
1 
 

EGYH-KCP-19-0241 

Beszámoló 

Sarud, 2020.09.16-18. 

 

A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola 8 osztályos iskolaként működik Hernádkak 

községben. Iskolánk értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek 

sokoldalú fejlesztésével, a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a római 

katolikus szellemű nevelést-oktatást megvalósítani. 

A hittan tábor lehetőséget adott a fenn említett tevékenységek bővítéséhez. Segítette, 

erősítette, hogy fejlesszük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkban azokat a 

képességeket, készségeket, amelyek a teremtett világgal való harmonikus, konstruktív 

kapcsolataikhoz szükségesek.  

A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt 

nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben. A táborban minden tanuló 

esélyt kapott szocio-kulturális hátrányainak leküzdésére is.  

A Sarudi Genezáret Katolikus Lelkigyakorlatos Ház-, Ifjúsági- és Sportüdülő ismert 

számunkra, hiszen sokadik alkalommal szerveztünk ide tábort. Az épület és környezete ideális 

a keresztény közösség építéséhez, hittanos tudásunk, lelki életünk elmélyítéséhez és a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Táborunk kitűzött céljai közül legfontosabb a ránk bízott gyermekek hitéleti fejlődésének 

elősegítése volt. Iskolánk keresztény napi gyakorlatát, az életünk részévé vált napi imáinkat - 

a reggeli imát, ez étkezések előtti és utáni, valamint a lefekvés előtti imát -, a napi 

Bibliaolvasást itt is megtartottuk.  

A programok tervezésénél igyekeztünk kihasználni a helyszín adta lehetőségeket és 

figyelembe vettük a gyerekek igényeit is.  

Szép szeptemberi időben vágtunk neki kisbusszal sarudi utunknak.  

A táborba érkezésünk után elfoglaltuk kényelmes szobáinkat. Mindhárom Sarudon töltött 

napon változatos és mindig meleg étkezéseket biztosítottak számunkra. Öröm volt látni, hogy 

a naposok mennyire komolyan segítenek a rájuk bízott feladatok végrehajtásában, és örömmel 

fogadtuk igazgató úr dicséretét is a jó magaviseletért, a szép imáért. 

A programjaink megvalósítása is kiválóan sikerült!  

A Tisza-tó partján kihagyhatatlan volt egy kiadós strandolás! Szerda délután csodálatos, 

meleg napsütésben sétáltunk le a helyi strandra, ahol az idei esztendő utolsó természetes 



2 
 

vízben való fürdőzését ejtettük meg. Jó volt látni az önfeledt pancsolást, lubickolást. A 

gyermekek közül többen azt mondták, olyan, mintha tengerparton lennénk! 

Második napon délelőtt csónakkirándulást tettünk a mesterséges tó nádtengerének 

labirintusában. A gyermekek közelről ismerkedhettek a helyi élővilággal: sok vízimadarat, 

békát láttunk, és közelről megnéztük a hódvárat is. A vízinövények szépsége és gazdagsága 

szintén lenyűgözte a tanulókat. 

Délután a helyi mini zoo állatsimogatóján háziállatainkkal és távoli tájak élőlényeivel 

ismerkedhettek a gyerekek. Láttunk lámát, alpakkát, papagájt és pávát. Simogathattak lovat, 

kecskét, bárányt és nyuszit is. 

Ezt követően a kora esti órákban a kézműves foglalkozás és a daltanulás elmélyítette a bibliai 

és liturgikus ismereteket. 

Nemcsak a fiúk kedvelt elfoglaltsága a foci, ezért nagyon jó volt, hogy Sarudon, a 

megvilágított pályán, este, sötétben is folytathatták a csatározást, az önfeledt játékot a 

gyermekek. Csütörtökön este pedig tánccal, vidám játékkal zártuk a napot. 

Utolsó Sarudon töltött délelőttünkön szelesre fordult az idő, ezért már nem tettünk hosszabb 

sétát. A gyerekek kihasználták a lehetőséget a kötetlen játékra: fociztak, csocsóztak, 

pingpongoztak, de előkerültek a társasjátékok, hullahopp karikák és ugrókötelek is. 

Örömteli, vidám napokat töltöttünk pályázati forrás felhasználásával Sarudon, szép, nyugodt 

környezetben. Valamennyi tanítványunk élményekkel gazdagodva tért haza szülőfalujába. 

 

Hernádkak, 2020. 09. 21. 

Bányai Éva 

intézményvezető 


