
Testi Hírlap 

 

A mai programról 

  Felnőtt Gyerek Üstökösök Kobakok 

10:00 

Isten hozott! 

érkezés, regisztráció 

10:15 

10:30 

10:45 

11:00 

11:15 

11:30 

11:45 

12:00 Tábornyitás 

12:15 Ebéd 2 turnusban 

1. turnus: 12.15 

2. turnus: 12.45 

12:30 

12:45 

13:00 

Elhelyezkedés, beren-

dezkedés;  

kisebbek altatása 

Ismerke-

dés, 

számhá-

ború, 

rókázás, 

frizbifoci 

Ismerke-

dés 

13:15 

13:30 

13:45 

14:00 

Számhá-

ború 

14:15 

14:30 

14:45 

15:00 
Uzsonna Uzsonna 

15:15 

15:30 

Nyitó szentmise 

15:45 

16:00 

16:15 

16:30 

16:45 

Csoportok 

ismerkedé-

se 

Ismerke-

dés, 

kendő 

diszítés, 

mese 

 Játékok Játékok  

17:00 

17:15 

17:30 

17:45 

18:00 

18:15 

18:30 

Vacsora 2 turnusban  

1. turnus: 18.30 

2. turnus: 18.50 

18:45 

19:00 

19:15 

19:30 

Vetítés a 

Hamvas 

Béla 

házban 

( XXIII. 

János - A 

jó pápa) 

Esti mese, utána: esti ima 

fürdetés, fektetés 

19:45 

20:00 

20:15 

20:30 
    

Alvás 

(a pesztrák őrjáratoz-

nak) 

20:45 

21:00 

TEST-EST 

 

Égitestek 

(csillagá-

szat)     

helyszíne: 

focipálya 

"Testteszt"   

(vetélkedő) 

21:15 

21:30 

21:45 

22:00 

22:15 

alvás 

22:30 

22:45 

23:00 

23:15 

23:30 
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Hirdetéseink 
A tábori pólókból még van néhány darab azok 

számára, akik előzetesen nem rendeltek. Az ér-

deklődők Andit keressék keddtől. Akik rendeltek, 

kérjük hétfőn vegyék át a pólót! Köszönjük! 

Kérjük az étkezési idők pontos betartását, hiszen 

ez mindannyiunk érdeke. Ezeket, és a teljes napi 

programot az újság hátoldalán találhatod meg. 

 



„Jó itt nekünk. Építsünk három sátrat …”  
Jó itt nekünk!  Bizsergetőn érint meg bennünket 

az apostolok Tábor-hegyi élménye ebben a 

völgyben. Táborunk vonzza a közösségre, az 

együttlétre vágyókat. 

Jó itt nekünk! Jó, mert (ahogy az egyik gyermek 

mondja) bármennyire kötött is a program, ez 

mégis nyaralás; fantasztikus, hogy mindenki min-

denkit ismer, vagy legalább a tábor végére 

megismer. Ettől családias számára a családos 

tábor. 

Jó itt nekünk! - mondja az egyik pesztra -, mert a 

korosztályunkat összetartja a közös élmény, hogy 

valaha ránk vigyáztak, és ma már mi vigyázunk 

másokra. 

Jó itt nekünk! Hiszen a tábor elmúlt 9 évében a 

résztvevők összesen több mint 10 000 napot 

szántak az együttlétre, ami olyan, mintha egy 

kisváros összes lakója jött volna el. 

Jó itt nekünk! Ezért jövünk tizedszer is vissza. Át-

adtuk ezt az élményt barátainknak, és a hűsé-

ges táborozók mellett minden évben jöttek újak. 

Átadtuk ezt a hagyományt 

a gyere-

keinknek, 

és sokak 

n y á r i 

program-

j á b a n 

me gha-

t á r o z ó 

h e l y e t 

foglal el a családos tábor. Átadtuk a táborszer-

vezés tapasztalatát fiataljainknak, akik közül már 

a második generáció szervez és vezet önálló 

altábort. 

Jó itt nekünk! Építsük hát meg sátrainkat! Épít-

sünk, hogy épüljünk! De vigyázat: „Hogyha az úr 

nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.” 

Először tehát egyet a Mesternek, egyet Illésnek, 

egyet Mózesnek, aztán neked, nekem, nekünk, 

annak a városnak, ami a templom köré épül, 

annak a közösségnek, amit úgy hívunk: Város-

majori Plébánia.   

Örömteli, tartalmas táborozást kívánunk sok 

szeretettel:               Mihálffy Imi és Andi 

Esti körkérdés vacsora előtt: ki mit vár a sokat 

emlegetett Városmajori Tábortól? A gyerekek 

arca sugárzik, alig bírják ki, míg ők kerülnek sor-

ra. 

Papa (37) a közös sportot és az esti mesét (!) 

várja – akkor is, ha idén nem szerepelhet. Mama 

(hm…) a beszélgetéseket várja, és kicsit, titok-

ban, a sziesztákat. Andris (8) egyértelműen a 

focit, és csak kicsivel kevésbé a gyerekek tábor-

tűzi előadásait. Már hogy a sajátját… Ilka (5) két 

keze ujjain számolgatja, nehogy kimaradjon 

valami a pár perc alatt összegyűjtöttekből: várja 

a barátnőivel való találkozást. Várja a 

kézműveskedést, „mert az ott mindig van, ma-

ma!”, és a közös étkezéseket. Hogy azt miért? 

