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Tábori Hírmondó 
     Még nem kell felfújnod a tábori matracot, 

de a tüdőd már edzheted hozzá! Tudom, 

hogy sajnálod, de talán ez az utolsó 

tábori hírlevelünk – ha a tábor után nem 

írunk még egyet a talált tárgyakról… 

Kedves Barossi Táborlakó! 
Fontos tudni, hogy ez a tábor más, mint a többi. Jobban, mint 

ahogy az eddigiek mások voltak.  

Sok-sok választható programot kínálunk. Először kiderül, hogy a 

kórussal, vagy inkább a színészekkel készülsz a szombati ünnepre. 

Persze előfordulhat, hogy kézműveskedsz vagy sportolsz, és az 

sem baj, ha a tábor közepén ülve csak a nyüzsgést szemléled. A 

színház és az éneklés több napos elfoglaltságot és elköteleződést is 

jelent. 

A tizenéves fiatalok lelkesen készülnek arra, hogy sokat legyenek 

együtt és a kisebb gyerekekkel. Ők a kívánságuk szerint a 

családoktól független szállásokon laknak. Van esély rá, hogy az 

ovis, kisiskolás gyerekek segítségükkel esténként fáradtan térjenek 

vissza szüleik altató kezei közé. 

A szombati agórában a sok választható program még sűrűbb lesz. 

Minden időpontban lesz mit választani, és éppen ez a tobzódás a 

cél. Ekkor vendégeink is lesznek, kérünk titeket, hogy 

házigazdaként örüljetek nekik!  

Ez a hírlevél a programok meghívóitól válik tarkává. Olvassátok 

szeretettel! 

 

Mari, Robi és a többiek 

 A tábori résztvevők közül a plébániai keretből hét család kért és 

feltehetően kap támogatást. Nagyon köszönjük Gábor atyának, hogy 

ezzel segíti a tábor népességét, és főleg a családok részvételét! 

Programkínálat: 

Cup song Ritmusjáték 

poharakkal 

Hét családot támogat a Plébániai Szociális Alap 

Színjátszás Rögtönzés és játék 

Beszélgetés A nevelés nehézségei 

Kirándulás 

Lelki nap 

A nógrádi várrom 

Testvéri szeretet a 

plébánián 

Bátorságpróba Éjszaka az erdőben 

Kórus Éneklés mindenkinek 

Apró fotósuli A torinói lepel és ÉN 

Baba-mama 

jóga 
Egy kicsi mozgás 

mindenkinek kell… 
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Várom mindazokat, akik szeretnek 

játszani, kipróbálni magukat más 

bőrébe bújva egy leendő csapat 

tagjaként. Szeretnek rögtönözni, 

együtt gondolkozni, mozogni, 

nevetni, ha kell. Közösen hozunk 

létre egy-egy jelenetet különféle 

drámapedagógiai eszközökkel. 

Semmi másra nem lesz szükséged: 

legyél nyitott és alkotásra kész!  

A rögtönzéseink témája a 

következő lesz: 

“Szent István király intelmei Imre 

herceghez MA” 

Szabóné Egervári Ági 

 
Színjátszás 

mindenkinek 

Ha állandóan dobolsz és jár a 

kezed, akkor gyere mert itt 

zene lesz belőle. Poharakat 

használunk, de mosogatni 

nem kell, a lényeg, hogy 

gyorsan járjon a kezed. 

Ha elmúltál 8 éves és 

szereted a zenét meg a jó 

ritmusokat, vagy csak 

bolondulsz a poharakért, 

akkor várlak szeretettel cup 

song-ra.  

Mi is az a cup song? 

Lesd meg: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DDfRPtDsedA 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=09Y5QrB2VwI 

 

Megjött a kedved? Gyere 

bátran! 
 

Apáthy Timi 

Te melyiket választod? 

Cup song Kirándulás 

Sok szeretettel hívok 

mindenkit a táborban a 

csütörtökre tervezett túrára. 

A jelentkezők számától és az 

aktuális időjárástól függően 

dől majd el, hogy pontosan 

merre fogunk visszajönni a 

nógrádi várromtól.  

