VÁROSMAJORI PLÉBÁNIAI TÁBOR
Sopron, 2022. július 23-28. (szombat-csütörtök)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Városmajori Jézus Szíve Plébánia nyári
táborába. A tábort a legutóbbi helyszínen, Sopronban, a Soproni Gyermek és Ifjúsági
Tábor területén tartjuk 2022. július 23-tól 28-ig.
A

korábbi

táborokban

megszokott rend szerint a
reggeli

szentmise

után

felnőttek

közös

programon

tudnak

a

lelki
részt

venni, ami alatt a gyerekekkel
korosztályonként

külön

pesztrák foglalkoznak. A lelki
vezetést

Riesz

Faragó

Andris

Beni

és

kispapok

vállalták az idei évben is.
Ezen

kívül

programok,

közösségi

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.
A szállás négy- és hatágyas szobákban lesz, valamint lehetőség lesz sátorozni is. A
sátorozókat kérjük, hogy hozzanak saját sátrat.
Az árak az élet más területeihez hasonlóan itt is emelkedtek tavaly óta. De a
plébánia működését segítő Városmajori Katolikus Egyesület és a Városmajori Márton
Áron Alapítvány munkájának köszönhetően idén is jelentős anyagi támogatással, az
önköltségi árnál olcsóbban táborozhatunk.

A tábordíjak a következőképpen alakulnak:
Házban

Sátorban

Felnőttek számára

38.000 Ft

29.000 Ft

Gyermekek számára (6-18 éves)

22.000 Ft

17.000 Ft

Hat év alatti gyermekek és a pesztrák számára a részvétel ingyenes. Egy család
összesen legfeljebb 110.000 Ft tábordíjat fizet.
Azon ifjú házasok, ahol a pár egyik tagja 30 évnél fiatalabb, további 11.000 Ft
kedvezményben részesülnek.
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 2022. május 22-ig a https://forms.gle/bTYAHeTSw3826oHP9 űrlap
kitöltésével és az előleg (a teljes tábordíj 30%-a) átutalásával lehet. Kérjük, hogy az
összeget

a

Városmajori

Katolikus

Egyesület

számlájára

(UniCredit

Bank

10918001-00000017-65610002) utaljátok. A közlemény rovatba az „adomány” szót,
valamint a jelentkező nevét írjátok be.

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. A táborba háziállatot nem lehet hozni.
Aki szívesen vállalna bármilyen feladatot a tábor során, kérjük jelezze a jelentkezési
lapon vagy személyesen.
Bármilyen egyéb kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal!

Reméljük, hogy a tábor a korábbi évekhez hasonló, testi-lelki feltöltődést nyújtó, igazi
közösségi élmény lesz minden résztvevő számára!

Isten áldását kérjük hozzá!

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

