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CSILLAGÁSZ és URKUTATÁSI 

TÁBOR 

A világűr rejtelmei mindig is izgatták az ember fantáziáját. Nem véletlen, hogy 

a tudományos-fantasztikus filmek olyan nagy népszerűségnek örvendenek a 

gyermekek körében is. Gondoljunk csak a Csillagok háborúja, a Star Trek, a 

Galaxis őrzői vagy a Gravitáció c. filmek sikerére. A földönkívüli lények, mint 

a szívünkhöz nőtt E.T. is, újra meg újra feltűnnek a mozivásznon. Egy 

internetes lista, amely az 1902 és 2017 között elkészült filmeket tartalmazza, 

220, űrrel, ill. űrlényekkel kapcsolatos filmet sorol fel. 

 Ezért is olyan fontos, hogy a gyermekek meghallják a Teremtő Isten 

üzenetét, és megtudják az igazságot a világ keletkezésével kapcsolatosan. 

Életbevágó, hogy megértsék: Isten határozott céllal teremtette őket, és 

egyszer el kell számolniuk Neki az életükkel. Mivel a téma nagyon gazdag, 

izgalmas, és közel áll a gyermekekhez, reménység szerint sok hasznos 

ismeretet, bibliai igazságot taníthatunk meg nekik a hét folyamán. 

 Az az imádságunk, hogy a gyermekek a Teremtő Istennel és ne 

földönkívüliekkel keressék a kapcsolatot, és ha bizalmukat az Úr Jézusba 

vetik, életükkel a Szentháromság Istent dicsőítsék. 

Mikor? 2018. augusztus 6-11. (Hétfő délelőttől, szombat délelőttig.) 

Hol? Fülöpháza, Papp tanya. Költség: 17 000 Ft 

Korosztály: 8-12 éves korig 

Tervezett programok:  sok mozgás  

 éneklés 
 tábortűz  

 kirándulás  
 akadályverseny 

 bibliai történetek 
 missziós történet: „A Holdra lépésnél is fontosabb” 

 (James Irwin és az Apolló 15 legénységének története) 
 bibliaversek tanulása  

 szabadidős tevékenységek 

Jelentkezés 
Ha szeretnél a táborban részt venni, akkor minél hamarabb küldd vissza a 

jelentkezési lapot a tábor jelentkezési címére (Barta András, 6000 Kecskemét, 

Bajcsy-Zsilinszki E. krt 6 Tel: 06309665274), mert a létszám hamar betelik és 

lemaradhatsz a táborozásról. 

Ezzel egy időben utaljatok át 5000,- Ft előleget a lent megadott 

bankszámlára. (Ha jelentkezésed után derül ki, hogy mégsem tudsz eljönni, ezt 

haladéktalanul jelezd. Ha a jelzés két héttel a tábor kezdete előtt érkezik, akkor a 

kezelési költség levonásával visszaküldjük a jelentkezési összeget.)  
Jelentkezésed megérkezése után  további információt küldünk neked. 

Jelentkezési lap (Kitöltve küldd vissza a jelentkezési címre!) 

Nevem:  ……………………………………. 

Születési dátum: …………………………… 

Címem:………………….………………………………………………………………… 

Telefon (amelyen szüleim a táborozás alatt is értesíthetők): ………………………………. 

Szülő (gondviselő) engedélye: ………………………………………………. 

Jelentkezésed akkor érvényes, ha 5000 Ft előleget is befizetsz. 

Bankszámlaszám: 10103056-39003421-00000008 

Kedvezményezett: Vasárnapi Iskolai Szövetség 

Mellékletbe írd be a neved és a Bács tábor kódot 

(A fennmaradó összeget a helyszínen kell befizetni.) 

 : Bács tábor (Bács Camp) 


