
Nyári gyülekezeti napközis tábor 1-5. osztályosoknak 

„Az oroszlán nyomában” 
 

Kedves Szülők! 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket gyülekezetünk gyermekeknek szóló nyári 

programjáról! Ezen a nyáron is szeretnénk a családoknak segítséget nyújtani 

abban, hogy gyermekük tartalmasan töltse napjait egy gyülekezeti nyári napközis 

táborban. Célunk az, hogy a gyermekek a személyes odafigyelés, a közösségi 

játék, az éneklés, a bibliai témát feldolgozó csoportmunka során lelkileg egyre 

stabilabbá váljanak, és nap, mint nap pozitív élményekkel, új barátságok 

örömével térjenek haza. 

A tábor témája: C.S. Lewis „Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény” című 

regényét követjük nyomon a hét során. A szerzőben felvetődött a kérdés: Hogyan 

lehetne elmesélni a gyerekeknek, amit Jézus értük tett? Mesélni úgy, hogy az 

megmozgassa a gyerekek fantáziáját, tele kalandokkal és mesebeli lényekkel, 

mégis a lényegről szóljon: Hogyan tartja fogságában a gonosz a teremtményeket, 

és Isten milyen szabadulást készített számunkra. Így született meg a regény. 

Időpont: augusztus 15-19, hétfőtől péntekig naponta 8-16 óráig. Vasárnap 9-

től táborzáró istentisztelet, melyre a szülőket is várjuk. 

Helyszín: Bocskai téri Gyülekezeti ház (Bocskai tér 7.) 

A résztvevők által fizetendő összeg 5 napra: 12.000 Ft /gyermek 

Ha egy családból több gyermek is részt vesz, akkor 10.000 Ft/gyermek. A 

részvételi díjat az egyházközség számlájára kérjük utalni (K&H 10400346-

00026769-00000008), vagy személyesen befizetni a Lelkészi Hivatalba (Hb. 



Újvárosi u. 1.). Utalás esetén a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a gyermek 

nevét. 

A gyerekek a tábor ideje alatt napi háromszori étkezést kapnak. A kalandos 

programokat hitoktatók, lelkészek, tanítók, és gyülekezeti tagok önkéntes 

szolgálatával valósítjuk meg. A jelentkezőket a tábor teljes időtartamára várjuk! 

Legfeljebb 60 gyermeket tudunk befogadni! Olyan hittanos gyerekeket várunk, 

akik 2021/22-es tanévben legalább elsős és legfeljebb ötödikesek voltak. 

Kérjük, hogy a gyermekeket minden napra csak egészségesen engedjék el! 

A jelentkezés és a részvételi díj befizetésének határideje: 2022.06.15.! 

Jelentkezési lapot a Baltazár Iskolában lehet kérni vagy a www.bocskaiter.hu 

honlapról lehet letölteni. A lapokat leadni a Baltazár Iskola Gazdasági Irodájában 

vagy a Bocskai téri Lelkészi Hivatalban lehet. 

A tábor szervezője és támogatója: Bocskai téri Református Gyülekezet, Baltazár 

Dezső Református Általános Iskola 

Hajdúböszörmény, 2022. május 5. 

 Irány Narnia! 

 

http://www.bocskaiter.hu/

