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Bükkszék, 2019. július 20-25. 

 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a nyári családos táborba Plébániánk közösségének tagjait: 

• családokat kisebb és nagyobb gyermekekkel, 

• még nem családos fiatalokat, 

• nemrég házasságot kötött párokat, 

• olyan szülőket, akiknek a gyerekei már felnőttek, 

• fiatal és „régebben fiatal” házaspárokat, 

• egyedülálló szülőket, 

• nagyszülőket unokáikkal, 

vagyis mindenkit, aki szeretné elmélyíteni kapcsolatát Jézussal és az Ő egyházán belül a Városmajori 
Plébánia közösségével.  

A tábor ideje alatt minden korosztályra sok program vár, a felnőtteknek szánt programok alatt a 
gyerekeknek felkészült fiatalok (pesztrák) szerveznek izgalmas programokat.  

A délelőtti program minden nap szentmisével kezdődik, amelyen gyerekek nélkül vehetnek részt a 
szülők. Ezután előadásokat hallgathatunk meg, majd a hallottakat kiscsoportokban dolgozzuk fel. 

A táborban a korábbi évekhez hasonlóan lesz kápolna, ahol az Oltáriszentség jelenlétében 
lehetőségünk lesz imádkozni egyénileg és csoportosan is. 

Azt szeretnénk, ha lehetőségei szerint mindenki kivenné a részét a tábor sikeréből, ezért már az 
előkészület alatt szeretnénk kisebb-nagyobb feladatokra egy-egy résztvevőt megkérni, illetve ilyen 
felajánlásokat szívesen fogadunk. A tábor alatt a hagyományoknak megfelelően mindenki egyénileg és 
kiscsoportban is szolgálhatja a többiek pihenését, gazdagodását. 

Szeretnénk mindenkit kérni, hogy lehetőség szerint vegyen részt a közös programokon, mert a tábor 
alapvető célja a lelki épülés és a közösségépítés, a közös, nem pedig az egyéni nyaralás. 

A kamasz altábor (felsősök és gimnazisták) résztvevői a tábor területén, de családjuktól jobbára külön 
táboroznak. A kisebb gyerekek számára szokás szerint 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 „kantin”-ban (önköltségi áron) sör, bor és kávé kapható. 



A helyszínről 

 
A tábor kijelölt időpontjának és a létszámnak, valamint a családos közösség igényeinek megfelelő 
szállást idén Bükkszéken találtunk, egy festői fekvésű domboldalon elterülő ifjúsági táborban 
(http://www.belfoldiszallasok.hu/?szallasid=482). A helyszínen körülbelül 30 kétszobás házikó 
található, egy-egy szoba alkalmas akár egy teljes nagycsalád befogadására is. A lakók osztoznak egy, a 
két szoba között található, meglehetősen retró fürdőszobán. A tábor alsó, központi részén található 
néhány két- és háromágyas szoba közös fürdővel. A tábor területe gyönyörű, viszont elég meredek. 
Kérjük, akinek gondot okoz az emelkedő megmászása, mindenképp jelezze nekünk, hogy a 
szállásbeosztásnál ezt figyelembe vehessük. 

Részvételi díjak, támogatás, kedvezmények 
Azt szeretnénk, ha anyagi okokból senki nem maradna ki a táborból, ezért kérjük, hogy aki szeretne 
eljönni, 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 tábor megrendezését 
erejéhez mérten minden évben támogatja a Városmajori Katolikus Egyesület, a plébánia és a 
XII. kerületi Önkormányzat is. Pályázatot is beadott már az Egyesület, ennek elbírálása még nem 
történt meg, de bízunk benne, hogy kedvező lesz az eredmény. Sok magánszemélytől is kapunk évről-
évre adományt. Ezúton is hálásan köszönjük támogatóinknak a segítséget! 

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. 

Részvételi díjak (Ft/fő az egész táborra) 

résztvevők alap részvételi díj 
előfoglalási 

kedvezmény 
VÁKE-kedvezmény 

Fiatalházas-
kedvezmény 

gyerekek 0-2 évig 8 500 Ft 3 500 Ft   

gyerekek 3-6 évig 16 000 Ft 4 000 Ft   

gyerekek 7-18 évig 25 500 Ft 4 500 Ft 1 000 Ft  

felnőttek 36 000 Ft 5 000 Ft 1 000 Ft 11 000 Ft 

Gyermekeknél a táborba érkezés napján betöltött kor számít, tehát pl. aki a táborba érkezés napján 
nem töltötte be a 7. évét, a 6.-at viszont igen, 16 000 Ft-ot fizet. 

