Háló-tábor
2018. július 28. - augusztus 5. Vép

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

Stanisław Wyspiański: "Legyen …"

A tábor helyszíne:
FM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, 9751 Vép, Szent Imre utca 36-38.
M86, 86 felé

Recepció

Étterem

Főbejárat
Támogatóink
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Vasútállomá
s

Salvator
gyógyszertár

Kedves Barátunk!

Nagy szeretettel köszöntünk a 2018-as Háló-tábor résztvevői között! Izgalommal és várakozással teli szívvel
nézünk ennek a hétnek elébe. A táborra hónapok óta lázasan készülünk. Örülünk, hogy végre
viszontláthatunk. Ha első alkalommal csatlakozol hozzánk, üdv a Hálóban, ahol az egész Kárpát-medencét az
otthonodnak tudhatod. Alig várjuk, hogy megismerhessünk. Azt szeretnénk, hogy nagyon jól érezd magad és
tartalmasan teljen az együtt töltött idő.
Fogadj tőlünk elöljáróban néhány hasznos információt.
Kérünk, hogy azon a napon, amikor házigazdák lesztek a napi témát jelenítsétek meg képesen (képpel vagy
képsorozattal, a kép vagy képsorozat lehet akár hangos is), de a feladatot felfoghatjátok úgyis, erre vagyunk
képesek. A képek kapcsán nem fotókra gondolunk, hanem valamilyen jelenetre vagy élőképre, amit előadtok.
Hogyha szeretsz sportolni, kérünk, hozd magaddal a megfelelő sportfelszerelésedet (focizáshoz, kosár- és
kézilabdázáshoz, asztaliteniszhez, futáshoz, asztaliteniszhez). Még az esetleges eső sem gátolja majd ezen
sportágak művelőit és szurkolóit, mivel lesz kosárpalánkos, kézilabdakapus fedett tornatermünk lelátóval, ill.
pingpong termünk. A táborban 400 méteres salakos futópálya áll a futók rendelkezésére. Lehetőség lesz
íjászatra azok számára is, akiknek nincs íjászfelszerelésük, sőt azok számára is, akik még sohasem
íjászkodtak.
A reggeli ébresztésekhez hozzatok megfelelő hangkeltő eszközöket. A közös éneklésekhez, zenéléshez
hozzatok hangszereket. Esténként táncházat rendezünk, gondoskodjatok megfelelő cipőről.
Jó idő esetén a szentmiséket (görög katolikus szentliturgiát, református istentiszteletet) a szabadban tartjuk.
Napszúrás, leégés ellen hozzatok magatokkal sapkát (kalapot) és naptejet.
A szobákban ágynemű és tiszta huzat áll rendelkezésre, a többiről nektek kell gondoskodni. Lesz használható
hűtőszekrény és teakonyha.
Aki csecsemővel érkezik mindent hozzon, ami a baba megfelelő ellátásához szükséges (cumisüvegek, tápszer,
ennivaló, lázmérő, lázcsillapító, TAJ kártya stb.). Az eszközök tisztításáról is gondoskodnia kell.
Aki gyógyszert szed, ne felejtse otthon. Orvosi ellátásra szükség esetén vépi, ill. a szombathelyi ügyeleten van
lehetőség. A táborban alapvető gyógyszerek lesznek, de a saját gyógyszereiről mindenki maga gondoskodik!
Allergiások fokozottan ügyeljenek a szokásos gyógyszereikre.
Aki érzékeny a szúnyog egyéb csípésekre, hozzon magával megfelelő riasztó szereket.
Aki kisgyerekkel érkezik, hozzon egy rajzot, amit a gyerek készített, de ez nem kötelező. Ha lehet, akkor a rajz
kapcsolódjon a tábor témájához.
A tábor szervezői
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VII. 30. Hét fő
Mot tó
Énkép
Felelős régió Délvidék
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
Tábornyitás
A hét programjának
9:00 ismertetése
Táborindítás
10:00 A tábor házirendje
Prof. Dr. Andrásfalvy
11:00 Bertalan előadása
Szentmise
Celebráns: dr.Székely
János megyéspüspök
12:00 Zene: Role
13:15 Ebéd
14:00 Ebéd
15:00 1. kiscsoport
16:00 1. kiscsoport
Alternat ív programok:
Tóth Gyula (fafaragás)
Kiricsiné Vali néni
(csuhéj, szalma)
Hangszerbemutató
Szent László legenda
elemzése
17:00 (Szeibert András)
Sport
Alternat ív programok:
Tóth Gyula (fafaragás)
Kiricsiné Vali néni
(csuhéj, szalma)
18:00 Hangszerbemutató
19:00 Vacsora
20:15
Role koncert
Táncház
20:30 Csillagnézés távcsővel
22:00 Éneklés, táncház

dr. Andrásfalvy Bertalan prof. emeritus (JPTE), Széchenyi-díjas magyar
néprajzkutató, egyetemi tanár, a rendszerváltás utáni első művelődési
és közoktatási miniszter. Kutatási területe a népi gazdálkodás, ezen belül
a szőlészet, a gyümölcstermesztés és az állattartás néprajzi vetülete,
valamint a néptánc, a népköltészet és néprajzi csoportok együttélése és
kölcsönös hatásai egymásra. Nem először tart előadást Háló-táborban.
Előadásának rövid kivonata

