HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ALKOTÓTÁBOR
NYÁRÁDSZENTLÁSZLÓN
Erdélyben, a Székelyföld peremén, alig húsz
kilométerre Marosvásárhelytől, Nyárádszentlászlón
hozták létre a Pásztortűz Gyermektábort és
Panziót, azzal a céllal, hogy az ide látogatók magas
színvonalú
körülmények
között,
gazdag
programkínálatból
választva,
feledhetetlen
élményeket szerezzenek az itt töltött idő alatt. Ez a
panzió ad helyet az általunk szervezett tábornak. A
csoportokat hat nagy faház várja, két-két tágas
szobával, melyek mindegyikéhez fürdőszoba tartozik.
Az étkezés és a közösségi programok egy részének színtere a jurta alakú központi épület,
amelyben a konyha is helyet kapott, ott készülnek az ízletes erdélyi fogások.
A hagyományőrző tábor résztvevői bepillantást nyerhetnek a vidék
szépségeibe és kultúrájába, ízelítőt kapnak a még fennmaradt kézműves
mesterségek fortélyaiból, megismerkedhetnek az itt élő barátságos
emberekkel. Az együtt töltött napok alatt a táborozók tanulságos
csoportfoglalkozásokon és előadásokon is részt vehetnek. A tábor ideje
alatt, a diákokkal számos gyalogtúrát teszünk a vidéken, megnézzük a
juhfejést a majorban, a patkolást a kovácsnál, kürtöskalácsot sütünk,
a kézműves foglalkozások keretében pedig megleshetjük, kipróbálhatjuk
a fafaragás, gyékényfonás, bútorfestés, szövés és papírmerítés fogásait,
megismerkedhetünk a rovásírással is.
A Psyhodinamic munkacsoport tagjai interaktív előadások keretében
átfogóan bemutatják a Nyárádmentét, ismertetnek helyeket, szokásokat,
értékeket, és kérdéseket vetnek fel az emberi együttműködés, életvitel,
mesterségek, kommunikáció, egészség témákban. Az a táborozó, aki
csoportfoglalkozásokon is részt vesz, feladathelyzetek, beszélgetések,
szerepjátékok révén elmélyülhet az előadásokon felvetett témákban és
játszva tanulhat.

Csoportra szabott programot ajánlunk
A tábor végleges programját a jelentkező csoport határozhatja meg, kialakíthatják a
számukra megfelelő időbeosztást és ritmust, az alábbi programelemekből válogatva:
Kézműves foglalkozások
Fafaragás
Bútorfestés
Papírmerítés
Gyékényfonás
Szövés
Nemezelés
Gyöngyfűzés

Kirándulások és túrák
Könnyű gyalogtúra a Nyomáti tetőre
Adorjáni környezetismereti és
tanösvénytúra
Könnyű gyalogtúra a Somos tetőre
Kirándulás nyárádmenti falvakban

Előadások
Helytörténeti és a környéket bemutató előadás
Az Árpád-kori unitárius műemléktemplom bemutatása
Az emberi életvitel és a hagyományok szerepe
Testi-lelki egészség
Csoportfoglalkozások, beszélgetések
Hagyományos és modern foglalkozások
Szempontok a pályaválasztáshoz
Hagyományos és reform - kérdések értékekről, életmódról
Egyéb programelemek
Tábortűz
Táncház
Rovásírás
Népi gyermekjátékok
Kovácsműhely látogatása, lópatkolás megtekintése
Lovaglás
Juhsajt kóstolás
Kürtőskalácssütés
Gyógynövények, jellegzetes növények megfigyelése
A marosvásárhelyi állatkert meglátogatása
Városnézés Marosvásárhelyen
Fontos, hogy a táborkezdés előtt egy héttel megállapodjunk a
programban a csoport vezetőjével, képviselőjével vagy a kísérő
tanárral.
Öt napos programhoz 3-5 kézműves foglalkozás, 1-2
kirándulás, 1-3 előadás, 1-3 csoportfoglalkozás ajánlott.
Napi 3 étkezést biztosítunk (alkalmanként az ebéd a
természetben is elfogyasztható).

