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tábori év

15 ÉVES ÁTÁBOR

II. évfolyam 1 szám
a

- Mit jelent számomra Söréd?

Asztalos Franciska:
Az. elmúlt 15 év nyara, amit itt töitöttem el Söréden, nagy hatással volt rám.
Elsősorban az Istenhez való kapcsolatom fejlődésében, amiben évről évre egyre
jobban gazdagodtam. Sok jóbarátra leltem, akik mindig segítségemre voltak, és
mellette még erős lelki támaszban is részesültem általuk és az Úr Jézus által. Ezen
kívül sok, életre szóló élményben volt részem, amelyekre a mai napig szívesen
emlékezem. Egyik ilyen történet, mikor Garda atya reverendája alá mise közben
alábújt egy kisegér. Ez az emlék mindig megnevettet.

Deák Mónika:
A söredi nyaralás számomra a HIT által lelki erőt, az élet nehézségeinek az
elviseléséhez hitben való megerősödést ad.

Gyűszű Gábor:
Első
sörédi
nyaralásom
1987
augusztus
4-én,
kedden
kezdődött.
Elmondhatatlanul jól éreztem magam a táborban, ami azért is volt nagyon fontos,
mert az életem teljesen megváltozott. Sikerült az elmúlt 11 év alatt olyan barátokat
szerezni a jó lsten segítségével, akik életemet nagyon gazdaggá tették. Nagyon sok
élményben volt részem, ami a mai napig Söréden kívül is tart. Nagyol) örülök annak,
hogy személyükben (gondolok itt azokra is, akik már régen nem járnak) szavakkal ki
nem mondható szeretettel szerethetem és tisztelhetem őket. Ez. az irántuk érzett
végtelen szeretet lagalább részemről örök lesz. Egy-két szóval szeretném a mostani
táborunkat bemutatni, bár még csak két nap telt el az idei nyaralásunkból, de azt
már egész biztosan tudom, hogy minden idők legemlékezetesebb sörédi napjainak
vagyok a tanúja. Összefoglalva a 11 évet a jó lsten kegyelméből nagyon csodálatos
élményekkel teli éveket sikerült megélni.

Király Andrea:
A Söréden töltött napok segítettek abban, hogy megértőbb tudjak lenni másokkal
szemben, és az egész életemet megváltoztatta. Biztonságot nyújtott az eddigi
életem során. Nyitottabb tudtam lenni az emberek és a társaim felé. Ezáltal az
embereket a hit útjára próbálom vezetni.
Az élményeket lejegyezte Klujber Zsanett.
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Felejthetetlen

ki ránd u lás

1998. június 17. fontos nap volt a söredi tábor életében és a több éves
hagyományokat folytatva ismét kirándulni mentünk. A tábor valamennyi segítője és
fiataljai ismételten nagy örömmel és lelkesedéssel készültek a kirándulásra. A
buszon a hangulat fantasztikus volt - mint mindig.
Utunk első állomása a tavalyról mindenki által ismert kisfaludi lovaglótanya volt,
ahol a lovaglás ismételten nagy élmény volt mindenki számára. Ezután Pákozdra
mentünk, ahol egy pár mondattal megemlékeztünk
hazánk egyik legfontosabb,
győzelemmel végződő csatájáról. Majd utána a Velencei-tóhoz
érkeztünk, ahol
nagyon finom bográcsgulyást fogyasztottunk
el közösen a szabadban. Ezt a
kirándulást egy csónakázással zártuk le, amely mindegyikünk számára emlékezetes
marad. Hazafelé a buszon vidámsággal eltelve pihentük ki az utazást. Boldogan
gondoltunk arra, hogy ezekben a nagy élményekben mindannyiunk közös munkája
benne volt és az Úr Jézus segítsége.
Asztalos Franciska
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Kedves idézeteink
Minden hívő egy kicsinyített Egyház. Képes arra, hogy megvalósítsa magában
Krisztus és az Egyház közötti kapcsolatok bőségét, a szeretetnek azt a misztikus
egységét, amely az emberben beteljesedik, ha egész élete Krisztus-követés.
Damiani Szt. Péter

A kicsi
dolgokban mutatkozik meg az igazi nagyság. A mindennapi kis
kötelességteljesítéshez
igazi hősiességre van szükség. Hogy valaki
boldog-e,
sokkal inkább múlik a kicsiny dolgokon, mint a ritka nagy eseményeken.
Berledsch

Életünknek vannak döntő pillanatai. A legértékesebbek:
szerzunk.

