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MESTERSÉGEM CÍMERE  

Július 5-12 között résztvettem egy 

munkatáborban a Bucsinon. Nagyon jól 

éreztem magam, a folyamatos 

programoknak és a jó társaságnak 

köszönhetően soha nem unatkoztam. 

Magyarországról is jöttek páran ebbe a 

táborba, szerencsére hamar 

összebarátkoztunk, és közösen vágtunk 

bele az elöttünk álló élményekbe. Jó volt új 

embereket megismerni. Mindenki nagyon 

kedves, megértő és nyitott volt.  

Ami a programokat illeti, voltak 

beszélgetések, játékok, tábortűz, de 

természetesen a munka sem maradt el. 

 

 

Koncerteztünk és kirándultunk is. 

Ellátogattunk Korondra, a Parajdi 

Sobányába, és Szovátára. 

A szovátai út mély nyomot hagyott 

mindannyiunkban, ugyanis ott 

meglátogattuk a Szent Ferenc Alapítvány 

nevelőotthonát. Vittünk pár apró ajándékot 

a gyerekeknek és néhányukat közelebbről 

megismertük.  

Azért jó elmenni egy ilyen táborba, mert új 

embereket ismerhetünk meg, megtanulunk 

csapatban dolgozni, amellett, hogy életre 

szoló élményeket szerezhetünk. 

 Számomra ez volt az egyik legjobb tábor, 

amiben eddigi életem során részt vettem.  

Remélem, hogy jövőre is részese lehetek 

egy ilyen tábornak. 

Szikszai Ibolya, II: csoport tagja 

 

 



 
 

 

 

Blogbejegyzések a táborról: 

http://masteringacraft.blogspot.ro/ 

HOSSZABB RÖVIDEBB UTAKRA INDULUNK 

Nagyvázsony, Magyarország. Vasárnap hajnali 3 

óra. Az IKSZT előtt gyülekezik az ificserére 

induló lelkes, ám kissé fáradt csapat. Ritkán 

kell ilyen korán kelni. Nagy utazás áll még 

előttünk. Először Budapestre igyekszünk, ahol 

vonatra szállunk, hogy eztán majd 12 órán 

keresztül le se szálljunk onnét. Ugyanis 

uticélunk Erdély, Marosvásárhely, majd egy 

kicsivel még tovább egy Parajdhoz közeli, 

fantasztikusan gyönyörű táborhely a Kis-

Küküllő folyó partján. A hosszú, már-már 

végtelennek tűnő zakatolás után megérkeztünk 

Marosvásárhelyre, majd egy kisbuszban 

folytattuk utunkat a táborhelyre. Kissé 

elcsigázva 9 óra után érkeztünk meg. Az 

erdélyi fiatalok már rég birtokukba vették a 

szobákat, a táborhelyet és nagyban ment a 

játék, mire mi megérkeztünk Gyors vacsora, 

majd a környék gyors feltérképezése után az 

alvással nem volt sok probléma. Mindenki 

kíváncsian várja az elkövetkező napokat, az új 

élményeket, új ismerősöket, akár barátokat. 

         Üregi Dávid 

- Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület- 

 

 

 

 

 

  

AZ ISMERKEDÉS IS ELKEZDŐDÖTT 

Hétfőn játszottunk egy aknás játékot. A játék 

vezetői építettek papírból és kövekből egy 

akadálypályát. A csapat minden tagjának 

bekötött szemmel kellett végig mennie ezen az 

akadálypályán, úgy, hogy közben a csapat többi 

tagja irányította őt. Ha valaki rálépett egy 

papírra, akkor az aknára lépett, ami hátrányt 

jelentett a csapatra nézve. Az a csapat 

győzött, amelyik a legtöbb embert átjuttatta 

az aknamezőn. 

Az élet gyakran olyan, mint egy aknamező, 

vigyáznunk kell, hová lépünk, mert mindenhol 

csapdákba ütközhetünk. Szükségünk van 

egymásra a túléléshez. 

Ez a tábor erről szól, hogy együtt vagyunk. 

Együtt veszünk részt a programokon, együtt 

dolgozunk, együtt szórakozunk, mert együtt 

erősebbek vagyunk. 

Szikszai Ibolya- II. éves csoport tagja- 



 
 

 

AZ ELSŐ NAPOK 

 

Alig érkeztünk meg, 

máris túl vagyunk az 

első három napon. 

Az idő repül, ha az 

ember jól érzi 

magát, márpedig itt 

nem lehet 

unatkozni. 

Folyamatosan programok vannak, 

beszélgetések, játékok, na meg a munka. 

