
 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely 
egyedül személyes hitén alapszik. Péter hittel válaszol, és ez teszi őt sziklává. Jézus szavai 
életadó forrás azok számára, akik hittel fogadják őt. Mi megengedjük Jézusnak, hogy 
beszálljon a bárkánkba, vagy esetleg más lehetőségeket ajánlunk fel neki? 

Péter bízott Jézusban: „de a te szavadra kivetem a hálót”, 
megteszi, amit a Mester kér tőle! De vajon milyen gondolatok 
fordultak meg Péter fejében, amikor Jézus azt mondta neki 
„evezz a mélyre”? Miért nem tiltakozott, holott ő volt a 
szakember? – Mi nem érezzük néha magunkat Jézusnál 
nagyobb szakembernek, amikor azt mondjuk: „Én ezt jobban 
tudom, én ebben profi vagyok!”? Mi a titka Péter 
alázatosságának? Keressük együtt ezt a titkot, hogy mi is 
kivethessük hálóinkat, hogy Jézus nekünk is azt mondhassa 
„Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel!”  

 

„Nem ti választottatok engem, 
hanem én választottalak titeket.”           

János 15,16 

Kapásod van! 
       Figyelj! 
 



 

 

Konrád Csongi 

ifj. Jakab Feri 

XV. Háló tábor  

Sátoraljaújhely, 2016. július 31. - augusztus 7. 
 

Gyere fel te is a hegyre, hogy mindent magunk mögött hagyva, Péterrel és társaival 
szabadon követhessük Jézust! 

Ha Te is keresed a helyed ebben a bárkában, ha nyitott vagy rácsodálkozni mások 
kereszténységére, ha vannak kérdéseid, ha van kedved dolgozni és pihenni, akkor tarts 

velünk a hegyre, hogy a mélybe evezzünk! 

Vesd ki a hálód!             

 

A tanítványok meghívása sem csupán egyféleképpen történt. Ezért mi néhány személyes 
meghíváson keresztül is szeretnénk felkelteni az érdeklődésedet, ahol megtalálhatod a 
szívedhez szólót.  

Szia! Voltál már Háló táborban? Ha igen, akkor tudod, hogy mire 
számíthatsz. Idén is kiteszünk magunkért! ☺ Ha nem, akkor 
mindenképpen megéri eljönnöd, mivel itt kikapcsolódhatsz, erősítheted 
hitedet, megélheted magyarságodat, közösségre lelhetsz, és 
megismerkedhetsz még ismeretlen, messziről jött barátokkal a Kárpát-
medencéből, mindezt olyan interaktív, kreatív programok keretében, 
ahol az egész család (0 - 99+) megtalálja a helyét.  

 

Ha nincs még programod a nyárra, akkor nekem van egy szuper ötletem: 
eljöhetnél a világ legjobb táborába, a Háló táborba! 

 

Szia! Majoros Péter vagyok, történész hallgató. Valóban ismétli 
önmagát a történelem, s Isten valóban annak Ura! ☺ 2000 éve volt egy 
akkor ismeretlen tanító, Jézusnak hívták, közösség építésbe kezdett és 
meghívott egy halászt is, akit elnevezett Péternek. S ez a Péter egy 
közösség tagja lett, ahol életre szóló kapcsolatokat kötött. Jézus sokkal 
türelmesebb volt velem, 2 éven át győzködött, amíg elmentem az első 
olyan programra, amit a Háló közösség szervezett. ÉS igen, megérte! Életre szóló 
barátságokat kötöttem s nagyon sokat fejlődtem. Ha már párszor kikosaraztad a Hálót, 
most ne tedd! Gyere el a táborba és garantálom neked, hogy úgy mész haza, hogy nem 
bánod meg a döntésed! ☺ 

a partiumi szervezőcsapat   



 

 

Jakab Johanna 

Hallottam, hogy van egy hely, egy Táborhegy, ahol 
megtapasztalhatod, hogy van idő… van belső nyugalom, melyen 
keresztül megtalálhatod a megoldást gondjaidra, és eközben még 
jut időd művelődni és önfeledten szórakozni; vannak barátaid, 
akikre számíthatsz, és akikkel együtt közelebb kerülhetsz az életed 
boldoggá tevésének lehetőségéhez. Lelked, tested felüdülhet 
családoddal együtt a Kárpát-medence ölelésében, melyet az itt élő 
emberek hoznak magukkal, hogy egy nemzethez tartozókként éljük 
meg a csodát, a szeretet csodáját, amit saját életünkbe beleépítve 
térhetünk haza, és soha többé nem leszünk azok, akik e táborba 
érkeztünk, mert emelkedettebben, gazdagabb tudattal térünk haza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Háló táborban az a legjobb, hogy ez itt nem csalás és ámítás: itt 
tényleg életre szóló barátságokat lehet kötni. Ami még jobb, nem csak 
a szomszéd városból vagy megyéből, hanem határon innen és túl. 
Fantasztikus érzés, mikor az ember úgy járhatja be a magyarlakta 
területeket, hogy tudja: bárhol jár, ott valószínűleg találkozhat egy Háló 
táborból ismert, kedves ismerőssel. A távolságoktól pedig nem kell 
félni, mikor van egy „háló” ami összeköt minket. 

