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Kedves Olvasónk!
A KIFI hét éves működése után szükségesnek látjuk, hogy munkánkról rendszeres tájékoztatást adjunk 

mindazok számára, akik a KIFI tevékenységét érdeklődéssel figyelik.

A KIFI célja, hogy a fiataloknak hathatós segítséget adjunk életük első évtizedeiben. A legjobb segítség 
Istentől származik, amit a Bibliából tudhatunk meg, ezért mi a Biblia alapján kívánjuk ezt a munkát végezni.

A KIFI egyházi hovatartozástól függetlenül, mindenkit szeretettel vár programjain.

            Karácsonyi gondolatok
Karácsony – kinek mit jelent ez a szó? Ahány ember, annyi emlék tódul föl. Van, akinek a távoli múltból 
jön szép, vagy könnyfakasztó emlék. Mások meghatódnak az előtörő gondolatoktól. Talán nincs olyan 
ember, akinek a Karácsony ne jelentene valamit.

De vajon mit jelent most a karácsonyvárásunk? Bevásárlási rohamot, idegtépő készülődést? Száguldást az 
autókkal, hogy néhány másodpercet nyerjünk. Fenyőfaünnepet, angyalkát, Jézuskát, Mikulást?

És utána mi lesz? Talán megkeseredik a szánkban a bejgli, ha a bizonytalan jövő jut eszünkbe. Hogy 
bizonytalan a munkahely – ha egyáltalán még van – a vizsgaidőszak, a kijavításra váró jegyek még 
félévzárás előtt.

Nagy hűhó semmiért. Sokak szemében ez a karácsony. Régen megható családi együttlétek, ma a nagy 
üresség talán.

Tényleg ennyit változott a világ? Vagy csak a megszépítő messzeség miatt látjuk így? Nem tudom. De nem 
kell belenyugodnunk, hogy így legyen a mi életünkben.

Lehet még 2008 karácsonya is boldog, békés, áldott. 

Hogy ez így lehessen, ahhoz messzebbre kell visszanézni, mint nagyapáink kora. Igen, Jézus Krisztusra 
gondolok, Aki erre a földre született, hogy nekem és neked boldog, békés, áldott életed legyen. Nem csak 
karácsonykor.
 

Tegyünk egy próbát. Foglalkozzunk idén karácsonykor annyit a lelkünkkel, mint amennyit a hasunkkal 
szoktunk. A képernyő nézése helyett vegyük elő a Bibliát. A sütés főzés közben (és talán néha helyette is) 
beszélgessünk. Meglepő eredményre vezethet ez!
 

Kedves Olvasóm, ilyen boldogságot, békét, áldást kívánok neked 2008 Karácsonyán: Költözzön be az 
életedbe Jézus Krisztus, és maradjon ott mindvégig az Őt megillető királyi helyen. 

Ha így van, akkor Jézus Krisztus ígérete rád is érvényes: „ Íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig”                                                                                                                        

Boldizsár Attila



Rövid áttekintés a   KIFI   2008-as programjából:  

 Márciusban: KIFI nap Pencen 

 Áprilisban: KIFI nap Recsken 

 Májusban: Tavaszi 4 napos kirándulás Nagymaroson 

 Júniusban: Sátortábor a Börzsöny hegységben (4 nap) 

 Júniusban: KIFI nap Acsán 

 Júliusban: „Túlélő túra” Erdélyben a Pádis karsztvidéken (4 nap) 

 Júliusban: Erdélyi táborozás Balánbányán (8 nap) 

 Augusztusban: Napközis tábor Pencen (5 nap) 

 Augusztusban: Zempléni táborozás (5 nap) 

