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Kérjük a hátoldali programon található idő-

pontokat fegyelmezetten tartsátok, hiszen ez 

mindannyiunk érdeke. 

Kérjük, hogy a szülők figyeljenek gyermeke-

ikre, ne engedjék őket a medence és annak 

balesetveszélyes kerítésének környezetéhez. 

Kérjük tekintsétek meg a Szarvas-laknál talál-

ható talált tárgyakat. 
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Utazás gyerekekkel  
Bottyán Lívia kérdezte meg a táborozó szülőket, 

hogy milyen tapasztalataik vannak arról, aho-

gyan a gyerekekkel a Családos táborba utaz-

nak és érkeznek a résztvevők.  

„Jópárszor leizzadtunk, pedig az öt gyerekből 

kettő két keréken érkezett. Hosszas kutatásokat 

követően sikerrel optimalizáltuk a tetőboksz 

csomagokkal való megtöltését. A maximális 

helykihasználással elértük, hogy az utastérbe 

végül mindannyian befértünk. A gyerekek a 

nap hősei! A kicsi csak az utolsó 20 percet üvöl-

tötte végig. Viszonylag nagy nyugalomban telt 

a délelőtt és a pakolás. Nyugodt légkörben 

késtünk egy órácskát. Megtapasztalhattuk a 

Gondviselés működését, amikor mégis elértük a 

kiszemelt vonatot. 

Megérkezni? Az már jó volt.”  

Összeállította: Bottyán Lívia   

Tibi, Zsike és gyerekeik 

egyike azon csalá-

doknak, akik mind-

egyik családos tábor-

ban jelen voltak, vala-

mint az utóbbi évek-

ben ők vállalták el a 

kantin vezetését is, 

ami a táborok egyik 

fontos bázisa. Megkér-

deztük Tibit, hogy a  tíz 

év alatt hogyan, 

mennyiben változott a 

tábor? Miért jöttek el 

az elsőre, és miért 

tartják azóta is fontos-

nak, hogy évről évre 

együtt táborozzanak a 

többiekkel?  

Annak idején a kismi-

sét látogattuk  - akkor 

még - csak két gyer-

mekünkkel. A kismise 

hangulata és Zoltán 

atya személye annyira 

tetszett, hogy a felhí-

vás pillanatában elég 

volt egy összenézés: 

eldöntetett, - részt 

akarunk venni. Remek 

volt a pusztamaróti 

helyszín, mely egysze-

rűségével épp azt 

nyújtotta amelyre ott 

és akkor azoknak a 

családoknak szüksége 

lehetett. Távol a városi 

lét minden formájá-

tól,  csak a helybeliek 

és közösség  egymásra 

talált és felébresztette 

a vágyat a folytatásra. 

Volt teljesen esős nap, 

amikor az egyetlen 

közös helyiségben volt 

mindenki; az étkező-

ben a befűtött kemen-

ce mellett meleged-

tünk össze mi is egyre 

jobban.... és volt per-

sze gyönyörű napsü-

tés és a szabadban 

sok-sok program. 

Nem volt szervező 

gárda ( egy család - 

Mihálffy Andi-Imi- 

vállát nyomta a szer-

vezés terhe) sem 

pesztracsapat;  ott 

A NAP KÉRDÉSE: 

Te mit teszel a testedért?  

Mihálffy Ágota 

Rendszeresen járok 

gyógytornára, nem 

szoktam egészségte-

len kaját enni, inkább 

magamnak főzök. A 

sport nélkül pedig 

meg sem tudnék 

lenni.  

Radó Rita 

Rendszeresen futok 

és jógázom. Igyek-

szem egészséges és 

finom ételeket enni. 

Ezért is jövök rendsze-

resen a családos 

táborba ;) 

Lambert Zoltán plé-

bános atya  

Paleol i t  ebédet 

eszem. Minden nap 

végzem a gyógytor-

nát. Édességet, ke-

nyeret szinte semmit 

nem fogyasztok, 

becsületesen beve-

szem a napi orvossá-

got.  

