XX. Kárpát-medencei Háló-tábor
2021. augusztus 4. - augusztus 8. Békés-Dánfok
helyszín: https://danfok.hu/udulokozpont

Találkozás – kapcsolat - közösség
Mottó: „Ha egyszer te vagy az a személy, aki híd lehetne, miért ne legyél híd?”
(Jeanine Cummins)

Támogatóink:

HALAD EGYESÜLET

PROGRAMFÜZET
Augusztus 4. (szerda) - MINDEN ALTÁBOR

Mottó: TALÁLKOZÁS
Felelős régió: Magyarország
14:00 – 22:00
14:00 – 24:00
19:00 – 20:00

Érkezés, regisztráció
TALÁLKOZÁSok, beszélgetések, ismerkedés
Kiscsoportvezetők megbeszélése Szeibert Andrással

Pár szó rólunk:
A Háló mozgalom, mint civil közösségfejlesztő keresztény szervezet immár 33. éve működik a Kárpátmedence magyar lakta területein, és töretlen lendülettel épít egyházat, társadalmat, határokon átívelő
kapcsolatokat. Küldetésünk a mai világ elmagányosodásával szemben a közösségek szerepének fontosságát megmutatni, és a társadalom szereplőit az aktivitás és az egymás iránti szolidaritásvállalás irányába
mozdítani. A Háló mozgalom ezért választotta három hívószavát: találkozás, kapcsolat, közösség. A Háló
fontos szerepet tölt be a határon túli magyar kisebbségek lelki támogatásában közösségi és kulturális területen.
A Háló Kárpát-medencében folytatott tevékenységét budapesti központtal ugyan, de több régiós irodával
valósítja meg. A Háló egyesületként így jelen van Erdélyben, Partiumban, Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján is. Működése alapvetően önkéntesek (bogozók) munkáján nyugszik.
A Háló Egyesület működteti Budapest belvárosában a Háló S4 Közösségi és Kulturális Központot, ahol a
Háló saját és befogadott rendezvényein túl a Kolta Galéria kiállító tere mellett, naponta kulturális, művészeti, közösségi és ismeretterjesztő programokra kerül sor. Itt találnak új otthonra azok a Kárpát-medencéből érkező fiatalok, akik jelenleg Budapesten tanulnak, dolgoznak. (Facebook elérhetőség:
https://www.facebook.com/halos4)
Honlap: https://halo.hu/; FB: https://www.facebook.com/groups/halocsoport és https://www.facebook.com/HaloMozgalom

Augusztus 5. (csütörtök) - FELNŐTT altábor
Mottó: KAPCSOLATom embertársaimmal
Felelős szervező: Villányi Andrea / Felelős régió: Partium

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 8:30
8:30 – 9:10
9:10 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 12:45
12:45 – 14:30
14:30 - 15:30
15:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 - 23:00
23:00 – 24:00

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Nyitórendezvény és Kálmán Tibor, Békés város polgármesterének tábori köszöntője (helyszín: rendezvénysátor),
Pécsi Rita előadása: Az érzelmileg is intelligens kapcsolódás (helyszín:
rendezvénysátor)
Felnőtt kiscsoportvezetők és kiscsoportok bemutatása (helyszín: rendezvénysátor)
KÁVÉSZÜNET
Kiscsoportos beszélgetések
EBÉD
Szentmise (rendezvénysátor) – Serfőző Levente atya, a Szeged–Csanádi
Egyházmegye oktatási helynöke (helyszín: rendezvénysátor)
Szabadidő - Alternatív programok: kézműves foglalkozások / Filmvetítések (Holnap /Tisza /Utópia) / Úszásoktatás (16.00 - 16.45) / Íjászat (17.0018.45)
Gasztroest (régiónkénti étel-ital kínálat) – zenei kísérettel (helyszín:szabadtéri konyha)
Táncház – Tabán Táncegyüttes Békéscsaba (Király Sándor vezetésével,
élő zenekari kísérettel)
Éneklés, beszélgetés