 Októberben 4 napos kirándulás Kétbodonyban 

 December 6-án ifjúsági munkás találkozó Pencen 

További terveink 2008-ban

 December 21-én KIFI karácsony Pencen 

 Téli kirándulás Terényben december 27 – 29 

 Szilveszteri együttlétek Egerben és Pencen

Örömmel vesszük, ha munkánkat érdemesnek tartja, és imádkozik érettünk.
Imakéréseink:

 megújult erőre van szükségünk a szolgálatban

 sok fiatal indult el a jó úton – imatámogatást kérünk, hogy meg is maradjanak

 egyre nagyobb létszámúak táboraink – segítőkre van szükségünk

 a csoportok szállítása megfelelő szállítóeszközök hiányában egyre nagyobb teher 

 a segítők és a gyerekek tábori költségeinek kifizetése sokszor gondot okoz

 pályázatok írásához értő segítőt keresünk

Bankszámla számunk: K H Bank 10401103-50504850-53561007

Három fiatal segítőnk szemszögéből szeretnénk bemutatni a KIFI táborait. Örömmel adjuk közre 
gondolataikat.

Sziasztok!
 

Bauman Peti vagyok, egri lakos, szeretem a csokit, és a kedvenc színem a kék-fehér.

Ezután, a tartalmas bemutatkozás után már, ismerősként ajánlanám a KIFI-t a figyelmedbe. 
Az meg mi? 
A KIFI Keresztyén Fiatalok Társasága. Igen, jól látod, a mozaik szó nem passzol a jelentéséhez, ne kérdezd 
miért, nem tudom… 
De mit csinálnak?



Jó kérdés, köszönöm. Tevékenységük a gyerekek és a fiatalok felé irányul különböző programok 
formájában, mint például táborok 
szervezése, de részletesebb 
bemutatásukat fellelheted a honlapukon 
(www.kifinet.hu). 
Milyen táborok? 
Attól függ, hogy milyen idő van. Például, 
ha iskolaidő van (ami ugye nem valami 
jó idő), akkor a szünetekben 3-4 napos 
őszi, téli, tavaszi táborokra hívnak, ha 
nem iskolaidő van (tehát nyári szünet), 
akkor többféle egyhetes vagy akár 
hosszabb táborokban van lehetőség 
kellemes és hasznos időtöltésre. 
Mi történik egy-egy táborban? 
Nagyon jó dolgok történnek, például: 
sport (túrázás, focizás, röpizés, 
métázás…), különféle izgalmas 
csapatjátékok, érdekes beszélgetések 
forró csoki mellett (fincsi), meg lehet 
tudni azt is, mi mindenre jó a Biblia, és van ének is hangszeres kísérettel. Röviden ezt mondanám, de 
képeken is megnézheted a már említett weboldalon. Igazából tényleg igen jók ezek a táborok, kalandokból 
sincs hiány szinte soha, nekem elhiheted, én majdnem mindegyiken ott vagyok. El is mesélném a számomra 
emlékezetes táborok egyikét, hogy még inkább bepillantást nyerj egy tábor történéseibe.
2005 nyarán Erdélybe vettük az irányt nevezetesen Belényesbe. Ez a tábor két ok miatt emlékezetes a 
számomra. 
Az első az utazás. Az odajutást autó konvojjal oldottuk meg. Én a konvoj egyik tagját kormányoztam, a 
saját Trabant 601S típusú autómat. Horzsoltuk az utat vagy 80km/h-val, ami normális körülmények között 
nem rettenetes, de amint kiértünk Erdély útjaira hirtelen rally pilóták lettünk (a sofőrök), és kihívást jelentett 
tartani a 80-as tempót az irdatlan kátyúk és úthibák valamint tehenek, lovak kerülgetése mellett. Egyszóval 
izzadtam rendesen, de az Old Spice-om tartotta a frontot. Azonban, egyszer csak a motor elkezdett fulladni, 
majd leállt. Ekkor már jó ócskán elhagytuk a magyar határt. Leálltunk az útszélére és kishijján szétszedtem 
a motort, de nem találtam meg a hibát. Egyetlen dologra tudtam csak gondolni a tünetek alapján, hogy a 
főtengely szimeringet kell kicserélni. Na, ekkor már az Old Spice-om is feladta a harcot úgy izzadtam, mert 
honnan szerzek Erdélyben Trabant főtengely szimeringet és 36-os krovát (mert a szimering kicseréléséhez 
teljesen szét kell szedni a motort és ahhoz szükség van 36-os krovára is), és ott áll felettem a három utasom 
is.
Akkor mit csináltatok?
E két igen lényeges eszköz hiányában tovább mentünk, de csak úgy tudtunk haladni, ha a szívatót félig 
ráhúztam és maximum 2-es fokozatban 45km/h-val pöfögtünk. A legközelebbi benzinkútnál megálltunk. 
Tankolt, akinek kellett, én pedig addig indítóztam, míg egyszer csak rendesen beindult iszonyatos füstbe 
borítva a régiót.
Mi lehetett a baja?
Valószínűleg dugulás volt a karburátorban és nem kapott elég üzemanyagot, de amikor sokáig indítóztam, 
kiszívta a dugulást. Most már folytathattuk a rally túrát, de elértünk ahhoz a részhez, amikor el kell hagyni a 
’’jó minőségű” aszfaltot és köves, hepe-hupás földúton haladtunk tovább. Rally pilótából így válsz egy 
csapásra offroad pilótává (extra nehezítés a földig ültetett Trabi), és 1-es fokozatban manővereztünk a 
szállásig. Isten azonban megőrzött és megérkeztünk időben, épségben a szálláshelyre.

