Kedves Szülők, kedves Táborozók!
„Ti pedig választott nemzettség, királyi papság, tulajdonul kiválasztott nép vagytok.” – olvashatjuk a Szent Péter
apostol első levelében. Amikor Rókapusztán összegyűlünk évről évre, kicsik és nagyok, lányok és fiúk, mindenféle
ember a nagy-nagy plébániánk sokféle szegletéről, mindig megéljük az összetartozásunkat. Eszünkbe sem jut
más. Teljesen érezzük, kitapinthatóvá válik az együvé tartozásunk, a testvéri lét. Hiszen, a tábori feladatok révén
szolgáljuk egymást, odafigyelünk egymásra, közösek a céljaink és egy a mi Atyánk. Aki volt már Rókapusztán,
tudja, hogy egy nagyon egyszerűen vallásos tábor, a hangsúly a közösség találkozásán van, s közben ott az ismeret
és a tapasztalat Istenről, aki összeköt bennünket. S ezért közös a hódolatunk is. Idén – egyházmegyénk új érseke
révén- egy szép biblikus mondat az éves mottónk. Könnyen és egyszerűen le tudjuk fordítani „Rókapuszta
nyelvre”, hiszen mindig is megéltük, de most gondolkodásunk, elmélkedéseink, imádságaink közös figyelmébe
helyezzük a „nép”, mégpedig a „választott nép” gondolatát: aki mi vagyunk Krisztus révén. Testvéreink a szentek
előttünk jártak és olyan dolgokra tanítanak meg bennünket, mint a hűség, a hősiesség, a szeretet… A hét
folyamán sok jeles ünnepünk lesz. Ezek tanítómestereink lesznek, hogy egy kicsit jobbak legyünk: a nép hűséges
tagjai, hősies tagjai, szerető tagjai.
Lássuk a részleteket:
A tábor időpontja: 2020. június 28. 18:00 – július 4. 12:00.
I. Általános szabályok
1. A táborba hiánytalanul kitöltött adatlappal lehet regisztrálni. Aláírt adatlap nélkül az előírások szerint nem
fogadható gyermek a táborba! Az adatlap letölthető a rokapuszta.hu oldalról a Most jössz menüpont alatt. Ha ki
szeretnénk nyomtatni az adatlapot és kézzel kitölteni, akkor válasszuk a „kézi kitöltéshez (pdf)” lehetőséget,
nyomtassuk ki és kézzel töltsük ki! Ha számítógéppel töltjük ki az adatokat, akkor a „gépi kitöltéshez (doc)”
lehetőséget válasszuk, töltsük le a dokumentumot, írjuk be az adatokat számítógéppel és nyomtassuk ki! A
szövegen ne változtassunk, ez nagyon fontos, mert hatósági előírás sok szófordulat benne! Mindkét esetben
eredetiben alá kell írni és úgy kell papíron beadni a regisztrációnál, Rókapusztán!
Sokan nem fizették be a tábordíjat, ezért az első három nap nem lesz étkezés. Na jó, vicceltem! A táborba
érkezéskor lehet fizetni, de ha valaki eljuttatja a hitoktatókon keresztül csütörtökig a tábordíjat, azt
megköszönjük.
2. Idén a várakozásunk szerint sok kullancs lesz, hiszen alig volt hideg, mindegyik átvészelhette az enyhe télben.
Ezért erre a kérdésre is nagyon oda kell figyelnünk ebben az évben. Kullancsok ellen javasolt napi 1 Polibé
tablettát szedni a tábort megelőzően szerdától a tábor egész ideje alatt. Hatásos lehet a kullancsok, szúnyogok
elleni kenőcsök használata. Részesítsük előnyben a bőrre kenhető szereket, spray-t ne hozzunk, mert
hajtóanyaga veszélyes lehet a sátorban! Kérjük a szülőket, alaposan készítsék fel gyermekeiket a kullancsok elleni
„küzdelemre”. Kössék a gyerekek lelkére, amit majd mi is többször elmondunk: naponta kétszer, háromszor
nézzék át magukat, ha kullancsot találnak magukban, azonnal szóljanak. Megnyugtatásul jelezzük, hogy
kullancsfertőzöttség szempontjából Rókapuszta nem tartozik a kiemelten veszélyes területek közé, viszont a
várhatóan sok kullancsból várhatóan több a fertőzött is!
3. Covid-19. Furcsa lenne, ha nem lenne ilyen pont a levélben, nem? Az egyik legelső és legfontosabb dolgok,
hogy akinek bármilyen apró betegsége van, ami kapcsolatban lehet a Covid-19 betegséggel vagy valaki fertőzött
személlyel került kapcsolatba, az idén ne jöjjön el a táborba. Ha valaki a nálunknál fertőzötteb országból
(majdnem minden külföldi ország ide értendő…) érkezett emberrel volt kapcsolatban vagy maga is külföldön járt,
nagy felelősséggel gondolja végig, hogy nem hozhatja-e be a közösségbe a betegséget. Kérdés esetén nyugodtan
keressen meg engem, hogy megbeszéljük. A tábort egyébként alaposan felkészítettük a Covid-19-el kapcsolatos
védekezésre, van lehetőségünk az azonnali elkülönítésre, orvosi ellátásra, külön baktericid és virucid
fertőtlenítést is alkalmazunk majd kézre, felületre, mindenre is.
4. Afrikai sertéspestis. Igen, ezzel is van dolgunk. Ez a betegség ránk nem jelent veszélyt, viszont terjesztői
lehetünk a ruházatunkkal. Éppen ezért, ha nem épített környezetből érkezünk a táborba, akkor a cipőnket
fertőtleníteni kell. Hazaérkezéskor mindenképpen fertőtlenítsük a cipőnket, hogy ha esetlegesen a cipőnkön
hordoznánk valamit, akkor ne vigyük haza a kertbe. (Most ezt nagy vonalakban próbáltam összefoglalni. Nem
vagyok állatorvos sem, de az elmúlt hónapokban már lassan mindenhez kell érteni, ahhoz, hogy boldoguljunk…)

