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Családtábor a Görögkatolikus Metropólia szervezésében
A Görögkatolikus Metropólia az Egyházi közösségi célú programok támogatása című
felhívásra, 400.000,- Ft vissza nem térítendő (támogatási intenzitás: 100%) támogatásban
részesült. A projekt címe: Családtábor a Görögkatolikus Metropólia szervezésében; a
megvalósítás időszaka: 2021.01.01 – 2021.12.31.
A Görögkatolikus Metropólia immár hagyományként évek óta megszervezi a családtábort,
melynek célja a családok összekovácsolása, egymás megismerése, a közös értékek mentén
történő gondolkodás elmélyítése. A táborban 100-120 család vesz részt, a létszám ezért
nagyjából 400 fő is lehet a gyermekekkel együtt.
Fő célkitűzés, hogy a résztvevők megismerjék önmagukat és progresszív haladást érjenek el a
kommunikáció és a konfliktuskezelés, problémamegoldás terén. Fontos továbbá, hogy
erősödjön a görögkatolikus egyénekben lévő személyes küldetéstudat, olyan közösségi
szerepeket vállaljanak, melyekben alkalmazni is tudják az elsajátított ismereteket, és a
görögkatolikus helyi közösség követeivé tudjanak válni a társadalom életében. Elsődleges
célcsoportot a görögkatolikus családok jelentik, minden generációt beleértve, unokáktól a
nagyszülőkig. A rendezvény nyitott mindenki számára, vagyis a felekezeti hovatartozás nem
jelent szelekciós okot, bármely más vallású családot szeretettel várunk. Közvetett célcsoportot
jelentenek mindazok a személyek, akik hallottak a programról és szeretnének részt venni rajta.
A fogyatékkal élők jelenlétére is számítunk, ezt a helyszínválasztáskor is figyelembe vettük. A
megvalósítás előkészítése állandó készülődés eredménye, mivel valóban komplex programról
van szó, ami nagy létszámú célcsoportot szólít meg.

Az idei családtábort 2021. július 12-17. között Balatonföldváron a Riviéra Park Hotelben
szervezzük meg. Mint minden évben, most is a kikapcsolódás, a fürdőzés, a szórakozás, a jó
társaság és a közös értékek állnak a középpontban. A szervezők kicsiknek és nagyoknak
egyaránt próbálnak olyan programokat összeállítani, amelyben mindenki örömét lelheti. A
gyermekek kézműves foglalkozásokon, népi játékokon, sportversenyeken vehetnek részt, de
lesz trambulin, csillámtetoválás, henna festés és lufibohóc is. A felnőttek érdekes előadásokat
hallgathatnak meg Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató szakember (Önbizalom, önértékelés
és önbecsülés témában); Piros Adorján és felesége, a szegedi egyházmegye családreferensei,
(Apának nem születünk, hanem válnunk kell – Szent József példája nyomán címmel) és Dr.
Legeza József atya (Isten kegyelméből szeretni tehozzád szegődtem címmel) előadásában,
valamint egy hangulatos borkóstolón is részt vehetnek az érdeklődők. Szerda este a tábor
vendége lesz Pápai Joci, aki a zenélés mellett életéről is mesél a táborozóknak. A búcsú estén a
családok egy fergeteges retro partival zárják a tábort. A nyár egyik legjobban várt táborában
kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantált az önfeledt kikapcsolódás és lelki feltöltődés.

