Egyházi gondolatok
Visszatekintés Szentjánosbogár táborra
„Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.”
Sík Sándor: A szentjánosbogár
A jelen táborban a helyi összeköt feladatom volt, vagyis megfelel létszámú szállásadók keresése, a kedd
délutáni programok megszervezése, a barackáradatok koordinálása, a táborvezet vel való kapcsolattartás…
Köszönöm mindazoknak, akik támogatták a hat nap eseményeit és aktívan részt vettek a megvalósításában, s
így általuk is sikeresebbé vált e nem mindennapi táboroztatás.
Az alábbiakban két beszámolót olvashatnak, egy „Házi Bogár” (szállásadó) és egy „Bogár” (táborozó) írását:
2008. június 29.-július 4. között lehet ségünk nyílt arra, hogy a Bordányban megrendezésre kerül
Szentjánosbogár táborban résztvev gyermekeknek szállást biztosítsunk.
El ször azon a vasárnap délutáni tábornyitó szentmisén találkoztunk a gyerekekkel, amelyet Joó Balázs
mórahalmi plébános tartott. A szentmise után a szervez k által összeállított beosztások alapján mi, a helyi
szállásadók, úgynevezett „Házi Bogarak” hazakísértük otthonainkba a gyerekeket. Hozzánk két leány
érkezett, akik 11 és 13 évesek. Odahaza a gyors ismerkedés és berendezkedés után sokat beszélgettünk,
társasjátékoztunk, majd elfogyasztottuk az els közös vacsorát. Talán ez volt az az est, amikor a legtöbb id t
tölthettük otthon egymás társaságában, hiszen a változatos programok reggel háromnegyed 8-tól este 8, fél 9ig tartottak kis vendégeinknek, s ezután a tisztálkodást és étkezést követ en k lepihentek.
Nekünk szállásadóknak is módunkban állt részt venni a tábor egyes rendezvényein. Többek között a
második napon, a Faluház parkjában megtartott ünnepélyes szentmisén, ahová a gyermekek a község lakosait
személyesen hívták meg. Nagyon meghitt hangulat alakult ki ezen a különleges szabadtéri misén.
Rendhagyóan szép volt, amikor a gyerekek a megáldott kenyérfalatkákkal kedvesen körbekínálták a
jelenlév ket.
A másik szép közös programunk a „Szentjánosbogarak” csütörtöki szereplése volt szintén a Faluház
parkjában. Itt leginkább a tábori napok eseményeib l állítottak össze rövid szórakoztató el adásokat. Többen
nagyon ügyesen, ötletesen oldották meg a feladatot. A m>sor után hazasétáltunk, majd vacsora után a
rendezvény búcsú összejövetelére, tábort>zre mentünk a régi focipályára. Különösen jó érzés volt együttlátni
kicsiket és nagyokat, vendégeket és helybelieket. A tábort>z fényei meg-megcsillantották a szemekben a
meghatottság könnycseppjeit. A közös énekek és játékok még inkább meger sítették az újonnan született
baráti kapcsolatokat. Kicsit fáradtan, szívünkben a másnapi búcsúzás szomorkás érzésével tértünk éjjel
nyugovóra.
A reggeli után a lányok kérésére még játszottunk az egyik általuk megkedvelt társasjátékkal, lakcímet és email címet adtunk meg egymásnak, kislányommal elköszöntünk kedves lakóinktól, majd férjem elkísérte ket
a templomhoz, ahol egy táborzáró misével fejez dött be a rendezvény.
Nagyon köszönjük, hogy részt vehettünk a tábor fent említett, szépen megszervezett programjain, valamint,
hogy szállásadóként kellemes napokat tölthettünk együtt új barátainkkal, Rékával és Sacival.
Kissné Tóth Andrea és családja
2008. 06. 29-én (vasárnap) az ország több részér l érkeztek gyerekek Bordányba a Szentjánosbogár táborba.
Este a tábornyitó mise után, melyet Joó Balázs Mórahalom plébánosa celebrált, a vendég gyerekek a szállást
adó családokhoz mentek. Kipihenve az út fáradalmait, másnap ismerkedtünk egymással. Majd játszottunk a
Faluház udvarán és a futballpályán sportversenyt rendeztek a szervez k, többek között Monori Gyula
nyugalmazott testnevel tanár. Uzsonnára a kalács mellé szibarackot is ehettünk, a távolról érkez k örömére
ezután minden nap finom barackokat kaptunk, melyet helyi termel k ajánlottak fel. A mise igeliturgiáját a
pályán végeztük el, az áldozati liturgiát a templomban. Kedden délután az üllési néptánc együttes tanított
minket táncolni, majd a bordányi hagyomány rz k bemutatója került sorra. Mindezek után megnézhettük
Kisapáti István és testvére Kisapáti József veterán autó gy>jteményét. Aznap este, az autók megtekintése után
megtartottuk a Faluházban a missziós misénket, melyre a falu lakói is hivatalosak voltak. Szerdán reggel
buszokkal átmentünk Ásotthalomra és megnéztük az ottani katolikus templomot. Ezt követ en kimentünk a
focipályára és játszottunk. A játék befejeztével bezsúfolódott az egyik buszba a hat csoport és kimentünk az
ásotthalmi erd be, ahol Balázs atya tartott nekünk egy szabadtéri misét. A mise után megebédeltünk, és
minden csoport külön-külön bement az erd be egy akadálypályát teljesíteni, melyet a bordányi és forráskúti

fiatalok készítettek el . Csütörtökön minden csoport készült egy pár perces színdarabbal amelyet a falu lakói
is megtekinthettek. Az el adások után mindenki hazament és este táborzárásként a táborvezet k készítettek a
nagypályán egy tábortüzet. 07. 04-én pénteken reggel volt a táborzáró mise és az elköszönés. A vendégek egy
része busszal ment Szatymazra majd onnan vonattal Budapestre, a többiek pedig autóval mentek haza. A
táborban nagyon jó volt a hangulat, sok volt a mosoly (mert a tábor témája a mosoly volt), és mindenki
nagyon jól érezte magát. Az eltelt egy hét alatt sok új barátot szereztem, akikkel szinte napi szinten tartjuk a
kapcsolatot az interneten keresztül.
Lajkó Bálint
Egyházközségi honlap
Az egyházközségünk életér l most már az interneten keresztül is betekintést nyerhetünk. A plébániánk
honlapja: www.bordanyiplebania.hu weblap címen található, melyet Pálnik András énektanár és Ocskó Zoltán
egyházközségi képvisel testületi elnök önkéntes munkájuk alapján valósult meg.

