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Jelentkezz TESTVÉR-nek a balatoni Erzsébet-táborokba! 
 
TESTVÉR-eket – keres az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: 
Alapítvány) a Zánkai Erzsébet-táborba és a Fonyódligeti Erzsébet-táborba a 2022-es ottalvós, nyári tábori 
turnusok, illetve a Zánkai Erzsébet-táborba a tavaszi és őszi ottalvós osztálykirándulások lebonyolításához. 
A jelentkezőknek mindössze néhány feltételnek kell megfelelniük, az egyik legfontosabb, hogy elhivatottan 
szolgáljanak a fiatalok között. 
 

Minden gyermekre vár a feledhetetlen nyár!  
 
Az ország legnagyobb táboroztatási programjának munkatársaként társaiddal együtt a Te feladatod, hogy 
a táborozó gyerekeknek élményekben gazdag, feledhetetlen tábori hete vagy osztálykirándulása legyen és 
hitét is megélhesse. TESTVÉR-ként a táborozók igényei szerint interaktív bibliai foglalkozásokat, imákat, 
imaeseményeket, áhítatokat, istentiszteleteket, vezetett lelki programokat, tarthatsz, bekapcsolódhatsz más 
programokba is, de akár kötetlen beszélgetésekre is alkalmat teremthetsz jelenléteddel. A kreativitásodra 
a táboroztatás egész időtartama alatt szükség lehet, legyen szó foglalkozásvezetésről vagy egy buzdító, 
személyes beszélgetésről. A nyár folyamán biztosan találkozni fogsz a gyerekek között sajátos nevelési 
igényű vagy hátrányos helyzetű, éppen ezért speciális igényekkel rendelkező gyerekekkel is. Ezért is fontos, 
hogy a foglalkozások alatt rugalmasan alkalmazkodni tudj minden gyermekhez. 
 
A TESTVÉR-ek feladatai: 

▪ közreműködés a tavaszi vagy őszi osztálykirándulások, illetve a nyári Élménytáborok 

megvalósításában 

▪ egyeztetés alapján bibliai alapú foglalkozások, áhítatok, imaesemények, istentiszteletek 

megtartása a tábor kápolnájában 

▪ a táborozó csoportok igényei szerint a kísérők és a gyermekek számára egyéni beszélgetések vagy 

csoportos beszélgetések lehetőségének biztosítása nem csak vallási kérdésekről 

▪ napközben a könnyebb megszólíthatóság érdekében becsatlakozás a tábori programokba 

▪ együttműködés a táborban dolgozó kollégákkal a tábori, lelki élet kialakítása érdekében 

 
A TESTVÉR munkakör betöltésének feltételei: 

▪ betöltötték 19. életévüket és legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek 

▪ van tapasztalatuk, elhívásuk a gyermekek, fiatalok közötti szolgálatban 

▪ elfogadják és azonosulni tudnak az Erzsébet Táborok missziójával és értékrendjével 

▪ büntetlen előéletűek és nem állnak büntetőeljárás hatálya alatt 

▪ érvényes magyarországi adóazonosító jellel és TAJ számmal rendelkeznek 

▪ vállalják, hogy a táboroztatás időtartama alatt érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek 

▪ rendelkeznek papi/lelkészi ajánlással (az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelentkező személynek a 

pasztorális és hitéletben való jártasságát, közösséghez való kapcsolódását) 

 

Előnyt jelent: 
▪ református lelkészi végzettség  

▪ vallástanári végzettség vagy vallástanár szakos hallgatói jogviszony 

▪ katekéta-lelkipásztori végzettség vagy hittanár-nevelői végzettség  

▪ folyamatban lévő teológiai tanulmányok 

▪ csoportvezetői képzésen való sikeres részvétel és aktív gyakorlat 

▪ a pasztorális életben való aktív részvétel 

▪ táboroztatási tapasztalat 

 

Mikor? 
 
