnyitás, középjáték, végjáték) feladványokkal és tábort záró 
sakkversennyel várjuk a fiatalokat. 

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

 

Részvételi díj: 26.000 Ft / fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Kopasz Róbert, +36/20 999-5109 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!
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Bűvész-szemfényvesztő tábor 
 

Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 8 éves kortól 
 
 

Táborunkba olyan 8-14 éves diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen 
foglalkoznak bűvészkedéssel. A tábori programon belül minden délelőtt 
igazi bűvész, Szűcs Balázs, vezetésével sajátíthatjátok a kártyás, érmés, 
kendős és köteles mutatványok látványos fogásait. 

Ha van saját bűvészdobozod, akkor kérünk, hozd magaddal! Az első 
napon szívesen megnézzük a Te trükkjeidet is, amelyeket már be tudsz 
mutatni. A tábori programon belül szerepel sok szemfényvesztő-logikai 
trükk, játék készítése is. 

A kirándulós napon Budapestre látogatunk, a Fővárosi Nagycirkuszba, 
majd elmegyünk egy igazi bűvészboltba is. 

Pénteken délután a Tiétek a főszerep, igazi bűvészként fogjátok 
bemutatni a társaitoknak, szüleiteknek a héten elsajátított mutatványokat. 

 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és a forgalmi 
adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Tamás Ildikó, Szűcs Balázs 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Haladó Millefiori ékszerkészítő tábor 
 

Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 

A táborba várjuk azokat a 8-14 éves 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, ceruzaként… 

A táborban Franciaországból hozott új trükkökkel ismerkedhetünk 
meg. Az alaptechnikák mellett új technikai trükkök: ékszerek antikolása, 
tónusozása, geometriai formaalkotás. 
Az elkészített alkotásokból a tábor zárásaként kiállítást rendezünk. 

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! 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Guiot Anikó tanár, ékszertervező 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Karate–sport tábor 
6-10 éves fiúknak, lányoknak 

 
Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Helyszíne: Szent- Györgyi Albert Agóra  
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 

A karate és jitsu jellegű mozgáskultúra alapjainak gyakorlása. 
Ismerkedés a gurulás és talajra érkezés (esés) fajtákkal. Egyensúlyfejlesztő 
állások, koordinációs speciális mozgások elsajátítása, fejlesztése. 

Harcművészetek alapjait képező illem, önfegyelem, kitartás, 
céltudatosság fogalmának megismerése, értelmezése. A tábor 
programjában szerepel még lovaglás, kézműves foglalkozások, sport és 
labdajátékok és kirándulás is. 
 
 
A tábor vezetői: 
Brázik Zsuzsanna - Óvodapedagógus 
Felföldi Sándor – Wado-ryu karate 3.dan, Tai-jitsu 1. dan 
 
 
A tábor részvételi díja: 26.000 Ft/fő, amely a napi kétszeri étkezést és a 
programok költségeit tartalmazza. 
 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Batikoló, varrogató tábor 
 

Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 9 éves kortól 
 
 

Ha szereted a színes textileket, és a varrás sem idegen számodra, akkor csatlakozz 
hozzánk, hogy együtt alkossunk! A tábor keretén belül felelevenítjük a batikolás 
alapjait és újabb technikákat is kipróbálhatsz. Régi pólóból színes bevásárló táskát 
készítünk, amit rojtokkal, gyöngyökkel díszítünk. Varrógéppel is fogunk dolgozni: 
kendőt varrunk, melyet a kedvenc színedre festhetsz és egy kis kabalát is hazavihetsz. 
Azt is megtanulhatod, hogy sötét színű, pamut textileket hogyan díszíthetsz néhány 
mozdulattal! 

A tábor programjában szerepel színház. mozi és egy egész napos kirándulás is. 

A táborban biztosítjuk a szükséges kellékeket és anyagokat. 
Hozz magaddal: 

• szabászollót, gombostűt, 
• 1 pár fehér pamut zoknit 
• 1 db. újításra váró, világos színű, pamut pólót, a bevásárlótáskához 
• 1 db sötét pólót, vagy trikót, 
• egyéb pamut ruhaneműt: világos színű rövidnadrágot, leggings-t 

(ha szeretnél még több praktikát kipróbálni) 
• és ha van, akkor varrógépet, hogy elkészíthessük a kendőt és a ka-

balát (ha nincs, akkor biztosítunk) 
Részvételi díj: 24.000 Ft/Fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Harmati-Kerekes Angelika  
(E-mail: angelika.harmati@gmail.com) 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Indián tábor 
 

Időpontja: 2022. július 18-22-ig  
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:00-ig 
Étkezés: reggeli, ebéd 
 
 
 

Ha szereted a vidám csapatot, szeretsz mókázni, jókat nevetni, érdekes dolgokat 
kipróbálni és elsajátítani, akkor ezen a héten köztünk a helyed. 
Indián nevet választunk, törzset alapítunk, harci buzdító éneket és táncot tanulunk.  
Sok csatában, játékban lesz részünk, ahol a törzsek összemérhetik ügyességüket, 
tudásukat és szerencséjüket! Az ellenséges törzsekkel vívott küzdelembe mindent 
beleadunk, valamint minden indián harcos elkészíti saját harci festését is! 
Lesz indiánharcossá avatás, totem és védő amulett készítés. 
Részt veszünk filmvetítésen, és indián népmesékkel ismerkedünk. 
Kézműves foglalkozások keretében elkészítjük indián öltözetünket, gyöngyös-tollas 
ékszereinket és harci fegyvereinket is, amit a hét végén mindenki haza is vihet. 
Pénteken egy egész napos kirándulás keretében ellátogatunk a Vadnyugati városba, 
ahol a seriff felügyeletével aranyat mosunk, tomahawk célba dobáson veszünk részt 
és sok más érdekes játékot is kipróbálunk. 
 
Hozd el „indián” barátodat is, hogy egy vidám hetet töltsetek el együtt! ☺ 
 
Részvételi díj:26.000 Ft/Fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Buknicz Ildikó élménypedagógus 
Telefonszám: +36/20 260-4099 
 
A tábort támogatja: Francia Háztartási Outlet 
6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 13. 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Játsszunk tudományt! tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
II. turnus: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 6-11 év 
Létszám: 16 fő 
 

A táborban játékos kísérletekkel ismerjük meg a 
természettudományokat, nálunk igazi kis kutatók lehetnek a gyerekek. A 
kísérletek során többek között készítünk hangszereket, megmérjük a 
gumimaci tömegét, kis villámokat hozunk létre és fel-alá merülő Cartesius-
búvárt is varázsolunk. Részt veszünk izgalmas kísérleti bemutatón és a 
vakációs programok sem maradnak el: színház, mozi, egész napos 
kirándulás. 

Célunk, hogy játékosan, szórakozva, élményként éljék meg a 
gyermekek a természettudományt. A tábor szakmai programja, tartalma és 
módszerei igazodnak a korosztály természettudományos ismereteihez, 
tapasztalataihoz. 

Részvételi díja: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Flach Fanni és Onhausz Benita fizika/kémia szakos 
pedagógusok 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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ROBOTIKA TÁBOR (KEZDŐ/HALADÓ) 
(MICRO:BIT, LEGO) JÁTEK A BITEKKEL 

 
Időpontjai: 

I. turnus: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 

II. turnus: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 

Eszköz Kezdő Haladó 

 

Ismerkedés a 
Micro:bit-el. Kódolásra 
fel! Munkában a ki-
jelző. Micro:bit és a 
matek. Micro:bit 
játékok készítése. 

Mérjünk Micro:bit-tel! 
Mérési eredmények 
mentése. Küldjünk rá-
dió jeleket! Micro:bit a 
fizikát is tudja. 

 

Építsünk robotot! Moz-
gassuk a robotot! Első 
programom elkészí-
tése. 

Munkában a robot. 
Houdini nyomában. 
Nyomoz a robot. Raj-
zok a „tégla kijelző-
jén”. Robot balett. 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Györe Mihály 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Explore the city of Szeged 
Angol nyelvi és helytörténeti tábor 

 
Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszíne: Szegedi Partfürdő és Kemping 
Gyülekező: Reggelente az Agórában 8.15-ig 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 9-12 éves kor 
Tábor létszáma: max. 20 fő 
 

Szereted az angol nyelvet? Érdekel Szeged és a környék története? Szívesen 
tanulnál a városról angolul, hogy mindeközben a nyelvtudásod is fejlődjön? Ha 
mindegyik kérdésre igennel feleltél, akkor ez a Neked való tábor! 

Szeretettel várunk júniusban Angol nyelvi és helytörténeti táborunkban, ahol 
Szeged történelméről, a Tiszáról és annak élővilágáról, valamint a helyi 
hagyományokról tudhatsz meg rengeteg érdekességet - mindezt játékosan, angol 
nyelven is. 

A hét során a sok-sok játék mellett más izgalmas programokon is részt veszünk 
majd. Kincset keresünk közösen a Tisza partján, ellátogatunk a múzeumba, sőt, még 
egy virtuális időutazásban is részünk lesz. 
 
A tábor során szükséged lesz okostelefonra, így azt feltétlenül hozz magaddal. 

 

Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót tartalmazza. 

Táborvezető: Mikics Péter, Benczúr Anna 
Elérhetőségek: +36/30 447-7330 vagy +36/20 554-1101 
info@szegedielmenytabor.hu 
 
 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Labor az egész világ… 
…és kutató benne minden fiú és lány 

 
Időpontja: 2022. július 18–22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 12 éves kortól 
 
 

Tudni akarod hogyan működik a világ körülötted? Unod már, hogy nem 
látod a tudomány hétköznapi értelmét? Mi is. Így célunk, hogy egy hetet 
jókedvűen töltsünk, miközben a tudomány segítségével jobban megértjük 
csodaszép világunkat. 

A hét során a kísérletezésé és a jókedvé a főszerep. Számos kísérleten 
keresztül próbálunk elveszni a tudomány csodálatos rejtélyeiben. A 
fotoszintetizáló levelektől, az üvegen megtörő fényen át, az alufóliába 
csomagolva felhívhatatlan mobiltelefonig, nem tudunk úgy elmenni világon 
semmi mellett, hogy ne találjunk benne valamit, aminek a megértéséhez 
kicsit bele ne kelljen másszunk a természettudományokba. Erre szentelünk 
egy hetet, hogy maszatosan, ragacsosan, ételfestékfoltokkal elmondhassuk, 
hogy „ma megvizsgáltam valami egyszerűt és rájöttem: nem is olyan 
egyszerű”. Majd amikor már nem látszunk ki a kísérletekből, veszünk egy 
mély lélegzetet és egy sportolással teli nap során frissítjük fel magunkat. A 
hét végén pedig egy tudományos kis szabadulószobával készülünk nektek. 

Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót tartalmazza. 

Táborvezetők: Onhausz Benita és Gyarmathy Ernő fizika-kéma szakos 
pedagógusok 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Kert-Ész tábor 
 

Időpontja: 2022. július 18–22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
 Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 
 
 

A táborba olyan 9 év feletti gyerekek jelentkezését várjuk, akiket 
érdekel a kertészkedés, szívesen vannak a szabadban, és szeretnének minél 
többet megtudni a minket körülölelő természetről. 

Megyünk gyógynövénykertbe, füvészkertbe, és gyümölcsöskertekbe, 
de ellátogatunk egy levendula ültetvényre is, ahol az ültetéstől a 
gondozáson keresztül a betakarításig megtudhatunk mindent. 

A hét alatt szedünk gyümölcsöket, amiből készítünk ivólevet, 
gyümölcssalátát, desszertet. 

Elmegyünk a Szegedi SZC József Attila Ált.Iskola és Szakképző 
Iskola kertészetébe, ahol oktatók segítségével mi magunk is 
kertészkedünk. 
 
Várunk sok szeretettel! A barátodat se hagyd otthon! ☺ 
 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Kocsis Irén óvodapedagógus  
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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¡Hola mis amigos! 
Spanyol nyelvi tábor kezdőknek 

 
Időpontja: 2022. július 18–22-ig 
Jelentkezési határidő: július 13. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Korhatár: 2-5.osztály 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 

Várunk Téged, ha 2-5. osztályos tanuló vagy és érdekel játékos, 
interaktív formában minden, ami a spanyol nyelvvel, földrajzzal, 
kultúrával, művészettel kapcsolatos. 

A hét folyamán megtanulunk bemutatkozni, számokat, színeket, 
állatok neveit elsajátítani. Mesék világán keresztül megismerkedünk a 
spanyol/hispán ünnepekkel - játékos történelmi áttekintés keretében. 
Nem maradhat ki egy jó kis spanyol foci bajnokság sem, és persze egy 
latin-amerikai táncbemutató, tánctanulással együtt. 

Kézműveskedünk is a spanyol nyelv szellemében, pl. mexikói álarcot, 
spanyol zászlót, origami figurákat készítünk. 
Egyik délután megkóstolunk egy spanyol híres édességet, a churros-t, 
amihez finom koktélt is keverünk. 

A kirándulás „pattogósra„ fog sikerülni, amiben biztosan mindenki el 
fog fáradni, hiszen ellátogatunk a Crazy Jump   Trambulinparkba. 
 
Táborvezető: Fáskerti Réka 
 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót tartalmazza. 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Ne féljünk a természettudományoktól! 
Játssz és tanulj! 

Légy „kiskutató” egy hétig! Játsszunk kémiát! 
Fizikai játékok-játékok fizikája. 

 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 5-6-7-8.osztályosok 
 
 
 

Tűz-víz-levegő-föld (a négy őselem), mágneses és elektromos tér 
megismerése izgalmas kísérletek elvégzésekor, miközben jól szórakozol. 
Gáz van! Vízből bor? Köd a PET palackban? Készíts Cartesiusi-búvárt! 
Vulkán és tűztornádó 
Fejtsük meg a Bermuda-háromszög titkát! 
Tűz és szikra a víz alatt 
Vízzel tüzet? 
Beleférsz egy buborékba? 
 
-Bemutató kísérletek a táborvezető által. 
-Számos kísérlet, melyet Te végzel el. 
-Délelőtt kísérletezés, délután kirándulás oda, ahol hasznosíthatod tudásod. 
 
Részvételi díja: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az 
általános forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Gavlikné Kiss Anita fizika-kémia szakos tanár 

Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Földön, vízben, levegőben tábor 
 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 12-14 év 

 
 
A táborban elmegyünk a Szegedi Közlekedési Társasághoz és 

megnézzük, hogyan szerelik a buszokat, villamosokat. A Nagyállomáson 
látogatást teszünk a Fűtőházban, kutakodunk a szerelvényeknél és 
vonatozunk is és megtekintjük a Vasúttörténeti Alapítvány páratlan 
gyűjteményét. 

Szakember segítségével átnézzük és akár meg is szereljük 
kerékpárunkat, majd lesz egynapos kerékpártúránk is (saját biciklivel). 
Felhívják a figyelmünket a Tisza veszélyeire, sárkányhajózunk, és a 
Vízitelepen kipróbálhatjuk a különféle sportolási eszközöket. 

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

működésükkel. Látogatást teszünk a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Vállalat egyik telephelyén, környezettudatos, újrahasznosítható anyagokból 
papírsárkányt készítünk, melyet röptetünk is. 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Lakatos Ferenc 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Kötélugrás- Sporttábor 

 
Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8.00-16.30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 6-14 év 
 
 

A kötélugrás egyre ismertebb sport. Elsősorban olyan gyerekek jelent-
kezését várjuk, akik már ismerkedtek az ugrókötelezéssel, de teljesen kez-
dők is jelentkezhetnek. 
Sokszínű gyakorlatokkal fejlesztjük a diákok állóképességét, koordináció-
ját. Az ugrálás mellett a nyújtásokra is nagy hangsúlyt fektetünk, valamint 
sok változatos játék részesei is lehetnek a résztvevők. 
 

A kötélugrás minden nap az egyik napszakban lesz. E sportágon kívül 
megismerkedünk a talajtorna, a gerinctorna, a fittnes alapjaival, sőt még 
egy kicsit belekóstolunk a karatéba is. 
Az egyik napon a strandon regenerálódunk, a másik napon pedig ellátoga-
tunk egy tenisz és squas-klubba is. 
 

Szükséged lesz: sportfelszerelésre, benti tornacipőre, innivalóra, ug-
rókötélre. 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Táborvezető: Selmeczi Tímea tanító, testnevelő és kötélugró edző,  
Csapi Regina kötélugró, 
Tel.: 0662563480; 06706164008 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Természetismereti horgász tábor 
 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszíne: Szegedi Partfürdő és Kemping 
Gyülekező: minden reggel az Agórában. 
Naponta: 8.00-18.30 
Étkezés: tízórai, ebéd  
Korhatár: 12-16 éves kor 
Tábor létszáma: max. 20 fő 
 

Ha szeretsz a természetben lenni, érdekel a vízi élővilág, és a horgá-
szatban is kipróbálnád magad, akkor ez a Neked való tábor! A velünk töl-
tött egy hét alatt rengeteg érdekességet tudhatsz meg a halakról, valamint 
gyakorlati tudást és tapasztalatot is szerezhetsz a horgászatról. A tábor so-
rán emellett jobban megismerkedünk a horgászetikettel, sőt, a magyar hor-
gászkultúrába is betekintést nyerhetsz. 

A tábor során elméleti oktatást tartunk, amelynek a végén sikeres hor-
gászvizsgát is tehetsz, majd kipróbálhatod horgásztudásod Szeged kör-
nyéki horgászvizeken. 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót tartalmazza. A tábor díja tartalmazza a horgászvizsga 
oktatását és vizsgadíját is. 

Táborvezető: Mikics Péter; 
Elérhetőség: +36/30 44 77330; info@szegedielmenytabor.hu  

Okostelefont is feltétlenül hozz magaddal, a készülékre az oktatás során 
feltétlenül szükséged lesz! 

 

Program változásának jogát fenntartjuk! 
Jelentkezni csak a részvételi díj befizetésével lehet! 
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Természetvédelmi kirándulótábor 
 

Időpontja: 2022. július. 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 

Vadlesek, túrák, kirándulások, sok játék, 
természetfotózás, akadályverseny; madarászat; számháború, vizes játékok 
és sok más program. A táborban felfedezzük a természet világát, a közeli 
védett területek természeti értékeit. Az idén is lesznek új helyszínek és 
programok azok kedvéért, akik több éve visszajárnak ☺. Meglátogat 
bennünket Brian, a tábor mocsári teknőse. Mind az 5 napra szervezünk 
kirándulást, többnyire a Kiskunsági Nemzeti Park közeli védett területeire. 
Alsósok is bátran jelentkezhetnek. 

Facebook-csoportunk a résztvevőknek: „természetvédelmi tábor agóra 
2022 Szeged” Itt osztjuk meg a szülőkkel természeti- és kirándulás 
fotóinkat. 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

 

Táborvezető: Ábrahám Krisztián Kör-Te Természetvédelmi Egyesület, 
biológia, környezetvédelem, környezettan szakos pedagógus 

Telefonszám: +36/30 638-0297 

 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Ready,steady, ……stories and tales! 
Vigyázz, kész, sztorik, mesék! 

Angol tábor 
Játékos angol foglalkozások 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Korhatár: nagycsoportos óvodások, alsó 
tagozatos tanulók 
Étkezés: tízórai, ebéd 
A tábor létszáma: max. 15 fő 
 

Szeretnél szórakozni angolul? Imádod a sztorikat, meséket? 
Gyere el hozzánk! Töltsünk el újra angolozva, önfeledten egy vidám hetet. 
Minden nap egy új történetet mutatunk, de Te is mesélhetsz nekünk. 
Imádjuk az ötleteiteket! Kézműveskedés is gazdagítja táborunkat. Memória 
kártyát rajzolunk, hogy emlékezz és játssz a mesével! Ez még nem minden 
…de az, hogy milyen meglepetések vannak még a dobozban maradjon 
meglepi…. 
Imádtok kirándulni? Tarsolyunkban van az is. A pihentető kézműves és 
frissítő jóga váltakozva színesíti napjainkat. Szokás szerint, idén is 
bekapcsolódunk az Agóra érdekes programjaiba. Beüzemeljük újra a 
kaméleon TV-t. Indul az új évad! Zárónapunkon bemutatjuk családodnak és 
a barátoknak hogyan szórakoztatok a táborban. Üres kézzel senki nem 
távozik! Mindenki emléklapot kap!  Szóval, ha felkeltettük érdeklődésedet, 
indulj és jelentkezz! Let’s go. 
 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő mely magába foglalja az étkezést és az 
anyagköltséget, valamint a Vadaspark belépőt. 
Szükséged lesz kényelmes, sportos ruházatra, valamint helyi bérletre vagy 
4 db jegyre. 
Táborvezetők: Nemes-Szász Emese és Csontos Erzsébet pedagógusok, 
angol tanár-tanítók 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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„Perpetuum Mobile” tábor 
 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 20. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 8-12 éveseknek 
 
 
Lehet, hogy Te leszel a jövő mérnöke? 

• Ha eljössz ebbe a táborba és délelőttönként velünk együtt ér-
telmezed a műszaki rajzokat, fúrsz, faragsz, fűrészelsz, ra-
gasztasz és csiszolsz; 

• ha jól kötöd be az áramkörbe a napelemet, a villanymotort és 
a kapcsolót; 

• ha minden nap megépítesz egy működő gépet, 
akkor tényleg lehet, hogy Te leszel a jövő mérnöke. 

A hét során építeni fogunk buborékfújó-automatát, kaleidoszkópot, papír-
repülő-kilövőt, napelemes katamaránt és propelleres autót. 

Délutánonként olyan szakmai programokat szervezünk, melyek során meg-
ismerheted, hol és hogyan használjuk a hétköznapjaink során azokat a cso-
dákat, amikkel délelőtt foglalkozunk. 