Pécsi Rita önmagáról: “A nevelés az Élet szolgálata” - ezt vallom, ennek módjait kutatom, keresem feleségként az
önnevelésben, anyaként, tanárként és pedagógiai kutatóként. Mindezt leghitelesebben és legelevenebben Josef Kentenich (a katolikus Schönstatt lelkiségi mozgalom alapítója) organikus pedagógiájában találtam meg. 1991 óta tar tozunk a Schönstatt családmozgalomhoz. Neveléskutatóként a személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelli gencia humán tőkévé alakítása érdekel. Legjobban tehát az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán
ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Ezért tanultam és tanítottam zenét, retorikát, pe dagógiai pszichológiát.
Serfőző Levente atya: Oktatási püspöki helynök, kateketikai és ifjúsági referens, főiskolai oktató, szemináriumi
prefektus. 2002-ben kezdett hitoktatni, majd 2012-től referensként a hitoktatók képzéséért és a hitoktatás szervezéséért felelős. Szakmai és a közösségi életben is szerzett tapasztalatokat, melynek egyik eleme a mentor-katekéta
program kidolgozása és bevezetése volt.
Tabán Táncegyüttes 1993- ban alakult. Feladatuknak tekintik a Kárpát- medencében élő magyar, és a nemzetiségek néptánc hagyományainak gyűjtését, őrzését, színpadra állítását. Fontosnak tartják a magyarság hagyományaival, szokásaival megismertetni a közönséget.

Augusztus 5. (csütörtök) – TINI ÉS IFI ALTÁBOR
Mottó: KAPCSOLATom embertársaimmal
Felelős szervező: Villányi Andrea / Felelős régió: Partium

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 8:30
8:30 – 9:10
9:10 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 - 15:30
15:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 - 23:00
23:00 – 24:00

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Nyitórendezvény és Kálmán Tibor, Békés város polgármesterének tábori köszöntője (helyszín: rendezvénysátor),
Pécsi Rita előadása: Az érzelmileg is intelligens kapcsolódás (helyszín:
rendezvénysátor)
KÁVÉSZÜNET
Kiscsoportvezetők és kiscsoportok bemutatása(konferenciaterem)
Kiscsoportos beszélgetések
EBÉD
Szentmise – Serfőző Levente atya, a Szeged–Csanádi Egyházmegye oktatási helynöke (rendezvénysátor)
Szabadidő - Alternatív programok: kézműves foglalkozások / Filmvetítések (Holnap /Tisza /Utópia) / Úszásoktatás (16.00 - 16.45) / Íjászat (17.0018.45)
Gasztroest (régiónkénti étel-ital kínálat) (helyszín:szabadtéri konyha)
Táncház – Tabán Táncegyüttes Békéscsaba (Király Sándor vezetésével,
élő zenekari kísérettel)
Éneklés, beszélgetés

Pécsi Rita önmagáról: “A nevelés az Élet szolgálata” - ezt vallom, ennek módjait kutatom, keresem feleségként az
önnevelésben, anyaként, tanárként és pedagógiai kutatóként. Mindezt leghitelesebben és legelevenebben Josef Kentenich (a katolikus Schönstatt lelkiségi mozgalom alapítója) organikus pedagógiájában találtam meg. 1991 óta tar tozunk a Schönstatt családmozgalomhoz. Neveléskutatóként a személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelli gencia humán tőkévé alakítása érdekel. Legjobban tehát az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán
ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Ezért tanultam és tanítottam zenét, retorikát, pe dagógiai pszichológiát.
Serfőző Levente atya: Oktatási püspöki helynök, kateketikai és ifjúsági referens, főiskolai oktató, szemináriumi
prefektus. 2002-ben kezdett hitoktatni, majd 2012-től referensként a hitoktatók képzéséért és a hitoktatás szervezéséért felelős. Szakmai és a közösségi életben is szerzett tapasztalatokat, melynek egyik eleme a mentor-katekéta
program kidolgozása és bevezetése volt.
Tabán Táncegyüttes 1993- ban alakult. Feladatuknak tekintik a Kárpát- medencében élő magyar, és a nemzetiségek néptánc hagyományainak gyűjtését, őrzését, színpadra állítását. Fontosnak tartják a magyarság hagyományaival, szokásaival megismertetni a közönséget.

Augusztus 5. (csütörtök) – GYERMEK ALTÁBOR

HELYSZÍN: JURTA
FOGLALKOZÁS IDŐTARTAMA: 8.15-12.45
FOGLALKOZÁST VEZETIK: Csúcs Eszter és Mészáros Janka

FOGLALKOZÁS:
- ismerkedős játékok, cserkészjátékok
- módszertani játékok (Kapcsolatok témakörben)
- kézműves (festés különböző technikákkal)
- gyerektáncház

Az altáborban önállóan 3-12 év közötti gyermekeket tudunk fogadni, de szívesen látjuk a foglalkozás helyszínéül szolgáló jurtában a kisebb gyermekkel érkező szülőket
is.

