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GYERMEKTÁBOR VANYARCON

KENGURU-FUTAM

SORVERSENY KÖZBEN BARÁTKOZÁS

BARÁTKOZÁSÍGY SOKKAL JOBB ÍZÛ A LEKVÁROS KENYÉR

KERESTÜK A BAZALTÖMLÉST
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Zöldmellényes tinitáborunkat a
festõi és kulturális értékekben
gazdag Beregben tartottuk. A
helyszín egy lovasfarm volt, ahol
kocsikáztunk és lovagoltunk is két
kerékpártúra között, az utolsó
napot pedig együtt töltöttük ven-
déglátónk gyülekezetével. Voltak,
akik sátorban, mások kõházban
laktak. 
Reggelenként Jézus Krisztus Én
vagyok kijelentéseivel kezdtük a
napot, esténként pedig Te lehetsz
címmel a Hegyi beszédbõl vet-
tünk át iránymutató gondolatokat.
Napközben mindig adódott egy-
egy óra a tekerés közbeni megál-
lásra, beszélgetésre a lányokat
érintõ érdekes témákról, iránymu-
tatást keresve Isten Igéjében. 
Átruccantunk a kárpátaljai Bereg-
szász piacára is.
Nemcsak Isten szeretetével, gon-
doskodásával és védelmével ta-
lálkoztunk ezen a csodálatos,
felejthetetlen héten, hanem a bere-
gi emberek barátságos vendég-
szeretetével és Urunk teremtõ
munkájának szépségével is. 
Köszönjük Juhász Istvánnak és
feleségének, a farm tulajdonosai-
nak is a felejthetetlen napokat! 

(Szász Lídia Dóra táborvezetõ)

LÁNYOK KERÉKPÁROS TÁBORA
TARPÁN

A TISZA-PARTON

NÕI KERÉKPÁROS HADTEST

PIHENTETÕ ÁRNYÉKBAN

ÉNEKET TANULTUNK
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FIÚK KERÉKPÁROS TÁBORA 
AZ ÕRSÉGBEN

INDULÁSHOZ SORAKOZÓ!

ELTÉVEDTÜNK?

EZ IS BICIKLI

ÜDVÖZLET A VILÁG TETEJÉRÕL

HOL LEHETNEK A TÖBBIEK? A FÕPARANCSNOK
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Kenutáborunk igazi kuriózum volt: Bruck, Zundorf, Bécs,
Hainburg, Pozsony és Mosonmagyaróvár gyönyörû városai
mellett hajózva, 3 ország vizein szeltük a habokat: a Lajtán és
a Dunán. Bejártuk a Szigetköz vadregényes csatornáit,
Zundorfban a szabad ég alatt sátorozva csodálkoztunk rá a
ragyogó csillagos égre, hatalmas szélkerekek mellett lapátol-
tunk vadkacsákkal versenyezve, és közben nem tudott
szemünk betelni a gyönyörûen virágzó bokrok, zöldellõ par-
tok, ámulatba ejtõ folyórészek láttán. Már egészen profi
módon emeltük át kenuinkat az akadályokon, kerültük meg a
vízduzzasztókat és malmokat. Dévény váránál örvényekkel
néztünk farkasszemet, majd a magas falakra felmászva csodál-
tuk az egymásba torkolló Morvát és Dunát. A hatalmas szikla-
szirtekrõl leereszkedve fáradtan kapaszkodtunk össze, és
csorogtunk tovább a Dunán. Vontató- és szárnyashajókat ke-
rülgetve, dacoltunk esõvel, széllel, arcunkba csapódó hullá-
mokkal, lapátoltunk gyönyörû napsütésben. Az idei év a boru-
lások, vízbe pottyanások nagy éve is volt, a merészebbek
nagyokat úsztak, fejest ugráltak és egymást dobálták a 
15 fokos vízbe. A közös programok vidám beszélgetések,
nagy hallgatások és egymás ugratása jegyében teltek, de szóba
kerültek komoly témák is az esti áhítatok kapcsán. Túránk vé-
gén fáradtan, de élményekkel és tapasztalatokkal gazdagabban
eveztünk újra hazai vizekre, túravezetõnkkel már a következõ
évi kenutábor útvonalát tervezgetve. (Latinovits Ágota
túrafelelõs)

AAAAZZZZ  ÖÖÖÖRRRREEEEGGGG  HHHHAAAALLLLÁÁÁÁSSSSZZZZ  ÉÉÉÉSSSS   AAAA.... .... ....

ARAB ÉS SZÉKELY LEGÉNY KÖZÖS CSÓNAKBAN

NÉZZÉTEK! EGY SELLÕ!

A MAGYAR–OSZTRÁK HATÁRVONALON

DÉVÉNY VÁRÁBAN

KENUTÁBOR A LAJTÁN ÉS A DUNÁN
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IFJÚSÁGI SZOLGÁLÓK
KÉPZÉSE

ELKAPTÁK!ELKAPJÁK?

ELÕADÁSON

A KIMERÍTÕ ELÕADÁS UTÁN
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AZ ARBORÉTUMBAN

AZ ELÕADÁS PIHENTETÕ HAJÓKÁZÁS

PEDAGÓGUS KONFERENCIA
SZARVASON

TEOLÓGIAI KONFERENCIA
PÉCELEN
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Szeretettel ajánljuk ezt a kis képes füzetet, ami talán az olvasó számára is kínál valamit 
a táborok hangulatából, légkörébõl.

A Biblia és Gyülekezet folyóiratunk és weblapunk folyamatos képes beszámolót is ad 
a Biblia Szövetség rendezvényeirõl.

A nyári programok viszont általában kimaradnak a bemutatásból, 
s ezzel a melléklettel ezt szerette volna pótolni a Szerkesztõség. 

Legalábbis azokat, ahonnan fotókat kaptunk.
Köszönjük mennyei Atyánknak a meghitt vagy önfeledt pillanatokat, ami a képekbõl is sugárzik felénk.

HITMÉLYÍTÕ KONFERENCIA SZÉPALMÁN

ÁLLAMIOTTHONOS LÁNYOK TÁBORA PÉCELEN

Tizenöt állami gondozott és nehézsorsú
kislánnyal reggelenként Ruth történetén
keresztül ismerkedtünk Isten gondviselésé-
vel, kegyelmével, a hit fontosságával. Erre
épült a kézmûves foglalkozás is: a kosár-
fonás, terítõhímzés, üvegfestés, gyöngyfûzés
során szebbnél szebb alkotások születtek. 
Az esti áhítatokon a „Hannelore, mi lesz
belõled?” c. könyv alapján egy kislány min-
dennapjairól, örömeirõl, problémáiról, útke-
resésérõl és megtérésérõl hallhattak a lányok.
Közben lekvárt fõztünk, strandoltunk, csa-
patversenyben mérhették össze ügyességüket
a gyerekek. A pénteki „Ki mit tud?”-on,
amelyre egész héten lelkesen készültek,
egyéni és csoportos fellépések követték
egymást. (Gáspár Andrea táborvezetõ)


