
 Emmaus   

     Jamová 611/4, 925 23 Jelka 

tel./fax: 00421/31/7876 273, mobil: 0910/575027 

              E-mail: emmaus.joka@gmail.com, www.emmaus.sk  

                          IČO: 42156360, IBAN: SK53 0200 0000 0025 4243 4953  BIC: SUBASKBX 

Kedves Barátunk! ☺ 
 

Örömmel tudatjuk veled, hogy 2022-ben újra megtartjuk az  

EMMAUS NYÁRI TÁBORÁT.  

Erre az alkalomra azokat a 6–18 év közötti gyermekeket/fiatalokat várjuk (tehát téged 
is), akik a nyári szünidő néhány napját Isten Igéjére figyelve, régi és új barátok körében 

szeretnék eltölteni.  

Lehet, hogy korainak tűnik még a meghívó, de azért küldjük már most, hogy Szüleid is 

tudják betervezni a nyarat, a kirándulásokat, szabadságot! 

Amennyiben a barátaid között lennének olyanok, akik szívesen eljönnének veled 

a táborunkba, ők is bejelentkezhetnek a fenti telefonon vagy email címen, vagy, kérlek, 
írd le adataikat a jelentkezési lapra vagy egy külön papírra.  

 
Néhány fontos tudnivaló: 
 

A táborozás ideje:  2022. július 18-22.  

Érkezés:   hétfőn délután 17.00 órától, a tábor 18.00 órakor vacsorával kezdődik. 

Hazautazás:   pénteken 15.00 óra körül. 

A táborozás helye:  jókai Betlehem Missziós Központ (Jamová 1246/27.) 

Részvételi díj:  50€ 

 

Mit hozzál magaddal? 

 először is hozd magadat, és a jókedvedet 

 személyes dolgaidon kívül szükséged lesz papucsra, sportos öltözékre és zárt cipőre,  

de hozhatsz esőkabátot is :)  

 ha van Bibliád, azt is hozd el, hasznát veszed, de legyen nálad írószer, jegyzetfüzet. 

Ha mindez nálad lesz, nem kell félned, hogy bármilyen programból esetleg kimaradsz. 

 

 

Ne felejtsd otthon az EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTYÁDAT, és a szülő által kitöltött 

NYILATKOZATOT (čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa),  

amelyet a meghívóhoz csatoltunk! 

 

 

Már most jelezzük, hogy mp3-, mp4 lejátszóra, ipad-re, ipod-ra, mobiltelefonra, okostelefonra, 

tabletre, notebookra és más technikai „kütyüre” a tábor ideje alatt nem lesz szükséged! 

A táborhelyen nincs Wifi sem!!! 

Kérjük, hogy ezeket a szívedhez nőtt eszközöket, minden bátorságodat,  

erődet összeszedve, hagyd otthon! 
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Ízelítő a programból: bibliai történetek, énekek, missziós történet, játék, sport…  

 

 

Jelentkezés:  

A Betlehem Missziós Központ befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük,  

hogy mielőbb küldd vissza a kitöltött és szülő által aláírt jelentkezési lapot,  

legkésőbb 2022. június 24-ig!  

Túljelentkezés esetén a beérkezési sorrendet vesszük figyelembe. 
 

 

Várjuk a találkozást!  
 

 

Szeretettel:   

                                                                      Andrássy Zsuzsa 

          az  Emmaus koordinátora 

 
 

Ui.: Ha bejelentkeztél, de bármilyen oknál fogva mégsem tudnál jönni, 

kérlek, azonnal tudasd velem a következő telefonszámon: 0910/57 50 27 
 

 

 

Jelentkezési lap  -  EMMAUS NYÁRI TÁBORA 
Jóka, 2022. július 18-22. 

 

Név: ………………………………………………................……………  Születési dátum: ………………………………………………............ 

Cím: …………………….................................………………………………................................................................... ...................................................  

E-mail: ………………………………………………….................……   Telefonszám: ………………………...........……………………………. 

Egészségügyi probléma: ……………………..................................………………...................................................... ............................................ 

 

Dátum:…………………………………                          Szülő aláírása:………………………………… 
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