
Háló tábor a Vekeritónál

2010 július 1825.

Mintha elfelejtettük volna azt a velünk született képességet, hogy egységben lássuk a világot. Talán a 
mese és legenda mutatja be leginkább az egységes és egylényegű világképet. Hadd ajándékozzunk meg 
most egy magyar legendával!

Szent László pénze
Egyszer a kunok nagy sereggel megrohanták Kolozsvár falait, és már erősen szorongatták a 
várost. Amikor Szent László király ezt meghallotta, tüstént hadat kiáltott, és erős sereggel 
megtámadta a kunokat. Hullott a pogány, mint fű a kaszás előtt, s aki tudott, lóhalálában 
menekült a magyarok elől. A magyarok pedig vágták, kegyetlenül aprították a menekülő
ket. 
Ekkor a kunok vezére hirtelen kibontotta iszákját, ki a tarisznyáját is, s mintha magot vet
ne, a sok aranyat az üldöző magyarok, elé borította. Erről példát vettek a többi kunok is, 
csak úgy szórták az aranyat, hogy a magyarokat megállítsák, és életüket megtartsák. 
Jól számított a kun vezér!  Amikor a magyarok a sok kincset meglátták, egymás után leug
ráltak a lóról, és kapkodták fel az aranyat. Megfeledkeztek a dicsőségről meg a kunok ül
dözéséről, csak a kincsre gondoltak. 
László király egy ideig bíztatta a vitézeket, hogy folytassák az üldözést, de hiába, mert a 
kincsvágy még a királyi szónál is hatalmasabb volt. 
Ekkor a szent király Istenhez fordult segítségért: 
 Uram, te segíts meg, éretted harcoltam! 
És íme csoda történt: Isten a sok aranyat, amit a kunok a földre szórtak, mind kővé változ
tatta! 
Azon a vidéken sokáig mutogatták az aranyból lett köveket, amiket a nép Szent László 
pénzének nevezett.

Milyen ősi bölcseletet, milyen életbevágó üzenetet kínál számunkra a népmese és a legenda? De nem 
csak a népmeséink, legendáink, hanem a népszokásaink is. Anyaszentegyházunkban a Biblia mellett 
ugyanolyan hangsúlyos a hagyomány is. Ez keresztény örökségünk. Vajon nem onnan erede, hogy az 
embernek mindig fontos volt ősei hagyatéka? 

Kedves HálóTársunk, egy csónakban evezünk, hívunk, hogy segíts húzni velünk az evezőt!

Közös nagy öröm lenne, ha régiótokban felkutatnátok és elhoznátok a vidéketekre jellemző 
népszokásokat. Mivel hagyományrendszerünk nagyon bőséges, úgy gondoltuk, segítünk azzal, hogy 
minden régióhoz kötünk egy ünnepet, az év szakaszára jellemző szokást.
Gazdagságunkhoz mérten mozgalmasnak ígérkezik az idei tábor. Alkalmunk lesz ilyenolyan mesterséget 
kipróbálni, de a régi és új idők sportja sem fog hiányozni.
Népszokásaink, népmeséink küldetése mindig is az volt, hogy nőket, férfiakat eligazítsanak az élet 
nehézségeiben. Vajon nem azért járunke be a mai világban, annyi tévutat, mert elfelejtettük ezeket?

Járuljunk hát hozzá ezzel a táborral is, hogy egységben lássuk a világot!

Szeretettel
a ceremóniamesterek
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Helyszín: Dorcas Center & Camping, Debrecen Vekeritó  http://www.dorcas.hu/content/62/62
Időpont:  2010 július 1825.
Vasárnap 2010 július 18. – érkezés; csendes mise; szállásfoglalás (vacsora – saját csomagból)
Vasárnap 2010 július 25. – hazautazás, szentmise és reggeli után – (a nagyon távolra utazók jelezzék, ha 
úticsomagot igényelnek)
A  tábor befogadó  képessége 350 fő,  a  Kárpátmedencei  vezetőséggel  egyeztetve,  a   régiók következő 
létszámban jelentkezhetnek a táborba:

Kérés a régióvezetőkhöz:
• Minden régióvezető írja össze és gyűjtse a jelentkezőket, akik jönnek a régi

ójából, 2010. április 15ig. Ezután az időpont után feloldjuk a régiós felosz
tásokat és betölthetik a létszámot, azok a régiók, akiknél túljelentkezés van. 