Játszol velünk mérnököset? De komolyan! 
 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és a forgalmi 
adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Labancz István (kémia-földrajz szakos tanár) 
Információ: +36/30-207-5731 vagy istvan@laban.cz 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Krúdy-sütivarázs tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 25-29-ig 

Jelentkezési határidő: július 20. 
II. turnus: 2022. augusztus 1-5-ig  

Jelentkezési határidő: július 27. 
Gyülekező: naponta reggel 7:30-tól a 
Szent-Györgyi Albert Agórában. 
Ide érkeznek vissza a gyerekek 16.30-ra. 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna (az elkészített 
sütikből) 
 
 

A szakmai programok helyszíne a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula 
Szakképző Iskolája. 

Táborunkba olyan 9 év feletti fiúkat és lányokat várunk, akik szeretnék 
megtanulni a főzés, sütés alapjait. 
Megtanulják hogyan készül a nutellás, pizzás "kukac". Panda muffint, maci kekszet, 
pudingos csigát is sütnek. Megismerik a kakaófestés technológiáját. Tálalnak és 
gyakorolják az étkezéssel kapcsolatos illemszabályokat is. 
A gyerekek " Süti -naplót" készítenek és a legszebbeket külön díjazzák. Délután 
játékos programokon, fagyi kóstoláson, " Gasztrobbanás"- vidám, kísérletező 
bemutatón és egynapos kiránduláson is részt vesznek. 
Fehér pólót, nadrágot váltócipőt hozz magaddal! 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Bíró Magdolna és Kerek Szilvia 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Hamupipőke tábor 
 

Időpont: 2022. augusztus 01-05-ig 
Jelentkezési határidő: július 27. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 5-8 év 
 
 
 

A táborunkba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik szívesen 
felpróbálnák Hamupipőke üveg cipellőjét és szeretnek kézműveskedni. Egy 
héten át úgy fejlődik kézügyességük, úgy tanulnak játékosan a logikai 
készségfejlesztő feladatokkal, hogy közben Hamupipőke világába csöppennek. 
Ellátogatunk egy házi Babamúzeumba - egyedülálló kiállítására, a négy földrész 
több száz, népviseletbe öltöztetett babáit csodálhatjuk meg. Lesz arcfestés, 
frizurakészítés …hajfonás. Kézműves foglalkozásainkon: sok csillámmal, 
flitterrel készítünk csodálatos alkotásokat: koronát, kézi tükröt, képkeretet, 
varázspálcát. Süthető gyurmából millefiori ékszereket. A mesebeli tábor nem 
csak sminkről és a cicomázásról szól, fejlesztjük a kicsik beszédértését is, hiszen 
a mesék felolvasása után beszélgetünk az emberi tulajdonságokról, így a 
kedvességről, jószívűségről, alkalmazkodásról, visszafogottságról, 
szorgalomról, megbocsátásról és sok másról. Egynapos kirándulásra 
Ásotthalomra, a Majoros tanyára megyünk. 

 
Részvételi díj: 26.000 Ft / fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Kocsis Irén Katalin, óvodapedagógus 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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I can fly free! 
Angol nyelvű sportos 
tábor kisiskolásoknak 

 

Időpontja: 2022. augusztus 01-05-ig 
Jelentkezési határidő: július 27. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Korhatár: 2-5 osztályosok  
A tábor létszáma: max. 22 fő 
Étkezés: tízórai, ebéd 
 
 

A tábor profilja: angol nyelvű foglalkozásokkal a beszédkészség-beszédértés fej-
lesztése: mozgástanulás és játék közben kreatívan, önismeret és testtudat fejlesztéssel 
- csoportbontásban. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek angolul is tudják pl. a 
hétköznapi cselekvéseiket, az egészséges ételeket, italokat, a testrészeiket, kedvenc ál-
latikat (Vadasparkban is). 

A változatos feladatok végrehajtása során bővül a gyerekek szókincse, és bizto-
sabbá válik az angol nyelv használata. A mozgás fókuszában szórakoztató, mozgásko-
ordinációt, és együttműködést fejlesztő gyakorlatok vannak szinte végig angol nyelven 
pl. ugrálókötéllel, és gyermek jóga gyakorlatokkal (rövid mondatok memorizálásával). 
Használunk virtuális módszereket (appok) is, képzeletben elrepülünk, és bekukkantunk 
az amerikai és a brit gyerekek hétköznapjaiba. 

Az időjárás függvényében, felfedezőútra indulunk a Vadasparkba. Az utolsó na-
pon a gyerekek oklevelet kapnak a tábori munkájukról. 
Minden táboros számára biztosítjuk a szükséges sportszereket (pl. ugróköteleket, jó-
gaszivacsokat). Let's go and we can fly free together! 

Tornafelszerelést (váltócipő), íróeszközt és helyi bérletet vagy 2 db jegyet kérünk! 
 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezetők: Kecskemétiné Gyurkó Vera angol tanár-tanító, 
Ördög Nóra Eszter (Rope Skipping trainer, testnevelő tanár) 
+36 20/410-5947, +36 20/548-6120 
e-mail: noraerobic@gmail.com 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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ÖKO-kézműves tábor 
Gyere, legyél környezetbarát és kreatív! Tegyünk végre a 

környezetünkért! 
 

Időpontja: 2022. augusztus 01-05-ig 
Jelentkezési határidő: július 27. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korosztály: 7-12 éves 
 
 

A táborban megtanulhatjátok az újrahasznosítás lehetőségeit, hogy 
kevesebb hulladékkal terheljük a Földet. Különféle anyagokkal 
munkálkodunk: papírral, műanyaggal, fémmel, üveggel, textillel. 
Változatos technikákat alkalmazunk: egyedi csomagolásokat kreálunk, 
festünk, ragasztunk. Praktikus tároló textileket készítünk (táska, szatyor). 
Varrunk, fonunk, batikolunk. 

Egy napos kiránduláson pedig meglátogatjuk Szarvast, ahol 
sétahajózunk, kirándulunk az Arborétumban. 

Részvételi díj: 24.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 

Táborvezető: Máté Tekla 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Pro Aqua víztudós tábor 
 

Időpontja: 2022. augusztus 01-05-ig 
Jelentkezési határidő: július 27. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: 12-14 éveseknek 
 

Mindig is érdekelt a víz és környezetvédelem? 

• Ebben a táborban megismerheted a hazai folyó és állóvizeinket és 
azok védelmét; 

• Megtudhatod honnan érkezik az ivóvíz és hová kerül a szennyvíz; 
• Felfedezzük a vizek élővilágát az egészen nagyoktól a mikroszkóp-

pal láthatókig; 
• Közösen végzünk vízzel és vizes oldatokkal kísérletet, építünk víz-

erőművet vagy éppen folyómeder-modellt. Ülepítünk, szűrünk és 
szivattyúzunk, munkára fogjuk a vizet és a gőzt is. 

Ha érdekelnek a természettudományok és otthonosan szeretnél mozogni a kísérletek 
világába, ne habozz, táborozz velünk! 

A tábor során meglátogatunk több a vízgazdálkodásban jelentős szerepet betöltő 
helyszínt és múzeumot. Valódi szakemberek segítik elsajátítani az új ismereteket, 
valódi laboratóriumban. 

 

Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és a forgalmi adót is 
tartalmazza. 

Táborvezető: Kiss János (vegyész, tudományos demonstrátor) 
További információ: +36/30 895-0901 vagy kiss.janos505@gmail.com 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet!
 

Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Fotós tábor 
 

Időpontja: 2022. augusztus 1-5-ig 
Jelentkezési határidő: július 27. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8.00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korhatár: felső tagozatosok, 
középiskolások 
 

Olyan felső tagozatos és középiskolás diákokat várunk, akik komolyan 
érdeklődnek a fotózás iránt és lehetőség szerint rendelkeznek fényképezőgéppel. 

A tábor ideje alatt megismerkednek a fényképezőgépek használatával, az 
alapvető kompozíciós szabályokkal, egyszerűbb témák megörökítésével. 

 
1. nap: Ismerkedés a résztvevőkkel és a fényképezőgépekkel. Próbafelvételek 
készítése. 
2. nap: Fényképezés az Erzsébet Ligetben, Újszegeden. Képzőművészeti, fotótárlat 
megtekintése, értelmezése. 
3. nap: Fényképezés a Tisza-parton, a Dóm tornyából vagy a Szent István téri 
víztoronyból, stúdiólátogatás 
4. nap: Kirándulás Mártélyra, természetfotózás. 
5. nap: Saját munkák bemutatása, megbeszélése. Találkozás, beszélgetés egy neves 
szegedi fotográfussal. Az előző nap fotóinak zsűrizése. 
 

A tábort a saját fotókból készített kiállítás megnyitója zárja, amelyre 
természetesen barátaidat, szüleidet is meghívhatod. Táborainkba új feladatokkal, 
élményekkel várjuk azokat a diákokat is, akik már tavaly is részesei voltak a 
fotózásnak. 
 
 
Részvételi díj:26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
Táborvezető: Judik Alex, fotográfus, a Szegedi Fotókör elnöke 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Kossuth Zsuzsa Élménytábor 
 

Időpontja: 2022. augusztus 01-05-ig 
Jelentkezési határidő: július 01. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Naponta: 8:00-16:00-ig 
Maximális létszám: 25 fő 
Korhatár: 10-14 év 
 

A táborba azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnének bepillantani az 
egészségügyi dolgozók hősies munkájába és érdeklődést mutatnak a divat és grafika 
felé. Minden nap megismerkedünk egy-egy izgalmas területtel. Ellátogatunk a Szegedi 
Tudományegyetem képzőegységeibe és néhány gyakorló területre is. Beülünk egy 
koraszülött mentőautóba, és kipróbáljuk magunkat a skill laborban is. 
Megismerkedünk az ápolók és más egészségügyi dolgozók feladataival. Szakemberek 
segítségével elsajátítjuk az újraélesztést, a vérnyomás, pulzus, testhőmérséklet 
mérését, pulzus számolását és az alapvető elsősegítségnyújtási technikákat. A 
tanulásokat kisebb kézműves foglalkozásokkal egészítjük ki, ahol betekintünk a 
divattervezés és a tervezőgrafika világába. Izgalmas ősi mintákat hímzünk, anyagokat 
válogatunk, meglepetést varrunk vagy épp logót tervezünk. 

A szakmai programok helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna 
Szakképző Iskolája: 6724, Szeged, Kodály tér 1. 

A sok érdekes feladat mellett, fagyizunk, kirándulunk, kézügyességet fejlesztve játszva 
tanulunk. 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. (MESZK tagok gyermekeinek: 23.000 
Ft/fő) 
Táborvezető: Boros Katalin Gyöngyi, Csatordai Petra 
Telefonszám: 06/62-563-480; +36/70-616 4008 
 

A város zajától távol 
Egy igazán jó hely a nyáron 

Móka –kacagás, NEKED IS ott a helyed látom, 
Vár a KZS ÉLMÉNYTÁBOR! 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Agórában megvalósuló külsős táborok 
Divattervező tábor 

 
Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 23. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra  
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: ebéd 
 
 
 

A táborba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiket érdekel a divat, a 
divattervezés, önállóan tudnak tűbe fűzni és ismerik az alapöltéseket. A tábor 
programja kreativitás fejlesztő, fantázia előcsalogató, rejtett és érdekes álmokat 
megvalósító feladatokat tartalmaz. A gyerekek kreatív tervezése a kivitelezésig tart, 
amit megcsodálhatunk a színek, formák és anyagok kiválasztása tükrében. Elsajátítjuk 
a varrás alapjait, megtanulunk sminkelni, valamint lehetőség nyílik a csillámos arc és 
testfestés kipróbálására is. A táborban a szakmai programokon kívül fantáziát és 
memóriát fejlesztő csapatépítő játékokra is sor kerül, mozizunk és egy elit ruhaüzletben 
is ellátogatunk. A tábort egy nagyszabású Szépség nap zárja. 

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

Mint minden évben, most is, ruha csere-bere börzét tartunk. Hozd el kinőtt, 
megunt ruháit a családnak, mert itt gazdára talál. A maradék ruhákat a nagycsaládosok 
egyesületének ajándékozzuk. 
Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését is, akik már jártak szakkörre vagy táborba. 
A barátnőidet se hagyd otthon! ☺ 
Előzetes jelentkezés e-mailben: 
bukniczildiko@gmail.com 
(-tábor megnevezése, -gyerek neve, -kora, -tel) 
 
Részvételi díj befizetési lehetőséget e-mailben jelezzük. 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely minden költséget tartalmaz. 
Táborvezető: Buknicz Ildikó (divat és stílustervező) 
Telefonszám: +36/20 260-4099 
 
A tábort támogatja: Francia Háztartási Outlet 
6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 13.  
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Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 6. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

 

Táborunkba azokat az 5-10 éves gyermekeket 
várjuk, akik vidám angol foglalkozások keretében szeretnének többet 
megtudni az indiánok életéről, öltözködéséről, kalandjairól. Szeretnének 
részt venni izgalmas kincskeresésben. Tömegsport, kézműveskedés, és 
persze rengeteg szuper játék és meglepetés is vár nap, mint nap a kis 
indiánokra. 

A részvételi díj tartalmazza a napi 3 angol foglalkozást, étkezést és a 
kézműves foglalkozásokhoz az anyagokat is. Ezen kívül minden gyermek 
kap Kids Club meglepetés ajándékot. 

 
Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével lehet! A résztvevők száma 
korlátozott és a jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk fogadni. 
Részvételi díj: 29.500 Ft/fő 
Táborvezető: Raffai Erika, a szegedi Kids Club képviselője 
Jelentkezés: erika.raffai@gmail.com; +36/30-626-1119 

www.vidamangol.hu  
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Varázslatos játék tábor 
VICCES JÁTÉKOK VIADALA 

 
Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 07. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd 
Életkor: 8 éves kortól 
 
Kizárólag játszani, szerető gyerekeknek!!! Az egész hét a játékok és a 
játszás körül forog. 
A szabadtéri és benti játékok csapatokban történnek, kihívást jelentenek 
viccesek, és nevetésre sarkallnak. A csapatépítő élménypedagógiás játékok 
új és új dimenziókat nyitnak meg a játék fogalmában, melyek erősítik a 
csapatszellemet, kommunikációt és megoldóképességet, amit mi burkoltan 
becsempésztünk a játékok közé. A hét folyamán nézünk mozifilmet, 
megyünk a Somogyi könyvtárba egy izgalmas kalandra. Amikor 
elfáradunk a játékban parti sütit készítünk, és varázsitalt kotyvasztunk 
felüdülésképpen. 
A kincskereséstől a nyomozáson keresztül mindent bevetünk a jó 
szórakozás érdekében. 
- Ha a nyáron se szeretnél kimaradni a mozgásból, a játékból, - ha nem 
ijedsz meg, hogy nyakig lekváros, csokis leszel, 
- Ha szívbélien tudsz kacagni magadon és másokon 
akkor köztünk a helyed. Hozd el barátodat is, hogy 
egy játékos hetet együtt töltsetek. 
Táborvezető: Buknicz Ildikó (élménypedagógus) 
+36/20 260-4099; bukniczildiko@gmail.hu 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, amely minden költséget 
tartalmaz. 
előzetes jelentkezés e-mailben július 07-ig: 
(tábor megnevezése, gyerek neve, TAJ száma, kora, szülő neve, tel.) 
Részleteket ill. a fizetési feltételeket e-mailben küldjük! 
A tábort támogatja: Francia Háztartási Outlet 
6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 13. 
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AndiTáncok nyári táborok 
 

Turnusok: 
• 2022. július 11-15. Iskolás tánctábor 
• 2022. július 18-22. Kölyök Fitt-Aerobik tábor 
• 2022. július 25-29. Ovis Tánctábor 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
• 2022. augusztus 1-5. Harry Potter és Jóga tábor I. 
• 2022. augusztus 8-12. Kutyás-Jóga tábor I. 
• 2022. augusztus 15-19. Kutyás-Jóga tábor II. 
• 2022. augusztus 22-26. Harry Potter és Jóga tábor II. 
Helyszíne: Bamboo Beauty, Háló utca. 3. 
• 2022. július 18-22. Tánc és Jóga tábor 
Helyszíne: Malomkerék, Dorozsmai út 152. 
Jelentkezési határidők: 2022. június 30. 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Tánctáboraink minden olyan kezdő és haladó kis táncost várunk, aki szeret 
mozogni, játszani, táncolni, szerepelni, szeretné elsajátítani a klasszikus és modern tánc 
alapjait! Táborainkban a gyerekeknek minden nap van modern, színpadi táncórájuk, 
balett-gimnasztika, gyermekjóga-móka, gyermektánc-néptánc, kölyök fitnesz és 
kézműves foglalkozásuk is. A táncórák között a gyerekek életkori sajátosságaihoz és 
igényeihez igazított, mozgásközpontú foglalkozásokkal várjuk őket. Az órák között 
ügyességi és sportos, játékos feladatokkal, vetélkedőkkel, érdekes, mozgásfejlesztő 
népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal is színesítjük a programot. Az Agórában, 
a Játékszigeten, a Bamboo Beautys táborokban pedig a közelben lévő strandon 
kapcsolódunk ki. Kutyás-Jóga táborainkban minden nap kutyaterápiás programokon 
vehetnek részt a gyerekek, A tábor alatt minden gyermek bőrbarát csillámtetoválást is 
választhat magának, a héten egyszer fagyizni is elmegyünk. A táborokban sok képet 
készítünk a gyerekekről, melyek ingyenesen letölthetők a honlapról. Az utolsó napon 
délután meghívjuk a szülőket is, hogy megmutassuk, mit tanultunk a hét során vagy 
erről videó anyagot küldünk. A táncos, jógás, kézműves foglalkozásokra, évközben is 
szeretettel várjuk a gyerekeket! 

Részvételi díj: 30.000 Ft, május 31-ig történő befizetés esetén 2.000 Ft kedvezményt 
adunk. Jelentkezni a táborvezetőnél a honlapon meghirdetett időpontokban, a 
részvételi díj befizetésével lehet! 

Táborvezető: Vesmás Andrea +36/70 943-1327, 
www.anditancok.hu,   anditancok@gmail.com 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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 Művelődési házak, intézmények táborai  
Tömörkény István Művelődési Ház 

Konyhatündér 
 

Időpontja: 2022. június 20-24-ig 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra – Tömörkény István Művelődési 
Háza (Faluház: Szerb utca 54.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 

A jelentkezők a terítés, a tálalás és étkezés illemtanával, a főzés alap-
jaival és a mindennapi konyhai tennivalókkal ismerkedhetnek meg. Egy-
szerűen és gyorsan elkészíthető ételek receptjei válnak közkincsé. Ki lehet 
próbálni a házi befőzést, egyéb egészséges ételek, saláták, sütemények el-
készítését. 

Nemcsak lányok jelentkezését várjuk! 
 

 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő 
Táborvezető: Csábiné Ani néni és Keresztesné Halász Katalin pedagógu-
sok 

Telefonszám: +36/30 206-2786 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  



Szegedi Vakáció  75 
 

Ide süss! 
 

Időpontja: 2022. június 27–július 1-ig 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Tömörkény István Művelődési 
Háza (Magyar utca 14.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 

Ha szereted az édességet, a sós és édes sütit, a csokit, a tortát, és nem-
csak megenni, hanem elkészíteni is, akkor itt a helyed! 
Bepillantást nyerhetsz a különböző cukrászati eszközök és anyagok hasz-
nálatába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő 
Táborvezető: Szövő Dóra (cukrász), Szövőné Kerekes Erika 

Elérhetőségek: 62/317-881, szoregimuvhaz@gmail.com) 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Top Dance - Szőreg utánpótlás tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27–július 1-ig 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Tömörkény István Művelődési 
Háza (Magyar utca 14.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 

Tematikus kreatív foglalkozás, táncoktatás, kirándulás. 
A ToP Dance Tánciskola elsősorban az Akrobatikus Rock and Roll-t, mint 
Sport táncot igyekszik népszerűsíteni. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő 
Táborvezető: Tóth Péter 

Elérhetőségek: +36/30 427-6032; topdanceszeged@gmail.com 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Sport-játék tábor 
 

Időpontja: 2022. július 04–08-ig 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Tömörkény István Művelődési 
Háza (Faluház: Szerb utca 54.) 
Naponta: 08:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 

Ebben a táborban a kerékpározásé a főszerep. Emellett a táborvezetők 
különböző mozgásformákkal ismertetik meg a gyerekeket. Legnagyobb él-
mény a teke, bowling, strandolás, falmászás. A sport mellett egyéb játékos 
foglalkozások is lesznek. 
 

 
 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő 
Táborvezető: Csábiné Ani néni és Keresztesné Halász Katalin pedagógu-
sok 

Telefonszám: +36/20 206-2786 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Ügyes kezek tábor Szőregen 
 

Időpontja: 2022. július 04–08-ig 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Tömörkény István Művelődési 
Háza (Magyar utca 14.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 

Kézműves és kreatív foglalkozások várják az érdeklődő alsó tagozatos 
gyerekeket. Játékos feladatokkal tarkított napokon vehetnek részt az érdek-
lődők, ahol különböző technikák elsajátítására (decoupage, horgolás, fil-
cezés, varrás, festés, …) lesz lehetőség. Az elkészült alkotásokat haza lehet 
vinni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő 
Táborvezető: Szővőné Kerekes Erika, Törőcsik Anikó 

Elérhetőségek: 62/317-881, szoregimuvhaz@gmail.com 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Sport és konyhatündér tábor 
 

Időpontja: 2022. július 11–15-ig 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Tömörkény István Művelődési 
Háza (Faluház: Szerb utca 54.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 
 

A tábor egyik felében a sporté a főszerep. Kerékpártúra, strandolás, 
vizes játékok, egyéb meglepetés programok várnak a gyerekekre. A tábor 
másik részében egyszerűen és gyorsan elkészíthető ételek receptjei válnak 
közkinccsé. 
 
