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Kérjük, hogy a felnőttek tanulmányozzák a 

délutáni 3 párhuzamos előadás rövid ismerte-

tését (kantinnál kifüggesztve). 

Köszönjük szépen az  esős idő miatt változó 

programokhoz való rugalmas alkalmazkodá-

sotokat. 

Felhívjuk figyelmeteket az esténkénti szülő-

pesztra tábla használatának fontosságára.  
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(T)esti mese felnőtteknek  

Hol volt, hol nem volt, a Homloklebeny tengeren túl, volt egyszer három lánytestvér: Has, Nyál és Mirigy. 

Édesapjuk a király, Sir Orrszőr és a királyné Fül Cimpa, szerette volna férjhez adni a három leányzót. Jöttek 

is a kérők szépen sorjában, először a kilencvenkilenc éves Prosztata, utána a daliás Vékony Béla, Szlováki-

ából Adam Csutka és végül bejutott Forest Gump is. Őt lelkesen biztatták mindhárman - Has, Nyál és Mi-

rigy is: „Fuss, Forest, fuss!”, - úgyhogy le is körözte hasmenését. A kérőknek nehéz próbát kellett kiállniuk: 

Teljesíteniük kellett az országos kéktúrát, az európai tortúrát a kínai akupunktúrát, és a csattogó-völgyi 

elvonókúrát. A nagy kérőversenyt végül a nagy hobbithercegek nyerték: Mel, Bim és Bó. Az esküvői szer-

tartást a két híres remete tartotta: Hidroplán, és a titokzatos K*Plán. Hét országra szóló lakodalmat tartot-

tak, sípcsont levessel, rántott oldalbordával, térdkaláccsal, szemkocsonyával, töltött herezacskóval, párolt 

lábgombával és hajhagymával. A hajnalig tartó bulihoz DJ Bicepsz és Tricepsz adta a zenei aláfestést.  

Írta a Szent Erzsébet Nővérek csapat 



Aki ott volt az első táborban, tudja hogy mit 

éltünk át: csupa izgalmakat! Mivel mindenkinek 

még új volt a műfaj, nem tudtuk, hogyan lehet 

több napon keresztül ennyi gyerkőcöt lekötni. 

Soha nem felejtem el, amikor egy apuka fülig 

érő mosollyal jelentette a programjuk után, 

hogy azért nem találtuk a fiát, mert az ő hasán 

lovagolva szórakoztatta a felnőtt sereget. Így 

aztán másnap kicsit alakítottunk a koncepción, 

és mára tényleg csodás dolguk van a kis lurkók-

nak: élményekben és szeretetben gazdag he-

tet tölthetnek itt, szüleiktől nem is olyan távol. A 

fiatalok fáradhatatlan, odaadó és soha nem 

lankadó figyelme a rájuk bízottak felé –maga a 

szeretet.  

Számomra mindig nagy élmény volt a pesztrák-

kal dolgozni, tisztelem őket amiért a rövid nyári 

vakációjukból egy hetet arra áldoznak, hogy 

önkéntesként dolgozzanak a táborunkban. 

Mert ez szolgálat, ami egész embert kíván. Min-

dig is szerettem az előkészületeket, a találkozó-

kat és beszélgetéseket gyermekeink vigyázói-

val. Klisé ugyan, de igaz, hogy megfiatalodik az 

ember mellettük. Persze úgy nem nehéz ez, 

amikor a 3-5 éveseknek szánt játékokat együtt 

elevenítjük fel például négykézláb a földön 

ugrálva. Nagy felismerés és előrelépés volt tá-

boraink sorában, amikor több, komolyabb rész-

feladatot kaptak a pesztrák. Bóné Vercsiék a 

A NAP KÉRDÉSE: 

Milyen a kapcsolatod a testvéreiddel? 

Őry Luca 

Elég nehéz a mostani kapcsolattartásunk, mert nyolcan vagyunk testvérek –  és 

van aki például kint él Új-Zélandon a családjával, vele a legnehezebb közös időt 

találni, hogy skype-on beszélgessünk. A lányokkal viszonylag többször tudunk 

együtt lenni, például egy-egy közös vásárlás alkalmával, a többiekkel kb. ha-

vonta futunk össze. Hogy milyen volt a gyerekkorunkban? Hát „téptük egymás 

haját” mint minden más gyerek, - és a Böbe helyett mindig én ágyaztam be… ;) 

Gelley Dávid 

Nekem egy testvérem van és nagyon jóban vagyunk, igyekszünk mindenben 

támogatni egymást. Mivel ő orvos, én többször szorulok rá az ő segítségére, 

azonban én is viszonozni tudom, - például gyakran készítem a táblákat a pre-

zentációihoz.  

Akikben bíz(t)unk 

maguk regnumi és szervezői múltjával ügye-

sen bevonták őket is az ötletelős, szervezős 

részbe, így évek óta a pesztrák találják ki 

az  akadályversenyt, a délutáni közös játéko-

kat.  

