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Eleinte nem éreztem túl sok ked-
vet ahhoz, hogy eljöjjek ebbe a
tábor ba. Úgy éreztem, megvagyok
én tábor nélkül is, de most már
másképp látom, máshogy gondo-
lom. Sok embert ismertem meg,
akikkel nagyon sokat beszélget-
tem. Nagyon jól esett a közeledé-
sük. Úgy éreztem, valakinek na -
gyon fontos vagyok, ugyanúgy,
ahogy Istennek is. 

Nagyon egyedül érzem magam né -
ha, és olyankor jó arra gondolni,
hogy vannak számomra is fontos
em berek. Jó új em bereket megis-
merni, és Istennel is közelebbi
kap csolatba kerülni.
Napsugár

Ugye tudod, hogy hol van Hatfa?
Nagyon jó ott! Fürdünk és Isten
igéjéről beszélgetünk. Faházakban
lakunk, erdőben és mezőn túrá-
zunk. A csoportvezetők is jók: Ani -
ta és Veronika. Gyere te is Hatfára!

Zsófi

A hatfai Firesz gyermektábor na-
gyon jó, jó szobák vannak, és na-
gyon jó barátokat szereztem.
Na gyon jó csoportvezetők voltak,
nagyon jól bántak velünk.

Vanessa

Köszönjük a vezetőknek, hogy fog-
lalkoztak velünk. Igen szeretem a
tábortüzet és a vetélkedőt, mert
sok kérdésre kaphatunk választ, és
a csoportbeszélgetést is szeretem,
mert olvasunk történeteket, de az

éneklést is nagyon
sze retem.
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Él
VéleMÉNY

Én innen jó énekeket viszek el, amik Istent dicsőíti, és még jó sok tör-
ténetet, imákat, és még több hitet is. És most már többet tudok Is-
tenről. Nekem ez a tábor nagyon tetszett, remélem lesz jövőre is.
Nagyon jók voltak a történetek, most már jobban hiszek Istenben és
többet tudok Róla. 

— Miért nincs a méhnek cipője?
— ? ? ?
— Mert összetaposná a virágot!

— Miért lila a milkatehén?
— ? ? ?
— Mert szorítja az öve!

— Pistike kikéredzkedik WC-re.
Ész reveszi, hogy ég a WC. Bemegy
az osztályba és mondja a tanár-
nak. 
— De Pistike! Zeneóra van!
— Subidubi, ég a budi!
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Megvehetjük rövid, hosszú és 3/4-es méretben.

Egy kapirgáló állat és háziállat. Baromfi.

Enélkül nem működnek az elektromos gépek.

Ravasznak mondott vöröses állat.

Az ajtón található.

Tisztálkodásra használjuk.

A lábunkon hordjuk.

Az űrben száguldó fénycsóvás égitest.

A tó körül nő.

Kétféle van belőle, afrikai és indiai. Nagy, magas állat.

Legtöbbször ebből építik a házakat.

Gyerek-keresztrejtvény

Vicc-perc