Az ember életfontosságú szükségletei közé tartozik kapcsolata,
kapcsolatai más emberekkel. Nem magányos, hanem több emberi
kapcsolat-egységnek is tagja és e kapcsolatokban változó, de sajátos,
egyedi szerepe, feladata van. Gyermek-szülő, gyermek-gyermek, ifjú
kapcsolata hasonló korú és nemű, majd a másik nemhez tartozó
kortársakkal, munkahelyi, lakóhelyi, népcsoportbeli kapcsolat és
közösség, és természetesen, érettebb korában új kapcsolat házastárssal,
családtagokkal, rokonsággal, végül kapcsolat az egy nyelvet beszélők
közösségével, nemzettel. A kapcsolatok egymásra épülnek, de erejük,
fontosságuk az ember életében idővel változik. A kapcsolatokat a
szeretet hozza létre és működteti a művészet, a költészet, „eszközeivel”
a teremtő ember akaratával. A kapcsolatok eszköztárát, rangsorát, a
kapcsolat-teremtés módját és tartását és etikáját a népköltészet, a
népművészet teremtette meg.
Rövidebben: Az emberi kapcsolatok, más szóval a szeretet
életszükséglet. Teremtését, működését, rangsorát a néphagyomány a
művészetekkel végzi és költészettel tanítja etikáját. A kapcsolatok
hiánya, elégtelensége veszélyezteti az egyén és a társadalom
egészségét. Mit mondhatunk ezzel kapcsolatban magunkról, a
magyarságról?

A Role zenekar 1987-ben alapított csíkszeredai magyar együttes, amely
a magyar irodalom, valamint a székely és csángó népi költészet
remekeire építkezik, magába foglalva az ősi erdélyi tradíciókat,
hagyományos dallamokat és a progresszív rockzene elemeit. A zenekar az 1993 - Ki mit tud? - on második helyezést ért
el.
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Hétfő – énkép
(július 30.)
„Itt vagyok, engem küldj el!” (Iz6,8b)
Laudato Si' 81. Az emberi lény, bár evolúciós folyamatokat is feltételez, olyan újdonságot is magával hoz,
amely nem magyarázható teljes mértékben más nyílt rendszerek evolúciója alapján. Mindnyájan személyes
identitással rendelkezünk, amely képes párbeszédet folytatni másokkal és magával Istennel. A gondolkodás
képessége, az érvelés, a kreativitás, az értelmezés, a művészi alkotás és egyéb, máshol ismeretlen képességek
olyan egyedülállóságra utalnak, amely meghaladja a fizikai és biológiai szintet. Minőségi újdonság, amelyet
egy személyes lény megjelenése hoz magával az anyagi világban, feltételezi Isten közvetlen tevékenységét;
egy különleges meghívást az életre, továbbá egy „Te” és egy másik „te” közötti kapcsolatra. A bibliai
elbeszélések alapján az emberi lényt alanynak tekintjük, akit sosem lehet tárggyá lefokozni.
Laudato Si' 118. Nem lehet megkövetelni az emberi lénytől a világ iránti elkötelezettséget, ha egyúttal nem
ismerjük el és nem értékeljük egyedülálló képességeit: a megismerést, az akaratot, a szabadságot és a
felelősséget.
Témák:
 Én/Te itt és most (megérkezés, önismeret, milyen képességekkel, adottságokkal rendelkezem, hogy
vagyok, itt és most)


Ebbe a korba, településre, családba, testbe születtem



Mit kezdek az adottságaimmal, képességeimmel, lehetőségeimmel, nehézségeimmel?
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VII. 31. Kedd
Mot tó
Képmás
Felelős régió Erdély
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
Székely János püspök
9:00 előadása
10:00 2. kiscsoport
11:00 2. kiscsoport
Istent isztelet
Celebráns: Bella Péter
református lelkész
12:00 (Győrújbarát)
13:15 Ebéd
14:00 Ebéd
Alternat ív programok:
Játékkunyhó
Hangszerbemutató
Széplaki Marika
kézműves kör
bagolykészítés fonalból
15:00 csomózással
Sport
Alternat ív programok:
Hangszerbemutató
Játékkunyhó
Bege Nóra
fotókiállítása
sérült emberekről
A kiállítást megnyitja
Katkó Tamás
16:00 (Kolta Galéria)
Sport
Vezetői megbeszélés
Alternat ív programok:
Játékkunyhó
Hangszerbemutató
Jakubinyi László
előadása
A fogyatékkal élők
17:00 foglalkoztatásáról
18:00 Sport
19:00 Vacsora
Fejünk felől a tetőt
Ivancsics Ilona
20:15 és Színtársai
Táncház
20:30 Csillagnézés távcsővel
22:00 Éneklés, táncház éjfélig

dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök
Előadásának rövid kivonata

A Teremtő Isten, a Lét Forrása: Szeretet. Örök szülés és örök születés. Az
élet áradása Atya, Fiú és Szentlélek között. Az ember ebből a titokból
lett. Akkor lesz boldog, ha megtanul szeretni, odaadni az életét. Ennek a
szeretetnek különböző arcait fogjuk végigjárni: a házastárs felé, a
szegény felé, a tőlünk különböző (pl. roma) felé irányuló szeretet
művészetét.

Jókai Anna (1932-2017) kétszeres Kossuth-díjas írónő. 1968-ban jelent
meg 4447 című regénye, ami azonnal nagy siker lett, több nyelvre is
lefordították. E regényt saját maga dolgozta át kétrészes színpadi
változattá Fejünk felől a tetőt címmel. A darabot 2014-ben az ő lelkes
közreműködésével vitte színre az
nevű társulat.

