
Nyári táborok - jelentkezés 
 
 

Kedves Szülők! 
 
 

2018-ban Lelkipásztori körzetünk (Bodajk Római Katolikus Plébánia) pályázatot nyert, (EFOP-1.3.7-17-
00037 - „Szent Fiadat, Boldogasszony kérd e népért!” címmel) többek között a gyermekek nyári 
táborozásának finanszírozására. Amint a tavalyi évben idén is ezen pályázat keretében tudunk gyermekük 
számára táborozási és egyéb közösségi élményt biztosítani. 
 
A TÁBOROK IDÉN IS TELJESEN INGYENESEK LESZNEK, Önöknek semmit sem kell fizetni értük! A 
tavalyi évhez hasonlóan a táborok helyszínei a fehérvárcsurgói Kaszap István Ifjúsági és 
Szabadidőközpont (fehérvárcsurgói plébánia - 8052 Fehérvárcsurgó, Kossuth Lajos u. 1.), illetve a „Názáret 
tábor” a bodajki plébánia (8053 Bodajk, Szent István tér 1.) lesznek. 
 
A táborok vasárnap délutántól, péntek délutánig tartanak; egy felsős tábor lesz, július 12-17-ig, és két alsós 
tábor: június 28-tól,  július 3-ig illetve, július 5-10-ig. Az elsősök jelentkezését is várjuk, amennyiben a 
létszám engedi részükre is biztosítunk táborozási lehetőségét. Mindhárom tábor evangéliumi mottója; 
„Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87, 7), központi témája az Oltáriszentség lesz. A tábori programok 
az előző éviekhez hasonlóan alakulnak.  
 
A projekt keretében szervezünk még egy hetet, ezt csak felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. 
Ennek időpontja július 20-24-ig. Ezen a héten a bodajki kegyhely rekonstrukciós munkájában vehetnek részt 
a fiatalok, bodajki szállással és teljes ellátással, egy balatoni kirándulós nappal. Ebben a táborban kétkezi 
munkával segíthetik a Magyar Szentcsalád zarándokhely kialakítását. A napi munkálkodás miatt ezt 
„Názáret tábor” néven jelöljük. Erre a táborra pluszban lehet jelentkezni a felsősöknek. 
 
 

Tábor elnevezés Időpont Vezető Max. létszám 

„Alsós I.” június 28.- július 3. Bokorné Sörédi Zsuzsanna hitoktató 35 fő 

„Alsós II.” július 5-10. Bechtold Zsuzska hitoktató 35 fő 

„Felsős” július 12- 17. Szendrei Mihály diakónus 35 fő 

„Názáret” július 20-24. Mórocz Tamás plébános 12 fő 
 

 
A nevezéshez az alábbi internetes honlapcímen kell internetes regisztrációt kitölteni és beküldeni. 
 

http://bodajk.plebania-ablak.hu/index/esemenyek-jelentkezes 
 
Fontos: ez még nem jelenti a részvétel lehetőségét! A beérkező nevezéseket követően ímélben 
visszaigazolással jelezzük, ha gyermekének biztosítani tudjuk a táborozási lehetőséget. Az értékelésnél 
figyelembe vesszük az év közbeni hittanos aktivitást, a vasárnapi szentmisén való részvételt, illetve 
esélyegyenlőségi és felzárkóztatási szempontokat! KÜLÖN FELHÍVJUK FIGYELMÜKET A SZÜLŐKNEK, 
HOGY AZ ONLINE JELENTKEZÉSSEL VÁLLALJÁK, HOGY GYERMEKEKÜK RÉSZT VESZ A 
VÁLASZTOTT TÁBORBAN HA AZT MI BITZTOSÍTANI TUDJUK, ÉS EZZEL VÁLLALJÁK AZT IS, 
HOGYHA A KÉSŐBBIEKBEN BÁRMI AKADÁLYOZTATÁS MIATT (KIVÉTEL BETEGSÉG) NEM TUD 
RÉSZT VENNI A TÁBORBAN GYERMEKÜK A TÁBOR TELJES KÖLTSÉGÉT MEGTÉRÍTIK! 
 

Örömmel várva gyermeküket:  
 
       Mórocz Tamás 
             plébános 
Bodajk, 2020. január 31. 
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