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Tanítványok
kézikönyve

ANAIRAM
SZABADIDŐKÖZPONTRÓL

Korábbi táborozóink emlékezhetnek a cso-
dálatos Nairam szabadidőközpontra, amely
táborozásunk több mint 20 éves történeté-
nek egyik legszebb helyszíne és legmaga-
sabb színvonalú szálláshelye. Akik pedigmég
nem jártak ott, azoknak javaslunk 2021 nya-
rára egy próbát!

Szállás
A szállás motelszobákban, családi motelszo-
bákban és apartmanokban lesz.

Ingyenesenhasználható a zárt parkoló a ven-
dégek részére.

Navigáció
Cím: 5081 Szajol, Külterület, Hrsz.: 096/8GPS
koordináták: N: 47.1428991, E: 20.2872824.

ACSALIT-NNI TÁBORRÓL

Vége lett a 40 éves pusztai vándorlásnak,
így Isten népének más táborozási lehető-
ségek után kellett néznie. Így született
meg a Názáreti Egyház magyar egyházke-
rületének nyári tábora. Az első pár tábor
még nomád, sátoros tábor volt, amelyet
később felváltottak a házak, majd pedig
beolvadt a Nemzetközi Názáreti Ifjúság
(NNI) tábora is, és így lett családi és ifjúsá-
gi tábor.

Egészen más több napot együtt tölteni,
mint az év során egy-egy napon találkoz-
ni. Jobban megismerjük egymást, közös
élményekre teszünk szert, és mint közös-
ség is épül a hitünk.

2021-ben – egy picit furcsa megfogalma-
zással élve–mimagunk kerülünk a közép-
pontba, hiszen arról tanulunk, mit jelent
tanítványnak lenni. Reméljük, a hét során
nem csak a tudásunk bővül, hanem gya-
korlati ismereteink is, miközben élvezzük
a természet szépségét, pihenünk és fel-
töltődünk!



REGISZTRÁCIÓ ÉS TÁBORDÍJ

Összefoglalva a legfontosabb tudnivalók:

▪ A regisztráció online formában, 2021. áp-
rilis 5–30. között történik az alábbi linken:
https://forms.gle/XFZreqUMbwHJ1oWJ7.

▪ Tábordíj részletek: I. részlet május 31-ig,
II. részlet június 30-ig.

▪ Utaláshoz adatok: Név: Názáreti Egyház.
Számlaszám: 10900028-00000014-
29780010. Átutalás közleménye: Csalit.

▪ SZÉP kártya elfogadóhely (szállás, ven-
déglátás, szabadidő zseb).

▪ Kockázat nélkül lehet jelentkezni, ugyanis
a járványügyi helyzetre tekintettel, ha a
rendelkezések miatt változás történik, a
befizetett díjak visszafizetésre kerülnek.

A tábordíjak a következőek:

18 év felett: 35.000 Ft

11-18 év között: 25.000 Ft

3-10 év: között 21.000 Ft

3 év alatt étel +: 7.000 Ft

3 év alatt étel Ø: 0 Ft.

A tábordíj tartalmazza a következőket:

▪ napi háromszori étkezés (menü reggeli,
menü ebéd (leves és főétel), meleg egy-
tálétel vacsora),

▪ sportpályák,medence használata ésmin-
den közös program (az önköltségeseken
kívül).

A speciális étrend igényt a regisztrációs la-
pon szükséges jelezni!

További kérdések kapcsán írj nekünk a
csalit@gmail.com e-mail címre!

ATÁBOR FELÉPÍTÉSE,
PROGRAMJA

A táborban a lelki és fizikai felüdülés egyaránt
fontos, igyekszünk a kettőt egyensúlyban
tartani. A közös programokon (áhítat, hitfog-
lalkozások, közösségi programok) való rész-
vétel kötelezőminden táborozó számára.

A tábor hétfőn egy ebéddel kezdődik, pén-
teken pedig egy délelőtti áhítattal zárul.

Áhítatok
Anapokat áhítattal kezdjük és zárjuk, ami re-
mek keretet ad ennek a keresztyén szellemi-
ségű tábornak.

Ezenkívül a korán kelők számára a pacsirta
ima is lehetőséget ad áhítatos elmélkedésre,
vezetett elcsendesedés formájában.

Hitfoglalkozások
Akorcsoportos foglalkozásokat délelőtt tart-
juk. A gyermekek, fiatalok és felnőttek mind
külön csoportban tanulnak Istenről, hitről.

Szabadidős programok
Sportpályák (aszfaltos focipálya, strandröp-
labda-pálya, kosárlabda-pálya), ping-pong
asztal (kül- és beltéri) várja a sportolni vá-
gyókat. Ezenkívül kültéri medence, kézmű-
ves foglalkozások és teaház ad lehetőséget a
kikapcsolódásra, sőt tábortűzet is tervezünk.

Önköltséges szabadidős programok:

▪ kenu, vizibicikli, csónak, 3.000 Ft/esz-
köz/óra

▪ Sárkányhajózás, 5.950 Ft/fő - igénytől
függően (részletek a regisztrációs lapon)

▪ horgászat, melyet az országos engedély-
lyel rendelkezők napijeggyel vehetnek
igénybe (az árakat a honlapon tüntetjük
fel).

Egy biztos: unatkozni senki sem fog!


