
 

Ötletek és szempontok táborszervezéshez a teremtett világ értékeire tekintettel 

 

A gyerek és ifjúsági korosztály kifejezetten érzékenynek és fogékonynak mutatkozik a 
Földünket érintő kérdésekben, természetvédelmet és klímaváltozást érintő ügyekben. Ez a 
korosztály nem csak aggodalmát, hanem változtatásra és aktív cselekvésre irányuló szándékát 
is komolyan ki tudja fejezni, így jószívvel bátorítunk minden táborvezetőt, szervezőt, hogy 
próbálja meg a tábor előkészítésének folyamatába integrálni teremtésvédelmi szempontok 
figyelembevételét, illetve arra is, hogy ebben bátran keresse a korosztály, résztvevő ifjúság 
együttműködését. A szervezési csoportban, folyamatban való részvétel segítheti nem csak az 
ötletek bővülését, kibontakozását, de a megvalósításban és részvételben való érintettség 
örömét is. A közösségeinkben, közösségeink sokszínűségében hatalmas kincs rejlik, és az 
együttműködésben kialakított alkalmak, táborok nagy reménnyel segítenek bennünket a „ránk 
bízott drága kincs megőrzésében.” 

Az alábbiakban egy-két általános szempontot, ötletet, javaslatot osztunk meg, annak 
reményében, hogy segítségül szolgál az elindulásban, útkeresésben. 

 

„A rád bízott drága kincset őrizd meg  
a bennünk lakozó Szentlélek által.”  

(2Tim 1,14) 



 

A tábor alapvető körülményei: helyszínválasztás, étkezés, utazás  

 

Sok esetben a gyülekezetnek van saját vagy bevált táborhelye, ilyen esetekben a körülmények 
adottak, jól ismertek a szervezők számára. Egy-két dologra így is fordíthatunk figyelmet, 
például, hogy hogyan bánunk az energiaforrásokkal – nyári időszakban – leginkább a vízzel és 
a villannyal, vagy ha a tábor közönsége hosszabb utat tesz meg az odajutás érdekében, akkor 
arra is, hogy hogyan szervezzük meg az utazást. A résztvevőknek felhívhatjuk a figyelmét pár 
szóval (saját helyszínen akár vidám és kreatív feliratok elhelyezésével) vagy beszélgethetünk is 
például az energiaforrásokkal való takarékos bánásról. (Ilyenek – nem kizárólagosan -, hogy 
fogmosás, zuhanyzás közben el lehet zárni a csapot, nem használt helyiségekben kapcsoljuk 
le a világítást stb.) 

Amennyiben a tábor új helyet választ érdemes átgondolni az odajutási szempontokat. 
Szervezhetjük a tábort olyan helyre, amit a résztvevők könnyen megközelítenek 
tömegközlekedéssel, vagy megszervezhetjük a közös odajutás lehetőségét bérelt busszal, 
telekocsikkal, vagy korosztálytól függően szervezhetünk a táborba vezető biciklitúrát is. 

 

 

 

 



 

Az étkezéseknél a különféle allergiák miatti kötelező diéták mellett figyelembe vehetjük a 
húsmentes étkezés lehetőségét is. Ha a tábor résztvevői készen kapják a meleg ételt, esetleg 
érdeklődhetünk a beszállítónál, étkeztetőnél ilyen lehetőségekről. Akár, kellő kommunikációs 
előkészítéssel, a tábor egésze szervezhet egy húsmentes napot. Ilyen esetben jó előre 
tudatosítani, hogy egészségünknek és a földünknek is jót teszünk egy-egy ilyen nap 
beiktatásával. (Ehhez tájékoztató anyagokat és recepteket is találhatunk a Magyar 
Természetvédők Szövetsége által indított 7/1 húsmentes kampány anyagai között.) 

Ha a táborban helyileg készítjük elő az étkezéseket, érdemes körülnézni, körbe kérdezni, hogy 
milyen szezonális zöldségek, gyümölcsök, alapanyagok elérhetőek a helyi, közeli termelőknél. 
Esetleg a tábor résztvevők, gyülekezetünk tagjai között ismerünk-e, vannak-e családok, akik 
helyi termeléssel foglalkoznak. 

Az étkezések alkalmával figyelmet szentelhetünk még a maradékok kérdésének, hogy 
lehetőleg ezek mennyiségét csökkentsük, illetve ezeket körültekintően kezeljük. Az élelmiszer 
hulladékok – gondos bánásmóddal – komposztálhatóak, helyi viszonylatokban ennek 
megoldására is kereshetünk, kérhetünk segítséget. 