 

 

 

 

 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő 
Táborvezető: Csábiné Ani néni és Keresztesné Halász Katalin pedagógu-
sok 

Telefonszám: +36/30 206-2786 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Tánc Színház Tábor 
alsó és felső tagozatosok részére 

 
Időpontjai: 

I. turnus 2022. július 11-15-ig 
II. turnus 2022. augusztus 1-5-ig 

Jelentkezési határidő: június 15. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra Tömörkény 
István Művelődési Ház, 6771 Szeged, Magyar utca 14. 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
 

Az Akropolis Táncszínház szervezésében, olyan általános iskolás 
lányokat és fiúkat várunk táborunkba, akik szeretnének a tábor ideje alatt 
számos táncstílussal megismerkedni. Délelőttönként a gimnasztikus, 
akrobatikus bemelegítés után balett alapokkal, társastánc lépésekkel, jazz és 
modern tánc technikával, népek táncaival ismerkedünk, délután pedig saját 
koreográfiát is lehet készíteni, szólóban vagy duóban. Különféle dráma 
játékokkal fejlesztjük az előadókészséget, együttműködést, figyelmet, 
koncentrációt. 

A tánctanulás mellett egyéb szabadidős programokon is részt vesznek 
a táborozók! 

 

Részvételi díj: 25.000-Ft/fő 

Táborvezető: Kerek Tímea, a Magyar Táncművészeti Főiskola diplomás 
moderntánc pedagógusa, a Táncszínház utánpótlás csoportjainak vezetője, 
koreográfus. Tájékoztatás, információk: +36/70-257-7767, 
kerektmea@gmail.com, http://www.facebook.com/akropolistancszinhaz 

 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket! 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Kiskundorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 

Kultúr tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27-július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 18. 
Helyszíne: Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház (6791 Szeged, 
Negyvennyolcas u. 12.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig (felügyelet: 7:30-8:00 és 16:00-16:30) 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

 

A dorozsmai művelődési ház 2022-ben ismét megszervezi nagy sikerű nyári 
táborát általános iskola alsó tagozatos gyermekei számára. A tábor programja 
változatos lesz: kézműves foglalkozások, könyvtárhasználati ismeretek, meseterápia, 
robotika, meglátogatjuk a helyi nevezetességeket (Szálmalom, székely kapu). A tábor 
ideje alatt kétszer utazunk busszal Szegedre: egy alkalommal a Somogyi könyvtárban 
veszünk részt egy egész napos foglalkozáson, másik alkalommal pedig az Agórában 
megnézzük az ITK-Informatika Történeti Kiállítás, a játszóházat. Ezeken a napokon az 
étkezés is Szegeden lesz. 

Érkezés minden nap reggel 8 órától a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 
Házban, távozás 15:30-tól 16:30-ig ugyanitt. Tízórairól és uzsonnáról helyben 
gondoskodunk, ebéd a Szélmalom Vendéglőben. A táborban a kézműves 
foglakozásokat Dudásné Siklósi Bernadett tartja, a mesékről Takács Katalin 
meseterapeuta gondoskodik. Szeretettel várunk minden – elsősorban dorozsmai – alsó 
tagozatos gyermeket! Kulacs, sapka, naptej, Kajla útlevél legyen mindenkinél! Esetleg, 
akinek van bérlete, hozza magával! 

8-12 főig várjuk a jelentkezőket, a tábort 5 főtől áll módunkban elindítani! 

 

Részvételi díj: 12.000 Ft/fő 
Telefonszám.: 62/463-112, vagy +36/20 207-0236 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Pompon tánc tábor 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 28. 
Helyszíne: Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház (6791 Szeged, 
Negyvennyolcas u. 12.) 
Naponta: 8:00–16:00-ig (felügyelet: 7:30-8:00 és 16:00-16:30) 
Étkezés: ebéd 

Az All U Need Dance Studio Sportegyesület célja, hogy többféle mozgásformát 
kínálva minél több gyerekhez elvigye a rendszeres sportolás örömét Szegeden és a 
környező településeken. Táborunkba azokat az 5-14 éves korú gyerekeket várjuk, akik 
szívesen megismerkednének a pomponnal, mint eszközzel, és szeretik a torna és tánc 
világát. 

A tábor középpontjában a mozgás áll, a jelentkezők minden nap négyféle táncos-
tornás órán vesznek részt, melyek fókuszában a ritmusérzék és a mozgáskoordináció 
fejlesztés, az erősítés és a nyújtás áll. Az öt nap alatt egy koreográfiát is megtanulnak 
a gyerekek, amit a Táborzáró Bemutatón előadnak az érdeklődő rokonoknak, 
barátoknak. 

A tervezett szabadidős programok között az előző évek tapasztalata alapján a 
játszótér és társasjátékok mellett a két edzés közti pihenés, relaxálás is ott lesz. Ebben 
a táborban kellemesen fáradnak a gyerekek! 😊😊 

A gyülekező reggel 7:30 és 8:00 között a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. Tízórait és uzsonnát saját magának hozzon mindenki belátása szerint 
(lehetőleg pékárut vagy szendvicset, ami elég energiát ad az edzésekhez). Az ebéd 
biztosított a Szálmalom Vendéglőben. Kérjük, hogy előre jelezzék a speciális étkezési 
igényeket (ételallergia stb.). 

A táborvezető Uhljar Luca aerobik sportoktató, tapasztalt aerobik és szurkolótánc 
(cheerleader) versenyző és edző, aki egyesületünk színében több éve tart pompon 
táncos órákat Dorozsmán. Tanítványai dobogós helyezést értek el 2021 decemberében, 
az első versenyükön. 

Szükséges felszerelés: kényelmes sportruházat, benti és kinti sportcipő, kulacsban 
víz. Hajgumi és hajcsat szintén fontos, hogy ne lógjon a gyerekek szemébe a hajuk. 
Szeretettel várunk minden mozogni vágyó gyereket, fiúkat és lányokat egyaránt! 
A tábort 10 főtől áll módunkban elindítani! 
 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő 
Telefonszám.: 62/463-112, vagy +36/20 207-0236 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Napsugaras Tájház 
Mesterségek mestere- néprajzi tábor 

 
Időpontjai: 

I. turnus: 2022. június 27–július 1-ig 
Jelentkezési határidő: június 25. 

II. turnus: 2022. július 18–július 22-ig 
Jelentkezési határidő: július 16. 
Helyszín: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 
Naponta: 7:00–17:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 

Szeretnél, minél több régi mesterséget kitanulni, és mesterlevelet sze-
rezni egy hét alatt? Ha igen, akkor gyere el a Napsugaras Tájház kézműves 
táborába. Elsajátíthatod a kékfestő mesterséget, szűrszabó mesterséget, bő-
rözés mesterségét, takácsmesterséget, kosárfonó mesterséget, nemezké-
szítő mesterséget, papírmerítő mesterséget, valamint a mézeskalácsos és 
pékmesterséget. 
 

Részvételi díj: 19.000 Ft/fő (Napsugaras Tájház által meghirdetett három 
vagy több táborban való részvétel esetén, a tábor díja 17.000 Ft/fő, testvér-
kedvezmény 17.000 Ft/fő) 
Táborvezető: Kulik Melinda 

Elérhetőségek: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com, +36/30 501-2822 

 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Kincses kuckó- kézműves tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 4–július 8-ig 

Jelentkezési határidő: július 2. 
II. turnus: 2022. július 25–július 29-ig 

Jelentkezési határidő: július 23. 
III. turnus: 2022. augusztus 1–augusztus 5-ig 

Jelentkezési határidő: július 30. 
Helyszín: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 
Naponta: 7:00–17:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Korhatár: 6-14 éves kor 
 

Szeretnéd megtudni milyen ládafiát rejt a kincses ládikónk és ki is 
próbálni azokat? Ha igen, akkor gyere el a Napsugaras Tájház kézműves 
táborába! Elsajátíthatod a szádfa- és karmanytűszövést, a kosárfonást, 
gyöngyszövést és fűzést, népi bútorfestést, kékfestést, különféle 
hímzéstechnikákat, üvegfestést, batikolást. Mindezek mellett azt is 
kipróbálhatod, hogyan lehet feleslegessé vált dolgokból (konzerv, 
kávékapszula, kindertojás) régi kézműves technikákkal és anyagokkal új 
használati eszközöket készíteni. 

 

Részvételi díj:17.000 Ft/fő  

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

Táborvezető: Kulik Melinda 

Elérhetőségek: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com, +36/30 501-2822 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Kézműves kuckó - kézműves tábor 
 

Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 8. 
Helyszín: Napsugaras Tájház, 6725 Szeged, Nyíl utca 43. 
Naponta: 7:00–17:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Korhatár: 12-18 éves kor 
 

Színes öltögetések, tarka anyagok, kattogó varrógépek, pirogravírozott 
fa illata, szanaszét guruló gyöngyök és gombok, csipkék, csillogó 
üvegképek, összegubancolódott fonalak, régi hímzésmotívumok, bőrök, 
falemezek, kapcsok, különféle festékek, illatos festőnövények, puha 
gyapjúk, hántolt vesszők; mindezek várnak rád „Kézműves kuckó” 
táborunkban. 
 

Részvételi díj:17.000 Ft/fő 

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

Táborvezető: Kulik Melinda 

Elérhetőségek: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com, +36/30 501-2822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Petőfi-telepi Művelődési Ház 
Élmény Tábor 2022. 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. június 27-július 01-ig 
II. turnus: 2022. augusztus 01-05-ig 

Jelentkezési határidő: amíg vannak szabad 
helyek. 
Helyszíne: Petőfi-telepi Művelődési Ház, 
Szántó Kovács János u. 28. 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: reggeli, ebéd 
 

Idén 3. alkalommal kerül megrendezésre a szegedi Élmény Tábor, 
amely kizárólag a felhőtlen szórakozásról szól. A tábor résztvevői 5 napon 
keresztül színesebbnél-színesebb programokon vehetnek részt, pl.: 
lézerharc, trambulinpark, íjászat, mozi, sárkányhajózás, VR szemüveg, ka-
landpálya, strand, pizza-party stb. 
 
Online jelentkezés és letölthető részletes tájékoztató: www.staminafit-
ness.hu/taborok 
Facebook: Szeged Summer Camps 
 
Részvételi díj: 32.000 Ft/fő 
Facebook: Szeged Summer Camps 
Táborvezető: Almási Bence 
Telefonszám: +36/30 459-2086 

 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Sportválasztó Tábor 2022. 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 04-08-ig 
II. turnus: 2022. július 11-15-ig 
III. turnus: 2022. augusztus 08-12-ig 

Jelentkezési határidő: amíg van szabad hely 
Helyszíne: Petőfi-telepi Művelődési Ház, 
Szántó Kovács János u. 28. 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: reggeli, ebéd 
 

Idén 6. alkalommal kerül megrendezésre a szegedi Sportválasztó     
Tábor, ahol a gyerekek 5 nap alatt 10 sportágat próbálhatnak ki, napi 2 
edzés keretein belül.  

Az idei programban részt vevő sportágak: foci, kick-box, atlétika,  
pingpong, sárkányhajó, karate, úszás, tájfutás, squash, vívás, néptánc, rö-
vidpályás gyorskorcsolya, íjászat. 
 
Online jelentkezés és letölthető részletes tájékoztató: www.staminafit-
ness.hu/taborok 

 
Részvételi díj: 26.000 Ft/fő, testvéreknek 24.000 Ft/fő 
Facebook: Szeged Summer Camps 
Táborvezető: Almási Bence 
Telefonszám: +36/30 459-2086 

 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Heller Ödön Művelődési Ház 
Hagyományőrző tábor 

 
Időpontjai: 

I turnus:  2022. június 27-július 01-ig 
Jelentkezési határidő: június 23. 

II. turnus: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 21. 
Helyszíne: Heller Ödön Művelődési Ház, 
6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22. 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 

A táborozó gyermekek megismerkedhetnek Tápé hagyományaival, 
népszokásaival, ételeivel és nevezetességeivel. A heti programban szerepel 
tarhonyakészítés, a Gyékényes műhelyben kézműveskedés, a Tápai 
Hagyományőrző Egyesület tagjaival néptánc és népdal tanulás, a citera 
kipróbálása, foglalkozások a Honismereti gyűjteményben, kirándulás. 

A tábor utolsó napján díszebédet rendezünk, a délutánt pedig 
ünnepléssel, oklevél átadással, barátokkal, mulatsággal töltjük. 

 

Részvételi díj: 20.000 Ft /fő 
Táborvezető: Terjékné Kaposi Andrea közművelődési szakember 
Telefonszám: 62/317-245; +36/20 457-5607 

 

 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Meséről-mesére 
Kézműves – mesés tábor 

 
Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 30. 
Helyszíne: Heller Ödön Művelődési Ház, 
6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22. 
Korhatár: 6-12 éves korig 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 
 

Az egész hetet a mesék világa köré építjük, ami magában foglal 
mesenézést, mesehallgatást, meseterápiát, könyvtári foglalkozást. 
 

A mesékhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat, kvízjátékokat, 
vetélkedőket is tartunk. A tábor hete alatt igyekszünk betekintést nyerni a 
klasszikus mesék, magyar népmesék, Disney mesék világába is. 
 
 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő 
Táborvezető: Alrutz-Nacsa Judit közművelődési szakember 

  Goráné Rescsik Anita közösségfejlesztő munkatárs 
Telefonszám: 62/317-245; +36/20 457-5607 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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„Kicsikukta” tábor 
 

Időpontja: 2022. augusztus 01-05-ig 
Jelentkezési határidő: július 28. 
Helyszíne: Heller Ödön Művelődési Ház, 
6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22. 
Korhatár: 8-14 éves korig 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 

A gyerekek minden nap más-más konyhai technikával és konyhai 
eszközökkel ismerkedhetnek meg. Főtt ételek, sós és édes, házias 
finomságok készítését tanulhatják meg. Emellett sokat kézműveskedünk, 
kvízjátékokat játszunk, melyek mind-mind kapcsolódnak a 
gasztronómiához.  

Tematikus napként bepillantást nyerünk más nemzetek ételeibe is. 
 

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő 
Táborvezető: Terjékné Kaposi Andrea közművelődési szakember 
Telefonszám: 62/317-245; +36/20 457-5607 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Bálint Sándor Művelődési Ház 
Sürgő-Forgó tábor 

 
Időpontja: 2022. július 11-15-ig 
Jelentkezési határidő: július 6. 
Helyszíne: Bálint Sándor Művelődési Ház 
6726 Szeged, Temesvári krt. 42 
Naponta: 7:30–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Maximum létszám: 25 fő 
 
Szeretsz a szabadban játszani? Szereted a mozgásos játékokat? Szeretetnél 
sokat nevetni, és aktívan kikapcsolódni? Mindezeket önfeledt játék, szá-
mos érdekes foglalkozás és rengeteg mozgás keretében teheted meg. 
 
Néhány a tervezett foglalkozások közül: 
- trambulinpark, egész napos kirándulás 
- számháború, akadálypálya 
- üzemlátogatás 
- kutyás foglalkozás  
- sportolási lehetőség, gyermekjóga 
- sárkányhajózás, stb. 
 
A tábor tematikája alapján az ajánlott életkor 6-10 év. 
Részvételi díj: 28.000 Ft 
 
Táborvezető: Szél Alexandra, Dajka Gyöngyi 
A gyermekek számára bérletet, vagy 6 db vonaljegyet a szülőnek kell biz-
tosítani. 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
dajkagyongyi@gmail.com, +36303311289 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Szövő tábor 
gyermekeknek, fiataloknak, 

idősebbeknek 
 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 9. 
Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház 
6726 Szeged, Temesvári krt. 42 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Korhatár: 12-18 éves kor 
 

Kedves Érdeklődők! 

Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, felnőtteket, akik szeretnék 
megtanulni a kézi szövés alapjait, ismerkednének a székely festékes, a 
torontáli szövés mintáival, technikáival, a kárpitszövés adta 
lehetőségekkel, szívesen terveznének és készítenének egyszerű tárgyakat, 
mint tolltartó, telefontok, terítő, kistáska, párnahaj, tarisznya, báb… 

Kézi szövőkereten, karmantyúfán, szalagszövőn dolgozunk, gyapjú és 
pamut fonalat is használunk. 

Napjainknak része lenne egy nagyobb séta a közeli túraparkban, 
növények megismerése, gyűjtése. Játék a szabadban. 

A tábor díja: 20.000 Ft/fő, mely tartalmazza az anyagköltséget, ebédet, 
terembérletet, munkadíjat. 

Kérem, hogy részvételi szándékukat jelezzék nekem, köszönettel: 

Papp Andrea 

Elérhetőségek: +36/20 426-5247; bartandreu@gmail.com 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Somogyi-könyvtár 
A víztől vett város – várostörténeti tábor 

 
Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: június 30. 
Helyszíne: Somogyi-könyvtár, Dóm tér 1-4. 
Naponta: 08:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd 
Létszám: 16 fő (a tábor min. 10 fő esetén indul) 
Korhatár: 10-14 év 
 

Az 1879-es szegedi Nagyárvíznek Szeged város történetében és mai vá-
rosképének kialakításában meghatározó szerepe volt. 

A korabeli események felidézésében dramatikus játékok, kreatív írás, 
várostervezési és -újjáépítési „munkálatok”, a királylátogatás, jótékonysági 
bál, kubikus munka kipróbálása, városi séták, nyomozás és sok más játék, 
illetve kutakodás a könyvtár korabeli dokumentumaiban segít. A programok 
a Somogyi-könyvtár épületében és a város intézményeiben, utcáin, terein 
zajlanak. 
 
Részvételi díj: 20 000 Ft /fő, amely valamennyi költséget és az általános 
forgalmi adót is tartalmazza. 
 
Jelentkezés és információ: 
E-mail: gyermek@sk-szeged.hu 
Telefonon: 62/425-525 – 4-es mellék 
Személyesen: Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában 
(Szeged, Dóm tér 1-4.) 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Robotika tábor a Somogyi-könyvtárban 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. augusztus 1-5-ig 
II. turnus: 2022. augusztus 8-12-ig 

Jelentkezési határidő: július 23. 
Helyszíne: Somogyi-könyvtár, Dóm tér 1-4. 
Naponta: 08:00–16:00-ig 
Étkezés: ebéd 
 

Jelentkezni lehet gyermek@sk-szeged.hu, telefonon (62/425-525 – 4-
es mellék) vagy személyesen, a Gyermekkönyvtárban. 
Kétszer egy hétig játszhatsz a Somogyi-könyvtár ArTec robotjaival, megis-
merkedhetsz a Scratch programozással. 
I. turnus: Micimackó kalandjai (korosztály:3-6. osztály) 
Táborvezető: Piri Ildikó 

A résztvevők kreatív és szövegértésen alapuló játékok keretében meg-
ismerkednek a Százholdas Pagony szereplőivel. Megépíthetik a történet jól 
ismert szereplőit, és átélhetik Micimackó és barátainak kalandjait. Az építés 
és programozás mellett megismerkednek a 3D nyomtatással, felfedezhetik 
a Digitális Laborban rejlő kincseket. Délben rövid séta a Tisza-parton. 
II. turnus: Vakáció Roxfortban (korosztály: 5-8. osztály) 
Táborvezető: Vóna Mária 

A résztvevők délelőttönként megismerhetik a Roxfort Boszorkány- és 
Varázslóképző titkait, lakóit. Játszva tesztelhetik tudásukat a regényekről és 
a filmekről. Délutánonként megépíthetik és beprogramozhatják saját legen-
dás lényüket, varázslójukat. Megalkothatják a saját varázstárgyaikat 3D 
nyomtatás segítségével, kipróbálhatják a Digitális Labor eszközeit. 
 
Részvételi díj: 20 000 Ft/fő, amely valamennyi költséget tartalmaz. 
 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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További táborok 
KISPÉK - KISCUKRÁSZ tábor 

 
Időpontja: 2022. június 20-24-ig 
Jelentkezési határidő: június 15. 
Helyszín: AASZC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és 
Szakképző Iskola, 6725 Szeged, Szabadkai út 3. (a PICK Szalámigyárral 
szemben; megközelíthető a 4-es villamossal vagy a 76-os / 76Y-os busszal, 
Szalámigyár megálló) 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 

A táborba olyan 10-14 éves év feletti fiúkat és lányokat várunk, akik 
szívesen ismerkednének pék- és cukrásztermékekkel, fogásokkal. 
 
Napi program: 
 

• Gyülekező 8 órától az iskola zsibongójában 
• Délelőttönként a pék- és a cukrásztanműhelyben lesznek 

foglalkozások, melyek során érdekes és hasznos szakmai 
fogásokkal ismerkedhetnek meg. 

• Az elkészült termékeket a családdal is megoszthatják. 
• Délután érdekes, játékos programok részesei lehetnek. 
• A napi program 16:00 órakor ér véget. 

 
 
A részvételhez orvosi igazolás, a délelőtti foglalkozásokhoz váltóruha 
(fehér póló és csúszásmentes cipő) szükséges. 
 
Részvételi díj: 25.000Ft, amely valamennyi költséget és az ÁFÁ-t 
tartalmazza. 
További információk: 62/548-964, 
e-mail: fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu 
 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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KingaFitDance Táncstúdió Táncos mozgásfejlesztő 
tábora 

 
Időpontja: 

I. turnus: 2022.06.20-06.24. 
II. turnus: 2022.06.27-07.01. 

Jelentkezési határidő: június. 06. 
Helyszíne: Szeged, Kálvária sgt. 
9-11. 
Naponta: 8:00-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 

Szeretettel várok mozgásfejlesztő táboromba minden 6-14 éves lányt 
és fiút, aki szeret mozogni, szeretné kipróbálni magát különböző 
táncstílusokban, megismerkedni alap akrobatikus elemekkel, 
testmozgással, jókedvvel tölteni a napjait egy szuper közösségben.  