Néha vannak apró szünetek a programok 

között, ezalatt mindenki azt csinál, amit 

szeretne. 

Kezdetben ismerkedtünk, mindenki 

elmondta a nevét és valamit, fontosnak 

gondolt elmondani magáról, aztán 

játszottunk néhány ismerkedős játékot. 

Lassan sikerült megjegyezni egymás 

nevét és a magyarországi 

és itthoni csapat is elég jól 

összebarátkozott. Mindenki nagyon 

kedves, megértő és nyitott, jó itt lenni 

ezekkel az emberekkel. 

Csoportos beszélgetések során érdekes 

témáink voltak, a munkavállalás/ 

munkatípusok; betekintést nyertünk a 

romák életébe, valamint Erdély 

látványosságairól is szó esett. Volt, hogy 

tábortűz mellett beszélgettünk este, és 

az egyik táborvezető, Zsolt 

élettörténetét is figyelemmel hallgattuk 

végig. 

Az egyik kedvenc programom mégis a 

gyöngyfűzés volt. Mialatt mi lányok a 

gyöngyfűzéssel foglalatoskodtunk, addig 

a fiúk vakoltak. 

Még soha nem dolgoztam ilyen apró 

gyönggyel, és aggódtam, hogy nem fog 

menni. Eleinte tényleg nagyon nehéz 

volt, de szép lassan belejöttem. Voltak 

lányok, akik hamar feladták a 

gyöngyfűzést, nem volt hozzá elég 

türelmük, ők más munkát vállaltak, amíg 

mi többiek ezt csináltuk. 

Az első munkámat, ami egy nyaklánc 

volt, megtartottam emlékbe, de a 

továbbiakban annak a gyerekcsoportnak 

készítettem karkötőket, akiket 

pénteken fogunk meglátogatni. 

A lányok nagyon szép karkötőket és 

nyakláncokat készítettek, voltak, akik 

más mintákat is ismertek azon kívül, 

amitt tanultunk. Remélem örülni fognak 

nekik a kicsik. 

 

MINDEN NAP VALAMI ÚJ, AMIÉRT 

HÁLÁVAL TARTOZUNK 

 

Nem csak az élmények és a jó társaság 

miatt örömteli ez a tábor, remek 

ételeket kapunk. Hála a szakács néninek 

senki nem marad üres gyomorral. Evés 

előtt mindig meghallgatunk egy igét vagy 

éneklünk. 

Szükség van önkéntesekre is igy minden 

nap van pár személy, aki be van osztva 

konyhára, fát hordani, vagy wc-t pucolni. 

Ma van a negyedik nap, a tábor idejének 

a fele már lejárt. Rengeteg élményt és 

szép emléket tudunk már most a hátunk 

mögött, de a nagyja még hátra van. Ma 

koncertezni fogunk, holnap ellátogatunk 

Korondra és a parajdi sóbányába, 

pénteken Szovátára megyünk és 

nehezebb sorsú gyerekeket látogatunk 

meg. Még számos élmény áll előttünk. 
  

 Szikszai Ibolya, II éves csopot tagja 

 



 
 

 

 

TEAHÁZ A FÜGGŐLEGESEN 

 -szervezőként- 

Az idén is elérkezett a 

pillanat, amikor 

megszervezésre került a 

Függőleges Keresztény 

Ifjúsági Koncerencia - 

Isten kegyelmével-, ahol én is szervezőként 

vettem részt. Hálás vagyok az Úrnak, amiért 

lehetőségem volt úgy a Nagybányai, mint az 

Udvarhelyi konferencián szervező lenni. 

Szervezőként rengeteg tapasztalatot 

szereztem, megtanultam helytállni abban a 

feladatkörben, amelyet elvállaltam. 

Felelőséget vállalni nem annyira egyszerű, 

ahogy ahogy mi fiatalok gondoljuk. 

Mindkét konferencia új dolgokat tanított 

számomra, különböző érzéseket, amelyeket 

átéltem a konferencia ideje alatt, a 

személyiségemet fejlesztették. A 

konferencia szerzevő munkatársi 

hétvégéken tanultam meg nyitni az emberek 

felé, megérteni őket, barátságosnak lenni. 

Ezek a találkozások mindig feltöltöttek 

energiával, életerőt kaptam a további 

küzdelmek legyőzésre.A konferencia 

munkatársai egyébként mind csodálatos 

emberek, akik ugyanazt a célt szolgálják, 

hogy istent dicsőítő, áldó konferenciát 

létrehozzanak a fiatalok számára. Szívvel, 

lélekkel dolgoznak, és öröm számukra amikor 

látjuk, hogy a résztvevők nyitott füllel és 

szívvel vesznek részt a konferencián. A sok 

pozitív visszajelzés új erőt ad számukra. A 

konferencián az én feladatom a Geni Cafe- 

Teaház fenntartása volt. A teaház lényeg, 

hogy a konferencián legyen egy olyan hely, 

ahol a szünetekben a fiatalok összeülhetnek, 

beszélgethetnek, barátkozhatnak 

egymással. 

