
 

Végre itt vagyunk! Megér-

keztünk a jól megérdemelt 

nyári pihenésünk idei hely-

színére, Nagyvisnyóra. 

Hadd válaszoljunk rögtön 

néhány kérdésre: 

Miről lesz szó ebben a 

gyermektáborban? 

Mag, tűz, víz, kard, méz, 

lámpás... egymástól eltérő 

dolgok, mégis van valami, 

amihez mindegyik hason-

lítható. Erről lesz szó itt. 

Sok hasonló korú társunk-

kal együtt fedezhetjük fel 

Isten Igéjének fontos jel-

lemzőit. 

Mit fogunk csinálni itt a 

táborban? 

A táborban sok más mel-

lett Sütő Csabi bácsi szer-

vezi a túrákat, sport verse-

nyeket és vetélkedőket, 

vidám zenészek vezetik az 

éneklést és Dániel bácsi 

tartja az esti tanításokat. 

Reméljük, hogy nagyon jól 

fogod magad érezni, és sok 

élménnyel térsz majd haza! 

Néhány jótanács 

• Figyelj oda arra, amit a 

vezetők, a felnőttek 

mondanak! 

• Szerezz új barátokat! 

Nyugodtan szólíts meg 

olyanokat, akiket eddig 

nem ismertél! 

• Tanuld meg az arany-

mondásokat! 

 

Megérkeztünk! 

Érdekesség 

 

A táborba idén a követ-

kező helyszínekről érkez-

tek gyerekek:  
Berettyóújfalu, Debrecen, 

Derecske, Eger, Győr, 

Hajdúböszörmény,  

Hajdúszoboszló, Kaba, 

Karcag és körzete,  

Körösszegapáti, Máté-

szalka, Miskolc, Nyíregy-

háza, Nyírmártonfalva, 

Szomolya, Vámospércs, 
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A Tiszántúli Kerületi Gyermektábor vidám élete 

1. szám 

Tábori lapunk 

„A mag az Isten Igéje.”  Lk 8:11„A mag az Isten Igéje.”  Lk 8:11  



Megkérdeztünk néhány táborlakót. 

 

Alex, 12 éves:   

- Hogyan utaztál?   

- Rövidebbre számítottam, de végülis 

ideértünk, ez a lényeg.   

- Mit vársz ettől a tábortól?  

- Élményekben szeretnék gazdagodni. Jó 

foglalkozásokat, kirándulásokat. 

Ákos, 9 éves:   

- Hogy utaztál?  

- Jól utaztunk, kocsival érkeztünk Máté-

szalkáról.  

- Mit vársz ettől a tábortól? 

- Sok élményt. Kicsit többet vártam vol-

na.  

- De még csak most kezdődött! 

- De nem lehet tudni, hogy milyen lesz! 

Erzsébet, 44 éves: 

- Hogyan utaztál?  

- Jó volt. Kocsival jöttünk Karcagról. Fél-

úton elkezdett esni, de bíztunk benne, 

hogy itt már jó lesz. 

- Mit vársz ettől a tábortól? 

- Pihenést, kikapcsolódást, régi barátok-

kal találkozni, újakat megismerni. 

 

Odett, 10 éves: 

- Te Vámospércsről érkeztél. Nem volt 

nagyon hosszú az út?  

- Nem. 

- Mit vársz ettől a tábortól? 

- Minden jót. 

Péter, 10 éves: 

Hajdúböszörményről érkeztem, jól utaz-

tam. A tábortól azt várom, hogy megtud-

jak Jézusról sok dolgot és hogy jól érez-

zem magamat. 

 

Klaudia, 10 éves:  

Én is onnan érkeztem, és azt várom a 

tábortól, hogy többet megtudjak Istenről. 

 

Sütő Csaba bácsi, 44 éves: 

Jót beszélgettünk,így kellemes volt az út. 

A tábortól azt várom, hogy Isten meg-

érintse a gyerekek szívét, de a felnőttek 

se maradjanak ki ebből. Illetve, hogy 

minden flottul menjen a táborban. 

• Sütő Csaba és Szatmári Csaba - 

szabadidő-, és programfelelősök 

Ha esetleg unatkoznál, nekik kell 

szólni. Az ő kéréseikre kell hallgatni, 

hogy a szabadidő során minden rend-

ben menjen. 

• Szatmári Csabáné Dóri 

      pénztáros  

Neki  lehet befizetni a tábori költsége-

ket.  

• Papp Dániel - tábori lelkész 

Ő fog tanítani bennünket esténként. 

Őhozzá is mehetsz, ha bibliai kérdé-

seid, lelki problémáid vagy örömeid 

vannak. 

• Pappné Major Krisztina   

táborvezető 

Ő a legtöbb tábori kérdésedre tud-

ja a választ, vagy pedig tudja, hogy 

ki tudja a választ. ☺☺☺☺ 

• Tóthné Dr. Szatmári Edina - 

orvos (lakóhelye a IX/3-as szoba a 

mosdó mellett)  

Ha fáj valami, vagy baleset történt, ő 

az aki segíteni tud. Kullancscsípés 

esetén is hozzá fordulj! 