A táborban a modern-, jazz-, kortárs tánc és hip-hop alapjaival 
ismerkedhetsz meg, emellett ügyességi, mozgáskoordináció fejlesztő, 
kézműves-, és szabadtéri sportfoglalkozások egészítik ki a 
mindennapjainkat, növelve a kreativitást, a testtudatot és a 
csapatszellemet. A tábor végén bemutatjuk a családnak, barátoknak a 
héten elsajátított táncokat, tanult elemeket. 

Sportoljunk, fejlődjünk játékosan, táncosan a mozgás szeretetének 
jegyében. 
 
A tábor minimum 10 főtől indul! 

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő 
Táborvezető: Szabó Kinga – táncoktató, koreográfus, edző, gyógytornász 
/70 545 8024/, www.kingafitdance.hu 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Múzeumi matinés-kézműves tábor 
 

Időpont: 2022. június 27-július 1-ig 
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: ebéd biztosítva, tízórait, kulacsot mindenki hozzon magával. 
Korosztály: 7-12 év; elsősorban kézműveskedni szerető gyermekek 
jelentkezését várjuk. 
Minimum létszám: 15 fő 

 

A 2021/2022-es tanév Múzeumi Családi Matinéjainak zárásaként kerül 
megrendezésre táborunk. A táborban folytatódik a szombati matinék által 
ismert, múzeumi kiállításokra épülő kézműveskedés. A táborba jelentkezők 
megismerkedhetnek a Móra Ferenc Múzeum kiállításaival, valamint számos 
érdekes új és hagyományos kézműves technikát sajátíthatnak el. A hét 
folyamán délelőttönként kiállításokhoz kapcsolódó néprajzi, 
természettudományi, valamint képzőművészeti múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Felfedezzük a néprajzi, 
természettudományi látványtárat, valamint a Móra-múzeum egyéb 
kiállítóhelyeit (Fekete ház, Vár). Délutánonként a múzeumi matinés 
kuckóban különböző kézműves technikák alkalmazásával elmélyítjük a 
kiállításokban látottakat, hallottakat. (nemezelés, hímzés, varrás, szövés, 
ragasztás, rajzolás, festés, süthető gyurmázás… stb.) 

Közösségépítő játékok, szabadtéri foglalkozások, sok-sok móka, 
kacagás vár a táborba érkezőkre. 

Gyülekező minden reggel 8:00-kor a Móra Ferenc Múzeum előtt. 
 
A tábor részvételi díja: 30.000 Ft/fő (az ebéd díját tartalmazza) 
A tábor díjának befizetéséről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken 
lehetséges: email: wilhelm.adel@gmail.com 
Információ: Wilhelm Adél – táborvezető; +36/30-395 5552 
Jelentkezés: 2022. június 22-ig, az alábbi elérhetőségeken: 
Wilhelm Adél 06-30-3955552 
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Sun City Fun angol nyelvi tábor 
 

Időpontja: 2022. június 27-től heti rendszerességgel. 
Jelentkezési határidő: május 31. 
Helyszíne: Don’t Panic Angol Nyelviskola 
6723 Szeged, Római krt. 23. 
Naponta: 9:00–16:00-ig 
Étkezés: opcionálisan választható, a részvételi díj nem 
tartalmazza! 
Izgalmas, valódi angol beszédet gyakoroltató és fejlesztő interaktív nyári angol tábor 
Szegeden! 
Fiatalok tanításában és szórakoztatásában hatalmas tapasztalattal bíró, vezető nyelvta-
náraink összeállításában a következő programokkal tanulnak játékosan: 
 

 délelőtt az angolszász kultúrák témaköreiből végeznek projektmunkát, mely során 
a munkanyelv az angol, tehát a gyakorlatban,saját szavaikkal és gondolataikkal fe-
jezik ki magukat a fiatalok, tanári segítség és folyamatos felügyelet, hibakorrekció 
mellett 

 ebéd opcionálisan választható 

 délután mozgalmas beltéri és szabadtéri programok: önismereti foglalkozás, 
vitanap, Rotary-tanösvény, színjátszás, rendhagyó városnézés – mindez angol 
nyelven 

Részvételi díj: Junior (8-11) és Tini csoport (12-16) 5 nap: 35.990 Ft/fő 
 
Jelen kiadványra hivatkozva 5000 Ft kedvezmény 2022. április 29-ig. 
Jelentkezés módja: személyesen, telefonon vagy e-mailben jelentkezés a Don’t Panic 
Angol Nyelviskola recepcióján, hétfőtől-csütörtökig 10-19 pénteken 10-16 óra kö-
zött. 
Jelentkezés és telefonszám: 
Don’t Panic Angol Nyelviskola elérhetőségei: 
6723 Szeged, Római körút 23. földszint 1. 
szeged@dontpanicnyelviskola.com 
+36/30 179-4717 vagy +36/30 179-4718 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Barbie és LEGO TÁBOR 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. június 27-július 01-ig 

Jelentkezési határidő: június 06. 
II. turnus: 2022. július 04–08-ig 

Jelentkezési határidő: június 13. 
Korhatár: 6-14 éves korig 
Helyszín: Centerke Központ 
6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 12. 
Naponta: 7:30-16:30-ig 
Napi: tízórai, ebéd, uzsonna, korlátlan folyadék (ásványvíz, üdítő) 
Játék minden mennyiségben! 
Maximális létszám: 26 Fő / turnus 
 

Fiúk és lányok! 160 m2-en lányoknak Barbie babázás, társas játékok, 
fiúknak Lego, és csapatjáték minden mennyiségben. Jó idő esetén a tízórait, 
játékórákat, ebédet, uzsonnát a szabadban levegőn játékkal, fagylaltozással, 
sétával egészítjük ki. A résztvevőknek korlátlan ásványvíz és üdítő áll ren-
delkezésre, és napi 1 gömb fagyi. 
 
Amit hozz: kedvenc játékod, jókedvet, vidámságot. 
Felszerelés: sportos ruha, minimális zsebpénz, kinti játékhoz rovarriasztó, 
fényvédő krém (ha nincs, kérésre biztosítunk). 
Minden nap hazamenetelkor meglepetés zsákbamacska ajándék várja 
a gyerekeket! 
 
 
Tábor felelős: Rácz Anett (Mátrix Közhasznú Alapítvány) 
Telefon: +36/20/378-16-56, E-mail: csibeanyu@gmail.com 
Részvételi díj: 28.000. Ft / Fő (testvér kedvezmény: 4000 Ft / Fő), amely 
valamennyi költséget és adót tartalmaz. 
 

Minden infó és jelentkezés itt: www.csodafalu.hu 
 
 

Jelentkezés: jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi 
díj (vagy előleg) befizetésével lehetséges.  
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MOZGÁS, TEREP, NERF TÁBOR 
 

Időpontja: 2022. augusztus 08-12-ig 
Jelentkezési határidő: július 08. 
Korhatár: 7-14 éves korig. 
Helyszín: Újszeged, Partfürdő 
(Mátrix Közhasznú Alapítvány közösségi tere) 
Naponta: 7:30-16:30-ig 
Napi: tízórai, ebéd, uzsonna, korlátlan folyadék 
(ásványvíz, üdítő), gyümi, nasi. 
Maximális létszám: 26 fő 
 
Játék minden mennyiségben! 
 

Sport, kaland, izgalom, élmény, játék egész hétre! A természetközeli 
táborhelyszínen mozgásban gazdag és logikát fejlesztő taktikai játékok 
(NERF), csapatjáték, barátságos közösség, természeti élmény vár, mindez a 
friss – tiszta levegőn! 
Amit hozz: NERF pisztolyok, SZIVACS töltény, fényképezőgép, kamera. 
Saját kulacs, amibe töltesz. 
Felszerelés: sportos ruha, rovar-kullancs riasztószerek, fényvédő krém, na-
pozáshoz fürdőruha, napszemüveg, minimális zsebpénz. 
 
Minden nap hazamenetelkor meglepetés zsákbamacska ajándék várja 
a gyerekeket! 
 
Tábor felelős: Rácz Anett (Mátrix Közhasznú Alapítvány) 

 
Telefon: +36/20/378-16-56, E-mail: csibeanyu@gmail.com 
Részvételi díj: 28.000. Ft / Fő (testvér kedvezmény: 4000 Ft / Fő), amely 
valamennyi költséget és adót tartalmaz. 
 
 

Minden infó és jelentkezés itt:  www.csodafalu.hu 
 

Jelentkezés: jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi 
díj (vagy előleg) befizetésével lehetséges.  
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Slime nyári tábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus:2022. június 27-től július 1-ig 
II. turnus:2022. július 11-től július 15-ig 
III. turnus:2022. augusztus 1-től augusztus 5-ig 
IV. turnus:2022. augusztus 8-től augusztus 12-ig 
Jelentkezés mindig a tábor előtt szerdáig! 
(előleg befizetése esetén) 

Helyszín: Tömörkény Üdülőtelep (Sárga) nyaraló 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
A táborba olyan 5-12 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik otthon nem 
készíthetnek slime-t, vagy már készítettek és meg akarják mutatni 
másoknak, hogy ő hogyan készíti, vagy tavaly nem jutottak el a táborba! 
Tábor programjai között szerepel: 

1. ehető slime készítése 
2. szivárványos, csillogós és illatos slime készítése 
3. különböző hozzávalók variálásával 
4. készítsük el egy hét alatt a legtöbb és legváltozatosabb slime-

kat, melyeket mindenki hazavihet 
5. otthonról hozd el nyugodtan, amit már készítettél vagy 

vásároltál  
6. mozi (Cinema City) 
7. strand (Napfényfürdő Aquapolis) 
8. bowling (Újszeged=Teke és Bowlingcentrum) 
9. péntek délután pillecukor és virsli sütés 
10. trambulin, versenyfeladatok 
11. Barátnődet se hagyd otthon! ☺ 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő, vagy 4.400 Ft/nap, amely valamennyi 
költséget és az általános forgalmi adót is tartalmazza! 
Táborvezető: Károlyi Viktória (pedagógus) 
Jelentkezni lehet: 06-30/509-63-52 vagy viktoria.karolyi@gmail.com 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk! 
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Angol nyelvi tábor 
 

A nyári táborok időpontjai kicsiknek (4 éves kortól): 
2022. július 04-08-ig                      2022. július 18-22-ig 
Helyszín: Helen Doron Nyelviskola a Honvéd téren 
Tervezett programjaink: egy nap a tanyán, kutyás foglalkozás, Kalandpark, 
Vadasparkban zsiráf etetés, mozi, fagyizás stb. 
A tábor időpontja iskolásoknak (1-5. osztályos korosztály részére): 
2022. július 04–08-ig2022. július 11–15-ig 
Helyszín: Gellért Szabadidőközpont (helyszín változhat) 
Tervezett programjaink: tenisz, squash, falmászás, foci, tollaslabda 
 

Minden nap izgalmas programok és napi két 45 perces angol foglalkozás várja a 
gyerekeket! 

A nyári táborok ára 35.000 Ft/fő/hét, mely tartalmazza a tízórai, ebéd, uzsonna és a 
belépőjegyek árát is. 

 
Max. létszám 15 fő. 

Helen Doron English Oktató Központ Szeged 
6722 Szeged Honvéd tér 5/B. 

Tel: 30/336 9038 | Email: szeged@helendoron.com 
 
 
 

 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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“Szegzatlon” nyári tábor! 
Legyél Te a 2022-es lány vagy fiú “Szegzatlon” győztese! 

 
Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezés: mindig a tábor előtt 
szerdáig (előleg befizetése esetén) 
Helyszíne: Tömörkény Üdülőtelep 
(Sárga) nyaraló 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 
A tábor programjai között szerepel: 

• strand (Napfényfürdő Aquapolis) 
• egyéni és csapatversenyek 
• közös versenyfeladatok kitalálása 
• legyél Te a 2022-es lány vagy fiú Szegzatlon győztese 
• “Szegzatlon” -os póló ajándékba 
• péntek délután pillecukor és virsli sütés 
• ügyességi játékok 
• tollaslabda, frizbi, és minden sport a szabadban 
• mozi (Cinema City) 
• trambulin (Crazy Jump) 
• bowling (Újszeged = Teke és Bowlingcentrum) 

A táborba olyan 5-12 éves gyerekeket várok, akik szeretik az ügyességi 
versenyfeladatokat és kedvelik a természetet és a vidámságot! 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő/hét, vagy 4.400 Ft/nap, amely a napi 
háromszori étkezést, és a programok költségeit és az általános forgalmi 
adót is tartalmazza. 

TÁBORVEZETŐ: Károlyi Viktória-pedagógus (fitnesz és úszó edző) 
Mobil szám: 06-30/509-63-52  
E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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IX. Hatetudnád Népművészeti Tábor 
 

Időpontja: 2022. július 04-08-ig 
Jelentkezési határidő: június 10. 
Kedvezményes előjelentkezés: május 13-ig 
Helyszín: Szegedi Gregor József Ált. Isk. 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

 

“Egy színvonalas tábor, amely a magyar népművészet ágait teszi nap, mint nap 
láthatóvá, érezhetővé, kézzelfoghatóvá a gyerekek számára: néptánc- népi játék, 
népzene és népi kézműves foglalkozások a legkiválóbb oktatókkal. 

Tarts velünk idén (is), hogy te is részese legyél ennek a népművészeti kavalkádnak!” 

 

Választható kurzusok: 

 
1. NÉPI JÁTÉKOK, NÉPTÁNC ALAPJAI, NÉPTÁNC - 3 éves kortól 18 éves 

korig jelentkezőktől függően korosztályos bontásban (min. négy csoportban) 
2. NÉPI KÉZMŰVESSÉG – 8 éves kortól több korosztályban 
3. NÉPI HEGEDŰ, BRÁCSA, BŐGŐ, CITERA, KOBOZ, FURULYA, 

CIMBALOM, TÁROGATÓ, NÉPI ÉNEK - 8 éves kortól /min. 5 fő esetén 
indítjuk a csoportokat, max. 12 főig/ 

 
Július 4.: 7.30-8.30: Regisztráció 
Július 8.: 15:00: Táborzáró gálaműsor 
Részvételi díj: 27.000Ft/fő (az oktatást, a tábori pólót és az étkezések árát 
is tartalmazza). 
 
Információk: 
www.hatetudnad.hu, +36/30 945-6798 
hatetudnadtancmuhely@gmail.com 
 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Eko - Park napközis tábor 
Újszegeden, gyönyörű természeti környezetben szervezett napközis 

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

 
Időpontjai: 

I. turnus: 2022. július 4-8-ig 
II. turnus: 2022. július 11-15-ig 
III. turnus: 2022. július 18-22-ig 

Jelentkezési határidő: június 26. 
Szervező: Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 
Helyszín: Eko - Park 6726 Szeged, Fürj u. 92/b 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna. 
 

Általános napi program: 
 

07:30-08:00 Diákok fogadása 
08:00-10:00 Forgószínpad - “szabadsport” 
10:00-10:30 Tízórai - Napi kihívás teljesítése 
10:30-12:30 Tematikus foglalkozások 
13:00-14:00 Ebéd 
14:00-15:00 Mentés másként - kézműves foglalkozás 
15:00 Uzsonna 
15:00-16:00 Forgószínpad - “szabadsport” 
16:00-16:30 Diákok távozása 
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Speciális programok hetente: 

 
1.Túra a Tisza-partján, a Rotary-tanösvényen, a Maros-torkolathoz 
2.Kisvonatozás – Dóm toronymászás 
3.Strandolás az Aquapolis csúszdaparkban 
4.A lombkorona meghódítása az Eko-Park Kalandpályán 
5.Látogatás a Vadasparkba 
6.Önfeledt fogócska az Eko-Park Játszóházában 
 

Jelentkezés kizárólag e-mailben: ekoparktabor@gmail.com 

A jelentkezési lap letölthető: www.ekopark.hu/Nyári tábor 2022 

A jelentkezés elfogadásáról küldött visszaigazolás tartalmazza a további 
teendőket, a részvételi díj befizetésének a módját, az egészségügyi 
óvintézkedéseket és a lemondási feltételeket. 

Részvételi díj: 15.000 Ft/turnus, ami tartalmazza a táborozás során 
felmerülő valamennyi étkezés és program költségét. 

 

SZERETETTEL VÁRUNK! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Görkori és úszás nyári sporttábor 
5-12 éves korig kezdők és haladók számára! 

 

Időpontjai: 
1.2022. július 11-15-ig 
2.2022. július 18-22-ig 
3.2022. július 25-29-ig 

Jelentkezési határidő: szabad helyek 
függvényében folyamatosan. 
Helyszín: Napfényfürdő Aquapolis Szeged, 
Erzsébet Liget-Görkori Park 
Naponta: 7:30-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna. 

Programjainkról: 

Napi egy óra úszásoktatás a Gergely Andrea Úszóiskola oktatóival tudásszint szerint 
bontott csoportokban. 

Napi egy óra görkoris foglalkozás az Erzsébet Liget megújult Görkorcsolya Parkjában 
a Tuti Kori oktatóival szintén tudásszint szerint bontott csoportokban. 

Egy csúszdázós délután a Napfényfürdő Aquapolis csúszdaparkjában, úszás tudástól 
függően, gyakorlott pedagógusok felügyeletével. 

Turnusonként két alkalom Maxi Kid’s mozgáskoordináció fejlesztő foglalkozás. 
Programjainkat szakképzett pedagógusok, oktatók és edzők bevonásával szervezzük a 
feledhetetlen nyári élményekért. 

Táborainkat a veszélyhelyzetre vonatkozó egészségügyi előírások teljeskörű 
betartásával bonyolítjuk le! Az esetlegesen előforduló rendkívüli vírushelyzet esetén a 
tábor lemondható, melynek teljes költségét visszatérítjük! 

Legyél Te a legmenőbb Guruló Buborék! 
Részvételi díj: 26.900 Ft/fő 
Testvérkedvezmény: 1.500 Ft/fő 
További információk:  
Táborvezető: Tutrai Tamás  
Telefonszám: +36/20 543-8536; gurulobuborekok@gmail.com 
Képek és információk: facebook.com/gurulobuborekok.szeged 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Cirka élménytábor 
 

Időpontjai: 
I. turnus: 2022. július 4-8-ig 
II. turnus: 2022. július 18-22-ig 
III. turnus: 2022. július 25-29-ig 
IV. turnus:  2022. augusztus 1-5-ig 

Jelentkezési határidő: ameddig van szabad hely 
A tábort 10 fő meglététől áll módunkban elindítani. 
Helyszíne: ’Cirka Kiserdő’ Domaszék Tanya 39/A 
(Domaszéki tanyák, az autópálya felüljáró előtti letérőnél, 
Szegedtől 3 km-re) 
Naponta: 7:45-16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
Korhatár: 6-10 éves kor 
 

Erdős, állatokkal teli tanyasi környezetben, felszerelt játszótérrel, sport-
pályával, fedett terasszal kiépített szabadidős helyen szakképzett pedagógu-
sok várják a résztvevőket. Napközis táborunkba várjuk azoknak a gyerekek-
nek a jelentkezését, akik szeretnek kézműveskedni, aktív sportjátékokon 
részt venni a pszichopedagógia bevonásával. Táborunkban a gyerekeknek 
lehetőségük van a sok játék mellett alkotni, sakkot tanulni, betekinteni az 
állatgondozás világába, de igény szerint arcfestést, hennát, iskolai előkészí-
tést is kaphatnak a gyerekek. 

Részvételi díj: 32.000 Ft  
Táborvezető: Tóth-Szabó Szilvia, +36305584963, 
nevemcirka@gmail.com 
 

 
 
 
 

A jelentkezéshez előleg fizetés szükséges! 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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„Csavargó” TSMT – Iskola előkészítő tábor-
terápiás tanuló kutyával 

 
Időpontjai: 

1.turnus: 2022. július 11-15. 
2.turnus: 2022. július 18-22. 
3.turnus: 2022. július 25-29. 

Jelentkezési határidő: amíg az adott turnus be nem telik. 
Helyszín: Brüsszeli krt.29. Varázshegy TSMT Terápiás Műhely 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Korhatár:5-9 éves korig (testvérkedvezmény 10%) 

 

Érdemes időben jelentkezni, mert a tábor létszáma limitált, max.10 fő. 

A tábor min.7 főtől indul. Mindenkit szeretettel várunk! 

Minden nap más programmal várjuk a 
Gyerekeket. Bevezetjük Őket a TSMT (Tervezett 
Szenzomotoros Tréning) világába, csoportos 
TSMT terapeuta vezetésével. A táborban írás-
előkészítő, koncentrációt fejlesztő drámajátékok, 
csapatjátékok, labdaérzéket fejlesztő játékokat 
játszunk óvodapedagógus végzettségű 
táborvezetővel. Ebéd után alkalmuk lesz a 
gyerekekkel csendes pihenőre, mesehallgatásra, 
kézművesedésre, majd uzsonna után mehetnek 
hazaAz egyik napot Havassal, a golden 
retriverrel töltjük, a Varázshegy TSMT tagjával, Horváth-Kelemen 
Krisztina gyógypedagógus, TSMT terapeuta vezetésével. 

„Csavargós” napokon a Vadasparkba és játszóterekre látogatunk el és az 
egész napunkat ott töltjük 

Az utolsó napon „állati”meglepetés várja a Gyerekeket. 
Meglátogatunk egy lovardát, ahol testközelbe kerülhetnek ezekkel a 
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csodálatos állatokkal, láthatják a lóápolás és tisztítás folyamatait. Mazsola, 
a gyermekimádó szorongás oldó shi-tzu keverék kiskutya, aki imád a 
gyerekek között lenni végig köztünk lesz, és különböző játékokba 
kapcsolódik be velünk. 

Vonaljegyet, bérletet kérjük, mindenki hozzon magával 

A jelentkezés 10.000 Ft előleggel vagy a teljes összeg befizetésével válik 
érvényessé. 

