„Keresztyén és magyar”. IX. Kárpát-medencei Református Ifjúsági
Találkozó, Balatonfenyves, 2016.

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad,
mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az
üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.” (2 Timóteus 3, 10-17)

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai és tanárai ezen a nyáron is,
immár 3. alkalommal augusztus első hetét Balatonfenyvesen tölthették. A IX. Kárpátmedencei Református Ifjúsági Találkozó (KMRIT) heti témája a különböző régiókban élő
magyarok élete és kereszténységük megélése, református vallásuk gyakorlása volt. Újra
találkozhattunk drága barátainkkal Kaposvárról, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról,
Horvátországból, Székelyföldről és a Szilágyságból, és együtt kerestünk válaszokat olyan
mindnyájunkat érintő kérdésekre, amelyekre fiataljaink is nyitottak.
Gimnáziumunk diákjai egész héten aktívan vettek részt a közel 300 fős tábor sokszínű
programjain, úgy a csoportbeszélgetéseken, mint a kikapcsolódást szolgáló játékokon,
versenyeken. Egész héten lehetett sportolni, vetélkedni, tehetségkutatón részt venni, énekelni
és természetesen imádkozni. A szervezők idén is gondoltak az egészen kicsikre is, játékosan,
interaktív módszerekkel, kreatív foglalkoztatóval kedveskedtek nekik. Külön élményt jelentett
számunkra a somogyvári kirándulás, hiszen Szent László nyomdokain járhattunk a nemzeti
emlékhely interaktív kiállítása, az élményszerű tanösvény és a lovagkirály által alapított
bencés apátság romépületének felkeresése során.
A nagyváradi csapat minden tagja megtalálta a helyét a táborban, erősödtek a régi
barátságok és születtek újak is Bízunk abban, hogy a fiatalok megértették és alkalmazni
akarják majd a hét üzenetét, mely szerint ahhoz, hogy békében éljünk egymással és egymás
mellett, elengedhetetlen a nyitottság, az alkalmazkodóképesség, az elfogadás, az egymás iránt
érzett szeretet és tisztelet. Könnyes szemmel búcsúztunk, de él bennünk az újratalálkozás
reménye.
Csűry Ágnes, kapcsolattartó tanár
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Tanítványaink véleménye a találkozóról
Nekem azért tetszik a balatonfenyvesi tábor, mert itt nemzeti hovatartozástól függetlenül
összegyűlhetünk közösséget gyakorolva Istennel és egymással. Nemcsak a Balaton vízének
tükröződése miatt érdemes ide elmenni, hanem a közösség gyakorlásáért is, hisz ezáltal
kapcsolatokat teremthetünk határon innen és túl. Bennem mindig ragyog az a remény, hogy

akik ott voltunk, nem üres kézzel, hanem megtelt szívvel, boldog örömmel térhetünk vissza
otthonainkba, hogy szüleink és a körülöttünk élők is lássák, hogy elsősorban lelki javakkal
gazdagodtunk. Számomra a tábor maga a lelki otthon, ahová a szívem mindig visszahúz, ahol
megnyugvást és békességet nyerhetek. (Ferenczi Nátánáel)
Nagy öröm számomra, hogy idén is részese lehettem a 9. Kárpát-medencei Református
Ifjúsági Találkozónak. Igazán jó csapat gyűlt össze megint, és együtt gazdagodhattunk újabb
és feledhetetlen élményekkel. Ez a tábor ténylegesen hitet, lelket tápláló volt számomra,
teljesen másképp jöttem haza, mint ahogy elmentem. Feltöltődtem, amihez nagyban
hozzájárultak a csoportbeszélgetések, de leginkább a lelki táplálékot nyújtó áhítatok. Egy
nagyon jó közösség tagja lehet az, aki ebbe a táborba eljön. A lelki tartalmak mellett
nemzetünk sorsát érintő témákról is beszélünk, amely véleményem szerint nagyon fontos,
hiszen megmutatja a mi generációknak is, hogy a nemzetért küzdeni, tenni kell, így lehet csak
jövője a magyarságnak. Idén sokkal bátrabban vettem részt mindenben: a röplabda versenyen
ezúttal én is küzdhettem a csapatunkért, én képviseltem a váradi csapatot a
fórumbeszélgetésben, illetve rám esett a választás a helyi tévé riportja esetén is. Hálás vagyok
Istennek, hogy ilyen élményben lehetett részem, és remélem, nem ez volt az utolsó.
(Bittenbinder Éva)