A részvételi díjat a következők szerint kérjük fizetni: 
1. részlet: (jelentkezéskor) 30 000 Ft/család. Ez az összeg foglaló. Lemondás esetén nem jár vissza, de 
van rá lehetőség, hogy más nevére átírjuk, ha a visszamondó család hoz másik jelentkezőt. 
2. részlet: 70 000 Ft/család, befizetési határidő: június 15. (Ha valakinek a teljes összeg kisebb, mint 
100 000 forint, természetesen csak a fennmaradó összeget kell fizetnie.) 
3. részlet: a részvételi díj utolsó részletét a táborba érkezéskor készpénzben kell fizetni. Az esetleges 
kedvezményeket az utolsó részletből vonjuk le.  

Az első két részletet a VÁKE Egyesület számlájára kérjük befizetni vagy átutalni (UniCredit Bank 
10918001-00000017-65610002; közlemény: „plébániai tábor” és a jelentkező/ család/ házaspár neve). 
Készpénzes befizetéseket csak a tábori 3. részlet esetében tudunk elfogadni. 

http://www.belfoldiszallasok.hu/?szallasid=482


Kedvezmények: 
Előfoglalási kedvezmény: Akinek a jelentkezését ÉS befizetését április 15-ig megkapjuk, előfoglalási 
kedvezményben részesül (mértékét lásd a táblázatban). 

Egyesületi kedvezmény: a Városmajori Katolikus Egyesület tagjainak 1 000 Ft kedvezmény jár. Az 
egyesületi tagság a tagdíj megfizetésével bárki számára elérhető 14 éves kor fölött. Az Egyesület 
céljairól és tevékenységéről információk találhatók a http://vake.hu/content/bemutatkozás oldalon. 

Fiatal házas kedvezmény: amennyiben a házaspár átlagéletkora a táborba érkezés napján nem haladja 
meg a 30 évet, a részvételi díjból fejenként 11000 Ft kedvezmény jár. 

Jelentkezés, határidők 

A jelentkezés határideje: 2019. május 31. 

A jelentkezés elektronikusan történik a következő kérdőív segítségével (a kérdőív a vake.hu honlapról 
is elérhető): https://goo.gl/forms/8ihgQvvGPsmQOMXO2 

A jelentkezés az 1. részlet befizetésével válik teljessé. 

Részidős részvétel 
A közösségépítést, egymásra hangolódást jelentősen megkönnyíti, ha mindannyian végig jelen 
vagyunk. Ugyanakkor, bár lehetőség szerint kerüljük, velünk történő előzetes egyeztetés után van mód 
részidős részvételre is. Ennek költségei: 

• 1-2 éjszaka esetén a heti részvételi díj 50%-a fizetendő 

• 3 vagy több éjszaka: teljes részvételi díj fizetendő, függetlenül a tényleges időtartamtól. 

Egyéb tudnivalók 

A sokéves tapasztalatok alapján megfogalmazott alábbi irányelvek elfogadását minden táborozótól 
kérjük. 

• A táborköltségeket a megadott határidőig kérjük befizetni, a szervezés gördülékenysége 
érdekében. (Akinek egy-egy részlet időben történő befizetése gondot jelent, jelezze ezt 
bizalommal.) 

• Kérjük, hogy igyekezzünk a tábori programok minél nagyobb részén aktívan részt venni, a közös 
feladatokat, szolgálatokat komolyan venni, a kezdési időpontokat tartani, hiszen a tábor 
legfontosabb célja a közösségépítés. 

• A pesztrák a gyerekek programjait szervezik, és rájuk vigyáznak a felnőtt programok ideje alatt. 
Ez idő alatt minket helyettesítenek, ezért kérjük, hogy azzal a tisztelettel forduljunk feléjük, és 
gyermekeinktől is olyan tiszteletet és engedelmességet várjunk el irányukban, amilyet 
magunknak szeretnénk. A programok elején kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket időben 
vigyék a pesztrákhoz, a végén pedig mihamarabb hozzák el őket. 

• A tábor időtartama alatt 18 év alattiak nem fogyaszthatnak alkoholt, nem dohányozhatnak! 
Kérjük a szülőket, hogy ezt a szabályt akkor is tartsák és tartassák be gyerekeikkel, ha maguk 
otthon megengedik ezeket nekik. 

• Felnőttek is csak az arra kijelölt – a szokásos tartózkodási helyektől távolabbi, kieső helyen - 
gyújthatnak rá. 

• A táborba háziállat nem hozható. (Vadállat is csak előzetes megegyezés alapján.) 

Nagyon sok szeretettel várunk Benneteket! 

A táborszervező csapat nevében: 

Frigyes Márti és Dávid, frigyes.d.m@gmail.com 

 

http://vake.hu/content/bemutatkozás
https://goo.gl/forms/8ihgQvvGPsmQOMXO2