A tábor díja:29.000 Ft/fő (ami tartalmazza a foglalkozásokat, a 
háromszori étkezést, korlátlan ásványvíz fogyasztást). Ezen kívül 
tartalmazza a belépőt a Vadasparkba. 

 

 

 

Jelentkezni: Czankné Bodó Anikó 
(óvodapedagógus, TSMT terapeuta) 
táborvezetőnél. 

Telefonszám: +36/20 950-5333 

E-mail: tsmtszeged@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Vimona Dekor Műhely Nyári tábor 
 

Időpontjai:  
I. turnus: 2022. július 11-15-ig 
II. turnus: 2022. július 18-22-ig 
III. turnus: 2022. augusztus 08-12-ig 

Jelentkezési határidő: június 15. 
Helyzsín: Heller Ödön Művelődési Ház, 
6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22. 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Korosztály: 6-10 éves korig 
 

A táborba azon kisiskolás gyermekek jelentkezését várjuk, akik szívesen 
kézműveskednek, örömmel megismerkednének számukra új technikákkal! 

Elsődleges célunk a gyermekek kreativitásának kibontakoztatása, önállóságuk 
fejlesztése az alkotáson keresztül, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk az 
együttműködő készség gyakorlására is a közös, játékos tevékenységek során. 
 
A táborban lehetőség nyílik: 
- a napi tematikájú kézműves, játékos foglalkozások során a kreativitás 
kibontakoztatására, 
- a közös alkotás örömének megélésére, 
- szabad alkotás során az önállóság fejlesztésére, 
- a hét folyamán két alkalommal torna foglalkozásra - Puskás Bianka személyi 
edzővel, 
- a gyermekek egyedi érdeklődésének megfelelő kreatív eszközök és játékok 
használatára az egész nap folyamán, 
- minden nap friss zöldség és gyümölcs fogyasztására, 
- szabadtéri mozgásos játékra. 
 
Sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket, hogy közös élményekkel gazdagodhassunk! 
 
Részvételi díj: 30.000 Ft/fő, amely tartalmazza a tábor teljes költségét, 
étkezéssel együtt. 
Telefonszám: +36/30 519-9424 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj 50 százalékának befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Sárkányhajós sporttábor 
 

Időpontjai: 
2022. július 11–15-ig 
2022. július 18–22-ig 
2022. augusztus 1–-5-ig 
2022. augusztus 8–-12-ig 

Helyszín: Újszegedi 
Partfürdő 
Naponta: A megadott napokon 8.00-16.00 óráig tart a tábor. A gyerekek 
felügyelete 7.30-tól 16.45-ig biztosított. 

Szeretsz a friss levegőn mozogni? Szívesen 
kipróbálnád a sárkányhajózást a Tiszán? 
Szívesen töltöd a szabadidődet 
közösségben? Akkor itt a helyed az 
újszegedi Partfürdőn! 
A Szegedi Sárkányhajó Egyesület várja azon 
6-14 éves korú gyerekek jelentkezését, akik 
örömmel vennének részt egy jó hangulatú, 
élményközpontú táborban. A 

sárkányhajózás mellett lehetőséget adunk az érdeklődő gyerekeknek a 
kajakozásra, kenuzásra. Emellett rengeteg programmal, strandolással, 
úszással, focizással, röplabdázással, közösségi játékokkal, 
motorcsónakázással színesítjük a táborozást. 
Szeretettel fogadjuk minden olyan gyerek jelentkezését, aki örömét leli a 
mozgásban, szeret játszani, új sportágakat kipróbálni vidám csapatunk 
tagjaként! 
 
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő, ami tartalmazza a programok mellett a 
tízórait, ebédet és uzsonnát is. 
Érdeklődni lehet: Balaicz Tibor 
Telefonszám: +36/70 454-6494 
Jelentkezés a szegedi.sarkanyhajo@gmail.com email címen. 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Hazatekergő Mesetábor BergenDóciában 

9-14 éves mesehősöket várunk 
jurtatáborunkba! 

 
Napi témáink pl.: baráti kapcsolatok, idegenek, 
félelmek, álmok, változások, egymás elfogadása, 
akadályok stb. s a népmesék, népdalok, népi játékok 
mind a napi témákhoz kötődnek. Az adott témáról több 
népmese is elhangzik. Az élőszavas mesemondás után a 
gyerekekkel közösen megbeszéljük hogyan kapcsolódnak a 
történetek egymáshoz, miben különböznek. Hogyan 
kapcsolódnak a mi életünkhöz. Ahhoz, hogy jobban 
megnyithassuk a mesékhez vezető utat, csapatjátékokat, 
drámajátékokat, improvizációt és élménypedagógiát 
hívunk segítségül. 

Több csoportban szőjük közösen a mese fonalát. A 
történeteinkhez alkotások is készülnek, meséiket a 
csapatok, mint kis színházi darabot elő is adják egymásnak.  

A foglalkozásokat kisebb csoportbontásban tartjuk, de sok a 
közös program és lehetőséget adunk a szabad játéknak is. 

A környezetvédelemre való nevelés szintén része 
minden táborunknak, csak természetes, ha lehet, a 
gyerekek által gyűjtött anyagokkal dolgozunk, 
kézműveskedünk. Igyekszünk kihasználni a helyszín 
természeti környezete által nyújtotta lehetőségeket, 
kirándulásokkal is izgalmasabbá és tartalmasabbá téve az 
együttlétet. 

Táborvezetőink a Tekergő Meseösvény Egyesület 
mesemondói, mesedalnokai több éves tapasztalattal 
rendelkeznek, számos képzést elvégeztek annak érdekében, 
hogy a gyerekeknek nem csupán szórakoztató, de minél 
színvonalasabb programokat állítsanak össze. Táborunkba 
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meghívjuk Toldi Istvánt, kupuszinai, hagyományos 
palóc tájnyelven mesélő mesemondót, a kultúra 
lovagját, hogy értékként használják mindennapi 
tájnyelvüket a gyerekek is, legyen az palóc, székely, 
vagy szögedi. 

 

 

Jelentkezés 2022.05.30-ig 10.000 Ft előleg 
befizetésével ide: 

szlsz: 16200151-18530492-00000000 Bergendóc 
Szociális Szövetkezet 

(megjegyzésben a táborozó neve, életkora) 

Információk itt: 

www.bergendoc.hu  

ibaranyi67@gmail.com , +36/30 626-6989 

napi 5x-i étkezéssel, ittalvós ár: 49.000Ft 

bejárós ár (csak ebéddel): 30.000Ft 

max létszám 25 fő 

helyszín: Dóc, Jurtatábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Just dance és úszó nyári tábor! 
 

Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezés: július 13-ig 
(előleg befizetése esetén) 
Helyszíne: Tömörkény Üdülőtelep (Sárga) 
nyaraló 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 
 

A tábor programjai között szerepel: 
• úszás egy héten kétszer és strand (Napfényfürdő Aquapolis) 
• just dance lépések tanulása 
• péntek délután pillecukor és virsli sütés  
• fagyizás, csapatversenyek, ügyességi játékok 
• tollaslabda, frizbi, és minden sport a szabadban 
• mozi (Cinema City) 
• trambulin park (Crazy Jump) 
• bowling (Újszegeden a Teke és Bowlingcentrumban) 

 

A táborba olyan 5-12 éves gyerekeket várok, akik szeretnek úszni, 
szeretnek táncolni (just dance), és kedvelik a természetet és a vidámságot! 

 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő/hét vagy 4.400 Ft/nap, amely a napi 
háromszori étkezést, a programok költségeit és az általános forgalmi adót 
is tartalmazza. 

TÁBORVEZETŐ: Károlyi Viktória-pedagógus (fitnesz és úszó edző) 
Telefonszám: 06-30/509-63-52 
E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com 

 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Waldorf Tábor Újszentivánon 6-12 éveseknek 
 

Időpontja: 2022. július 18-22-ig 
Jelentkezési határidő: június 13. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Naponta: 8:00–16:00-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd 
Létszám: 15 fő 
 

Családias, természetközeli környezetben várom azokat a gyerekeket, 
akik szeretnek játszani és közben zenélni, kézműveskedni, kertészkedni, 
sütni-főzni, kirándulni. 

(Hozom-viszem a gyerekeket Szeged és Szentiván között. Indulás a 
Mars térről 8-kor, érkezés 16.05-re) 
 
 
Részvételi hozzájárulás, melyet az első tábornapon kell fizetni: 
20.000 Ft/fő/hét (Kétszeri étkezéssel, anyagköltséggel) +utazási költség 
1550Ft 
 
 
 
Táborvezető: Krizsán Tímea Waldorf tanár 
Telefonszám és információk: +36/30 310-2116 és 
timeakrizsan@gmail.com (gyerek neve, életkor, szülő elérhetősége) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Tik Tok 
Nyári tábor 

 
Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezés: július 20-ig (előleg befizetése esetén) 
Korosztály: 5-12 éves gyerekek részére! 
Tábor központja: Tömörkény Üdülőtelep (Szeged) 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

Létezik, olyan tábor, ahova lehet hozni telefont? 
Igen! 
Telefont hozni kötelező! 

A tábor programjai között szerepel: 
• kis videók készítése (internet hozzáférés) 
• tik tok videód bemutatása 
• strand (Napfényfürdő Aquapolis) 
• péntek délután pillecukor és virsli sütés 
• fagyizás, csapatversenyek, ügyességi játékok 
• tollaslabda, frizbi, és minden sport a szabadban 
• mozi (Cinema City) 
• trambulin park (Crazy Jump) 
• bowling (Újszegedi Teke és Bowlingcentrum) 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fő/hét, vagy 4.400 Ft/nap, amely a napi 
háromszori étkezést, és a programok költségeit és az általános forgalmi 
adót is tartalmazza. 
TÁBORVEZETŐ: Károlyi Viktória pedagógus 
Telefonszám: +36/30 509-6352 
E-mail cím: viktoria.karolyi@gmail.com 

 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  
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KIDOBÓS (DODGEBALL) TÁBOR 
 

Időpontja: 2022. július 25-29-ig 
Jelentkezési határidő: július 10. 
Helyszíne: Szeged Pláza Kozmosz Klub 
Naponta: 8:00–16:30-ig 
Étkezés: ebéd, uzsonna 
Korhatár: 8-12 éves 

 

A Kozmosz Egyesület 2022 évben közkívánatra megszervezi Szeged első 
KIDOBÓS (Dodgeball) táborát. 

Készség, képesség, erőnlét fejlesztés, törzsizom erősítés. 

A táborozók megismerkednek a közkedvelt kidobó játék több változatával. 

 

 

CSAK A PATTANÓ NEM ÉR!!! 

 
 
 

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő 
Táborvezető: Karó Krisztián a Kozmosz Egyesület alapítója, testnevelés 
tanár és akrobatikus rock and roll edző.  
Telefonszám: +36/70 942-3216 
E-mail: kozmoszegyesulet@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet! 
Program változásának jogát fenntartjuk!  



Szegedi Vakáció  122 
 

Szövőtábor 
gyermekeknek, fiataloknak, idősebbeknek a Szeged 

Klebelsberg-telepi közösségi házban 
 

Időpontja: 2022. augusztus 1-5. 
A tábor helye: Szeged Klebersberg-telep, Összefogás Háza 
 
 

Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, felnőtteket, akik szeretnék 
megtanulni a kézi szövés alapjait, ismerkednének a székely festékes, a 
torontáli szövés mintáival, technikáival, a kárpitszövés adta 
lehetőségekkel, szívesen terveznének és készítenének egyszerű tárgyakat, 
mint tolltartó, telefontok, terítő, kistáska, párnahaj, tarisznya, báb stb. 
Kézi szövőkereten, karmantyúfán, szalagszövőn dolgozunk, gyapjú és 
pamutfonalat is használunk. 

Napjainknak része lehet egy nagyobb séta a közeli természet nyújtotta 
szép helyeken, növények megismerése, gyűjtése. Játék a szabadban. 
 
 
A tábor díja: 25.000 Ft/fő, mely tartalmazza az anyagköltséget, ebédet, 
terembérletet, munkadíjat. 
Kérem, hogy részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségen jelezzék:  
Papp Andrea 
20/426-5247 
bartandreu@gmail.com 
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Gellért Szabadidőközpont 
Nyári sporttábor 

Jelentkezés a táborok ideje alatt is folyamatosan lehetséges! 
 

Időpontjai: 
2022. június 20. és augusztus 19. között, 
hétfőtől péntekig, minden héten 
Jelentkezés: április 11-től augusztus 8-ig 
ONLINE a gellertse.hu/nyari-tabor oldalon 
Helyszíne: Gellért Szabadidőközpont, 6726 
Szeged, Derkovits fasor 113. 
Napközi rendszerben: 8:00-16:00-ig 
Étkezés: tízóra, ebéd, uzsonna 
 

Ha szünet, akkor Gellért Sporttábor! Ezt jól tudják már a szegedi 
kisiskolások. Az idei vakáció alatt is sok szeretettel várunk minden régi és 
új táborozót a Szabadidőközpontukban. 

Sportágválasztó táborunkban az alábbi sportágakkal ismerkedhetsz 
meg: tenisz, fallabda, evezés, falmászás, görkorcsolyázás. 

Várható programok: játékos vetélkedők, horgászat, strandröplabda, 
homokvárépítés, számháború, kézműves foglakozások, pancsolás a 
medencében és még sok más! 
 

Részvételi díj: 
Teljes ár: 36.000 Ft/fő/turnus 
Kedvezményes ár: 33.000 Ft/fő/turnus 
 

Táborvezető: 
Donáth Lilla 
+36/70 795-7378 
donath.lilla@gellertesfiai.hu 

További információ: +36/70 68-6512 /Gellért Szabadidőközpont 
Recepció 
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Napi programok 
 

Május 8. vasárnap 
Szegedi Vadaspark 
10:00-14:00-ig Madarak és fák napja 
A tavasz egyik legismertebb zöld ünnepe, amely 
számunkra is nagyon fontos, a Madarak és fák napja. 
Vasárnap délelőtt pedig színes családi nap minden 
érdeklődőnek. 
További részletek: www.zooszeged.hu 

 

Május 29. vasárnap 
Szegedi Vadaspark 
10:00-16:00-ig Gyermeknap 
A vadasparki gyermeknapon nemcsak a legfiatalabb 
korosztályt, hanem egyben intézményünk születésnapját 
is ünnepeljük egy nagyszabású rendezvénnyel – 1989-
ben szintén a Gyermeknapon nyitotta meg ugyanis kapuit 
a nagyközönség előtt Szeged állatkertje. Vasárnap 
számos játékkal, több izgalmas állomással várjuk a 
kicsiket és nagyokat egyaránt 10.00 és 16.00 között. 
További részletek: www.zooszeged.hu 
 
Városi Gyereknap a Szent-Györgyi Albert Agórában 
(6722 Szeged. Kálvária sgt. 23.) 
10:00-18:00-ig Színpadi programok, kézműves 
alkotóházak, játszóházak várják az érdeklődőket. 
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Június 11. szombat 
Alsóváros az irodalomban-kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Június 12. vasárnap 
Szegedi Vadaspark 
10:00-16:00-ig Vakációnyitó családi nap 
Élményekben bővelkedő, izgalmas családi nap és 
vakációindító a nyár első igazi hétvégéjén! Érdekes 
programok, látványos bemutatók és állatok minden 
mennyiségben. 
További részletek: www.zooszeged.hu 
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Június 17. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
19:00-kor 
Huszka Jenő – Martos Ferenc: Lili bárónő 
Operett 2 felvonásban a Pesti Művész Színház 
előadásában  
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra – 
Fsz.díszterem 
Belépődíj: elővételben 3.500 Ft/fő, 
előadás napján: 4.000 Ft 
 
Aktív egyesület 
15:00-16:00 Bemutató aerobik, akrobatika óra 
Helyszín: Hattyas sor 10. 
Jelentkezés: dredina22@gmail.com, 06-70-366-4099 
5 éves kortól 
Szükséges: Tornatermi cipő, kényelmes, sportos öltözet 
(póló, rövidnadrág), esetleg tornadressz, innivaló. 

Június 20. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00 Százszorszép Színház  
Bűvészek a porondon 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra – Fsz.díszterem 
Belépődíj: 1.000 Ft/fő  
Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók!  
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezni! 
(Tel: 62-563-480,70-336-7063)  
 
Francia Utcai Fiókkönyvtár (6724 Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 69-71.) 
10-12-ig Agyagozás modellező masszával. 
Vezeti: Kabódi Edit Gizella könyvtáros.  
Érdeklődni lehet: a 62/635-361-es telefonszámon, e-mail 
címen: francia@sk-szeged.hu vagy személyesen a 
helyszínen. 
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A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény a járványügyi helyzet függvényében kerül 
megrendezésre. A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják. 

Június 21. kedd 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Társasjáték nap 
Különleges és interaktív társasjátékokkal lehet játszani! 
Belépődíj: 500 Ft/fő  
 
Francia Utcai Fiókkönyvtár (6724 Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 69-71.) 
10-12-ig Egy kis divattörténet: Öltöztetjük az 
„öltöztető babát” - játék kislányoknak  
Vezeti: Kabódi Edit Gizella könyvtáros.  
Érdeklődni lehet: a 62/635-361-es telefonszámon, e-mail 
címen: francia@sk-szeged.hu vagy személyesen a 
helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény a járványügyi helyzet függvényében kerül 
megrendezésre. A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják. 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
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Június 22. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kézműves foglalkozás- 
BARÁTSÁG KARKÖTŐ 
csomózás, makramé, körmönfonás technikákkal. 
Ollót hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
 
Francia Utcai Fiókkönyvtárban (6724 Szeged, 
Kossuth Lajos sgt. 69-71.) 
10-12-ig Préselt falevelekből levélnyomdázás és 
nyomda készítés kicsiknek 
Vezeti: Kabódi Edit Gizella könyvtáros vezetésével.  
Érdeklődni lehet: a 62/635-361-es telefonszámon, e-mail 
címen: francia@sk-szeged.hu vagy személyesen a 
helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény a járványügyi helyzet függvényében kerül 
megrendezésre. A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják. 
 
Északvárosi Fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Gáspár 
Zoltán utca 6.)  
10-12-ig Meseliget – Meseolvasás és papírtechnika  
Vezeti: Bordás Anikó, Kiss Kata és Piukovics Zséljkó 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 
telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
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14:00 Szünidei matiné- Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 

Június 23. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00 Táncos Nap 
Ezen a napon a Creative Dance Club táncosai 
segítségével betekinthetsz a hip-hop tánc világába. 
Kényelmes cipőt hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
 
Francia Utcai Fiókkönyvtárban  
(6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71.) 
13:00-15:00-ig Gyöngyfűzés 
Vezeti: Kabódi Edit Gizella könyvtáros  
Érdeklődni lehet: a 62/635-361-es telefonszámon, e-mail 
címen: francia@sk-szeged.hu vagy személyesen a 
helyszínen.  
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény a járványügyi helyzet függvényében kerül 
megrendezésre. A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják. 
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Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Június 24. péntek 
Francia Utcai Fiókkönyvtárban 
(6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71.) 
10-12-ig Kavicsfestés decoupage technikával  
Vezeti: Kabódi Edit Gizella könyvtáros  
Érdeklődni lehet: a 62/635-361-es telefonszámon, e-mail 
címen: francia@sk-szeged.hu vagy személyesen a 
helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény a járványügyi helyzet függvényében kerül 
megrendezésre. A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják. 
 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
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Június 25. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 
 

Június 27. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:30-10:30 és 11:00-12:00-ig Százszorszép Színház 
A fecsegő csodaszamár 
Székely népmese zenés feldolgozása a Hókirálynő 
Meseszínpad előadásában. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra – Fsz.díszterem  
Belépődíj: 1.000 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 28. kedd 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00-ig Látványos fizikai-kémiai kísérletek a 
színpadon. 
Játszva tanulhatóak a természettudományok! 
A program belépődíj nélkül látogatható! 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
06/70-616 4008. 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

 

Június 29. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kézműves foglalkozás 
ZOKNIBÁBOK! bagoly és baba készítése. 
Ollót hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
 
Északvárosi Fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Gáspár 
Zoltán utca 6.) 
10-12-ig Meseliget – Papírszínház és agyagozás 
Vezeti: Bordás Anikó, Kiss Kata és Piukovics Zséljkó 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 
telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
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Dorozsmai Fiókkönyvtárban (6791 Szeged, 
Negyvennyolcas u. 12.) 
10-12-ig Társasjáték a könyvtárban és szélmalom 
készítés  
Vezeti: Losonc Ilona és Paksi Pauletta könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet a 463-807-es telefonszámon, a 
dorozsma@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Dorozsmai Fiókkönyvtár Facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
14:00 Szünidei matiné-Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 

Június 30. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00 Táncos Nap 
Ezen a délelőttön megismerkedhetsz a társastánc 
alapjaival. 
Minden táncot kedvelő gyermeket és felnőttet szeretettel 
várunk. 
A foglalkozást vezeti: Vidovenyecz Andrea 
Kényelmes cipőt hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
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Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Július 1. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
15:00-18:00-ig " Láthatatlan világ- interaktív 
kiállítás" 
Az Agóra III. emeletén egy élethű lakásbelsőt 
alakítottunk ki, ahol előszobában, konyhában, szobában 
tapasztalhatók meg a vakok mindennapi élete. Vak és 
látássérült tárlatvezetők segítségével tehetünk itt 
látogatást. A programot egyszerre 6-10 fő látogathatja. 
A várakozók érzékenyítő játékok részesei lehetnek. 
A kiállítás belépődíj nélkül látogatható. 
Csoportok előzetes bejelentkezését kérjük a 
06/70/ 616-40-08-as telefonszámon! 
 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
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Július 2. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
 

Július 4. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:30-10:30 és 11:00-12:00-ig Százszorszép Színház 
Csukás István – Bergendy István  
Süsü, a sárkány  
Zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában.  
A televízióból jól ismert egyfejű sárkány, a jóságos Süsü 
kel életre a színpadon, hogy barátjával, a királyfival járja 
végig kalandos útját. „Útitársuk” a sok nagyszerű sláger 
és – remélhetően – a gyerekek szüntelen nevetése.  
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra - Fsz.díszterem  
Belépődíj: 1.000 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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Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kölyök Kiképzés 
Suli-Para avagy Ne válj áldozattá! 
Tudod-e, milyen könnyen válhatsz áldozattá akár a valós, 
akár a virtuális térben, vagy esetleg elkövetővé? Tudod-e 
a kommunikáció szabályait vagy azt, hogyan ismerkedj 
biztonságosan? Mik a veszélyforrások és hogyan kezeld 
azokat? 
Egy beszélgetős, interaktív óra, megtörtént, tanulságos 
esetekkel, hogy ne a saját kárunkon tanuljunk. 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
Tel: 06/70 616-40-08 
A belépés díjtalan! 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
„Pörgesd fel az észkereked!” 
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 4 
– július 29–ig minden nap játékos feladványok várnak 
rád. A játék online formában is elérhető lesz könyvtárunk 
Facebook oldalán. A játék során helyes válaszokat 
leadók között augusztus 5 - én ajándékokat sorsolunk ki 
az Agóra Gyermekkuckóban. 
 

