
 

Kedves Testvérem! 

 

 

Szeretettel hívlak 2021.04.23-25 közötti időpontban egy military stílusú, keresztény alapokon nyugvó 

táborunkba Kadarkútra. Az idei tábor specialitása, hogy hozz magaddal egy nem keresztény 

barátodat, akiért teljes mértékben felelősséget vállalsz. A táborba történő jelentkezéseddel 

kinyilvánítod, hogy tájékoztattad az általad meghívott barátodat a táborban megjelenő keresztény 

értékek maradéktalan tudomásulvételéről és a táborvezetők által meghatározott szabályok 

elfogadásáról és betartásáról. 

A tábor neve: „Krisztus harcosai: kiképzőtábor férfiak számára” 

Magyar Pünkösdi Egyház vezetőségének felhatalmazásával és támogatásával szervezem a tábort, a 

gyülekezeteinkben szolgáló férfitestvérek számára. A tábort 18-55év közötti férfiaknak, maximum 

24 fő résztvevővel + 5 fős stábbal 3 nap időtartamban. 

Tábor Célja: A cselekvő, és a hitét megélő keresztény férfiak egységbe hívása, felkészítése a fő 

célkitűzésünk. Ezért egy olyan erős férfi egység felépítését szeretnénk megvalósítani a keresztény 

férfiak között, ahol erősíthetjük a családban és a társadalomban lévő férfi és apa kép növekedését, 

helyreállását, egyben a közösségi életben történő aktív feladatvállalást, felelősségvállalást, társadalmi 

együttműködést, egészséges életmódra nevelést, és fizikai állóképesség növelését. A táborban 

erősítjük a keresztény alapértékeken nyugvó hitéletet, a lelki gyakorlatok legváratlanabb 

időszakokban történő gyakorlását. Továbbá törekszünk a közösségi kapcsolatok elmélyítésére a 

cselekvő keresztény férfi példaképén keresztül. A jelentkezőknek egy alternatív lehetőséget 

biztosítunk a fizikai állóképességük növelésére, a fizikai korlátaik kiszélesítésével.  

Mindezt úgy, hogy nem a megszokott otthonos, kényelmes környezetben valósítjuk meg, hanem talán 

egy ismerős helyen, de nem a megszokott formában tesszük. A tábor ideje alatt, minden program és 

feladat szervezetten, feladat specifikusan kerül végrehajtásra. Esetenként keményebb fizikai 

megterhelést jelentve, mint amit eddig talán tapasztalt a résztvevő. A három nap alatt lesz lehetőség 

a bajtársiasság kialakítására, a lelki élet gyakorlására, a rászoruló emberek bátorítására - 

támogatására, és evangelizálásra egyaránt. A tábor ideje alatt a résztvevők és a tábor vezetők között 

a magázódás az elfogadott kommunikációs forma.  



 A tábor mottója „Itt az ideje az ébredésnek, és ezért legyél mindig készenlétben!!! „Képezni 

magad, csapatban dolgozni, problémát elhárítani, szemléletet változtatni, vezetni, felelősséget 

vállalni, elcsendesedni, megpihenni, engedelmeskedni, tanulni, figyelni, fizikai kondíciódat javítani, 

másokat támogatni, a szükségben lévőket-segíteni-adományt gyűjteni/osztani, evangelizálni stb” 

Étkezés: A tábor ideje alatt az étkeztetésünkről az MPE Szeretetotthona fog gondoskodni. 

• 1nap: ebéd, vacsora  

• 2 nap: reggeli, ebéd, vacsora 

• 3 nap: reggeli, ebéd, vacsora 

• A tábor ideje alatt Büfé nem üzemel 

Szállás: Elhelyezés a táborpark területén található szálláshelyeken faházban vagy a szabad ég alatt.  

Jelentkezés menete: 

A táborba történő jelentkezéshez szükségesek a lentebb támasztott követelmények megléte 

mindkettőtök számára. Ezen kritériumok teljesítése még nem jelenti az automatikus felvételt a 

táborba. 

• A csatolt fizikai felmérő lapon ismertetett mozgásmódok teljesítése és leigazolása (nem 

kötelező, de ajánlott). 

• Egy rövid motivációs levél, amit a levélnek tartalmaznia kell: a neved, gyülekezeted, korod, 

esetleg szolgálatod és a motivációdat, hogy miért szeretnél jelentkezni.  

• Az 1Kor 16,13-14 alapján készíts egy 1, maximum 2 oldalas összegzést, hogy számodra mit 

jelent ma férfinak lenni. 

• 2 ima téma amiért imádkozhatunk a táborban (a férfiak megerősítése a cél) 

• A meghívott barátod számára csak a fizikai felmérő és a motivációs levél kötelező! 

Ezen feltételek megléte után a táborvezetés egy szelekciós válogatást tart, és akit alkalmasnak talál 

annak megadja a lehetőséget a táborban történő részvételre. Tehát a jelentkezés nem jelenti az 

egyenes ágon való bekerülést a táborba. A döntésünkről tájékoztatást küldünk mindenkinek.  

A dokumentumokat a lentebb található e-mail címre kell elküldeni! 

Tábordíj: 25.000 Ft. Az ár tartalmazza az étkezések és a szállás költségeit, illetve a tábor kijelölt 

területeinek a használatát (közösségi helyek, sporteszközök, sportpályák.  

Kérjük a gyülekezeteket amennyiben mód és lehetőség van a táborozókat anyagilag is támogassák 

tábordíj, és az útiköltség vonatkozásában. Hiszen ez egyben egy befektetés a helyi közösségnek.  



Jelentkezési határidő: 2021.03.01 - 2021.03.25. 

A jelentkezés pozitív elbírálásáról a táborvezetés válasz e-mailt fog küldeni, és ezen értesítésnek 

megfelelően a tábordíj befizetését a lent található címre és számlaszámra kérjük befizetni!!! 

 

Kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház 

Kedvezményezett címe: 1143 Budapest, Gizella út 37. 

Bank neve: K&H Bank Zrt. 

Bankszámla száma: 10409015-49565257-53501009 

Közleményben Kötelezően jelölni: „Kiképző tábor – jelentkező neve” 

Jelentkezést a következő email címre kérem: kikepzotabor01@gmail.com 

Egyéb információ: Filó László Tel: 0630/2678-634 

 

Tisztelettel és testvéri szeretettel várom a jelentkezéseteket a táborba. 

 

 

         

             Filó László 

            Táborvezető 
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