
Újra Fürkész tábor!  
„Fürkésszük együtt a természetet!” 

Már hagyomány, hogy minden nyáron megszervezzük napközis táborunkat. 
Az idén kétszer, egy hetes turnusokban, 1-5. osztályig várjuk az érdeklõdõ 
gyerekeket. 

A tábor célja: a természeti ismereteink bõvítése, lakóhelyünk szûkebb és 
tágabb környezetének megismerése, játékos tanulás, sport, mozgás, 
szórakozás. 

Elsõ turnus ideje: 2013. július 1-5. 

Tervezett programok ezen a héten:  

A mentõsök élete, munkája. Látogatás a Mentõállomáson 

A Marcipán múzeum megtekintése, kézmûves foglalkozás, marcipán figurák 
készítése 

Egri Tûzoltó Múzeum, Történeti Tárház, fegyverbemutató, Sportmúzeum 

Mátyus Udvarház, lovas tanya. Lovaglás, sétakocsikázás, a lovasok élete 

Siroki vár, fürdõzés a bükkszéki strandon 

Jász Múzeum, Lehel kürtje Jászberényi Állatkert látogatása  

Minden nap egyszeri meleg étkezés a helyszíneken.  

Részvételi díj: 19700 Ft/fõ/hét 

Szeretettel várunk! 

Jelentkezés a tanító néniknél az elõleg (5000 Ft) befizetésével 2013. április 20-ig. 

A tábori szülõi értekezlet várható ideje: június elsõ vagy második hete. 

 

Szervezõk: Kormosné Pataki Marianna 30/4782267 

                    Jaksi Erzsébet 30/5155965 
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Már hagyomány, hogy minden nyáron megszervezzük napközis táborunkat. 
Az idén kétszer, egy hetes turnusokban, 1-5. osztályig várjuk az érdeklõdõ 
gyerekeket. 

A tábor célja: a természeti ismereteink bõvítése, lakóhelyünk szûkebb és 
tágabb környezetének megismerése, játékos tanulás, sport, mozgás, 
szórakozás… 

Második turnus ideje: 2013. július 8-12. 

Tervezett programok ezen a héten:  

Egri strand, Városi Televízió  

Kémiai kísérletek és informatikai bemutató a fõiskolán 

Megyei Könyvtár interaktív foglalkozás, Íjászkodás 

Túra és barlanglátogatás Felsõtárkányban 

Szilvásvárad Archeopark, az õsemberek élete, interaktív foglalkozás, régészet 

Tisza-tavi Ökocentrum, vízi sétány, 3D mozi, Poroszló 

 

Minden nap egyszeri meleg étkezés a helyszíneken.  

Részvételi díj: 19700 Ft/fõ/hét 

Szeretettel várunk! 

Jelentkezés a tanító néniknél az elõleg (5000 Ft) befizetésével 2013. április 20-ig. 

A tábori szülõi értekezlet várható ideje: június elsõ vagy második hete. 
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Fürkész tábor 2013 

 
1-5. osztályosoknak 

A nyáron két turnusban:  

2013. július 1 –július 5 

2013. július 8 – július 12 

   

    
Szeretettel várunk! 

Részvételi díj: 19700 Ft/fõ/hét  

Jelentkezés az elõleg (5000 Ft) befizetésével 2013. április 20 -ig.    

Szervezõk: Kormosné Pataki Marianna 30/4782267 

                    Jaksi Erzsébet 30/5155965 