Jakubinyi László a Magyar Szociális Farm Szövetség elnöke
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Kedd – képmás
(július 31.)
”Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek
teremtette őket.” (Gen1,27)
Laudato Si' 155. Az embernek is van „ökológiája”, mert „az embernek is van természete, amelyet
tiszteletben kell tartania, és nem manipulálhatja kedve szerint”. Ebben az összefüggésben el kell ismernünk,
hogy testünk hoz minket közvetlen kapcsolatba a környezettel és a többi élőlénnyel. El kell fogadnunk saját
testünket mint Isten ajándékát ahhoz, hogy az egész világot az Atya ajándékának, közös otthonnak tartsuk és
fogadjuk el, míg a saját testünk feletti uralom logikája időnként észrevétlenül a teremtés feletti uralom
logikájává alakul. Lényegi fontosságú egy valódi humánökológia szempontjából, hogy megtanuljuk
elfogadni saját testünket, gondozni és tiszteletben tartani jelentéseit. Saját testünknek a maga nőiességében
vagy férfiasságában való megbecsülése szintén szükséges, hogy önmagunknak mutatkozzunk a tőlünk
különbözővel való találkozásban. Ily módon lehetséges örömmel elfogadni a másik sajátos, férfiúi vagy női
ajándékát, a teremtő Isten művét, és gazdagítani egymást. Következésképpen nem egészséges az a
hozzáállás, amely „a nemek közötti különbségek megszüntetésére törekszik, mert nem tud többé mit kezdeni
velük”.
Témák:
 Hogyan fér össze a teremtéstörténet a természettudományos világkeletkezés magyarázatokkal


Az ember, mint teremtmény



Az ember, mint Isten képmása



Az élet mint ajándék



A létezés csodáját és az arra való rácsodálkozás lehetőségét kaptuk



Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! (Mt22,39)



Hogyan viszonyulok a más emberekhez?



Különbözőségek (nemi, vallási, etnikai)



Férfiségünk és nőségünk - ajándék, adottság vagy kényszer?



Mit kezdek azzal, aminek születtem?



Mi is tulajdonképpen a genderelmélet?
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VIII. 1. Szerda
Mot tó
Életkép
Felelős régió Magyarország
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
Uzsalyné dr. Pécsi Rita
9:00 előadása
10:00 3. kiscsoport
11:00 3. kiscsoport
Szentmise
Celebráns:
Vreckó Ferenc
12:00 plébános (Zenta)
13:15 Ebéd
14:00 Ebéd
Alternat ív programok:
Sport
Aigner Géza letenyei
plébános foglalkozása
(kompót főzés)
Kükedi Zsolt
számítógépes
ökoszimulációs játék
(2,5 óra hosszú)
15:00 Játékkunyhó
Ökoszimulációs játék
(folyt.)
Aigner Géza letenyei
(korábban répcelaki)
plébános interakt ív
beszélgetése
Répcelak fejlesztéséről
Játékkunyhó
Hulladékhasznosító
ügyeskedések
a háztartásban
Széplaki Marika
16:00 előadása
Régiók találkozói
Hendéné Vali néni (Vép)
17:00 mesél gyerekeknek
18:00 Sport
19:00 Vacsora
20:15
Jazzkoncert
Táncház
20:30 Csillagnézés távcsővel
Éneklés
22:00 Táncház éjfélig

Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD neveléskutató, tanár. Az oktatás szinte minden
szintjén dolgozott; óvodát, iskolát alapított és vezetett; egyetemen általános
módszertant oktatott leendő tanároknak; tankönyvet, taneszközöket írt
édesapjával; művészetpedagógiából doktorált. Tanított a Debreceni
Tudományegyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetememen, a Széchenyi
Egyetemen, jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. A Váci
Egyházmegyét pedagógiai igazgatóként segíti. A pécsi Bazilika amatőr egyházi
kórusának, a Bárdos Kórusnak karnagya.
Előadásának rövid kivonata

Kapcsolódásra vagyunk teremtve!” - ezzel az érdekes, és különös területtel
foglalkozik a társas intelligencia. Sajnos, vagy hál'Istennek ember és ember
között az érzelmek ragadósak. Hogyan „kapunk el” egy érzést? Ebben a
tükörneuronok lesznek segítségünkre, amik még a szándékainkat is megfejtik!
Ezek szerint az empátia velünk születik? Tulajdonképpen igen! Akkor miért nem
segít mindenki azonnal? A közös gondolkodásunk során ennek segítő és gátló
tényezőit is kissé megvilágítjuk. Közben magyarázatot kaphatunk arra is, hogy
miért vagyunk on-line bátrabbak, mint szemtől szemben.
A legfontosabb azonban, hogy a társas kapcsolatainkban valóban személyként
tudjuk-e kezelni egymást, vagy egyszerűen ügyeket intézünk, teljesítünk ezen a
téren is. Vajon erre hogyan lehet figyelni a mindennapjainkban, azaz hogyan
válhatnak építővé a kapcsolataink.

