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„Szabadságom Uram Neked visszaadom” 

A Városmajori Jézus Szíve Plébánia 

NYÁRI CSALÁDOS TÁBORA 

 a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében 

Verőce-Csattogóvölgy, 2015. július 27 – augusztus 1.  

 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a táborba Plébániánk közösségének tagjait: 

● családokat kisebb és nagyobb gyermekekkel, 

● nagyszülőket unokáikkal, 

● gyermektelen házaspárokat, vagy akiknél már felnőtt korúak a gyerekek, 

● egyedülálló szülőket, 

vagyis mindenkit, aki nyitott a többiekre, aki szívesen találkozik, s nyaral együtt e nagy közösség tagjaival, aki 
szívesen alakít, s mélyít személyes kapcsolatokat a plébánián. Mindazokat, akik az évközi futó 
találkozásokon, udvarias párbeszédeken túli részletekre is kíváncsiak a másikból. 

A tábor idei mottója: „Szabadságom Uram Neked visszaadom”. A programok a Megszentelt élet 
évének jegyében szerveződnek, e gondolatkör köré épülnek. Célunk a hitben való lelki gazdagodás, 
megerősödés és a közösségépítés, a kapcsolatok elmélyítése, illetve a szabadidő közös kulturált eltöltése. 
Olyanok jelentkezését várjuk, akik azonosulni tudnak a tábor célkitűzéseivel, és elfogadják annak 
kötöttségeit. Ez a hét is olyanná lesz, amilyenné közösen formáljuk, amennyi energiát,, szolgálatot, jókedvet, 
lelkesedést ki-ki beletesz! Minden táborlakó tehát egyúttal „táborszervező” is: kisebb-nagyobb feladatot, 
szolgálatot mindenkinek illik vállalnia.  

Az együtt töltött idő során a színes programok mellett (vetélkedők, kirándulások, sport, játékok) 
korosztályonként lelki megerősödésre, valamint sok kötetlen együttlétre van lehetőség. Meghívott vendégek 
előadásai segítenek mindennapi életünk örömeinek megfogalmazásában, nehézségein való 
felülkerekedésben. Az esti borozgatások, közös nevetések, a játékok, a zene, s a békés, természetközeli 
nyugodt hangulat teszi maradandó élménnyé ezt a röpke hat napot. A felnőtt programok ideje alatt a 
gyerekekre lelkes segítő fiatalok és pedagógusok vigyáznak, változatos programokkal szórakoztatják őket, 
biztosítva a felnőtteknek, hogy felszabadultan vehessenek részt a programokon.  

 

A helyszínről 

A csattogóvölgyi üdülőfalu (www.csattogovolgy.hu) Verőce és Kismaros között fekszik. Könnyen 
megközelíthető autóval, de akár autó nélkül is: a Nyugati pályaudvarról Verőcéig vonattal kb. 35 perc az út. 
(Igény esetén a vonattal érkezők táborba szállítását a vasútállomástól megoldjuk.) 

A tábor tágas, jól felszerelt, bátran lehet jönni egészen kicsi gyerekekkel is. Megfelelő számú,közös 
vizesblokk van, megfelelően tiszták. Számos további információ és kép megtekinthető a 
www.csattogovolgy.hu oldalon (vagy érdeklődjetek bátran olyanoktól, aki már táboroztak velünk). Hatalmas 
focipálya, valamint pingpongasztalok, röplabda- és kosárlabdapálya biztosítják, hogy kellően átmozgathassuk 
magunkat naponta akár többször is. A gyermekeknek van kis játszótér, de viszünk magunkkal számos egyéb 
játékot is. A pesztrák alapos felkészülésének és a játékoknak, segédeszközöknek köszönhetően a 
gyerekeinknek egyetlen percig sem kell unatkozniuk. 

Napi háromszori étkezést kapunk a konyhán (előzetes jelzés alapján természetesen kérhető speciális diéta); 
emellett saját magunk készítünk tízórait és uzsonnát. Az esti programok mellé is gondoskodunk zsíros 
kenyérről és egyéb finomságokról. Szomjúságunk csillapításáról - vízen, teán és szörpön kívül - a saját 
üzemeltetésű „kantin” is gondoskodik, melyben - önköltségi áron - sör, bor és kávé kapható (ezen 
termékeket leszámítva semmi sem kerül pénzbe a tábor során).  

