XVII. KÁRPÁT-MEDENCEI
HÁLÓ TÁBOR
2018. JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 5.
VÉP

Kedves Hálós vagy leendő Hálós Barátunk!
Nagytáborunkba idén is szeretettel várunk téged, barátaidat,
szerelmedet, gyermekeidet, anyukádat, apukádat, nagymamádat,
nagypapádat,
mindenkidet,
akivel
szeretnél
egy
lelkiekben,
szellemiekben, szórakozásokban gazdag hetet eltölteni a Kárpát-medence
minden tájáról érkező emberek között.
A tábor témája, tárgyköre
Amikor megláttuk a tábor helyszínén a hatalmas régi fákat, és mivel úgy
éreztük, hogy egyre égetőbb gondunk a teremtésvédelem, nem volt
kérdés abban az ügyben, hogy ezt válasszuk az idei tábor témájául.
Nagy segítségünkre sietett Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikája. Milyen a
teremtett világ, amit Isten ránk bízott, kik vagyunk mi benne, és hogyan
élhetünk vele harmóniában? S pont, ahogy az enciklika nagyon átfogóan
közelít a témához, a környezetvédelmen kívül sokkal többet hordoz
magában, mi is minden nap új szemszögből igyekszünk felfedezni.
A kis egységtől haladunk a nagy felé nap, mint nap, ezáltal egy összefüggő
ívet adván a hétnek. Reméljük, ez az ív egyben a fejlődés íve is lesz, s a
tábor végére új gondolatokkal, de ami számunkra talán még fontosabb: új
szokásokkal gazdagodva térhetünk haza.
Heti vándorlásunk állomásai:

Hétfő – Énkép. A teremtés és én. Ki vagyok, milyen vagyok, mi a célom?
Felelősségem a teremtésben.

Kedd – Képmás. A teremtés és mások. Akik másmilyenek, mint én.
Isten képmásai vagyunk férfiként és nőként, színes és fehér bőrűként,
keresztényként és más vallásúként.

Szerda – Életkép. A teremtés és közvetlen környezetem a család.
Szerepem a családban. Okosan okozok-e hatást? Társteremtés.

Csütörtök – Csoportkép. A teremtés és kisebb-nagyobb közösségeim.
Az ember, mint közösségi lény. A megtartó, életet adó, értékteremtő
közösségek. Az élhető lépték.

Péntek – Máskép(p). A teremtés és kereszténységem. Hogyan lehet
harmóniában élni ezzel a világgal, hasznosan, mértékletesen. Fogyasztói
társadalom vagy mértékletesség, megelégedettség?

Szombat – Világkép. A teremtés és környezetvédelmi megtérésem.
Szeretem a világot? Örömünk a világban. A nemzet lelki egészsége,
ápoltsága.
Néhány példa a tervezett választható tevékenységek közül:
-

gyógynövény gyűjtése a szabadban,
előadás a városi méhészkedésről,
hogyan készítsünk komposztot otthon,
megvalósíthatjuk-e otthon vagy az irodában a hulladék keletkezése
nélküli életmódot.
szeretnénk nagyon mesze is ellátni, esténként lehetőség lesz
távcsővel csillagokat nézni,
sportolás, koncertek, színházi előadás, mesemondó hallgatás,
reményeink szerint lengyel testvéreink is elfogadják meghívásunkat
először a Háló történetében
Szombathely meglátogatása.

Kedvcsináló idézet a Laudato Si’ enciklikából:
Laudato Si' 212. „Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek az erőfeszítések nem változtatják
meg a világot. Az ilyen tettek valami olyan jót terjesztenek a társadalomban, amely mindig
több gyümölcsöt terem annál, mint amennyit észlelhetünk, mert olyan jót hoznak létre e
földön, amely mindig – ha olykor láthatatlanul is – igyekszik tovaterjedni. Továbbá az
ilyesfajta magatartásformák kialakítása visszaadja saját méltóságunk érzését, nagyobb
egzisztenciális mélységhez vezet, és lehetővé teszi annak megtapasztalását, hogy van
értelme vándorlásunknak e világon.”

A tábor helyszíne
FM DASZK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38. (Vép Szombathelytől 6 km-re található)

Időpont
Érkezés július 29-én vasárnap este, hazaindulás augusztus 5-én délelőtt.
Jelenlétedre egész héten számítunk! Az első közös étkezés a hétfő reggeli,
az utolsó pedig a vasárnap reggeli (úti csomagot nem kapunk).
Amire a táborban számíthatsz











Reggeli előtt imák, sportolás
Délelőtt előadások
Korosztályonként külön altáborok
Kiscsoportos beszélgetések
Közös Szentmisék
Sokféle sportlehetőség
Játékos programok
Esténként kulturális és szórakoztató programok
A Kárpát-medence arcai, hangjai, ízei, …
Ebbe a táborba lengyel barátainkat is szeretettel hívjuk. Emiatt
valószínűleg lesznek kétnyelvű kiscsoportok, ahova magyarlengyel vagy magyar-angol, esetleg magyar-német nyelvtudással
rendelkező kiscsoport vezetőket várunk.

Jelentkezés
Kérjük, a jelentkezési lap
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS5n0Ylt2bsKc2qU8ce
EkQIdcCrqAlbhOUQ_Rz3BMCKasdQ/viewform) kitöltésével legkésőbb
július 8-ig jelezd részvételi szándékodat!
Ha nem vagy még 18 éves, kérjük, hogy legyen valaki a táborlakók között,
aki vállalja érted a felelősséget.

