
Székesfehérvári Ifjúsági Tábor  
(Velence, Régiposta utca 1.) 

 

I. turnus (2015. július 5-10.) 

 
Az első héten az észak-amerikai törzsek kultúrájával ismerkedhettek 

meg.  Ide olyanokat várunk, akik nem rémülnek meg a nagy varázslótól és a 

bátorság próbától. Ha szeretnéd megismerni a prérin lakó indiánok 

életformáját, szívesen készítesz velünk indián használati tárgyakat 

bőrből, gyöngyből, természetes anyagokból, gyere el közénk. 

Kipróbálhatod ügyességedet azokkal az eszközökkel, amivel az indián 

gyerekek fejlesztették vadásztudásukat. Megismerkedhetsz indián 

dalokkal, zenével, játékokkal, az indiánok jelbeszédével, sok érdekes 

kaland vár, még törzsfőnök is lehetsz. Törzseitek a Nagy Névháborúkban mérik össze az erejüket, 

ügyességüket. Jól teszed, ha olvasol egy indián regényt, vagy nézel egy indiános filmet, mielőtt elindulsz a 

táborba.  Egyet kérünk, a tábor idejére süllyeszd el a telefonodat és légy igazi indián 

 

II. turnus (2015. július 12-17.) 
 

Ebben a turnusban a dél-amerikai indiánok titkait derítjük fel. Az ott élő 

törzsek szokásainak, hitvilágának, öltözködés zenéjének megismerése 

mellett bekukkantunk az elpusztult inka, maja és azték birodalmakat 

körüllengő legendákba is, kiderítjük mennyi a valóság. Készítünk 

maszkokat, használati tárgyakat, hangszereket, tanulunk dél-amerikai 

indián dalokat, táncokat, játszunk ügyességi és csapatjátékokat.  Itt sem 

marad el a törzsek közti névháború és a törzsfőnökök megválasztása és a 

törzsek eredetmondájának megelevenítése sem. Tanulhatsz szőni, karkötőt csomózni és elkészítheted saját 

ponchódat is. Ha figyelsz a foglalkozások alatt, akkor izgalmas kalandjátékunkban biztosan megtalálod az 

inkák kincsét is, amit egy tábori fiesta-val ünnepelünk meg utolsó este. 

 

A III. turnusa (2015. július 19. – július 24.) 

 
 Az utolsó héten a hagyományőrzés lesz a téma. Itt megismerhetitek a 

honfoglalás kori magyarok életmódját, kipróbálhatjátok az íjászatot, 

megtanulhatjátok a rovásírást. Vendégeink lesznek ebben a turnusban 

ismét a határon túlról, több mint 1000 km távolságból, Pusztináról 

érkező Magyar Örökség és Európai Polgár díjas Nyisztor Ilona és 

tanítványai, akikkel barátságot köthetsz, és közben megismerheted a 

csángó magyarok dalait, táncait, viseletét. Lesz sokféle 

hangszerkészítés, gyöngyfűzés, sok színes különleges kézműves 

foglalkozás is. Aki mozogni szeret inkább, az a népi sportjátékokban, csapatok közti bajnokságok és 

számháborúk során megmutathatja, hogy ki a legény a gáton. 

 

Mindhárom turnusban lehetőség lesz fürdésre a tavaly átadott, gyönyörű 

Velencei-tó Kapuja homokos szabadstrandján.  
 

A tábor térítési díja 11.350,- Ft/6 nap 

A tavalyi táborban készült fotók megtekinthetők a következő linken:  

http://napraforgo-szfv-2014.blogspot.hu/ – innen: velencei táborok 