Augusztus 6. (péntek) – FELNŐTT ALTÁBOR

Mottó: KAPCSOLATom a teremtett világgal
Felelős szervező: Csúcs Eszter / Felelős régió: Délvidék

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 10:00

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Kükedi Zsolt előadása: Mindennapi teremtésvédelem – Tegyünk helyben a közös otthon gondozásáért! (helyszín: rendezvénysátor)

10:00 – 10:30
10:30 – 12:00

KÁVÉSZÜNET
Játékos feladatok, beszélgetés kiscsoportokban, azaz „Gyakorlati cselekvési tippek a helyi teremtésvédelmi terveinkhez.”
CSOPORTBESZÁMOLÓK (helyszín: rendezvénysátor)
EBÉD
Szabadidő / Alternatív programok: kézműves foglalkozások / Filmvetítések (Holnap /Tisza /Utópia) /Úszásoktatás (15.00 - 15.45)/ Íjászat (16.0017.45)
Szentmise – Kondé Lajos atya, Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke (helyszín: rendezvénysátor)
VACSORA
Gyónási lehetőség a fák alatt
Istenes versek (Schön György szervezésében a táborozók által előadva)
Beszélgetés tábortüzeknél kiscsoportokban

12:00 - 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30
20:30 20:30 – 21:30
22:00 -

Kükedi Zsolt: helyi gazdaságfejlesztési szakértő. 2009-ben fordult a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, teremtésvédelem témája felé. 2011-ben tizenketted magával alapította a katolikus Naphimnusz Teremtésvédelmi
Közhasznú Egyesületet. 2012-től helyi érdekű gazdaság újjáépítésén dolgozik. Megkereste azokat a helyi közösségeket, amelyek már tettek valami hasznosat a saját helyi környezetük fenntarthatóságáért, helyi gazdasági rendsze rének helyreállításáért. A kutatás alatt számtalan hazai környezetvédelmi, energiahatékonysági, fenntarthatósági,
gazdaságszervezési megoldással találkozott. Tevékenysége révén több mint ezer önálló gazdaságfejlesztési jó példa
jött össze, több mint kétezer helyi hős által működtetve. Ezekből megalkotta a helyi gazdaságfejlesztés ma elérhető
eszközeinek, vagy más néven beavatkozási területeinek listáját, ami folyamatosan felkerül a helyihos.hu oldalra.
Kondé Lajos plébános: Mezőhegyesen született 1960. okt. 10-én. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte 197984 között. Papszentelésére Szegeden 1984. június 16-án került sor. szolgálati helyei:1984-89: Szeged-Alsóváros
(segédlelkész); 1989-94: Szeged-Belváros (segédlelkész); 1990-2003: egyházmegyei ifjúsági felelős és egyetemi
lelkész; 1994-2003: a Szegedi Szent Imre Kollégium igazgatója; 2001-től napjainkig Szeged-Belvárosi plébános.
További címek és rangok:2001-től prépost; 2004-től esperes; 2006-tól pasztorális püspöki helynök; 2011-től nagyprépost.

Augusztus 6. (péntek) - TINI ÉS IFI ALTÁBOR
Mottó: KAPCSOLATom a teremtett világgal
Felelős szervező: Csúcs Eszter / Felelős régió: Délvidék

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 10:30

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Mike Ervin előadása: Hol és merre tartunk ma a világban? (helyszín:
konferenciaterem)

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 18:00

KÁVÉSZÜNET
Kiscsoportos beszélgetések
EBÉD
Szabadidő / Alternatív programok: kézműves foglalkozások / Filmvetítések (Holnap /Tisza /Utópia) /Úszásoktatás (15.00 - 15.45)/ Íjászat (16.0017.45)
Szentmise – Kondé Lajos atya, Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális
helynöke
VACSORA
Gyónási lehetőség a fák alatt
Istenes versek (Schön György szervezésében a táborozók által előadva)
Beszélgetés tábortüzeknél kiscsoportokban

