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Baross Gábor-telepi  Jézus Szíve templom 
 

2017. szeptember 

Tábori Hírmondó 
     Szubjektív látkép a 2017-es barossi táborról  

(Verőce, Csattogó-völgy) 

Bár Szent István, a felkért 
minta megnevezve csak itt-ott 
jelent meg, de közösség-
kovácsoló szándéka tetten 
érhető volt. Államot nem 
alapítottunk, de 

Volt módunk beszélgetni, 
mozogni, találkozni, és 
valójában ez volt a célunk. 
Nagyon sokan vettek részt a 
szervezésben. Önálló csoportok 
(program-ötletelők, 
pénzügyesek, akadály-
versenyesek, kvízes, sportos,  

…közösséget, 
templomot bizonyára 
építettünk ebben a 
táborban. 

kommunikációs, borkóstolós, 
kiscsoportok) és ötletet hozó 
emberek, akik egy-egy 
programot kitaláltak és 
megvalósítottak (kórus, 
színház, gasztro, virágkötészet, 
beszélgetés). Ez annyira 
áthatotta a tábort, hogy a 
helyszínen is keletkeztek új 
ötletek, új programok 
(tábortűz, kerékpárverseny, 
medencézés). 

emiatt működött a hírlevél, a 
gyümölcstár, a kávézó, és ettől 
volt helyük, kulcsuk az 
érkezőknek. 

és közben is nagy energiákat 
vetettek be azért, hogy a 
kisebbek jól érezzék magukat. 
A nagyon kicsik számára is 
akadt mindig dada. 
Nem lineáris program várta a 
lakókat, hanem folytonosan 
dönteniük kellett, hogy melyik 
lehetőséget választják. 
Jó időt kaptunk. Szombat 
estétől vasárnap reggelig esett 
csak az eső, addig inkább a 
meleg, mint a víz viselte meg a 
táborlakókat. 

A fiatalok nagyon 
lelkesen készültek a 
megmérettetésre, a 
gyerekekkel való 
foglalkozásokra a tábor 
előtt,… 

Sokan dolgoztak a tábor 
háttér-munkáin is: 
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A lelkiségi programok (lelki 
nap, ima a természetben, esti 
„szúnyogos” ima, ima-tánc, 
imasátor, szentségimádás) 
népszerűek voltak, és 
mélységet vittek a táborba. 
Sokak számára meghatározó 
alapélménnyé váltak. 
Volt igény a kirándulásra, és a 
vártúrából minden résztvevő 
lelkesen, örömmel érkezett 
vissza. 

A régi barossi közösségi tagok 
örömmel, láthatóan 
megindultan vettek részt a 
szombati agóra nekik, róluk 
szóló részében, alaposan meg 
is hosszabbítva annak 
időtartamát. 
A szabad esték kiváló alkalmat 
teremtettek a társasjátékok, 
beszélgetések, együttlétek 
számára.  
A szombati agóra lelkes, 
örömmel teli közösséget 
mozgatott meg: talán nem 
maradt el meghirdetett 

program, miközben a közösségi 
terek tele voltak együtt 
dolgozó, együtt sportoló 
emberekkel. 
Nagyon köszönöm, hogy 
együtt működhettünk ebben a 
néhány napban, és a több mint 
fél éves előkészületek során.  

Robi 
Nagy sikerré vált a 
nemzedékek 
találkozója. 

Élmény volt benne 
lennünk. 

Nagy élmény volt látni, hogy a 
10-11 éve még tipegő-totyogó 
gyermekek most átvéve a 
stafétát lelkesen és felelősség-
teljesen szerveztek, és vezettek 
kreatív, tartalmas programokat 
az óvodásoknak és a kisisko-
lásoknak.  
Szülőként óriási ajándék átélni  

azt, hogy látom a kamasz 
gyermekemet és társait mások 
javára tenni, keresni a másik 
érdekét, igényét, vagyis 
szolgálni a maga tehetségével 
azokat, akik ezt elfogadják tőle. 
Fantasztikus kézműves, 
néptáncos, mesés, akadály- 
versenyes  és sok más ötletes  

program volt. 
Nagy élmény volt részese 
lennem azoknak a progra-
moknak, amelyeken anyukák, 
apukák a saját hitüket, gondo-
lataikat, érzéseiket, értékeiket 
megosztva, olyan kreatív 
tevékenységre hívnak, amelyek 
testet, lelket gazdagítanak.  

A tábor számomra korszakalkotó volt 



 

 

Baross Gábor-telepi Jézus Szíve templom 2017. szeptember 

3 

 

Nagyon sokan hoztak egy-egy 
programot a saját talentumuk-
ból, amiért igazán hálás 
vagyok! 

Elgondolkodtatott a  múlt és 
a jelen egybetartozásának 
élménye. A szombati agórára 
érkezők látványa és a hogyan 
tovább kérdés felvetődése 
imára, Isten felé fordulásra 
késztet azóta is. Vajon hogyan 
valósul meg Isten országa 
közöttünk? 

ahol a felnőtteknek lehetősége 
volt  a lényünk legmélyén 
jelenlévő Isten által akár a 
csendes egyéni időben, akár a 
másokkal való találkozások-
ban békére, új erőre, irányra 
lelni. 

Köszönöm a bizalmat és  az 
együttműködő, együttérző 
támogtásotokat! 

Mari 

 

Gyönyörű díszeket, 
énekeket, lelkesen 
táncoló, sportoló, alkotó 
felnőtteket, gyerekeket 
láttam, hallottam. 

Nagy élmény volt a 
sokszínűséget, 
különbözőséget 
nyitottsággal, tisztelettel 
megélni. 

A legfontosabb 
számomra a lelki nap 
volt,… 