Jazzkoncert szervezés alatt.
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Szerda – életkép
(augusztus 1.)
Laudato Si' 213. A nevelésnek különböző területei vannak: az iskola, a család, a hírközlő eszközök, a
katekézis stb. A jó iskolai nevelés már a kora gyermekkorban olyan magvakat hint el, amelyek egy egész
életen át gyümölcsöket hozhatnak. De szeretném hangsúlyozni a család központi szerepét, mert a család „az
a hely, ahol az élet, Isten ajándéka megfelelő fogadtatásra találhat és védelmet kaphat a számos reá leselkedő
támadással szemben; az a hely, ahol a helyes emberi fejlődés igényével bontakozhat ki. A halál kultúrájával
szemben a család az élet kultúrájának a helye.” A családban lehet gyakorolni a szeretet és az életről való
gondoskodás elsődleges szokásait, mint például a dolgok helyes használatát, a rendet és a tisztaságot, a helyi
ökoszisztémák tiszteletét és minden teremtett lény védelmét. A család az átfogó képzés helye, ahol a
személyes érettség különböző szempontjai – szorosan kapcsolódva egymáshoz – kibontakoznak. A családban
tanulunk meg kérni nem kényszeríteni, „köszönöm-öt” mondani, vagyis a kapott dolgok szívből jövő
értékelését kifejezni, az agresszivitást és a mohóságot uralni, és bocsánatot kérni, ha kárt okoztunk. Ezek az
őszinte udvariasságot kifejező kis gesztusok segítik a közös élet kultúrájának és a bennünket övező valóság
iránti tisztelet kultúrájának építését.
Témák:
 Már az első ember sem volt egyedül. Közösségi lények vagyunk.


A társadalom alapvető sejtje a család



Élet a családból. Élet a családban.



A család, mint közösség.



Szerepeink a családban



Az otthon
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VIII. 2. Csütörtök
Mot tó
Csoportkép
Felelős régió Felvidék
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
9:00 Kükedi Zsolt előadása
10:00 4. kiscsoport
11:00 4. kiscsoport
Görög katolikus
szent liturgia
Celebráns:
Janka Ferenc
teológiai tanár,
12:00 parókus (Veszprém)
13:15 Ebéd
Ebéd
dr.Zlinszky-féle
autópálya nyomvonal
tervező társasjáték
(1,5 óra, min. 5 fő, max
100 fő, 20 főként egy
14:00 játékvezető szükséges)
Alternat ív programok:
dr.Zlinszky-féle
játék (folyt.)
Szombathelyi
15:00 városnézés
Szombathelyi
városnézés (folyt.)
16:00 Holnap c. f ilm vet ítése
Szombathelyi
városnézés (folyt.)
Holnap c. f ilm vet ítése
(folyt.) és beszélgetés
17:00 a f ilmről
18:00 Sport
19:00 Vacsora
20:15
Hendéné Vali néni (Vép)
mesél felnőt teknek
Csillagnézés távcsővel
Énekelt versek
Schön Gyuri
megzenésítésében
20:30 (kb. fél óra)
22:00 Éneklés, táncház 23 h-ig

Kükedi Zsolt a helyi gazdaság- és közösségfejlesztés szakértője, PhD
professzor, informatikus, a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások
Kutatócsoport kapcsolati referense, alapítója a katolikus Naphimnusz
Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesületnek.
Előadásának rövid kivonata

Olyan megoldásokat veszünk sorra, ahol a Ferenc pápa által is említett
problémákra nem egyéni megoldások születtek, hanem a közösség együtt
válaszolt.
Annak ellenére, hogy a világban mindenütt erős koncentráció – legyen az
anyagi, területi, társadalmi, vagy más erőforrás jellegű – mutatkoznak,
vannak olyan közösségek, amelyek a helyi elsősorban a helyi identitásra
alapozva, jólétet és boldogulást adó közösségi megoldásokat hoznak
létre. Nem egyben ezek között nem pusztán a társadalmi identitás,
hanem a vallási identitás is megjelenik. Valójában minden ilyen vallási
közösségben magától értetődőnek kellene lennie ennek, hiszen a hívő
ember számára egyértelmű kell, legyen a takarékos és a javakat
egymással megosztó mindennapi viselkedés.
Ezekben a megoldásokban gyakran kishitűek vagyunk a saját
szerepünkkel kapcsolatban. Nem hisszük el, hogy akár mi is aktív részesei
lehetünk egy olyan közösségi megoldásnak, amely akár örömmel megélt
életet, boldogulást, akár valamilyen rész megoldásként, csak megélhetést
biztosít számunkra.
Ezekben az esetekben a teremtésvédelmi fellépés nem önmagáért való,
vagyis nem pusztán a környezetvédelmi tevékenységért hozzuk létre a
megoldást, hanem ennél komplexebb problémák megoldása során, mint
valami magától értetődő "melléktermék" jelenik az meg. A teremtésvédő
közösségek számára a mindennapi megélhetés biztosítása mellett
egyértelmű az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, a túlfogyasztás
elutasítása és az egymásrautaltság közepette az osztozás a közös javakon,
az önkéntes egyszerűség, a mindennap örömmel megélt böjt.
Az előadás ezekre a közösségi működésmódokra hoz konkrét példákat és
köti össze Ferenc pápa nagyszerű szavaival. Továbbá erre ráerősítve
délután pedig el is játsszuk azt a kétféle viselkedést, amelyet ma az
emberiség többsége követ és amelyet követni kéne.

Holnap (Demain, 2015). Angolul beszélő francia dokumentumfilm magyar
felirattal (118 perc), rendezte Melanie Laurent és Cyril Dion.

