
 
 

Tudjuk, hogy a táborral kapcsolatban felmerült 
Bennetek néhány kérdés, amelyekre szeretnénk 
most válaszolni, hogy minél könnyebb legyen 
eldöntenetek, hogy 2018-ban is velünk tartotok, 
és együtt tölthetünk néhány napot. 

A táborhely 5 perc sétára van a közeli 
településtől, mégis ez elég távolság ahhoz, hogy 
külön legyünk, egy nagyon sok fával övezett, erdő 
melletti, árnyékos területen.  A táborhelyen van 
medence, jó idő esetén ezt külön költség nélkül 
lehet használni. 

Várható költségek 
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1. Milyen típusú táborra 
számíthatunk? 

A 2018. évi tábor témája:  „A család 
helye Isten teremtett világában.” 

Visszatérünk a kialakított 
struktúrához, és a korábbi évekhez 
hasonlóan tervezünk minden napra 
a témával kapcsolatban csoportos 
beszélgetéseket, lelki programokat, 
kirándulást, családos és felnőtt 
akadályversenyt, kórust, sportot, 
éjszakai akadályversenyt, 
gyerekeknek tábortüzet. 
Filmvetítést és felnőtt kávéházas 
beszélgetéseket, borkóstolót. 

 

 

6 kérdés és 6 válasz az idei táborról 

2

2. A szállások alapvetően 2-3 
ágyasak. A 4-6 fős családok 
külön kerülnek elhelyezésre? 

A szállásadó tájékoztatása szerint 
minden szobába 1 pótágyat lehet 
betenni, mert elég nagy méretűek, a 
pótágyért külön nem kell fizetni. 
Pótágyat legkésőbb áprlis 30-ig 
jelezzétek a szervezők felé.  
A kisgyerekes, babakocsis 
családoknak azokat a 
szálláshelyeket gondoltuk, ahol 
nincs lépcső. Itt minden szobának 
van saját fürdőszobája és kisággyal 
együtt 3 gyerekkel is elfértek.  
Ennél nagyobb létszámú családok 
egymás melletti szobákat kapnának. 
a szobák közötti távolság pár méter. 
Ilyenre Verőcén is volt példa. 

“A család 
helye 
Isten 

teremtett 
világában” 
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3. „Szét lesznek vágva” a 
családok, mert a 10 évesnél 
nagyobb gyermekeknek kötelező 
lesz a turistaházban aludni a 
többiekkel? 

A turistaházban elsősorban a 
cserkész őrsök tagjai, vagy a baráti 
csoportok alhatnának együtt, mint 
ahogyan tavaly Verőcén is volt erre 
példa. A külön alvás természetesen 
nem kötelező, csak egy lehetőség, 
mert kamaszkorban ez már külön 
élményt jelent.  

4. Saját sátorban lehet-e aludni? 

Sajnos, erre nem lesz lehetőség, 
mert a szállásadó ezt nem 
engedélyezi. 

 
5. Nagyon sokba kerül, ezért 
nem tudom megfizetni, akkor mi 
nem jöhetünk? 

A tábor költségeit csökkentik a 
pályázati és plébániai támogatások, 
amit névre szólóan lehet majd 
igénybe venni. 

6. A szállás.hu honlapon 
szereplő vendégvélemények 
között található egy, amelyik az 
ágyi poloska veszélyéről számol 
be. Mennyire valós ez a veszély?  

A poloska veszélyével kapcsolatban 
a szállásadót megkerestük, aki a 
következő tájékoztatást adta: 
„A problémát orvosoltuk, a fertőzött 
üdülőházi szobát lezártuk, majd azt 
követően megtettük a további 
intézkedéseket. A számlát erről 
mellékelve csatolom. A szobát a 
gázosítás után ÁNTSZ engedélyével 
nyitottuk újra. 
Az idei évben, hogy elkerüljük ezen 
problémát a szezon nyitás előtt újra 
gázosítjuk.” 
A poloskairtás ellenére mi ezt a 
szobát semmiképpen nem adnánk ki 
senkinek, hogy így elejét vegyük a 
problémának. 

Mi fontosnak érezzük, hogy a Ti 
családotok is ott legyen! Bármi 
egyéb felmerülő kérdésetekre 
szívesen válaszolunk Göncz Orsi 
címén:  

gonczogy@t-online.hu 

és várjuk jelentkezéseteket Apáthy 
Zsuzsa címén: 

zsapathy@gmail.com 

 

A szervezők 



 

 

Baross Gábor-telepi Jézus Szíve templom  2018. február 

4 

 

A helyszín Felsőtárkány lesz, közvetlenül az erdő 
mellett, egy nagy, zöld, fákkal körülvett 
területen. Elhelyezés a Park Hotel Táltos 
szállásain lesz (mindhárom típus egy területen 
található): 

♦ 2 csillagos szállodai szobában 
♦ üdülőházban 
♦ turista házakban 

 
A szállodai szobáknak saját fürdőszobájuk, wc-
jük van. A szobák 2 és 3 ágyasak, 1 db 5 ágyas 
szoba van. Az épület emeletes, lift nincs. A 
szobák nem összenyithatóak.  

