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MEGJELENIK REGGEL:

„MIELŐTT MEGSZÓLAL A KAKAS...”
(MÁTÉ 26, 75)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉS MEGINT CSAK: KUKURIKÚÚÚÚ!
TÁBORI GYORSINTERTYÚK
EJ, MI A KŐ? – HITTANOS ÉS IFIS
NEMES ALEXANDRA, A LEGÚJABB,
ÉLETKÉPEK
RÚBEN IFI EGYIK VEZETŐJE
Hírkakasunk első, meglepeA gyerekek Lajos bácsitól félnek,
tésként készült száma váraA szüleik vele ijesztgetik őket.
HÍRKAKAS – Milyen érzés ifivezetőnek
kozáson felül örvendeztette
Az én kistesóm a denevértől fél,
lenni?
meg a tábori református
Szerinte ezért jó a tél.
NEMES A.: – Felelősségteljes, de hálás
magcsipegetőket.
Hálásan
szolgálat. Amikor felkértek az új ifi
Kozák Rudolf, középhittan
kotkodácsolhatnám azt is:
vezetésére a bátyámmal, Vitolddal,
--------------------------------------------többen is megosztották élményeiket
BAROM(F)I JÓL FOGYOTT A LAP!
TÁBORI GYORSINTERTYÚK
a vezetéssel kapcsolatban. Így részPercek alatt kapkodták el az
ben már előre tudtuk, mivel nézünk
SZERKESZTETT, KICSIT ÁTÍRT (!)
újságot kedves gyülekezeti
szembe. Az igazi áldásokkal és kihíBESZÉLGETÉS PÜSKI LAJOSSAL
tagjaink és igen jók az eddigi
vásokkal azonban csak most kezdünk
visszajelzések is. Egyik testszembesülni.
HÍRKAKAS: – Hogyan telik Lajos bácsi

vérünk szerint már régen
szükség lett volna napi tábori
hírlevélre, mert így „végre a
hét közben is tudok magamról”.
Reméljük, ma is mindenki
szívesen olvassa a sátorhegyi
friss híreket magunkról, tábori életünk eseményeiről. Azt is
örömmel fogadjuk, ha olvasóink látnak el minket csirketáppal... akarom kotyogni:
keresnek fel megfelelő híranyaggal, ötletekkel, olvasói
levelekkel.
Szerkesztőségünk
kreatív
kiscsirkéi (kiskakasai, kistyúkjai) lelkesen csipegetik fel a
búzát – akár még a bogáncsok
közül és az útfélről is. Nálunk
ugyanis még e magok is szárba szökkennek, s hétannyit
hoznak a hétvégére!

Eltűnik az időérzék, dzsenga, magyar
kártya és egyéb, ismeretlen eredetű
játékok, melyeket 15–20 félig elhasznált, félig versenyszellemben izzó
fiatal vesz körül.
A ház előtere csak úgy zeng, az asztalon zsebkendők, palackok, nasik,
dobozok össze-vissza.
A fiúk sztoriznak, a lányok nevetgélnek. Be nem áll a szám. Hirtelen
csend, komolynak tűnő gondolkodás.
Nem is értem, észre sem veszem
magam, már csak én dumálok.
Hátrapillantok, ki más állna fölöttem,
mint Lajos bácsi.
Mindenki gyorsan nyugovóra tér, és
álomba merül.
Csak tudnám, hogy kik ülnek hajnali
fél négykor a filagóriában?

A Hírkakas

Kerekes Adrienn, Matuzsálem ifi

Győri Krisztina, Matuzsálem ifi
--------------------------------------------EJ, MI A KŐ? – HITTANOS ÉS IFIS
ÉLETKÉPEK
IFIS ÉJSZAKA NÁLUNK

egy napja?
PÜSKI L.: – Amikor már beindul a tábor, (akár egy jó buli), nyugodtabb,
mint a készülődés heteiben. Én is
részt veszek a programokon, mint
minden gyülekezeti tagunk.
HÍRKAKAS: Miben tér el a többiekétől a
napja?
PÜSKI L.: Elsősorban abban, hogy este
10-től éjfélig a csoportvezetőkkel
napértékelő megbeszélést tartunk.
Mindig imádsággal zárjuk az értekezést.
HÍRKAKAS: – Mit csinál ezután Lajos
bácsi?
Püski L.: – Éjfél után ki szoktam menni éjszakai őrjáratra. Tegnap is 1 óráig
őrjáratoztam. Bekukkantottam a
tábor minden szobájába, de senki
sem ébredt fel.
(HÍRKAKAS: – Hogyhogy?
PÜSKI L.: – Ez nem csoda, hiszen kiképzett kommandós vagyok.
HÍRKAKAS: – Mivel fejezi be az estét?
PÜSKI L.: – Ha igazán érdekel, pezsgőfürdővel zárom. Néha kölyökpezsgőt
is teszek a bugyborékoló vízbe. De
csak epreset!)
Bartik Csenge, Illyés Anikó, nagyhittan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------len ricsajozást, mert emiatt immár
Mózes Dávid így nyilatkozott a
REFORMÁTUS GASZTROKAKAS
második
éjszaka
nem
tudnak
elaludmeccsről: „Izgalmas meccset vívtunk,
ÉJSZAKAI IFIS MENÜ
Minden elcsendesedett, az ifivezetők
kikiáltották a villanyoltást, és már
csak a tücsök ciripelését lehetett
hallani. Magam mellé vettem az alvós
macimat, és éppen mély álomba
szenderültem volna, amikor furcsa,
szokatlan zajt hallottam. Körülnéztem, vaksötét volt. Kutakodtam a
táskámban, de nem találtam semmit,
amivel világíthattam volna. Ekkor
eszembe ötlött, hogy egy szentjánosbogár jól jönne. Bár bukdácsoltam
a sok ruhától, ami földön volt, de
végül kiértem a házból. Miután megfogtam a bogarat, visszamentem a
szobába. Nem tartott sokáig, mire
megtaláltam a zaj forrását: egy zugevő szobatársam éppen chipset evett.
Megkínált, én elfogadtam, ha már
úgyis ébren voltam. Persze, erre a
harmadik szobatársunk is felébredt.
Felkapcsolta a villanyt, és kérdezte
tőlünk, mikor fejezzük már be, mert
olyan hangos, mintha egy egér rágcsálna. Mi csak a vállunkat vonogattuk, és megmutattuk neki az ekkor
már üres zacskót. Ám az ágyunk mellett még további öt csomag nasi várt
ránk! Örömmel csatlakozott hozzánk.
Együtt majszoltunk tovább, és vártuk, mikor jönnek át a szomszéd szobából...
Máthé Vera, Nátánáel ifi