A szállástípusok komfortfokozatukban és áraikban is eltérőek. 

http://www.csattogovolgy.hu/
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a) Faház: 
4, ill. 6 ágyas, különálló faházak (a 4 ágyasokban 4 normál ágy; a 6 ágyasokban 2 emeletes ágy + 2 
normál ágy). Zuhany és WC külön közös fürdőépületben található a faházak közelében.  

b) Apartman: 
3-4-8 ágyas kis szobák, illetve önálló faházak. A faházas elhelyezéshez képest annyiban komfortosabb, 
hogy mindegyikhez kicsi saját fürdő tartozik (zuhany, mosdó, WC). A 8 személyes faházakat leszámítva 
meglehetősen kicsi alapterületűek! 

c) Sátor: 
Lehetőség van saját sátor felverésére, értelemszerűen ekkor hálózsákot is kell hozni. A közös 
fürdőépületek ebben az esetben is rendelkezésre állnak. 

 

Részvételi díjak, támogatás 

A tábor megrendezését erejéhez mérten minden évben komoly összeggel támogatja a Városmajori Márton 
Áron Alapítvány, a plébánia és a XII. kerületi Önkormányzat is. Sok magánszemélytől (sokszor nem is 
résztvevőktől!) is kapunk évről-évre adományt. Mindezek eredményeként lehetséges az, hogy a részvételi 
díjakat alacsonyabban tartsuk az egyes résztvevőkre ténylegesen jutó költségeknél - a részvételi díjakból 
befolyó pénz a tényleges tábori összköltségnek csupán a kb. 60-70%-át fedezi. A támogatásoknak hála a 
nehezebb sorsú családok részvételi díját is mindig tudjuk mérsékelni. Ezúton is hálásan köszönjük 
támogatóinknak a segítséget!  

A fizetendő részvételi díjak tartalmazzák a szállást és a napi háromszori étkezést, valamint minden egyéb 
járulékos költséget: a programok szükségleteit (meghívott vendégek/előadók díjazása, kézműves-
alapanyagok, kirándulások stb.) és a segítők, pesztrák költségeit is.  

Részvételi díjak (az árak Ft/fő értendőek a teljes időtartamra) 

 apartman  faház sátor 

0-2 év 4.000 4.000 4.000 
2-4 év 10.500 8.500 7.000 
4-6 év 17.500 14.500 11.500 
6-10 év 22.500 18.500 14.500 
10-18 év 28.000 23.000 17.500 
Felnőtt 35.000 30.000 21.000 

Gyermekeknél a táborba érkezés napján betöltött kor számít. A kamasz altábor valamennyi lakójára a „sátras 
árak” érvényesek, mivel ők közösen laknak nagy katonai sátrakban. A család részvételi díjának helyszínen 
fizetendő utolsó részlete SZÉP kártyával is teljesíthető.  

Kérjük, aki teheti, a Városmajori Márton Áron Alapítvány részére nyújtott adományával támogassa a tábor 
céljainak megvalósulását, hogy a szegényebb sorsú családok számára is lehetőség nyíljon a részvételre. Az 
Alapítvány bankszámla száma: 10900028-00000009-80670011. 

Táborunk elsődleges célja a városmajori (plébániai és iskolai) közösség folyamatos erősítése. Szeretnénk, 
hogy senkit se akadályozzanak anyagi nehézségek a részvételben. Szándékaink szerint megpróbálunk 
mindenre megoldást találni; minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében. Kérjük, hogy aki a 
meghirdetett árak mellett csak támogatással tudna a táborban részt venni, az a jelentkezéskor a támogatás-
igénylést is töltse ki! Aki pedig akár csekély, akár nagyobb összeggel támogatni tudja a tábort, az keresse 
bizalommal a szervezőket, (esetleg átutalással a VÁKE számlájára nyújthat támogatást: közlemény: adomány 
a plébániai tábor számára). Köszönjük szépen! 

 

Jelentkezés, határidők 

A jelentkezés határideje: május 15.  

