
 Hirdetéseink 

Testi Hírlap 

 

A mai napon plébániai nyílt napot tartunk, kérjük 

fogadjátok méltóan vendégeinket. 

Kérjük, hogy a talált tárgyak egyre növekvő gyűj-

teményét tekintsétek meg a Szarvas-lak előteré-

ben. 

Szomorú szívvel megválnánk 17 éves Peugeot 

406 kombi típusú gépkocsinktól. Sötétzöld 874000 

km-t futott, 13 évig taxiként szolgált mint a család 

kenyérkeresője. Hét családos tábort megélt, lég-

kondicionált, 2015 karácsonyáig érvényes műsza-

ki vizsgával, némi 

hibával eladó.  

Irányár: 289.000,- 

Ft; Érdeklődni: 

Krebs Családnál 

és a 06-30/955-

1155  számon 

lehet. 

A mai programról 

Főszerkesztő: 

Szikora Réka 

Szerkesztők: 

Antal Matyi 

Horváth Beni 

Kazsuk Tomi 

Designer, tördelő: 

Riesz Beni 

Fotó: 

Dulai Gábor 

Horányi Tódi 

Mihálffy Imi & Zsófi 

  Felnőtt Gyerek Üstökösök Kobakok 

7:00 
ébresztő   

7:15 

7:30 reggeli torna ébresztő 

7:45 reggeli ima ima 

8:00 
reggeli 

NYÍLT NAPOSOK ÉRKEZÉSE 
8:15 

8:30 

8:45 gyermekek átadása 

játék; 

készület a 

tábortűzre 

játék; 

készület 

a tábor-

tűzre 

9:00 

"Az Egyház 

Krisztus 

titokzatos 

teste" 

(P. Kiss 

Menyhért 

OFM) 

játék; ké-

szület a 

tábortűzre 

9:15 

9:30 

9:45 

10:00 

"... Ti pedig mindnyájan testvé-

rek vagytok..." 

 

tűzoltók 

mentők 

katasztrófavédelem 

10:15 

10:30 

10:45 

11:00 

11:15 

11:30 

11:45 gyermekek átvétele     

12:00 

ebéd 2 turnusban 

1. turnus: 12.00 

2. turnus: 12.40 

12:15 

12:30 

12:45 

13:00 

szieszta közben: fociedzés 

    
13:15 

13:30 testvér 

egyházak 

-ökumené 

kormány-

zati szem-

mel (Hegyi 

L.) 

13:45 

14:00 

14:15 

14:30 
uzsonna (csak gyerekeknek) 

14:45 

15:00 

záró szentmise 
15:15 

15:30 

15:45 

16:00 
felkészülés. átöltözés a focimeccsre 

16:15 

16:30 

apák-fiúk-pesztrák focimeccsek 

(közben uzsonna mindenkinek) 

16:45 

17:00 

17:15 

17:30 

17:45 

18:00 meccs utáni kimosakodás;  

búcsú a nyílt nap résztvevőitől 18:15 

18:30 
vacsora 2 turnusban  

1. turnus: 18.30 

2. turnus: 18.50 

18:45 

19:00 

19:15 

19:30 

tábortűz a gyerekcsapatok előadásaival 

benne: esti ima 

19:45 

20:00 

20:15 

20:30 legkisebbek (0-8) fek-

tetése 
tábortűz 

tábortűz 

20:45 

21:00 
tábortűz alvás 

21:15 

21:30 
üstökösöknek lefekvés 

21:45 

22:00 

táncest 

kifulladásig 

DJ Zozóval 

alvás 

(őrjárat: pesztrák) 

22:15 

22:30 

22:45 

23:00 

23:15 

23:30 

23:45 

5. nap 

2014 júl. 25 



„Aulibedodoye” 

„Wellness és vendégség” – ezek a fogalmak a 

korábbi években nem kapcsolódtak a családos 

táborhoz, amiről az ember úgy érezte, tökéletes 

ezek nélkül is. Mégis: lehetett fokozni. A csütörtök 

kritikus pillanata a tábor hetének: Ekkorra már 

felgyülemlik a kialvatlanság, többé-kevésbé 

mindenkin erőt vesz a fáradtság, gyermekeink is 

nyűgösebbek, és a mélyen szántó bölcsességek-

kel is kezdünk telítődni. Ekkor jött a VENDÉGSÉG. 

Délután három órára vártuk gyertyafénnyel, 

zenével, mentás limonádéval a Szeretet 

Misszonáriusait, majd öt órakor a Szent Erzsébet 

Nővérekhez mentünk vendégségbe. Feküdtünk 

a fűben a pokrócokon, csukott szemhéjunkra 

kívülről árnyékokat rajzolt a szél, és Dulácska 

Csilla puha, meleg hangja csodálatos békét, 

nyugalmat teremtett bennünk. Utána jegeská-

vét, koktélt vagy mindkettőt  ittunk, Kövesdy 

Tomi felolvasott 

egy novellát, 

beszélgettünk , 

m a s s z í r o z t u n k 

egymást – én a 

legvégén pár 

percre még el is 

aludtam – Kö-

szönjük Andi, Imi, hogy tíz év után még mindig 

tudtok újat hozzátenni, a Tökéleteshez; és kö-

szönjük Szent Erzsébet áldozatos nővéreinek a 

délutánt. Köszönjük a Jóistennek is, mert Koszto-

lányi Dezső szavaival: „…a porban, hol lelkek és 

göröngyök közt botoltam/ mégiscsak egy nagy, 

ismeretlen Úrnak/ vendége voltam.”         

