
TÁBOR HEGYI NAPOK 2016. 
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” (Mt 5,7) 

A Nyolc Boldogság Közösség ifjúsági tábora 2016. június 29 – július 3. között. 
 
„Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végső és 
legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember 
szívében ott lakik, aki őszintén tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, amely 
egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére 
mindenkor szeretnek bennünket.” (Ferenc pápa: Misericordiae Vultus 5.) 
 
Együtt szeretnénk befogadni, átélni és továbbadni ezt az irgalmat. 
A táborban minden nap lesz egy előadás, közös szentmise, délutánonként különböző fórumok, játék és 
közös ünneplés. 
 
Korhatár: 16 – 35 év 
 
Ha szeretnél részt venni a táborban, akkor kattints a linkre, és töltsd ki a jelentkezési lapot:  
http://goo.gl/forms/GVmx2id81U 
A jelentkezésed az előleg befizetése után válik véglegessé. 
 
Szállás:  

 Sátor: a Közösség előre felállított, 6 személyes sátraiban (kétszemélyes sátorfülkékben). Polifoam-ot 
hozzatok magatokkal! A házaspárokat kérjük, hogy hozzanak sátrat magukkal! 

 Lelkigyakorlatos ház: lehetőség van szállást kérni a Közösség egyik házában is. 
Kérünk, hogy hálózsákot minden esetben hozz magaddal! A házakban a férőhelyek száma sajnos 
korlátozott!  
 
Jelentkezési határidők és részvételi díjak: 

 Kedvezményes: 2015. június 10. 24.00-ig történő jelentkezés és előleg befizetés esetén 

 sátorban 12.000 Ft/fő 

 a Közösség lelkigyakorlatos házában 16.000 Ft/fő 
 Teljes ár: 2015. június 11. és június 22. közötti jelentkezés és előleg befizetés esetén 

 sátorban 15.000 Ft/fő 

 a Közösség lelkigyakorlatos házában 19.000 Ft/fő 
 
A tábor részvételi díjából kérünk, hogy 7.000 Ft-ot előlegként fizess be a CIB-nél vezetett 
bankszámlaszámunkra (Nyolc Boldogság Közösség, 10700275-66438447-51100005). Fontos! A megjegyzés 
rovatban tüntesd fel: "NévTHNe" (A vezetéknevedet írd ki, a keresztnévnél elég egy rövidítés pl. 
BognárATHNe.). Ez az összeg hozzájárulás a tábor költségeihez és fedezi a napi háromszori étkezést. 
 
Érkezés: 2016. június 29-én (szerda), 13-17 óra között. (17 órakor szentmise kezdődik, ami még nem a 
tábor része, de részt vehetsz rajta, ha szeretnél.) 
A tábor vége: 2016. július 03. (vasárnap) 12.54-kor indul a busz Homokkomáromból Nagykanizsára. 
 
Elérhetőségünk: 
Nyolc Boldogság Közösség, 8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2. 
Tel.: 30/507-1378, E-mail: taborhegyinapok@gmail.com  
 
És hogyan jutsz el hozzánk? 
A nagykanizsai autóbusz pályaudvarról a homokkomáromi busszal (közvetlen: 12.25; 14.35; átszállással 
Fűzvölgyön 15.45; 16.40) a „Földműves-szövetkezet” megállóig. Autóval: letérő a 74-es főútról. 
Kullancs- és szúnyogriasztót érdemes magaddal hozni. 
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