
 
EKCP-KP-1/2021/1-001246 

 

  

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Rendezvény paraméterei 

Kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Projektazonosító: EKCP-KP-1/2021/1-001246 

Közreműködő szervezet neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 

Rendezvény, foglalkozás címe: Ifjúsági tábor (Antiochia közösség) 

Helyszín: Domaszék-Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház 

Időpont: 2021. augusztus 26-28. 

Résztvevők száma: 21 fő 

 

Az újszegedi plébánián mintegy 8 éve működik az Antiochia-mozgalomhoz kötődő ifjúsági közösség. 
Tagjai a 16-26 éves korosztályból valók: közép és felsőoktatásba járó fiatalok. 

Iskolai időben hetente egy este találkoznak a plébánián. A pandémia alaposan megtépázta a közösségi 
életüket, mert ritkán tudtak személyesen is találkozni. Ezért is nagy szükség volt, hogy végre 
összekovácsolódjon a „szent maradék”. A nyár végén megvalósult háromnapos tábor ezt szolgálta: 
visszatekintés az elmúlt hetekre a közösség szempontjából, és tervkészítés a közeljövőre. A felnőttek, 
úgynevezett szülőpárok és a plébános támogatja a közösségi életet, de a fiataloknak maguknak kell a 
találkozókat megszervezniük, hiszen a mozgalom jelmondata is: „Fiatalok a fiatalokért!” 

A fényképek betekintést engednek a nyári együttlét vidám programjaiba, amelynek kifejezett célja a 
közösségépítés volt.   

Ezúton is köszönjük Magyarország kormányának anyagi támogatását, amelynek segítségével a 
fiataloknak (szüleiknek) csak jelképes hozzájárulást kellett fizetniük a programban való részvételért.  

 

Bucskó József és Bucskóné Lehota Ágota (csoportvezetők) 

Thorday Attila (plébános) 
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A megvalósult program: 

augusztus 26. csütörtök: 

● 10-ig: érkezés Domaszék-Zöldfásra 

● 10-től: sportos játék 
● 12.30: ebéd 
● 14.00: kiscsoportos beszélgetés, az elmúlt év eseményeinek felidézése 
● 16.00-tól előadás a közösségépítésről  
● 17.00: kiscsoportos megbeszélés 
● 18.30 vacsora 
● 20.30: közös esti ima 
● 21.00: társasjáték 

augusztus 27. péntek: 

● 7.30: közös reggeli ima 
● 8.00: reggeli 
● 9.00: előadás 
● 10.00 kiscsoportos megbeszélés 
● 11.30 sportos játék 
● 12.30: ebéd 
● 14.00: kreatív foglalkozás 
● 18.30: vacsora 
● 20.30: közös esti ima 
● 21.00: társasjáték 

augusztus 28. szombat: 

● 7.30: közös reggeli ima 
● 8.00: reggeli 
● 9.00: előadás 
● 10.00 kiscsoportos feldolgozás 
● 11.30: sportos játék 
● 12.30: ebéd 
● 14.00: tervkészítés a következő időszakra 
● 16.30: szentmise a kápolnában  
● 18.00: indulás haza 
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           esténként társasjáték      kiscsoportos megbeszélés 
 

  
 

                  szerepjátékok     
 csoportdinamikai feladatok 