„...körbeutaztuk a Földet olyan embereket keresve, akik kreatív megoldásokat kínálnak. Mi nem azzal kezdtük, hogy
mentsük meg a Földet, mert az túl nagy falat. … de ami felmerült az utazásunk során az egy új vízió a világról, ahol a
közösségek sokkal autonómabbak és ezért sokkal szabadabbak!” (részlet a film beharangozójából)
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Csütörtök – csoportkép
(augusztus 2.)
Laudato Si' 219. A társadalmi problémákra közösségi hálóval kell válaszolni, nem pusztán az egyéni javak
összegzésével: „Ennek a feladatnak a követelményei akkorára növekednek, hogy egyéni
kezdeményezésekkel és individualista szellemben nevelt egyének összefogásával nem lesznek teljesíthetők.
Az erők összefogását és a megvalósítás egységét teszik szükségessé. A tartós változás dinamizmusának
elindításához szükséges ökológiai megtérés egyben közösségi megtérés is."
Laudato Si' 146. Mindenképp különleges figyelmet kell fordítani az őslakos közösségekre és kulturális
hagyományaikra. Ők nemcsak egy kisebbség a többi között, hanem a közös párbeszéd fő résztvevőivé kell
válniuk, különösen, amikor az ő területeiket érintő nagy projektekre kerül sor. Számukra a föld nem
gazdasági érték, hanem Isten és a benne pihenő ősök ajándéka, szent hely, amellyel kölcsönös kapcsolatba
kell lépniük, hogy fenntartsák identitásukat és értékeiket. Ha területeiken maradnak, épp ők azok, akik
legjobban gondozzák azokat.
Laudato Si' 127. A munkának kellene azon területnek lennie, amelyen ez a sokrétű személyes kibontakozás
végbemehet, ahol az élet számos dimenziója szerepet játszik: a teremtőkészség, a jövő tervezése, a
képességek kifejlesztése, az értékek gyakorlása, a másokkal való kommunikáció, az imádás magatartása.
Ezért a mai világ társadalmi valóságában, túl a vállalatok szűk érdekein és a megkérdőjelezhető gazdasági
racionalitáson, szükséges, hogy „továbbra is prioritást élvezzen a munkához jutás (…) mindenki számára”.
Laudato Si' 102. A tudomány és a technológia az Isten által adott emberi kreativitás csodálatos termékei.
Témák:
 Megtartó, alkotó, életet adó és értékteremtő közösségek


Fenntartható, élhető jövő



Kisközösségek, lelki közösségek



Élet a kisebbségben, élet a szórványban



Állam, nemzet
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VIII. 3. Péntek
Mot tó
Máskép(p)
Felelős régió Kárpátalja
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
dr.Zlinszky János
9:00 előadása
10:00 5. kiscsoport
11:00 5. kiscsoport
Szentmise
Celebráns:
Németh Tamás
12:00 plébános (Vép)
13:15 Ebéd
14:00 Ebéd
Alternat ív programok:
Antal Z. László
beszélgetést vezet
XVI. Benedek pápa
2013. január 1-i
leveléről
Tóth Gyula (fafaragás)
15:00 Sport

dr. Zlinszky János univ. PhD professzor, egyetemi docens, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék.
Előadásának rövid kivonata

A teremtés és kereszténységem
Az eredeti kép, elképzelés ez: az embert Isten teremtette, azért, hogy
vonja uralma alá a földet, uralkodjék az egész állatvilágon, művelje és
őrizze a kertet amit az Úr telepített számára, táplálékul az embernek és
az állatoknak. Ma más képet látunk: az ember nem őrizte meg a
természetet, hanem óriási pusztítást és nagy léptékű átalakítást végzett
és végez abban.
A keresztény egyházak arra figyelmeztetnek, hogy nem ez volt a
Teremtő szándéka, nem erre alkotta az embert, nem ezt a viselkedést
áldotta meg. Valamit félreértettünk? Valamit nem értettünk meg? Pl.
hogy mi a teendőnk, feladatunk a teremtményekkel? Mi szolgálja a
világot, a Földet, a többi embert? Mi szolgál engem, azaz mi válik
javamra? Mi az, ami a miénk? Hogyan lesz, lehet valami a miénk?
Miben állhat a mi gazdagságunk? Mire is van nekem szükségem az
élethez? Jó iránytű-e a boldogságkeresés?

Alternatív programok:
Tóth Gyula (fafaragás)
16:00 Sport

Felvezetés az est i
imákhoz,
mostantól
csendes a tábor
A programot vezet i
17:00 Wolowicz Ádám SVD
18:00
19:00 Vacsora
20:15
Est iimádságos
program
20:30 Gyónások
22:00

Adam Wolowicz Gdańskban született lengyel verbita szerzetes, 2006
óta szolgál Magyarországon, akcentus nélkül beszéli nyelvünket.
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Péntek – máskép(p)
(augusztus 3.)
Laudato Si' 67. Nem mi vagyunk Isten. A föld létezett már előttünk, és mi ajándékba kaptuk. Ez a tény
lehetővé teszi azt, hogy válaszoljunk egy vádra, amelyet a zsidó-keresztény felfogással szemben
megfogalmaztak: azt mondták, hogy mivel a Teremtés könyvének elbeszélése arra hívja az embert, hogy
„uralkodjon” a földön (vö. Ter 1,28), ez hozzájárult a természet könyörtelen kizsákmányolásához, mert az
embert uralkodó és pusztító lényként mutatja be. Ez nem helyes értelmezése a Bibliának, az Egyház nem így
érti azt. Ha igaz is, hogy néha mi, keresztények helytelenül értelmeztük a Szentírást, ma határozottan el kell
utasítanunk azt, hogy a többi teremtmények feletti abszolút uralkodásra lehessen következtetni abból, hogy
az ember Isten képére teremtetett és azt a megbízatást kapta, hogy uralkodjon a földön. Fontos, hogy a bibliai
szövegeket a hozzájuk tartozó szövegösszefüggésben, megfelelő hermeneutikával olvassuk, és arra is
emlékezzünk, hogy a világ kertjét művelni és őrizni kaptunk meghívást (vö. Ter 2,15). A „művelni”
jelentése: megmunkálni, felszántani vagy dolgozni rajta, az „őrizni” jelentése pedig: megvédeni, gondozni,
megóvni, fenntartani, figyelemmel kísérni. Ez egymás iránti felelős viszonyt jelent az ember és a természet
között. Minden közösség kiveheti a föld javaiból, amire szüksége van az életben maradáshoz, de kötelessége
meg is védeni és biztosítani termékenysége folyamatosságát a jövőbeli nemzedékek számára.
Laudato Si' 206. A vásárlás nem pusztán gazdasági tett, hanem mindig erkölcsi cselekvés is.
Témák:
 Társteremtők vagyunk. El lehet-e rontani a teremtést? Isten mindent jónak teremtett, mi el tudjuk
rontani? Ha Isten jót teremtett, az ember ehhez mit tehet hozzá?


