Kolping Ifjúsági Tábor 2015., Gúnaras-fürdő

2015. július 17-24-ig , Gúnaras-fürdőn rendeztük meg a Kolping iskolák fiataljai
részére a Kolping Ifjúsági Vezetőképző tábort. A hét napos tábor minden
fiatalnak ingyenes volt, teljes ellátással és a programokon való részvétellel
együtt. A táborba minden évben a Kolping iskolák kiválóságait, jutalmazottjait
fogadjuk. A programok Boldog Adolf Kolping atya munkásságának szelleme
köré szerveződnek a fiatalok életkori sajátosságait, ismereteit is figyelembe
véve. 9 évvel ezelőtt 16 diákkal élvezhettük a közös együttlét örömét. Mára ez
a létszám 40 fő fölé ugrott. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ne csak egy katolikus
fiatalok jutalomtábora legyen ez a tábor, hanem a Kolping mozgalom építésére,
épülésére használjuk fel ezt a nagyszerű lehetőséget.
A programok a következők voltak:
Három csoportra osztottuk a fiatalokat. Általános iskola alsó tagozatos diákjai,
általános iskola felső tagozatos diákjai, sajátos nevelési igényű szakiskolás
diákok és épp értelmi képességű gimnáziumi tanulók voltak még egy
csoportban integráltan.
A tábort Juhász Imre atya vezette, segítői voltak: Palotai Andrea tanító és Csóti
Tamásné a Pétfürdői Kolping Szakiskola kollégiumi nevelőtanára.
Juhász Imre atya a Kolping-mozgalom lelkiségéről, a katolikus hit fontosságáról,
értékeinek megtartásáról beszélgetett egy felépített koncepció alapján a
fiatalokkal, sok játékkal énektanulással fűszerezve.
Palotai Andrea a Kolping-mozgalom értékeire való figyelem felkeltésének 21.
századi lehetőségeit, a fiatalok megszólításának eszközeit vette számba
interaktív módszerekkel.
Csóti Tamásné azokat a követelményeket dolgozta fel játékos formában a
fiatalokkal, amik egy jó ifjúsági vezető személyiségének ismérvei.
A délelőtti és a délutáni foglalkozások forgószínpad szerűen zajlottak, egy órás
váltásokkal.
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Délelőttönként a reggeli áhítat után, minden csoport kapott egy feladatot, amit
a nap folyamán közösen meg kellett beszélniük és délután prezentációk
keretében ismertették a táborozókkal. Ezek a feladatok azon felül, hogy Kolping
atya életét, munkásságát is feldolgozták, megmozgatták a fiatalok fantáziáját,
hiszen saját iskolájukra lebontva kellett terveket készíteniük, mint leendő
Kolping ifjúsági vezetők. Minden diák bemutatta saját iskoláját, települését és
beszélt a helyi lelki életről is. A napi szentmisék elmélyítették, erősítették a
katolikus hit értékeit. Az összetartozás érzését erősítette, hogy idén először
egyforma pólóingünk és sapkánk is volt. A sapkákra egy idézet került tetszés
szerint a Bibliából. Nagy gonddal válogattak a gyerekek a nekik legjobban tetsző
szövegrészekből.
A táborozókat egy egész napos kirándulás, városnézés keretében vendégül
látta a Szekszárdi Kolping Szakiskola, ahol egy szép és tartalmas napot
töltöttek el a táborozók. Pintérné Bretus Éva oktatási referens egy érdekes
előadással örvendeztette meg a táborozókat. A nagy hőségre való tekintettel
két délutánt töltöttünk a Gunarasi Fürdőcentrumban, amit nagyon élveztek a
fiatalok.
Esténként énekszó, játékok, sportversenyek színesítették a tábori életet.
Kaiserné Jósvai Ágnes is meglátogatott minket, aki a Magyar Kolping Szövetség
körzeti titkára. Sok jó tanáccsal látta el a fiatalokat és bátorította őket, hogy
szervezzenek az iskolájukban is Kolping Ifjúsági Családokat. Minden fiatal nagy
reményekkel zárta a tábort és alig várta, hogy megkezdhesse a munkát
iskolájában. A visszajelzések alapján a legtöbb iskolában el is kezdődött az
érdemi munka. A tábort sikeresnek értékelték a fiatalok és szép élményeket,
aktív, értékekkel teli kikapcsolódást jelentett számukra. Több hátrányos
helyzetű diák volt, akik életükben először táborozhattak. Nekik is felejthetetlen
élményt nyújtott ez a pár nap.
Köszönjük a KOSZISZ vezetőségének, hogy lehetőséget nyújtottak a tábor
megrendezésére!
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