
Nyári táborok 
Kitől kaphatsz információt az alábbi 4 fiúprogram 
bármelyikéről? 
Bartha Péter LC 06 20 265 2775, pbartha@legionaries.org  
(fiúk esetében) 
Es kinél jelentkezhetsz? 

Polónyi Editnél (Szent Benedek Iskola pénztárosa) 
benedekpenztar@gmail.com ill. az iskola telefonszámán át 
(06 1 201 4328) TELJES NÉV és SZÜLETÉSI DÁTUM leadásával 
illetve 10 000 Ft előleg befizetésével május 18-ig (péntekig) 
és/vagy a TELJES ÖSSZEG befizetésével június 1-ig (péntekig). 
A jelentkezési és fizetési szabályok mindegyik programra 
érvényesek! 
 

Kiket várunk? 14 even felüli fiúkat  

Mikor lesz? 2012. július 1 (vasárnap 
délutáni indulással) – 7. (szombat délutáni 

érkezéssel) 

Hol? Ipolyvarbó (Felvidék) 

Mennyibe kerül?  Olcsó (mely tartalmazza 

az útiköltséget is ) 

Kitől kaphatsz információt? 

Michael atya LC 06-20-4130690 

Misszió Felvidéken 

Balatonátúszás  
(1napos) 

 
A 2012. évi jubileumi 30. Pek-Snack Balaton-

átúszás első tervezett időpontja 2012. július 7. 

(szombat), tartaléknapok július 8. (vasárnap), és a 

rá következő két hétvége: július 14. (szombat), 15. 

(vasárnap) és július 21. (szombat), 22. (vasárnap). 

Kiket várunk? 14 éves korig felügyelettel vagy 

megbeszélés alapján és amúgy mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk, szülővel még 

ovisokat is! :) 

Mikor lesz? 2012. július 7. (szombat) a tervezett 

és egy napos lesz reggeli indulással és esti 

érkezéssel Budapestre 

Hol? Révfülöp – úszás a – balatonboglári Platán 

strandra 

Mennyibe kerül?  Olcsó (mely tartalmazza az 

útiköltséget is ) 

Főszervező: Péter testvér 

Egyéb információk erről:  

http://www.balaton-atuszas.hu/informaciok/ 
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Vizibiciklik, kajakok és kenuk már lefoglalva minden napra. Tavalyi 

évtől eltérően most a Szlovéniában található AquaPark-ba 

mennénk és lovaglásra is lehetőség nyílik majd idén. Egyéb 

programok: tojás és lufi-dobálás, ping-pong, strandfoci, kosárlabda 

és egyebek… hasonlóan a tavalyi évhez . 

Kiket várunk? 5-7-es fiúkat 

Hányan leszünk? Minimum 15 – maximum 35 fő 

Mikor lesz?   2012. július 23-28. 

Hol? Zalalövő Üdülőhely (Borostyán-tó partja) 

Mennyibe kerül?  25000 Ft (amely tartalmazza az 

útiköltséget is) 

Főszervező: Péter testvér 

B o r o s t y á n - t ó  Kiket várunk? Elsősorban 8-os és 9-es fiúkat 
Hányan leszünk? Maximum 10-15 fő 

Mikor lesz? 2012. július 9-14. (hétfő-szombat) 
Hol? Bakony és a Balaton Északi partja 

Mennyibe kerül? Még szervezés alatt (Próbáljuk olcsón 
kihozni együttes erővel!) 

Sátras és tábortüzes (naponta mindig máshol hajtva 
álomra fejünket – kemping, plébánia vagy egyesek 
nyaralója). 
E biciklis tábort a résztvevőkkel együtt szeretnénk szervezni 
minél sürgősebben. Akit érdekel, jelezze Péter testvérnek 
(06-20-2652775) vagy Pulay Vincének az ECYD-en. 
Főszervezők: Ziemer Tamás  (ziemerta@gmail.com) és 
Pulay Vince (pulayvince@gmail.com) 

Tringamánia (Biciklis tábor) 



Egy tábor, ahol sok minden vár rád: új és régi barátok, 

találkozás Jézussal az imában és a Szentségekben, 

mozgás és játékok, csapatmunka, kirándulás, úszás, 

apostolkodás, nyelvgyakorlás, kézművesség és egyéb! 

Kiket várunk? 11-14 éves lányok 

Hányan leszünk? minimum 15 - maximum 25 fő 

Mikor lesz?  2012. július 23-28. 

Hol? Győrújbarát 

Mennyibe kerül? 25000 ft (amely tartalmazza az 

útiköltséget is) 

Kitől kaphatsz információt? 

Alejandra Morera 06 20 527 9115, 
amorera@regnumchristi.net (lányok esetében) 
Es kinél jelentkezhetsz? 

Polónyi Editnél (Szent Benedek Iskola pénztárosa) 
benedekpenztar@gmail.com ill. az iskola telefonszámán át 
(06 1 201 4328) TELJES NÉV és SZÜLETÉSI DÁTUM leadásával 
illetve 10 000 Ft előleg befizetésével május 18-ig (péntekig) 
és/vagy a TELJES ÖSSZEG befizetésével június 1-ig (péntekig). 

´  ́ G y o r ú j b a r á t  

Fejezed ki magad öltözködéseddel és viselkedéseddel! 

Tippek és trükkök, hogyan lehetsz egyszerre katolikus és 

divatos. Önismeret, személyeségtípusok, barátság és 

párkapcsolat.  

Kiket várunk? 14 éves kortól lányok 

Hányan leszünk? minimum 15 - maximum 25 fő 

Mikor lesz?  2012. augusztus 10-15. 

Hol? Győrújbarát 

Mennyibe kerül? 21000 ft (amely tartalmazza az 

útiköltséget is) 

Pure Fashion Divattábor 
 



Idén is megrendezzük 6-11 éves gyermekek 

számára Krisztus barátainak táborát. Ha úgy 

érzed, hogy közénk való vagy, esetleg 

szeretnél közénk tartozni, akkor várunk 

téged is. Kalandra fel! 

  

Bővebb felvilágosítás:  

nettabor@missiochristi.hu 

A táborokat a Regnum Christi Mozgalom támogatja. 

K ICS I K  