Étkezésekhez lehetőleg használjunk tartós anyagból készülő étkészleteket és evőeszközöket. 
(Esetleg vonjuk be a résztvevőket, vagy kérjünk előre segítőket, akik a mosogatásban 
segíthetnek.) A résztvevőket bátoríthatjuk, hogy hozzanak magukkal kulacsot, uzsonnás-
zsákot, vagy uzsonnás dobozt, amelyet a nevükkel feliratoznak. Így, ha a tábor kirándulni megy, 
az úticsomagot sem kell nejlonzacskóban vinni, és csökkenthetjük a műanyagpalackok 
mennyiségét is. 

https://mtvsz.hu/husmentesnap
https://mtvsz.hu/husmentesnap


 

Programok szervezése 

 

Programok szervezésekor adjunk előnyt a közösségi programoknak, együttműködésre épülő 
játékoknak. A kevesebb néha több elvén, bátran szervezzünk olcsó, egyszerű, kreatív 
programokat. A táborban résztvevők legfontosabb és legmaradandóbb élménye a közösség 
élmény. Egy éneklés az esti tábortűznél könnyen felülmúlhatja a legdrágább, csillogó, villogó 
„élményprogramokat”. 

A legtöbb tábor tart kiránduló napot, ezeket a kirándulásokat szervezhetjük közeli helyekre is. 
A kirándulás lehet gyalogtúra, vagy ha a tábor felkészült erre a lehetőségre, akkor lehet 
biciklitúra is. A tábor környékének, ha „otthon vagyunk” is, a táj megismerésének, a helyi 
élővilág felfedezésének van varázsa. Magyarországon a legtöbb körzetben működnek 
természetvédelmi szervezetek vagy nemzeti parkok. Előzetesen felvehetjük velük a 
kapcsolatot, hogy ajánlásokat adjanak, vagy esetleg tartsanak velünk a kirándulásra – a legtöbb 
szervezetnek, parknak ma már van környezeti neveléssel foglalkozó munkatársa. 

A tábor egyéb programjainak szervezésénél is gondolhatunk a környezetünkre. Játékok, 
kézművesfoglalkozások vagy sorversenyek előkészítésénél átgondolhatjuk, hogy a 
„megszokott” megoldásokban, felhasznált alapanyagokban van-e bármi, amit természetes 
vagy újrahasznosított anyagokkal lecserélhetünk, van-e olyan már meglévő anyagunk, 
eszközünk, ami kis átalakítással felhasználható, illetve, ha valamit újonnan szerzünk be, akkor 
ezeknél is figyelhetünk azok minőségére és tartalmára. (Például használhatunk 
újrahasznosítással készült papírt, vízbázisú festéket, oldószermentes ragasztót stb.) 



 

 

Szemét és hulladék kezelése 

 

Amennyire lehet, csökkentsük a tábor előkészületénél és megvalósításánál a keletkező 
hulladékok mennyiségét. Hulladékcsökkentési törekvésekhez ma már bőséggel találhatunk – 
ingyenesen hozzáférhető – irodalmat is. (Például röviden, lényegre törően itt.) 

Ami hulladék mégis keletkezik a táborban, igyekezzünk szelektálni és újrahasznosítani, 
szelektív gyűjtőben elhelyezni. A legtöbb helyen elérhető műanyag, fém, papír és üveggyűjtő. 
Ezek mellett sok helyen találhatunk lehetőséget komposztálásra is. Esetleg megelőzően 
érdeklődjünk előre a helyi lehetőségekről. 

 

 

Tematika és kommunikáció 

 

A táborunkat szervezhetjük teremtésvédelmi tematikával is. (Például az évről-évre megjelenő 
Gyülekezeti munkaprogramok és Teremtés heti segédanyagok tartalmaznak ezekhez 
felhasználható témákat, ötleteket.) Amennyiben teremtésvédelmi tematikában gondolkodunk, 
kiemelten fontos, hogy a fenntarthatósági szempontokat, környezetünket kímélő megoldásokat 
a tábor megvalósulásának részévé tegyük, különben visszás élményt kelthetünk a 
résztvevőkben. Bármilyen tematikával valósítjuk meg a táborunkat emlékezetünkbe idézhetjük 
Albert Einstein meglátását, miszerint „a példamutatás nem az egyik útja a tanításnak, hanem 
az egyetlen.” Egy-egy tábor alkalmával nagyon sokat átadhatunk a résztvevőknek a környezeti 
elkötelezettségből, vagy pusztán a figyelemből, amit a teremtett világ értékeinek tiszteletben 
tartásának szentelünk. A résztvevő gyerekekkel és fiatalokkal való beszélgetés ezekről a 
kérdésekről sokat segíthet a sikeres megvalósításban és a hálás együttműködésük 
megszerzésében. 

 

 

Jó táborozást kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

9 + 1 zöldítő ötlet táborszervezéshez egyoldalas összefoglalónk itt elérhető. 

https://humusz.hu/nuhu10pont
https://gyulmisz.lutheran.hu/rovatok/segedanyagok
http://teremtesunnepe.hu/
http://arterm.hu/wp-content/uploads/2021/04/9plusz1_zoldito-otlet_taborszervezeshez.pdf


 

Ararát Teremtésvédelmi Munkaág 

http://arterm.hu 

Facebook @araratteremtesvedelem 

http://arterm.hu/
https://www.facebook.com/araratteremtesvedelem/