„Mert híre ment, hogy jó”  

és akkor mindenki csinálta amit kellett, amihez 

értett, amiben segíteni tudott. Ez persze  azzal a 

létszámmal és a Jóisten gondoskodó segítségével 

működött is. Életre kelt egy kis növény, és ha ma 

megnézzük mivé fejlődött, mennyi oldalága haj-

tott ki, hány akkori leány vagy fiú ma már szülő és 

hozza el gyermekét... Változott a tábor évről-évre, 

mert híre ment, hogy jó, és a Jó vonzó, és az em-

bereknek s zük sége van  a  Jó ra . . . 

A fejlődések törvényszerűen következtek, a szer-

vező gárda alakult az öt évig főszervezői felada-

tot ellátó Mihálffy Andi - Imi munkáját segíteni, és 

amikor elérkezett az ideje Ők önként és boldogan 

adták át a hatalmas munkát igénylő feladatkört 

a méltó követőknek. Jó érzékkel választották ki a 

következő - és azóta állandó helyszínt: Verőcét.  

A tábor amúgy folyamatosan  alakult, változott, 

fejlődött évről évre, sarokkővé vált, melyhez iga-

zítjuk az éves programjainkat - három gyerme-

künk  örökéletű gyermekkori emléke, amelyre 

feltehetően életük végéig emlékezni fognak. 

Mi pedig rengeteg szeretetet, törődést, odafigye-

lést és hálát kapunk a közösségtől, amely egy 

pillanat alatt elfeledteti a fáradtságunkat.  

Linczenbold Tibi 

Körbejártuk a Csattogó-völgy lakóit, hogy mit 

tesznek testük épségéért, hogy a „Mens sana 

corpore sano” igaz lehessen ránk is.  

Geomet r i kus  

misz tér ium  

Kitartó képzelettel, kapkodást kihagyva koccin-

tottuk kobakjainkkal különösen király kis korosz-

tályunk köszöntéseként! 

Megérkeztünk, nekikezdtünk, ismerkedtünk, el-

mélkedtünk, s most 2014. július 21-én 14:47 perc-

kor már javában dúl a számháború „Kocka-

kobakjaink” között a Csattogót övező dombo-

kon. A Kobakok idén a testet a lélek tarsolyává 

változtatják, és a játékos formának köszönhető-

en észrevétlenül fedezik fel testük működését, 

tulajdonságait, határait. Szívvel, lélekkel, érte-

lemmel próbáljuk megismerni magunkat és  

Istent: A Miatyánkot párbeszéddé formáljuk, - 

az istenképek különbözőségét és önmagunk 

elfogadásán dolgozunk. Ez utóbbihoz egy film 

a kiindulási alap: A Narnia krónikái, A Hajnal-

vándor útja. Mindennek keretében a 

„csúnyabeszédet” visszaszorítjuk, és a közösség 

építése érdekében a kütyükkel való időpazar-

lást megszüntetjük, helyette a társasjátékokra 

hívjuk fel a figyelmet, és a közös játékot helyez-

zük előtérbe. Testünket játékokkal, kirándulás-

sal, vízitúrával eddzük. 

Kérjük Kendteket, koccintsanak is Kobakjaink 

Különös Kobak különítményére! 

Kobakok vezetői nevében: 

Gelley Áron Benedek 

 Test - kultúra 

TESTVÉREK - Tudtad-e, hogy a legtöbb test-

vér Leontina Albina családjában élt,aki 59 

gyermeknek adott életet.  

 

TESTBESZÉD - Tudtad-e, hogy a testbeszéd 

jelentősége mekkora az információátvitel-

ben? (7 % a szavaké, míg 93% a testbeszé-

dé, azaz nonverbális kommunikációé.) 