Az üdülőházak kis sorházak, mindegyik saját 
bejárattal rendelkezik. Két légterűek, az egyik 
légtérben van a hálórész, a másik légtérben pedig 
a fürdőszoba, amely zuhanyzós. Az 
üdülőházakban: 7db 2 ágyas, 27 db 3 ágyas, 3 db 
5 ágyas, 1 db 6 ágyas szoba van. Mivel a szálloda 
emeletes, de nincs lift, ezért a babakocsis és 
kisgyerekes családoknak az üdülőházakat 
javasoljuk.  

A turista házaknak közös a zuhanyzójuk 
valamint a wc-jük. A turistaházakba a szállásadó 
kérése alapján csak a 10-16 éves gyerekeket 
tudjuk elszállásolni, akik már esetleg szívesen 
alszanak együtt szülők nélkül, pl. barátok, 
cserkész őrsök. 

Néhány szó a szállásról 

Hol lesz az idei 
tábor? 

Szálloda 

4 év alatt – ingyenes 

4-10 év – 11.600.- 

10-14 év – 19.600.- 

14-16 év – 23.500.- 

16 év felett – 23.500.- 

 

Üdölőház 

4 év alatt – ingyenes 

4-10 év – 10.500.- 

10-14 év – 17.500.- 

14 év felett – 20.500.- 

 

Turista ház: 

10-16 év – 16.600.- 

 

Várható 
költségek 

4 éj + étkezés (IFA 
nélkül) 
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A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, 
hogy ha dontöttél, akkor mielőbb jelentkezz a 
táborba, melyet a következőképpen tudsz megtenni: 

Jelentkezés 

Jelentkezési lap 
Kérjük, töltsd ki a jelentkezési lapot, melyet 
a honlapról (www.barosstemplom.hu) tudsz 
letölteni. 

Előleg befizetése 
Kérjük, hogy 2018. március 15-ig utaljátok 
át a 20.000 Ft/család előleget a plébánia 
számlájára.  
Fontos: a pályázati előírások miatt az 
átutalás  megjegyzés részébe írd be a 
családod nevét, és  2018. tábor előleg  pl.: 
XXXX család 2018. tábor előleg. 
 

Számla elnevezése:  
BAROSS GÁBOR - TELEPI PLÉBÁNIA-

TÁBOR 
 

A bankszámla száma: 
11784009-21411371-00000000 

1 

2 

Jelentkezési lap elküldése 
Ha kitöltötted a jelentkezési lapot, kérjük, 
hogy küldd el Apáthy Zsuzsának a 
következő címre:  
 

zsapathy@gmail.com 

3 

Köszönjük, hogy a mielőbbi jelentkezéssel 
segíted a szervezők munkáját! 
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Támogassuk egymást! 
A tábor költségeinek csökkentésére idén is igyekszünk minden pályázati 
lehetőséget megragadni, de ha van lehetőséged, és szívesen hozzájárulnál 
egy-egy család költségeihez, akkor az erre a célra szánt összeget is 
átutalhatod a plébánia bankszámla számra (11784009-21411371-
00000000). Kérjük, hogy az átutalás megjegyzésébe, írd be: 

Tábori támogatás 2018 ……… részére. 

Tábori jelentkezés lemondása 
A szállásadóval történt szerződés alapján: 

Június 1-ig a táborra való jelentkezés lemondható, az előleget visszaadjuk. 
Június 1. után történő lemondás esetén nem tudjuk visszaadni az előleget. 
Július 1. utáni lemondás esetén a szállás 70 %-át, 
Augusztus 1. utáni lemondás után, pedig a szállásdíj 100%-át ki kell 
fizetnie annak, aki lemondja jelentkezését. 

 

 

Szervezőket 
várunk! 

Az idei tábort nem egy pár 
fogja szervezni, hanem egy 
kis csapat. Várjuk a Te  
jelentkezésedet is ebbe a 
csapatba, hisz a tábor 
mindannyiunk közös ügye! 
Jelentkezésedet a 
következő címekre várjuk: 

gonczogy@t-online.hu 

zsapathy@gmail.com 


