
XVI. Kárpát-medencei Háló-tábor 

Csíksomlyó, 2017. július 30. – augusztus 6. 

 

„Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus 
közeledett, és csatlakozott hozzájuk.” (Lk 24, 15) 

Kedves Háló táborba vágyók! 

Nagy örömmel értesítünk, hogy idén Csíksomlyón, Erdély szívében, 
a kegytemplom szomszédságában szervezzük meg a XVI. Kárpát-
medencei Háló tábort 2017. július 30. és augusztus 6. között.  

Nektek buzgólkodunk, kedves kárpátaljai, délvidéki, felvidéki, 
magyarországi, partiumi, erdélyi hálósok, hogy az az egy hét, amit 
együtt töltünk, egy igazi útravalót adjon a következő évetekre, 
évünkre. Szívünk szerint egy olyan nyári szabadságban szeretnénk titeket részesíteni, ami 
testet- lelket ráhangol az isteni hullámhosszra. Azt az Istent szeretnénk együtt felfedezni: 
„Aki van” (Jn 8,28) 

Emmauszi tanítványokként fogjuk bejárni azt az utat, ahol egy „útitárs Idegent” engedünk 
be vándorságunkba. Igazi kaland lesz megismerni magunkat az Idegen kérdései, hallgatása 
és meghallgatása által. Azt is szeretnénk, ha megtapasztalnátok egy olyan csúcsélményt, 
mint a szürkehályog szemműtét utáni első szétnézés érzése - reményeink szerint - az Út 
végén. 

Mindezen élményeket a Ti nyitott szívetek- lelketek fogja befogadni, és örömmel hazavinni 
a ti „Jeruzsálemetekbe”. 

„Miképpen lesz ez?” (Lk 1,34) - kérdezhetitek. Annyit elárulunk, hogy a Szentléleknek lesz 
köze hozzá, Akit kérünk, és várunk, hogy a táborban fújjon, és minket jobbá tegyen. 

Az idei táborból sem fog elmaradni az állampolgársági eskü letételének lehetősége, ha 
valaki ezt igényli. Kérünk, jelezzétek ezt nekünk. 

Szent László évet is ünneplünk a magyar egyházmegyében. A táborban lehetőségünk lesz 
jobban megismerni apostoli királyunkat. 

Szintén nagy esemény 2017-ben, hogy 500 éves a reformáció. Igyekszünk méltóan 
megemlékezni erről előadással, istentisztelettel. 

Célunk, hogy a jövő egyházába nyerjünk betekintést, őszintén megélve és feltárva a ma 
„írásait”, tabutlanítva az idealizmust, ami mindannyiunk kísértése lehet. 
 
Kérjük ehhez a ti kérdéseiteket, meglátásaitokat, megnyílásotokat, szerető jelenléteteket. 
 
Várakozással és imával:  

a szervezők 



Információk a táborról 

A tábor központi helyszíne: 530203 Csíkszereda, Szék út 147.  

Bővebb információk a szálláshelyekről: 

- Jakab Antal Ház: http://jakabantal.ro/ 
- Szent István Otthon: https://hu-hu.facebook.com/szentistvanotthon/ 
- Fodor Ház: http://www.csibesz.ro/wordpress/hu/gallery/accomodation-fodor-house/ 
- Csíksomlyói Multifunkcionális Központ 

 
A táborban számítunk arra, hogy végig jelen leszel. Érkezhetsz július 30-án a délutáni 
órákban, elutazhatsz augusztus 6-án délelőtt. A nyitó és záró napokon nincs kötött program. 

Napi háromszori étkezést biztosítunk július 31. hétfő reggeltől augusztus 6. vasárnap 
reggelivel bezárólag. 

A tábor programját nyomon követheted a Háló honlapján: http://halo.hu  
Délelőtt előadások, kiscsoportos beszélgetések és szentmisék lesznek. Délután választható 
programokat, este pedig kulturális programokat és szórakozást kínálunk. 

Kötött programok alatt a gyerekek számára külön foglalkozásokat szervezünk. 3 évnél 
fiatalabb gyerekek és szüleik számára lehetővé tesszük a programokba való bekapcsolódást 
a baba-mama-papa kiscsoport keretében. 

 

Kiscsoportok 

Az idei táborban a felnőtt résztevők a jelentkezési lapon különböző kiscsoportok közül 
választhatnak. Szeretnénk és örülnénk neki, hogyha mindenki megtalálná azt a kiscsoport 
formát, amelyben a legjobban érezheti magát. 

Az állandó kiscsoportba azokat várjuk, akik vágynak mások megismerésére és esélyt adnak 
a mélyebb kapcsolatok kialakítására. 

Baba-mama-papa kiscsoport három évnél fiatalabb gyerekekkel érkezők számára. Ebben a 
kiscsoportban a szülő(k) a gyerekkel együtt vesz(nek) részt. A kiscsoportban lesz egy segítő 
is, aki igyekszik a gyerekekre hallótávolságon belül figyelni. 

A bibliodrámás és meseterápiás csoportba azokat várjuk, akik vágynak önmaguk mélyebb 
megismerésére és a csoport oltalmában elindulnak vagy folytatják ezt a felfedező utat. 

A senior kiscsoportba elsősorban a 60 év felettieket várjuk. A kiscsoportba jelentkezhet 
fiatalabb résztvevő is, a 60 felettiek pedig továbbra is jelentkezhetnek bármilyen más 
csoportba. 