• Sinka Csaba 

a tábori lap szerkesztője  

Neki szólj, ha szeretnéd, hogy ebben a 

tábori lapban megjelenjen a vélemé-

nyed, versed, bizonyságtételed. 

Fontos tábori személyek 

 

 

Isten Igéje a hívők 

legfőbb lelki 

tápláléka 

Mini-interjúk 

2. oldal Tábori lapunk 



Nagyvisnyó Heves megye északi ré-

szén, a Bükkben, a Bálványos csúcs-

tól északra, Egertől 39, Szilvásvárad-

tól 7 km-re fekvő, 1200 lakosú köz-

ség. A település a Bükki Nemzeti 

Park területén fekszik, legszebb ré-

sze a Nagyvölgy. 

A „Tiszafüredi Ifjúsági Tábor” a Bán-

völgye egyik legszebb fekvésű üdülő- 

és szálláshelye. 

A tábor bejáratától indul a Dédes-

várhoz vezető út, majd tovább halad-

va eljutunk Bánkútig, ahol páratlan 

panoráma tárul elénk. A dédes-

sziklák a hegymászók kedvelt gya-

korlóhelye. 

 

 A Dédes vár romjai 

A közelben található a lázbérci víztá-

rozó, a szénégetők különleges biro-

dalma. 

Mit lehet tudni a helyszínről? 

 

3. oldal 1. szám 

KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ

7.00

8.00-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Csapat-

verseny 

Séta a 

forráshoz

Fakultatív

Fakultatív 

programok 

Csapatverseny

Kirándulá

s Szilvás-

váradra 

(egész 

napos)

Öröm-nap

Sportversenyek 

Csapatverseny

Bibliai  verseny

Csapatverseny 

Eredményhirdet

és

18.00-19.00

20.30-21.30 TÁBORTŰZ TÁBORTŰZ TÁBORTŰZ

22.00 TAKARODÓ

SZABADIDŐ

14.00-18.00 

17.00

15:00

TÁBOR-

NYITÁS,

csoportok 

megalakul

ása FAKULTATÍV FOGLALKOZÁSOK: gyöngy, rajz, szalvéta, sport, sárkány…

VACSORA

ISTENTISZTELET

A TÁBOR PROGRAMJA
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KÖZÖS ÉNEKLÉS
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S

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

SZABADIDŐ

EBÉD

A szalajka-völgyi fátyol-vízesés 



Aranymondás 
„ A mag az Isten igéje. 

Akiknél pedig a  
jó földbe esett, azok 

igaz és jó szívvel  
hallgatják az igét,  

meg is tartják,  
és termést hoznak  
állhatatossággal.”   

Lk 8:15 

 

Papp Dániel - tábori lelkész 

Pappné Major Krisztina - táborvezető 

Sütő Csaba és Szatmári Csaba -  

szabadidő és programfelelősök 

Szatmári Csabáné Dóri - pénztáros 

Tóthné Dr. Szatmári Edina - 

orvos (IX/3-as szoba a mosdó mellett) 

Sinka Csaba - a tábori lap szerkesztője 

 

A Tiszántúli Kerületi Gyermektábor 

vidám élete 

Hirtelen hazajön az anyukája és 

megkérdezi tőle: 

- No, de Pistike, hát miért csináltad 

ezt? 

- Azért, mert a tanító néni azt mond-

ta az iskolában, hogy csak nagy ko-

romban jön meg az eszem. 

Születés  

- Anyu! Hol voltál, amikor én meg-

születtem?  

- A kórházban, kislányom.  

- És az apu?  

- A munkahelyén.  

- Hát senki sem volt itthon, amikor 

én megérkeztem?  

 

Bizonyítvány 

Két apuka beszélget:  

- Az én fiamnak olyan jók lettek a 

jegyei, hogy biztosan valami tudós 

lesz. És a tied?  

A másik elgondolkodik, majd azt 

mondja: 

- Az én fiam hős lesz. Már most is 

nagyon bátor. 

- Miből gondolod? 

- Hát, amilyen bizonyítvánnyal haza 

mer jönni... 

A kisgyerek és a rendőr 

A kisgyerek odaszalad a rendőrhöz: 

- Rendőr bácsi, hogy neked milyen 

nagy fejed van! 

- Na és, nincs abban semmi! 

Hajhullás  

- Doktor úr! Nagyon hullik a hajam! 

Mit tud ajánlani, hogy megmarad-

jon?  

- Egy papírdobozhoz mit szólna?  

Pistike és a kályha 

Pistike hazajön az iskolából. Nem 

szól semmit, odamegy az olajkályhá-

hoz, és leszedi róla a csövet. Elkezdi 

lóbálni, a falhoz veri, össze-vissza 

rohangál vele a lakásban, és már alig 

lehet látni a koromtól. 

Humor 


