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„Találsz otthont önmagadban?”
PLÉBÁNIAI CSALÁDOS TÁBOR
Tata, 2016. június 29 – július 4.
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a nyári családos táborba Plébániánk közösségének tagjait:
●
●
●
●

családokat kisebb és nagyobb gyermekekkel,
fiatal és „régebben fiatal” házaspárokat,
egyedülálló szülőket,
nagyszülőket unokáikkal,

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.
Az idei tábor lelki vezetője és a szervezőcsapat irányítója Kövesdy Zsolt atya. 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 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 felsős gyerekek a korábban már
megszokottak szerint külön altábort képeznek: családjuktól elkülönülve, közösen laknak és programoznak,
„tábor a táborban” módon.
A korábbi években megszokott „feszes tempót” idén pihentetőbb programokkal igyekszünk fűszerezni.
A helyszínről
Idén új helyszínen: Tatán, az Öreg-tó partján, az Esély Budapest Alapítvány által üzemeltetett táborhelyen
táborozunk. A tábor weboldala: www.eselybudapest.hu.
A tábor 5 hektáros, gyönyörű természetvédelmi környezetben fekszik a tóparton. Saját partszakasza van,
fürdési lehetőséggel. A területen számos sportlétesítmény található. A táborban sok a fa, így nagy melegben
is van árnyék. Több fedett foglalkoztató is van; az étkező kellően nagy ahhoz, hogy a teljes csapat egyszerre
étkezhessen. A környék számtalan különféle kirándulási és programehetőséget rejt; de a táborban is
változatosan tudjuk a napokat eltölteni.
A gyerekek napi ötszöri, a felnőttek napi négyszeri étkezést kapnak (előzetes jelzés alapján kérhető speciális
diéta). A saját üzemeltetésű „kantin”-ban (önköltségi áron) sör, bor és kávé kapható. Ezeket leszámítva
semmi sem kerül pénzbe a tábor során.

