
Gyülekezeti Bibliai Kézműves Napközis Gyermektábor 
Skanzen, Kisalföldi tájegység – Kisbodaki pajta 

2019. június 24. – június 28. (hétfő–péntek) 
 
Kedves Szülők és Gyerekek! 

Hónapok óta halljuk hittanórán, az ovinkban, konfirmandusoktól, és 
lelkes szülőktől, hogy milyen hálásak azért, hogy újra megszervezzük 
gyülekezetünk gyermektáborát. Nemcsak a helyszín és a jó közösség 
élmény, hanem az is vonzó, hogy mi egy héten keresztül Isten dolgaival 
foglalkozhatunk. Ezekkel az érzésekkel könnyű nekünk, 
szolgálattevőknek készülnünk táborunkra várakozó örömmel.  

Néhány fontos információt szeretnénk veletek megosztani, amit 
kérünk, alaposan olvassatok el és adjatok át gyermekeiteknek.  

A tábor ideje: június 24., hétfőtől június 28. péntekig 

Jelentkezési határidő: június 16. (szilagyi.andrea.szentendre@gmail.com) 

Idei témánk: A jeles ünnepnapok bibliai eredete 
A héten találkozhatunk Keresztelő Jánossal, Péterrel, a tanítvánnyal, 
Pállal, az apostollal, Máriával és Erzsébettel, valamint Illés prófétával.  

Idén is Papp Kornélia és Kertész József jelenti számunkra a biztos 
hátteret, valamint óvodánk munkatársai, áldozatkész szülők, 
gyülekezetünk önkéntes nyugdíjasai, felnőttjei, ifisei és 
konfirmandusai. Isten áldását kérjük idei táborunkra, hiszen e nélkül 
minden emberi erőfeszítés, ötlet, lelkesedés értelmetlen és célt vesztett.  

A konyha korlátai miatt legfeljebb tojás-, glutén- és tejmentes diétát tudunk 
biztosítani. Kérjük, az ételérzékenységet a mindenképpen jelezzétek, a 
gyermek a táborba érkezéskor tudja, hogy ő speciális étkezésben részesül. 

Tudnivalók: 
 A tábor költsége 9.000.- Ft. Testvérkedvezmény: a 3., 4., 5., 6., 

7. gyermek részvétele ingyenes. A részvételi díjat kérjük június 16., 
tanévzáró istentiszteletig a lelkészi hivatalban befizetni. Anyagi 
okok miatt egyetlen gyermek se maradjon otthon! Forduljatok 
hozzánk bizalommal! 

 Idén is gyermekenként 1-2 kg zöldséget vagy gyümölcsöt kérünk 
minden szülőtől! Gyümölcsnapotokat kérjük, jelezzétek! 

 Szerdáról csütörtökre alszunk ott, ahová az óvodás korú 
gyermekek mellé szülői felügyeletet kérünk. Az ottalvási 
szándékot szintén június 16-ig jelezzétek. 

 Péntekre tervezünk egy egésznapos, buszos kirándulást, indulás 
reggel 8 órakor a Skanzen parkolójából. 

 Minden családot hívogatunk pénteki záróistentiszteletünkre és az 
azt követő kenyérlángos vacsorára, amelynek külön költsége 
nincs. Délután 5 órára várunk titeket az oldalbejáratnál, 
belépőjegyet nem kell váltani. Kérjük, legyetek pontosak, mert 
csak együtt mehetünk be. A Skanzent sötétedésig el kell 
hagynunk. Záró alkalmunkra szintén június 16-ig lehet 
jelentkezni, pontos létszámmal. 

A jó rend kedvéért a következő kéréseinket tartsátok tiszteletben: 
 745 - 800 gyülekező a főbejáratnál (A parkolás első órája ingyenes.) 

8 órakor bevisszük a gyerekeket, kérjük, ne késsetek. 
 1600 távozás a Skanzen főbejáratától 
 esőkabát, váltóruha, gumicsizma/vizes cipő, nyári sapka, naptej, 

kulacs/vizesüveg legyen mindenkinél 
 A 4 éves kor alatti gyerekekhez szülői felügyeletet kérünk. 
 Az ottalvó gyerekek speciális igényét, allergiáját, tartós 

betegségét feltétlenül jelezzétek! A tisztálkodási lehetőség 
biztosított. Az ott alváshoz szükséges: kényelmes laticer/ 
felfújható ágy, meleg hálózsák, kispárna, meleg pizsama, papucs, 
törölköző, tisztálkodási szerek, elemlámpa, telefonhoz 
telefontöltő. 

Együttlétünket hordozzuk imádságban!  

Erős vár a mi Istenünk! 

 Horváth-Hegyi Olivér Szilágyi Andrea 
       szervező lelkész lelkészi asszisztens 
 (Tel.: 20/824-2789) (Tel.: 20/520-0909) 


