Ebben a táborban a tóga a divat
Másztatok már több méter magas toronyra teljes biztonságban? Ugráltatok hatalmas úszógumin
keresztül medencébe? A kihívások teljesítése közben az ókori görög világ csodáit fedezhették fel az
ócsai lakóparkban élő gyerekeknek a IV. Máltai Fiatalok Táborban, Kisszékelyben.
A Budapesti Máltai Fiatalok 2014 nyara óta végeznek segítő munkát az ócsai lakóparkban:
rendszeresen tartanak gyerekfoglalkozásokat és korrepetálást, kirándulni, színházba, táborozni viszik a
gyerekeket. Az ócsai szociális lakóparkba összetett pályáztatási rendszer alapján azok a családok
költözhettek be, akik hiteltartozásuk miatt elveszítették otthonukat. A lakóparkban jelenleg 150
gyermek él. A fiatal önkéntesek elsődleges célja a gyerekek készségeinek fejlesztése, a közösségépítés
elősegítése, önbizalmuk erősítése, hogy jobb esélyekkel és pozitív jövőképpel indulhassanak el az
életükben.
Idén 28 gyerek vehetett részt a Budapesti Máltai Fiatalok szervezésében a július 7. és 11. közt
Kisszékelyben tartott nyári táborban. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők most is egy témára
fűzték fel a tábor programjait. A gyerekek az ötnapos tábor alatt az ókori Görögországba repülhettek
vissza az időben. Miután mindenki elhelyezte magát időben, a helyszín felfedezése és a katonai sátrak
elfoglalása következett.
A második napon, reggeli után az egyik kisszékelyi tanösvényen kirándulni indult a csapat. A túra
közben szénaboglyára másztak, és napraforgókkal fényképezkedtek.
Szombaton aratóünnepet tartottak Kisszékelyben, aminek keretében a szomszédban lévő
templomban Szentmisén vettünk részt a gyerekekkel.
A tábor során kétszer is járt a kisszékelyi strandon a csapat, ahol többek közt vízi olimpiát is rendeztek.
Az utolsó nap délelőttjén az öt csapatnak a falu különböző pontjaira elhelyezett állomásokat kellett
végigjárnia. A buszmegállóban a görög ábécével ismerkedhettek meg: egy görögre átírt dalrészletet
kellett megfejteniük és magyarra „fordítaniuk”. A falu szélén a Minótaurosszal kellett megküzdeniük a
labirintusban.
Az akadályverseny után a Ki mit tud?-ra is sor kerülhetett. A pakolást követően pedig a táborzáráson
kiosztásra kerültek a kitüntetések: minden gyerek megkapta méltó jutalmát, aki egy „polisz
polgáraként hősiesen helyt állt a Perzsa Birodalom elleni nagy háborúban, megvédve ezzel
Görögországot és az Olümposzt a hódítóktól. Mondák zengik majd tetteit, neve örökké fennmarada
héroszok közt.”
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