
AZ ELKÖTELEZETTSÉG SORSALAKÍTÓ ESSZENCIÁI 

Én a közösségben – A közösség jelentősége az életemben 

Meghívó a Keresztény Közösség családos táborába 

2020. július 21-27., Nemesvámos 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Keresztény Közösség nyári táborába, 
mely a Balatonhoz közel, Nemesvámoson lesz 2020. július 21-27-éig. 

Tartalmas beszélgetések, feltöltő euritmia, kirándulás, strandolás, sok játék és 
vidámság, családos kóruséneklés, fonás, kézműveskedés, emberszentelő 
szertartás, kultikus zárás, az iskolás gyerekek szertartása, ministrálás 
tanulásának lehetősége és sok más élmény vár Benneteket. A közösségünkhöz 
régóta csatlakozóknak egy pihentető és tartalmas együttlétet nyújt. Annak 
pedig, aki most szeretné megismerni a közösséget, kellemes, kötetlen 
ismerkedésre ad lehetőséget. Kisgyermekeseket, nagyokat, egyedülállókat és 
családosokat egyaránt várunk. 

A helyszínt ismét a Fehérlófia Waldorf Iskola biztosítja Nemesvámoson. 
Szállásunk a Pajtaszálló és az iskola tantermei lesznek, sátorozni az iskola 
kertjében lehet majd.  

Az elkötelezettség sorsalakító erejéről szóló beszélgetéseink mottója: 
„Amíg az ember eljut odáig, hogy elkötelezi magát, jelen van a tétovázás, a 
késlekedés, a visszavonulás lehetősége… és az alkalmatlanság érzése.  … 

Abban a pillanatban, amikor valaki végérvényesen elkötelezi magát, az isteni 
gondviselés is működésbe lép. Minden lehetséges dolog történik, hogy segítsen 
ebben – olyan dolgok, amelyek egyébként nem történtek volna. Az események 
egész áradata születik a döntésből.” 

Johann Wolfgang von Goethe: Az elkötelezettség esszenciája (részlet) 

 

Foglalkozásvezetők:  

Előadások-beszélgetések: Bozókiné Anna, Silye Imre 

 Euritmia: Czakó Anikó 

 Családos kórus: Balogh Jázmin 

 Fonás: M. Horváth Adrienn 

 Kézművesség-papírmunkák: Bolf Hajnalka 

 Közös játék gyerekeknek, felnőtteknek: Varga-Szemes László 



 Gyermekfelügyelet, kézművesség: Szabó Júlia 

 Pantomim előadás: Méhes Csaba 

Esti mese: Bolf Hajnalka, M. Horváth Adrienn és mások 

Gyermekfoglalkozások: A gyermekeknek felügyeletet, kézműves 
foglalkozásokat, kirándulást szervezünk a felnőtt programokkal 
párhuzamosan. Közös programok kicsiknek és nagyoknak: a családi kórus, a 
közös játék, a délutáni kézművesség, strandolás, kirándulás és az esti mese, stb. 

Kirándulás: Július 25-én délelőtt a Káli-medencébe kirándulunk. Egykori 
vulkánok nyomain tapodva, fantasztikus panorámát látva, egykori tengerfenék 
kövein szökdelve járjuk végig a tűz útját, és az út végén a Balaton-felvidék 
legjobb fagyizójában fagyizunk egyet. Batyus ebéd lesz és autókkal megyünk 
Nemesvámosról Szentbékkálára és vissza. Túravezetőnk Ruprecht Katalin. 

Szertartások: Minden napot emberszentelő szertartással kezdünk és este 
kultikus zárással fejezünk be, vasárnap pedig az iskolás gyermekek szertartását 
ünnepeljük. A szertartásokon és a programokon való részvétel szabadon 
választható.  

Azok is jöhetnek a szertartásokra, akik nem résztvevői a tábornak. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megismerni a 
szertartásokat.  

Érkezés július 21-én, kedden 11 óra és 12 óra között az iskolába, melynek címe 
8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24. 

Szálláslehetőségek: Az iskola Pajtaszállójában ágyakon, az iskola 
tantermeiben (saját matracon és hálózsákkal), vagy az iskola udvarán felállítható 
saját sátorban. Emellett egyéni szállás is foglalható Nemesvámoson vagy a 
környékén. (Szállásajánlónk alább olvasható.) 

Ellátás: Az érkezés napján batyus ebéd lesz. Utána naponta reggeli, ebéd, 
vacsora és tízórai, uzsonna is lesz. Az ellátáshoz házi finomságokat, 
alapanyagokat (zöldséget, gyümölcsöt, lekvárt, befőttet, kompótot, szörpöt, 
stb.) köszönettel fogadunk. 

A részvételi díj 5.500 forint/éj a tábori programokkal, közös költségekkel, 
iskolai szállással és étkezéssel együtt (reggeli, meleg ebéd, vacsora, tízórai és 
uzsonna is). Ez nem tartalmazza a bérelhető ágynemű díját (ez 500 Ft/hét/fő). 
Máshol biztosított, egyénileg szervezett szállással 4.000 forint/nap a részvételi 
díj. Aki csupán a délelőtti programokon vesz részt és nincs szüksége szállásra, 
attól napi 2000-3000 forint körüli hozzájárulást kérünk. 