A jelentkezés ettől az évtől kezdődően CSAK elektronikusan történik; a VÁKE honlapjáról megtalálható 
kérdőív segítségével: www.vake.hu. A jelentkezés az 1. részlet befizetésével válik teljessé.  

http://www.vake.hu/
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1. részlet (jelentkezéskor) 20.000 Ft/család. Ez az összeg foglalónak minősül (tehát lemondás esetén nem 
jár vissza). Arra azonban van lehetőség, hogy más nevére átírjuk, amennyiben a visszamondó család hoz 
maga helyett más jelentkezőt.  

Komoly előleget kell a szálláshely részére a szerződéssel egyidejűleg kifizetnünk. Ezért kérjük, hogy aki teheti, 
nagyobb összeget fizessen be 1. részletként. (Ez esetben is csak 20.000,-Ft minősül foglalónak, az 
efölötti összeget lemondás esetén visszatérítjük.)  

2. részlet (20.000 Ft/család) befizetési határidő: június 10.  

3. részlet: a részvételi díj fennmaradó részét a táborba érkezéskor kell rendezni. Ekkor kerül jóváírásra az 
előfoglalási és az egyesületi kedvezmény is.  

A pénzt a VÁKE Egyesület számlájára kérjük befizetni vagy átutalni (Unicredit Bank: 10918001-00000017-
65610002). A közlemény rovatba írjátok be, hogy „plébániai tábor” és a jelentkező/család/házaspár nevét. 
Készpénzes befizetéseket a többlet adminisztráció miatt nem fogadunk el. 

Akinek akár az ütemezés, akár a táborköltség egésze nehézséget okoz, forduljon bizalommal hozzánk! 
Igyekszünk segíteni! 

KEDVEZMÉNYEK: 

● Előfoglalási kedvezmény: Akinek a jelentkezését ÉS befizetését március 23-ig megkapjuk, 
előfoglalási kedvezményben részesül (felnőtteknek 2.000 Ft/fő, gyermekenként további 
1.000 Ft/fő – csak teljes idős részvétel esetén!). 

● Egyesületi kedvezmény: a Városmajori Katolikus Egyesület tagjainak (14 év feletti 
résztvevők) a 3. részletből 2.000 Ft/családtag kedvezményt írunk jóvá.  

Az egyesület működése szempontjából nagyon fontos körülmény, hogy rendelkezik-e megfelelő számú tagsággal, hiszen csak így 
tud pályázatokon részt venni, a személyi jövedelmadó 1%-át fogadni, stb. Az egyesületi tagság évi 2.000,-Ft tagdíj 
megfizetésével bárki számára elérhető. Érdemes figyelni rá, hogy a 14 évesnél idősebb gyermekek az Egyesület alapszabálya 
szerint szintén lehetnek saját jogú tagok, tehát az ő esetükben a tagsággal járó kedvezmény igénybevételének feltétele a saját 
jogú tagság megléte. A tábor résztvevői egyesületi tagként jól járnak a kedvezmény révén, ráadásul ezzel segítik az 
egyesület munkáját, működését, céljai elérését, végső soron a városmajori plébánia közösségi életét. A Városmajori Katolikus 
Egyesület céljairól és tevékenységéről információk találhatók a www.vake.hu oldalon. Az egyesületi tagsággal kapcsolatban 
információ és ügyintézés Antal Szilárd titkárnál lehetséges – 30/ 297 9643, vagy e-mailben: antalszilardt@gmail.com. 

 

Részidős részvétel 

A közösségépítést, egymásra-hangolódást jelentősen megkönnyíti, ha mindannyian a program elejétől a 
végéig jelen vagyunk. Ugyanakkor mindenkinek örülünk, aki rövidebb időt tud a közösséggel való 
együttlétre szánni. Bár lehetőség szerint kerüljük, van mód félidős részvételre is. (Csak nappali részvételre - a 
nyílt napot leszámítva -, illetve félidőnél rövidebb részvételre nem tudunk lehetőséget biztosítani.) 

A részidősök költségei (adminisztrációs és elszámolási okokból nem tudunk ennél rugalmasabb egyéni 
kalkulációt alkalmazni!): 

- Azok, akik a tábor alatt bejárnak munkába, és csak esténként/éjszakánként vannak a táborban, azok a teljes 
ár 50%-át fizetik szállásköltségként (étkezést nem tudunk biztosítani számukra). Nem örülünk, de 
elfogadjuk, hogy vannak, akik máshogy nem tudják megoldani a részvételt. 

