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Tábori Hírmondó
A táborba jelentkezők száma tovább nőtt, és
támogató borítékok is érkeztek már. Alakul a
tábori program, amihez továbbra is lelkes
felelősöket keresünk! És hogy mi lesz az
agórán? Ebből a számból az is kiderül!

A lényeg röviden:
Tábori A plébánia is támogatja
támogatás 50 fő táborozását, várjuk a
pályázók jelentkezését!
Létszám Már 148-an regisztráltak
a táborra!
Program Címszavakban:
Honfoglalás
Alapjaink
Lelki nap
Sokszínű közösség
Búcsúzunk
Jelentkezz! A feladatok egyre
konkrétabbak, ha vágyat
érzel a megvalósításra,
ne fogd vissza magad!

Agóra: piactér, vásár,
népgyűlés
A szervezők lelkes találkozóinak köszönhetően kezd egyre
konkrétabb formát ölteni a tábor programja. Mivel az eddigi
jelentkezők alapján átlagosan két gyerek fog egy felnőttre jutni,
természetesen számukra is készülünk elfoglaltságokkal.
Annyit már biztosan tudunk, hogy a tábor központi eseménye a
szombati agóra lesz, ahol izgalmas programok közül lehet majd
válogatni. Ekkor lesznek a sportversenyek döntői, folyamatos
kézműveskedés, játékok. Erre az eseményre meghívtuk a valaha
volt barossi közösségek tagjait is, hogy újra találkozhassunk,
együtt lehessünk velük.
A közös mise és vacsora után színpadi jelenetekkel, további
játékokkal, és bulival tervezzük
megkoronázni a közös napot.
Ha tudtok segíteni a közösségek
korábbi tagjainak invitálásában,
akkor kérünk, jelezzétek ezt
felénk! Köszönjük! ☺

Még többen lettünk!
Eddig 148 regisztrált jelentkezőnk van a plébániai táborra. Többen jelezték már
szóban részvételüket, de még nem regisztráltak a barossitabor@gmail.com címen.
Biztatjuk Őket, hogy tegyék ezt meg! Reméljük, a tábor idejére a fiatalok is közénk találnak, még ha a
szűkös szabadság-penzum miatt csak a hétvégére is!
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Plébániai szociális
alap
Mazgon Gábor atya kb. 50 fő tábori részvételét
támogatná a plébánosi keretből. Sok esetben
nem könnyű a kérelmek elbírálása, hiszen mi
magunk is nehezen látjuk objektíven a saját
helyzetünket. Ezért a támogatást több szempont
alapján történő pontozás alapján lehet elnyerni.
A támogatás meghatározó feltételei a következők:
1. Szociális rászorultság:

1-10 pont

2. Időben (június 10.) történő előlegfizetés:

5 pont

3. A táborszervezésben való aktív részvétel:

1-5 pont

4. Egy Támogatói nyilatkozat a tábor valamely szervezője részéről (plébános is lehet):

3 pont

A kérelmet ezen az űrlapon lehet benyújtani, amivel párhuzamosan a Támogatói nyilatkozatot is várja az atya
valamelyik szervező részéről (lásd 4. pont).
Kérjük a megértéseteket, hogy az ügyintézés az egyszerűség kedvéért elektronikusan zajlik!
A jelentkezőket Gábor atya és a tábor szervezői fogják elbírálni.

A kérelem benyújtásának határideje:
Június 10.

A kérelem elbírálásának napja:
Június 23.

Köszönjük!
Nagyon köszönjük, hogy boríték, ill. átutalás formájában támogattátok a rászorulókat. Összesen
négy család jelezte eddig, hogy nehezen gazdálkodja ki a tábori költséget, számukra hét
támogató boríték, ill. átutalás érkezett eddig.
Az 50.000 Ft, amit eddig felajánlottatok, segített ezeknek a családokanak, de az akció továbbra
is tart, még legalább egy hónapig. Ez a lehetőség teljesen független a plébániai szociális alaptól,
a kettő egymással párhuzamosan működik.
Ha szeretnél további családok helyzetén is segíteni, így teheted meg:
A bankszámla száma:
11784009-21411371-00000000
Számla elnevezése:
BAROSS GÁBOR-TELEPI PLÉBÁNIA – TÁBOR
Megjegyzés rovatba írd: “támogatás”
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Programok
címszavakban

Szerda
«honfoglalás»
Regisztráció,
ismerkedés, próbák,
sorvesrsenyek.

Csütörtök
«alapjaink»
Próbák, sport,
beszélgetések,
számháború,
játszóház.

Péntek
«lelkinap»
Testvéri szeretet a
plébánián.

Szombat
«sokszínű
közösség»
Találkozó, agóra,
örömünnep.

Vasárnap
«búcsú»
Zárás, könnyes
búcsú.

2017. május

Kis mókusok kenyérre is
kenhetik,…
A gyerekek szórakoztatásáról alapvetően a 12-14
évesek fognak gondoskodni, akik már nagyon várják a
tábort, és tele vannak ötlettel és lelkesedéssel.
Az ovisok, kisiskolások számára készülnek
programokkal. Lesz ezek között mindenféle
társasjáték, kis néptánc, sorverseny, mesevilág,
kézműves foglalkozás,
szóval nem fognak
unatkozni a kisebbek
sem. Természetesen az
egészen piciket sem
fogjuk elhanyagolni,
igény szerint az ő
“legeltetésükről” is
gondoskodunk.

…nagy mókusok süteménybe is
tölthetik!
Szerveződik a sportversenyek sora is. Anya-lánya
méta, apa-fia foci, röplabda, kosárlabda, ad-hoc és
előre szervezett csapatjátékok, valamint egyéni és
családos bajnokságok: asztalitenisz, tollaslabda,
petang. Akad olyan táborlakó, aki már hetek óta edz
(legalábbis szóban), hogy idén végre bajnok lehessen.
Ahhoz, hogy a tábor
csúcspontja, az agóra és az
örömünnep valóban
szép lehessen, szükség
lesz némi
előkészületre. A
feladatokra a
regisztráció már az első
nap megkezdődik.
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Jelige: mindenki ért valamihez!
Néhány ötletünkhöz olyan táborlakókat keresünk, akik szívesen lennének
ezeknek a feladatoknak a gazdái. Ha úgy érzed, hogy a cím megmozdítja
benned a tenni vágyat, akkor kérjük, hogy azt gyorsan jelezd a szervezők
felé (barossitabor@gmail.com), mielőtt megrezzenne vagy elmúlna a
belső erőd!
o díszeletek készítése, művészeti vezetés

o tablók készítése Szent Istvánról
o filmszoba előkészítése, vezetése, 5-10 perces rövidfilmeknek itthoni összeválogatásával
o karaoke vezetése utolsó este
o pólófestő műhely vezetése (nem szitázás, hanem szabad rajz és festés)
o gyümölcsművészet: bábok, figurák készítése kicsikkel és nagyokkal gyümölcsökből a
szombat délutáni agóra ideje alatt

o borfelismerő verseny házigazdája és bonyolítója
o rímfaragók vezetője: egy órás versíró foglalkozás amatőr irodalmároknak
o történelmi kvíz szervezése Szent István koráról mindenkinek
o éjjeli akadálytúra a 14 – 18 éves korosztály számára (nem engedik, hogy ez elmaradjon...)
o tábori kápolna berendezése
o ez pedig az a program, ami neked jutott eszedbe, amit szívesen tartasz kézben a táborban
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