amikor másnak örömet
Peter Roseger

A kereszténynek megadatik az, amit a világ legnagyobb bölcsei a maguk
dolgaiban hiába keresnek a lélek teljes szabadsága, hogy Istenen kívül semminek
alávetve és semmihez kötve ne legyenek, akaratuk ellenére semmit megtenniük ne
kelljen. Míg a világban mindenütt kényszert láttam: mindenkinek másként folytak a
dolgai, mint kívánta; mindenki több köteléket vett magára önmagával és másokkal
szemben, mint tartozott volna, s vagy a saját vagy mások akaratának kényszerétől
hajtva magával vagy másokkal mindig harcban állt.
A világ, mint ahogy mindenütt, visszás, és az igazság helyett árnyék után kapdos,
úgy itt is: a szabadságot abban látja, hogy aki szabad, senkinek ne legyen
semmiben szolgálatára, akár restség, akar gőg, akár gonoszság okából viselkedvén
így. Ámde a kereszténység egészen másképpen cselekszik: csupán a szívét keríti
körül jól, hogy szabadságában megóvassék lsten számára, minden egyebet átenged
felebarátja
szükségletére.
Ha az igaz keresztény
látja, hogy felebarátjának
valamiben hasznára lehet, nem habozik, nem késlekedik, nem kíméli magát, nem
emlegeti érdemeit, nem zúgolódik, nem ernyed el, akár hála, akár hálátlanság a
bére, nyugodtan, derusen szolgál tovább. Ó lsten fiainak boldog a szolgasága,
elképzelni sem lehet annál nagyobb szabadságot, mint hogy az ember lsten igáját
veszi magára, hogy minden egyéb köteléktöl megszabaduljon.
J.A Comenius: A világ útvesztöje és a szív paradicsoma

Lelkem nagyobb, mint a világ, mert lsten lakik benne.
Cortonai Szt. Margit

Viccek, találós kérdések

Gyanakvás
Férj a barátjához:
-A feleséged szó nélkül felvarr minden hiányzó gombot?
-Igen -büszkélkedik
a másik - Igaz, kezdetben cselhez kellett folyamodnom.
Elmeséltem neki, hogyamulatóban
két táncosnő is rám akadt, mivel a kabátomról
hiányzott két gomb, és ezért azt hitték, nötlen vagyok.
!

Pech
-Te Béla, a feleséged úton-útfélen azzal dicsekszik, hogy lánykorában
szépség volt.
-Elég baj, hogy én voltam az egyetlen, aki ezt észrevette.

feltunő

Háztartási munka
Két gyerek bandukol hazafelé az iskolából.
-Lejössz játszani?
-Nem mehetek, krumplit kell pucolnom az ebédhez.
-És ebéd után?
-Segítek anyunak takarítani.
-Oe csórók vagytok, miért nem alkalmaztok nagymamát?

Két hét, hány hét?

( 77 )
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Miért nem folyik visszafelé a patak?
Mire való a ló feje?

( A nyakára. )

Két anya, két gyermek, mennyi az?
Hány hét a világ?

( Mert nem tud megfordulni.)

( Három: nagyanyám, anyám és én. )

( Minden héttel eggyel kevesebb. )

Miért gyártanak fehér csokit?
Mi csillapítja a farkas étvágyát?

( Hogya néger is összekenhesse

a szája szélét. )

( Piroska. )

Összegyüjtötte Bajkai Éva

A

Étlap
Mint minden évben, most is eljött néhány kedves néni a környezö helyekröl
hozzánk, hogy mindennapi ételünket elővarázsolja.
Az itt eltöltött napok alatt sok
szép Igét, lelki táplálékot és élményt kapunk, de ezek mellett szükségünk van a földi
táplálékokra is. Míg mi gazdagodunk a lelkiekben, feldolgozzuk a hallottakat, azalatt
a konyhában szorgoskodó kezek napról napra egyre finomabb ételeket készítenek.
Ezekböl szeretnénk itt némi ízelítöt adni:
Töltött csirke krumplipürével
Raguleves (a táborozók által készített csipetkével)
Lángos
Bableves
Túrógombóc tejföllel
Borsófőzelék

bundáskenyérrel
Bográcsgulyás
Vargabéles
Sörédi hamiskrémes

Hálásan
köszönjük
fáradozásukat.

valamennyien

a

konyhatündéreknek

az

egész

heti

Bajkai Éva

Sörédi recept
Terike néni, aki régóta sok-sok szeretettel főzött nekünk nyaranta, az idén nem
tudta vállalni ezt a munkát. Ajánlott azonban maga helyett valakit, aki ugyancsak
nagy nyeremény volt a törzsturnus számára:
Szabó Józsefné - Irénke nénit.
Nagyon sok áldozatkészséggel
főzött nekünk finamabbnál finomabb ételeket.
Tőle kaptunk egy tálca sörédi hamiskrémest is. A receptet itt közöljük:
Hamis krémes (keksszel)
Hozzávalók:
1 liter tej, 2 csomag vanília puding, 4 tojás, 2 csomag étkezési zselatin,
25 dkg porcukor, 25 dkg margarin, 2 csomag vanília, 3 csomag Derby keksz
Elkészítés:
A vanília pudingot kikeverjük az étkezési zselatinnal, a tojás sárgájával és
felfözzük egy liter tejjel. Ebbe még belekeverjük a négy tojás felvert habját. Ha kihúlt,
hozzákeverjük aporcukorral és vaníliás cukorral kikevert margarint.
Egy tepsi aljába egy sor kekszet teszünk. A krémet a kekszre öntjük, majd a
tetejére ismét egy sor kekszet teszünk. Egy napig állni hagyjuk, majd szeletelés után
fogyaszthatjuk.