                           Komárik Anna 

 

„Ismeretlen Úrnak vendége voltam” 

A családos tábor Kobakjai nagyszerű délelőtti 

akadályversenyt készítettek a tábor résztvevők-

nek és a budapesti Mozgássérültek Önálló Élete 

Egyesületéből érkezett vendégeinknek. A ver-

seny állomásai a Kobakok képviselői voltak, akik 

különböző feladatokkal mérték fel a táborlakók 

erejét, kreativitását, gyorsaságát és tudását. 

Hogy vendégeink se érezzék magukat kívülálló-

nak, az akadályok valamilyen módon kapcso-

lódtak a mozgássérültekhez, - kérdés formájá-

ban érdekes adatokat tudhattunk meg arról, 

hogy testi fogyatékkel élő társaink hányan, hol, 

milyen családi állapotban élnek az országban, 

illetve mivel keresik kenyerüket. Még az időseb-

bek is bátran vállalták a hátfájás kockázatát, 

átkelve a gőzölgő mocsáron, mit sem törődve a 

vérszívó szúnyogokkal és emberevő krokodilok-

kal, majd emberi testrészek után kutatva járták 

végig tábort. Az utolsó állomáson tolószékkel 

kellett az idővel versenyt futva (gurulva) szlalo-

mozni, hangos„aulibedodoye”csatakiáltással 

ébresztve a Csattogó -völgy népét.   

                      Horváth Beni – Kazsuk Tomi 

Szolgálatban  

Hóka Ádám most vesz részt először a táborban 

segítőként. Pozitív csalódás számára a pesztra 

szerep, mert kevesebb erőfeszítéssel jár, mint 

amire számított, csapatának tagjai szófogadó-

ak és segítőkészek, így nagy az egyetértés és 

könnyű velük játszani. Ádám meséli, hogy az 

egyetlen negatívum a kedd esti, szakadó eső-

ben való járőrözés volt. A tábort egészében 

nagyon élvezi, és szeretne részt venni az elkö-

vetkező nyarakon is.  

„Régi motorosunk” Várgedő Kristóf szintén rég-

óta vesz részt a családos táborokban, mint 

pesztra. Figyelembe kell venni, hogy mindenki 

különböző, és ehhez kell alkalmazkodni – emeli 

ki Kristóf. Egyébként nagyon szeret pesztra lenni, 

és szintén pozitív élménynek tartja, hogy mindig 

visszakapja azt a szeretetet, amit a gyerekeknek 

ad, „akár egy mosolyban, akár csak egy ebéd 

meghívásban”.  Tapasztalata szerint pesztrának 

azért is jó lenni, mert egy rettentően elszánt 

csapat tagja lehet minden évben.   

Fekete Orsi otthon van a szakmában: óvónő-

ként dolgozik az év nagy részében, így sok ta-

pasztalata van a gyermekekkel való foglalko-

zásban. A családos tábori és az óvónői felada-

tai talán egymást segítetik, kiegészítik, erősítik. 

Az első családos táborokban a gyerekek megis-

merése nehezebb feladat volt, de segítő társai 

támogatására mindig számíthatott – meséli Orsi. 

A mai táborokban ez már nem jelent nehézsé-

get, hiszen a legtöbb családot, fiatalt, gyerme-

ket már jól ismeri. Nagy öröm számára, hogy a 

gyerekektől és a szülőktől is pozitív visszajelzést, 

megerősítést kap munkájával kapcsolatosan, 

így megéri a fáradozást.  

Tegnap dé l után,  amí g gyereke ik 

kézműveskedtek, fürödtek vagy bűvészmutat-

ványt néztek, a szülők belevetették magukat a 

játékba, hogy pótolják a korábban eső miatt 

elmaradt sportdélutánt. Kevesebb idejük volt 

ugyan a mozgásra, szórakozásra, mégis min-

den erejüket beleadva igyekeztek helytállni. 

Krebs Zoli vezetésével számtalan játékban mér-

hették össze erejüket, volt frizbi, röplabda, 

petanque és partizán. A korábbi csoportbeosz-

tás a sportok idejére felborult, - elsősorban min-

denkinek az volt a fontos, hogy jól érezze ma-

gát. A Csattogó-völgy harsogott a szülők önfe-

ledt, bátorító kiáltásaitól, amivel csapattársai-

kat buzdították. Este pedig mindannyian jóleső 

fáradsággal, de annál felszabadultan készültek 

a vacsorára és az imaestre.        Antal Mátyás  

Ki- és bekapcsoltuk magunkat 

 
Nagy vállalkozásba fogtak az Üstökösök és 

a vezetőik: meglátogatták a verőcei 

Camelot Hotel kalandpályáját. Volt ott 

minden, ami szem-szájnak ingére: kis 

mászópálya, nagy-nagy mászópálya, kö-

télcsúszó, biztosító-karabiner és bukósisak. 

Mindenki nagyon élvezte, még Ádám és 

Kristóf is, pedig őket igencsak megizzasztot-

ta néhány akadály. Be- és kicsatoltuk ma-

gunkat, csúsztunk és sikítottunk, egyszóval 

nagyon jó l  érez tük  magunkat.  

   Hóka Ádám és Várgedő Kristóf 

Test-kultúra 

TESTSÚLY 

Tudtad-e, ki a világ legnehezebb embere?  

A világ legnehezebb embere Walter Hudson, 545 kg-os testsúllyal 

 

TESTFESTÉS 

Tudtad-e mennyire van "befestve" a legtetováltabb ember?  

Az ausztrál Lucky Diamond Rich "ráunva" a hagyományos színes tetkókra teste teljes felületét 

fekete tintával boríttatta be, beleértve szemhéját, ujjai közét és fülének belsejét is. Most fekete 

alapon fehér tetoválásokat gyűjt.  


