XVII. KÁRPÁT-MEDENCEI
HÁLÓ-TÁBOR
2018. július 29. – augusztus 5. Vép
Harmóniában a teremtéssel

„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” (Ter1,31a)”

Kedves hálós vagy leendő hálós barátunk!
Szeretettel várunk, várjuk idei családbarát nagy táborunkba, ahol élményekben
gazdag hét tölthető el a Kárpát-medence minden tájáról érkezett táborlakókkal.
Elhívhatod, elhozhatod, szívesen látjuk barátaidat, szerelmedet, szüleidet,
nagyszüleidet, és a szülők és a nagyszülők is elhozhatják gyerekeiket és
unokáikat.
A tábor tematikája
A tábor vezérgondolata Ferenc pápa Laudato Si’, a közös ház gondozásáról szóló
enciklikája lesz.
A hétfő saját magunkról szól. Megérkeztünk, együtt vagyunk, körülnézünk,
vegyük számba kik vagyunk, milyenek vagyunk, milyen korban, világban élünk,
mit kezdünk magunkkal.
Kedden azzal foglalkozunk, hogy az Isten a saját képmására, férfinak és nőnek
teremtette az embert.
A szerdai nap témája a saját mindennapi legközvetlenebb környezetünk. a
családunk és az otthonunk.
Csütörtökön az emberre, mint közösségi lényre fókuszálunk. A megtartó és az
értékteremtő kisebb, nagyobb közösségekről gondolkodunk.
Pénteken az lesz a középpontban, hogyan lehet hasznosan, mértékletesen élni.
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Szombaton áttekintjük világképünket és feladatainkat világban.
Sok érdekes ötletnek tábori a programba illesztésén dolgozunk. Például: íjászat,
gyógynövény gyűjtés a környéken, hogyan készítsünk komposztot otthon,
megvalósíthatjuk-e otthon vagy az irodában a hulladék keletkezése nélküli
életmódot. Szeretnénk nagyon mesze is ellátni, felkérnénk egy profi csillagászt,
hogy hozza el felszerelését, és segítsen rácsodálkozni az égiekre.
Folyamatban lengyel testvéreink, elsősorban fiatalok meghívása a táborba.
Ahhoz, hogy a táborból lelkiekben, szellemiekben megerősödve térhessünk haza,
nemcsak egymásra számíthatunk, igyekszünk az említett témák neves szakértőit
előadónak megnyerni.
A tábori viszontlátásig egy kis biztatás 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.”
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9751 Vép, Szent Imre u. 36-38. (Vép Szombathelytől 6 km-re található)
A tábor időpontja
Érkezés július 29-én vasárnap este, hazaindulás augusztus 5-én reggel.
Jelenlétedre, jelenlétére egész héten számítunk! Az első étkezés a hétfői reggeli,
az utolsó pedig a vasárnapi reggeli (úti csomagot nem kapunk).
Ha nem vagy még 18 éves, kérjük, hogy legyen valaki a táborlakók között, aki
vállalja érted a felelősséget.
Mire számíthatunk a táborban
• Délelőtt előadások, a kicsiknek külön programot biztosítunk, hogy ne
unatkozzanak
• Kiscsoportos beszélgetések

• Közös szentmise
• Sokféle sportolási lehetőség
• Játékos programok
• Esténként kulturális és szórakoztató programok
• A Kárpát-medence arcai, hangjai, ízei
A jelentkezési lap kitöltésével legkésőbb július 8-ig lehet jelentkezni!
A részvételi díj: az alábbi árak az utazás költségét nem tartalmazzák.
Részvételi díjak szállással, teljes ellátással, Ft-ban
Régió

Felnőtt

Felvidék
Kárpátalja
Partium
Erdély
Délvidék
Magyarország

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 8 évnél
idősebb gyereke
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. Akinek módjában áll, kérjük fizesse ki. Akinek
még a fenti, esetleg támogatott díj is gondot okoz, az vegye fel velünk a kapcsolatot
(pasztoy.boglarka kukac halo.hu).

Az utazással kapcsolatban lehet, hogy tudunk segíteni. Ha szükséges, megadjuk a
régiós vezető elérhetőségét, náluk lehet érdeklődni!