Július 5. kedd 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00- 12:00-ig A csillagok nyomában! - 
Természettudományos délelőtt 
Látogatóban az Informatika Történeti Kiállításon- 
amelynek titkait kalandfüzet segítségével tárhatják fel a 
gyerekek és a felnőttek.  
Comodorre és régi gépeken játszhatnak az 1980-as évek 
videójátékait. 
A mobil planetáriumban csillagászati előadás részesei 
lehetnek. 
A program belépődíj megváltásával látogatható! 
A belépődíj összege: 1.000 Ft/fő 
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Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
Tel: 06/70/ 616-40-08 

 
Szőregi Fiókkönyvtárban 
(6771 Szeged-Szőreg, Magyar utca 14.) 
10-12-ig Gipszfestés  
Vezeti: Ördög Anna könyvtáros.  
Érdeklődni lehet a 648-889-es telefonszámon, a 
szoreg@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy személyesen a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Rókusi Fiókkönyvtárban (6724 Szeged, Vértói út 5.) 
10-12 óra: Vízivilág - meseolvasás és agyagozás  
Vezeti: Mihalecz Györgyi, Mosonyi Helga és Palástiné 
Annabring Szilvia könyvtárosok.  
Érdeklődni lehet: a 635-398-as telefonszámon, a 
rokus@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre, a műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Játéközön 
Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 
játékhoz online formában is hozzá lehet férni, a pontos 
információ könyvtárunk Facebook oldalán olvasható. 
Belépés díjtalan! 
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Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Július 6. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kézműves foglalkozás- 
HŰTŐMÁGNES liszt figurákból 
Barbapapa, Minyon figurák készítése. 
A belépés díjtalan! 
 
Dorozsmai Fiókkönyvtárban (6791 Szeged, 
Negyvennyolcas u. 12.) 
10-12-ig Betűkeresés a könyvtárban és szélforgó 
készítés  
Vezeti: Losonc Ilona és Paksi Pauletta könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet a 463-807-es telefonszámon, a 
dorozsma@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Dorozsmai Fiókkönyvtár Facebook oldalán 
üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk.  
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Északvárosi Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 6.) 
10-12-ig Meseliget – Meseolvasás és játék készítése 
papírgurigákból  
Vezeti: Bordás Anikó, Kiss Kata és Piukovics Zséljkó 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 
telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
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A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
Stefánia Fiókkönyvtár-klubban 
(6720 Szeged, Stefánia 2.) 
10-12-ig Játékrengeteg - Társasjátékozós délelőtt  
Vezeti: Kéri Alexandra és Pajer-Boross Dóra 
könyvtárosok.  
Érdeklődni lehet a 635-394-es telefonszámon, a 
stefania@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy személyesen a helyszínen.  
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre, a műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
14:00 Szünidei matiné-Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 

Július 7. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00 Gombfoci Nap 
Ezen a napon megismerkedhetsz a gombfocival. 
Felnőttet, gyermeket egyaránt várunk egy jó játékra. 
A belépés díjtalan! 
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Odesszai Fiókkönyvtárban 
(6726 Szeged, Székely sor 11.) 
10-12-ig Üvegbe zárt nyár… - kortárs mesék és 
kézműves foglalkozás Vezeti: Kalydiné Bajza Rita, 
Kiss Katalin, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet: a 950-055-ös telefonszámon, az 
odessza@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Varázs Kuckó 
Bűvös történetek hallgatása, varázslatok valós formába 
öntése. 
A nap témája: Csodás szárnyasok világa 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

 

Július 8. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kölyök Kiképzés 
Legyél Te is “Igazságosztó”! 
Ismerd meg, hogyan működik az igazságszolgáltatás! 
Milyen izgalmas dolgokat csinál a rendőr, hogyan hallgat 
ki egy nyomozó, miben különbözik az ügyvéd az 
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ügyésztől és milyen fontos dolgokról dönthet a bíró. 
Játssz velünk, vár rád egy izgalmas szerepjáték! 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
Tel: 06/70 616-40-08 
A belépés díjtalan! 

 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
15:00-18:00 Meseóra 
Minden órában új mesehősök bukkannak elő a 
mesebőröndből. 
Belépés díjtalan! 
 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 1400 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Július 9. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
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paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 
Bakancsos kirándulás- Arad-Déva-Vajdahunyadra 
Indulás: 6:30-kor az Agóra Jósika utcai parkolójából. 
Visszaérkezés: kb. 20:00-kor. 
Utazás: külön autóbusszal. 
Várható visszaérkezés: kb. 21.00-ra ugyanide 
A program: Utunk 1.állomása Aradon a Szabadság 
szobor, majd az Aradi Vértanuk Vesztőhelyére 
látogatunk el. Utazunk tovább Dévára, ahol lifttel jutunk 
fel a vár szintjére, ahol gyönyörű a kilátás. Gyalogosan 
jövünk le Kőmíves Kelemenné várából. Utunk 
zárásaként Vajdahunyadra látogatunk a Hunyadi család 
várkastélyába. 
A kirándulás részvételi díja: 11.800 Ft/fő, / Egységesen, 
felnőttnek, diáknak és nyugdíjasnak is. / 
amely valamennyi költséget és az általános forgalmi adót 
is tartalmazza. 
Kérjük a résztvevőket, hogy egész napra élelmet 
szíveskedjenek magukkal hozni! 
A kirándulás megvalósulásához: minimum 30 fő 
jelentkezése szükséges. 
Jelentkezni: június 20-ig lehet az Agóra Recepcióján, 
vagy a 06/70/ 616-40-08-as telefonszámon, vagy az 
06/62/ 563-480-as telefonszámon. 
A kirándulást vezeti: Orbán Hédi 
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Július 11. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:30-10:30 és 11:00-12:00-ig Százszorszép Színház 
Harry Potter  
Harry Potter, Voldemort és Hermione kalandjaiba 
pillanthatunk be. Az interaktív zenés, énekes, táncos 
műsor valódi varázslatot is tartalmaz, hiszen Voldemort 
szerepében Anselmot az illuzionista bűvészt 
köszönthetjük. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra - Fsz.díszterem  
Belépődíj: 1.000 Ft/fő  
Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezni! 
(Tel:62-563-480,70-336-7063) 
 
Móra Utcai Fiókkönyvtárban 
(6725 Szeged, Móra utca 21.) 
10–12-ig Gyöngyékszerek készítése 
Vezeti: Móricz Nikoletta könyvtáros. 
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon, a 
mora@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
„Pörgesd fel az észkereked!” 
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 4 
– július 29-ig minden nap játékos feladványok várnak 
rád. A játék online formában is elérhető lesz könyvtárunk 
Facebook oldalán. A játék során helyes válaszokat 
leadók között augusztus 5-én ajándékokat sorsolunk ki az 
Agóra Gyermekkuckóban. 
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Július 12. kedd 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-12:00-ig A csillagok és informatikai 
érdekességek nyomában - 
Természettudományos délelőtt 
Látogatóban az Informatika Történeti Kiállításon- 
amelynek titkait kalandfüzet segítségével tárhatják fel a 
gyerekek és a felnőttek. 
Comodorre és régi gépeken játszhatnak az 1980-as évek 
videójátékaival. 
A mobil planetáriumban csillagászati előadás részesei 
lehetnek. 
A program belépődíj megváltásával látogatható! 
A belépődíj összege: 1.000 Ft/fő 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
Tel: 06/70/ 616-40-08  
 
Szőregi Fiókkönyvtárban 
(6771 Szeged-Szőreg, Magyar utca 14.) 
10-12-ig QR-kódos könyvkeresés  
Vezeti: Ördög Anna könyvtáros.  
Érdeklődni lehet a 648-889-es telefonszámon, a 
szoreg@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy személyesen a helyszínen  
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Móra Utcai Fiókkönyvtárban 
(6725 Szeged, Móra utca 21.)  
10:00-12:00-ig Gyurmafigurák készítése  
Vezeti: Móricz Nikoletta könyvtáros.  
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon, a 
mora@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
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A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Rókusi Fiókkönyvtárban (6724 Szeged, Vértói út 5.) 
10:00-12:00-ig Vízivilág - meseolvasás és gyöngyfűzés 
Vezeti: Mihalecz Györgyi, Mosonyi Helga és Palástiné 
Annabring Szilvia könyvtárosok.  
Érdeklődni lehet: a 635-398-as telefonszámon, a 
rokus@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre, a műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Játéközön 
Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 
játékhoz online formában is hozzá lehet férni, a pontos 
információ könyvtárunk Facebook oldalán olvasható. 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
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Július 13. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kézműves foglalkozás- 
VIDÁM SZÉLFORGÓK készítése 
Ollót hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
 
Móra Utcai Fiókkönyvtárban 
(6725 Szeged, Móra utca 21.) 
10:00-12:00-ig Álomfogó készítése 
Vezeti: Móricz Nikoletta könyvtáros. 
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon, a 
mora@sk-szeged.hu  
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Dorozsmai Fiókkönyvtárban 
(6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.) 
10-12-ig Meseterapeuta a könyvtárban és csomózás 
Vezeti: Losonc Ilona és Paksi Pauletta könyvtárosok.  
Érdeklődni lehet a 463-807-es telefonszámon, a 
dorozsma@sk-szeged.hu 
e-mail címen, Dorozsmai Fiókkönyvtár Facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
Északvárosi Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 6.) 
10:00-12:00-ig Meseliget – Papírszínház és 
gyöngyfűzés 
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Vezeti: Bordás Anikó, Kiss Kata és Piukovics Zséljkó 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet: a 635-357-es 
telefonszámon, az eszak@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Stefánia Fiókkönyvtár-klubban 
(6720 Szeged, Stefánia 2.) 
10-12-ig Játékrengeteg - Társasjátékozós délelőtt  
Vezeti: Kéri Alexandra és Pajer-Boross Dóra 
könyvtárosok.  
Érdeklődni lehet a 635-394-es telefonszámon, a 
stefania@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy személyesen a helyszínen.  
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre, a műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
14:00 Szünidei matiné- Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

  



Szegedi Vakáció  149 
 

Július 14. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-12:00-ig SAKK Nap 
Teljesen kezdőket és haladókat egyaránt várunk! 
A kezdők megtanulhatják az alaplépéseket, nyitási 
módokat, a haladók pedig már komolyabb játszmákat 
játszhatnak a Sakk tábor tagjaival! 
A program belépődíj nélkül látogatható! 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük: 
06/70/ 616-40-08 
 
Odesszai Fiókkönyvtárba 
(6726 Szeged, Székely sor 11.) 
10:00-12:00-ig Üvegbe zárt nyár… - kortárs mesék és 
kézműves foglalkozás 
Vezeti: Kalydiné Bajza Rita, Kiss Katalin, Novkovné 
Hevesi Andrea könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet: a 950-055-ös telefonszámon, az 
odessza@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
Móra Utcai Fiókkönyvtárban 
(6725 Szeged, Móra utca 21.) 
13:00-15:00-ig Hűtőmágnes készítése 
Vezeti: Móricz Nikoletta könyvtáros. 
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon, a 
mora@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
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Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Varázs Kuckó 
Bűvös történetek hallgatása, varázslatok valós formába 
öntése. 
A nap témája: Medvék a mesékben 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!  

 

Július 15. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kölyök Kiképzés 
A játszóterekről, másképpen! Rózsaszín szemüveg 
nélkül. 
Csak leugrasz dumcsizni egyet a térre a barátaiddal? Ok, 
semmi gond, de azt tudod, mit csinálj például, ha egy 
ismeretlen srác a kezedbe nyom egy kis zacskót vagy 
éppen megkínálnak egy sütivel? Beszélünk a 
veszélyekről, a szabályokról. Játssz velünk, vár rád egy 
izgalmas szerepjáték! 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
Tel: 06/70 616-40-08 
A belépés díjtalan! 
 
Móra Utcai Fiókkönyvtárban 
(6725 Szeged, Móra utca 21.) 
10:00-12:00-ig Könyvjelző készítése  
Vezeti: Móricz Nikoletta könyvtáros.  
Érdeklődni lehet: a 635-396-os telefonszámon, a 
mora@sk-szeged.hu 
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e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
15:00-18:00 Meseóra 
Minden órában új mesehősök bukkannak elő a 
mesebőröndből. 
Belépés díjtalan! 
 
Szeged Summer Camps 
9:00-10:30-ig Ingyenes kick-box próbaedzés 1-6. 
osztályos gyerekeknek. 
Helyszín: Petőfi-telepi Művelődési Ház, Szántó Kovács 
János u. 28. 
Érdeklődni: Almási Bence +36304592086 
 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
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Július 16. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10.00-tól és 14.00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Július 18. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:30-10:30 és 11:00-12:00-ig Százszorszép Színház 
Péter & Pán koncert  
A színpadon: Balázs Péter és Lengyel Tibor 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra - Fsz.díszterem  
Belépődíj: 1.000 Ft/fő  
Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezni! 
(Tel:62-563-480,70-336-7063)  
 
Csillag Téri Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29.) 
10:00-12:00-ig Kavicsfestés 
Vezeti: Varga Krisztina, Varga Norbert és Sipka Árpád 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet a 469-838-es 
telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu 
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e-mail címen, a Csillag Téri Fiókkönyvtár facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
„Pörgesd fel az észkereked!” 
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 4 
– július 29-ig minden nap játékos feladványok várnak 
rád. A játék online formában is elérhető lesz könyvtárunk 
Facebook oldaláról. A játék során helyes válaszokat 
leadók között augusztus 5-én ajándékokat sorsolunk ki az 
Agóra Gyermekkuckóban. 

 

Július 19. kedd 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00-ig Látványos fizikai-kémiai kísérletek a 
színpadon.  
Játszva tanulhatóak a természettudományok! 
A program belépődíj nélkül látogatható! Csoportok 
előzetes jelentkezését kérjük! 06/70/ 616-40-08. 
 
Rókusi Fiókkönyvtárban (6724 Szeged, Vértói út 5.) 
10:00-12:00-ig Vízivilág - meseolvasás és függődísz 
készítése  
Vezeti: Mihalecz Györgyi, Mosonyi Helga és Palástiné 
Annabring Szilvia könyvtárosok.  
Érdeklődni lehet: a 635-398-as telefonszámon, a 
rokus@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
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A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre, a műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Játéközön 
Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 
játékhoz online formában is hozzá lehet férni a pontos 
információ könyvtárunk Facebook oldalán olvasható. 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Július 20. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kézműves foglalkozás- 
HANGSZEREK: csőbot, dobcsengő készítése. 
A belépés díjtalan! 
 
Csillag Téri Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29.) 
10:00-12:00-ig Ceruzatartó készítés 
Vezeti: Varga Krisztina, Varga Norbert és Sipka Árpád 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet a 469-838-es 
telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Csillag Téri Fiókkönyvtár facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
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A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
Dorozsmai Fiókkönyvtárban 
(6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.) 
10:00-12:00-ig Papírszínház és papírhajtogatás 
Vezeti: Losonc Ilona és Paksi Pauletta könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet a 463-807-es telefonszámon, a 
dorozsma@sk-szeged.hu 
e-mail címen, Dorozsmai Fiókkönyvtár Facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk.  
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Stefánia Fiókkönyvtár-klubban 
(6720 Szeged, Stefánia 2.) 
10:00-12:00-ig Játékrengeteg - Társasjátékozós 
délelőtt 
Vezeti: Kéri Alexandra és Pajer-Boross Dóra 
könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet a 635-394-es telefonszámon, a 
stefania@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy személyesen a helyszínen. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
14:00 Szünidei matiné - Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
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hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 

Július 21. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-12:00 Bábos Nap 
Gyere el! Készíts egy bábot és próbáld ki a bábozás 
titkait. 
A belépés díjtalan! 
 
Odesszai Fiókkönyvtárban 
(6726 Szeged, Székely sor 11.) 
10:00-12:00-ig Üvegbe zárt nyár… - kortárs mesék 
és kézműves foglalkozás 
Vezeti: Kalydiné Bajza Rita,Kiss Katalin, Novkovné 
Hevesi Andrea könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet: a 950-055-ös telefonszámon, az 
odessza@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a 
helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 
Ft hozzájárulást kérünk.  
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Varázs Kuckó 
Bűvös történetek hallgatása, varázslatok valós formába 
öntése. 
A nap témája: Lovak a mesékben 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
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Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Július 22. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Hogyan működik a 3D nyomtató? 
Szakember segítségével megismerheted a szerkezet 
működését és kisebb tárgyat tudsz előállítani vele. Ezen a 
délelőttön az Informatika Történeti Kiállítás titkai 
kalandfüzettel tárhatók fel! 
A program belépődíja: 1.000 Ft/fő 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
T: 06/70/ 616-40-08 
 
Csillag Téri Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29.)  
10:00-12:00-ig Idődetektívek akcióban 
Vezeti: Varga Krisztina, Varga Norbert és Sipka Árpád 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet a 469-838-es 
telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Csillag Téri Fiókkönyvtár facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
15:00-18:00 Meseóra 
Minden órában új mesehősök bukkannak elő a 
mesebőröndből. 
Belépés díjtalan! 
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Alsóvárosi oromdíszek-kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Július 23. szombat 
Szegedi Vadaspark 
18:00-22:00-ig Éjszakai vadasparki túra 
Barangolás a különleges kontinensek különleges 
világában, nappal és éjszaka. A Szegedi Vadaspark 
rendezvényein igyekszik mindig egy aktuális földrészt 
bemutatni, programjait aköré építeni. Az éjszakai 
állatkert idén is egy különleges kontinensre kalauzol 
majd minket. 
További részletek: www.zooszeged.hu 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. 
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Tömörkény István szerint a belvárosiak számára 
Alsóváros csak a ferences templomig tartott, és tovább 
már nem voltak hajlandóak menni és megismerni kik 
élnek itt. A séta során Kálmány Lajos gyűjtéseit, 
Tömörkény István és Cserzy Mihály novelláit, valamint 
a helyi anekdotákat felidézve felkeressük Alsóváros 
kultikus helyeit, megnézzük hogyan éltek a 
századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Július 25. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:30-10:30 és 11:00-12:00-ig Százszorszép Színház 
Állati La Fontaine… 
A Grimask Színház - Komor László előadásában.  
Öt klasszikus La Fontaine történet vidám 
szórakoztató feldolgozása a gyerekek 
közreműködésével. 
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra - Fsz.díszterem  
Belépődíj:1.000 Ft/fő  
Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezni! 
(Tel:62-563-480,70-336-7063)  
 
Csillag Téri Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29.) 
10:00-12:00-ig Só-liszt gyurmázás 
Vezeti: Varga Krisztina, Varga Norbert és Sipka Árpád 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet a 469-838-es 
telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Csillag Téri Fiókkönyvtár facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
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A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4. 
Tel: 62/425-525/137) 
Kilincselő – városi ki(li)ncskereső játék 
Különleges ajtók és kilincsek felkeresése megadott 
koordináták alapján. Szükséges eszköz: okostelefon GPS 
koordináták megtalálásához és fotózáshoz. Részvétel 
családok, baráti társaságok számára július 25. és 
augusztus 25. között. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
„Pörgesd fel az észkereked!” 
Teszteld tudásod és leleményességed 4 héten át! Július 4 
– július 29-ig minden nap játékos feladványok várnak 
rád. A játék online formában is elérhető lesz könyvtárunk 
Facebook oldalán. 
A játék során helyes válaszokat leadók között augusztus 
5-én ajándékokat sorsolunk ki az Agóra 
Gyermekkuckóban. 