 

Tarts velem! Töltsünk együtt hét napot a Genezáret tavánál! 
 Dicsőítsd velem az Istent, mert Ő csodát művelt! 

 

Szia! A Hálós tábor számomra minden alkalommal olyan egy hetet 
jelentett, amikor a nagy Kárpát-medencei család körében töltekezhettem. 
Színes, meghitt, humoros találkozások kavalkádja egymással, 
történelmünkkel és Istennel. Szeretettel ajánlom ezt az egy hetes nyári 
programot és kívánom, hogy szerezz te is saját élményeket!  

Somogyi Marika 

Bajusz Bea 

Kovács Ivett 

Bauman Anikó 



 

 

Hoffmann Pali 

Én az első nagy háló tábor élménye miatt akarok jönni a táborba. 
Csatlakozz hozzám! 

 

 

Kedves Hálós Testvérem! Ne engedjük elszakadni baráti kötelékeinket, 
amelyet több éven keresztül kötöztünk és a krisztusi szeretetben 
gyökerezik. Éljük át a tábor örömét addig, amíg lehetőség van rá, és ha 
lehet, hozz egy új testvért is, hogy megismerje nagy közösségünket. 

 

Kedves barátom, ezen sorok azt a célt szolgálják, hogy kedvet hozzanak a 
táborhoz. De inkább most azt ajánlom neked, hogy gondolj vissza, milyen 
volt eddig együtt énekelni, misén részt venni, tanulni, szórakozni, játszani; 
de a legfontosabb, hogy itt együtt megéltük a hitünket. Biztos vagyok 
benne, hogy sok-sok jó emlék jutott eszedbe! Ha eddig megérte, hogy 
eljöjj, akkor most is meg fogja érni! Mi szeretettel várunk! 

 

Gyere velünk! Együtt jobb! Ha sokan vagyunk, sokkal jobb! 

 

 

Szia! 2014 augusztusában, a legutóbbi Háló tábor alkalmával még 
kerek pocakkal láthattál minket, a kisfiamat és engem. Most először 
megyünk külön testben Háló táborba, mégis teljesen nyugodtan, 
mert olyan, mintha egy hatalmas családi eseményre mennénk, ahol 
mindkettőnknek helyünk van, ahol csupa szerető, mosolygós, és 
kíváncsi arc vesz körül. Kíváncsi, hisz mindig odafigyelnek rád, 
érdeklődnek irántad. A többieken keresztül (is) érezheted, hogy 
állandóan és nagyon figyel Rád a jó Isten! Ha egy pici részed is 
vágyik egy ilyen megtartó közösségre (vagy csak egy kicsit is kíváncsi 
vagy az akkori pocaklakómra), akkor Neked is itt a helyed! ☺ 

 
Azért szeretnénk jönni, mert ott lesznek a barátaink! 

Gyere, legyél te is a barátunk! 

 

Bajusz Zoli 

Gál Marika 

Konrád Evelyn 
és Dani 

Neciov Katica 

Bajusz Eszter és Máté 



 

 

Kedves Gyerekek! ☺ 
Remélem Ti is ugyanolyan türelmetlenül várjátok az idei Háló 

Tábort, amennyire Én ☺ Találkozni a régi barátokkal, újakat megismerni, 
játszani érdekesebbnél érdekesebb játékokat, újraélni az akadálypálya, 
sportvetélkedő, íjazás, kézműves foglalkozás, előadásra készülés örömeit, 
nagyokat kacagni, jókedvűen versenyezni, vidám perceket megélni Együtt.  

Kedves szülő, nagyszülő, rokon! Ne hagyd elveszni az idei nyarat, 
élvezzük Isten mosolyát Együtt gyermekeink arcán! ☺ Várunk sok-sok 
szeretettel minden KIS és NAGY táborlakót Sátoraljaújhelyre! 

 
Sziasztok! Jó lesz a tábor, mert ott lesznek a barátaim és jó lesz utazni és 

játszani! 

 

Sziasztok! Miért is szeretnélek titeket elcsábítani az idei táborba? 
Egyszerűen azért, mert nagyszerű lesz és ti gazdagabban tértek majd haza, 
mint ahogyan odaérkeztek. Van olyan, hogy vonakodunk valamitől, mert 
nem tudjuk, hogy mi mindent veszíthetünk.   Az első táborba én is úgy 
mentem el, hogy előtte „sarokba szorítottak”, és ma, végtelenül hálás 
vagyok érte. A táborunk témája izgalmas és sokatmondó: az apostolok 
meghívása és küldetése. Jézus mindnyájunkat meghívott, és talentumokat is 
adott a küldetéseink teljesítéséhez. Gyertek: halljuk meg az Isten hívó 
hangját! Fedezzük fel és tapasztaljuk meg együtt küldetésünket! 

