
 

 

1 Egyházi közösségi célú programok támogatása 

EKCP-KP-1-2021/1-000794 

 

 

A Gyulai Görögkatolikus Szervezőlelkészség 400.000 Ft támogatást nyert el az EKCP-KP-

1-2021/1-000794 azonosítószámú, Egyházi közösségi célú programok támogatására kiírt 

pályázattal.  

Ebből a támogatásból sikerült megvalósítani az IGA (Indul a görög aludni) nevű nyári tábort 4 

napos időtartamban 2021 júliusában. 

 A Gyulai Görögkatolikus Szervezőlelkészség a Makói Egyházközséghez tartozik és induló 

közösségként fontos a helyes minták átvétele és a kapcsolatok megerősítése. A rendszeresen tartott 

vasárnapi Szent Liturgia lehetőséget biztosít a találkozásra és a Görögkatolikus ünnepek, 

életritmus gyakorlására, de igény mutatkozott hosszabb együttlétre. 

 Ebből a kérésből született a tábor létrehozásának gondolata. A négy napos, egymás 

megismerését és összetartó közösség építését célzó program megszervezésére Teresztenyén került 

sor 12 felnőtt és 14 gyerek részvételével.  

Az első nap délelőttje utazással telt, majd a Szent Andrea borpincészetet látogattuk meg, 

ahol borászati ismertetőt tartott a tulajdonos számunkra, majd fakultatív borkóstolással 

tapasztalhattuk meg a borok közti különbségeket. A délután további része az Egri vár fakultatív 

meglátogatásával és a szállás 17:00-kor való közös elfoglalásával folytatódott, melyet a hely által 

biztosított dézsafürdőzés és a bőséges vacsora koronázott meg. 

 Kedden az Aggteleki cseppkőbarlangot látogattuk meg, ahol a hosszabb túrát választva egy 

óránál többet töltöttünk a mélységben a vezetőnk narrációjából ismerve meg a barlang történetét, 

a cseppkövek keletkezését és a barlangászat izgalmas világát. A nap további része a Jósvafői 

patakparton folytatódott, ahol lovardát látogattunk és fagylaltot fogyasztottunk. A szálláshelyre 

visszatérve a horgászat és az EB egyik meccse kovácsolta a férfiak közösségét. 

 Szerdán liturgiát tartottunk Rudabányán, ahol két látogatóközpontot is megnéztünk, 

megismerkedve a Rudapithecus hungaricus felfedezésével és a történelemben játszott szerepével. 

Meglátogattuk a közeli Magyarország legmélyebb bányatavát, majd tábortűz mellett készítettünk 

cserépedényben főtt babgulyást. Utolsó esténket különösen hosszú beszélgetések és jó hangulatú 

kacajok jellemezték. 

 Csütörtökön a holmik összepakolása, a tábor elhagyása után Szilvásvárad csodás 

természeti adottságaiban gyönyörködtünk és a fátyolvízesést örökítettük meg fényképeken. 

 A megvalósított programok lehetőséget adtak egymás megismerésére, baráti kapcsolatok 

kialakítására, közösségünk építésére, így bízunk abban, hogy a jövőben is sikerül hasonló 

eseményeket megszerveznünk. 

 


