VÁROSMAJORI PLÉBÁNIAI TÁBOR
Bükkszék, 2021. július 24-29. (szombat-csütörtök)
Szeretettel

várjuk

a

nyári

plébániai

táborba plébániánk közösségének tagjait.
A

tábort

a

legutóbbi

helyszínen,

Bükkszéken, az ifjúsági tábor területén
tartjuk. A szállás fa- illetve kőházakban
lesz, amelyekben két 5 ágyas szoba és
egy

fürdőszoba

található,

továbbá

rendelkezésünkre áll egy épület is, amelyben 2-3 ágyas szobák vannak közös
fürdőszobával.
A korábbi táborokban megszokott rendszer szerint, reggeli szentmise után a felnőtteknek
közös lelki program következik, ami alatt a gyerekekkel korosztályonként pesztrák
foglalkoznak. Ezen kívül közösségi programok, beszélgetések, közös sportolás tarkítják a
napjainkat. A program része egy kötetlen délután is, amikor a gyermekek is a családokkal
vannak, és mindenki szabadon szervezheti meg a pihenését. Aki szeretne, ezen a
délutánon a közelben található Bükkszéki gyógy- és strandfürdőbe is el tud látogatni, ezért
érdemes lehet fürdőruhát is hozni.
A kamasz altábor (felsősök és gimnazisták) résztvevői a tábor területén, de családjuktól
jobbára távol táboroznak. A kisebb gyerekek számára délelőtt és délután (a felnőtt
programok alatt) lesznek külön programok, a többi időt szüleikkel töltik.
A kisebb gyerekek napi ötszöri, a többiek napi négyszeri étkezést kapnak (előzetes jelzés
alapján kérhető speciális diéta). A saját üzemeltetésű kantinban (önköltségi áron) sör, bor
és kávé kapható.

A plébánia működését segítő alapítványoknak köszönhetően idén nagyon kedvezményes
áron tudunk táborozni. A tábordíjak a következőképpen alakulnak:
Óvodás gyermekek számára 5.000 Ft
6-18 éves gyermekek számára 10.000 Ft
Felnőttek számára 15.000 Ft
Egy-egy család összesen legfeljebb 50.000 Ft tábordíjat fizet.

A pesztrák számára a tábor ingyenes.
A fizetendő részvételi díjak tartalmazzák a szállást és étkezést, valamint minden egyéb
járulékos költséget: a programok szükségleteit (kézműves alapanyagok, kirándulások stb.)
és a segítők, pesztrák költségeit is.
Jelentkezni 2021. június 20-ig lehet a https://forms.gle/LCz7MhAjshoiSics9 űrlap
kitöltésével. Kérjük, hogy a tábordíjat a Városmajori Katolikus Egyesület számlájára
(UniCredit Bank 10918001-00000017-65610002) utaljátok legkésőbb 2021. július 10-ig, a
közlemény rovatba pedig az „adomány” szót írjátok be, valamint a jelentkező nevét.
A járványhelyzet miatt nem lehetett a tábort korábban meghirdetni, így az idő rövidsége
miatt idén nincs előleg utalás.
Azt szeretnénk, ha anyagi okokból senki nem maradna le a táborról, ezért kérjük, hogy aki
szeretne jönni, de anyagi lehetőségei nem engedik meg a teljes összeg kifizetését, az
jelentkezéskor jelezze, hogy támogatást kér. Ugyanígy kérjük, hogy ha valaki a rá eső
részvételi díjon felül szívesen nyújtana segítséget a nehezebb anyagi helyzetben lévő
testvéreinknek, ezt is jelezze.
A kedvezményes tábordíjak mellett részidős részvételi kedvezményre már nem lesz
lehetőség. Aki viszont csak egy napra érkezik, és nem alszik a táborban, annak az aznapi
étkezést kell fizetnie (2600Ft/fő/nap).

Aki szívesen vállalna bármilyen feladatot a tábor során, kérjük jelezze a jelentkezési lapon
vagy személyesen.
A járványügyi előírásoknak megfelelően a táborba 18 év felett csak védettségi igazolvánnyal
lehet tartózkodni. A táborba háziállat nem hozható.

Bármilyen egyéb kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal!

A tábor jó alkalom lesz arra, hogy újra találkozzunk egymással, valamint új emberekkel
ismerkedjünk meg. A mögöttünk álló nehéz időszak után mindannyiunk megerősödését
remélve egy közös újrakezdésre hívunk Titeket. Isten áldását kérjük a táborra!

A szervezők nevében:
Halmi Erzsi (halmierzsi@gmail.com) és Opor Karesz (opor.karesz@gmail.com)

