
Ha nyár, akkor Nagybörzsöny! 

 

2015. augusztus 10-15-ig került 

megrendezésre a katolikus egy-

házközség V. Nyári tábora, és 

jelentem, hogy az Isten tenyerén 

érezhettük magunkat ezekben a 

napokban. A nagybörzsönyi plé-

bánia hangulatos, ódon épülete, 

a plébániatemplom melletti 

harangláb, a körülölelő hegyek, 

az Árpád-kori Szent István temp-

lom közelsége, a hatalmas éjsza-

kai csillagos ég visszacsalogatott 

minket tavalyi táborhelyünkre. A 

2015-ös évet az egyház a szerze-

tességnek szenteli, így mi is en-

nek jegyében töltöttük meg lelki, 

szellemi tartalommal a tábor 

mindennapjait. A záró beszélge-

tésen is megerősítést nyert, 

hogy sikerült olyan módon tol-

mácsolni mondanivalónkat, hogy 

a legkisebbektől a legnagyobba-

kig mindenkihez eljutott a neki 

szóló tartalom, élvezetes formá-

ban.  

 

A felnőttek (és a 2-3 évesek) 

zsolozsmával, a többiek zenés 

ébresztővel és hegyi levegős 

reggeli tornával kezdték a napot. 

Míg készült a reggeli, a szorgos 

konyhaszolgálat friss erővel segí-

tette az étkezést biztosító állan-

dó stáb munkáját, a többiről 

kérdezzétek a gyerekeket. Csak 

reggelinél 4-féle ízvilágból vá-

laszthattak, köszönet érte az 

adakozóknak! A sátrak, szobák 

átható tisztasága a gyerekek 

szorgalmát dicsérte (vagy a szi-

gorú tisztaság-ellenőrök szúrós 

tekintetét?), mindenki kitett 

magáért. A napi tanításon Jácint 

atya a legismertebb szerzetes-

rendeket hozta hozzánk köze-

lebb, sok érdekességet, helyet, 

példamutató szentet, és nem 

utolsósorban a szerzetesi eré-

nyeket (szegénység, tisztaság, 

engedelmesség) ismerhették 

meg a gyerekek, melyekre 

mindnyájunknak törekednünk 

kell abban a hivatásban, amelyet 

kaptunk.  

 

Ebéd előtt és után volt sok játék 

a hatalmas udvaron, izgalmas 

túra a Börzsönyben, kirándulás a 

pálosokhoz Márianosztrára, 

kisvasút és felhőszakadás, éjsza-

kai mise az Árpád-kori temp-

lomban, ahol a mai napig gyer-

tyafény ad világosságot... Mária-

nosztrán egy nagyon kedves 

pálos szerzetes fogadott ben-

nünket, aki meglepetten vette 

tudomásul, hogy a gyerekek mi 

mindent tudnak a szerzetesség-

ről.  

 

De hát, ha láthatta volna, hogy a 

4. napon lezajlott „szerzeteskép-

ző” akadálypályán hogyan fol-

tozták a ruhát (tű, cérna), mos-

ták a koszos zoknijukat (lavór, 

mosószappan, víz, csipesz, tere-

getés), keresték egymás szolgá-

latát - egyebek közt ízes falato-

kat készítettek és kínáltak Jácint 

atyának - és Isten igéjét a Szent-

írásban, a tanultak alapján na-

gyon jó érzékkel írtak maguknak 

regulát, azaz élet szabályokat, 

minthogy "Imádkozzál és spor-

toljál!", térképet olvastak, rózsa-

füzért csomóztak spárgából, és 

tiszta szívvel énekeltek, hogy 

megörvendeztessenek bennün-

ket.  

 

Vacsora előtt naponta szentmi-

sén vettünk részt, ahová a falu-



beliek is eljöttek, nekik is aján-

dék volt ez a pár nap. Az esti 

tábortűz és felettünk a végtelen 

csillagos ég ringatott álomba 

bennünket, így a forró éjszaká-

kat is kibírtuk, a sátrakban, szo-

bákban éjszaka is tombolt a 

nyár. Nagy-nagy köszönet Her-

tának fáradhatatlanságáért és a 

többiért, amit fel sem tudok 

sorolni. Köszönet a felnőttek-

nek-fiataloknak, akik eljöttek, és 

a helyszínen segédkeztek, és 

köszönet azoknak a kedves sze-

mélyeknek, szeretett falunk 

Önkormányzatának, Egyházme-

gyénk Püspökségének, akik min-

dannyian tehetségük szerint 

akár egy doboz teával, gyü-

mölccsel, lekvárral, fuvarral, 

imáikkal, vagy az anyagi terheket 

csökkentő összegekkel támogat-

ták együttlétünket, Isten áldja 

meg őket. 

Borka Mária  

 

Ui.: Mi többiek, hálát adunk 

Istennek Borka Marcsi, Budavári 

Böbe és Kubinyi Emese munkál-

kodásáért, hogy tudásukat és 

lelkesedésüket összeadva, el-

képzeléseiket összecsiszolva, 

Jácint atyával és a többiekkel 

együttműködve-buzdítva felejt-

hetetlen napokat teremtettek 

nekünk. 

"Temperamentum, ollééé!" 

 

 