Az első táborokat Vágó Edittel - a Pannonia 

Sacra alsós tanítójával - kezdtük, aki lerakta 

alapköveit  a kézműves foglalkozások méltán 

híres hagyományának. A szervezés, a logiszti-

ka, a nem mindig elsőre kipattanó ötletek 

gyűjtése mellett sok kisgyerek számára ez az 

első alkalom, hogy szüleitől külön, korosztá-

lyukkal töltenek fél napot. Nem felejtem a 

hálás szavakat, amelyekkel pesztráinkat di-

csérték a szeptemberben oviba készülő gyer-

kőcök szülei. 

Ma is csodálom a pesztrákat, vezetőiket és 

hálás vagyok a munkájukért. Ma is szívesen 

társulok hozzájuk, Julcsi kíváncsian várta, 

hogy idén kik lesznek a csapattársai, Hanga 

pedig lelkesen veti bele magát a játékokba, 

miközben mi nyugodtan hallgatjuk a bölcse-

leteket felnőtt módra, - időnként oldalra ka-

c s i n t v a  a  g y e r e k s e r e g  f e l é … 

           Vizy Ildi 

Szikora  Réka 

Három testvérem van, és felnőttként még nagyobb ajándékként élem meg, 

hogy ennyien vagyunk. A Bori húgom a legjobb barátnőm, a Marci öcsém 

sokat vigyáz Benedek fiunkra, Levente öcsém kisfiával is sokat vagyunk együtt. 

Bár mindannyian felnőttek vagyunk, a kapcsolatunk élő, idén nyáron például 

együtt megyünk családjainkkal nyaralni.  

Zemlényi Botond 

Négy testvérem van, mindegyikkel jó a viszonyom. A fiatalabbik bátyámmal 

ugyan van hogy összeveszünk valamin, de ennek ellenére jól kijövünk egymás-

sal. Az idősebbik bátyám és a nővérem már családos emberek, ezért velük 

ritkábban találkozom, de akkor jókat beszélgetünk és megértjük egymást.  

Esőleső - (be)pillantás a fedél alá 
A csattogó-völgyi borús és esős idő miatt – többek szomorúságára - elmaradt a felnőtt sportdél-

után. A szervezők ennek ellenére sem adták fel a reményt, - és mint tudjuk - ők sosem fogynak ki az 

ötletekből: válogatott játékok segítségével próbálták feleleveníteni a szülők gyermekkori éveinek 

felhőtlen élményeit… Érdemes volt odafigyelni, hiszen kisebb-nagyobb pénzérmék repkedtek nagy 

ívben, máshol egy-egy asztal szenvedett az ütések alatt, majd a szülők „csapj vagy csúsztass!” jel-

szavakkal buzdították csapattársaikat. Néhány felnőtt szívében pedig feltámadt a „rabszolgatartás 

vágya”, - vagy memóriájának fitogtatása: szénakalap, sildes sapka, gyűrűsféreg, de Kapanyányi 

Monyók, Anton és Homérosz is köztük volt. Fiatalabbak, idősebbek, anyukák és apukák szívvel-

lélekkel, gyermeki lelkesedéssel vettek részt a játékokban – az esőáztatta délután folyamán.                                     

        Antal - Horváth - Kazsuk 

Testet öltött szeretet - gondolatok Gábor atya után  
Nagy élvezettel hallgattam Gábor atyát. Azért is volt érdekes számomra, mert ebben a té-

mában ritkán hallhatunk egyházi személy tolmácsolásában előadást: "…az ige testé lett…". 

Ilyenkor az ember valamiféle elvont teológiai eszmefuttatást vár, de itt nem ezt kaptuk. Gá-

bor atya a testről beszélt, de egy teljesen új összefüggésben: az egyén feltétel nélkül szeret-

hető képmása Istennek, a test Jézus szeretetének tanúja. Ez a gondolat új megvilágításba 

helyezi az emberi testről, annak méltóságáról kialakult felfogásunkat, Istennek nem a kimun-

kált izmok, a tökéletes vonalak számítanak, az Ő szeretete elér a pocakos, bicegő, vagy a 

„test-feleslegben” nem szűkölködőkhöz is. Ez az elfogadó, őszinte szeretet az, ami olyan ritka 

és nehéz feladat, hogy sokszor még a keresztény ember sem képes megélésére. Töreked-

nünk kell arra, hogy a test ne álljon az isteni megismerés és szeretet útjába, ugyanakkor felis-

merjük, hogy Isten is testet öltött, tehát megszentelte azt. A téma sok további kérdést vetett 

föl, melyek megbeszélésére remélhetőleg a jövőben lesz lehetőség, akár a plébánián, akár 

a tábor hátralevő idejében.                              Rácz Bence  