A jelentkezésed akkor válik érvényessé, ha erről visszaigazolást kapsz.

A részvételi díj: az alábbi árak az utazás költségét nem tartalmazzák.
Részvételi díjak szállással, teljes ellátással, Ft-ban
Régió
Felvidék
Kárpátalja
Partium
Erdély
Délvidék
Magyarország

Felnőtt
30 000
15 000
22 000
22 000
15 000
30 000

Diák 8 év
felett
24 000
12 000
18 000
18 000
12 000
24 000

3-8 éves
gyerek
18 000
9 000
13 500
13 500
9 000
18 000

Résztvevő diákgyereke 8 év felett
12 000
6 000
9 000
9 000
6 000
12 000

Résztvevő 3-8
éves gyereke
8 000
4 000
6 000
6 000
4 000
8 000

A tábor egy fő részére 30.000 Ft-ba kerül. Örülünk, ha ezt a díjat ki
tudod fizetni a fentiektől eltérően, de ha a fenti díjak is gondot okoznak,
kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy megoldást találjunk
(pasztoy.boglarka@halo.hu).
A befizetéseket vagy a régiók maguk szervezik, vagy a táborban az
érkezéskor a recepciónál történik.
Az utazással kapcsolatban lehet, hogy tudunk segíteni. Elképzelhető,
hogy egyes régiókban az utazást közösségi szervezéssel oldják meg. Ha
kéred, megadjuk a régiód vezetőjének elérhetőségét, hogy nála érdeklődj!
Nagy szeretettel várunk Vépre július 29-én!

A jelentkezési lapot csatoljuk a következő oldalon, de kérjük, hogy ha van
lehetőséged a fentebb megadott online űrlap segítségével regisztrálj!
A Háló tábor szervező csapata

Jelentkezési űrlap
Háló Tábor - Vép (2018)
Kérjük az alábbi jelentkezési lapot töltsd ki és küld el nekünk, legkésőbb 2018.
július 8-ig. (Minden jelentkezőnek külön jelentkezési ívet kell kitöltenie!)
A Háló nyilatkozata: A megadott adatokat csak a tábor szervezésére és a Hálóban
történő kapcsolattartásokra használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk ki, és kellő
gonddal őrizzük!
 Vezetéknév:

Keresztnév:

 Életkorod 2018. 07. 29-én (kérjük, számmal írd le):


Ha 2018. júl. 29-én még nem töltöd be a 18. életévedet, és nem a szüleiddel
érkezel, kérjük, add meg annak a felnőtt résztvevőnek a telefonszámát, nevét és
email címét, aki felelősséget vállal érted:



Régió, amelyikből érkezem (aláhúzandó): Délvidék, Erdély, Kárpátalja,
Felvidék, Partium, Magyarország, Lengyelország, egyéb:

 Lakcím: Település:

Irányítószám:

 Lakcím (utca vagy út, házszám):
 E-mail cím:


Telefonszám (Kérjük, az ország előhívó számmal így írd be: +36-20-)



Családtagjaid, akik még részt vesznek a táborban: (Kérünk, név szerint sorold
fel őket!):

 Altáborok - ebbe az altáborba jelentkezem:
felnőtt
ifi (18-30. Ha inkább a felnőtt altáborban vennél részt, nyugodtan jelentkezz
oda!)

tini (14-17)
gyerek (7-13 év között)
ovis (3-6 év között)


Ilyen típusú kiscsoportba jelentkezem (csak a felnőtt altábor résztvevőire
vonatkozik, aláhúzandó):
o Állandó kiscsoport (ez szokásos)
o Baba-mama-papa kiscsoport,
o Meseműhely kiscsoport (helyek száma korlátozott),
o Szenior kiscsoport, (azok számára, akik inkább korábban született
testvéreikkel beszélgetnének szívesebben)
o 30-40 éves egyedülálló

 Vállalsz-e kiscsoport vezetést? igen, nem
 Vállalsz-e sátrazást általad hozott sátorban, ha erre szükség lenne? igen, nem
 Speciális étrendet igényelsz-e? vegetáriánus, laktózmentes, gluténmentes, nem
 Egyéb ételérzékenységed van-e? ______


Kedves Táborra Jelentkező! A tábor témája a teremtésvédelem lesz, amelynek
része a környezetünk védelme is. A táborra készül egy nyitó csomag
programmal, előadókkal, térképpel, amelyet elektronikus formában
igyekszünk mindenkinek eljuttatni még a tábor előtt. Az eddigi táborokban
ezeket papír formában adtuk a résztvevők kezébe a fogadáskor. Most
választhatsz, hogy kéred-e papír alapon is a nyitó csomagot, vagy elegendő
számodra a környezet-barát elektronikus forma! Kérem papíron is: igen, nem



Ha van esetleg megjegyzésed, különleges gondod, kérdésed, ide nyugodtan
leírhatod:_______

Amennyiben papíron kívánod a jelentkezési lapot kitölteni, akkor azt utána kérjük,
juttasd el vagy a régióvezetőd felé, vagy a Budapest, 1225 Batthyány u. 34. címre! De
ha csak lehet, kérjük a megadott internetes lapon jelentkezz!
A Háló tábor szervező csapata

