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 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Egyházi támogatásokhoz 
 
Kedvezményezett adatai: 

 

Kedvezményezett neve: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 

Kedvezményezett címe: 3525 Miskolc, Városház tér 6. 

 Támogatás azonosító 
száma: 

EKCP-KP-1-2021/1-001041 

A támogatás célja1: Hittantábor megvalósítása a Fráter György Katolikus Gimnáziumban 

Támogatási összeg (Ft)2: 400 000 

Kapcsolattartó neve: 
Elérhetősége (tel., e-mail): 

Kissné Nyitrai Emese 
nyitrai.emese@frater.hu 
 

 
1. A megvalósult támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) bemutatása: 
 

Hittantábor 2021. 
Hittantáborunkat 2021. november 5-7. között, 14 fő 11. évfolyamos diákkal és három felnőtt kísérővel  
valósítottuk meg Bükkszentkereszten, a Betlehem Lelkigyakorlatos Házban. A táborunk fő témája volt a 
Szentlélek működésének a mindennapjainkban való megtapasztalása, erre a témára építettük fel a 
tábortervünket, a terv minden programelemét sikerült a hosszúhétvégén megvalósítanunk. 
November 5-én, pénteken a kora délelőtti órákban indultunk Miskolcról Bükkszentkeresztre, ahol a szállás 
elfoglalása után a délelőtt folyamán közös játékokkal kezdtük meg a csapatépítést. A hétvégén több kiscsoportos 
foglalkozásokat tartottunk, a három csoportot a játék után rögtön ki is alakítottuk.  A közös ebéd után 8 km-es 
rövid túrára indultunk a Bükkbe, ezzel is támogatva a csapatépítést, és a nagyváros zajából való kiszakadást és 
az áthangolódást. Délután tartottuk az első lelkigyakorlatos elődást, amit kiscsoportos beszélgetés követett, a 
kiscsoportokat a három kísérő vezette. Vacsora után a Szent Ferenc kisnővérei szerzetesközösség három 
nővére által vezetett dicsőítésen vettünk részt. 
Szombaton délelőtt a reggelit követően két-két lelkigyakorlatos előadást és kis csoportos foglalkozást 
tartottunk, a délelőttöt közös játékkal zártuk. Ebéd után az előző naphoz hasonlóan ismét egy rövid bükki túrát 
tettünk, majd délután ismét két-két előadás és kiscsoportos beszélgetés következett. A vacsora előtt 
természetesen nem maradhatott el a közös játék, melyek során mindig, így most is igazán oldott hangulat 
alakult ki. Este közös dicsőítést tartottunk Holló Gábor atya vezetésével, majd egyéni imádságra nyílt lehetőség. 
November 7-én, vasárnap mivel csak a kora reggeli órákban volt lehetőségünk rövid túrát tenni, ezért csak az 
igazán fittek vettek részt rajta még a reggeli előtt. A délelőtt folyamán az előadást és a csoportost foglalkozást 
követően a gyöngyösi karizmatikus közösség tagjai nagyon hangulatos gitáros dicsőítést vezettek számunkra. 
A tábort a Betlehemes Lelkigyakorlatos Ház kápolnájában tartott szentmisével, illetve egy közös ebéddel zártuk.  

                                                 
1 a támogatói okiratban /támogatási szerződésben nevesített támogatási cél 
2 a támogatói okiratban / támogatási szerződésben nevesített támogatási célra megítélt támogatás teljes összege 
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2. A támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) jelentőségének indoklása. A támogatott 

tevékenység eredményei, utókommunikációja, jövőbeni tervek bemutatása: 
 

A hittantábor három napja alatt a résztvevő diákok amellett, hogy lelkiekben gyarapodtak, a járványhelyzet 
miatt régóta nem tapasztalt közösségi élményt élhettek át. A közös élményt a tábort követően egy utótalálkozón 
beszéltük át, a táborozókkal azóta is két hetente, péntek délután a gimnáziumban összegyűlünk egy órányi 
beszélgetésre, játékra, és dicsőítésre.  
 A táborban átélt közös élményeket, az ott megtapasztalt lelkiséget a diákok szeretnék továbbadni 
diáktársaiknak, osztálytársainak, ezért terveink között szerepel, hogy a jövőben ezt a táborozó kis csapatot 
bevonjuk az iskolai lelkinapok szervezésébe és a programok lebonyolításába. Ezekre a feldatokra való 
felkészítést egy hasonló hétvégi tábor keretében képzeljük el.  

 
3. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatói okirat/támogatási 

szerződés módosítását nem igénylő változások történtek, kérjük ennek leírását és indoklását: 
 

 

 
4. A dokumentációba foglalt mellékletek felsorolása (fotó, sajtómegjelenések stb.): 
 

 

 
Kelt:  
 ………………………………………………… 

Kedvezményezett hivatalos képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy 
 aláírása  

P.h. 
 
Kérjük, hogy a szakmai beszámolót az Összesítővel (3. sz. melléklet) együtt 1 eredeti példányban - ajánlott 
küldeményként - az alábbi levelezési címre beküldeni szíveskedjenek: 
 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság 

1253 Budapest, Pf. 52 
 
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosítószámát. 