Mit jelent uralkodni/birtokolni? Mi a miénk?



Környezetszennyezés lelki, természeti és társadalmi hatásai hatásai



Élni/visszaélni, hol a határ? Használom vagy kihasználom?



Mértékletesség vagy fogyasztói társadalom.



Megelégedettség. Mennyit veszek ki a környezetemből?



Hogyan állok a szegénységhez? Szegénységet hirdető szentek. A szegények, akikben Isten
megmutatkozik.



Mi a mi gazdagságunk?



Mit jelent a fejlődés? Jó-e a technikai fejlődés? Hogyan lehet jól használni?



Mire is van nekem szükségem az élethez?



Mi szolgál engem? Meddig érdemes keresnem a jólétet, a kényelmet?



Mi szolgálja a világot, a Földet, a többi embert?
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VIII. 4. Szombat
Mot tó
Világkép
Felelős régió Part ium
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
Antal Z. László
9:00 előadása
10:00 6. kiscsoport
11:00 6. kiscsoport
12:00
13:15 Ebéd
14:00 Ebéd
Alternat ív programok:
Sportdöntők
Tóth Gyula (fafaragás)
Bagolykészítés fonalból
Széplaki Marikával
Kiricsiné Vali néni
15:00 (csuhéj, szalma)
Ünnepélyes zárás:
Visszajelzések
(altáborvezetők,
kiscsoportvezetők
16:00 koordinátorai)
Ünnepélyes zárás:
Tanúságtevések,
gyerekek műsora,
17:00 záróbeszéd
Záró szentmise
Celebráns:
dr.Várszegi Asztrik
18:00 v. pannonhalmi főapát
19:00 Vacsora
20:15
20:30 Záróbuli
22:00 Záróbuli

Antal Z. László tudományos főmunkatárs (MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont, Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály).
Kutatási területe: egészségszociológia, demográfia, éghajlatváltozás,
humán ökológia
Előadásának rövid kivonata

Párbeszéd Ferenc pápa Áldott légy című enciklikájáról
Közel három éve került sor az Egyház első kifejezetten a Föld ökológia
állapotával foglalkozó enciklikájának nyilvános bemutatására Rómában.
Számomra nagyon fontos része volt ennek a bemutatásának, hogy az
első előadásban felvetett három kérdés közül az egyik „a spirituális
dimenzió” volt: „Amint az az enciklikából egyértelműen nyilvánvalóvá
válik az ökológia válság alapvetően spirituális probléma.” Ennek a
kérdésnek a felvetése azt jelezi számunkra, hogy a spiritualitás kérdését
a Pápa kiemelt fontosságúnak tarja. Úgy gondolom, hogy spirituális
dimenzió megjelenítése az, amit mi hozzá tudunk tenni a Föld ökológia
állapota miatt felmerülő kérdések megválaszolásához, és éppen lehet
ez az, amit mások is várnak tőlünk! Az előadásomban néhány
gondolatot fogalmazok meg azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk
annak érdekében, hogy minél több miden megvalósuljon abból, amire a
Pápa buzdít minket ebben az enciklikában.

Ajánlott irodalom:

Ferenc pápa Laudato Si’ kezdetű enciklikája a közös otthonunk
gondozásáról
https://uj.katolikus.hu/konyvtar/ferenc_papa_laudato_si_enciklika.pdf
Boldogok a békeszerzők – XVI. Benedek pápa üzenete a béke

világnapjára (2013.január 1.)
https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldogok-bekeszerzok-xvi-benedek-papa-uzenete-beke-vilagnapjara
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Szombat – világkép
(augusztus 4.)
Laudato Si' 61. Sok konkrét téma van, amelynek kapcsán az Egyháznak nincs oka arra, hogy döntő szóval
álljon elő; úgy véli, meg kell hallgatnia és elő kell segítenie a tudósok közötti őszinte vitát, és tiszteletben
kell tartania a véleménykülönbségeket.
Laudato Si' 208. Mindig lehetséges azon képességünk fejlesztése, hogy kilépjünk önmagunkból a másik
felé. E nélkül nem kapja meg a többi teremtmény az elismerést önnön értékében, nem érdekel minket, hogy
törődjünk valamivel mások érdekében, nem vagyunk képesek határokat szabni, hogy elkerüljük annak
szenvedését vagy pusztulását, ami körülvesz minket. Az önmeghaladás alapmagatartása, az elszigetelt
tudattal és az önmagunkra vonatkoztatással való szakítás az az alap, amely lehetővé tesz bármiféle
gondoskodást másokról és a környezetről, és amely kiváltja azt az erkölcsi reakciót, hogy figyelembe
vesszük minden cselekedetünknek és minden személyes döntésüknek a külvilágra kifejtett hatását. Amikor
képesek vagyunk legyőzni az individualizmust, kialakíthatunk egy ténylegesen alternatív életstílust, és
jelentős társadalmi változás lehetősége nyílik meg.
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.
Laudato Si' 159. Nem egy szabadon választható hozzáállásról beszélünk, hanem az igazságosság egyik
alapkérdéséről, hiszen a föld, melyet kaptunk, azoké is, akik utánunk jönnek. „A környezet az átvétel
logikájához tartozik. Minden nemzedék kölcsönkapja, és tovább kell adnia a következő nemzedéknek.”
Témák:
 „Ember küzdj és bízva bízzál” (Madách Imre)