- Akik a táborban 3 teljes napot töltenek, a részvételi ár 50%-át fizetik. (Teljes ellátás jár.) 

- Akik 3 napot meghaladó időtartamban vesznek részt a táborban, azoknak teljes részvételi díjat kell fizetniük, 
függetlenül a ténylegesen ott töltött időtartamtól. 

A részidős részvételt legkésőbb május 31-ig kérjük jelezni! Ezt követően a tábor felé véglegesítenünk 
kell a létszámot, így kedvezményes fizetésre később már nincsen lehetőség! 

 

http://www.vake.hu/
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Egyéb tudnivalók 

Az alábbi kérések a sokéves közös táborozás tapasztalatai alapján megfogalmazott irányelvek, amelyeknek 
elfogadását minden táborozótól kérjük. Sokan vagyunk és sokfélék, ezért kérjük, hogy a jelentkezők vállalják 
a szabályok betartását. A jelentkezési lap aláírásával ezt nyomatékosítjuk. 

● A táborköltségeket a megadott határidőben kell befizetni, a szervezés gördülékenysége érdekében. 
(Akinek egy-egy részlet időben történő befizetése gondot jelent, jelezze ezt bizalommal.) 

● Kérjük, hogy a tábori programterv kötöttségeit minden résztvevő tartsa tiszteletben és fogadja el. A 
tábor területén kívül egyéni programokat senki se szervezzen. 

● A közös feladatokból mindenki igyekezzen kivenni részét, hiszen a tábor egyik legfontosabb célja a 
közösségépítés, nem pedig a szoros értelemben vett „nyaralás”. Úgy gondoljuk, hogy ha mindenki 
hozzátesz egy picit az előkészületekhez, s egy picit a lebonyolításhoz, akkor a sok kicsiből összeállhat az 
egész. 

● A táborban elsősorban a felnőttek egymás közti személyes kapcsolatait, közösségét építgetjük. Ennek 
zavartalan biztosítása érdekében a kisebb és nagyobb gyermekek számára segítők csapatai szerveznek 
programokat. 

✓ A kisebb gyermekek a főtáborban élnek családjaikkal, a felnőttek programjai alatt pesztrák 
foglalkoztatják őket. 

✓ A nagyobb gyermekek önálló kamasz altáborban laknak, és az idő nagy részében teljesen külön 
programban vesznek részt, a főtábor résztvevőivel ritkán találkoznak (pl. étkezések, sportversenyek 
alkalmával). A kamasz altábor „tábor a táborban”. 

● A segítőcsapat („pesztrák”) azért vannak a táborban, hogy a gyerekek programjait szervezzék, és rájuk 
vigyázzanak a felnőtt programok ideje alatt. Kérjük a gyerekekben tudatosítani, hogy a segítőknek szót 
kell fogadniuk, és a tiszteletet meg kell adniuk nekik, hiszen ők azok, akik felelősséget vállalnak 
gyermekeinkért. A gyerekprogramok végén ugyanakkor kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket 
mihamarabb hozzák el a segítőktől, hiszen a pesztracsapatnak is „lejár a munkaideje”. 

● A tábor időtartama alatt 18 év alattiak alkoholt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak. Felnőttek is 
csak az arra kijelölt – a szokásos tartózkodási helyektől távolabbi, kieső helyen - gyújthatnak rá. 

● A szűkebb pénztárcájú és/vagy szigorúbb elveket valló családok helyzetét ne nehezítsük. 

● A táborba háziállat a sok kisgyerek miatt nem hozható.  

 

A táborral kapcsolatban további információkat a táborszervező csapat tagjaitól (Csépányi Gábor 
atya, Kincses Zoli és Györgyi, Mihálffy Imi és Andi, Opor Karesz és Erzsi, Vaskó Mária nővér) 
kaphattok.  

Bátran keressetek minket! Személyesen: többnyire a vasárnap 9 órás szentmise után. E-mail-ben: 
tabor_szervezok_2015@googlegroups.com Telefonon: 20/ 828 9077 (M. Andi) 

 

Nagyon sok szeretettel várunk Benneteket! 

 

A táborszervező csapat 

 

mailto:tabor_szervezok_2015@googlegroups.com