A célja, egy olyan hely létrehozása, ahol a 

résztvevők jól érzik magukat.  

Amikor elvállaltam a teaház levezetését, 

tele voltam félelemmel, mivel tudtam hogy 

sok felelőséggel jár.  

 

Utólag rájöttem, hogy nem is annyira nehéz, 

mint gondoltam, könnyen megbirkoztam a 

helyzettel és a feladatokkal, pozitív 

jelzéseket kaptam mások részéről, amely 

önbizalmat adott. A teaházon kívül 

megtapasztalhattam, hogy milyen tanoncnak 

lenni egy műhelyvezető mellett és 

megjegyzem fantasztikus dolog a 

„nagyoktól” tanulni. 

Mindkét konferencia számomra rengeteg 

élettapasztalatot nyújtott, megtanultam 

kicsit felnőtt szemmel nézni a világot. 

Székely Réka, III. éves csoport tagja 

,,Uram, szereteted az egekig ér, 

hűséged a magas fellegekig.’’ 

Zsoltárok 108.5 

 



 
 

 

MUNKÁLKODVA TELT A NYÁR 

 

Téglás Gina-

Mónika 

vagyok, 17 

éves és 

egyben az 

Onesimus 

projekt II. 

éves 

csoportjának tagja, ugyanakkor a 

Pedagógiai Líceumba járok 11 

osztályba, óvó-tanítóképző szakra. 

Néhány éve a Lídia Otthon lakója 

vagyok. Az idén nyáron nagyon sok 

tapasztalattal gazdagodtam, mivel az 

otthonban lakó kisebb gyerekekre én 

vigyáztam naponta 9-14 óra között, 

és zsebpénzt is kaptam fizetségként 

érte. 

Hogyis teltek a napok a nyáron? Hát 

jókedvből és pörgésből bőven volt 

részünk, mivel délelőtt énekeltük és 

feladatlapoztunk, majd kimentünk az 

udvarra játszani, a kedvenceink a 

’’Tükörjáték párossával’’ volt, és a 

’’Pecsenyeforgató játék’’, amitől 

eléggé elfáradtunk ahhoz, hogy 

meghallgassunk egy mesét. mindenki 

helyet foglalt a meseszőnyegen és 

együtt elrepültünk meseországba. 

Miután elfogyasztottuk a jól 

megérdemelt ebédünket kimentünk a 

játszótérre és vidáman folyatattuk a 

napunkat. minden nap tartottunk 

értékelést, hisz értékelés nélkül 

nincs nevelés, a gyerekek jutalmul 

cukorkát és mosolygós pontokat 

kaptak. 

Fontosnak tartottam a román 

szókincsük gyarapítását, így néha 

beiktattam a napi tevékenység egy-

egy román rajzfilmet is. Úgy érzem, 

sokat tanultam a nyáron arról, 

hogyan is kell viselkednem mint 

leendő pedagógus, két mottót is 

választottam ami leginkább kifejezi, 

hogy mit tartok fontosnak ebben a 

hivatásban: 

„A gyermek feje, nem edény amit meg kell 

tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell 

lobbantani.”  

-Galilei- 

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, 

mert egyedül ő tudja megalkotni saját 

egyéniségét.’’  

-M. Montessori- 

           Téglás Gina Mónika, II. csoport tagja 

 

 



 
 

 

EGY NAP A PHILOTHEÁN 

Reggel amikor 

felébredtem, 

azon tűnödtem, 

hogy vajon 

milyen élmények 

várnak majd 

rám? Tetszeni fog nekem a munka, vagy 

sem? 

Miután mindannyian összegyűltünk Gabi 

elmondta mindenkinek, hogy milyen 

feladatot kell elvégeznie, és neki is láttunk a 

takarításnak: pókhálók leseprése, portörlés, 

ablakmosás, rendrakás a játékok, eszközök 

és könyvek között, szóval volt feladat bőven. 

A munka elvégeztével jutalmat is kaptunk, 

egy szép ige kíséretében, és finom teát 

szürcsölgetve adhattunk hálát.  

Szombat Alexandra, I. éves csoport tagja 
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Isten nincs messzire egyikünktől sem 

Ap. Csel. 17.27 
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