Ez csodálatos jó kedv ebéd után
tele hassal lehetséges.

Kadarkúton jó barátok is akadnak, így azután hamar elröppen
az egy hét!

Ki hitte volna, hogy a
mi lányunk egyszer
ilyen nagy mesemondó lesz.

A kadarkúti táborozás nagy élményt jelentett
nekem. Már a megérkezéskor nagyon megtetszett a
helyszín. Minden program nagyon jó volt, legjobb
talán a mesemondó verseny volt, amin harmadik
lettem. Nagyon élveztem a Pintér Béla koncertjét, jó
volt az ismert dalokat élőben is meghallgatni.
Több érdekes dolgot ki lehetett próbálni, mint például a fára mászást hegymászó felszereléssel, és részt
vettünk még akadályversenyen, játékos vetélkedőn
is. Szereztem új barátokat, remélem jövőre újra találkozok velük. Sokat jelentettek nekem a kiscsoportos foglalkozások és az együtt imádkozás. Alig várom a jövő évi tábort.
Borsos Zita

Várakozással teli izgalommal készültünk Kadarkútra. Leszkó Zoli bácsi vitt minket kisbusszal.
Hosszú utazás után odaértünk Kadarkútra, lepakoltunk. A faház kissé poros volt. Nagyon jól megszervezett programok vártak ránk a Mesetáborban. A
vidám vetélkedőt nagyon élveztem, a fáklyás felvonulás is tetszett, és persze a tábortűz is. A hazainduláskor senki se akart hazajönni. Várom a jövő évi
Kincskereső tábort.
Duszka Vencel

„Nagyon jó volt
megtapasztalni,
hogy az Úr hogyan
munkálkodik az
életemben…”

Hálás vagyok…
Hálás vagyok a gyülekezetnek, de legfőképpen Istennek, hogy részt vehettem a kadarkúti táborban. Rengeteg gyerek és felnőtt vett részt az idei táborban is, akiket addig nem ismertünk. Kicsit félve is indultunk neki a
táborozásnak, hiszen egy hetet ismeretlenek körében
eltölteni nem könnyű. Már az első nap bebizonyosodott,
hogy a félelmem alaptalan volt, hiszen mindenki közvetlen, barátságos volt. Tudom, hogy ezt az Úrnak köszönhetem, hogy munkálta nemcsak a mi, hanem a
többi táborlakó szívét is a tábor ideje alatt.
Minden reggel tartottak a felnőtteknek és csoportvezetőknek Harmat áhítatot, amelyen részt vettem. Együtt
énekeltünk, imádkoztunk és egy-egy személy készült az
Igével aznapra, hogy lelki feltöltődést nyújtson az aznapi feladatokhoz.

Nagyon sok fantasztikus, és színes programban tudtam részt venni, és bár,
mint nyaraló felnőtt vettem részt a táborban, mégis tudtam segíteni, és jól érezni magam az egyes programok ideje alatt is. Segítettem a Dia csoportjának
munkáját, voltam állomásvezető az akadályversenyen, valamint részt vettem az
Énekkörben is.
A héten szakkört is kellett tartania minden csoportvezetőnek, illetve nyaraló
felnőttek is csatlakozhattak a munkához. Dia és én szappanfaragással készültünk, amit nagyon élveztek a gyerekek, és büszkén tapasztaltuk, hogy minden
szappan, amit vittünk, elfogyott, sőt a gyerekek „követelték” a további szappanfaragást is, de ezt anyag hiányában már nem tudtuk megvalósítani.
A szerdai napon, az ún. „Sírós este” alkalmával, imádkozott értem az Országos
Imacsoport Hálózat egyik vezetője, és pénteken kaptam tőle egy könyvet,
amelynek címe: „Amiért érdemes kereszténynek lenni”. Ez azért is volt meglepő, hiszen rajtam kívül még rengeteg mindenkiért imádkozott, mégis emlékezett
rám. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy az Úr hogyan munkálkodik az életemben, és hogyan nyújtja segítő kezét felém.
A hét hamar eltelt, és hála az Úrnak, rengeteg élményben lehetett részünk, és
sok barátot szerezhettünk. Jó volt látni, hogy mindhárom gyerek, Venci, Máté
és Zita is nagyon jól érezték magukat a táborban, és jó volt azt is látni, hogy
Zita és Máté milyen pozitív változáson mentek keresztül az egy hét alatt.
Bízom benne, hogy az Úr kegyelméből jövőre is el tudunk menni a kadarkúti
táborba, és ott, már mint csoportvezető vehetek majd részt.
Leszkó Georgina