Egy hetet töltöttük itt, a napokat reggeli tornával kezdtük, amit sokan nem szeretnek, én is nehezen veszem 
rá magam, de mindig jól esik, ha már elkezdem. Napközben sokat túráztunk gyönyörű helyeken, megnéztük 
a környék nevezetes természeti képződményeit (barlangok…), rosszabb időben benti elfoglaltságként vicces 
játékokat játszottunk jókat nevetve egymáson (hihi).

http://www.kifinet.hu/


Faja, és mi a másik ok, amiért nevezetes neked ez a tábor?
A másik ok, amiért nevezetes számomra ez a tábor az, hogy volt egy téma a Bibliából, amiről minden nap 
beszélgettünk egy kicsit, és az egyik nap arról volt szó, hogy Istennek milyen tervei vannak. Én nem hiszek 
a véletlenekben, az utazás nehézségei és megoldódásuk sem volt véletlen, vagy balszerencse majd 
szerencse, azok is Isten tervében szerepeltek. És azon napon arról volt szó, hogy Isten azt szeretné, hogy 
megismerje Őt minden ember, és erre is van terve. Mégpedig az, hogy azokkal az emberekkel ismerteti meg 
magát, akik már megismerték Őt. Ez engem mélyen elgondolkodtatott, rájöttem, hogy ez nekem is 
feladatom. Ezért később jelentkeztem ide a KIFI-be segítő munkatársnak, mert itt is lehetőségem van arra, 
hogy Isten tervében szereplő feladatom végezzem. 
Ez is egy jó tábor volt. Szóval, ha szeretnél egy olyan táborba menni, ahol jól érzed magad, ahol jó a 
társaság, szeretnél új arcokat megismerni, vagy régiekkel találkozni, szeretnél mozogni kicsit, és ha 
szeretnél találkozni Istennel, akkor gyere el valamelyik táborunkra, szeretettel várunk mindenkit.

Oké! Én kíváncsi lettem és elmennék a következő táborba.
Remek! A következő táborról infókat szintén a már említett weblapon találsz. Találkozunk ott!

Kissé skizofrén elbeszélésem eredményeként sikerült a másik énem elhívni egy KIFI táborba. Remélem az 
olvasók között is lesz olyan, akit kíváncsivá tettem.

