
 

 

 

 

Biblia-Gitár 

tábor 

Micskén 

A nyári vakáció élményei elkezdődtek. 

Minden gyereknek bőven kinálkozik alkalom a 

kikapcsolódásra, a felüdülésre, új barátok 

szerzésére.  

Az elmúlt héten (július 15-18 

között) központunk hat gyermekével a 

Micskei Biblia és Gitár táborban vettünk 

részt. Itt összesen 50 gyerek gyűlt össze 

a katolikus templom körül, hogy a 

gitározás alapjait megismerjék és hogy 

a tábor mottója alapján együtt: 

„Dicsérjük az Urat!”  

A tábort Böcskei László 

Püspökatyánk nyitotta meg egy szentmisével, amelyen 

bátorította a gyerekeket és a fiatalokat a közös éneklésre, a közösség formálására.  

A tábor főszervezője Balázs atya, egy kétlábon járó zenekar. Minden hangszert megszólaltat és amikor 

énekel vagy játszik egy hangszeren, az magával ragad mindenkit. Öröm volt vele együttműködni ezen tábor 

megszervezésében. Jómagam a gitározókkal foglalkoztam, nővértársam Blanka nővér pedig a Kett pedagógia 

segítségével bibliai történeteket dolgozott fel a gyerekekkel. A kézimunka tevékenységeket pedig együtt 

vezettük.  

Csodálatosak voltak a gyerekek, akik minden 

energiájukkal a gitározás elsajátításán fáradoztak. De bőven 

akadt alkalom a tábor idején a játékra, csoportos 

foglalkozásokra és kikapcsolódásra is. Szerafina n. 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Megkértem a gyerekeket, hogy számoljanak be tábori élményeikről.  

Július 15-18 között Biblia és Gitár tábort  szervtek Micskén.  A tábór motoja :Dicsérjétek az Urat!  Sok érdekes dolgot 

tanultam a táborban. Voltak külfönféle foglalkozások, különféle programok. Volt  akadályverseny  és még sok sok más játék. 

Megismerkedtem a Micskei fiatalokkal,  akikkel együtt járszodtam,  szórakoztam... Nagyon örültem,  hogy részt vehettem a 

táborban  és azon belül sok érdekes játékban. Nagyon tetszett 

amikor a strandon voltunk és a kicsikkel játszodtam, olyan jó 

érzés volt látni az arcukon a mosolyt,  ahogy játszodtak...és 

tényleg számomra nagyon szép élmény volt ez a pár nap. A 

végén volt  tábortűz is amely körül  együtt énnekeltünk,  

táncoltunk és játszodtunk. Köszönyjük  a sok finom  ennivalót,  

amit ott kaptunk azt a sok szeretetet, amit az emberektől 

kaptunk. Köszönöm Balázs Atyának, aki meghívott minkett 

ebbe a tábora! Nagyon jó volt ez a tábor  és remélem,  hogy 

még majd máskor is  együtt tudunk lenni és együtt közösen 

alakítunk egy gitár csoportot. István  (17 éves) 

Nekem nagyon tetszett a Gitár táborban, mert jó 

volt újra gitárt fogni a kezembe és másokkal együtt 

zenélni. Sok új barátot ismertem meg: Bence, Norbi, 

Domokos, Zsombi. A gitáron megtanultam lefogni a C 

és a D akkordokat. Nagyon kedves volt a papbácsi és 

azok a nénik is akik az ennivalót készítették. Nekem 

nagyon tetszett ez a tábor. Roli (11 éves)  

 

Én szeretném megköszönni a szervezőknek és 

Szerafina nővérnek, hogy minden nap elvitt minket 

ebbe a táborba. Nagyon jó volt új gyerekekkel 

megismerkedni. Sok barátnőt szereztem. 

Megismertem Henit, Noémit, Stefániát, Zselykét, 

Zsofit, Hannát, Fruzsinát és egy másik Zsanettet. 

Megtanultam pár éneket gitározni és olyan énekeket 

énekeltünk, amit eddig nem is ismertem. A strandon 

pedig úsztam és jól szórakozam a többi gyerekekkel. 

Köszönöm a néniknek is akik finomakat főztek 

nekünk és a papbácsinak, hogy ilyen jó tábort szervezett nekünk! Zsanett (11 éves) 

  

 

 

 



Hírek, infók: 

- Július 18-20 meglátogat 

minket Georg Wilfinger 

apát úr és nagy 

örömünkre  magával fogja 

hozni Félix atyát is. Már 

alíg várjuk a viszontlátást! 

- Július 22-én  a 

PRESIDENT 

AQUAPARK-ba megyünk 

Központunk gyerekeivel 

pancsolni. A kirándulás 

szervezője és támogatója a 

Zöld Berek (Catunul 

Verde) Alapítvány 

- Július 27-Augusztus 3 

között Festői alapképzés 

tábort tartunk  

Szentjobbon 13 fiatal 

részére. A tábort 

támogatja a Communitas 

Alapítvány.  

A tábor előadója Márta H. 

Csongrády 

képzőművésznő 

magyarországról. 

 

-Augusztus 14-én 

Paintball meccsre 

vagyunk hivatalosak a 

Gyermekbarát 

motorosokkal. 

 

-Augusztus 16-20 között 

Feketeerdőre megyünk 

táborba. Ezt a Horgoló 

tábort  a Zöld Berek 

alapítvány valamint a 

Communitas Alapítvány 

támogatja.  A szállást 

pedig a Bihar megyei 

gyermekvédelem 

bocsájtotta 

rendelkezésünkre. 

 

 

A gitár táborban első nap megismerkedtünk pár gyermekkel és tanultunk pár 

akkordot lejátszani a gitáron. A második napon is sok játék volt és gitároztunk. A 

harmadik nap különleges volt, mert akkor volt a születésnapom és elmentünk a 

strandra. Ott nagyon jól 

szórakoztunk. A táborban minden 

nap volt szentmise és mi énekeltünk. 

Sok új barátot szereztem, 

megismertem Zsombit, Tomit és 

Bencét. Ez egy nagyon jó tábor volt. 

Ilie (13 éves) 

 


