
HITTANTÁBOR BALATONFENYVESEN 
Kedves Család! Kedves Hittanos Gyerekek! 
Nyári hittantáborunkat a Balatonfenyvesi Református Gyermek és Ifjúsági Üdülőben 

tartjuk. Időpont: 2016. augusztus 8-13.   

„A 222 gyermek és fiatal befogadására alkalmas szálláshely, konyha és ebédlő közös 

együttlétekhez és csoportfoglalkozásokhoz kialakított helységek állnak a táborozók 

rendelkezésére. A parkosított területen sportpályák és zöldterület várják a sportolni és 

kikapcsolódni vágyókat. A tábor saját vízparti stranddal és területtel rendelkezik. A 

szálláshelyek olyan lakóegységekben vannak kialakítva, amelyek mindegyikéhez egy négy 

és hatágyas szoba, zárt előtér és önálló vizesblokk (zuhanyzó, mosdó és WC) tartozik. Az 

épületek és a közösségi helyiségek elrendezése lehetővé teszi több kisebb létszámú 

csoport egyidejű táborozást is.”  

A Balaton déli partján fekvő település és környéke sok izgalmas látnivalóval várja a 

táborozókat. A táborhelytől három percre igényesen kialakított, sokféle szolgáltatást 

nyújtó szabad strand található.   

A táborba a 2. osztályt elvégzettektől a 8. osztályba készülőkig várjuk a jelentkezőket.  

Augusztus 8-án hétfőn különjáratú autóbusszal utazunk Balatonfenyvesre.                 

A pócsmegyeriek 9.00 óráig szállnak fel a templom előtt. A leányfaluiakat 9.15-től 

vesszük fel a Mol benzinkút parkolójában. Egész napra bőséges enni- és innivalóra lesz 

szükség! Meleg vacsorát már kapunk!   

Augusztus 13-án szombaton autóbusszal indulunk haza. Érkezés a leányfalui Mol 

benzinkúthoz 17.30-ra, a pócsmegyeri templomhoz 18.00 órára várható.  

A táborban napi négyszeri bőséges étkezésre nyílik lehetőség.   

A hét témája: JÓNÁS KÖNYVE. 

Programok: Fürdés a Balatonban – kirándulások, vitorlázás, sportnap, a többi 

meglepetés… Idén is szeretnénk megrendezni a nagysikerű KI MIT TUD vetélkedőt! 

Már most mindenkit biztatunk a részvételre!   

A tábori felszerelésbe mindenképpen kerüljön: nyári öltözet, esőkabát, fürdőruha, 

legalább két nagyméretű törülköző, pizsama, tisztálkodó felszerelés, strandpapucs, 

kényelmes sportcipő, ceruza, toll, jegyzetfüzet stb… Érdemes hozni tollas felszerelést, 

gumilabdát, bőrlabdát, játékkártyát, pingpongütőt. 

A TB-kártyákat és diákigazolványokat (vagy azok fénymásolatát) a hét elején 

összegyűjtjük, a hét végén kiosztjuk. Kérjük, hogy hanghordozó eszközöket senki ne 

hozzon a táborba! A kullancsok miatt a gyermekeket minden este fejtől talpig 

átvizsgáljuk. Mindenkinek ajánljuk a kullancs elleni védőoltást!    

Megköszönjük, ha valaki tartós gyümölccsel, süteménnyel tudja támogatni táborunkat! 

Köszönjük, ha valaki anyagi támogatást nyújt, vagy támogatót szerez!  

Idén is mérsékelt áron, 22.000.-Ft-ért nyaralhatunk. A részvételi díjban minden 

felmerülő költség benne van. 

Jelentkezési határidő: augusztus 1. hétfő 18.00 óra. Ebben az időpontban tartunk a 

pócsmegyeri templomban egy szülői értekezletet, ahová feltétlenül várjuk a kedves 

szülőket! A részvételi díjat a szülői értekezleten kérjük befizetni.  

A táborozást követő vasárnapon, augusztus 14-én, a délelőtti istentiszteleteken 

előadjuk a tábori énekeket és aranymondásokat. Szeretettel kérjük a családok részvételét! 

Pócsmegyer-Leányfalu, 2016. május 23. Áldás, békesség!  Kovách Tamás 30/9193179 

kovach.t5@gmail.com                                  www.parokia.hu/lap/pocsmegyer-leanyfalu/ 
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