18:00 – 19:00
19:00 – 20:30
20:30 20:30 – 21:30
22:00 -

Mike Ervin: Kézdivásárhelyen született 1994-ben vallásos és hívő római katolikus szülők gyermekeként. A templomot így nagyon hamar megszerette, és már gyermekkorában tudta, hogy pap akar lenni. 2013-ban érettségizett
Nagyenyeden és még abban az évben jelentkezett teológiára. Négy év alapképzés után került pasztorális gyakorlatra Brassóba, majd Gyimesbükkre. Egy év után kapott még egy év gyakorlati időt, így kerülte Marosvásárhelyre.
Ezek után tanulmányait Veszprémben folytatta, ahol 2020-ban államvizsgázott. Jelenleg a felszentelésére vár. Már
több alkalommal tartott a Hálós ifik részére interaktív előadást, moderált beszélgetést.
Kondé Lajos plébános: Mezőhegyesen született 1960. okt. 10-én. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte 197984 között. Papszentelésére Szegeden 1984. június 16-án került sor. szolgálati helyei:1984-89: Szeged-Alsóváros
(segédlelkész); 1989-94: Szeged-Belváros (segédlelkész); 1990-2003: egyházmegyei ifjúsági felelős és egyetemi
lelkész; 1994-2003: a Szegedi Szent Imre Kollégium igazgatója; 2001-től napjainkig Szeged-Belvárosi plébános.
További címek és rangok:2001-től prépost; 2004-től esperes; 2006-tól pasztorális püspöki helynök; 2011-től nagyprépost.

Augusztus 6. (péntek) – GYERMEK ALTÁBOR

HELYSZÍN: KÖRÖSÖK VIDÉKE BEMUTATÓSZOBA, majd JURTA
FOGLALKOZÁS IDŐTARTAMA: 8.45-12.45
FOGLALKOZÁST VEZETIK: Kárpáti Júlia és Mészáros Janka

FOGLALKOZÁS:


Látogatás a Körösök világa interaktív bemutatóterembe, ezzel kapcsolatos környezettudatos játékok



Kézműves foglalkozások



Társasjátékok

Az altáborban önállóan 3-12 év közötti gyermekeket tudunk fogadni, de szívesen látjuk a foglalkozás helyszínéül szolgáló jurtában a kisebb gyermekkel érkező szülőket
is.

Augusztus 7. (szombat) – FELNŐTT ALTÁBOR

Mottó: KAPCSOLATom a Teremtővel
Felelős szervező: Kárpáti Júlia / Felelős régió: Erdély

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 - 14:00
14:00 – 17:00

17:00 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 – 20:30

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Klemm József előadása: „Csoportszelfi, Istennel“ (Helyszín:rendezvénysátor)
KÁVÉSZÜNET
Kiscsoportos beszélgetés
EBÉD
Szabadidő / Alternatív programok: kézműves foglalkozások / Filmvetítések (Holnap /Tisza /Utópia) /Úszásoktatás (14.30 - 15.15)/ Íjászat (15.45-16.45) / Mindennapi környezetvédelem a családban, háztartásban (előadás, bevált tapasztalatok és
tippek - Agócs Máriával és Széplaki Marikával)
Régiós megbeszélések
VACSORA
Szentmise – Szabó Ervin, plébános (Helyszín:rendezvénysátor)

20:30 – 21:00

Táborzárás / Tanúságtételek (Helyszín:rendezvénysátor)

21:00 – 22:00

Délvidéki MENDICUS ifjú tamburásainak koncertje (Helyszín:rendezvénysátor)
Búcsú buli (Retro Disco) (Helyszín:rendezvénysátor)

