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Tisztelet Szülők és 

Cserkész Testvérek!

A gyülekezet újra alakult
Méliusz Juhász Péter Cserkész
csapata 2011. július 4-től július
9-ig Nagytáborban vett részt.

Helyszín: Adyliget,Julianna-
-major, Cserkészpark

Résztvevők: 13 fő vett részt,
ebből 7 fő újonc. 

A tábor napjaiban rengeteg
programot szerveztek a tábor
vezetői. Lelkiismeretes és
önkéntes munkájuknak köszön-
hetően jött létre ez a nagytábor.
Nagy szó, hiszen teljesen
önerőből, más csapattoktól
függetlenül valósították ezt
meg! Köszönjük Nekik, és
köszönjük a gyülekezet és a
szülők támogatását, hogy 

kezdetektől fogva támogatták a szándékunkat! Ennek a közös akaratnak lett az 
eredménye az idei nagytábor.

A tábor keretmeséjét adó történet segítségével, a gyerekek sokkal könnyebben
beleélhették magukat a cserkész erények elsajátításért folyó munkába, könnyebben 
vették az akadályokat, a sok új feladatot.

Hiszen a cserkészet nem csak élményt ad, de nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, 
a játékos tanulásra, a mindennapi élethez szükséges gyakorlati tudás megszerzésére.
Minden napot igeolvasással, imádsággal kezdtünk és fejeztünk be a reggeli és esti zászlós
alkalmakkor. 

Napi 5x étkezést biztosítottunk, bőségesen étkezhettünk. Ételeiket a cserkészek
maguk készítették el (néha szabad tűzön), mint egyébként a tábor összes építményét saját
kézzel készítették és bontották le. Rengeteg kézügyességi feladat (varrás, rajzolás, festés,
szerszámok használata, főzés, tűzrakás, kötözés, túra ismeretek stb.), kirándulások során
a cserkészet, a keresztyénség, a magyarság alapvető értékeivel ismerkedtek meg.

A közös imádság, a munka, a kirándulások, az étkezések, a tábortüzek alatti játékok
és népdaléneklések igazi közösséggé kovácsolták a kis közösséget! 

Néhány gondolat a jövőről, a folytatásról: A cserkész év során a heti őrsgyűlések,
heti istentiszteleti alkalmak mellett, 2 havonta kirándulás, ősszel és tavasszal 2-3 napos
portyán veszünk részt. A nagytábor 2012-es dátuma szintén július első hete lesz.
Fontosnak tartjuk a „Méliusz-os” hagyományok folytatását! Aktív élő kapcsolatot
szeretnénk ápolni az elő öreg cserkészekkel, szeretnénk csapatunk nagyjairól 
megemlékezni. Váradi Zsigmond

táborparancsnok

Egy könyvről

Egy drága könyvet ismerek,
Arról szeretnék szólni ma,
Bár ismernék az emberek…
E könyv neve: a Biblia!

E könyvből Isten hangja szól.
Oktat, nevel, tanácsot ad,
S mert szívünk mélyét látja jól,
Minden bűnünkre rámutat.

Tükör e könyv, csak nézz bele,
S ha benne csúnya képet látsz,
A lelked az, folttal tele,
Van rajta szeplő s mennyi ránc!

Látod: irigy vagy és hamis
Harag forr benned s ki-kitör,
S az engedetlenséged is,
Hogy megmutatja e tükör!

De mélyebben is nézz belé
S szemed, ha jobban felnyitod,
Egy fényes arc ragyog feléd…
E könyvben ott él Jézusod.

Kitárt karokkal vár reád,
Siess Felé, hisz elfogad,
Óh halld gyöngéd, hívó szavát,
Ölébe rejtsd rút arcodat…

S szemed, ha hittel Rája néz,
Meglátod, Ő csodát művel,
A bűnbocsánat Nála kész,
Mert megszerezte vérivel.

S mily kedves lesz most Bibliád,
Ha lelked benne elmerül,
Nem bánt többé, nem szúr a vád,
Csak Jézust látod egyedül!

Vargha Gyuláné