Ha egy erősebb 

bevállalósabb csapat jön, 

akkor egy hosszabb sétával 

és néhány hegycsúcs 

érintésével érkezünk vissza 

Csattógó völgybe. Ha pedig 

könnyű sétára lenne igény, 

akkor az irányt Királyrét felé 

vesszük, és kisvonattal 

zakatolunk a táborhelyünk 

felé.  

Mindegy, melyik változat 

lesz, a csúcson csoki legyen 

nálad, mert Gombóc Artúr 

már várja! 

 

Hazslinkszky Gábor 

Beszélgetés a 

nevelésről 

Mivel sokakat érint a téma, és 

tavaly is érdekes beszélgetés 

alakult ki, idén is folytatnánk: ha 

vannak benned kérdések a 

gyereknevelésről, vagy szívesen 

megosztanád problémáidat, 

tapasztalataidat a többiekkel, akkor 

gyere el és beszélgessünk. 

 

Szigetvári Kriszti 

https://www.youtube.com/watch?v=DDfRPtDsedA
https://www.youtube.com/watch?v=DDfRPtDsedA
https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
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Baba-mama jóga 

Bátorságpróba 

Ismét lesz éjszakai 

bátorságpróba fiataloknak – 

közkívánatra. Ők nem 

engedték, hogy kihagyjuk ezt 

az immár táborhoz ragadt 

programot. Sok meghívás 

nem is kell ehhez, cégér 

nélkül is megtalálják Rudas 

Bálintot és Dettit, akik 

házigazdái lesznek Szent 

István éjszakájának. 

Lelki nap 

A pénteki lelki napra már 

készülnek a felkért 

csoportvezetők.  

A lelkinap munkaneve: 

Testvéri szeretet a plébánián.  

Pénteken délelőtt is, délután 

is lesz egy-egy témával 

vezetett beszélgetős blokk.  

A nap a szentmise üdvözlő 

áldását talán még megvárja, a 

hálaadás pedig az estében 

bűnbánati liturgiával 

csendesül el. 

Kórus 

Szeretettel hívogatunk 

mindenkit az idei táborban 

is a kórusba! Ha szeretnél 

kikapcsolódni, feltöltődni 

és olyan közösségi 

élményre vágysz, amiben 

együtt alkotunk, és 

egymásra figyelünk, 

GYERE, ÉS ÉNEKELJ 

VELÜNK! 

 

Ami garantált: 

Jó hangulat 

Vidám együtt éneklés 

Gyönyörű kórusművek 

Felejthetetlen közös 

élmények 

 

A kórus nyitott bármelyik 

korosztálynak, és lelkes 

régi és új tagokra vár! 

Előzetes kóruséneklési 

tapasztalat nem feltétel! 

Sapszon Bori 

Igen apró fotósuli 

Rövid bevezető elmélkedés 

után, mely a torinói halotti lepel 

fontossága mellett, az ÉN 

fontosságomat emeli ki, 

rátérünk az objektív valóságra, 

mely adott esetben, az ÉN miatt 

nagyon is szubjektív lesz. Szó 

eshet arról is, hogy mitől jó egy 

kép  -  adott pillanatban - és 

mitől nem tetszik  - adott 

pillanatban - és egy hét múlva 

mitől válik valami fontossá, és 

milyen tartalom értékelődik le 

idővel, majd újra előhoz egy-

egy emléket. Szót ejthetünk a 

kép illatáról, zamatáról, a 

digitális és papíralapú 

képalkotásról és persze ki miről 

szeretne hallani, beszélgetni. 

Czimbal Gyula 

Szeretettel várok minden 

anyukát a baba-mama jógára! 

Valódi kisbabás lehetőség. 

Aztán meg lehet hasonlót 

csinálni babák nélkül is. 

Apukák kíméljenek! ☺ 

 

Turcsik Anita 
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Tábori KI MIT TUD? 

Mivel az idei tábor programja Szent István 

király köré épül, a kvízjátékunk feladatai, 

kérdései is Szent István király uralkodásának 

korába visznek vissza minket. 

 

Kicsik és nagyok egy csapatban, együtt 

mérhetik össze tudásukat, kreativitásukat a játék 

során, melynek nyertesei ÉRTÉKES 

NYEREMÉNYEKET ÉRDEMELNEK! :) 

 

Biacs Móni 


