Beszámoló

2002. július 22. és 27. között a Gerence-patak völgyében található Róka-puszta egyik tisztása adott
otthont Hidegkút, Nemesvámos és Tótvázsony községek hittanosainak sátortáborához. A területet a
Bakonyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság Ugodi Erdészete bocsátotta rendelkezésre az
illetékes Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Pápa Városi Intézete hozzájárulásával.
A táborozást az általános iskolai korosztály számára hirdettük meg, s ha nem is egyenlo mértékben,
de minden évfolyam képviseltette magát. Legtöbben az ötödikesek voltak. A három község fiataljai
gyakorlatilag egyenlo arányban vettek részt a táborozásban.
A tábor lelki célja elsosorban a napi rendszeres imádságok természetessé tétele volt. A fiatalok
gyakorlatilag nem szoktak imádkozni sem reggel, sem este, sem étkezések alkalmával. A táborban
minderre közösségben került sor, így a szuk hét végére már természetessé vált a napi esti
lelkiismeretvizsgálat is. Fontos nevelési cél volt a közösségért vállalt feladatok örömmel való
teljesítése. A naposi szolgálatot minden nap más-más öt gyerek végezte. Feladatuk volt a konyhai
kisegítés, mosogatás, illemhelyiség takarítása, egyéb rendtartás a táborban. Naposi szolgálat a
táborozás ideje alatt minden résztvevore egyszer egy napos idotartamban jutott. Ugyancsak
közösségért végzett feladat volt az éjszakai orség. Erre elsosorban nagyobbak vállalkoztak,
kisebbek csak fakultatív jelleggel.
Mindezen célok megvalósítása nem igényelt különleges programot. Kisebb kirándulások,
strandolások, tábori játék, népdaltanulás váltották egymást. Esténként -a tuzrakási tilalom miattegy gázlámpa körül alakult ki hangulatos és színvonalas együttlét, csak az utolsó estére kaptunk
engedélyt kisebb tuzrakásra.
A tábort a pápai ÁNTSZ egy esetben ellenorizte, örömmel mondhatjuk, hogy az igen szigorú
törvényi eloírásoknak a jegyzokönyv tanúsága szerint megfeleltünk, a tábor rendjérol elismeroleg
nyilatkoztak.
A tábor gazdasági rendszere Mária Keresztes Közössége könyvelésébe kapcsolódik. A tábor
összköltsége 160 523 forint volt néhány egyéb járulékos költség nélkül. Ez 134 000 forint szüloi és .
résztvevoi befizetésbol, 10 000 forint adományból valamint Mária Keresztes Közössége 16 523
forint hozzájárulásából került kifizetésre. A közösség további 27 960 forint értékben vásárolt
sátrakat a tábor lebonyolításához.
Bízunk benne, hogy hasonló jellegu tábor szervezésével a következo években is hozzá tudunk
járulni fiataljaink lelki fejlodéséhez.
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