A táborban egyféle szállástípus áll rendelkezésre: 6+4 fős, emeletes vaságyas, célszerűen berendezett
szobák. Minden család külön szobát kap. A szobák praktikusan, U alakban helyezkednek el az altáboron
belül; kellően tágasak, de némileg „retró” stílusúak. A közös fürdő külön épületben található, nem messze a
szobáktól. Akik a korábbi években apartmanos elhelyezést választottak, azoknak tehát most azzal kell
számolniuk, hogy Tatán csak közös fürdős szállástípus létezik. A csodás környezet azonban kárpótolja a
kicsit kevésbé komfortos szálláskörülményeket.
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A felsős altábor résztvevői sátrazni fognak, közös katonai sátrakban. (Családok számára sátrazási lehetőség
nincs!)
Részvételi díjak, támogatás
A tábor megrendezését erejéhez mérten minden évben támogatja a Városmajori Márton Áron Alapítvány, a
plébánia és a XII. kerületi Önkormányzat is. Sok magánszemélytől is kapunk évről-évre adományt.
Mindezek eredményeként lehetséges az, hogy a részvételi díjakat alacsonyabban tartsuk az egyes
résztvevőkre ténylegesen jutó költségeknél. A támogatásoknak hála a nehezebb sorsú családok részvételi
díját is tudjuk mérsékelni. Ezúton is hálásan köszönjük támogatóinknak a segítséget!
A fizetendő részvételi díjak tartalmazzák a szállást és étkezést, valamint minden egyéb járulékos költséget: a
programok szükségleteit (kézműves-alapanyagok, kirándulások stb.) és a segítők, pesztrák költségeit is.
Részvételi díjak (az árak Ft/fő értendőek, 6 nap/5 éjszakára):
fizetendő
szállástípus
0-2
4 000
kőház
2-6
12 000
kőház
alsó tagozatosok
20 000
kőház
felsős altábor
20 000
sátor (!)
felnőtt
30 000
kőház
Gyermekeknél a táborba érkezés napján betöltött kor számít. A kamasz altábor résztvevői (befejezett 5.
osztálytól) közösen laknak katonai sátrakban.
Táborunk elsődleges célja a városmajori közösség folyamatos erősítése. Szeretnénk, hogy senkit se
akadályozzanak anyagi nehézségek a részvételben. Kérjük, hogy aki a meghirdetett árak mellett csak
támogatással tudna a táborban részt venni, az a jelentkezéskor ezt jelezze! Aki bármilyen összeggel
támogatni tudja a tábort, az keresse bizalommal Zsolt atyát (esetleg átutalással a VÁKE számlájára
nyújthat támogatást: közlemény: adomány a plébániai tábor számára). Köszönjük szépen!
Jelentkezés, határidők
A jelentkezés határideje: a létszám beteltéig folyamatos; legkésőbb május 15.
A jelentkezés elektronikusan történik; a VÁKE, illetve a hittanosok honlapján megtalálható kérdőív
segítségével: www.vake.hu vagy www.hittanosok.com. A jelentkezés az 1. részlet befizetésével válik teljessé.
1. részlet (jelentkezéskor) 20.000 Ft/család. Ez az összeg foglaló. Lemondás esetén nem jár vissza, de van
rá lehetőség, hogy más nevére átírjuk, ha a visszamondó család hoz másik jelentkezőt.
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: 10918001-0000001765610002). A közlemény rovatba írjátok be, hogy „plébániai tábor” és a jelentkező/család/házaspár nevét.
Készpénzes befizetéseket nem tudunk elfogadni.
Kedvezmények:
● Előfoglalási kedvezmény: Akinek a jelentkezését ÉS befizetését április 15-ig megkapjuk,
előfoglalási kedvezményben részesül (1.000 Ft/családtag).
● Egyesületi kedvezmény: a Városmajori Katolikus Egyesület tagjainak (14 év feletti résztvevők) az
utolsó részletből 1.000 Ft/családtag kedvezményt írunk jóvá.
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Az egyesületi tagság a tagdíj megfizetésével bárki számára elérhető. 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 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 végig jelen vagyunk.
Ugyanakkor bár lehetőség szerint kerüljük, Zsolt atyával történő előzetes egyeztetés után van mód
részidős részvételre is. Ennek költségei:
- Legfeljebb 3 teljes nap esetén: a részvételi díj 50%-a fizetendő.
- 3 napot meghaladó részvétel: teljes részvételi díj fizetendő, függetlenül a tényleges időtartamtól.
A részidős részvétel szándékát a jelentkezéskor az űrlap utolsó oldalán az „egyéb” rovatban kérjük
jelezni! Későbbi jelzés esetén kedvezményes fizetésre nincsen lehetőség.
Egyéb tudnivalók
A sokéves tapasztalatok alapján megfogalmazott alábbi irányelvek elfogadását minden táborozótól kérjük.
● A táborköltségeket a megadott határidőig kérjük 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 közös feladatokból mindenki igyekezzen kivenni részét, hiszen a tábor egyik legfontosabb célja a
közösségépítés, nem a szoros értelemben vett „nyaralás”.
● A kisebb gyermekek a főtáborban élnek családjaikkal, a felnőttek programjai alatt pesztrák
foglalkoztatják őket. A nagyobb (legalább 5. osztályt végzett) 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”) a gyerekek programjait szervezik, és rájuk vigyáznak a felnőtt programok
ideje alatt. A programok végén kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket mihamarabb hozzák el a segítőktől.
● 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 tábor lelki vezetőjétől, Kövesdy Zsolt atyától
(kovesdyzsolt@gmail.com), vagy a táborszervező csapattól (csalados_szervezok@googlegroups.com)
kaphattok. A pesztracsapat vezetője Riesz Beni (benedek.riesz@gmail.com), a kamasztábor felelőse pedig
Mihálffy Zsófi (mihalffyzsofi@gmail.com); hozzájuk is fordulhattok a gyerekekkel kapcsolatos konkrét
kérdésekkel.
Nagyon sok szeretettel várunk Benneteket!
A táborszervező csapat
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