22:00 -

Klemm József: 1954. február 28-án született a Vajdaság legdélebbi magyar településén, Székelykevén. az Újvidéki
Egyetem Magyar Tanszékén szerzett tanári oklevelet. Az ELTE Bölcsészkarán posztgraduális tanulmányokat folytatott magyar nyelvből, Belgrádban pedig a Politikai Tudományok Karán tömegkommunikációból. A Dániai Újságíró Iskolában újságírói szakoktatói képesítést szerzett. Jelenleg a Vajdasági RTV igazgatóhelyettese. A délvidéki
magyar újságírásban szerzett érdemeiért 2008-ban Szabad Sajtó díjban részesült, 2009-ben pedig a vajdasági magyar fiatal újságírók nevelésében kifejtett tevékenységéért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették
ki. A Vajdasági Művelődési Központ 2020-ban neki ítélte oda a Kultúra Szikrái Díj multikulturalizmusért és interkulturalizmusért kijáró érmét.
Szabó Ervin, plébános, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa: 1978-ban Szalacson látta
meg a napvilágot A nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett. A középiskola tanítási
rendszerének szellemiségéből, és vele született affinitásából eredően megérlelődött benne az elhatározás, hogy Is ten és a katolikus közösség szolgája lesz. 2009 óta szolgálja plébánosként Bihar község római katolikus közösségét,
és emellett a nagyváradi Szent László Gimnázium egyik hitoktató tanára. Emberpróbáló feladat maradéktalanul el látni a plébániai teendőket és rendszeresen ingázni Nagyváradra, hogy alakítsa, erősítse a diákok hitét, teológiai tudását, de ő megbirkózik ezzel.
Mendicus Művészeti Központ tamburazenekara 1998 őszén alakult meg Vörös Róbert vezetésével. Repertoárjukban: délalföldi, dunántúli, szatmári népdalok és magyar nóták szerepelnek. A Vajdaságban számos magyarok lakta
településen megfordultak már. Emellett Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban, Romániában, Ukrajnában, Németországban, Lengyelországban és Macedóniában is felléptek. A 2019. évi Háló tatai táborának a felnőttek, míg most a fiatalok mutatkoznak be. 2003-ban megjelent a „Csantavéri templomtorony de magas”, 2013-ban
pedig a „ Kilenc zsandár kísér engem a csantavéri főutcán” című népzenei cd lemezük.

Augusztus 7. (szombat) - TINI ÉS IFI ALTÁBOR

Mottó: KAPCSOLATom a Teremtővel
Felelős szervező: Kárpáti Júlia / Felelős régió: Erdély

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 - 14:00
14:00 – 17:00

17:00 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 -

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Orosz István atya előadása: Ki vagyok én? (Helyszín: konferenciaterem)
KÁVÉSZÜNET
Kiscsoportos beszélgetés
EBÉD
Szabadidő / Alternatív programok: kézműves foglalkozások / Filmvetítések (Holnap /Tisza /Utópia) /Úszásoktatás (14.30 - 15.15)/ Íjászat (15.45-16.45) / Mindennapi környezetvédelem a családban, háztartásban (előadás, bevált tapasztalatok és
tippek - Agócs Máriával és Széplaki Marikával)
Régiós megbeszélések
VACSORA
Szentmise – Szabó Ervin, plébános (Helyszín:rendezvénysátor)
Táborzárás / Tanúságtételek (Helyszín:rendezvénysátor)
Délvidéki MENDICUS ifjú tamburásainak koncertje (Helyszín:rendezvénysátor)
Búcsú buli (Retro Disco) (Helyszín:rendezvénysátor)

Orosz István görögkatolikus pap: 1965. május 30-án született Nyírbátorban, pappá szentelésére Ungváron került
sor 1990. június 10-én. Parókusként 2009-ig Kárpátalján szolgált. Ekkor ismerkedett meg a Háló Egyesület alapítóival, ami a Kárpátaljai Háló megalakításához vezetett. Ezt követően Bekecs, Ózd majd 2016-tól Máriapócs patró nusa lett. 2016-tól egyúttal a Máriapócs Nemzeti Kegyhely kegyhelyigazgatója is. 2021-ben a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálatáért, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkájáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.
Szabó Ervin, plébános, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa: 1978-ban Szalacson látta
meg a napvilágot A nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett. A középiskola tanítási
rendszerének szellemiségéből, és vele született affinitásából eredően megérlelődött benne az elhatározás, hogy Is ten és a katolikus közösség szolgája lesz. 2009 óta szolgálja plébánosként Bihar község római katolikus közösségét,
és emellett a nagyváradi Szent László Gimnázium egyik hitoktató tanára. Emberpróbáló feladat maradéktalanul el látni a plébániai teendőket és rendszeresen ingázni Nagyváradra, hogy alakítsa, erősítse a diákok hitét, teológiai tudását, de ő megbirkózik ezzel.
Mendicus Művészeti Központ tamburazenekara 1998 őszén alakult meg Vörös Róbert vezetésével. Repertoárjukban: délalföldi, dunántúli, szatmári népdalok és magyar nóták szerepelnek. A Vajdaságban számos magyarok lakta
településen megfordultak már. Emellett Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban, Romániában, Ukrajnában, Németországban, Lengyelországban és Macedóniában is felléptek. A 2019. évi Háló tatai táborának a felnőttek, míg most a fiatalok mutatkoznak be. 2003-ban megjelent a „Csantavéri templomtorony de magas”, 2013-ban
pedig a „ Kilenc zsandár kísér engem a csantavéri főutcán” című népzenei cd lemezük.