Feladatunk a párbeszéd kultúrájának a terjesztése



Feladatunk a teremtett világ védelme (ha valamit szeretsz, azt óvod)



Feladtunk a nemzet lelki higiéniájának karbantartása



Örömünk a világban

Vasárnap - hazautazás
(augusztus 5.)
Reggelit még kapunk a táborban.
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VII. 30. Hét fő

VII. 31. Kedd

VIII. 1. Szerda

VIII. 2. Csütörtök

VIII. 3. Péntek

VIII. 4. Szombat

Képmás
Erdély
Íjászat
Ébresztő
Reggeli ima, torna
Reggeli

Életkép
Magyarország
Íjászat
Ébresztő
Reggeli ima, torna
Reggeli

Csoportkép
Felvidék
Íjászat
Ébresztő
Reggeli ima, torna
Reggeli

Máskép(p)
Kárpátalja
Íjászat
Ébresztő
Reggeli ima, torna
Reggeli

Világkép
Part ium
Íjászat
Ébresztő
Reggeli ima, torna
Reggeli

Székely János püspök
előadása

Uzsalyné dr. Pécsi Rita
előadása

Kükedi Zsolt előadása

dr.Zlinszky János
előadása

Antal Z. László
előadása

2. kiscsoport

3. kiscsoport

4. kiscsoport

5. kiscsoport

6. kiscsoport

2. kiscsoport

3. kiscsoport

5. kiscsoport

6. kiscsoport

Szentmise
Celebráns: dr.Székely
János megyéspüspök
12:00 Zene: Role
13:15 Ebéd

Istent isztelet
Celebráns: Bella Péter
református lelkész
(Győrújbarát)
Ebéd

Szentmise
Celebráns:
Vreckó Ferenc
plébános (Zenta)
Ebéd

Szentmise
Celebráns:
Németh Tamás
plébános (Vép)
Ebéd

Ebéd

14:00 Ebéd

Ebéd

4. kiscsoport
Görög katolikus
szent liturgia
Celebráns:
Janka Ferenc
teológiai tanár,
parókus (Veszprém)
Ebéd
Ebéd
dr.Zlinszky-féle
autópálya nyomvonal
tervező társasjáték
(1,5 óra, min. 5 fő, max
100 fő, 20 főként egy
játékvezető szükséges)

Ebéd

Ebéd

Mot tó
Énkép
Felelős régió Délvidék
6:00 Íjászat
6:30 Ébresztő
7:00 Reggeli ima, torna
8:00 Reggeli
Tábornyitás
A hét programjának
9:00 ismertetése
Táborindítás
10:00 A tábor házirendje
Prof. Dr. Andrásfalvy
11:00 Bertalan előadása

15:00 1. kiscsoport

16:00 1. kiscsoport
Alternat ív programok:
Tóth Gyula (fafaragás)
Kiricsiné Vali néni
(csuhéj, szalma)
Hangszerbemutató
Szent László legenda
elemzése
17:00 (Szeibert András)
Sport
Alternat ív programok:
Tóth Gyula (fafaragás)
Kiricsiné Vali néni
(csuhéj, szalma)
18:00 Hangszerbemutató
19:00 Vacsora
20:15

Role koncert
Táncház
20:30 Csillagnézés távcsővel
22:00 Éneklés, táncház

Ebéd
Alternat ív programok:
Sport
Aigner Géza letenyei
Alternat ív programok: plébános foglalkozása
Játékkunyhó
(kompót főzés)
Hangszerbemutató
Kükedi Zsolt
Széplaki Marika
számítógépes
kézműves kör
ökoszimulációs játék
bagolykészítés fonalból (2,5 óra hosszú)
csomózással
Játékkunyhó
Ökoszimulációs játék
(folyt.)
Aigner Géza letenyei
Sport
(korábban répcelaki)
Alternat ív programok: plébános interakt ív
Hangszerbemutató
beszélgetése
Játékkunyhó
Répcelak fejlesztéséről
Bege Nóra
Játékkunyhó
fotókiállítása
Hulladékhasznosító
sérült emberekről
ügyeskedések
A kiállítást megnyitja
a háztartásban
Katkó Tamás
Széplaki Marika
(Kolta Galéria)
előadása
Sport
Vezetői megbeszélés
Alternat ív programok:
Játékkunyhó
Hangszerbemutató
Jakubinyi László
előadása
Régiók találkozói
A fogyatékkal élők
Hendéné Vali néni (Vép)
foglalkoztatásáról
mesél gyerekeknek

Sport
Vacsora
Fejünk felől a tetőt
Ivancsics Ilona
és Színtársai

Sport
Vacsora

Alternat ív programok:
dr.Zlinszky-féle
játék (folyt.)
Szombathelyi
városnézés

Alternat ív programok:
Antal Z. László
beszélgetést vezet
XVI. Benedek pápa
2013. január 1-i
leveléről
Tóth Gyula (fafaragás)
Sport

Szombathelyi
városnézés (folyt.)
Holnap c. f ilm vet ítése

Alternatív programok:
Tóth Gyula (fafaragás)
Sport

Szombathelyi
városnézés (folyt.)
Holnap c. f ilm vet ítése
(folyt.) és beszélgetés
a f ilmről