• Minden   régiófelelős   gyűjtse   össze   a   részvételi   díjakat   (későbbiek   során 
megbeszéljük, hogy hogyan jut el hozzánk a részvételi díj.)

Forintban nem bogozó bogozó

felnőtt diák    egyedül diák vagy 
gyerek szülővel

felnőtt diák egyedül diák vagy gyerek 
szülővel

Partium 22 000 15 000 10 000 15 000 10 000 7 000

Erdély 22 000 15 000 10 000 15 000 10 000 7 000

Magyarország 32 000 24 000 16 000 21 000 16 000 10 000

Felvidék 32 000 24 000 16 000 21 000 16 000 10 000

Délvidék 16 000 12 000 8 000 10 000 8 000 5 000

Kárpátalja 16 000 12 000 8 000 10 000 8 000 5 000

A program támogatói:  Polgári Magyarországért Alapítvány, MagyarországRománia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 20072013, Európai Unió – Európai Regionális Fejlesztési Alap és az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatta.
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Felvidék 25

Kárpátalja 25

Partium 90

Erdély 90

Délvidék 45

Magyarország 75

Összesen 350



A nap felelőse: minden nap másmás régió
• Hétfő – Délvidék
• Kedd – Partium
• Szerda – Kárpátalja
• Csütörtök – Felvidék 
• Péntek – Erdély
• Szombat – Magyarország

A napok feladatkörei:
• házigazdája a napnak, 
• bemutatja az előadót, 
• ajándékot készít az előadónak és a miséző papnak, 
• feldíszít egyegy részt az előadás helyszínén; 
• szolgálatot teljesít a szentmisén 
• délután, bemutat egyegy régi hagyományos eseményt (szokást): válogathattok az általunk javasoltak 

közül, vagy hozhattok saját a régiótokra jellemző szokásokat is 
• saját régiójából hoz az esti táncházhoz egy vagy több bemutatandó és megtanulandó táncot

Díszítés: Kezdő díszítés vasárnap este Délvidék feladata.

Hagyományok, szokások (általunk javasoltak): 
lakodalom, pünkösdi királyság, fonó, szüret, aratás, Annabál, farsang, regölés

Az egyik esti vidám esthez ( népdal karaokéhoz): kérlek, készüljetek!
• 3 hozott (szabadon választott) népdallal, 
• 3 rögtönzött népdal

Kérlek hozzatok népviseleteket, hogy rácsodálkozhassunk egymás gazdagságára, bemutathassuk egymás 
sokszínűségét, és ezáltal értékesebbé válhassunk!

Előre   is   köszönjük   a   közös   szervezéssel   járó 
fáradalmaitokat, – de úgy gondoljuk, megéri!
Markoljuk meg közösen az evezőket és irányítsuk a 
csónakunkat ugyanabba az irányba!

  Szeretettel:
 a ceremóniamesterek 
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	Szent László pénze
Egyszer a kunok nagy sereggel megrohanták Kolozsvár falait, és már erősen szorongatták a várost. Amikor Szent László király ezt meghallotta, tüstént hadat kiáltott, és erős sereggel megtámadta a kunokat. Hullott a pogány, mint fű a kaszás előtt, s aki tudott, lóhalálában menekült a magyarok elől. A magyarok pedig vágták, kegyetlenül aprították a menekülőket. 
Ekkor a kunok vezére hirtelen kibontotta iszákját, ki a tarisznyáját is, s mintha magot vetne, a sok aranyat az üldöző magyarok, elé borította. Erről példát vettek a többi kunok is, csak úgy szórták az aranyat, hogy a magyarokat megállítsák, és életüket megtartsák. 
Jól számított a kun vezér!  Amikor a magyarok a sok kincset meglátták, egymás után leugráltak a lóról, és kapkodták fel az aranyat. Megfeledkeztek a dicsőségről meg a kunok üldözéséről, csak a kincsre gondoltak. 
László király egy ideig bíztatta a vitézeket, hogy folytassák az üldözést, de hiába, mert a kincsvágy még a királyi szónál is hatalmasabb volt. 
Ekkor a szent király Istenhez fordult segítségért: 
- Uram, te segíts meg, éretted harcoltam! 
És íme csoda történt: Isten a sok aranyat, amit a kunok a földre szórtak, mind kővé változtatta! 
Azon a vidéken sokáig mutogatták az aranyból lett köveket, amiket a nép Szent László pénzének nevezett.