 



Korkedvezmény:  

10-14 éves korig: 25% (a kedvezményes ár: 4.000 Ft/éj)  

4-9 éves korig: 50 %  (a kedvezményes ár: 2.500 Ft/éj)   

0-3 éves korig: 100%  (a kedvezményes ár: 0 Ft) 

Támogatásigénylés: Támogatást kérhetnek azok, akiknek a részvételi díj 
aránytalanul nagy terhet jelentene, vagy lehetetlenné tenné a részvételt. Pusztán 
anyagi okok miatt senki ne maradjon ki a tábor értékes, szép élményeiből! 

Támogatás felajánlás: Akinek lehetősége van anyagi támogatás felajánlására 
a részvételi díjon felül, annak befizetését köszönettel fogadjuk. Ez lehetőséget 
teremthet olyanok részvételére is, akik önerőből nem tudnák a tábor költségeit 
kifizetni. 

Jelentkezés és a részvételi díj befizetése: A jelentkezéseket július 1-éig 
várjuk az e-mailben küldött „Jelentkezés” űrlapon keresztül regisztrálva, 
illetve ha ez nem lehetséges, akkor Radics Helgánál: tel. 70 338 7079, 
info@akeresztenykozosseg.org.  

Befizetés: A részvételi díjat a helyszínen kérjük készpénzben. Ha az egy 
összegben történő fizetés nehézséget jelent, akkor részletfizetési kedvezmény 
kérhető a jelentkezési űrlapon. A részvétel lemondása július 5-ig díjmentes. 
Július 6-tól történő lemondás a közösségünknek 9000 forint fizetési 
kötelezettséget okoz, amit kérünk átutalni a számlánkra: A Keresztény 
Közösség 16200106-00083373 

További információkkal szívesen állunk rendelkezésre: 

Befizetés, támogatás igénylés: Bándy Barbara 06 30 961 6265 

Program, jelentkezés: Radics Helga 06 70 338 7079 

Utazás, szállás, étkezés: Kőszegvári Erika: 06 70 214 6618 

Tartalmi kérdésekben és a szertartásokról a papok nyújtanak felvilágosítást. 

Szeretettel várunk Benneteket! 

A munkatársak nevében is: Bozóki Anna, Silye Imre és Radics Helga 

A Keresztény Közösség, 1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. 

https://akeresztenykozosseg.org 

 

 

 

Szálláslehetőségek Nemesvámoson és a környékén: 

https://forms.gle/CLzkGMu4Lvt9A3LF7
mailto:info@akeresztenykozosseg.org
https://akeresztenykozosseg.org/


Aki egyéni szállást keres a környéken, annak ajánljuk figyelmébe az alábbi 
lehetőségeket: 

1) Meszlényi Erika (Waldorf szülő) tel. 06 30 5246734 

Veszprémfajsz, Templomkerti apartman (5 fős)  

E-mail: erika.meszlenyi@feherlofiawaldorf.hu 

Július 20-26-ig szabad az apartman. 

40 m2-es az apartman, egy szoba (1 franciaágy+két egyszemélyes ágy), konyha, 
fürdőszoba és külön WC található benne.  Reggeliztetni nem szoktak, de a 
hűtőszekrényben el tudják tárolni a vendégek a szükséges élelmet, illetve főzési 
lehetőség is van.  

Több éjszaka esetén az ár 3000 Ft/éj.  

 

2) Fatima Vendégház  

Nemesvámos, Fészek u. 5.  

Hunyadvári Andrea tel. 06302904423,  

E-mail: fatimavendeghaz@gmail.com 

A vendégház egyelőre szabad erre az időszakra. 

5 db 2 ágyas szoba van, kettőt tudnak pótágyazni, max. 12 fő fér el. 

2 fő / szoba 4500 Ft/fő/éj 

1 fő/ szoba 5000 Ft/fő/éj 

Pótágy 2500 Ft 

 

3) ALSÓKÚTI VENDÉGHÁZ (volt Waldorfos szülők)  

Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 289. tel. 06 30 444 7347,  

E-mail: alsokut@gmail.com 

https://sites.google.com/view/apartmanok 

Háromágyas szobáik vannak és 1 egyszobás és 1 kétszobás apartman konyhával 
és étkezővel. 

Érdeklődésre konkrét árajánlatot küldenek.  

 

4) Tekeresvölgyi családi birtok 

https://www.tekeresvolgyi.hu/szallas.html 

https://www.dropbox.com/s/3dj98q2i5ovl4ti/Kiad%C3%B3%20Apartman.pdf?dl=0%20
mailto:erika.meszlenyi@feherlofiawaldorf.hu
http://www.fatimavendeghaz.hu/
https://www.dropbox.com/s/y05ub5c60mvdhlr/AV%20plak%C3%A1t.pdf?dl=0
https://sites.google.com/view/apartmanok
https://www.tekeresvolgyi.hu/szallas.html

