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TÁBOROZÁSUNKRÓL  MEGVALÓSULÁS ESETÉN  KÉSZÜL MAJD RÉSZLETES
PROGRAMTERVEZET, AZ ALAPVETÕ IDÕBEOSZTÁSUNK A KÖVETKEZÕ LENNE:

R E G G E L ...

Fakultatív reggeli csendesség a Kápolnában
Közös reggeli

D É L E L Õ T T ...

Közös áhítat, éneklés a konferenciateremben
Korosztályos körökben, kistermekben, udvaron
(gyermekek, ifjak, felnõttek külön-külön)
bibliaórák, beszélgetések, lelki épülés
Közös ebéd

D É L U T Á N ...

Pihenés, kikapcsolódás, fakultatív programok...

E S T E ...

Közös vacsora
Közös együttlét, éneklés, játék, evangélizáció,
bizonyságtételek a konferenciateremben
Késõ esti, a táborcsendet nem zavaró fakultatív programok
(pl. ifjak külön házban)

2014

GYÜLEKEZETI
TÁ B O R O Z Á S

BEREKFÜRDÕ

%

Menjetek be kapuin hálaénekkel,
udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete,
és hûsége nemzedékrõl, nemzedékre.
(Zsolt 100,4-5)

%

Kedves Gyülekezet!
ÜNNEP...

2014-ben egyházközségünk 70.
születésnapjához érkezünk.

Arra törekszünk, hogy az évfordulóhoz
illõ ünneplést tarthassunk, ill. egész
éven áthúzódó jubileumi események is
segítsék a hálaadást. Az idei adventi
ünnepkörben szeretnénk kézbe adni
olyan teljes körû tájékoztatót, melyben
minden 2014-es ünnepi találkozás,
együttlét, esemény szerepel.
Reméljük, jól fogja segíteni a
tájékozódásunkat.

KIVÉTELES KÖZÖSSÉGI
EGYÜTTLÉT...
E mostani tájékoztató írásának oka,
hogy jubileumi esztendõnkben
tervbe vettünk egy kivételes,
egyszeri nyári táborozást, melyben
a korábbi években külön-külön
tartott együttléteket összevonnánk,
s egy nagy gyülekezeti-családiifjúsági-gyermekközösségi
konferenciát szerveznénk.

Megfelelõ táborhelyet is találtunk
hozzá, Berekfürdõn, a református
üdülõkomplexumban. Az elmúlt
hetekben, gondnokokkal együtt,
közelrõl, alaposan megismerhettük
e táborhely lehetõségeit, az
intézmény vezetõje, Molnár János
személyes kalauzolásában.
 Az üdülõ infrastruktúrája
egyértelmûen alkalmas: 3 épülettel,
kápolnával, tágas udvarral, játszótérrel, konferencia nagyteremmel,
étkezõvel, számtalan kisközösségi
teremmel, sportpályával, komfortos
szobáival, öszszesen 150, vagy ennél
is több személy ellátását, pihenését,
testi-lelki felüdülését képes biztosítani.
 Abban a formában is, ahogyan
elképzelésünk szerint táborok a
táborban módján, külön-külön
gyermekekkel, fiatalokkal, felnõtt
körökkel tudjunk - nagyobb,
összevont, közösségi programok
mellett  kisközösségi alkalmakat,
minitáborozásokat életre hívni.
 Berekfürdõ, közeli környezete sokféle fakultatív programot is kínál:
gyógyfürdõjével, strandjával,
kerékpártúráival, a közeli Tisza-tóval,
a Hortobágyi Nemzeti parkkal, stb.,

Költségek
A táborozások és üdülések meghatározó
kérdése, milyen költségekkel kell
számolni. Mindent átbeszélve az
üdülõvezetõvel, az tûnik a legmegfelelõbbnek, ha a teljes üdülõt
5 napra - 2014 július 13-18 között,
vasárnap vacsorától, péntek ebédig meghatározott összegért kibéreljük, s a
tényleges résztvevõkre háruló személyes
költségeket magunk szabályozzuk,
szoba- és épületbeosztással, komfortosságra való figyelemmel, életkori sajátosságok, és egyéb szempontok szerint.
Ha a remélt támogatásokat biztosítani
tudjuk (gyülekezeti források, pályázatok,
egyházmegye, az SZJA 1 %-a, stb.),
átlagosan 21.500.-Ft/fõ/5 nap lenne a
teljes üdülés, ellátás díja.
Bár komfortosak, de nem teljesen egyformák a szálláshelyek, s nem azonosak
anyagi körülményeink, ezért az alábbi
költségkialakítást terveznénk:

befizetést vállalók keretlétszáma
kevesebb lenne, mint 45 fõ, ill. nem
töltjük fel teljesen a 150 fõs tábort, a
bekerülési költségek feljebb emelkednek. Mindez természetesen fordítva is
igaz...
Összehasonlításul említjük: eddigi
táborozásaink díja gyermekeknek,
ifjaknak, Szabadságforráson, 6 napra
13.000.- Ft/fõ, ill. gyülekezeti hetünkön,
Tahiban, 5 napra 22.500.- Ft/fõ volt.
Közlekedési költségek itt is terheltek
bennünket, kisebb mértékben.
Ismerünk olyan gyülekezeteket,
ahol megvalósultak az EGY NAGY
GYÜLEKEZETI TÁBOR változatok.
Különleges élményekkel, személyes
ismeretekkel, lelki épüléssel, sok
szabadidõs programmal, létrejövõ
barátságokkal (Debrecen-Nagyerdõ /
Fasor / Székesfehérvár / Pasarét, stb.).

%

Magasabb befizetést vállalók

(legalább 45 fõ) 30.000.- Ft/fõ/5 nap
Kisebb jövedelmûek, nyugdíjasok
(legalább 35 fõ) 22.500.- Ft/fõ/5 nap
Tanulók, diákok
(legalább 35 fõ) 17.500.- Ft/fõ/5 nap
Gyermekek 2-12 éves korig
(legalább 35 fõ) 15.000.- Ft/fõ/5 nap
0-2 éves korig térítésmentes a részvétel.

Számolnunk kell még az utazási díjjal.
Ha jól szervezetten, személyautóval
tudunk közlekedni (4-4 fõvel), a költség
kb. 3.000.- Ft/fõ összeg lenne.

A fentebbi díjtételek magukban hordozzák a közös teherviselést, a nyugdíjasok,
nagycsaládosok, ifjak, gyermekek kedmagasabb
vezményeit. Amennyiben a m

VISSZAJELZÉS...

E szórólaphoz mellékletet csatoltunk.
Kérjük, átgondolva e fentebbi felvetést,
mindenki õszintén töltse ki, hozza vissza,
legkésõbb október 20-ig. A válaszokat
értékelve láthatjuk majd, kíván-e
gyülekezetünk kellõ létszámban egy ilyen
típusú összevont táborozásban részt
venni, új, közösségi élményekhez jutni ?!
Hosszú távú terveinkben, a jubileumot
követõ években nem szerepel ilyen
táborozás. Ez egyszeri - az ünnepre való
tekintettel kivételes - alkalom lenne.

Szeretettel, gondnoktársaim nevében is,
Ablonczy Kálmán, lelkész
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Melléklet
1. Kérem, jelölje, szívesen részt venne-e a Berekfürdõn tervezett táborozásban:
igen

nem

2. Amennyiben igennel válaszolt, jelölje meg, melyik táborköltséget tudná vállalni. Ha családos, és többen jönnének a családból, ill. házas és házastársa is jönne, jelölje annyiszor (xszel) a megfelelõt, ahány résztvevõvel érkezne!
Felnõttek
A. 30.000.- Ft/fõ/5 nap
B. 22.500.- Ft/fõ/5 nap
Tanulók, diákok
C. 17.500.- Ft/fõ/5 nap
Gyermekek (2-12 éves)
D. 15.000.- Ft/fõ/5 nap

...........................................
...........................................
...........................................
............................................

3. Amennyiben nem kívánna szülõként részt venni, de iskoláskorú gyermekét szívesen üdültetné e táborban (éppen mint Szabadságforráson), karikázással jelölje a megfelelõt!
A. Igen, 1 gyermekemet szívesen küldeném
B. Igen, 2 gyermekemet is szívesen küldeném
C. Igen, ........... gyermekemet is szívesen küldeném
4. A táborozás költségét mely változatban tudná befizetni ? Karikázza be!
A. Egy összegben, amikor szükséges
B. Két részletben, megfelezve a hátralévõ idõt
C. Havonkénti részletekben, 6 hónapon keresztül
5. Észrevétele, megjegyzése, kérése
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Dátum:................................................................
.
(aláírás)

