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Egyházi közösségi célú programok támogatása 

EKCP-KP-1-2021/1-000809 

 

 

A Makói Görögkatolikus Parókia 400.000 Ft támogatást nyert el az EKCP-KP-1-2021/1-

000809 azonosítószámú, Egyházi közösségi célú programok támogatására kiírt pályázattal.  

Ebből a támogatásból sikerült megvalósítani az ötnapos nyári napközis táborunkat, valamint az ezt 

megelőző családi napot 2021 nyarán. 

 

A Makói Görögkatolikus Parókia immár 5. éve szervez nyári napközis táborokat. Célunk, 

hogy olyan programokat szervezzünk a gyerekeknek, amellyel egyre jobban megismerik 

egyházunkat és a keresztény értékeket, betekintést nyernek a magyar hagyományok világába, 

ismerjék meg lakókörnyezetük épített és természeti kincseit, testileg és lelkileg megerősödnek, 

erősítik nemzettudatukat. 

A táborban résztvevő gyermekek közül sokan hátrányos helyzetű-, csonka vagy 

nagycsaládból érkeznek, így a szülők számára nagy segítség, hogy a gyerekeknek napi háromszori 

étkezést és a nyári szabadságolás idejére minimális anyagi teherrel járó felügyeletet is biztosítunk. 

Az idei évben a koronavírus járvány tovább nehezítette a családok helyzetét és a 

közösségek életét is próbára tette. A tábor vissza nem térő alkalom a közösségépítésre. A gyerekek 

egy részének ez a tábor egyben a nyári nyaralás is volt. Az elmúlt 5 évben folyamatosan nőtt 

táborunkban a gyereklétszám, vannak, akik már segítőként járnak vissza, vagy táborunkban végzik 

el az érettségihez szükséges kötelező közösségi szolgálatot. Munkánk így eredményesnek 

mondható és ezt szeretnénk folytatni. 

 

Mivel a 2020/21-es tanév jelentős részében a járványügyi helyzet miatt korlátozások 

voltak, így sem a nevelési intézményekben, sem az egyházi közösségünkben nem volt alkalom 

nagyobb találkozásokra, ahogyan azt a korábbi években meg tudtuk valósítani. A korábbi években 

körülbelül havonta voltak találkozási alkalmak. Ezért jött az ötlet a tavaszi „nyitás” kapcsán, hogy 

hozzuk össze azokat a gyerekeket és szüleiket egy találkozásra, akik nyaranta együtt töltik az 

idejük egy részét a napközi táborban és az ehhez kapcsolódó rendezvényeken. A gyermekek nagy 

része különböző intézményben tanul, így csak a közösségünkben van lehetősége a találkozásra. 

Óriási volt a vágy a jó idő beköszöntével a régi kapcsolatok felelevenítésére, ezért döntöttünk úgy, 

hogy a támogatás összegét megosztjuk és egy családi napot is szervezünk. Az „Autós Csárda” 

vállalta, hogy ennek a találkozásnak az infrastrukturális hátterét biztosítja. 

A napot a templomban kezdtük, szertartást végeztünk, visszaidéztük a korábbi 

eseményeket, énekeltünk. Ezt követően egy ebéd volt, majd játék, sok-sok beszélgetés, 

események, élmények visszaidézése, fényképek is előkerültek. A nyári tábor játékait elővettük, 
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így a hosszóra nyúlt találkozásmentes időszak, a vírushelyzet nehézségei, a félelmek tova tűntek, 

önfeledt öröm jellemezte a régen várt találkozást. 

 

A 2021-es tábort különböző értékek köré fűztük fel. A napirend a következő volt: 8 óráig 

megérkezés, majd reggeli torna. Az egyik szülő vállalta, hogy minden reggel megmozgatja a 

gyermekeket 15 percen keresztül, amit a templomudvaron tartottunk. Innen a templomba mentünk, 

reggeli imával folytattuk a napot, majd reggeliztünk. Délelőtt interaktív foglalkozás keretében 

ismerkedtünk meg a nap témájával és játékos feladatok segítségével. Délben ebéd volt, majd 

szieszta, szabad foglalkozás. Délután ügyességi feladatok, kézműves foglalkozások. Számtalan 

diák már segítőként vett részt a táborban, a délutánok adtak arra lehetőséget, hogy velük is külön 

foglalkozzunk, korosztályuknak megfelelő szellemi és lelki táplálékot adjunk. 

 

1. nap: Az elkötelezett hité volt. Ábrahám történetén keresztül a hit fontosságára, megtartó 

erejére irányítottuk a figyelmet. 

 

2. nap: Kitartás – amely köré a nap tematikája épül. Péter és Pál ünnepén templomi 

szertartáson vettünk részt, megismerkedve őseink hitével, hagyományával. A naphoz 

kapcsolódó néphagyományok kerültek elő, kézműves foglalkozásokon búzával dolgoztunk 

 

3. nap: Vendégszeretet volt a középpontban. Illés próféta alakján keresztül kerültünk 

közelebb a témához. Mi magunk is gyakoroltuk a vendégszeretetet.  

 

4. nap: Kirándulás – Bogárzóba mentünk kisvonattal. Az utazás alatt népdalokat énekeltünk, 

a pusztával ismerkedtünk meg. Bogárzóban a templommal, a tanyasi iskolával bővültek az 

ismereteink, kézműveskedtünk, játszottunk, majd egy helyi tanyán az állatokkal, az 

életmóddal találkoztunk, itt étkeztünk. 

 

5. nap: Versenyekkel zártunk. A héten szerzett ismereteinket tettük próbára csoportokban. 

Ügyességi feladatokat oldottunk meg. Délután bevontuk a szülőket, testvéreket is a tábor 

életébe, tortával ünnepeltük az ötödik tábor zárását. 

 


