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Az idén első alkalommal Szűcs Zsolt atya vezetésével és a helyi Caritas csoport 

támogatásával 31 hittanos részvételével napközis táborban vehettek részt a hejőbábai 

hittanosok. 

A tábor elsődleges célja volt, hogy a gyerekek még közelebb kerüljenek Istenhez, és a szülők  

számára is segítséget kívántunk  nyújtani, hiszen az iskola befejeztét követő első héten 

biztonságban, szerető kezekben tudhatta gyerekét minden szülő. A tábornak voltak állandó 

napirendjei, mint a közös ima, a közös éneklés és a szentírás titkaiba is bepillantást 

nyerhettek a gyerekek.  Zsolt atya vezetésével tartalmas, keresztény értékű foglalkozásokkal 

gyarapították ismereteiket. 

Elmaradhatatlan volt a közös játék és sporttevékenység is, amely egyre inkább 

összekovácsolta a különböző korosztályú gyerekeket. A tábor célul tűzte ki azt is, hogy a 

gyerekek megismerjék a templom belsejét, történetét, az imádságokban és a hitéletben 

nagyobb jártasságot szerezzenek. A kézműves foglalkozásokon minden nap 

megtapasztalták az alkotás sikerélményét, az általuk elkészített szép tárgyak bizonyítják 

kreativitásukat. A gyöngyfűzésben, a csodálatos papírvirágok készítésében, üvegfestésben 

próbálhatták ki kézügyességüket. Csodás alkotások születtek. Mézeskalácsot sütöttek és 

díszítették nagy élvezettel. Minden táborozó kifaraghatta saját keresztjét, és megismerhette 

Szalézi Szent Ferenc ehhez kapcsolódó írását. Termésekből maguk készítették el a 

legfontosabb keresztény jelképeket. A helyi Pszihiátriai Otthon lakóinak bábelőadása 

szórakoztatta őket, melynek aktív részesei is lehettek.  Kipróbálhatták a bábok mozgatását, 

és a bábozás öröméből is ízelítőt kaptak az otthon lakóinak  és a bábcsoport vezetőjének 

segítségével. A záró nap a zene, a ritmus és az ének jegyében telt el. A tábor vendégei voltak 

a forrói citerazenekar tagjai. A hangszer segítségével varázsolták elő a dallamok világát és 



ezzel színesítették a napot. Megismerkedhettek a gyerekek egy számukra új népi 

hangszerrel, a citerával, amit érdeklődéssel hallgattak és próbáltak ki.  

Mielőtt véget értek a tábor programjai, hasznos tanácsokat kaptak a táborozók a szabadidő 

helyes eltöltéséről és a nyár veszélyeire is felhívták figyelmüket. 

A tábor méltó zárása a vasárnapi szentmise volt, ahol a táborozók és szüleik, a Caritas 

csoport tagjai és az egyházközösség hívei közösen vettek részt. A hittantáborban tanult 

énekekkel a gyerekek aktív részeseivé válhattak a szentmise bemutatásának. Zsolt atya a 

hét emlékére egy szentképpel ajándékozta meg a táborozó hittanosokat. A táborban minden 

gyermek ingyenesen vehetett részt és a költségeket a tábor támogatói biztosították. 

Köszönjük a Caritas tagok munkáját, mellyel a gyermekek ellátását, tízóraiját, uzsonnáját 

biztosították és felügyeletükben segítkeztek. Köszönjük az óvónők és a kézműves 

foglalkozások vezetőinek a segítségét, mert a gyermekek kipróbálhatták kézügyességüket. 

Köszönet illeti az önkormányzat képviselőtestületét, akik helyiséget és mindennapi meleg 

ebédet biztosítottak a táborozók számára. És nem utolsó sorban köszönet illeti Zsolt atya 

lelkipásztori gondoskodását.  Köszönet mindenkinek, aki munkájával, imádságával, 

lelkesedésével segítette a tábor létrejöttét, akik ezt a hetet széppé, gazdaggá tették 

hittanosaink számára. Mert a gyerekek szerették ezt a tábort és úgy tűnt, hogy Isten is, 

mert ott volt, segített, éreztük, tapasztaltuk. Hála érte! 

 

 

Hejőbába, 2012. július 9.  
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