A Zánkai Erzsébet-táborba a tavaszi 
osztálykirándulásokra az alábbi turnusokra jelentkezhetsz: 

▪ 1. turnus (2022. május 4. szerda – május 6. 

péntek)  
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▪ 2. turnus (2022. május 9. hétfő – május 11. szerda) és 3. turnus (2022. május 11. szerda – május 

13. péntek) 

▪ 4. turnus (2022. május 16. hétfő – május 18. szerda) és 5. turnus (2022. május 18. szerda – 

május 20. péntek) 

▪ 6. turnus (2022. május 25. szerda – május 27. péntek) 

▪ 7. turnus (2022. május 30. hétfő – június 1. szerda) és 8. turnus (2022. június 1. szerda – június 3. 

péntek) 

▪ 9. turnus (2022. június 8. szerda – június 10. péntek)  

 
A balatoni Erzsébet-táborokba a nyári szezonra az alábbi turnusokra jelentkezhetsz: 

▪ 1. turnus (2022. június 19. vasárnap – június 24. péntek)  

▪ 2. turnus (2022. június 26. vasárnap – július 1. péntek)  

▪ 3. turnus (2022. július 3. vasárnap – július 8. péntek) 

▪ 4. turnus (2022. július 10. vasárnap – július 15. péntek) 

▪ 5. turnus (2022. július 17. vasárnap – július 22. péntek) 

▪ 6. turnus (2022. július 24. vasárnap – július 29. péntek) 

▪ 7. turnus (2022. július 31. vasárnap – augusztus 5. péntek)  

▪ 8. turnus (2022. augusztus 7. vasárnap – augusztus 12. péntek)  

▪ 9. turnus (2022. augusztus 14. vasárnap – augusztus 19. péntek)  

▪ 10. turnus (2022. augusztus 21. vasárnap – augusztus 26. péntek) 

 

A Zánkai Erzsébet-táborba az őszi osztálykirándulásokra az alábbi turnusokra jelentkezhetsz: 
▪ 1. turnus (2022. szeptember 5. hétfő – szeptember 7. szerda) és 2. turnus (2022. szeptember 7. 

szerda – szeptember 9. péntek)  

▪ 3. turnus (2022. szeptember 12. hétfő – szeptember 14. szerda) és 4. turnus (2022. szeptember 

14. szerda – szeptember 16. péntek) 

▪ 5. turnus (2022. szeptember 19. hétfő – szeptember 21. szerda) és 6. turnus (2022. szeptember 

21. szerda – szeptember 23. péntek) 

▪ 7. turnus (2022. szeptember 26. hétfő – szeptember 28. szerda) és 8. turnus (2022. szeptember 

28. szerda – szeptember 30. péntek)  

▪ 9. turnus (2022. október 3. hétfő – október 5. szerda) és 10. turnus (2022. október 5. szerda – 

október 7. péntek) 

 

Miért csatlakozz hozzánk? 

▪ Nemes célért dolgozhatsz, mert gyermektáborban a gyermekekért dolgozni az egyik legjobb 

dolog a világon, hiszen felejthetetlen élményeket nyújthatsz és mosolyt csalhatsz több ezer 

táborozó arcára. 

▪ Több ezer gyermeknek viheted el az evangélium örömhírét. 

▪ Sokszínű és befogadó közösség tagja lehetsz, csapattagként a tábor során sosem leszel 

egyedül, mindig kérhetsz segítséget vagy támogatást. 

▪ Megújult, környezettudatos táborhelyen dolgozhatsz. 

▪ Szakmai fejlődést segítő, ingyenes képzésen vehetsz részt (felnőttképzési nyilvántartási 

számunk: E/2021/000089). 

▪ Versenyképes fizetésben és egyéb juttatásokban (teljes körű ellátás, szállás, munkaruha) 

részesülhetsz. 

▪ Tanár szakos TESTVÉR-eknek közösségi pedagógiai gyakorlatot biztosítunk. 

 

Hogyan jelentkezhetsz? 
• Első lépésként töltsd ki a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap kitöltése kb. 10-15 percet vesz 

igénybe. A jelentkezési lapot itt találod. 

https://forms.gle/bDur94ex2UqF2th3A 

• Küldd el nekünk magyar nyelvű, fényképes önéletrajzodat és ajánlóleveledet a 

testver@erzsebettaborok.hu e-mail címre, a Tárgy mezőben tüntesd fel a neved.  

• A jelentkezési dokumentumok alapján várhatóan interjúkra is sor kerül, majd a kiválasztás 

eredményéről valamennyi jelentkezőnket 2022 áprilisában írásban értesítjük. 

 

 

https://forms.gle/bDur94ex2UqF2th3A
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Jelentkezz TESTVÉR-nek és legyél a csapatunk tagja! 
Jelentkezési határidő: 2022. március 16. (szerda) 23:59 óra 

 
Bármilyen felmerülő kérdés esetén a testver@erzsebettaborok.hu e-mail címen tudsz érdeklődni. 


