
TÁBOR-2010/1 
 

Szeretettel hívogatjuk a Testvéreket a  

Budaörsi Evangélikus Egyházközség 

alapítványa, az Erős Várunk Alapítvány által idén is megszervezésre kerülő 

NYÁRI GYÜLEKEZETI TÁBORBA 
ahol idősek és fiatalok, teljes családok és egyedülállók egy közösséget alkotva, szép 

természeti környezetben értékes hetet tölthetünk el Isten igéjének tanulmányozásával, sok-

sok énekléssel, vidám programokkal és kirándulással. 

 

A tábor időpontja: 2010. augusztus 9–14. (hétfőtől szombatig) 

A tábor helyszíne: Hotel Medves, Salgóbánya 

Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban 

Ellátás: napi háromszori étkezés 

A tábor részvételi díja: 25 000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2010. július 15.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalban vagy a +36 20 824 3094-es telefonszámon lehet Pinkóczy 

Lászlóné hivatalvezetőnél. 

A jelentkezéskor személyenként 5 000 Ft előleget kérünk befizetni! Az ár az utazás költségét 

nem tartalmazza. 

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!  



TÁBOR-2010/2 
 

Szeretettel hívogatjuk a 14-18 év közötti, angolul tanuló fiatalokat a 

Budaörsi Evangélikus Egyházközség 

alapítványa, az Erős Várunk Alapítvány által idén is megszervezésre kerülő 

ANGOL NYELVŰ BIBLIAISMERETI TÁBORBA 

A jó hangulatú, vidám táborban bibliatanulmányozás mellett, angol tanulás, sok–sok játék és 

sportolási lehetőség várja a fiatalokat. Az alkalmakat Angliából érkező fiatal pedagógusok, 

önkéntes segítők tartják, angol nyelven. 

 

A tábor időpontja: 2010. július 12–17. (hétfőtől szombatig) 

A tábor helyszíne:  KIE Gyermek és Ifjúsági Képzési és Konferencia Központ 

 Balatongyörök, Petőfi u. 1. 

Elhelyezés: kőházban, többágyas szobákban 

Ellátás: napi háromszori étkezés 

A tábor részvételi díja: 24 000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2010. július 05. 

Jelentkezni a lelkészi hivatalban vagy a +36 20 824 3094-es telefonszámon lehet Pinkóczy 

Lászlóné hivatalvezetőnél. 

A jelentkezéskor személyenként 5 000 Ft előleget kérünk befizetni! Az ár az utazás költségét 

nem tartalmazza.  



TÁBOR-2010/3 
 

Szeretettel hívogatjuk a 7-13 év közötti, németül tanuló gyermekeket a 

Budaörsi Evangélikus Egyházközség 
alapítványa, az Erős Várunk Alapítvány és a Szentírás Szövetség által közösen 

megszervezésre kerülő 

NÉMET NYELVŰ NAPKÖZIS 

BIBLIAISMERETI TÁBORBA 

ahol a gyermekek Németországból és Ausztriából érkező vezetők irányításával 

ismerkednek a Bibliával, részt vesznek kiscsoportos beszélgetéseken, német nyelvórákon, 

közösen énekelnek, játszanak, sportolnak, kézműveskednek. 

Hívogatjuk – felekezettől függetlenül – a Bibliával már kapcsolatba került gyermekeket, 

ugyanakkor nagy szeretettel látjuk azokat a gyermekeket is, akik még semmilyen 

bibliaismereti alappal nem rendelkeznek, de nyitottak a Biblia tanítása felé. 

 

A tábor időpontja: 2010. augusztus 2–6. (hétfőtől péntekig)  

naponta 9:00-től 17:00 óráig; gyülekező reggel ½ 9 órától 

A tábor helyszíne: Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola 

Budaörs, Esze Tamás u. 1. 

Ellátás:  tízórairól, ebédről és uzsonnáról gondoskodunk 

a gyermekek számára 

A tábor részvételi díja: 12 000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2010. július 15.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalban vagy a +36 20 824 3094-es telefonszámon lehet Pinkóczy 

Lászlóné hivatalvezetőnél. 

A jelentkezéskor 3 000 Ft előleget kérünk befizetni! 