 

 

 

http://jakabantal.ro/
https://hu-hu.facebook.com/szentistvanotthon/
http://www.csibesz.ro/wordpress/hu/gallery/accomodation-fodor-house/
http://halo.hu/


Állampolgársági eskütétel 

 
Az előző táborokhoz hasonlóan, most is szeretnénk megszervezni, hogy akik kívánják, 
tábori közösségünkben, ünnepélyes keretek között, együtt vegyék fel a magyar 
állampolgárságot és tegyék le az esküt. 

A Háló tud segíteni az ügyintézés gyorsításában. Kérésünk az, hogy ezt minél előbb 
jelezzétek a csobot.szabolcs@halo.hu címen. 

 

Az anyagiakról 

A tábor egy fő részére nagyjából 34 000 Ft-ba kerülne. Ezt az összeget pályázati források 
bevonásával tudjuk csökkenteni. Kérjük, ha megteheted, fizesd be a teljes részvételi díjat, 
ezzel az összeggel hozzájárulsz ahhoz, hogy még több és színvonalasabb programot tudjunk 
szervezni számodra. 

Azok számára, akik a tábor teljes összegét nem tudják befizetni, az alábbi részvételi díjak 
érvényesek: 

  Felnőtt Munkahellyel nem 
rendelkező diák 

Szülővel érkező gyerek * 

Felvidék 32 000 Ft 21 500 Ft 11 000 Ft 

Kárpátalja 16 000 Ft 11 000 Ft 6 000 Ft 

Partium és 
Erdély 24 000 Ft 16 000 Ft 8 000 Ft 

Délvidék 16 000 Ft 11 000 Ft 6 000 Ft 

Magyarország 32 000 Ft 21 500 Ft 11 000 Ft 

*Itt egy családi kedvezményről van szó, amelyet szülő és gyermeke vehet igénybe. 

 
Amennyiben esetleg a táblázatban foglalt összeg is gondot okoz számodra, kérjük, hogy a 
régióvezetőd felé jelezd! Ez esetben a szervezők megkeresnek Téged egy egyeztetésre. 

Három éven aluliak számára a tábor ingyenes, ha a kicsi nem igényel külön szállást és 
étkezést. Amennyiben igen, akkor az utolsó oszlop érvényes rá is. 

Az utazás lehetséges módjáról és esetleges további útiköltség-támogatásról a 
régióvezetődnél érdeklődj! 
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Jelentkezési lap a XVI. Kárpát-medencei Háló-táborba 
Csíksomlyó, 2017. július 30. – augusztus 6. 

Nagy segítség számunkra, ha jelentkezésedet 2017. június 30-ig az alábbi űrlap kitöltésével teszed meg: 
Minden személy számára külön jelentkezési lapot kérünk kitölteni! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOCcEZJc-
QHyLeXu_OTBXGMOt8hZ_Mwbp_7NDx5u839nW7w/viewform?c=0&w=1 

Ha kitöltötted az űrlapot, akkor kérünk, küldj egy rövid e-mailt a régiós irodába, hogy jelentkezésedet az 
űrlap kitöltésével oldottad meg. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor az alábbi jelentkezési lapot 2017. június 
30-ig küldd el a régiós irodába (http://halo.hu/halo/kapcsolatok), és erre a címre: csobot.szabolcs@halo.hu 

Vezetéknév: * (*kötelező kitölteni)  
Keresztnév: *  
Születési dátum (nap, hónap, év): *  
Régió * (kérjük, húzd alá vagy vastagítsd a 
megfelelőt!) 

 Délvidék 
 Erdély 
 Felvidék 
 Kárpátalja 
 Magyarország 
 Partium 
 Más: …………………………….. 

Település: *  
Irányítószám:  
Utca, házszám: *  
E-mail cím: *  
Telefonszám (ország előhívó számmal együtt): *  
Családtagjaid, akik részt vesznek a táborban: 
(Kérünk, név szerint sorold fel őket.) 

 
 
 
 
 

Altáborok – ebbe az altáborba jelentkezem: 
(kérjük, húzd alá vagy vastagítsd a megfelelőt!) 

 Felnőtt 
 Ifi 
 Tini (14 évtől 
 Gyerek (7-13 év között) 
 Ovis (3-6 év között) 
 3 év alatti gyerek (kérek szállást és étkezést: 

IGEN / NEM 
Ebbe a kiscsoportba jelentkezem: 
(kérjük, húzd alá vagy vastagítsd a megfelelőt!) 

 Állandó kiscsoport 
 Baba-mama-papa kiscsoport 
 Bibliodráma kiscsoport (helyek száma 

korlátozott) 
 Meseterápiás kiscsoport (helyek száma 

korlátozott) 
 Senior kiscsoport 

Ha esetleg valamilyen különleges gondod, kérésed 
van, azt ide leírhatod: pl. ételallergia, vagy a 
lépcsőzés okoz gondot (akár mozgási gondok miatt, 
akár babakocsi használata miatt) és ehhez hasonlók 

 
 
 
 

 
A következő szabályokat, melyek a tábor szabályzatából való kivonatok, elfogadom: 
A táborban az elejétől a végéig jelen leszek! Részt veszek a délelőtti programokon. 
 
18 éven aluliak csak felnőtt kísérővel vehetnek részt a táborban. Számukra az alkohol fogyasztás és a dohányzás tilos. 
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