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Kamasz virtus – hittanos kirándulás Mátraszentistvánon
Június 29-én 40-en indultunk el a már harmadik évben megrendezésre kerül% hittanos táborba, a Mecsek, és a
Pilis után idén a Mátrába.
Már az indulás napján meghódítottuk Magyarország legmagasabb pontját, legy%ztük a Kékest és gyönyörködtünk
a kilátásban - akkor még nem tudtuk, hogy ez a túra a rövid és könny. kategóriába lesz besorolható (pedig ez sem
t.nt annak). Majd birtokba vettük a szállásunkat Mátraszentistvánon. Este ismerkedtünk (akkorra szinte már
mindenki ismert mindenkit), szerz%dést kötöttünk (amit a hét folyamán többé-kevésbé be is tartottuk) és
megtudtuk a következ% napi programot.
A tábor minden napjára jutott túra vagy kirándulás, volt hogy két helyre is felkapaszkodtunk ugyanazon a napon.
Láttuk Mátraszentistván, Mátraszentimre, Mátraszentlászló közös, úgynevezett „Három falu” templomát,
elzarándokoltunk a fallóskúti Mária kegyhelyre, közösen emlékeztünk a hajdani recski munkatábor
emlékparkjában, Parádon Asztalos Joachim fafaragó egész alakos szobrait néztük meg, és bár esett az es%
Ágasvárhoz is elindultunk, dacolva a széllel és es%vel, elmondhattuk, hogy a ”fellegekben” jártunk.
A mindennapi túrák után azért maradt er%nk másra is!
Számos szabadid%s program közül választhattunk: pingpongozás, íjászat, tollas, csocsózás, kártyázás, focizás,
sakkozás és kézm.veskedés. Esténként közös programokon vettünk részt. Egyik este tábortüzet gyújtottunk és
sokáig énekeltünk mellette - aztán néztük, hogy alszik el a t.z - persze volt aki csak az utóbbiban vett részt…
Az ötödik napon a Három falu templomában vettünk részt szentmisén, ahol Szabó Tamás püspök misézett. Innen
indultunk hazafelé, de a megérkezésig még sok szép élménnyel gazdagodtunk, pl. Sás-tón felmentünk az 50 méter
magas kilátóra, Mátrafüreden gyönyör. hegyi patakot fedeztünk fel, Gyöngyösön láttuk a Szent Bertalanról
nevezett Belvárosi templomot.
Este érkeztünk haza, kissé fáradtan, de a „jó lenne még pár nap” érzésével.
A tábor végére levontunk néhány fontos következtetést:
- A hintázást nem csak a kisgyerekek szeretik
- A kártyaparti nem idejétmúlt szórakozás
- Ha éjszaka valaki kiszalad a szobából, vagy összevissza beszél, az nem jelenti azt, hogy ébren is van.
- A pókok nagyon nagyra tudnak n%ni
- Egyszer minden kirándulásnak vége lesz
- A legfinomabb ebédeket bordányi anyukák f%zik.
A tábor a Mobilitás által nyújtott 200 000 forintos pályázati támogatással valósult meg, így a részt vev%knek az öt
napra nagyon kedvezményes árat kellett befizetni.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervez%knek és a segít%knek: a Jenei házaspárnak, Heged&sné
Gyuris Katalinnak és Buttyné Nógrádi Évának.
Heged.s Ildikó
Szent István napi BÚCSÚ Bordányban
szokásosan augusztus 20-át követ% vasárnap, tehát idén: augusztus 21-én lesz. Az ünnepi szentmise 11 órakor
kezd%dik, a szentbeszédet Soós Dénes, mórahalmi plébános mondja.
Bérmálkozás
2005. szeptember 11-én délel%tt 9 órakor lesz templomunkban a bérmálkozás. A hittanórai felkészüléseket
követ%en augusztus 6-ától megkezdjük a bérmálkozók közvetlen felkészítését a hittanteremben, du. 5 órától a
szombat esti szentmisék el%tt. Tehát szeptember 11-éig, minden szombaton délután várjuk a leend%
bérmálkozókat!

