Rókapuszta 2022
„Őseink hite a jövő reménye.”

Húsz esztendővel ezelőtt szerettünk volna egy tábort. Akkor még alig volt máshol. Azóta többszáz, lehet
talán ezer is azoknak a fiataloknak a száma, akik jártak, voltak és emlékeznek Rókapusztára. Nagyon
sokan vagyunk és mind tudjuk, hogy ez a hely sokkal-sokkal több, mint egy mező a Felső-Bakonyban.
Ezen a helyen sokan sokakkal találkoztunk, összekötött bennünket a hit és a közösség iránti
elkötelezettség. S persze sokat játszottunk, sok közös élményünk volt, hidegben és melegben, esőben
és napsütésben, éjjel és nappal, jó és rosszabb körülmények között. Ezt az élményt és ezt a hitet akarjuk
idén is megosztani egymással
2022. július 3-tól 9-ig (vasárnaptól szombatig).
Aki még nem volt, annak egy kis ízelítő: mindent meg lehet oldani, hogy kényelmesen élhessük az
életünket. Étel-ital, fürdősátor, sportszerek, strand, jókedv, szórakozás rendelkezésre áll. A program
időjárás függő, de olyan tábor még nem volt, ahonnan ne mentünk volna strandra, kirándulni és ahol
nem volt elég játék. Az éjjeli őrség izgalmas program, de bele kell nőni. Kora este és kora reggel viszont
a fiatalok is ismerkedhetnek az esti vagy hajnali erdővel, ha szeretnének.
Gyere el velünk!
7 éves kor fölött, aki elvégezte már az első osztályt, jöhet, és jól fogja magát érezni! A tábort elsősorban
volt és jelenlegi hittanosainknak, plébániai közösségünk tagjainak szervezzük, de korlátozott számban
szívesen látunk másokat is, megosztjuk örömünket. Sátrat mindenkinek tudunk biztosítani és lehetőség
lesz az autóbuszos oda-, és visszautazásra is.
A táborba online lehet jelentkezni, elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével 2022. június 20-ig.
(www.rokapuszta.hu) A jelentkezéskor meg lehet jelölni, hogy a jelentkező kivel lenne szívesen egy
sátorban. Ezt amennyire lehetséges, figyelembe vesszük. A jelentkezés után a megadott emailcímre
küldünk táborlevelet a tábor előtti héten. Ebben a levélben minden tudnivaló benne lesz. (A saját
ruházaton kívül matracot és hálózsákot kell hozni.)
A tábor költsége résztvevőnként 20.000 Ft, azonban több, összevonható kedvezmény is rendelkezésre
áll:
-

Öregróka kedvezmény: -500 Ft azoknak, akik már legalább két táborban voltak
Ministráns kedvezmény: -10.000 Ft azoknak, akik rendszeresen ministrálnak, felolvasnak a
szentmiséken
Családi kedvezmény: -2.000 Ft fejenként, ha a családból többen jönnek
Nagycsaládos kedvezmény: -2.000 Ft azoknak, akik nagycsaládból jönnek, ahol legalább 3
óvodába vagy bármilyen iskolába járó gyermeket nevelnek
Tótvázsonyi suli kedvezmény: -2.000 Ft azoknak, akik a tótvázsonyi iskolába járnak.

A tábor költségeit személyesen kérjük átadni a plébánián vagy a szentmisék alkalmával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Márk atya és a többiek
A táborról információ kérhető: Gere Dávid Márk +36302048883