Ha előre kidolgozott programot szeretnének, itt egy lehetséges programváltozat napi
bontásban:
Vasárnap: Érkezés a délutáni órákban Nyárádszentlászlóra, a Pásztortűz Diáktáborba. A
szálláshely elfoglalása, ismerkedés, a program megbeszélése, vacsora.
Hétfő: Délelőtt rövid helytörténeti és a környéket bemutató előadás, majd
az egyedülálló Árpád-kori unitárius műemléktemplom megtekintése.
Ebéd után egy könnyű gyalogtúra keretében felsétálunk a 6 km-re lévő
nyomáti tetőre, ahol megnézzük a juhfejést és megkóstoljuk az helyben
készített juhsajtot. Útközben gyógynövényeket,
növényeket és állatokat figyelünk meg. Visszaérkezés
után pihenő, majd beszélgetés az élményekről és a
hagyományos gyógynövényhasználatról, valamint
csoportfoglalkozás
az
ember
és
természet
kapcsolatáról, testi- lelki egészségről. Vacsora a
táborban.
Kedd: Reggeli után a szentháromsági kovácsműhelybe látogatunk, ahol
megtekinthetjük a lópatkolást. Visszatérve a táborba megismerkedhetünk
a rovásírással. Ebéd után kézműves foglalkozás, terveink szerint
bemutatjuk a fafaragás és a bútorfestés titkait, majd előadást hallgathatunk az emberi
életvitelről és a hagyományok szerepéről. Az előadást csoportvezető által irányított
beszélgetés, véleménycsere követi. Vacsora után tábortűz.
Szerda: A délelőtti kézműves foglalkozáson a kézzel készített
merített papír folyamatát tekinthetjük meg, kipróbálhatjuk a
merített papírra való festést vagy nyomtatást, majd
csoportfoglalkozást tartunk a hagyományos és modern
foglalkozásokról, valamint a
pályaválasztásról. Délután pedig
a gyékényfonás illetve a szövés
rejtelmeibe avatjuk be az
érdeklődőket. Este vacsora és táncház koronázza a napot.
Csütörtök: Reggeli után lovas szekéren a közeli Kisadorjánba
utazunk, ahol szakavatott idegenvezető segítségével végigjárjuk
az adorjáni környezetismereti tanösvénytúrát és ebédelünk (ezen
a napon a felcsomagolt hideg élelmet a természetben fogyasztjuk el, esetleg még egy
szalonnasütés is beleférhet). A kora délutáni órákban érkezünk vissza a táborba: szabad
foglalkozás, pihenés, majd kürtöskalács sütés és vacsora. Megfelelő időjárás esetén tábortűz
mellett tartunk táborzáró beszélgetést, visszajelzéseket adunk és kapunk, összegezzük a
tanulságokat.
Péntek: Reggeli után csomagolás, elköszönés és a tábor elhagyása.

Ajánlott korosztály: 12-18 év (igény esetén ifjaknak, felnőtteknek vagy nyugdíjasoknak
is megszervezzük a programot, a korosztálynak megfelelő stílusban)
Létszám: 15 - 60 fő.
Kedvezmények: minden 10 táborozó után 1 kísérő ingyenességet élvez, a testvérek
számára 15% kedvezményt ajánlunk.
A Marosvásárhelyre érkező csoportoknak igény esetén megszervezzük a
Nyárádszentlászlóra történő utazást.
Részvételi díj, szállás, ellátás: 450 Ron / fő (előleg 20%)

Jelentkezés:
Szentes Erzsébet
0745933890, szentes.liza@psyhodinamic.ro
Aszalos Alpár
0740194808, aszalosalpar@yahoo.com

Szervező:

www.psyhodinamic.ro