Peti

Little Joe és a cowboyok tábora

Pencen augusztus elején ismét a 
gyerekeké volt a főszerep. A KIFI a 
lankadatlan érdeklődés miatt ismét 
megszervezte a most „Little Joe és a 
cowboyok” néven futó 
gyermektáborát.

Már az első nap nagyon sok 
kis cowboy és cowgirl élvezte a sok 
színes programot. A seriff csillag 
alakú névtáblák, a kendők, a sok 
kreatív kézműves foglalkozás, mint 
pl. a vadnyugati terepasztal készítés, 
saját önarcképes körözési plakát 
vagy az ember nagyságú cowboyok 
megfestése mind a vadnyugatra 
repítettek minket. A tábor 
„kedvence” mégis a rodeó bika 
maradt, amit mindenkinek sikerült 
megülni, kinek hosszabb kinek rövidebb ideig. A sok játék, csapatvetélkedők, quizek, sem hiányozhattak az 
idén. Csak ízelítőként, tavalyhoz hasonlóan ismét volt vízibomba csata, sok foci, sorjátékok. 

Minden nap korcsoportok szerint beszélgettünk a Biblia egy erős, bátor személyéről. Az idősebb korosztály 
már 4-6 fős csoportokban beszélhette meg a történet tanúságát, míg a kisebbek együtt megtanultak a Biblia 
egy igeversét, ami a sztori lényegét foglalta össze. Természetesen sokat énekeltünk együtt a KIFI együttes 
közreműködésével. A délutáni szakkörön lehetőség volt csapatonként megismerkedni a különböző 
hangszerekkel, megtanulni majd előadni egy éneket a többi táborozónak. Profi zenészek is meglátogatták a 



Penci iskola udvarát egy esti koncert erejéig. A zene és a játék mellett egy jó táborhoz hozzátartozik finom 
ennivaló, amiből az idén sem volt hiány. Volt itt fagyi, hamburger, süti, dinnye.

            Végül beszéljenek a táborozók, mit tartottak ők a legjobbnak:

„Az érdekes sokszínű programokat, a jó hangulatot.” 

„Ez volt a legkirályabb tábor a földkerekén.”

„Nekem tetszettek a programok, finomak voltak az ételek, és még az éneklések is nagyon jók voltak, meg 
ugye a társaság is nagyon szupi volt, egyszóval minden”

„A legjobb a fagyi volt, az a fincsi epres hmmmmmmmm”

                  Rea

Mindig várom a következőt.
Az év utolsó táborának névsorát olvasva 
örülök a sok régi arcnak. Sokakat 1 éve se 
ismerek, de a táborokból és egyéb 
programokból úgy tértem haza, hogy sok 
emberrel barátságba kerültem. Sok 
felejtetlen izgalmat, örömet, őrültséget, 
látnivalót, röhögést és gondolatot éltünk 
meg. Láncokon kúsztunk a hegyoldalban, 
köteleken másztunk a folyó felett, 
meglovagoltuk a bikát, egymás gondolatait 
meghallgattuk és átbeszéltük a Biblia 
tükrében, egymás főztjét megettük, „kicsi a 
rakás”-ban zsúfolódtunk, fociztunk, 
röpiztünk és sok minden mással 
gazdagodtunk. Volt, aki szomorúan jött és 
ismerős nélkül, volt, aki feszülten és 
idegesen, vagy várakozással telve. Graztól Hajdúböszörményig, 6-72 évesig, felekezetekből és nem 
felekezetből, lányból és fiúból, 1 hét vagy fél nap után, de mindenki feltöltődve és boldogan ment haza. 
Mondjuk fáradtan is a sok utazás után, de ha sikerül megoldani közösen az nagy élmény. A nagy 
szomorúság csak a tábor elején és végén lelhető fel. Amikor látjuk ki az, aki nem jött el, amikor kihirdetjük 
a nyertes csapatot és mikor búcsúzunk egymástól. De mindig van következő, csak el kell jönni. 

Szú    