Felvezetés az est i
imákhoz,
mostantól
csendes a tábor
A programot vezet i
Wolowicz Ádám SVD

Ünnepélyes zárás:
Tanúságtevések,
gyerekek műsora,
záróbeszéd

Vacsora

Záró szentmise
Celebráns:
dr.Várszegi Asztrik
v. pannonhalmi főapát
Vacsora

Sport
Vacsora

Jazzkoncert
Táncház
Csillagnézés távcsővel
Éneklés
Éneklés, táncház éjfélig Táncház éjfélig
Táncház
Csillagnézés távcsővel
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Alternat ív programok:
Sportdöntők
Tóth Gyula (fafaragás)
Bagolykészítés fonalból
Széplaki Marikával
Kiricsiné Vali néni
(csuhéj, szalma)
Ünnepélyes zárás:
Visszajelzések
(altáborvezetők,
kiscsoportvezetők
koordinátorai)

Hendéné Vali néni (Vép)
mesél felnőt teknek
Csillagnézés távcsővel
Énekelt versek
Schön Gyuri
Est iimádságos
megzenésítésében
program
(kb. fél óra)
Gyónások

Záróbuli

Éneklés, táncház 23 h-ig

Záróbuli

A TÁBOR HÁZIRENDJE


Felebarátod nyugalmát 23 óra után ne zavard hangoskodásoddal.



Éjfél után aludni térj!



Jelenléteddel mindig tiszteld meg a programokat, azokról el ne késs!



Ügyelj a tisztaságra, magad után tégy rendet!



Energiatakarékos módon használd az áramot és a vizet!



A szemetet szelektíven rakd a kihelyezett gyűjtőkbe!



Felebarátoddal légy megértő, türelmes és szeretetteljes!



Bódító nedűket mértékkel fogyassz, és csak a kijelölt helyen füstölj!



Társad iránti vonzalmadat visszafogottan fejezd ki!



A szervezőkre és a csoportvezetőkre feltétel nélkül hallgass!



A halastóban csak a halak fürödhetnek!



Az ősparkban sétálni csak a sétautakon szabad!



A tábor területét gyerekek csak felelős kísérőjük felügyeletével hagyhatják
el!



Végül, de nem utolsó sorban: érezd jól magad!

Orvosi ügyelet
Vépen: II. sz. orvosi rendelő, Szent Imre út 5. , Telefon:36-94-353-038
Vezető orvos: Dr. Tüske Zsuzsanna
Rendelés: H 8-11, K 13-16, Sz 8-11, Cs 14-17, P 8-11
Szombathelyen: Szelestey L. út 8. fsz., Telefon:36-94-345-300
Gyógyszertár
Salvator gyógyszertár, lásd a 2. oldalon levő térképen.
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Kislexikon
Stanisław Wyspiański (1869-1907) lengyel drámaíró, költő, festőművész, bútortervező, műemlék-restaurátor és
színházi díszlettervező. Menyegző (Wesele) című darabjából Andrzej Wajda készített
filmváltozatot.
„A világ teremtése” néven is ismert „Legyen...” című monumentális üvegablaka (846x390 cm)
1904-ben került a Krakkó óvárosában levő XIII. századból származó ferences templom
kóruskarzata fölé.
A művész az Atyaistent méltóságteljes aggként mutatja. Hosszú szakálla és hosszú haja
palástjára omlik. Az Atyaisten alakjában egyesülnek az arisztotelészi világkép elemei: tűz, víz,
levegő és a föld. Mindezek rajta keresztül eltűnnek és előjönnek. Köntösét szél és tűz cibálja.
Testének alakja majdnem beleolvad a föld és a ruhája csavart vonalaival összekapcsolódó víz
alkotta egységbe.
Az Atyaisten bal keze teremtésre emelt, ez van az ablak legtetején, a jobb inkább leesik.
Meglepő a művész választása, hogy a világot létezésre hívó kéznek a bal kezet választotta. A
hagyományos ikonográfiában ez mindig a jobb kéz. Elgondolkodtató a kezek kinézete is, amelyek úgy tűnnek mintha
nem ugyanazon személyhez tartoznának. A bal izmos, erős, élettel teli. A jobb mintha halotté lenne. A leengedett
kezéből csak piros ereket és csontokat láthatunk. A bal kéz a élet, a jobb kéz a halál. Egyazon személyhez tartoznak.
Mindkettő része az Atyaistennek, aki az élet és a halál ura.
Az üvegablaknak kápráztató színei vannak. Szembeötlő, hogy az alkotóművész előszeretettel alkalmazza a szecesszióra
jellemző hullámos és folyamatos vonalakat. A lila, a sötétkék, a világoskék és a zöld színek fölényét szétáradó ragyogás
töri meg. A teremtésre emelt uralkodói kézmozdulatban a kéz tenyerének a meleg sárga a domináns színe, a leeresztett
kéztől fényes sugarak áradnak szét. Az őszes hajfürtökkel körülvett, kékesfehér szakállú Atya arca az ő
mindenhatóságát mutatja. Az enyhén meghajló test, a ruha és a szalagok az erőfeszítést és az alkotás pillanatát
hangsúlyozzák. Az Atya szeme becsukva, nem ismeretesek az ő tervei és ítéletei. A Teremtő háta mögött a tenger
hullámzik. A különböző napszakokban a beeső fény mennyiségétől függően, más színek vállnak határozottabbakká. Az
üvegablak másként fest reggel, délután és egész másként este.
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