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j Szeged- Szikhat, Alkotuhaz, 2013. zIius 22 -28-ig

Tamogatsk:

Mihalffr Bila
Algyu Nagykvzsig Vnkormanyzata
Szegedi Vadaspark
Msrahalom Varo s Vrtkormany zata

palvenkei 
Timar Lajos

plibaniaszent Rsmai katolikus Jianos 

Tarini Lilla
Tsth Gyvrgy

Albert AguraSzentgyvrgyi 

Divarsl a Szent Ferenc Alapmtvanytslh oztunk gyerekeket Dorozsmara taborozti. Vsszesen

(foleg 19-en voltunk 14-16 ives korosaaIy), amely idealis taborozss litszim.. A Szikhati

Alkotshaz szip kvrny eze1}, en talaIhatu .

Mikrobusszal is szemilykocsival hoztrrk el a gyerekeket Divarsl. Elsu este ismerkedis is

jatik programunkban. szerepelt a Masodik nap ipmtettiink egy banyakemencit, melyet a

gyerekek srarbsl tapasaottak.Ezutan kiigetttik a kemencit, majd agyagbuI kisz|lt ikszereket

(gyvngyvket) igetttink ki benne. Dilutan mig nyitsfril karkvtuket fuztek a gyerekek. Este

jatik sportverseny is Fele semmgaz kvvetkezett.

Szerdan dilelutt kirandultunk a Vadasparkba. Nagyon tetszett gyerekeknek. Dilu|ana 

gyvngyfizis fiirvdt|nk Algyun a Borbala fiirdube. Este kvvetkezett, ahol szip karlincokat,

kiszmtettek.nyaklancokat 

Szeged-Szentmihalyon Fehir parton peciztak, Cs|tvrtvkvn a fizk A mmga  lanyok szip

dmszeketk iszmtettek.

jatikkal Dilutan az Aguraban a szammtugipek fejludisivel is egy kis ismerkedtek gyerekek.a 

Ezutan csodas fizikai kmsirleteket mutattak be.

Kisu dilutan az alsuvarosi Ferences templomban tetttink latogatast, amely nagy ilminy volt a

gyerekeknek. Itt Matyas testvir, a plibanos is fogadta a gyerekeket.

Pinteken beszilgetisek is strandolas volt a msrahalmi fiirduben. Mgyl ehetett legjobban

jatik elviselni akvzel40 fokos humirsikletet. Este is versenyek voltak.

gyvngyvzis, programunkban. Szombaton batikolas szerepelt Este ki mit tud is szalonnas|tis

zarta az estit.

gyerekeketDivira.Masnap kvnnyes bzcsz utan visszaszallmtottuka  



jsl gyerekeknek.A tabor siker|lt, maradands ilminyeket siker|lt szerezniink a 

A tabor kvltsigvetise

Bevitelek:

Kalman Kuzhasznz Alapmtvany 150 ezer Szhiha Ft
(Kanada) Borvendig Eszter tamogatasa 200 ezer Ft

Kiadasok:

150 ezer Ft.Szallas
Szakmai a1ya9, belipuk, stb. 200 ezer Ft

Szeged, 2013-07-3I

Hajdz Giza



tabor programjaFehirtsi manufaktzra 

20l3.Jzlis 22. hitfu

t rKezeS

Elhelyezkedis

jatikEste;Snismereti 

jzlius 23. kedd

Dilelutt:

Madarlesen a Fehir tsnal

Dilutan

Keretes t|kvr ki szmtise ssgntrmsbsl

Este: beszilgetis a t|kvrulr. amit masok tartanak elink a mindennapokban

Milyen is vagyok in?

l5 perc tvrtinelem

}lozzavalsli:

(eselil< is lelret eg.v kip!<eretezvtijl. Brrlil< irrral mar egvszer rsgen kirteni. 1|db kist|Irvr de

ttetn nte ntetrr el ir"te ",}

2l<g liszl

]l<q sil

lcstskct. ccsct*t visz*t

jzlizs 24.szerda

Batikolas
pslsfestis

Este .,divatbemutats"

jatikos, Este: mozgasos vetilkedu

i-lozzlrvelslt:

pslslelrir olcsil l l clb l<iizepes nriretii 

rtthc;fbsmilt

5 dl:szmrr*nksnt 

(piros. sarga feliete"lilri. kcl,i)l<ek. 

2 liter"ecet {2|ls-os)

2 vik,;nv spar"ga

ollsk

jzlius 25.cs|tvrtvk

Kirandttlas

Dorozsmai szilmalom

strandolas szikssstsn

(menetrend szerinti busszal)

halaszcsardatslindulas 8.1 5 kor a 

vissza: l 8. 1 5.kor Dorozsmarsl



menninkszikire is busszal 

jzlius 26.pintek

Banyakemence kiszmtis(?)

gyvngyvkbul,,honfoglalas kori"nyaklanc kiszmtiseTerakotta 

vagy : Zsakvaszonbsl valltaska(?)

Este :

perc tvrtineleml5 
jatik Pl mutasd meg" megtanulasa,,Most 

Hozzavalsli:

papmresak2 

lcnrez 2*5.r2-5c mdb kiinny,,ii badelg 

rrr*ft maz4-5 szin

kellene lierni egy, eg,v kis ikbul egy, keviske kell" fazekastsl iivegosivel)
'l'iizimrr 

{aplt1)

2rn zsa!<r,asztln

fonalaliszmncs 

lrajcsat l0 clb

jzlius 27. szombat

Szegedre kirandulas

Dsm megtekintise

a umcanRvvid sita karasz 

F ag1"i

AlgyunDilutan :Strandolas 

perc Este l5 tvrtinelem

jzlius 28. vasarnap

A munkak befejezise

gipszbulkiszmtis Esetleg :Emlikplakett" 

em likeinkrulBeszilgetis az 

rendeziseHazi kiaIlmtas 

kiosztas"Jatikos,,dmj 

l,iozzavalsk:

1{} iibDipr* karlon 

gipsz2lig 

cstrl.' i

Este bzcszbuli

szalonnas|tissel

jzlius 29.hitfu

Reggeli utan

Hazautazas


