Nagyon hosszú volt az út Kadarkútig.
Amikor megérkeztünk, a nagykapun csak akkor engedtek be bennünket, ha elmondtuk a jelszót, ami így hangzott: „Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet.” (Zsoltárok 49,7). Biztosan azért volt
ez a jelszó, mert a tábor elnevezése Meseszép kadarkúti gyerektábor volt.
Elmondtuk a jelszót, ekkor beengedtek bennünket. Már
ez is nagyon izgalmas volt számomra. Faházban laktunk, egy emeletes ágy is volt, és én aludtam az emeleten, a többiek a földszinten. Összesen öten voltunk egy
A „zseton-király” is
szobában. Csoportokra osztottak bennünket, az én
a mi fiúnk! Ilyen sok
csoportvezetőmet Évinek hívták. Ő Újpestről érkezett.
zsetonért vajon mit
Nagyon kedves volt. Minden nap reggeli tornával kezlehetett kapni?
dődött, azután reggeliztünk. Délelőtt a nagypavilonban
igét hallgattunk.
Igét hallgattunk. Nekem a Dávidról szóló történetek tetszettek a legjobban, mert
egyébként is a Bibliában ő a legkedvesebb „hősöm”. Nagyon szeretek róla történeteket hallgatni, és olvasni, azért mert Dávid kicsi volt, és mégis legyőzte a nála
sokkal nagyobb és erősebb ellenfelét, Góliátot. Azért is szeretem, mert sok küzdelem ellenére mégis hatalmas király lett belőle, akit még ma sem felejtettek el.
Az ebéd mindig nagyon finom volt, és lehetett repetázni is, (én ki is használtam
ezt).
Délután volt szabadfoglalkozás, lehetett énekelni és szerepelni. Én az éneket választottam. Minden önként vállalt feladatért, ha bemutattuk, plusz zsetont kaptunk.
Nagyon büszke voltam, mert a tábor végén nekem volt a legtöbb zsetonom.
Sok játékos feladatot oldottunk meg a csoportunkkal. Nagyon összemelegedtünk a
csoporttársaimmal ez alatt a pár nap alatt.
A legrosszabb az volt, hogy az utolsó napon csak filmvetítésen láthattuk a tábortüzet, mert a rossz idő miatt nem tudták élőben is meggyújtani. Nagyon szerettem
volna látni, nagyon készültem rá. Remélem jövőre sikerül.
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A második turnus résztvevöi.
Az idei nyár nagy meglepetéseket tartogatott számomra.
Az egyik legnagyobb a kadarkúti táborozás volt. Izgalommal készültem rá. Csoportvezetőként nagy feladat hárult rám, hogy a gyermekeket hogyan tudom az
Úr elé vinni. A tini korú gyermekek jelentős része gyülekezeti háttérrel rendelkezett, így a tanítások során a gyermekek eltérő személyiségére kellett inkább a
hangsúlyt fektetni.
A kiscsoportos foglalkozások után alkalom nyílt személyes beszélgetésekre is, melyen sok magánéleti probléma is felszínre került. Együtt imádkozva hiszem és
tudom, hogy Isten munkálkodik ezekben a kérdésekben
is.
A csoportom a vetélkedőkön és akadályversenyeken
harmadik helyezést ért el, a gyülekezetünk pedig az
összesített gyülekezeti megmérettetéseken második
helyezést.
Jövőre szintén szeretnék aktív résztvevője lenni a
Kincskereső tábornak.
Leszkó Dia