--------------------------------------RÁNTOTT KAKASHÍREK-PÖRKÖLT
Tegnap este 22.15-kor négy 16 éves
ifis fiú álmos szemekkel nyitott be a
táborvezetői megbeszélésre.
Felháborodásuknak adtak hangot,
mert már háromszor kopogtak át a
Nyugdíjas Szeretetkörhöz, hogy a
koedukált szobát kialakító falszomszédjaik végre hagyják abba az ékte-

ni. Ám az idősebb testvérek nem
hallgattak el, inkább kihívóan visszadörömböltek, és folytatták a mulatozást. Az ifisek azt kérték a táborvezető lelkésztől, hogy lépjen fel végre
tekintélyével, és hallgattassa el a
hangoskodókat, hogy ők végre tudjanak pihenni. Miután ígéretet kaptak
erre Püski Lajostól, macijukat a fülénél húzva visszaslattyogtak a barakkjukba, de még kifelé menet a kisgyermekeknek fenntartott langyos
gyümölcsteából töltöttek palackjaikba, hogy ennek elfogyasztásával
könnyebben álomba szenderüljenek.

--------------------------------------ÚJHELYI SPORTKAKAS
ELSTARTOLT A TÁBORI FUTBALLBAJNOKSÁG

Rendkívül izgalmas meccsel indult a
neves sorozat: az idén először a nagy
reményeket dédelgető Otniél ifi játszott a hagyományosan erős
Mixifivel. A csapatok percekig kóstolgatták egymást, majd egy hiba után
Bertha Zoltán szerzett félpályás fejesgólt (1-0). Szinte egyből jött a
válasz, Mózes Márk lőtte ki az alsót
(1-1). Percekkel később újra vezetést
szerzett az Otniél ifi Balogh Levente
révén (2-1), de a Mixifi részéről ezúttal Matolay Gyögy tudott válaszolni
(2-2). A félidő végén még egyszer
betalált Mózes Márk, így a Mixifi egy
gólos előnnyel ment szünetre (2-3).
A második félidőben Mózes Márk
kezdett gólgyártásba, és még hármat
vágott (2-6). Az Otniél ifi folyamatosan próbálkozott, végül Bertha Zoltán
egy sarokkal szerzett góllal állította
be a végeredményt.
(Otniél–Mixifi: 3-6).

nehéz volt kiismerni az ellenfél taktikáját, de végül sikerült, ez kellett a győzelmünkhöz.”
A forduló második meccsén a Fiatalok
köre mérkőzött meg a Mixifivel. A
Mixifin meglátszott, hogy már van
egy meccs a lábukban, de így is meglepetésszerű volt a Fiatalok körének
játéka. Villámgyorsan dolgoztak ki
helyzeteket, és Bécsi Tamás góljával
megszerezték a vezetést (1-0). Egy
bedobás után újra a Mixifi kapujába
került a labda, de mivel nem ért senki
a labdához, így fellélegezhettek a
Mixifi szurkolói. A Mixifi Püski Gabó
révén kiegyenlített (1-1), majd Püski
Balázs életerős lövése kötött ki a nem
létező hálóban (2-1). A félidő végéig
még Püski Gabó illetve Matolay
György talált be a Mixifi részéről,
Bécsi Tamás pedig a Fiatalok körének
szerzett gólt, így 3-3-mal fordultak a
csapatok. A második félidőt a Mózes
család uralta: Dávid egy, Máté két
gólt szerzett. A meccs végeredménye: Fiatalok köre – Mixifi: 3-6.
BÓLINTS, GABÓ! (A ROVATOT IGNÁCZ ÚR
TÁMOGATJA)

Püski Gabó sztárjátékost, sztáredzőt,
bírót, szakkommentátort és többszörös bajnokot kértük fel, hogy válassza
ki a forduló legszebb gólját.
Gabó értékelése: „Sokszor megnézve
a visszajátszásokat, Bertha Zoltán első
meccsen szerzett első gólját tartom a
legszebbnek. Mind a helyzetfelismerés,
mind a kivitelezés nagyszerű volt.”
TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Matuzsálem – Natanael és Págiel: 3–1
Otniél – Rúben: 7–3
Győri Mihály, Matuzsálem ifi
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