Augusztus 7. (szombat) – GYERMEK ALTÁBOR

HELYSZÍN: JURTA
FOGLALKOZÁS IDŐTARTAMA: 8.45-12.45
FOGLALKOZÁST VEZETIK: Villányi Andrea és Mészáros Janka/Balazsin Zsuzsa

FOGLALKOZÁS: Mindennapi teremtés- és környezetvédelem – Mi is tehetünk valamit?


Interaktív beszélgetés és megvalósítható saját cselekvési terv



Kézműveskedés természetes anyagokkal (agyagozás), régi technikákkal (körmönfonás, körmöcskézés) és recycling art



Játékkészítés

+ szabad játék a jurtában lévő játékokkal

Az altáborban önállóan 3-12 év közötti gyermekeket tudunk fogadni, de szívesen látjuk a foglalkozás helyszínéül szolgáló jurtában a kisebb gyermekkel érkező szülőket
is.

Augusztus 8. (vasárnap) – MINDEN ALTÁBOR
Mottó: KÖZÖSSÉG
Felelős szervező: Villányi Andrea / Felelős régió: Kárpátalja

5:45 - 7:00
6:40 – 7:00
7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00
10:00 – 12:00

Hajnali kenuzási lehetőség Szeibert Andrással
Reggeli ima
Ébresztő
REGGELI
Szentmise – Ft. Vreckó Ferenc plébános
Tábor elhagyása, hazautazás
Alternatív program: Gyula városnézés idegenvezetéssel

Vreckó Ferenc plébános: Mohol község szülötte, aki Adán tanult. Zágrában végezte teológiai tanulmányait. 1989ben szentelték pappá Szabadkán. 2010 augusztusától a zentai Szt. Antal plébánia plébánosa. Emellett a Délvidéki
Háló lelkes tagja, a délvidéki Háló lelki vezetője, aki számos misét celebrált már a különböző Háló táborokban,
programokon, eseményeken.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gyula: A Békés megyében, Békéscsabától 16 km-re fekvő település valamivel több mint 30 ezer lakossal bír. A
Gyulai vár Közép-Európa egyetlen épségben maradt síksági tégla erődítménye. A város első hiteles írásbeli említé se Károly Róbert idejéből származik, az ő okleveleiben szerepel. A királytól kapta a város több kiváltságát is. 1476ban kihalt az addig várbirtokos Maróti család és a birtokot Mátyás király Corvin Jánosnak adományozta, ekkor vált
Gyula a megye székhelyévé is. Mai formájában a vár számos, korhű bútorokkal, fegyverekkel berendezett teremmel várja a látogatókat. A vártoronyból kiváló kilátás nyílik a Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastélyra. A gyönyörű barokk kastély szomorú nevezetessége, hogy 1849. augusztus 23-án a 13 aradi tábornok közül tízen ebben az
épületben tették le oldalfegyverüket, s indultak el utolsó útjukra az aradi vesztőhely felé.
Az egészségturizmus szempontjából is kiemelt jelentősége van Gyulának, mint fürdővárosnak, hiszen
gyógyvizei messze földön híresek és a fürdőzés hagyománya immár évszázados a településen. A gyulai várfürdő gyógyvize 72 C fokon tör fel a föld felszíne alól, a gyógyvizet természetesen visszahű tik, a legmelegebb medence is 34-36 °C-os. A gyógyvizet ajánlják mozgásszervi, idegi panaszokra és
egyes nőgyógyászati problémákra is hatásos.
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy Erkel Ferenc, a Himnusz és a Bánk Bán megzenésítője Gyulán
született. Édesapja tanítói lakását 1795-ben építették fel. A mai Erkel-házként nyilvántartott emlékhelyben 1808 és 1841 között lakott az Erkel család. Az Erkel múzeum nemcsak a zenét kedvelőknek
nyújt felemelő élményt, hiszen számos a családhoz kötődő kézirat, levél és bútor látható az Apor tér
17. szám alatt található, felújított korhű épületben.
A Gyulán található ún. Ladics ház érdekessége az, hogy szinte teljes körűen megtekinthető az emlék házban a XIX. századra jellemző polgári élet minden kelléke (szalon, kártyaszoba, étkező, hálószoba,
konyha). Magyarországi viszonylatban talán itt ismerhető meg a polgári élet milliője leginkább. A La dics házat a Jókai Mór utcán találjuk. Mellette van a Százéves Cukrászda, ami Gyula ékének is tekinthető. Itt egy kávé vagy sütemény elfogyasztása mellett megcsodálhatjuk a cukrászati múzeumot és
a gyönyörű szecessziós jellegű bútorzatot és cukrászda belsőt is.

