“Ne félj, mert megváltottalak!”
(Hallgasd: https://youtu.be/C7jp5t9nSjQ )

Halló! Halló?
Ja, nem! Háló!
Hallod a hívást? Neked szól!
Az Isten hív!
Gyere hát, lépjünk együtt az útra!
Életút. Egy élet útja. Az életünk útja.
Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk.
Megszülettünk, utaztunk és megérkeztünk a földi világba, hogy egy újabb útra
induljunk tele alakulással, változással, fejlődéssel, formálódással, ami néhol nehéz és
fájdalmas, akár kétségekkel teli, máskor izgalommal készülünk egy ünnepre: ünnepeljük
a boldogságunk, magunkat, egymást, minket.
És Jézus?
Gyere, járjuk együtt az Ő útját, köszöntsük együtt a gyermek kis Jézust,
beszélgessünk mi is a 12 éves Jézussal a templom lépcsőin, nézzünk az Ő szemével a mi
eddigi és a még előttünk álló utunkra!
Ha a mögöttünk álló nehéz időszakban elfáradtál és szívesen pihennéd ki magad
aktívan, ha szeretnél másokat megismerni, akkor Bükkszéken a helyed 2022. augusztus
7 - 13 között, ahol Jézus életútját járva felfedezhetjük a saját életünk mélységeit és
magasságait.
… s egy boldogabb világról álmodunk

Információk a táborról
● A tábor időpontja: augusztus 7-13. Érkezés 7-én délután (a vacsorát kérjük
egyénileg megoldani), távozás 13-án reggeli után.
● A tábor helyszíne Nagykágya, 48-as szám, Nagykágyai I-es számú
Szakközépiskola, illetve a Pongrácz kastély angolkertje
● A programról: előadások, kiscsoportos foglalkozások, kézműves foglalkozás,
közös szentmisék, belső utazás, sok ének, sport, játék, kulturális programok,
szórakozás vár rád. Nem utolsó sorban pedig a Kárpát-medence arcai, hangjai,
ízei.

○ A délelőtti kötött programok alatt a gyermekek számára is
külön foglalkozást szervezünk. A 3 évnél kisebb gyermekkel
érkezőket pedig baba-mama-papa kiscsoportba várjuk.
● A felnőtt altábor résztvevői az idei évben különböző kiscsoportok
közül választhatnak:
○ az alkotó kiscsoport azoknak szól, akik szeretnek beszélgetés közben
alkotni is valamit, például rajzolni, festeni, gyurmából dolgozni, stb.
○ mese csoport Szeibert András vezetésével
○ Kett módszeres kiscsoportban a tábor napi témáját ennek a
pedagógiai módszernek a segítségével dolgozzák fel. (A módszerről
bővebben: https://romkat.ro/2019/01/19/egyszeru-es-elmenyszeru/ )
○ dráma-pedagógiás kiscsoport
○ zarándok vagy szemlélődő kiscsoportban sétával egybekötött
foglalkozásra lehet számítani
○ szokásos beszélgető kiscsoport - körben ülve beszélgetés az előadás,
napi téma kapcsán
○ senior kiscsoport mindazok számára, akik szeretnének kifejezetten a
saját, idősebb korosztályukkal egy csoportban lenni
○ baba-mama-papa kiscsoport azoknak, akik kisgyermekükkel együtt
vesznek részt a beszélgetésben

Részvételi díjak
Részvételi díjak

Felnőtt

Magyarország és Felvidék

100 € /500 Ron /
36.000 Ft

72 € / 360 Ron /
26.000 Ft

40 € / 200 Ron /
14.000 Ft

Erdély és Partium

380 Ron / 75 € /
27.000 Ft

250 Ron / 50 € /
18.000 Ft

140 Ron / 28 € /
10.000 Ft

Délvidék

56 € / 280 Ron /
20.000 Ft

40 € / 200 Ron /
14.000 Ft

22 € / 115 Ron /
8.000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kárpátalja

munkahellyel nem
rendelkező diák

szülővel érkező
gyermek *

* Itt egy családi kedvezményről van szó, amelyet szülő és gyermek vehet igénybe.
**az alábbi árak az utazás költségét nem tartalmazzák.
*** Amennyiben lehetőséged van rá a részvételi díjat Ron-ban, esetleg €-ban fizesd be, mivel a tábor
Partiumban, Romániában lesz megtartva.

A tábor önköltsége egy fő részére hozzávetőlegesen 550 Ron /
43.000 Ft-ba kerül, amely a szállást és napi háromszori étkezést, illetve a
tábor egyéb költségeit foglalja magában. Örülnénk, hogy ha megteheted, az
önköltséget, vagy a régióra vonatkozó díjnál nagyobb összeget tudnál
befizetni. Ezzel a szolidaritással segítenéd egy nehezebb helyzetben élő (pl. nagycsaládos
és/vagy kárpátaljai) táborlakó részvételét. Ha a fenti díj befizetése gondot okoz, kérlek,
keresd a régióvezetődet, illetve a táborszervezőket (partiumihalo@gmail.com), hogy
megoldást találjunk.
Tekintettel a már február óta zajló eseményekre, szeretnénk segíteni kárpátaljai
testvéreinket! Ezért arra hívunk, hogy lehetőségeidhez mérten, támogasd te is az ő
táborozásukat akár egy étkezés, egy napi szállás árával.
Jelentkezés
Kérjük, a jelentkezési lap kitöltésével legkésőbb július 18-ig jelezd részvételi
szándékodat!
A jelentkezési lapot itt találod: https://forms.gle/AxdNw75nCTrvsK3N6
Ha nem vagy még 18 éves, és nem a szüleiddel érkezel, kérjük, hogy legyen valaki a
táborlakók között, aki vállalja érted a felelősséget, és a nevét a jelentkezési lapon is
tüntesd fel a családtagok fülnél!
A jelentkezők a pontos tudnivalókról a tábor előtt részletes információt kapnak.

Nagy szeretettel várunk a táborban!

a partiumi szervező csapat

