
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Mert, ahogy egy testnek sok tagja van, de nem 

minden tagnak ugyan az a feladata, úgy sokan egy test 

vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak 

tagjai.” Róma12,4 
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Kedves Szülők!  

Lassan itt a nyár és kezdetét veszi a jól megérdemelt 

pihenés időszaka. Most is szeretnénk segíteni a 

szülőknek és olyan táborozási lehetőséget biztosítani, 

amelyben a gyermekek életkoruknak megfelelő módon 

hallhatnak az evangélium üzenetéről és mellette a 

jókedvű játékok sem maradhatnak el. Az előző évek 

tapasztalatai alapján az idén két tábort szeretnénk 

meghirdetni. Mindkét tábor jelentkezési határideje 

március 13. Mind a két tábor esetében szükség esetén 

támogatás igényelhető a Lelkészi Hivatalban, 

félfogadási időben (H-Sz-P 9-12 vagy K-Cs 13-17 óra) 

Csorba Zsuzsanna irodavezetőnél.  

Az egyik táborunk a 9 éves kor alatti gyermekeknek a 

már megszokott napirenddel történő napközis tábor, 

teljes ellátással. 

A másik táborunk 9 éves kor feletti gyermekek részére, 

Siroki helyszínnel, teljes ellátással és külön buszos 

odautazással. A szállás részleteiért keressék fel a 

https://www.varcamping.hu/ oldalt.  

* a foglaló befizetése történhet a Lelkészi Hivatalban  

félfogadási időben, vagy az alábbi számlaszámra: Szolnoki 

KIE 11745011-20098757 melynek közlemény rovatába írják 

be a gyermek nevét, osztályát és azt, hogy „SIROK”   
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                Ezt az oldalt kérem, küldjék vissza! 

1. Gyermekem napközis táborban szeretne részt 

venni, melynek részvételi díja: 15.000 Ft. 

2. Gyermekem a Siroki helyszínen szeretne 

táborozni, ennek részvételi díja 28.000 Ft. A táborba 

való jelentkezés a foglaló befizetésével érvényes 

melynek összege 7000 Ft. (ennek összegét sajnos 

nem tudjuk visszafizetni) A tábor befogadó képessége 

miatt 37 gyermeket tudunk elvinni, ezért fontos a 

jelentkezés sorrendje. 

 

Gyermek neve:………………………………… 

Gyermek iskolája (röviden) és osztálya: 

…………………………………………………… 

Szülő neve:………………………………………. 

Telefonszám:……………………………………. 

Szülő email címe: 

 

 

Áldás kívánással köszönjük meg együttműködésüket: Szolnoki 

Református Egyházközség lelkészei, hittanoktatói és a Szolnoki 

Keresztyén Ifjúsági Egyesület  
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