A HÁLÓ TÁBOR HÁZIRENDJE
Annak érdekében, hogy valóban a lelki feltöltődésre, pihenésre és minőségi szórakozásra tudjunk figyelni
a táborban töltött idő alatt, kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a házirendet! Kérjük, hogy tartsd és tartasd
be a leírtakat!
1. A jelenléteddel mindig tiszteld meg a programokat, azokról ne maradj távol, ne késs el!
Különösen kérünk, hogy a tábor esszenciáját adó kiscsoportos beszélgetéseken is vegyél részt! Közös
programjaink alatt ne felejtsd el lehalkítani a mobilodat!
2. Amennyiben úgy alakul, hogy a tábor területét hosszabb időre el kell hagynod, akkor kérünk, hogy
szólj a szervezőknek!
3. A tábor bejárata 0-24 óra között folyamatosan nyitva van. Ezért célszerű a szobák, helyiségek elhagyásakor az ajtókat, ablakokat - lehetőség szerint – bezárni. Ügyelj értékeidre, mert a tábor üzemeltetői a táborban elhelyezett pénzért, értéktárgyakért nem vállalnak felelősséget!
4. A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba nem szabad bevinni, ugyanakkor a szobákból használati tárgyakat (pl.: plédet, takarót, szivacsot) kivinni nem szabad. Az étteremben található eszközöket csak ott lehet használni, azokat nem szabad a helyiségből elvinni!
5. Kérjük, hogy minden közös és önálló tevékenység alatt figyelj arra, hogy tevékenységed biztonságos
legyen, se magadban, se másban ne okozz kárt! Fokozottan figyelj erre a különböző kézműves foglalkozásokon, tűzgyújtáskor, szabad programokon! Vedd figyelembe a folyó közelségét, a fürdés, (vízi)sportok
szabályait!
6. Kérünk, hogy ügyelj a tisztaságra! Magad után mindig és mindenhol takaríts el, tégy rendet!
Ahol erre mód van, ott a hulladékot gyűjtsd szelektíven!
7. Kérünk, hogy energiatakarékosan használd az áramot és a vizet!
8. Kérünk, hogy felebarátod nyugalmát 24-05 óra között ne zavard, hajnali 1-5 óra között pedig már mindenképpen saját szobádban aludj!
9. Ne feledd, hogy 18 év alatt a dohányzás és az alkohol fogyasztása jogszabályilag tilos!
 Dohányozni a tábor területén kizárólag az arra korábban kijelölt helyeken szabad. Kérünk, hogy
lehetőleg inkább a tábor területén kívül gyújts rá!
 Kérünk, figyelj arra, hogy alkoholt is csak olyan mértékkel fogyassz az este folyamán, hogy a közösségi életet, a tábor lakóit a viselkedésed ne zavarja!
10. Ne feledd, hogy a kábítószerek használata szigorúan tilos!
11. Kérünk fogadd el, hogy mindenkinek joga van arra, hogy társát figyelmeztesse, ha esetleg láthatóan
elérkezett a „pityókás” határhoz. Ehhez segítség a tábor szervezőitől is kérhető, és az nem „árulkodás”,
hanem prevenció az egymásért is vállalt felelősség jegyében.
12. A tábor egy magyar, keresztény, közösségfejlesztő tábor. Feleljünk meg együtt az ebből fakadó erkölcsi kihívásoknak (pl. az öltözködéssel is), és így az a tény, hogy létezik egy Etikai Bizottság, akik a rendet
igyekeznek felügyelni, és hogy a szobák és egyéb helyiségek felszereléseiért táborlakóként anyagi felelősséggel tartozunk, már csak egy információ lesz!
13. Végül, de nem utoljára: Érezd jól magad, légy nyitott, türelmes, megértő és szeretetteljes!
Együttműködésedet köszönjük a Tábor vezetősége és szervezői nevében!

TÁBOR ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI: Konrád Katalin, Szabó Lóránt, Thuróczy György