5. Hoznivalók listája a http://www.rokapuszta.hu/mithozzmagaddal.htm oldalon megtalálható. Mindenki
figyelmesen tanulmányozza!
6. Az első tábori étkezés vasárnap este lesz. Nem szükséges tehát élelmet hozni. Az utazás után megmaradt
szendvicseket vacsora után élelmiszerbiztonsági okokból összegyűjtjük!
7. Terveink szerint két alkalommal a Teveli-tóhoz fogunk látogatni, valamint más kirándulásra is megyünk, ahol
adódhat némi lehetőség pénzköltésre (fagyi, üdítő, stb.). Észszerű összegű költőpénzt lehet tehát hozni.
8. Mindenki számára tilos elektromos játékot, MP3 lejátszót és minden ehhez hasonló elektronikus terméket
hozni! A 12 év alattiak számára ugyancsak tilos mobiltelefont hozni! Akinél ilyen eszközt látunk, azt azonnal
eltesszük megőrzésre. Aki egy hétig nem állja meg ezek nélkül az eszközök nélkül, azt arra kérjük, hogy inkább
maradjon otthon. (A gyerekek egyébként általában jól vannak a táborban és nincs semmi bajuk. Ha mégis van
valami problémájuk, ezt minden esetben orvosoljuk, illetve, ha szükséges, értesítjük a szülőket.)
II. Találkozó, indulás, érkezés
A tábor vasárnap délután 5 órától fogadóképes. Kérjük, hogy ezelőtt senki ne érkezzen meg!
Az érkezéskor az első dolog a regisztráció legyen, itt tudja meg mindenki, hogy melyik csoportba tartozik, ki lesz
a vezetője, hányas sátorban kap helyet, stb. Ezután lehet beköltözni a sátrakba és felfedezni a tábort. Kérjük,
hogy 6 óráig mindenki érkezzen meg!
A különbusz Nagyvázsonyból indul a Plébánia elől kb. 14:40-kor, majd Tótvázsonyban áll meg az iskola előtt kb.
15 órakor, majd Nemesvámoson a Fatima-ház parkolójánál kb. 15.30-kor. Erre a három helyszínre jöjjenek, akik
busszal jönnek. Mindenkit kérünk, hogy pontosan érkezzen! Mivel nem tudhatjuk, hogy ki hol száll fel, ezért nem
fogunk várni az egyes helyszíneken. Ha valakinek gondja van, engem hívjon!
A táborzárás szombaton délelőtt lesz, nagyon kérjük, hogy szombat délelőtt ½ 11 előtt senki ne akarjon előbb
elmenni, elvinni, stb. Fontos, hogy együtt legyünk, amikor búcsúzunk! Kérjük, hogy 12 óráig mindenki tisztán adja
át a sátrát. A busz kb. 12.30 kor indul a táborból, addig az autóval utazókért is kérjük, érkezzenek meg! A busz
13.30 körül ér Nemesvámosra, majd Tótvázsonyba és Nagyvázsonyba.
III. Egyebek
1. Rókapuszta [GPS N 47.3124548, E 17.6926344] megközelíthetősége Veszprémtől: Bakonybélre kell eljutni
vagy Márkón és Hárskúton vagy pedig Zircen keresztül. Bakonybéltől Bakonykoppány (Pápa) felé a 25-ös km
jelzés után található jobbra egy autós parkoló, onnan már hallható a tábor. Sajnos a parkolóból jelenleg nem
lehet átmenni a táborhelyre, a huszárokelőpusztai erdészház bejáratával szemben lehet bejönni, de az út nem
kedvez a személyautóknak. Gyalogosan a fent említett parkolótól kevebb, mint 5 perc a gyaloglás.
2. Július 1-én, szerdán nyílt napot tartunk délután 4 órától este 8 óráig. Ebből az alakalomból szeretettel hívjuk
a szülőket, testvéreket, barátokat is, hogy egy rövid időre betekintést nyerhessenek tábori életünkbe. Ezzel
kapcsolatban azonban fontos, hogy lássuk: a „tábori szerda” jó alkalom egymás jobb megismerésére,
beszélgetésre is, de nem arra való, hogy az esetlegesen hirtelen honvágyat kapott gyerekeket hazavigyük. Azt
gondoljuk, hogy a gyerekek számára nagy kudarc, ha a táborból hazamennek, még akkor is, ha esetleg ők, vagy a
szüleik akkor ezt nem így látják. Ne okozzunk kudarcot a gyerekeknek, inkább oldjuk meg közösen a problémákat!
3. A tábor ideje alatt a gyerekekről a következő telefonszámon keresztül lehet érdeklődni: +36 30 204 88 83.
Egyéb hírt is adunk majd Facebookon, Instagramon, stb. Érdemes böngészni a tábor megújult honlapját:
rokapuszta.hu
Bármely egyéb kérdésben szívesen állok rendelkezésre a (30) 204 88 83-as mobiltelefonon.

Nemesvámos, 2020. június 24.

Márk atya