 

Július 26. kedd 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig DETEKTÍV NAP 
Nyomozók kerestetnek!!! Érdekel a nyomozás, a taktika? 
Végére járnál érdekes eseteknek? Akkor ez a te napod 
lesz! Segíts kinyomozni egy rejtélyt, ami kicsit 
szövevényes, de ha nyitott szemmel és füllel jársz, te 
lehetsz a nyomozók ásza. 
Pontosan érkezz, hogy ne maradj le fontos 
információkról. 
Vár a nyomozóiroda! 
A belépés díjtalan!  
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Rókusi Fiókkönyvtárban 
(6724 Szeged, Vértói út 5.) 
10:00-12:00-ig Vízivilág – meseolvasás és térbeli 
üdvözlőlap készítés 
Vezeti: Mihalecz Györgyi, Mosonyi Helga és Palástiné 
Annabring Szilvia könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet: a 635-398-as telefonszámon, a 
rokus@sk-szeged.hu 
e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre, a műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13.00-18.00 Játéközön 
Kreatív - logikai - és fejlesztő játékok gyermekeknek. A 
játékhoz online formában is hozzá lehet férni a pontos 
információ könyvtárunk Facebook 
oldalán olvasható. 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10.00-16.00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!  
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Július 27. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9.00-12.00-ig Kézműves foglalkozás- AJTÓDÍSZEK 
készítése. 
Ollót hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
 
Csillag Téri Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29.) 
10:00-12:00-ig Aszfaltrajzolás 
Vezeti: Varga Krisztina, Varga Norbert és Sipka Árpád 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet a 469-838-es 
telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Csillag Téri Fiókkönyvtár facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Dorozsmai Fiókkönyvtárban 
(6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.) 
10:00-12:00-ig Társasjáték és kincses térkép készítés 
Vezeti: Losonc Ilona és Paksi Pauletta könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet a 463-807-es telefonszámon, a 
dorozsma@sk-szeged.hu 
e-mail címen, Dorozsmai Fiókkönyvtár Facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
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14:00 Szünidei matiné- Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

Július 28. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-12:00-ig SAKK Nap 
Teljesen kezdőket és haladókat egyaránt várunk! 
A kezdők megtanulhatják az alaplépéseket, nyitási 
módokat, a haladók pedig már komolyabb játszmákat 
játszhatnak a Sakk tábor tagjaival! 
A program belépődíj nélkül látogatható! 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük: 
06/70/ 616-40-08 
 
Odesszai Fiókkönyvtárban 
(6726 Szeged, Székely sor 11.) 
10:00-12:00-ig Üvegbe zárt nyár… - kortárs mesék és 
kézműves foglalkozás Vezeti: Kalydiné Bajza Rita, Kiss 
Katalin, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok. 
Érdeklődni lehet: a 950-055-ös telefonszámon, az 
odessza@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk.  
A rendezvények az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerülnek megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
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Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
13:00-18:00 Varázs Kuckó 
Bűvös történetek hallgatása, varázslatok valós formába 
öntése. 
A nap témája: Óriások világa 
Belépés díjtalan! 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Július 29. péntek 
Csillag Téri Fiókkönyvtárban 
(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29.) 
10:00-12:00-ig A tűzpiros kígyócska - improvizációs, 
zenés mesefoglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek 
Vezeti: Varga Krisztina, Varga Norbert és Sipka Árpád 
könyvtárosok. Érdeklődni lehet a 469-838-es 
telefonszámon, a csillag@sk-szeged.hu 
e-mail címen, a Csillag Téri Fiókkönyvtár facebook 
oldalán üzenetben vagy a helyszínen. 
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft 
hozzájárulást kérünk. 
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet 
függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a 
műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
15:00-18:00 Meseóra 
Minden órában új mesehősök bukkannak elő a 
mesebőröndből. 
Belépés díjtalan! 
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Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Július 30. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
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Augusztus 1. hétfő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
10:00-11:00-ig Százszorszép Színház 
Grimm-Busz buli  
Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra - Fsz.díszterem  
Belépődíj: 1.000 Ft/fő  
Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók! 
Csoportok részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezni! 
(Tel:62-563-480,70-336-7063) 
 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
Kilincselő – városi ki(li)ncskereső játék 
Különleges ajtók és kilincsek felkeresése megadott 
koordináták alapján. Szükséges eszköz: okostelefon GPS 
koordináták megtalálásához és fotózáshoz. Részvétel 
családok, baráti társaságok számára július 25. és 
augusztus 25. között. 

 

Augusztus 2. kedd 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
(B)Irodalmi Lépegetők. Könyves társasjáték 
fejtörőkkel, talányokkal, ügyességi próbákkal, kreatív 
feladatokkal óvodásoknak és iskolásoknak augusztus 2-
25-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. A játékba 
bármikor lehet csatlakozni. 
Azok az iskolások, akik a kihívásokat teljesítik, 
jelentkezhetnek az „Éjszakai Könyvbaglyok” 
találkozójára, melyre augusztus 27-én kerül sor. 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 



Szegedi Vakáció  167 
 

lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Interaktív Természetismereti Tudástár 
10:00-14:00-ig Természettudományos játszóházzal 
várjuk az érdeklődőket. A résztvevők természetismereti 
játékokkal játszhatnak, kipróbálhatnak egyszerű 
kísérleteket, megtekinthetik a Tudástár sokszínű 
kiállítását. 
A belépés díjtalan! 

Augusztus 3. szerda 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Kézműves foglakozás- KREATÍV 
SULIKEZDÉS ceruzatartó, könyvjelző készítése. 
Ollót hozz magaddal! 
A belépés díjtalan! 
 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
10:00 és 15:00 órától: Ozobot-mesék 
A foglalkozáson komplex módon kapcsolódik össze a 
népmese, a játék és a robotika. Az Ozobot robotok 
szereplőkké válnak, és végigjárják mesebeli útjukat. A 
részvétel ingyenes, nagy óvodások és kisiskolások 
számára ajánljuk. 
 
14:00 Szünidei matiné-Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
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hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

Augusztus 4. csütörtök 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
9:00-12:00-ig Hogyan működik a 3 D nyomtató? 
Szakember segítségével megismerheted a szerkezet 
működését és kisebb tárgyat tudsz előállítani vele. 
Ezen a délelőttön az Informatika Történeti Kiállítás titkai 
kalandfüzettel tárhatók fel! 
A program belépődíja: 1.000 Ft/fő 
Csoportok előzetes jelentkezését kérjük! 
T: 06/70/ 616-40-08  
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Interaktív Természetismereti Tudástár 
10:00 14:00-ig Természettudományos játszóházzal 
várjuk az érdeklődőket. A résztvevők természetismereti 
játékokkal játszhatnak, kipróbálhatnak egyszerű 
kísérleteket, megtekinthetik a Tudástár sokszínű 
kiállítását. 
A belépés díjtalan! 
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Augusztus 5. péntek 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
15:00-18:00-ig "Láthatatlan világ- interaktív 
kiállítás" 
Az Agóra III. emeletén egy élethű lakásbelsőt 
alakítottunk ki, ahol előszobában, konyhában, szobában 
tapasztalhatók meg a vakok mindennapi élete. 
Vak és látássérült tárlatvezetők segítségével tehetünk itt 
látogatást. 
A programot egyszerre 6-10 fő látogathatja. 
A várakozók érzékenyítő játékok részesei lehetnek. 
A kiállítás belépődíj nélkül látogatható. 
Csoportok előzetes bejelentkezését kérjük a 
06/70/ 616-40-08-as telefonszámon! 
 
Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
Szeged, Kálvária sgt. 23. 
16.00 „Pörgesd fel az észkereked!” és a Játéközön 
játék nyerteseinek sorsolása 
 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
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Augusztus 6. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Augusztus 8. hétfő 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
Kilincselő – városi ki(li)ncskereső játék 
Különleges ajtók és kilincsek felkeresése megadott 
koordináták alapján. Szükséges eszköz: okostelefon GPS 
koordináták megtalálásához és fotózáshoz. Részvétel 
családok, baráti társaságok számára július 25. és 
augusztus 25. között. 

 

Augusztus 9. kedd 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
(B)Irodalmi Lépegetők. Könyves társasjáték 
fejtörőkkel, talányokkal, ügyességi próbákkal, kreatív 
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feladatokkal óvodásoknak és iskolásoknak augusztus 2-
25-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. A játékba 
bármikor lehet csatlakozni. 
Azok az iskolások, akik a kihívásokat teljesítik, 
jelentkezhetnek az „Éjszakai Könyvbaglyok” 
találkozójára, melyre augusztus 27-én kerül sor. 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Napsugaras Tájház 
(6725 Szeged, Nyíl utca 43. Telefon és fax: 62/488-690 
Telefon: +36-30-501-2822) 
Tájházi Kincskereső 
Program: A foglalkozásokon egy-egy tárgyat készítünk 
és megismerkedünk az adott produktum elkészítésének 
technikájával. 
Belépő: 2.500Ft/fő (étkezéssel) 
500 Ft/fő 

 

Augusztus 10. szerda 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
10:00 és 15:00 órától: Ozobot-mesék 
A foglalkozáson komplex módon kapcsolódik össze a 
népmese, a játék és a robotika. Az Ozobot robotok 
szereplőkké válnak, és végig járják mesebeli útjukat. A 
részvétel ingyenes, nagy óvodások és kis iskolások 
számára ajánljuk. 



Szegedi Vakáció  172 
 

14:00 Szünidei matiné- Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 

Augusztus 11. csütörtök 
Petőfi-telepi Művelődési Ház 
9:00-13:00 óráig Szünidei Unaloműző Szöszmötölő 
(SZUSZ) 
A program során kéműveskedünk és finomságokat 
készítünk. 
Előzetes jelentkezés szükséges 2022. augusztus 8-ig 
személyesen vagy a  
496-327-es, illetve a 20/952-865-os telefonszámon! 
A foglalkozás költsége: 500,- Ft/fő  
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Napsugaras Tájház 
(6725 Szeged, Nyíl utca 43. Telefon és fax: 62/488-690 
Telefon: +36-30-501-2822) 
Tájházi Kincskereső  
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Program: A foglalkozásokon egy-egy tárgyat készítünk 
és megismerkedünk az adott produktum elkészítésének 
technikájával.  
Ökoságok 1. 
Belépő: 2.500Ft/fő (étkezéssel) 
500 Ft/fő 

 

Augusztus 12. péntek 
Sok szeretettel várom gyermekét egy 1 napos programra!  
Helyszíne: Szeged, Tömörkény Üdülőtelep 153. számú 
nyaraló 
Programok: délelőtt slime készítés, délután grillezés, 
trambulin, és minden más program a szabadban 
(függőágy, tollas) 
Részvételi díj: ingyenes 
Vezető: Károlyi Viktória  
Jelentkezés módja: telefonon: 06-30/509-63-52, e-mail-
en: viktoria.karolyi@gmail.com 
Jelentkezni: augusztus 3-ig lehet! 
 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 
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Don't Panic Nyelviskola 
Időtartam: 2óra / korosztály (max 12 fő/ csoport) 
Korosztály: 7-11 éves korig: 09:00-11:00 
                  12-15 éves korig: 11:00-13:00 
Helyszín: Don't Panic Nyelviskola 6723 Szeged, Római 
krt. 23. 
Foglalkozás: Ismerkedés és kincskeresés (Treasure Hunt) 
Játszva tanulás! A kincskereső játék angol verziójában a 
gyermekeknek 6-8 küldetést, azaz angol nyelvű 
feladványt, szókereső játékot és más kreativitást igénylő 
feladatot kell sikeresen teljesíteniük, hogy az elrejtett 
tárgyak nyomára bukkanjanak. Ebben a játékban 
mindenki átélheti a “nem a cél a lényeg, hanem az 
odavezető út” mottót, mert olyan élvezetes a játék, hogy 
az önfeledt játék igazi élmény a gyerekeknek. A játék 
háttértörténetét és tematikáját a résztvevő gyermekek 
életkora és érdeklődési körük alapján alakítjuk ki. Az 
izgalmas nyomozás végén egy apró "kinccsel" 
jutalmazzuk a kincsvadászokat.  
Részvételi díj nincs! 
A foglakozáson való részvétel regisztrációhoz kötött és 
feltétel az angol A2 nyelvi szint! 
Bővebb információ és jelentkezés személyesen a 
nyelviskola recepcióján nyitvatartási időben: H-Cs10-19 
P:10-16 telefonon: 30/179-4717 
emailben:szeged@dontpanicnyelviskola.com 

Augusztus 13. szombat 
Alsóváros az irodalomban-kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
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menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

Augusztus 15. hétfő 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
Kilincselő – városi ki(li)ncskereső játék 
Különleges ajtók és kilincsek felkeresése megadott 
koordináták alapján. Szükséges eszköz: okostelefon GPS 
koordináták megtalálásához és fotózáshoz. Részvétel 
családok, baráti társaságok számára július 25. és 
augusztus 25. között. 

 

Augusztus 16. kedd 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
(B)Irodalmi Lépegetők. Könyves társasjáték 
fejtörőkkel, talányokkal, ügyességi próbákkal, kreatív 
feladatokkal óvodásoknak és iskolásoknak augusztus 2-
25-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. A játékba 
bármikor lehet csatlakozni. 
Azok az iskolások, akik a kihívásokat teljesítik, 
jelentkezhetnek az „Éjszakai Könyvbaglyok” 
találkozójára, melyre augusztus 27-én kerül sor. 
 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
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lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Napsugaras Tájház 
(6725 Szeged, Nyíl utca 43. Telefon és fax: 62/488-690 
Telefon: +36-30-501-2822) 
Tájházi Kincskereső  
Program: A foglalkozásokon egy-egy tárgyat készítünk 
és megismerkedünk az adott produktum elkészítésének 
technikájával.  
Tű cérna 1. 
Belépő: 2.500Ft/fő (étkezéssel) 
500 Ft/fő 
 

Augusztus 17. szerda 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
10:00 és 15:00 órától: Ozobot-mesék 
A foglalkozáson komplex módon kapcsolódik össze a 
népmese, a játék és a robotika. Az Ozobot robotok 
szereplőkké válnak, és végig járják mesebeli útjukat. A 
részvétel ingyenes, nagy óvodások és kis iskolások 
számára ajánljuk. 
 
14:00 Szünidei matiné- Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 
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Augusztus 18. csütörtök 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Napsugaras Tájház 
(6725 Szeged, Nyíl utca 43. Telefon és fax: 62/488-690 
Telefon: +36-30-501-2822) 
Tájházi Kincskereső  
Program: A foglalkozásokon egy-egy tárgyat készítünk 
és megismerkedünk az adott produktum elkészítésének 
technikájával.  
Nemez 
Belépő: 2.500Ft/fő (étkezéssel) 
500 Ft/fő 
 
Szegedi Sárkányhajó Egyesület 
9:30-12:00-ig 
Helyszíne: Újszegedi Partfürdő 
Program: Sárkányhajózás a Maros torkolatig, strandolás 
a Sárgán, visszaevezés a Partfürdőre. 
Részvételi díj: 700 Ft/fő 
Jelentkezni lehet: Balaicz Tibor - 06704546494, 
szegedi.sarkanyhajo@gmail.com 
 

Augusztus 19. péntek 
Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9:00 és 14:00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
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oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Augusztus 22. hétfő 
TSMT torna-dzsungelpálya, terápiás kutya foglalkozás 
Helyszín: Varázshegy TSMT Terápiás Műhely 
(Szeged, Brüsszeli krt.29) 
Időpont: 2022. augusztus 22. 9:00-12:00 óráig 
Részvétel: Díjmentes 
Létszám: Korlátozott, emailen történő előzetes 
bejelentkezés szükséges E-mail: tsmtszeged@gmail.com 
Bejelentkezési határidő: augusztus 19. 
A szülők és gyerekek megismerkedhetnek, sőt ki is 
próbálhatják a TSMT módszert, ami javítja az 
idegrendszeri éretlenséget (impulzivitás, éretlen 
egyensúlyi rendszer, figyelemzavar, szenzoros 
érzékenység, beszédkésés) és hozzásegít a sikeres iskolai 
teljesítményhez. Ezen a délelőttön segítségünkre lesz 
HAVAS a golden retriver, aki segít a dzsungelpálya 
bemutatásában. Mindeközben természetesen várjuk 
kérdéseiket, amikre legjobb tudásunk szerint igyekszünk 
válaszolni. 
Várunk Mindenkit Szeretettel! 
A Varázshegy Csapata: 
Horváth-Kelemen Krisztina (gyógypedagógus, egyéni 
TSMT terapeuta, GMP vizsgáló- fejlesztő) 
Czankné Bodó Anikó (óvodapedagógus, csoportos 
TSMT terapeuta, GMP vizsgáló-fejlesztő) 
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Augusztus 23. kedd 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Napsugaras Tájház 
(6725 Szeged, Nyíl utca 43. Telefon és fax: 62/488-690 
Telefon: +36-30-501-2822) 
Tájházi Kincskereső  
Program: A foglalkozásokon egy-egy tárgyat készítünk 
és megismerkedünk az adott produktum elkészítésének 
technikájával.  
Ökoságok 2. 
Belépő: 2.500Ft/fő (étkezéssel) 
500 Ft/fő 
 
Móra Ferenc Múzeum 
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)  
10:00-11:30-ig A Tisza menti élővilág titkai - 
múzeumpedagógiai foglalkozás 
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum - Természettudományi 
kiállítás 
Részvételi díj: belépődíj + 800 Ft/fő 
Minimum létszám: 10 fő 
A foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges, melyet 
az alábbi elérhetőségen várjuk: 
Wilhelm Adél; +3630-3955552 
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Augusztus 24. szerda 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
10:00 és 15:00 órától: Ozobot-mesék 
A foglalkozáson komplex módon kapcsolódik össze a 
népmese, a játék és a robotika. Az Ozobot robotok 
szereplőkké válnak, és végig járják mesebeli útjukat. A 
részvétel ingyenes, nagy óvodások és kis iskolások 
számára ajánljuk. 
 
14:00 Szünidei matiné- Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 

Augusztus 25. csütörtök 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
Napsugaras Tájház 
(6725 Szeged, Nyíl utca 43. Telefon és fax: 62/488-690 
Telefon: +36-30-501-2822) 
Tájházi Kincskereső  
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Program: A foglalkozásokon egy-egy tárgyat készítünk 
és megismerkedünk az adott produktum elkészítésének 
technikájával.  
Tű cérna 2. 
Belépő: 2.500Ft/fő (étkezéssel) 
500 Ft/fő 
 
Móra Ferenc Múzeum (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-
3.)  
10:00-11:30-ig Móra Rengeteg, avagy ismerjük meg 
együtt a "zöld" Móra Ferencet! - múzeumpedagógiai 
foglalkozás 
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum -Móra-kiállítás 
Részvételi díj: belépődíj + 800 Ft/fő 
Minimum létszám: 10 fő 
A foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges, melyet 
az alábbi elérhetőségen várjuk: 
Kovács-Krassói Anikó; +3620-8232172 

 

Augusztus 26. péntek 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 
(Szeged, Dóm tér 1-4., Tel: 62/425-525/137) 
16.00 Ajándéksorsolás a (B)Irodalmi Lépegető és 
Kilincselő játék résztvevői számára, valamint az 
„Éjszakai Könyvbaglyok” találkozójára meghívottak 
kihirdetése. 
 
Szegedi Vadaspark 
18:00-22:00-ig Állatkertek éjszakája a Szegedi 
Vadasparkban 
Nyárzáró augusztus utolsó péntekén. Különleges 
programmal készülünk az Állatkertek éjszakájára. Az 
országos programsorozathoz a Szegedi Vadaspark is 
évről-évre csatlakozik, és ahogy lenni szokott, egy 
földrészt állítunk a legnépszerűbb rendezvényeink 
középpontjába. 
További részletek: www.zooszeged.hu 
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Alsóvárosi oromdíszek- kultúrséta 
Időpont: 9.00, és 14.00 órakor  
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Az 1879-es szegedi Nagyárvíz következtében 
az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették 
újjá. Ekkor keletkeztek az úgynevezett napsugaras 
oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti 
örökségéhez tartoznak. A program során a résztvevők 
Szeged-Alsóvárost végigbarangolva ismerkedhetnek meg 
az oromzatos házak történeteivel, típusaival. A 
barangolásban segítségünkre lesz Buday György grafikus 
napsugaras oromdíszeket tartalmazó jegyzetfüzete is. 
A programon előzetes bejelentkezés alapján lehet részt 
venni. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

 

Augusztus 27. szombat 
Alsóváros az irodalomban- kultúrséta 
Időpont: 10:00-tól és 14:00-tól 
Időtartam: 1,5 óra 
Program: Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és 
legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. 
A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a 
paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is 
nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István szerint a 
belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences 
templomig tartott, és tovább már nem voltak hajlandóak 
menni és megismerni kik élnek itt. A séta során Kálmány 
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és Cserzy Mihály 
novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve 
felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük 
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek. 
Ára: 900 Ft/fő 
Bejelentkezés: +36-30-501-2822 

  



Szegedi Vakáció  183 
 

Augusztus 29. hétfő 
10:00-12:00-ig Nyílt rövid pályás gyorskorcsolya 
edzés 
Helyszíne: Szeged Városi Műjégpálya- Szeged, 
Szabadkai út 
Részvétel: ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezni: augusztus 26-ig a tutraitamas@gmail.com 
email címen lehet a gyermek nevének és születési 
dátumának megadásával. 
 
Kozmosz Egyesület 
Nyílt nap 17:00-18:00-ig és 18:15-19:15 ig. 
Az érdeklődők megismerkedhetnek az akrobatikus rock 
and roll szépségeivel és a kiütős (dodgeball) játékkal. 
Helyszín: Szeged Pláza Kozmosz klub 
Részvétel ingyenes. 
Jelentkezni a kozmoszegyesulet@gmail.com email 
címen vagy az alábbi űrlap kitöltésével. Kozmosz 
Egyesület NYÍLTNAP - Google Űrlapok 
Jelentkezési határidő 2022.08.19. napja. 
A részvétel korlátozott számban lehetséges. 

 

Augusztus 30. kedd 
Heller Ödön Művelődési Ház Gyékényes Műhelye 
10:00-16:00 között várja az érdeklődőket. 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
Bejelentkezni: a 06/20/ 457-57-91-es telefonszámon 
lehet (Eperjesi Józsefné Tecánál) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
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Augusztus 31. szerda 
14:00 Szünidei matiné-Belvárosi Mozi 
(Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 
Unatkozol? Nincs ötleted, hol és hogyan töltsd a forró 
nyári napokat? Itt a helyed a Belvárosi Moziban, ahol 
vidám gyerek- és családi filmekkel várunk! 
A kedvezményes mozijegy ára: 800,- Ft 
Részletes műsorterv június elejétől 
található: www.belvarosimozi.hu oldalon. 
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára 
mozivezetést tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, 
hanem az újonnan nyíló terekbe is betekinthetnek a 
látogatók. 