„Mert ott mindenki oda ül, ahová csak akar… 

nem úgy, mint otthon” – sandít rám számítóan a 

kis ravasz. 

Már csak Lotti (3) van hátra. Izgatottan figyeli a 

sorjázó kívánságokat, ám a sajátjával csak nem 

rukkol elő.  

És te mit vársz, Lotti? – nógatja kedvesen egyik 

éhségtől türelmetlen testvére.  

Én… a vacsorát!! – terül szét boldog mosoly Lotti 

arcán. 

Csáky-Pallavicini Zsófi 

Í gy  vár juk  mi . . .  

Az idei családos tábor az idén tízedik alkalommal várja a Városmajori Plébániához kötődő csalá-

dokat, - kicsiket, nagyokat illetve „még nagyobbakat” egyaránt a Csattogó völgybe. A jubileumi 

tábor alkalmából megkértünk pár vállalkozót a közösségünkből, hogy írjanak emlékeikről és él-

ményeikről az elmúlt táborokkal kapcsolatban.  

Nagy örömmel és hálával emlékezem vissza a 10. évfordulóját ünneplő családi táborozás-sorozat 

kezdő alkalmára. Az első tábort, a maihoz képest kezdetlegesebb körülmények között és kisebb 

létszámmal tartottuk 2005-ben, Pusztamaróton. Szép emlékekkel és nagy elhatározással tértünk 

haza a táborból: „Ezt folytatni kell!” Ma már azt ünnepeljük, hogy a folytatás nem maradt el. Mind-

annyiunk örömére rendeztük meg a nyári családos tábort az elmúlt tíz évben a jó érzékkel és jó 

szemmel megtalált Csattogó völgyben. 

Nagy hálával gondolok az első bátor kezdeményezőkre és szervezőkre, Sárhegyi Zoli atyára, aki-

nek a bátor ötlete volt, hogy ha más plébániák is meg tudják szervezni, akkor miért ne tudnánk mi 

is? Hálás szívvel gondolok Mihálffy Andira és Imire, akik tíz évvel ezelőtt bátran vállalkoztak, azóta is 

vállalkoztak és most is vállalkoznak a tábor megszervezésére.  

Jubileumi köszöntő  

Lambert Zoltán plébános atyától 

„Ezt folytatni kell!” 

A bátorság és a jó együttműködésnek megszületett a jó eredménye, a nyári családos tábor ha-

gyománya.  

Hálás szívvel gondolok azokra a házaspárokra is, akik az elmúlt tíz év során egyszer vagy többször 

felvállalták a szervezés nem kis munkáját. De hálával  gondolok a segítőkre, a pesztrákra, a kanti-

nosokra, az  imafelelősökre, a csoportvezetőkre, az előadókra és a felsorolhatatlanul sok további 

közreműködőre is.  

Nekem, minden alkalom hatalmas élményt jelentett az öt-hat nap amit itt a táborban a családok-

kal együtt tölthettem és örömmel láttam, hogy épül és erősödik a plébániai közösség. Egymás 

megismerésében az egymás iránti segítségnyújtás lehetősége is sokszorosára növekedett. Ezt a 

lehetőséget a közös táborozás egyik legszebb gyümölcsének tekintem. Igyekeztem a magam 

képességei szerint személyesen is megismerni a plébánia családjait, hogy a közeli ismeretség ré-

vén én is több segítséget tudjak nyújtani a családi gondok, problémák orvoslásához. Különös 

öröm volt számomra a jól kiválasztott előadók meghívása és az előadások meghallgatása. Úgy 

gondolom, hogy a kiscsoportos megbeszélések sokak számára jelentettek lelki-szellemi gazdago-

dást, és a keresett lelki-szellemi segítség megtalálását. Nagy öröm a számomra az is, hogy vannak 

közöttünk, akik a családos tábor élményeit követően lettek nem csak a plébániai közösség lelkes 

tagjai, hanem az egyház nagy családjának, Jézus népének és tanítványainak hívő tagjai. Hála 

mindannyiukért a jó Istennek, aki kegyelmét és szeretetét rajtunk keresztül is árasztja a világba.  

Ismételten megköszönöm a Gondviselő jó Istennek a táborozás tíz évét, megköszönöm a jubileumi 

tábor szervezőinek, Andinak és Iminek, valamint a velük és vezetésükkel együttműködő segítőknek 

áldozatos munkáját, hogy erre az ünnepi alkalomra megszervezték az idei családos tábort. 

Köszönöm az újság ötletét és a szerkesztők munkáját. Ezen keresztül kívánok minden kedves részt-

vevőnek ünnepi hangulatban, jó kedvű, lelkileg és szellemileg gazdagító, testben pihentető jubile-

umi táborozást 2014-ben a Csattogó völgyben.  

Köszönettel, szertettel:  Zoltán atya 

és a rovat szerkesztője: Antal Mátyás 


