
ORATORIJ 2022 
Za božjo slavo! 

ORATÓRIUM 2022 
Isten dicsőségére! 

 
 

 

 

 

ORATORIJ bo potekal od ponedeljka, 22. avgusta 2022 do petka, 26. avgusta 2022.  

Az ORATÓRIUM 2022. augusztus 22., hétfő és 2022. augusztus 26., péntek között a 

plébánián kerül megrendezésre. 

V ponedeljek, 22. avgusta, se oratorij pričenja ob 9. uri, ostale dneve ob 8. uri in traja 

zmeraj do 16. ure. / Az oratórium augusztus 22-én, hétfőn 9.00 órakor, a többi napon 

pedig 8.00 órakor kezdődik és minden nap 16.00 óráig tart. 

Za bogato preživljanje prostega in počitniškega časa smo pripravili zanimive 

DELAVNICE, KATEHEZE, IGRE… 

A szabadidő és a szünidő tartalmas eltöltésére érdekes 

MŰHELYFOGLALKOZÁSOKAT, KATEKÉZISEKET, JÁTÉKOKAT készítettünk… 

PRISPEVEK ZA ORATORIJ JE 30€ (kritje stroškov hrane/vsak dan bogat topel 

obrok, material za delavnice, pijača…) / AZ ORATÓRIUM RÉSZVÉTELI DÍJA 30 € 

(amely fedezi a napi bőséges meleg étkezés költségeit, a workshopok anyagköltségeit, az 

italokat…) 

Oratorij je druženje otrok v času počitnic na dvorišču župnije. Oratorij skupaj z župnikom 

pripravljajo in izvajajo mladi – ANIMATORJI, ki se veselijo druženja, polnega veselja in 

radosti z vami.…  / Az oratórium a gyermekek számára egy nagyszerű társalgási 

lehetőség a plébánia udvarán. Az oratóriumot a plébánossal közösen olyan fiatal 

ANIMÁTOROK tervezik és valósítják meg, akik örülnek a vidám társalgásnak a 

gyermekekkel. 

Rok za prijavo je čim prej v župnijski pisarni v času uradnih ur. (www.zupnija-lendava.si). 

Bejelentkezés minél előbb a plébánia irodájában a hivatalos órák idején! 

 

 

PRIJAVNICA/JELENTKEZÉSI LAP 

 

Ime in priimek otroka/Vezeték- és utónév: 

______________________________________________________________ 

Razred v šolskem letu 2022-23/Évfolyam (osztály) a 2022/23-as tanévben: 

________________________ 

Otrok je v tem letu bil aktiven v naslednjih dejavnostih/A gyermek ebben az évben a 

következő területeken tevékenykedett aktívan: 

___________________________________________________________________ 

 

Alergije ali kake posebnosti, s katerimi bi morali biti seznanjeni/Allergia vagy más 

különleges igény, amiről tudnunk kellene: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Kontaktna številka GSM/Elérhetőség (mobilszám): 

__________________________________________________________ 

Podpis starša oz. skrbnika/Szülő vagy gyám aláírása: 

____________________________________________________ 

 

Starši s podpisom na prijavnici soglašamo z izvedbo programa Oratorija in z objavo 

fotografij na internetu ter v medijih, ki bi lahko utegnili poročati o Oratoriju. Zbrani osebni 

podatki bodo uporabljeni izključno za namen Oratorija in v skladu z varstvom osebnih 

podatkov. / A szülők a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulnak az Oratórium 

programjának a kivitelezéséhez, és fényképek közzétételéhez az interneten, valamint az 

Oratóriumról esetlegesen tudósító médiumokban.  Az összegyűjtött személyes adatokat 

kizárólag az Oratórium céljaira és a személyes adatok védelméről szóló előírásoknak 

megfelelően használjuk fel. 

 

 

 

 

http://www.zupnija-lendava.si/