 

 

 

  

Dulău Daya 

Konrád Kati 

Bauman Áki 



 

 

Információk a táborról 
 

A tábor helyszíne: 3980 Sátoraljaújhely, Oremus út 10. http://www.zemplen.hu/varhegy/ 

A táborban számítunk arra, hogy végig jelen leszel. Érkezhetsz július 31-én a délutáni 
órákban, elutazhatsz augusztus 7-én délelőtt. A nyitó és záró napokon nincs kötött 
program. 

Napi háromszori étkezést biztosítunk augusztus 1. hétfő reggelitől augusztus 7. vasárnap 
reggeliig. 

A programot folyamatosan frissítjük a Háló honlapján (www.halo.hu). Délelőtt előadások, 
kiscsoportos beszélgetések és szentmisék lesznek. Délután választható programok, este 
pedig kulturális programok és szórakozás lesz a kínálat. 

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

Kíváncsi vagy, milyen lesz az idei tábor? Milyen témák és események 
várnak rád? Ez a kérdéssor részben fényt deríthet rá, de mindenképp segít egy 
kicsit ráhangolódni a táborra! Mi már nagyon várjuk, és reméljük, hogy te is! ☺  
http://goo.gl/forms/fY5FfZIYsg 

 

Kiscsoportok 
Az idei táborban a felnőtt résztvevők a jelentkezési lapon különböző kiscsoportok közül 
választhatnak. Szeretnénk, ha mindenki megtalálná azt a kiscsoport-formát, amelyben a 
legjobban érezheti magát. 

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

A jól bevált állandó csoportban viszont nagyobb esélyed van mélyebb kapcsolatokat 
kialakítani.  

A három évnél fiatalabb gyerekekkel érkezők számára baba-mama/papa kiscsoportot 
szervezünk. Ebben a kiscsoportban a szülő a gyerekkel együtt vesz részt. A csoportban lesz 
egy segítő is, aki igyekszik a gyerekekre hallótávolságon belül figyelni.  

 

 

 



 

 

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 gyermek 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-támogatásokról a 
régióvezetődnél érdeklődj! 

 

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. További információk a honlapon 
találhatóak, illetve Schön Gyurinál is érdeklődhetsz. 

 



 

 

Jelentkezési lap 

Kárpát-medencei Háló tábor 

Sátoraljaújhely, 2016. július 31 - augusztus 7. 

Nagy segítség számunkra, ha a jelentkezésedet június 30-ig az alábbi űrlap 

kitöltésével teszed meg: http://goo.gl/forms/MNs6H16RpI 

Ha kitöltötted az űrlapot, akkor, kérünk, küldj egy rövid e-mailt a régiós irodába, 

hogy jelentkezésedet az űrlap kitöltésével tetted meg. 

Ha ezt nem tudod megtenni, akkor ezt a jelentkezési lapot június 30-ig küldd el a 

régiós Háló irodába (http://www.halo.hu/halo/kapcsolatok), és másolatban erre a 

címre: konrad.csongor@gmail.com-ra. 

Vezetéknév:  Keresztnév:  

Születési dátum: 
(év, hónap, nap) 

 

Régió/ország:  Település:  

Irányítószám:  Utca, házszám:  

Email: 
 
 

Telefon: 
 
 

Melyik altáborba jelentkezel? 
(húzd alá vagy vastagítsd!) 

Felnőtt altábor  
Ifi altábor (14 évestől)  
Gyerek altábor (7-13 év között) 
Ovis altábor (3-6 év között) 
3 év alatti vagyok (kérek szállást és 
étkezést: IGEN/NEM) 

Melyik kiscsoportba jelentkezel? 
Csak felnőtt altáborba jelentkezők 
töltsék ki! 
(húzd alá vagy vastagítsd!) 

Felnőtt állandó kiscsoport 
Baba-mama-papa kiscsoport 
Senior kiscsoport 

Családtagjaid, akik még a táborban 
lesznek: 

 
 

Rajta vagy-e a facebookon? 
(húzd alá vagy vastagítsd és írd be!) 

Igen. Ezen a néven találtok meg: 
Nem. 

Minden személy számára külön jelentkezési lapot kérünk kitölteni! 

A következő szabályokat, melyek a tábor-szabályzatából való kivonatok, elfogadom: 

• A táborban az elejétől végig jelen leszek! 

• A részt veszek a délelőtti programokon. 

• 18 éven aluliak csak felnőtt kísérővel vehetnek részt a táborban. Számukra 
az alkohol fogyasztás és a dohányzás tilos. 