Erni Laci
Egy olyan valakiről szeretnék a következö pár sorban írni, aki joggal pályázhat a
tábor embere címre. Lacikát már nagyon régen megismertem a jó lsten végtelen
kegyelméből.
Benne csodálatos
lelkületet
és mindenre kiterjedő szeretetet
tapasztaltam, végtelen humorral vegyítve. Azért szeretem Lacikát nagyon, mert
közelsége nagyon megnyugtató és keresztjét emberi méltósággal viseli.
Nagyon örülök egyrészt annak, hogy személyében
ilyen elmondhatatianul
csodálatos barátom lehet, és nyugodtan mondhatom, hogy Lacika a legjobb
barátaim közé tartozik, és nemcsak itt a táborban, de a hétköznapi életben is.
A dolog másik része pedig ( és ezt azt hiszem az egész táborunk nevében is
mondhatom ) hogy ez az iránta érzett szavakkal egyszeruen ki nem mondható
szeretet, és I ezt is mindannyiunk nevében mondom, örök és mindig állhatatos marad.
Lacika, nagyon szeretünk!
Gyúszú Gábor

Lelki élményem
Először is azt szeretném nektek leírni, hogy mikor és hogyan tértem meg az Úr
Jézushoz. Pontosan hat éve jöttem Sörédre. Semmi várakozás nem volt bennem,
csak a nyaralás volt a célom. Kíváncsivá tett, hogy vajon milyen lehet ez a tábor,
amiről annyi mindent mondott nekem az egyetlen barátnőm, a Bajkai Éva. Szinte
minden nap a tábori dolgokról dumcsiztunk, aztán pár hét elteltével már kedvet
kaptam hozzá, hogy eljöjjek Sörédre.
Nagy várakozással elérkezett a nagy nap. Fantasztikus volt látni hasonló sorsú
embereket, mint én vagyok. Jól összejöttem a gondozóimmal, akikkel végignevettük
az egész tábort.
Nem részletezném az akkori tábori eseményeket, egyrészt mert túl sok lenne az
amit papírra vethetnék. Inkább arról írnék, hogyan tértem meg a mi drága Atyánkhoz
és Jézus Krisztushoz.
Már napközben a programok
közben éreztem a nagy emberi összetartást.
Mindenkiből áradt az őszinte szeretet, ami engem különösen megérintett valahol
mélyen legbelül, és ez egészen új dolog volt számomra. Egyik nap a szabai együtt
imádkozás alatt megtapasztalhattam Jézusnak színtiszta szeretetét. Könnyek között
történt mindez, azóta is hálás vagyok azért a napért. A mindennapos imádságok
során még jobban megerősödtem abban a tudatban, hogy ÉL Jézus. Még a tábor
hátralevő részében megtanultam imádkozni. Ezt fontosnak tartottam már akkor is,
mert az ember akkor kerülhet kapcsolatba Jézussal.
Nem is lehet szavakkal
kifejezni, hogy mekkora belső békével és őszinte érzésekkel áldott. meg engem az
Úro Mióta megismertem az Úr Jézus kegyelmét és jóságát, azóta sokkal jobban
szeretek csendben lenni a gondolataimmal. Ugyanakkor nagyon imádok dumcsizni
bármiről, de a legkedveltebb témám a vallás. Ennyit szerettem volna írni az
újságnak.
Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
Németh Lénárd

c.

Lelki támasz segítöinknek
Öröm és boldogság?
Ezt csak megértés és szeretet, lelki béke adhat. Mi ritkán kaphat juk meg, ritkán
lehetünk részesei szépnek és jónak. Oe mindezt ISTEN követeiként Tőletek
kaphattuk meg már 15 év óta.
Ezért szeretnénk mi is ezúton megköszönni nektek, kik most köztünk vagytok, és
mindazoknak, akik most nincsenek köztünk, de már voltak velünk.
Rengeteg erőt, lelki békét és szeretetet kívánunk a további munkátokhoz.
"Nehéz az üres serleget emelni,
és milyen könnyú, hogy ha teli van.
Nehéz az ember, ha nincs benne semmi,
de milyen könnyú, hogy ha lelke van."
A tábor tagjai

lma
Végül egy olyan táborozó imáját szeretnénk közölni, aki az idén nyaralt először
Söréden. Szabó Zoltán azért is írta le ezt az imát, mert mint mondta, szóban
nehezebben tudja megfogalmazni az érzéseit. Nagyon köszönjük, hogy megosztotta
velünk Istennek szánt gondolatait és ajánljuk mindannyiotok figyelmébe ezt az imát:
Kedves Jó Istenem!
Ebben a táborban úgy érzem magam mintha otthon lennék, mert sok barátom van,
jó a közösség és a társaim. Nagyon megfájdul a szívem, ha el kell válnunk
egymástól.
Hálát adok neked jó Istenem, hogy együtt lehetünk Veled és
imádkozhatunk. Add meg nekem, hogy otthon is jól érezzem magamat.
Ámen

