
 

 

 

 

 

Szeretettel hívogatjuk a Testvéreket a Budaörsi 

Evangélikus Egyh{z alapítv{nya, az Erős V{runk 

Alapítv{ny {ltal idén is megszervezésre kerülő 

 

NY[RI CSAL[DOS T[BORBA 
 

ahol idősek és fiatalok, teljes csal{dok és 

egyedül{llók egy közösséget alkotva, szép 

természeti környezetben értékes hetet tölthetünk el 

Isten igéjének tanulm{nyoz{s{val, sok-sok 

énekléssel, vid{m programokkal és kir{ndul{ssal. 

 

A t{bor időpontja: 2011. augusztus 1-7. (H-V) 

A t{bor helyszíne: Hotel Annamari 

 8624 Balatonsz{rszó, 

 József Attila u. 43. 

Elhelyezés:  2-3-4-6 {gyas fürdőszob{s 

 szob{kban 

Ell{t{s: napi h{romszori étkezés 

A t{bor részvételi díja: 22 200 Ft/fő 

Jelentkezési hat{ridő: 2011. július 10. 

 

Jelentkezni a lelkészi hivatalban vagy a 

+36 20 824 3094-es sz{mon lehet Pinkóczy L{szlóné 

hivatalvezetőnél. 

 

A jelentkezéskor személyenként 5 000 Ft előleget 

kérünk befizetni. 

 

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK. 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel hívogatjuk a 14-18 év közötti, angolul 

tanuló fiatalokat a Budaörsi Evangélikus Egyh{z 

alapítv{nya, az Erős V{runk Alapítv{ny {ltal idén 

is megszervezésre kerülő 

 

ANGOL NYELVŰ BIBLIAISMERETI 

T[BORBA 
 

A jó hangulatú, vid{m t{borban 

bibliatanulm{nyoz{s mellett, angol tanul{s, sok-sok 

j{ték és sportol{si lehetőség v{rja a fiatalokat. Az 

alkalmakat Angli{ból érkező fiatal pedagógusok, 

önkéntes segítők tartj{k, angol nyelven. 

 

A t{bor időpontja: 2011. július 18-23. (H-Szo) 

A t{bor helyszíne: KIE Gyermek és Ifjús{gi 

 Képzési és Konferencia 

 Központ 

 Balatongyörök, Petőfi u. 1. 

Elhelyezés: kőh{zban 

 több{gyas szob{kban 

Ell{t{s: napi h{romszori étkezés 

A t{bor részvételi díja:  25 000 Ft/fő 

Jelentkezési hat{ridő: 2011. július 8. 

 

Jelentkezni a lelkészi hivatalban vagy a 

+36 20 824 3094-es sz{mon lehet Pinkóczy L{szlóné 

hivatalvezetőnél. 

 

A jelentkezéskor személyenként 5 000 Ft előleget 

kérünk befizetni. 

 

 

 

Szeretettel hívogatjuk a 7-13 év közötti, németül 

tanuló gyermekeket a Budaörsi Evangélikus Egyh{z 

alapítv{nya, az Erős V{runk Alapítv{ny és a 

Szentír{s Szövetség {ltal közösen megszervezésre 

kerülő 

 

NÉMET NYELVŰ BIBLIAISMERETI 

NAPKÖZIS T[BORBA 
 

ahol a gyermekek Németorsz{gból és Ausztri{ból 

érkezett vezetők ir{nyít{s{val ismerkednek a 

Bibli{val, részt vesznek kiscsoportos 

beszélgetéseken, német nyelvór{kon, közösen 

énekelnek, j{tszanak, sportolnak kézműveskednek. 

Hívogatjuk – felekezettől függetlenül – a Bibli{val 

m{r kapcsolatba került gyermekeket, ugyanakkor 

nagy szeretettel l{tjuk azokat a gyermekeket is, akik 

még semmilyen bibliaismereti alappal nem 

rendelkeznek, de nyitottak a Biblia tanít{sa felé. 

 

A t{bor időpontja: 2011. július 25-29. (H-P) 

 naponta 9-től 17  ór{ig 

 (gyülekező 9:30-tól) 

A t{bor helyszíne: a budaörsi 1. sz. [ltal{nos 

 Iskola Esze Tam{s utcai 

 épülete 

Ell{t{s: tízórairól, ebédről és 

 uzsonn{ról gondoskodunk 

 a gyermekek sz{m{ra 

A t{bor részvételi díja:  14 500 Ft/fő 

Jelentkezési hat{ridő: 2011. július 15. 

 

Jelentkezni a lelkészi hivatalban vagy a 

+36 20 824 3094-es sz{mon lehet Pinkóczy L{szlóné 

hivatalvezetőnél. 

 

A jelentkezéskor személyenként 5 000 Ft előleget 

kérünk befizetni. 