 
 
 

Táborozz velünk, és ismerd meg a világot egy másik szemszögből! A 
Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány szegedi táborunkat 
2022.07.11-07.17 között tartjuk Szeged-Partfürdőn. Várjuk önkéntesek 
jelentkezését, akik a tábor megvalósításában végig, vagy egy-egy napra 
segítenek. Ha elmúltál 20 éves (fiatalkorúként, nagykorú hozzátartozóddal 
közösen), és segítőként részt vennél táborunkon, jelentkezz 
elérhetőségeinken! 

Részletes információk: alapitvany@naposoldal.org, vagy +36303237057 
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TOVÁBBI PROGRAMOK 
 

Tini- főzősuli 
 

Naponta: 14-16. 30-ig tartanak 
Jelentkezési határidő: június 17. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
Intelligens konyha 
Maximális létszám: 6 fő 
Minden foglalkozásra külön is jelentkezhetsz! 
 
 
 
Ha még soha nem volt a kezedben fakanál, de szeretnéd magad kipróbálni 
gyere, mert itt a helyed! 
Minden felső tagozatos diákot szeretettel várunk, aki szeretné megtanulni 
néhány egyszerű étel főzési fortélyait. 
Előkészítjük, feldaraboljuk az alapanyagokat, megfőzzük az ételt, tálalunk, 
megesszük és közösen elmosogatunk. 
 
 
2022.június 20. - Paprikás krumpli virslivel, ivólé 
2022. június 23. - Bolognai spagetti, gyümölcssalátával 
2022. június 27. - Rántott csirkemell, burgonyapürével, kókuszgolyó 
2022. június 29. - Rizses hús, fagyi 
 
 
A foglalkozások részvételi díja: 1.000 Ft/fő 
 
 
Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet a Szent-Györgyi Albert 
Agóra / Szeged, Kálvária sgt. 23./ Recepcióján, naponta 8.00-18.00-ig. 
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A dorozsmai szélmalom 
 
 

Az elmúlt évben ünnepeltük a „Faragó malom” építésének 200-ik 
évfordulóját. Az 1873-as adatok szerint Dorozsmának 23 szélmalma volt. 
Mára már csak ez az egyetlen maradt. Ez a fölülhajtós szélmalom az 
Alföld egyetlen működőképes malma, ami a régi, eredeti szerkezeti 
elemekkel a mai napig is kiváló állapotban van. Egy éve látványőrlés is 
történt – 140 kg búzából korpás lisztet őröltünk. Évente néhány 
rendezvényen a felvásznalt vitorlákkal is látható a műemlék. 

A malomban a megtekinthető szerkezetek mellett-„ A kalásztól a 
kenyérig” című néprajzi tárgyakból, és malomtörténeti képekből 
összeállított kiállítás is várja az érdeklődőket. 
 
A szélmalom címe: 6791 Szeged, Szélmalom u.2/a 
Megközelíthető Szeged felől busszal a 75-ös és a 36-os helyi járatú 
buszokkal a Negyvennyolcas u-i megállótól a Trombita utcán. 
Gépjárművel a Dorozsmai útról a Bölcs utcán át. 
 
Nyitva: április 03-tól október 31-ig. 
Hétfő szünnap, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, 
csütörtökön 09 órától 13 óráig. 
 
Belépőjegyek: 
felnőtt = 500 Ft/ fő, gyermek, nyugdíjas, 
csoportos= 200 Ft/ fő 
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GYÉKÉNYES MŰHELY-Tápén 
 

A gyékény felhasználása Tápén- az élet minden területét beszőtte, a bölcsőtől a sírig, 
elkísérve megmunkáló népét. A tiszai sószállítás, dohánykereskedelem fontos meg-
rendelője volt a pakológyékénynek. A házban padtakarónak, falvédőnek, ágyba szal-
mazsák 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. Készült belőle szövött szatyor, 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 divattás-
kák és a fonott üléslapú székek Párizstól Londonig eljutottak. Mára azonban már saj-
nos padlásra kerültek a szövőkeretek, más a megélhetés forrása. Néhány "utolsó mo-
hikánja" maradt csak ennek az ősi mesterségnek. 
 
Az 1999 tavaszán megalakult Gyékényes Műhely, majd 2005-től a Gyékényből Szőtt 
Egyesület célja bebizonyítani, hogy a hagyományt megőrizve és megújítva napjaink-
ban is megállja helyét ez az egyszerű, szép, környezetbarát, sokoldalúan felhasznál-
ható természetes anyag. 
 
A műhely vezetője, Török Gizella iparművész, a szülőföld és a család hagyományát 
művészi szintre emelve kelti életre a gyékényt, és a világon egyedülállóan alkot szob-
rokat 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. 
A Gyékényes Műhely és kiállítása megtekinthető: a művelődési ház nyitvatartási ide-
jében. 
Bemutatók, foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők a művelődési ház-
ban. 
 
 
 
 
Heller Ödön Művelődési Ház 
Szeged, Budai NagyAntal u. 18-20. 
Telefonszám: 62/317 245 
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Napsugaras 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 
csütörtök- szombat 10.00-18.00 (többi napokon bejelentkezés alapján) 
 
Nyitvatartási időben bármikor látogatható a Nyíl utcai Napsugaras Tájház. 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Szeretsz játszani? 
Gyere, látogass el hozzánk, hiszen a játékból 

sosem érdemes kinőni! 
Miért a Pöttyös Zebra? 

 
 Szakértő játékmesterek 
 Bérelhető társasjátékok 
 Óriási társasjáték kínálat 
 Helyben játszási lehetőség 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pöttyös Zebra Játékbolt | Szeged 

Aradi tér (Nagyáruház földzsintjén) 
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Tabán Általános Iskola és AMI 

Iskolánk Szeged felsővárosi lakótelepén működik 1985 óta. Jelenleg 493 tanulója van. 
Az intézményben 8 osztályos alapozó képzés folyik, továbbá 3-8. osztályban emelt 
szintű angol nyelvet, 1-4. osztályban néptáncot oktatunk. Speciális képzésünk az 
alapfokú művészetoktatás, ami 3 tanszakkal működik.  200 gyermek tanul színjáték, 
néptánc és grafika – festészet tanszakunkon évente. 

Sokat tettünk és teszünk a tanulók tehetséggondozásáért és a felzárkóztatásáért. 
Diákjaink sikeresen szerepelnek városi, megyei, országos tanulmányi és 
sportversenyeken.  

Iskolánkban lehetőségük van a tanítványainknak gazdasági ismeretek elsajátítására. 
Évek óta az Országos Diákvállalkozások tavaszi vásárán elnyerik „A legjobb 
diákvállalkozás” díját. Két énekkari csoportunk működik.  

Minden évben részt vesznek az Éneklő Ifjúság versenyen, ahonnan rendszeresen arany 
minősítéssel térnek vissza. Sikerüket megkoronázta, hogy a 2018-ban elnyerték az „Év 
kórusa” címet. 

A 2017/2018-as tanévben Kiváló Akkreditált Tehetségpont lettünk. A 2021/2022-es 
tanévben megkaptuk az ökoiskola megtisztelő címet. 
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A szabadidő helyes eltöltésére értékes, tartalmas programokat kínálunk tanulóinknak 
és szüleiknek. Nagy iskolai programok házigazdája a DÖK-kel együttműködve. 

Széles körű nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki holland, erdélyi, szlovákiai, angol 
tanulócsoportokkal. 

Pályázatokon nyert pénzösszegekkel gazdagítjuk a tanításhoz, tanuláshoz szükséges 
feltételeket. A Színművészeti Egyetemmel együttműködési megállapodásunk van.  

A testnevelés órák keretében tanulóink megismerkedhetnek az evezés és kajakozás 
alapjaival a Szegedi Vízisport Egyesületnél. A nálunk tanuló gyermekek 
megismerkednek a Szegedi Kosárlabda Egylet támogatásával a kosárlabda 
rejtelmeivel. Tanulóink érzelmi nevelését a Boldog Iskola Programmal támogatjuk. 

Az oktató-nevelő munka és a szabadidős tevékenységek segítésére 1991-ben 
pedagógusok és szülők kezdeményezésére létrehoztuk a Szegedi Tabán Iskolai 
Alapítványt, amely elsők között szerezte meg a közhasznú szervezet minősítést. 

Segítségével tanulóink eljuthatnak megyei és országos versenyekre. 
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A Somogyi-könyvtár önálló névhasználatra 
jogosult egységeinek neve, címe és nyitvatar-

tása 
 

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

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
2. Dorozsmai Fiókkönyvtár 
6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12. 
Tel.: 463-807 
e-mail: dorozsma@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
3. Északvárosi Fiókkönyvtár 
6723 Szeged, Gáspár Zoltán. u. 6. 
Tel.: 635-357 
e-mail: eszak@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
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4. Francia Utcai Fiókkönyvtár 
6724 Szeged, Kossuth Lajos. sgt. 69-71. 
Tel.: 635-361 
e-mail: francia@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200  1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
5. Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtár 
6729 Szeged, Zentai u. 29. 
Tel.: 635-402 
e-mail: klebelsberg@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
6. Móra Utcai Fiókkönyvtár 
6725 Szeged, Móra u. 21. 
Tel.: 635-396 
e-mail: mora@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
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7. Odesszai Fiókkönyvtár 
6726 Szeged, Székely sor 11. 
Tel.: 950-055 
e-mail: odessza@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
8. Petőfi-telepi Fiókkönyvtár 
6727 Szeged, Szántó Kovács János. u. 28. 
Tel.: 634-052 
e-mail: petofi@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200  1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

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

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200  1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
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10. Stefánia Fiókkönyvtár-klub 
6720 Szeged, Stefánia 2. 
Tel.: 635-394 
e-mail: stefania@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
11. Szőregi Fiókkönyvtár 
6771 Szőreg, Magyar u. 14. 
Tel.: 648-889 
e-mail: szoreg@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
 
12. Tápai Fiókkönyvtár 
6753 Tápé, Budai Nagy Antal. u. 20-22. 
Tel.: 648-886 
e-mail: tape@sk-szeged.hu 
 

Hétfő 1000-1200 1300-1800 
Kedd 1000-1200 1300-1600 

Szerda 1000-1200 1300-1800 
Csütörtök - 1300-1800 

Péntek 1000-1200 1300-1800 
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TOURINFORM SZEGED 

 

6720 SZEGED, Széchenyi tér 12. 

Tel 62/ 488 – 690, 62/ 488 – 699 

szeged@tourinform.hu 

www.szegedtourism.hu 

Szolgáltatásaink: 

turisztikai információszolgáltatás Szegedről és egész Magyarországról 

(programok, szálláshelyek, műemlékek, 
múzeumok, természeti értékek stb.) 

- turisztikai kiadványok Magyarországról 

(magyar és idegen nyelven is) 

Magyar Turizmus Kártya 

Képeslapok, térképek Szegedről 

Koncert- és színházjegyek értékesítése 

Kerékpárkölcsönzés 

1 napos szegedi programok szervezése 

idegenvezetés közvetítés
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Belvárosi Mozi 

(6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.) 

Szünidei Matiné a Belvárosi Moziban 

Unatkozol? Nincs ötleted, hol és 
hogyan töltsd a forró nyári 
napokat? Itt a helyed a Belvárosi 
Moziban, ahol vidám gyerek- és 
családi filmekkel várunk! 

A hagyományos Szünidei 
Matinénkat 2022. június 15-tól 
augusztus 24-ig szerdánként 
14.00 órától tervezzük. 

A kedvezményes mozijegy ára: 
800,- Ft 

Részletes műsortervet június 
elejétől találtok a 
www.belvarosimozi.hu oldalon.  
Előzetes igény alapján a bejelentkező csoportok számára mozivezetést 
tartunk, ahol nemcsak a gépházakba, hanem az újonnan nyíló terekbe is 
betekinthetnek a látogatók. 
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FILMKIÁLLÍTÁS ÉS FILMES ÉLMÉNYTÁR 

Filmes kiállításunk a Belvárosi Mozi történetét és a mozgókép 
fejlődését kíséri végig a némafilmtől a 3D-s virtuális valóságig, és 
mozitermeink névadói – Zsigmond Vilmos, Balázs Béla és Csőke József – 
is bemutatkoznak. A látogatói élményt okostelefonról indítható múzeum 
guide és AR tárgynézegető teszi változatossá. Csak itt látható az a VR film 
is, amely az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos életének néhány epizódját 
eleveníti meg. A Filmes Élménytárban bemutatjuk a 90-es évek 
mozigépészeinek munkáját, valamint a filmkészítés során használt vizuális 
trükköket is.  

Születésnapod van? Közös filmnézéshez, vagy konzoljátékhoz a 
minimozink is kibérelhető! 

VR GAME ROOM & CINEMA 

Egyedülálló, 360 fokos 
virtuális valóság élmény VR játék- és 
mozitermünkben! A Belvárosi Mozinak 
tervezett forgó fotelekben, 5 állomáson, 
közel 100 VR filmet nézhettek meg 
különböző témákban. Távoli tájakra 
utazhattok, belenézhettek egy afrikai 
törzs mindennapjaiba, sétálhattok a 
világűrben, vagy akár egy Dalí festményben.  

De ha csak mókára vágysz, VR játékok egyre bővülő 
kínálatával is várunk! Próbáld ki te is! 
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AGÓRA 
Screenwall panoráma vetítőrendszer 

Speciális audiovizuális szolgáltatásunk – jelen pillanatban, városi és 
országos szinten egyaránt – csak a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Informatóriumában érhető el. Az Informatórium 120 főt befogadó Nagy 
laborjában felszerelt vetítőrendszer, 3 projektorral képes egy 20x5 m 
felületű összefüggő kép kivetítésére. Lehetőség van saját, erre a rendszerre 
elkészített bemutatók levetítésére. 
Az Informatóriumba beépített screenwall rendszer 
mire használható? 

1. Vizuáltechnikai eszközként az Informatóriumba megrendezésre kerülő 

• tudományos előadásokhoz, 
• üzleti találkozókhoz, 
• termékbemutatókhoz, 
• képzőművészeti bemutatókhoz, 
• zenei, színházi produkciókhoz, performanszokhoz mint 

vetített háttér. 

2. Vizuáltechnikai eszköz az Informatóriumban működő 

• vizuális stúdiók részére, 
• külsős stúdiók részére (bérbeadással) 

3. Oktatástechnikai eszköz 

• SZTE oktatási, fejlesztési programokban, 
• Agórás klubok, vizuális stúdiók részére. 

Kérje részletes tájékoztatónkat, egyeztessen időpontot szolgáltatásunk 
bemutatásával kapcsolatban! 

A vetítőrendszer helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra 
 Informatórium 

Információ: Sibalin Flórián +3670/616 40 11
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A Szent-Györgyi Albert Agóra óvodásoknak és 
általános iskolásoknak ajánlott csoportjai: 

 

Néptánc Szakkör-Tökmag csoport 
6-7. életévüket betöltött, már nem kezdő kisfiúk és kislányok jelentkezését 
várjuk. 
időpontja: kedd, csütörtök: 16.30-18.00-ig 
vezeti: Tamás Ildikó 

Moderntánc Szakkör 
Modern balett, klasszikus balett alapok, musicalek, színházi táncok. 
A tánccsoport munkájáról bővebb tájékoztatás, tel.: +36/70/257-7767 
web: www.akropolistancszinhaz.gportal.hu vezeti: Kerek Tímea 

Fitt-Feeling Fitness csoport 
Az aerobikhoz, akrobatikához, tánchoz, talajtornához kedvet érző 
gyerekek jelentkezését várjuk! A mozgás során fejlődik a gyermekek 
koordinációs és kondicionális képessége, nő az önbizalma és mindez úgy, 
hogy közben jól érzi magát. 
Időpontja: kedd, csütörtök 
információ és jelentkezés: +36/70/341-7765 
vezeti: Badar Kovács Krisztina aerobik és tornaedző 

Kötélugró szakkör - 6 éves kortól fiúk és lányok részére 
A kötelekkel történő szórakoztató, változatos, mozgáskoordináció- és 
állóképesség fejlesztés kezdő és haladó szinteken történik. Fontos szerepet 
kapnak a nyújtó gyakorlatok és a kreativitás is. A zenés, látványos 
(cseppet sem könnyű) bemutató programok talajtorna és táncos elemeket is 
tartalmaznak. 
Időpontja: hétfő, szerda 
vezeti: Selmeczi Tímea 
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Grimaszk színjátszó szakkör 
Érdekel a színész mesterség, a rendezés vagy a dramaturg szakma? Ha 
dráma tagozatba jelentkeznél, akkor itt a helyed! Jó hangulatú társaság 
tagjaként tanulhatod meg a színjátszás alapjait, a darabválasztástól a 
bemutatóig. 
Időpontja: péntek, 16.00-18.00-ig 
vezeti: Horváth-Kulik Szilvia – drámapedagógus, gyermekszínjátszó 
rendező tel.: +36/20/501-2811 

Mókás Bocsok Bábcsoport 
Az egri Országos Gyermekbáb Fesztivál többszörös díjas bábcsoportja 6 
éves kortól várja a jelentkezőket. Megismerkedhetsz a különféle 
bábtechnikákkal és a bábkészítés rejtelmeivel. 
Időpontja: szombat 10.00-12.00 
Jelentkezni lehet: Huszárné Dégi Éva, művésztanártól. 
tel.: +36/20/524-8510 e-mail: huszde@citromail.hu web: 
www.mokasbocsok.hu  

Tűzzománc szakkör 
A szakkör során egyszerű tematikát követve, inspiráló témákkal 
kiegészítve lehetőség van festő-, huzal-, sodrony-, és rekeszzománc 
technikákkal, valamint ötvöstechnikákkal (fűrészelés, domborítás) 
ékszerek, ékszerkollekciók készítésére. Emellett egyszerűbb festőzománc 
tárgyak: kisebb-nagyobb kép, falióra, név- és házszámtábla is készíthető. 
max. létszám: 12 fő 
Időpontja: szerda, 09:00-11:30-ig 
Vezeti: Csókási Katalin zománcműves 
Tel.: +36/20/346-1234 
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Témanapok az  
Informatika Történeti Kiállításon 

Kedves Látogatóink! 

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – Szent-Györgyi 
Albert Agórában működő kiállításon 2022 nyarán a következő 

témanapokra várja a látogatókat: 

2022. július 09. szombat 10.00-13.00-ig - 
Régi mobiltelefonok – kuriózumok egy 
gyűjtő szemével. 

 A kiállított mobiltelefonok tulajdonságairól, 
érdekességeiről Ördögh Zoltán gyűjtővel lehet 
beszélgetni. 

A gyűjtő köszönettel fogadja a régi 
mobiltelefonok felajánlását! 

2022. július 23. szombat 9.00- 12.00-ig – ROBOTIKA nap 

Mi mindent tud – mi mindent tudhat egy robot? 

Bemutatkoznak az Agóra LEGO - Robotika táborának résztvevői és 
robotjaik. 

A Témanapok az Informatika Történeti Kiállításra megváltott 
belépőjeggyel látogathatók! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program változásának jogát fenntartjuk!  
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Ázsiai vastagbőrűek a Szegedi Vadasparkban! 
A Vadaspark állatgyűjteménye az 

elmúlt időszakban igazán nehézsúlyú 

szereplőkkel gazdagodott: az ázsiai 

elefántok után indiai orrszarvúk 

érkeztek. Akeno és Csülök, a két fiatal 

orrszarvú bika hamar összebarátkozott 

új szegedi otthonukban, és már most számos rajongóra tettek szert. Rajtuk 

kívül még közel 200 állatfajjal találkozhatnak a látogatók az egyedülálló 

természetes környezetben. Emellett játékos programokkal, élményszerű 

foglalkozásokkal és izgalmas rendezvényekkel várunk mindenkit a régió 

legnagyobb állatkertjében. 

A vakáció elejétől a végéig várjuk az iskolás korú gyermekeket a napközis 

nyári táborainkba. Hogy néz ki közelről egy elefánt tréning? Miért nem 

mehetnek ki esőben zsiráfok? Hogyan vadászik egy hiéna? Ilyen, és ehhez 

hasonló kérdésekre is választ kaphatnak a táborozók. Hatalmas séták, 

rengeteg kérdés és még több válasz, kulisszatitkok, ismeretterjesztő és 

kreatív foglalkozások és “állatian” játékos versenyek várják a gyermekeket 

minden nap. Tanévben pedig – előzetes egyeztetés szerint várjuk az 

állatkerti foglalkozásra – az óvodás és iskolás csoportokat. 

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 

6725 Szeged, Cserepes sor 47. 

Látogatói bejárat: 6725 Szeged, Szél utca 90. 

Honlap: www.zooszeged.hu  
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Muzsikáló Udvar a Városháza udvarán 
(Szeged, Széchenyi tér 10.) 

 
2022. évi programok 

 
2022. július 25. hétfő 20:30 óra 
Margaret Island akusztik 
 
2022. július 31. vasárnap 20:30 óra 
Swing a la Django koncertje 
 
2022. augusztus 2. kedd 20:30 óra 
Az élet értelme - egypercesek száz percben 
olvas: Mácsai Pál, cimbalmozik: Lukács Miklós 
 
2022. augusztus 4. csütörtök 20:30 óra 
Opera-Szerelem 
László Boldizsár és Nánási Helga estje 
zongorán közreműködik: Rákai András 
 
Jegyek válthatók az IH Rendezvényközpontban 
és online a https://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu felületen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szegedi Vakáció programfüzet 
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Felelős kiadó: Kardos János 
Felelős szerkesztő: Dr. Antal Anikó és Orbán Hedvig 

Példányszám: 4.000 db 
A meghirdetett programokért a rendező szervek vállalnak felelősséget. 




